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47252957 : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คําสําคัญ   : การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ 
                    อนันต เตียวตอย : รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล. 
อาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ : รศ.ดร.ศิริชัย ชินะตังกูร, อ.ดร.ศริยา สุขพานิช และผศ.ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ. 
277 หนา. 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือทราบองคประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ 2) เพ่ือนําเสนอรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล มีการดําเนินงานวิจัยใน 4 ขั้นตอน คือ 1) การทบทวนวรรณกรรม 2) การสัมภาษณ          
3) การสรางเครื่องมือ และ 4) การตรวจสอบรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี 
คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย และรองผูอํานวยการวิทยาลัย จํานวน 205 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ไดแก แบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย คาความถี่ คารอยละ 
คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหองคประกอบ และการวิเคราะหเนื้อหา  
 
 ผลการวิจัยพบวา 

1. องคประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  มี                
7 องคประกอบ คือ 1) การใหความสําคัญกับผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียและพนักงาน 2) ผูบริหารมี
ภาวะผูนําในการนําองคกร 3) เทคนิคและเครื่องมือการบริหารคุณภาพ 4) ธรรมาภิบาลของผูบริหาร 5) การใช
องคกรเปนคูเทียบเคียง 6) การสรางคุณภาพชีวิตบุคลากร และ 7) การบริหารงานอยางตอเนื่อง 

2. รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ไดแก องคประกอบ
และกระบวนการ ประกอบดวย 7 องคประกอบ คือ 1) การใหความสําคัญกับผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย
และพนักงาน 2) ผูบริหารมีภาวะผูนําในการนําองคกร 3) เทคนิคและเครื่องมือการบริหารคุณภาพ 4) ธรรมาภิบาล
ของผูบริหาร 5) การใชองคกรเปนคูเทียบเคียง 6) การสรางคุณภาพชีวิตบุคลากร และ 7) การบริหารงาน
อยางตอเนื่อง และมี 8 กระบวนการ คือ 1) การริเริ่มจากผูบริหารระดับสูง 2) การจัดโครงสรางองคกรและ
ทีมงาน 3) การจัดระบบเครื่องมือคุณภาพ 4) การประกาศใชและใหความรูแกบุคลากร 5) การกํากับติดตามและ
ประเมินผล 6) การทบทวนการดําเนินงาน 7) การใหรางวัลผูประสบผลสําเร็จในการบริหารคุณภาพ และ     
8) การเทียบเคียงกับหนวยงานที่ประสบผลสําเร็จ ซึ่งรูปแบบดังกลาว ไดรับการยืนยันจากผูเชี่ยวชาญให
สามารถนําไปใชได 
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 The purposes of this research were to determine 1) the TQM factors in Rajamangala 
University of Technology, and 2) the TQM model in Rajamangala University of Technology. 
There were four procedures of research methodology: 1) reviewing related literature,            
2) interviewing, 3) creating instrument, and 4) examining the TQM model in Rajamangala 
University of Technology. The samples were 205 respondents comprised of presidents, vice- 
presidents, deputy presidents, deans, deputy deans, college directors and deputy college 
directors. The instruments employed in this research were interviews and questionnaire. The 
statistical data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, factor 
analysis and content analysis. 
 
 The results were found that: 
 1. The TQM factors in Rajamangala University of Technology were having              
7 components: 1) giving importance to customers, stakeholders, and staffs, 2) administrator’s 
leadership in leading organization, 3) techniques and tools for quality management,              
4) administrators’ good governance, 5) benchmarking organization, 6) creating personnel’s 
good living, and 7) continuous management. 
                2. The TQM model in Rajamangala University of Technology was presented by 
components and processes. The model comprised of 7 components: 1) giving importance to 
customers, stakeholders, and staffs, 2) administrator’s leadership in leading organization,      
3) techniques and tools for quality management, 4) administrators’ good governance,            
5) benchmarking organization, 6) creating personnel’s good living, and 7) continuous 
management. And also the model comprised of 8 processes: 1) top-down initiation,              
2) organizational structure and staffs, 3) quality tools system, 4) proclamation and 
personnel’s knowledge, 5) monitoring and evaluation, 6) performance review, 7) achievement 
award in quality management, and 8) benchmarking with success departments, this TQM 
model is verified by the experts and applicable. 
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ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งและระลึกถึง พระคุณคณาจารย ทุกทานดวยความเคารพอยางสูง 

 ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่ใหสัมภาษณ จนไดแนวคิดการบริหารคุณภาพ
แบบเบ็ดเสร็จ ไดองคประกอบและกระบวนการการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จขอขอบพระคุณ 
ผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ รวมทั้งกลุมตัวอยาง ในการตอบแบบสอบถาม และ 
เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยคร้ังนี้เปนอยางดี  

 ผูวิจัยขอขอบคุณ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (สังกัดเดิม) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลรัตนโกสินทร ที่จัดสรรทุนการศึกษา  ใหตลอดการศ ึกษาหลักสูตรปริญญาเอก 
ขอขอบคุณ เพื่อนนักศึกษาปริญญาเอก รุนที่ 2 สาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกทาน รวมทั้ง 
นางรฐา เตียวตอย นายธนทร เตียวตอย และนายภวัต เตียวตอย ที่ใหการสนับสนุน ชวยเหลือและ  
เปนกําลังใจ จนทําใหดุษฎีนิพนธนี้สําเร็จไดดวยดี ขอขอบพระคุณ ทุกทานที่มีสวนชวยเหลือใน 
การทําดุษฎีนิพนธเลมนี้ใหสําเร็จดวยดี ซ่ึงผูวิจัย ไมสามารถจะกลาวนามไดทั้งหมด ณ ที่นี้  

 คุณคาและคุณประโยชนของดุษฎีนิพนธเลมนี้ ผูวิจัยขอมอบเพื่อตอบแทนพระคุณแด 
คุณพอพลสัณห เตียวตอย และคุณแมดวงพร เตียวตอย ครู อาจารย บุพการี ผูมีพระคุณ และ
ผูบังคับบัญชาที่อบรมสั่งสอนและใหความรักแกผูวิจัยดวยดีตลอดมา รวมถึงจะเปนคุณคากับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง ตอไป 
  
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

  
ช 

    

 หนา 
บทคัดยอภาษาไทย................................................................................................................  ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ...........................................................................................................  จ 
กิตติกรรมประกาศ................................................................................................................  ฉ 
สารบัญตาราง........................................................................................................................  ฎ 
สารบัญแผนภูมิ.....................................................................................................................  ฏ 
บทที่  

1 บทนํา.........................................................................................................................  1 
  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา...............................................................  1 
  ปญหาของการวิจัย………………………………………………………………  2 
  วัตถุประสงคของการวิจยั.....................................................................................  6 
  ขอคําถามของการวิจยั...........................................................................................  6 
  กรอบแนวความคิดของการวจิัย............................................................................  6 

  ขอบเขตของการวิจัย............................................................................................. 10 
  นิยามศัพทเฉพาะ.................................................................................................. 12 
2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ............................................................................................... 13 
  การบริหารคุณภาพแบบเบด็เสร็จ………..………............................................... 13 
   ความเปนมาของการบริหารคุณภาพ................................................................ 13 
   ความหมายคุณภาพ.......................................................................................... 14 
   การบริหารงานคุณภาพ.................................................................................... 17 
   วิวัฒนาการแนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพ........................................................ 20 
   รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ………............................................ 26 
    วิวัฒนาการของการบริหารคุณภาพแบบเบด็เสร็จ...................................... 26 
    ความหมายการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ............................................ 27 
    หลักการการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ................................................. 33 
    กระบวนการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ................................................ 35 
      

สารบัญ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

  
ซ 

    

บทที่                                                                                                                                          หนา 

  รูปแบบและองคประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ…………… 43 
   เครื่องมือการบริหารคุณภาพ………………………………………….. 54 
       การนําการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จมาประยกุตใชในองคกร................. 58 
         การนําระบบคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จมาประยุกตใชในองคกรธุรกิจ……….... 65 
         การนําระบบการบรหิารคุณภาพแบบเบ็ดเสรจ็มาประยกุตใชใน 

             วิสาหกิจไทย…………….……………………………………………… 
76 

        การนําระบบคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จมาประยุกตใชใน                
             สถาบันอุดมศึกษา…………….......…………..………………......…...  

86 

        บัญญัติ 19 ประการของบัลดริดจ................................................................... 94 
             เกณฑการดําเนินงานตาม บัลดริดจ 2006 ……….……………………….…   102 
      กรอบของ Baldrige National Quality Program…………………….…..    103 
    การพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ………...……………………... 103 
    องคประกอบของการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ………………………... 108 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล........................................................................ 122 
   วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชวีศึกษา................................................................ 123 
   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล......................................................................... 136 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล.................................................................. 139 

3  การดําเนินการวิจัย..................................................................................................... 150 
  ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั................................................................................... 150 
  ระเบียบวิธีวิจยั..................................................................................................... 154 
  แผนแบบการวิจัย................................................................................................. 154 
  แผนผังของแผนแบบการวิจยั…………………………………………………... 154 
  ประชากรและกลุมตัวอยาง................................................................................... 155 
  ตัวแปรที่ศึกษา...................................................................................................... 157 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

  
ฌ 

    

บทที่                                                                                                                                          หนา 

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย................................................................................... 159 
  การสรางและพัฒนาเครื่องมอืในการวิจัย.......................................................... 159 
    การเก็บรวบรวมขอมูล....................................................................................... 160 
    การวิเคราะหขอมูล............................................................................................ 161 
    สถิติที่ใชในการวิจยั........................................................................................... 162 
     สรุป................................................................................................................. 162 
4 การวิเคราะหขอมูล…………………….……………………………………....... 164 
  ตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะหและกําหนดองคประกอบและกระบวนการ  

              การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ…………...……………………… 
164 

  ตอนที่ 2 องคประกอบและกระบวนการการบริหารคุณภาพ 
              แบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล…..…………….  

171 

  ตอนที่ 3 รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัย   
               เทคโนโลยีราชมงคล………………………………..……………… 

195 

5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ…………………………….....……. 202 
  สรุปผลการวิจัย.................................................................................................... 202 
  อภิปรายผล………………………………………………………..........…......… 205 
  ขอเสนอแนะ………………………………………………………..........…....... 226 

 บรรณานุกรม......................................................................................................................... 228 
 ภาคผนวก.............................................................................................................................. 244 

   ภาคผนวก ก หนังสือสัมภาษณงานวิจยั.............................................................. 245 
   ภาคผนวก ข แบบสัมภาษณความคิดเหน็ของนักวิชาการและนักธุรกจิ............... 248 
   ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมอืวิจัย.............................. 250 
   ภาคผนวก ง หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัย.................................................... 253 
   ภาคผนวก จ หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล................... 256 
    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

  
ญ 

    

บทที่                                                                                                                                          หนา 

 

    ภาคผนวก ฉ แบบสอบถาม…………………..................................................... 258 
    ภาคผนวก ช หนังสือสัมภาษณงานวิจยั……….................................................. 267 
    ภาคผนวก ซ แบบสัมภาษณ (เพื่อยนืยนัองคประกอบ).....................................  271 

 ภาคผนวก ฌ แบบตรวจสอบรายการ (เพือ่ยืนยนักระบวนการ)........................ 274 
ประวัติผูวจิัย........................................................................................................... 276 
   

    
  

    

    
    
   

    
    
    
   
   
    
    
    
    
    
    

ประวัติผูวจิัย…………………………………………………………………………….…    277 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ฎ 
   

 

สารบัญตาราง 
ตาราง  หนา 

1 ความหมายของคุณภาพของปรมาจารยแตละทาน………………………………... 16 
2 เปรียบเทียบความคิดของนักคิดที่จัดการคณุภาพ..................................................... 41 
3 แนวปฏิบัติทีด่ขีองวิสาหกิจไทย………………………………………………..… 77 
4 กรอบรางวัลคุณภาพของบัลดริดจ........................................................................... 95 
5 เกณฑรางวัลคุณภาพทีพ่ัฒนามาจากเกณฑมัลคอมบัลดริดจ…………………...….   104 
6 รายช่ือสถานศึกษาที่เปลี่ยนเปนวิทยาเขต................................................................   129 
7 รายช่ือสถานศึกษาในสวนภมูิภาคที่เปลี่ยนเปนวิทยาเขต........................................   138 
8 ประชากรและกลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจยั………………………………..............   156 
9 สรุปสาระสําคัญจากการศึกษาวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี...........................................   165 
10 สรุปสาระสําคัญจากการสัมภาษณความคดิเห็นของนักวชิาการและ           

      นักธุรกิจผูเชี่ยวชาญการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ………………………... 
  167 

 
11 
 
 
 

12 

สรุปสาระสําคัญจากการวเิคราะหเอกสาร หลักการ แนวคิด และทฤษฎทีี่  
      เกี่ยวของ และความคิดเห็นจากการสัมภาษณของนกัวิชาการและ       
      นักธุรกิจผูเชี่ยวชาญการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จเกี่ยวกบั    
      องคประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ………………..……………... 
สรุปสาระสําคัญจากการวเิคราะหเอกสาร หลักการ แนวคิด และทฤษฎทีี่  
      เกี่ยวของ และความคิดเห็นจากการสัมภาษณของนกัวิชาการและ       
      นักธุรกิจผูเชี่ยวชาญการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จเกี่ยวกบั    
      กระบวนการการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ………………..……………… 

  168 
 
 
 

  170 

13 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ………………………………………  171 
14 สภาพการบรหิารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

       ราชมงคลในภาพรวม 6 องคประกอบ............................................................... 
 174 

15 แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาระดับของแตละตวัแปรที่             
       เปนองคประกอบผูบริหารมีภาวะผูนํา.............................................................. 

 175 

16 แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาระดับของแตละตวัแปรที่             
        เปนองคประกอบการการบริหารจัดการคุณภาพทัว่ท้ังองคกร......................... 

 176 

17 แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาระดับของแตละตวัแปรที่             
        เปนองคประกอบเครื่องมือการบริหารคุณภาพ................................................ 

 178 

   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ฏ 
   

 

   
ตาราง  หนา 

18 แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาระดับของแตละตวัแปรที่             
        เปนองคประกอบการปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่อง............................... 

179 

19 แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาระดับของแตละตวัแปรที่             
        เปนองคประกอบการมสีวนรวมของบุคลากร................................................. 

181 

20 แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาระดับของแตละตวัแปรที่             
        เปนองคประกอบการสรางความพึงพอใจกับผูรับบริการ................................ 

183 

21 องคประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบด็เสร็จใน   
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในภาพรวม................................................. 

185 

22 องคประกอบที่ 1 การใหความสําคัญกับผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย     
        และพนกังาน……………………………………………………….……….. 

 
186 

23 องคประกอบที่ 2 ผูบริหารมีภาวะผูนําในการนําองคกร........................................ 188 
24 องคประกอบที่ 3 เทคนิคและเครื่องมือการบริหารคุณภาพ...................................... 189 
25 องคประกอบที่ 4 ธรรมาภิบาลของผูบริหาร........................................................... 190 
26 องคประกอบที่ 5 การใชองคกรเปนคูเทียบเคียง...................................................... 191 
27 องคประกอบที่ 6 การสรางคุณภาพชวีิตบคุลากร..................................................... 192 
28 องคประกอบที่ 7 การบริหารงานอยางตอเนื่อง........................................................ 192 
29 กระบวนการการบริหารคณุภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี 

        ราชมงคล......................................................................................................... 
198 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ฐ 
 

 

สารบัญแผนภมิู 
แผนภูม ิ  หนา 

1 กรอบแนวคิดของการวิจยั.......................................................................................      9 
2 ขอบเขตของการวิจัย............................................................................................... 11 
3 การบริหารงานคุณภาพภายใน 3 กิจกรรมหลัก....................................................... 17 
4 องคกรแหงการเรียนรูที่มีคุณภาพ……………………………………………..….. 18 
5 ประวัติระบบคุณภาพ………………………………………………………….…. 20 
6 พนักงานในองคกรมีสวนรวมในทีคิวเอ็ม…………………………………….….. 21 
7 ระบบประกนัคุณภาพ............................................................................................. 22 
8 การเพิ่มผลผลิตโดยรวมขององคกรจากระดับพื้นฐานที่สุด.................................... 23 
9 ระยะเวลาการไปสูทีคิวเอ็ม..................................................................................... 24 
10 ขั้นตอนของทีคิวเอ็ม……………………………………………………………... 25 
11 ความสัมพันธของไตรศาสตรดานคุณภาพของจูรัน……………………................ 37 
12 บานแหงคณุภาพของ ศ.ดร.โนริอะคิ คะโน............................................................ 48 
13 ตัวแบบสอมของกิตโลว………...………………………………………………... 49 
14 เกลียวคุณภาพ………………………………………………………………….…  50 
15 รูปแบบจรวดมุงสูดวงดาวของวีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล........................................  51 
16 การออกแบบคุณภาพของเครื่องมือใหม 7 ประการ................................................  57 
17 ความสัมพันธของรางวัลแหงคุณภาพ………….....................................................   95 
18 มุมมองของระบบบัลดริดจ 7 ดาน 19 ประการ.......................................................  96 
19 เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ..................................................................   105 
20 แนวคดิการใชนักศึกษาเปนศนูยกลาง…………………………..……………….   113 
21 การทํางานที่มกีารพัฒนาอยางตอเนื่อง....................................................................   114 
22 รูปบานคุณภาพของ ดร.คะโน.................................................................................   121 
23 สรุปขั้นตอนดําเนินการวิจยั....................................................................................   153 
24 สรุปผลการวิเคราะหองคประกอบการบรหิารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จตาม  

       ความคิดเห็นของกลุมตวัอยาง………….......................................................... 
  193 

 
25 สรุปที่มาองคประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ……………………….... 197 
26 
27 

สรุปที่มากระบวนการการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ......................................... 
รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
       ราชมงคล……………………………………………………………………. 

200 
  201 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



1 
 

 

 
 

บทท่ี  1 
บทนํา 

 

 คุณภาพเปนตัวแบงแยกระหวางความเปนเลิศกับความไรประสิทธิภาพ ในทางการศึกษา
คุณภาพเปนตัวแยกระหวางความสําเร็จกับความลมเหลว (Sallis, สมาน อัสวภูมิ 2541 : 1) การ
บริหารคุณภาพ เปนระบบที่มุงเนนใหทุกคนในองคกรไดตระหนักถึงคุณภาพในทุก ๆ ดาน และ 
ทุกขั้นตอนของกิจกรรมโดยการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ 
(Total Quality Management : TQM) เปนเครื่องมือทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพยิ่งตัวหนึ่ง 
ในบรรดาหลาย ๆ เครื่องมือที่นิยมนํามาใชกันเพื่อการพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ (วิฑูรย สิมะโชคดี 
2550 : ข) ปจจุบันมีองคกรจํานวนมากที่มุงหวังจะพัฒนาศักยภาพในการแขงขันตามเกณฑรางวัล
คุณภาพในระดับตาง ๆ ในองคกรของรัฐจึงตองไดรับการพัฒนาตามกระบวนการบริหารคุณภาพ
อยางตอเนื่อง การดําเนินงานระบบคุณภาพจะตองมีการแกไขปรับปรุงคุณภาพในกิจกรรมตาง ๆ 
เพื่อใหเกิดภาพความสําเร็จ โดยเฉพาะผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียไดรับประโยชนสูงสุด  

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
 จากคํากลาวที่วา มหาวิทยาลัยไมใชโรงงานความจริงมองใหลึก ๆ มหาวิทยาลัยผลิต
บัณฑิต บัณฑิตก็คือ ผลิตผลจากมหาวิทยาลัย ดังนั้น อาจกลาวไดวา มหาวิทยาลัยก็เปนโรงงานผลิต
บัณฑิต บัณฑิตก็คือมนุษยที่เชื่อวามีคุณภาพ (นรินทร ทองศิริ 2540 : 33) คําวา คุณภาพเปนสิ่งที่ยาก
จะอธิบายใหเขาใจได แตเปนสิ่งที่ทุกคนตองการทราบ คุณภาพไมนาจะอยูที่ความตองการหรือ
ความพอใจของลูกคา แตเพียงอยางเดียว แตควรจะตองอยูที่จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของ
ผูผลิตดวย (วิฑูรย สิมะโชคดี 2544 : 36) คุณภาพ (quality) มีผูใหความหมายไวตาง ๆ กัน ครอสบี 
(Crosby) กลาววา สอดคลองกับขอกําหนด สวนจูรันและกรินา (Juran and Gryna) กลาววา เหมาะสม
กับการใชงาน วิคคินสัน และวิซเซอร (Wikinson and Witcher) กลาววา คุณภาพตองตรงตามความ
ตองการของลูกคาอยางแทจริง ปจจุบันคุณภาพก็คือ ความพึงพอใจ ความประทับใจ ความมั่นใจของ
ผูใช ไคเซ็น (kaizen) คุณภาพหมายถึง อะไรก็ไดที่สามารถปรับปรุงได คุณภาพไมจําเปนตอง
เกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการเทานั้น แตจะรวมไปถึงการทํางานของคน การทํางานของเครื่องจักร 
ระบบและวิธีการปฏิบัติ ตลอดจนพฤติกรรมของมนุษย การบริหารในรูปแบบใหมที่มุงเนนในเรื่อง
คุณภาพ (quality) เปนกลยุทธที่องคกรธุรกิจในสหรัฐอเมริกา ไดประสบความสําเร็จเริ่มตั้งแตเมื่อ 
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ประมาณ 20 กวาปที่แลวสําหรับในประเทศไทย กระแสการยอมรับในเรื่อง การบริหารเชิงคุณภาพรวม 
หรือทีคิวเอ็ม (TQM) และเรื่องการบริหารกระบวนการผลิตตามมาตรฐานไอเอสโอ (ISO : International 
Standard Organization) ก็กําลังทวีความสําคัญมากยิ่งขึ้น (วีรวุธ มาฆะศิรานนท 2545 : 28) องคกรที่
สนใจจะเริ่มตนพัฒนาระบบทีคิวเอ็ม ควรจะเริ่มจากการใชบัญญัติ 19 ประการของบัลดริดจ 
(Baldrige) เปนแกนสําคัญ เพื่อใหเกิดเปนพื้นฐานเชิงระบบที่ดี ในบางองคกรจะเริ่มจากการพัฒนา
ระบบบริหารคุณภาพไอเอสโอ 9000 (ISO 9000) ในระดับฝายงานตาง ๆ แลวจึงขยายขอบเขตของ
ระบบคุณภาพไปทั่วทั้งองคกร โดยพัฒนาการบริหารเชิงคุณภาพรวม (TQM) เพิ่มเติม ตามแนวทาง
ของบัลดริดจ ก็จะเปนอีกหนทางหนึ่งที่จะชวยให การพัฒนาระบบบริหารเชิงคุณภาพ เปนไปอยาง
ถูกตองและเหมาะสม (วีรวุธ มาฆะศิรานนท 2545 : 87) 
 องคกรธุรกิจตาง ๆ มีทางเลือกในการพัฒนาระบบการบริหารเชิงคุณภาพ เปน 3 แนวทาง 
คือ พัฒนาระบบไอเอสโอ 9000 (ISO 9000) ตามมาตรฐานขององคการมาตรฐานสากลระหวาง
ประเทศ เพื่อเนนกระบวนการผลิตอยางมีคุณภาพ พัฒนาระบบมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
(มอก.) 9000 เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันในตลาดภายในประเทศ และพัฒนาระบบ     
การบริหารเชิงคุณภาพรวม (TQM) เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทุกกระบวนงาน ดังเชนที่
บริษัทโตโยตา มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ไดดําเนินการอยู เปนตน วิวัฒนาการของระบบ  
การบริหารเชิงคุณภาพมีการเคลื่อนยายไปมาระหวางประเทศในแถบซีกโลกตะวันตก 
(สหรัฐอเมริกาและยุโรป) กับประเทศในแถบซีกโลกตะวันออก (ญี่ปุน) แตก็มีความตอเนื่องมา
ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษ ความเปนปกแผนขององคกรควบคุมคุณภาพและมาตรฐานรวมถึง
ระบบรางวัลตาง ๆ (วีรวุธ มาฆะศิรานนท 2545 : 81-84)  

ปญหาของการวิจัย 
การบริหารที่มีคุณภาพ เปนองคประกอบหลักของการทําธุรกิจการบริหารที่ดีเลิศ จะตอง

พยายามทําใหทุกคนไดมีสวนรวม เพื่อที่แตละคนจะไดทุมเทความสามารถของตนและมุงไปสู
เปาหมายรวมกัน ดังนั้น ภารกิจที่สําคัญของผูบริหารก็คือ การสรางบรรยากาศในที่ทํางานให
เอื้ออํานวยตอการใหพนักงานทั้งระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กันอยางเต็มที่ รวมทั้งของผูบริหารเอง จะตองเปดกวางสําหรับพนักงานทุก ๆ คน เพื่อใหแนใจวา จะ
ไดรับฟงความคิดเห็นของพนักงานทุกระดับชั้นมากที่สุด (วิฑูรย สิมะโชคดี 2544 : 66) มีเหตุผล
สําคัญที่ตองบริหารคุณภาพอยู สองประการ ไดแกประการแรก คือทําใหบริษัทสามารถตอบสนอง
ตอความตองการของลูกคาไดดีขึ้น ประการที่สอง คือทําใหบริษัทสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ
การบริหารงาน (คูเมะ, สุจริต คูณธนกุลวงศและคณะ 2544 : 2)  
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ปรับมาจาก
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตามพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  เมื่อวันที่ 18 
มกราคม 2548 โดยมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัตินี้ มีจํานวน 9 แหงคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (มทร.กรุงเทพ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (มทร.ตะวันออก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร (มทร.พระนคร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร (มทร.รัตนโกสินทร) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (มทร.ลานนา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
(มทร.ศรีวิชัย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงเปนนิติบุคคลและเปน           
สวนราชการตามกฎหมายวาดวย วิธีการงบประมาณ ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2548 : 2) 

มหาวิทยาลัยเริ่มดําเนินการจัดทําวิสัยทัศนครั้งแรกในป 2541 และนํามาปรับปรุงใน       
ป 2544 ดวยการนําระบบมาตรฐานคุณภาพไอเอสโอ 9000 (ISO 9000) มาประยุกตใชในการบริหาร
ไดมีการนําระบบกิจกรรม 5 ส. มาพัฒนาขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดระบบการทํางานใหดีขึ้นและทุกคน
มีสวนรวมกับการพัฒนาระบบพื้นฐาน มีการนําขอกําหนด 20 ขอ ตามมาตรฐานคุณภาพไอเอสโอ 
9000 (ISO 9000) ตามกรอบของงานอุตสาหกรรม มาประยุกตใชในกระบวนการเรียนการสอน 
การดําเนินงานของสถานศึกษาในระบบคุณภาพชวงแรกมีอุปสรรคในเรื่องความรู ความเขาใจของ
การดําเนินงาน เมื่อมีการฝกปฏิบัติดําเนินงานตามระบบมาตรฐานคุณภาพไอเอสโอ 9000  (ISO 9000) 
ทําใหหนวยงานในสังกัด มีการพัฒนาระบบกาวสูการพัฒนาระบบคุณภาพที่เปนระบบชัดเจน    
ทวนสอบได และบุคลากรทุกคนมีความเขาใจ ส่ือสารตรงกัน และมีความมุงมั่นสูความสําเร็จรวมกัน 
(ปรานี พรรณวิเชียร 2545 : 26-51) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2552 มหาวิทยาลัยไดนําระบบ    
การบริหารคุณภาพ ตามแนวคิดของรางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (Malcolm 
Baldrige National Quality Award : MBNQA) และรางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศไทย 
(Thailand Quality Award : TQA) (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 2549 : 84-86) 
มาประยุกตใช โดยการตรวจสอบองคประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จใน 7 ดาน คือ ภาวะผูนํา 
กลยุทธและการวางแผน การเอาใจใสตอลูกคา สารสนเทศและการวิเคราะห การจัดการบุคคล   
การจัดการกระบวนการ และผลลัพธการดําเนินงาน จากการดําเนินงานในป 2549-2551 มหาวิทยาลัย มี
ผลการดําเนินงานยังไมครอบคลุมขอประเด็นคําถามใน 7 ดาน จากผลการรายงานผลการประเมิน
องคกรดวยตนเองของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร (2551 : 209-244) ไดมีการ
วิเคราะหโอกาสในการปรับปรุงองคกร ใน 7 หมวด พบวา หมวดที่ 1 การนําองคกร มีโอกาสใน 
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การปรับปรุง คือ ไมพบวา มหาวิทยาลัย มีการกําหนดระบบการปฏิบัติงานในดานคานิยมที่ชัดเจน
ตอการปฏิบัติงาน ไมพบวา มหาวิทยาลัยมีการทบทวนปรับปรุงรูปแบบการถายทอดขอมูลเพื่อให
ไดประโยชนสูงสุดแกผูรับบริการและผูมีสวนได สวนเสียที่สําคัญที่ชัดเจน ไมมีความชัดเจนใน 
การสรางบรรยากาศใหมหาวิทยาลัยเปนองคกรแหงการเรียนรู ไมพบวา มหาวิทยาลัย มีความชัดเจน
ความรับผิดชอบดานการเงิน และการปองกันและการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
การปกปองผลประโยชนของประเทศและผูมีสวนไดสวนเสีย ไมพบวา มีแผนที่ชัดเจนและ           
ขาดการติดตามประเมินผลการปกปองผลประโยชนของประเทศและผูมีสวนไดสวนเสีย ขาด
การบูรณาการในการทบทวนผลการดําเนินการของผูรับบริการ ขาดการบูรณาการผลการประเมิน
และทบทวนความสําเร็จของการบรรลุเปาประสงคระยะสั้นและระยะยาวของมหาวิทยาลัย ขาด
การบูรณาการตัวชี้วัดที่ผูบริหารมีการทบทวนเปนประจํา ขาดการประเมินผลอยางตอเนื่อง ขาด
การบูรณาการในการกําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อใหดําเนินการอยางมีจริยธรรม และขาดการบูรณาการมี
สวนรวมกิจกรรมและโครงการของชุมชน  

ในหมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ มีโอกาสในการปรับปรุง คือ ขาดรายละเอียดการนํา
แผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ สภาพการแขงขันทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยยังขาด    
ความชัดเจน ขาดการติดตามและประเมินผลของแผนปฏิบัติการที่สําคัญ ขาดการบูรณาการ                 
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในการใหบริการ รวมทั้งผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ไมพบวา  
แผนดานทรัพยากรบุคคลที่ตอบสนองเปาประสงคเชิงกลยุทธ กลยุทธหลักและแผนปฏิบัติการ    
ขาดการบูรณาการตัวช้ีวัดที่สําคญัที่ใชติดตามความคืบหนาของแผนปฏิบัติการ ในหมวดที่ 3 การให
ความสําคัญกับลูกคา มีโอกาสในการปรับปรุง คือ ไมมีการกระจายหรือมอบหมายของการจัดการ
ขอรองเรียน ผลการเปรียบเทียบขอมูลยังขาดการวิเคราะหในเชิงสถิติ ไมมีการปรับปรุงวิธีการ
ทบทวนกระบวนการวัดความพึงพอใจของผูรับบริการ ในหมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะหและ    
การจัดการความรู มีโอกาสในการปรับปรุง คือ ขาดการบูรณาการการใชขอมูลและสารสนเทศที่
ชัดเจนตามหลักการ ADLI คือ แนวทาง (A=approach) กระจายคาเปาหมาย (D=deployment)    
การเรียนรู (L=learning) การบูรณาการ (I=integrate) และการประสานงานการใชขอมูลสารสนเทศ
เพื่อใชในการตัดสินใจนวัตกรรมใหมในระบบงานขอมูลสารสนเทศตามหนวยงาน ขาดการติดตาม
และประเมินผลวิธีการเลือกขอมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ มาสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อให 
เกิดนวัตกรรมใหม มหาวิทยาลัย ยังขาดในการทําใหระบบการวัดผลการดําเนินการที่เหมาะสมและ
ทันสมัยอยูเสมอ ขาดการบูรณาการการดําเนินใหระบบการจัดการสารสนเทศที่สอดคลองกับแผน
กระทรวงศึกษาธิการ และไมมีระบบของการจัดการการสนเทศและความรูใหมีลักษณะตามเกณฑ 
ในหมวดที่ 5 การจัดการทรัพยากรบุคคล มีโอกาสในการปรับปรุง คือ ไมพบวา มหาวิทยาลัย ได
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คํานึงถึงวัฒนธรรมและความคิดของบุคลากรและของชุมชนที่สวนราชการตั้งอยู ไมมีการติดตาม
และประเมินผลแผนปฏิบัติการและผลการดําเนินงาน ไมพบวา มีวิธีการนําความจําเปนและ     
ความตองการในการฝกอบรมมาประกอบการพัฒนาบุคลากร และไมมีวิธีการนําความรูที่มีอยูใน
สวนราชการมาชวยพัฒนาบุคลากร และไมพบวา มหาวิทยาลัย มีวิธีการประเมินประสิทธิผลของ
การศึกษาและฝกอบรมของบุคลากร ขาดการเรียนรูเพื่อนําสูการบูรณาการ ในหมวดที่ 6 การจัดการ
กระบวนการ มีโอกาสในการปรับปรุง คือ การเรียนรูในการนํากระบวนการสรางคุณคาไปปฏิบัติ 
เพื่อใหบรรลุผลที่สําคัญ ยังเปนไปอยางทั่วถึง รวมทั้งบูรณาการ ยังขาดความสอดคลองของ
เปาหมาย แผนการวัดผล และการปรับปรุงการดําเนินงาน การเรียนรูในการนํากระบวนการสราง
คุณคาไปปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุผลที่สําคัญ ยังเปนไปอยางไมทั่วถึง รวมทั้งการบูรณาการ ยังขาด 
ความสอดคลองและยังไมชัดเจน และหมวดที่ 7 ผลลัพธการดําเนินงาน มีโอกาสในการปรับปรุง คือ 
บางตัวช้ีวัดยังขาดผลลัพธในชวง 3 ป และแนวโนม (trend) ลดลงในบางตัวช้ีวัด และบางตัวช้ีวัดยัง
ไมไดดําเนินการ ทศพร ศิริสัมพันธ (2551 : 1-45) ไดนํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี เพื่อการพัฒนา
ระบบราชการไทย (2551-2555) มีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร 4 ประเด็น คือ ยุทธศาสตรที่ 1 
ยกระดับการใหบริการและการทํางานเพื่อตอบสนองความคาดหวังและความตองการของประชาชน
ที่มีความสลับซับซอนหลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ยุทธศาสตรที่ 2 ปรับรูปแบบ
การทํางานใหมีลักษณะเชิงบูรณาการเกิดการแสวงหาความรวมมือและสรางเครือขายกับฝายตาง ๆ 
รวมทั้งเปดใหประชาชนเขามามีสวนรวม ยุทธศาสตรที่ 3 มุงสูการเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะสูง
บุคลากรมีความพรอมและความสามารถในการเรียนรูคิดริเริ ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได        
อยางเหมาะสมตอสถานการณตาง ๆ และยุทธศาสตรที่ 4 สรางระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี
เกิดความโปรงใส มั่นใจและสามารถตรวจสอบได รวมทั้งทําใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมีจิตสํานึก
ความรับผิดชอบตอตนเอง ตอประชาชนและตอสังคมโดยรวม  

จากสภาพปญหา หลักการ กรอบแนวคิด เพื่อใหการบริหารแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงสนใจเพื่อสรางรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

6 
 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคในการวิจัย ดังนี้  
 1. เพื่อทราบองคประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคล  
 2. เพื่อนําเสนอรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         
ราชมงคล  

ขอคําถามของการการวิจัย 
 เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยจึงไดกําหนดขอคําถาม
ของการวิจัยไว ดังนี้ 
 1. องคประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มี
องคประกอบใดบาง 
              2. รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
ควรเปนอยางไร 

กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 จากการวิจัย รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         

ราชมงคล ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย ประกอบดวย ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 : 
2000 ซ่ึงมีหลักการบริหารคุณภาพ 8 ขอ คือ 1) การใหความสําคัญกับลูกคา 2) ความเปนผูนํา 3) การมี
สวนรวมของบุคลากร 4) การบริหารเชิงกระบวนการ 5) การบริหารที่เปนระบบ 6) ปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง 7) การตัดสินใจบนพื้นฐานของความเปนจริง และ 8) ความสัมพันธกับผูขายเพื่อประโยชน
รวมกัน (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2549 : 3-7) สภาคองเกรส ไดตั้งรางวัลคุณภาพ
แหงชาติ (MBNQA) เพื่อใหรางวัลแกบริษัทในอเมริกันที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในแตละป เพื่อการปรับปรุง
คุณภาพของแตละหนวยงาน โดยกําหนดเปนองคประกอบที่ครอบคลุมประเด็นตาง ๆ 7 ประการ คือ 
1) ภาวะผูนํา 2) ยุทธศาสตรและการวางแผนปฏิบัติงาน 3) ความพึงพอใจของลูกคาและผูมีสวนได
สวนเสีย 4) สารสนเทศและการวิเคราะห 5) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 6) การบริหารกระบวนการ 
และ 7) ผลการดําเนินงานทางธุรกิจ  (สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแหงชาติสหรัฐอเมริกา 
2006 :1-2) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2549 : 1-3) ไดนําระบบการบริหารคุณภาพ 
ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาประยุกตใช ตั้งแตปงบประมาณ 
พ.ศ. 2549 เปนตนมา โดยนําแนวคิดเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (MBNQA) ประกอบดวย 7 หมวด 
คือ หมวด 1 การนําองคกร หมวด 2 การวางแผน เชิงยุทธศาสตร หมวด 3 การใหความสําคัญ
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กับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู หมวด 5 
การมุงเนนทรัพยากรบุคคล หมวด 6 การจัดการกระบวนการ และหมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ 

สํานักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ (2551 : 1) ไดนําแนวคิด รางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศไทย 
(TQA : Thailand Quality Award) หรือ ไดนําแนวคิด เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA) มาประยุกตใช
ใน 7 หมวด คือ หมวด 1 การนําองคกร หมวด 2 การวางแผน เชิงกลยุทธ หมวด 3 มุงเนนลูกคาและตลาด 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู หมวด 5 การมุงเนนบุคคล หมวด 6 การจัดการ
กระบวนการ และหมวด 7 ผลลัพธ กรุเกอร (Kruger 2001 : 146-154) ไดนําเสนอ นักบริหารคุณภาพ 
5 ทาน (the big five) คือ แนวคิดของเดมมิ่ง (Deming) เปนการจัดการคุณภาพ เปนกิจกรรมองคการ
ทั้งหมดมากําหนด เปนการบริหาร จูรัน (Juran) เปนการทํางานเปนทีมของบุคลากรที่ประสบ
ผลสําเร็จ 10 ขั้นตอน อิชิกาวา (Ishikawa) นําแนวคิดจูรันและเดมมิ่งมาประยุกตใช  เปนบิดาของ
กลุมคุณภาพ กรอสบี (Crosby)เปนการทํางานเปนทีมและลดของเสียใหเปนศูนย ทําใหถูก
ตั ้งแต แรกและไฟเกนบาม  (Feigenbaum)ใชแนวคิดว ัดต นทุนคุณภาพ  ใน  3  ประเภท                        
คือตนทุนประเมินผล ตนทุน การปองกัน และตนทุนความลมเหลว ซ่ึง แนวคิดของนักบริหาร
คุณภาพ 5 ทาน (the big five) จากการทบทวนวรรณกรรมมี 7 กระบวนการ คือ 1) ตอบสนองตอ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและการแขงขัน 2) กระบวนการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง 
3) สรางความพึงพอใจกับลูกคา 4) ครอบคลุมองคกรทุกสวนทุกระดับในองคกร 5) มุงเปลี่ยน
วัฒนธรรมองคกร 6) จัดการคุณภาพที่อาศัยเครื่องมือเทคนิคตาง ๆ และ 7) พัฒนาบุคลากร แนวคิด
ของผูเชี่ยวชาญ การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ใน 6 ดาน คือ 1) ผูบริหารมีภาวะผูนํา 2) การบริหาร
จัดการคุณภาพทั่วทั้งองคกร 3) เครื่องมือการบริหารคุณภาพ 4) การปรับปรุงกระบวนการอยาง
ตอเนื่อง 5) การมีสวนรวมของบุคลากร และ 6) การสรางความพึงพอใจกับผูรับบริการ 

แนวคิดรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จสําเร็จรูป ไดแก โนริอะคิ คะโน 
(Kano, 1996 อางถึงใน วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล 2550 : 1) มีรายละเอียด ดังนี้ 1) จุดประสงค ไดแก 
ความพึงพอใจของลูกคาและจุดมุงหมายของบริษัท 2) วิธีการไดแก แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับตลาด
ภายใน เชน กระบวนการถัดไปคือลูกคา ความมุงมั ่นในกระบวนการ  ความเปนมาตรฐาน            
การปฏิบัติเกี่ยวกับ การขัดขวาง วงจรเดมมิ ่ง  (PDCA) และการบริหารโดยขอมูลเกี ่ยวกับ
เครื่องมือ ไดแก การจัดหาดานนโยบาย การบริหารงานประจําวัน การบริหารแบบขามสายงาน 
กิจกรรมระดับลางไปหาบน เชน กลุมควบคุมคุณภาพ (QCC) กิจกรรม 5 ส. เกี่ยวกับเทคนิคตาง ๆ 
เชน เครื่องมือคิวซี 7 อยาง วิธีการทางสถิติ การวิเคราะหทางตัวเลข 3) การบํารุงและการกระตุน
ขวัญกําลังใจ 4) เทคโนโลยีพื้นฐาน และ 5) โครงสรางพื้นฐาน ไดแก การใหการศึกษาทั่วไป และ 
ความคงที่ของนโยบาย ไดจินตนาการวา ระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรนั้น เปรียบเสมือนกับ 
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บาน ซ่ึงตองมี องคประกอบที่สําคัญ ๆ อาทิ หลังคาบาน คาน เสาพื้นบาน และ ฐานราก ซ่ึง หลังคาบาน 
ไดแก ความพึงพอใจของลูกคา อันเปนวัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจขององคกรทีคิวเอ็ม ที่ตองชู
ใหสูงเดน คาน รองรับอยูใตหลังคาบาน อันเปรียบเสมือนมีเปาหมาย และ ยุทธศาสตร เปนที่รองรับ
การบรรลุวัตถุประสงคนั้น เสา 3 ตน ที่ค้ําจุนให หลังคาบาน และ คาน ลอยเดนอยูได ซ่ึงประกอบดวย 
เสาตนที่ 1 แนวคิด (concepts) ซ่ึงมีดวยกัน 7 ประการไดแก 1) การนําความตองการของตลาดมา
กําหนดเปนเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ (market-in) 2) กระบวนการถัดไปคือลูกคาของเรา (next 
processes are customers) 3) เนนที่การปรับปรุงกระบวนการ(process orientation) 4) การกําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (standardization) 5) การปองกันมิใหเกิดปญหาซ้ํา (prevention) 6) การ
บริหารงานตามวงจร วางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-แกไข/ปรับปรุง (plan-do-check-act) 7) การบริหาร
โดยใชความจริง (management by fact) เสาตนที่ 2 เทคนิควิธีการ (techniques) ประกอบดวย 
เครื่องมือสําหรับรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 4 ชุด ไดแก 1) เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 อยาง       
2) เครื่องมือควบคุมคุณภาพใหม 7 อยาง 3) เทคนิคทางสถิติ (statistical techniques) 4) การวิเคราะห
เชิงตัวเลข เสาตนที่ 3 ยานพาหนะ (vehicles) ไดแก 1) การบริหารเข็มมุง (hoshin kanri) 2) การบริหาร
ขามสายงาน (cross functional management) 3) การบริหารงานประจําวัน (daily management)       
4) การปรับปรุงงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ อาทิ กิจกรรมกลุมควบคุมคุณภาพ ไคเซ็น 5 ส 
พื้นบาน เปรียบเสมือน แนวทางการสรางแรงจูงใจ ฐานราก เปรียบเสมือน เทคโนโลยีเฉพาะตัวของ
องคกร  

 แนวคิดวีรพจน ลือประสิทธ์ิสกุล (2550  : 1-2) ใชรูปจําลอง จรวดมุงสูดวงดาว มี 9 องคประกอบ 
ไดแก 1) อุดมการณอันแนวแน (TVM Vision) 2) โลกทัศนของทีวีเอ็ม (TVM paradigm) 3) วิถีธรรม
แหงทีวีเอ็ม (TVM guiding principles) 4) คานิยมของทีวีเอ็ม (TVM Values) 5) ระบบและกระบวนการนํา 
(leadership system) 6) กลไกขับเคลื่อน (engines) 7) เครื่องมือวิเคราะหขอมูล (tools) 8) การเอาใจ
ใสทรัพยากรมนุษย (human resources focus) และ 9) นวัตกรรม (innovations) และแนวคิดกิติศักดิ์ 
พลอยพานิชเจริญ (2546 : 51-54) ไดเสนอรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ เปนตัวแบบสอม 
คือ ดามสอม เปนพันธกิจของผูบริหารระดับสูงในองคกร (management commitment) สอมซี่ที่ 1 
เปนการใหการศึกษาดานการจัดการ (management education) สอมซ่ีที่ 2 การบริหารงานประจําวัน 
(daily management) สอมซ่ีที่ 3 การบริหารงานแบบขามสายงาน (cross functional management) 
และสอมซี่ที่ 4 การบริหารนโยบาย (policy management) 
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 จากแนวคิด หลักการดังกลาวขางตน ผูวิจัย จึงไดกําหนดเปนกรอบแนวคิดการวิจัย  ดังนี้ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั 
 

ที่มา : สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, สาระสําคัญของมาตรฐาน ISO 9000 : 2000 
[online], Accessed 7 February 2007. Available from http://www.tisi.go.th/9ky2k/9000_3.html 
          : สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแหงชาติของสหรัฐอเมริกา, รางวัลคุณภาพแหงสหรัฐอเมริกา 
(MBNQA) [online], Accessed 29 January 2007. Available from http://www.quality.nist.gov 
         : สํานักงานเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ, โครงสรางเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ [online], 
Accessed 29 January 2007. Available from http://www.tqa.or.th  
         : Kruger, V., “Main School of TQM : The Big Five,” The TQM Magazine 13 (3 January 2001) 
: 146-155. 

แนวคดิ MBNQA, TQA และ PMQA 
7 หมวด (องคประกอบ) 

แนวคดิ ISO 9000 : 2000 
8 ขอ (องคประกอบ) 

แนวคดิการบรหิารคุณภาพ (the big five) 
7 องคประกอบ 

แนวคดิผูเชี่ยวชาญการบริหารคุณภาพ
แบบเบ็ดเสร็จ 6 องคประกอบ 

แนวคดิรูปแบบการบริหารคุณภาพ   
แบบเบ็ดเสร็จสําเร็จรูป 

- คะโน (บานแหงคุณภาพ) 
- สํานักงานมาตรฐานญี่ปุน ( JSA) 
- คูเม (คลาย JSA) 
- กิตโลว (แบบสอม) 
- วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล     

(จรวดมุงสูดวงดาว) 

รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

องคประกอบ
ก า ร บ ริ ห า ร
คุณภาพแบบ
เบ็ ด เ ส ร็ จ ใน
มหาวิทยาลัย
เ ท ค โ น โ ล ยี 
ราชมงคล 

กระบวนการ
ก า ร บ ริ ห า ร
คุณภาพแบบ
เบ็ ด เ ส ร็ จ ใน
มหาวิทยาลัย
เ ท ค โ น โ ล ยี 
ราชมงคล 
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           : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 (กรุงเทพฯ : วิช่ันพริ้นแอนดมีเดีย, 2549), 1-3. 
         : วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล, TQM Living Handbook ภาคสาม คูมือการตรวจวินิจฉัย
คุณภาพระบบบริหาร (กรุงเทพฯ : บ. บีพีอาร แอนด ทีคิวเอ็ม คอนซัลแทนท, 2542), 129-130. 
           : วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล, รูปแบบจําลองของ TVM ของ ดร.วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล 
[online], Accessed 29 January 2550. Available from http://www.tqmbest.com  
           : กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ, ระบบการควบคุมคุณภาพที่หนางาน : คิวซีเซอรเคิล (QC Circle) 
(กรุงเทพฯ : เทคนิคคอล แอพโพรช เคานเซลลิ่ง แอนด เทรนนิ่ง, 2546), 51-54. 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 จากการวิจัย รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัย ที่เปนองคประกอบและกระบวนการบริหารคุณภาพแบบ
เบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดย องคประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มาจาก 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การทบทวนวรรณกรรม มี            
7 องคประกอบ คือ 1) ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและการแขงขัน                    
2) กระบวนการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง 3) สรางความพึงพอใจกับลูกคา 4) ครอบคลุมองคกร
ทุกสวนทุกระดับในองคกร 5) มุงเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร 6) จัดการคุณภาพที่อาศัยเครื่องมือ
เทคนิคตาง ๆ และ 7) พัฒนาบุคลากร ขั้นตอนที่ 2 การสัมภาษณของผูเชี่ยวชาญการบริหารคุณภาพ
แบบเบ็ดเสร็จ ใน 6 องคประกอบ คือ1) ผูบริหารมีภาวะผูนํา 2) การบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้ง
องคกร 3) เครื่องมือการบริหารคุณภาพ 4) การปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่อง 5) การมีสวนรวม
ของบุคลากร และ 6) การสรางความพึงพอใจกับผูรับบริการ และขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห
องคประกอบ (factor analysis) มี 7 องคประกอบ คือ 1) การใหความสําคัญกับผูรับบริการ ผูมีสวนได
สวนเสีย และพนักงาน 2) ผูบริหารมีภาวะผูนําในการนําองคกร 3) เทคนิคและเครื่องมือการบริหาร
คุณภาพ 4) ธรรมาภิบาลของผูบริหาร 5) การใชองคกรเปนคูเทียบเคียง 6) การสรางคุณภาพชีวิต
บุคลากร และ 7) การบริหารงานอยางตอเนื่อง และกระบวนการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มาจาก 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การทบทวนวรรณกรรม มี           
7 กระบวนการ คือ 1) การวางแผน 2) คณะทํางาน (staff)  3) การประกาศใชทีคิวเอ็ม (TQM) 4) การควบคุม 
5) การกํากับและติดตามผล 6) การทบทวนการดําเนินงาน และ 7) การสงเสริมการมีสวนรวม ขั้นตอนที่ 2 
การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ มี 7 กระบวนการ คือ 1) ผูบริหารตอง
เขาใจและมุงมั่น 2) จัดระบบเครื่องมือท่ีนํามาใช 3) มีทีมงานการบริหารคุณภาพหรือจางที่ปรึกษา 
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4) ใหความรูการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ 5) มีระบบการกํากับและติดตามงาน (M & E 6) ให
รางวัลผูปฏิบัติงานดีเดน และ 7) มีการเทียบเคียงหนวยงานที่ประสบผลสําเร็จ และ ขั้นตอนที่ 3 
สรุปกระบวนการ การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จาก
ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 มี 8 กระบวนการ คือ 1) การริเริ่มจากผูบริหารระดับสูง 2) การจัด
โครงสรางองคกรและทีมงาน 3) การจัดระบบเครื่องมือคุณภาพ 4) การประกาศใชและใหความรูแก
บุคลากร 5) การกํากับติดตามและประเมินผล 6) การทบทวนการดําเนินงาน 7) การใหรางวัล          
ผูประสบผลสําเร็จในการบริหารคุณภาพ และ 8) การเทียบเคียงกับหนวยงานที่ประสบผลสําเร็จ    
ดังแผนภูมิที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 2 ขอเขตของการวิจัย 
ที่มา  : Kruger, V., “Main School of TQM : The Big Five,” The TQM Magazine 13 (3 January 2001) 
: 146-155. 
          : การสัมภาษณผูเช่ียวชาญการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ องคประกอบและกระบวนการ  
การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ เมื่อป พ.ศ. 2551 และป พ.ศ. 2552 

รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ 
ในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 

องคประกอบการบริหารคุณภาพ   
แบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคล 
ประกอบดวย 7 องคประกอบ  
1. การใหความสําคัญกับผูรับบริการ       
    ผูมีสวนไดสวนเสีย และพนักงาน  
2. ผูบริหารมีภาวะผูนําในการนําองคกร  
3. เทคนิคและเครื่องมือการบริหารคุณภาพ  
4. ธรรมาภิบาลของผูบริหาร 
5. การใชองคกรเปนคูเทียบเคียง 
6. การสรางคุณภาพชีวิตบุคลากร  
7. การบริหารงานอยางตอเนื่อง 

กระบวนการการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ 
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ประกอบดวย 8 กระบวนการ 
1. การริเร่ิมจากผูบริหารระดับสูง  
2. การจัดโครงสรางองคกรและทีมงาน   
3. การจัดระบบเครื่องมือคุณภาพ 
4. การประกาศใชและใหความรูแกบุคลากร       
5. การกํากับติดตามและประเมินผล   
6. การทบทวนการดําเนินงาน  
7. การใหรางวัลผูประสบผลสําเร็จใน       
    การบริหารคุณภาพ  
 8. การเทียบเคียงกับหนวยงานที่ประสบผลสําเร็จ 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดความหมายของศัพทบางคําไว เปนการเฉพาะ 
ดังตอไปนี้ 
 1. การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ หมายถึง ระบบบริหารที่มุงเนนใหทุกคนในองคกร
ตระหนักถึงคุณภาพในทุก ๆ ดาน และทุก ๆ ขั้นตอนของกิจกรรม ตองรวมมือ รวมใจกันปรับปรุง
คุณภาพอยางตอเนื่อง มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความพึงพอใจแกลูกคาทั้งภายในและภายนอก โดย
รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  หมายถึง 
องคประกอบและกระบวนการการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         
ราชมงคล มี 7 องคประกอบ คือ 1) การใหความสําคัญกับผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และ
พนักงาน 2) ผูบริหารมีภาวะผูนําในการนําองคกร 3) เทคนิคและเครื่องมือการบริหารคุณภาพ         
4) ธรรมาภิบาลของผูบริหาร 5) การใชองคกรเปนคูเทียบเคียง 6) การสรางคุณภาพชีวิตบุคลากร 
และ 7) การบริหารงานอยางตอเนื่อง และ มี 8 กระบวนการ คือ 1) การริเร่ิมจากผูบริหารระดับสูง  
2) การจัดโครงสรางองคกรและทีมงาน 3) การจัดระบบเครื่องมือคุณภาพ 4) การประกาศใชและ            
ใหความรูแกบุคลากร 5) การกํากับติดตามและประเมินผล 6) การทบทวนการดําเนินงาน 7) การให
รางวัลผูประสบผลสําเร็จในการบริหารคุณภาพ 8) การเทียบเคียงกับหนวยงานที่ประสบผลสําเร็จ 
           2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่จัดตั้ง
ขึ้นตามพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 มีจํานวน      
9 แหง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ  (มทร .กรุงเทพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  (มทร .ตะวันออก)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร (มทร.รัตนโกสินทร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (มทร.ลานนา) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
(มทร.สุวรรณภูมิ) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน)         
   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี  2 
 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 
 รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผูวิจัยได
ศึกษาคนควาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซ่ึงประกอบดวย การบริหาร
คุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (TQM) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (TQM) 
 

 ความเปนมาของการบริหารคุณภาพ  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติเร่ือง การประกันคุณภาพการศึกษาไว
ในมาตรา 47 และ 48 วาใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก 
ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษาและ 
ใหถือวา การประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ตองดําเนินการ
อยางตอเนื่องโดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและ
เปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2542 : 24) นอกจากนี้ แนวคิด
เร่ืองการนํารูปแบบการบริหารคุณภาพโดยรวม (total quality management : TQM) มาใชในองคกร
การศึกษานั้น แมวาจะไมเห็นเปนรูปธรรมอยางแพรหลายนัก แตก็มีสัญญาณวา ภายใตกระแส
การปฏิรูปการบริหารและการจัดการองคกรการศึกษาใหมีความทันสมัย แนวคิดเรื่องทีคิวเอ็ม 
นาจะถูกนํามาประยุกตใชมากขึ้น (อมรวิชช นาครทรรพ 2540 :113) 
             ในชวงป  ค.ศ. 1980 เปนตนมาในสหรัฐอเมริกามีกระแสการเปลี่ยนแปลงนําทีคิวเอ็ม มาใช
เพื่อมุงปรับปรุงคุณภาพ และพนักงานทุกคนมีสวนรวมในการแกปญหาตัวแทนพนักงานทุกสวน 
จะรวมกันกําหนดแนวทางแกไขปญหาและปรับปรุงระบบงาน (Deming, 1986; Juran, 1989 อางถึงใน
อุทัย บุญประเสริฐ 2543 : 36-37) ทีคิวเอ็มนํามาใชในญี่ปุน เปนทีคิวซี (TQC) ซ่ึงนับวามีความเจริญ   
รุงเรืองพัฒนาเปนหลากหลายระบบ อาทิ ซีดับบลิวคิวซี (CWQC) (company wide quality control) 
แปลวา การควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองคกร ถือกําเนิดมาเกือบ 40 ปมาแลว (วรภัทร ภูเจริญ 2540 : 2) 
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ระบบคุณภาพทั่วทั้งองคกร จะมีสวนชวยใหเปนแนวทางการพัฒนาองคกรไดทั่วระบบทุกสวน         
อยางตอเนื่อง โดยพนักงานทุกคนมีสวนรวมทีคิวเอ็ม จึงเปนระบบบริหารหรือเทคนิคทาง  การบริหาร
ที่เหมาะสมกับทุกองคกร ระบบทีคิวเอ็ม เปนพัฒนาการของระบบควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 
(statistical quality control : SQC) และระบบควบคุมการผลิตเชิงสถิติ (statistical process control : SPC) 
ที่ดําเนินการมาอยางตอเนื่อง นับตั้งแตป ค.ศ.1939 เปนตนมา โดย วอลเตอร เอ. ชิว ฮารท ไดเขียน
หนังสือ statistical methods from the viewpoint of quality control (วีรวุธ มาฆะศิรานนท 2545 : 78) 

 ความหมายคุณภาพ  
 โดยรากศัพทคําวา คุณภาพ มีที่มาจากคําในภาษาฝรั่งเศสคือ qualite ซ่ึงมีมาจากคําใน
ภาษาลาตินวา qualitatem จากรากศัพท qualitas และจาก qualis แปลวาจากประเภทของ (of what 
kind) คํานี้มีที่มาจากภาษาในกลุม Proto-Indo-European จากคําวา kwo- ซ่ึงแปลวา ใครหรืออยางไร 
(who, how) อีกแนวทางหนึ่งมีความเชื่อวา ซิเซโรแปลคําวา qualitas มาจากภาษากรีกคือ 
ποιότης (Quality) ในขณะที่อีกกระแสหนึ่งเชื่อวามาจากภาษากรีซที่ เพลโต (Plato) ใชคือ 
ποῖος (of what nature, of what Kind) (wikitionary.org, 2008 : 1) คุณภาพมาจากภาษาละตินวา 
qualis หมายถึง ประเภทของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Sallis, สมาน อัสวภูมิ 2541 : 12) ในสมัยโบราณใหความหมาย 
คุณภาพ หมายถึงของดี ของแพง ของหายาก เพราะในสมัยโบราณมีทรัพยากรตาง ๆ ใหใชกันไดอยาง
ส้ินเปลือง ลูกคาก็มีไมมากนัก ความหมายของคุณภาพในสมัยอุตสาหกรรม หมายถึง ของที่ถูกใจ
ผูผลิตไมไดให ความสนใจ ความตองการของลูกคาเลย เพราะอยูในยุคที่เทคโนโลยีอยูในอํานาจ
ของวิศวกร  ซึ่งวิศวกรสวนใหญชอบทําตามใจตนเอง ไมคํานึงถึงตนทุน ในสมัยปจจุบัน (หลัง
สงครามโลก คร้ังที่ 2) คุณภาพคือความพอใจของผูเกี่ยวของ (วรภัทร ภูเจริญ 2541 : 10-11) คุณภาพ
ในความหมายเดิมก็คือมาตรฐาน ซ่ึงไดแกขอกําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพ ของสินคา 
คุณภาพตามความหมายใหม คือ ความตองการหรือความพึงพอใจของลูกคา (วีรพจน ลือประสิทธ์ิสกุล 
2541: 6) 
   จูรัน (Juran, อางถึงในวิฑูรย สิมะโชคดี 2542 : 10) ใหความหมายคุณภาพวา มีองคประกอบ         
3 ประการคือ (the  three  elements  of  Juran  trigology) 1) การวางแผนคุณภาพ (quality planning)  
2) การควบคุมคุณภาพ (quality control) และ 3) การปรับปรุงคุณภาพ (quality improvement) 
ความหมายของคุณภาพ หมายถึงระดับของความเปนเลิศ (degree of excellence) (oxford english 
dictionary, อางถึงใน ธงชัย ธาระวานิช 2540 : 3) ในเอกสารการบริหารคุณภาพโดยรวม (total quality 
management) โอคแลนด (Oakland  1990 : 2-3) กลาววา คุณภาพคือความเปนเลิศของผลผลิตหรือ
การใหการบริการ (quality is often used to signify “excellence of a product or service”) เดล เอ็ช. 
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เบสเตอรฟราย (Besterfile 2004 : 1) กลาววา คุณภาพ (quality) เทากับผลการดําเนินงาน (performance) 
หารดวยความคาดหวัง (expectation) หรือ Q = P/E  คําวา คุณภาพ เปนคําที่มีความหมายได
หลากหลายตามบริบทที่แตกตางกันออกไป เนื่องจาก คุณภาพเปนภาพความคิดที่เกี่ยวเนื่องกับ
คุณคาหรือความพึงพอใจ ในดานหนึ่ง คุณภาพหมายถึง สิ่งที่สอดคลองกับรสนิยมหรือความ
ตองการของบุคคลหรือกลุมคน คุณภาพอาจมีความหมายวา เหมาะสมกับวัตถุประสงค เมื่อ
วัตถุประสงคนั้น เปนความตองการของลูกคาในอีกดานหนึ่ง คุณภาพมีความหมายวา มีระบบของ
ความเปนเลิศที่ตองการ (นงลักษณ พหลเวชชและคณะ 2541 : 8) คุณภาพที่ดี คือสิ่งที่เปนไปตาม
ความตองการของลูกคา (วรภัทร ภูเจริญ 2540 : 17) คุณภาพคือ การทําตามที่ลูกคาตองการ องคกรจะตอง
คํานึงถึงความตองการของลูกคาสูตลาด ตองระวังไมใหหวงโซคุณภาพ (quality chain) หลุดจากกัน 
(เรืองวิทย เกษสุวรรณ 2547 : 41) คุณภาพคือ การสนองตอบพอดีหรือเหนือกวา ความคาดหวังของ
ลูกคา ณ ราคาที่เหมาะสมกับคุณคา (Harrington, อางถึงใน วารินทร สินสูงสุด และ วันทิพย สินสูงสุด 
2542 : 19)  คุณภาพในระดับสากลหมายถึง คุณสมบัติโดยรวมของผลิตภัณฑหรือบริการของกิจการ
หรือองคกรใด ๆ ซ่ึงแสดงถึง ความสามารถในการตอบสนอง ทั้งความตองการที่ชัดแจงและ    
ความตองการที่แฝงเรนของลูกคา การสงมอบสิ่งที่ลูกคาตองการ ณ ปจจุบัน ภายใตราคาที่ลูกคา
ยินดีจะจาย ดวยตนทุนที่เราสามารถทําไดอยางสม่ําเสมอ รวมถึง มอบสิ่งที่ดีกวาแกลูกคาในอนาคตดวย 
(วิฑูรย สิมะโชคดี 2542 : 4)  
 นักวิชาการมักจะนิยามความหมายของคุณภาพใน 2 ความหมาย ดังนี้ 1) การเปนไปตาม
มาตรฐานหรือขอกําหนด 2) การสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา (วิฑูรย สิมะโชคดี 2541 : 41) 
คุณภาพคือ คุณลักษณะที่มีผลตอการใชงาน (กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ 2540 : 7) คุณภาพคือ   
ความยั่งยืน จึงมีความหมายที่ชัดเจนและเปนสัจธรรมยิ่ง เพราะนอกจากคนหรือองคกรที่มีคุณภาพ
เทานั้น ที่จะอยูรอดและเติบโตตอไปไดแลว คนหรือองคกรที่มีคุณภาพเทานั้น ที่จะมีความยั่งยืน
ยาวนาน ไมใชลมหายตายจากไป เพราะความไมมีคุณภาพ (วิฑูรย สิมะโชคดี 2545 : คํานํา)  
            นพเกา ศิริพลไพบูลย และนฤมล วรรณา (2546 : 67) กลาววา คุณภาพมีปรมาจารย (Guru) 
ที่ไดบัญญัติความหมายของคําวา คุณภาพไว มีตามลําดับ ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ความหมายของคุณภาพของปรมาจารยแตละทาน 
 

ป ค.ศ. 
(พ.ศ.) ปรมาจารยดานคุณภาพ ความหมายของคุณภาพ 

1940  
(2483) 

วิลเล่ียม เอ็ดเวิรด เดมมิ่ง 
(William Edwards Deming) 

คุณภาพของการออกแบบและคุณภาพของ  
ความสอดคลองในการดําเนินงาน ที่จะนํามาซึ่ง
ความภาคภูมิใจใหกับเจาของผลงาน 

1961 
(2504) 

อารมัน วี. ไฟเกนบาม 
(Armand V. Fegenbaum) 

ส่ิงที่ดีที่สุดสําหรับเงื่อนไข ดานการใชงานและ
ราคาของลูกคา 

1964 
(2507) 

โจเซฟ เอ็ม จูรัน 
(Joseph M. Juran) 

ความเหมาะสมกับการใชงาน 

1979 
(2522) 

ฟลลิป บี ครอสบี้ 
(Phillip B. Crosby) 

การเปนไปตามความตองการหรือสอดคลองกับ
ขอกําหนด 

1985  
(2528) 

คาโอรุ อิชิกาวา 
(Kaoru Ishikawa) 

ประหยัดที่สุด มีประโยชนการใชงานสูงสุด และ
สรางความพึงพอใจใหกับลูกคาอยางสม่ําเสมอ 

            จะเห็นไดวา คุณภาพเปนคําที่มีความหมายที่สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไดอยูเสมอ 
สามารถสรุปหัวใจสําคัญของคุณภาพ ได 3 ประเด็นคือ 1) การเปนไปตามมาตรฐานหรือขอกําหนด 
2) การสรางความพอใจใหกับลูกคา และ 3) การมีตนทุนการดําเนินงานที่เหมาะสม ดังนั้น คุณภาพ 
หมายถึง การดําเนินงานใหเปนไปตามขอกําหนดที่ตองการโดยสรางความพอใจใหกับลูกคา และมี
ตนทุนการดําเนินงานที่เหมาะสม 
              โดยสรุปคุณภาพหมายถึง ผลิตผลหรือการบริการที่เปนที่พอใจของผูใชผูบริการหรือของ
ลูกคาที่มีการสงมอบงานไดตรงตามความตองการและทันเวลากับการใชงาน  โดยใหเกิด
ประสิทธิภาพและสิทธิผลสูงสุด จนลูกคาไดเกิดความพึงพอใจที่สุด 
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 การบริหารงานคุณภาพ  
 มีการบริหารงานคุณภาพประกอบดวย 3 กิจกรรมหลัก ไดแก 
 

               QI 
 
 
 
 

                          QP           QC  
 

แผนภูมิที่ 3 การบริหารงานคุณภาพภายใน 3 กิจกรรมหลัก 
ที่มา : วิฑูรย สิมะโชคดี, TQM คูมือพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ (กรุงเทพฯ : WPS (Thailand),             
2550), 30. 

               การวางแผนคุณภาพ (quality planning : QP) เปนกิจกรรมเกี่ยวกับ การกําหนดลูกคาเปาหมาย 
การสํารวจความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย กําหนดลักษณะสมบัติ/การบริการที่ตอบสนอง 
การออกแบบ/บริการ วิธีการผลิตสินคา/บริการ กําหนดเกณฑมาตรฐานสินคาและบริการ 

การควบคุมคุณภาพ (quality control : QC) เปนกิจกรรมเกี่ยวกับการเก็บตัวอยางสินคาที่
ผลิตออกมา การสุม ตรวจการบริการที่ปฏิบัติการ วัดคุณสมบัติตาง ๆ ตรวจสอบวา เปนไปตาม
เกณฑที่วางไวหรือไม (เปนการแยกของไมดีออกจากของดี) 

การปรับปรุงคุณภาพ (quality improvement : QI) การปรับปรุงคุณภาพเปนกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับ การทบทวนกิจกรรมวางแผนเปนระยะ ๆ ปรับปรุงวิธีการทํางานการแกปญหาใน
งานการปรับปรุงคุณภาพของสินคาและบริการ การลดความสูญเสียในกระบวนการ 

จะเห็นวา การบริหารงานคุณภาพ ตองประกอบดวยองคประกอบ 3 อยาง การบริหารงาน
คุณภาพจึงเปนเรื่องของผูบริหาร ซ่ึงจะแตกตางจากการควบคุมคุณภาพ (QC) จะตองอาศัย          
ชางเทคนิค ซึ่งจะเปนการแยกของเสียออกจากของดี การบริหารคุณภาพจึงเปนเรื่องของการจัดการ 
ปองกันไมใหสิ่งที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานเกิดขึ้น ในทุกขั้นตอนของกระบวนการงาน
ในองคกรจะตองสรางระบบคุณภาพ ระบบคุณภาพจึงเปนเรื่องของการบริหารจัดการโดยแทจริง 
(วิฑูรย สิมะโชค 2541 : 3) ความมีคุณภาพ จึงเปนเรื่องของผูบริหารที่จะตองสรางดวยการสรางคน
ใหมีคุณภาพ การสรางคุณภาพจึงเปนการเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรใหเปนองคกรแหงคุณภาพ 
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 การที่จะปรับองคกรไปสูองคกรแหงคุณภาพ ผูบริหารขององคกรจะตองสราง นิสัยแหง
คุณภาพ ใน 7 ประการ ไดแก ความเปนระเบียบเรียบรอย (กิจกรรม 5 ส) ทํางานเปนทีมการปรับปรุง
อยางตอเนื่อง การมุงที่กระบวนการ (มีการสงตองานจากคนหนึ่งไปสูอีกคนหนึ่งเปนการควบคุม
กระบวนการเปนหลัก) การศึกษาและการฝกอบรม (สรางบรรยากาศการเรียนรู) การประกัน
คุณภาพ (มีนโยบายคุณภาพ แผนกลยุทธ วิธีปฏิบัติงาน มีแผนปฏิบัติการ) และ การสงเสริมให
พนักงานมีสวนรวม 

เปาหมายสูงสุดเพื่อสูองคกรแหงการเรียนรู มีดังนี้ 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 4 องคกรแหงการเรียนรูที่มีคุณภาพ  
ที่มา : วิฑูรย สิมะโชคดี, คูมือสูองคกรคุณภาพ ยุค 2000 (กรุงเทพฯ : TPA  PUBLISHING, 2541), 57.  
 

             วิฑูรย สิมะโชคดี (2541 : 176-181) กลาววา การสรางวัฒนธรรมแหงคุณภาพ ใหเกิดขึ้น
ในองคกรใด ๆ ผูบริหารองคกรนั้น จะตองกําหนดหรือสรางคานิยมรวม ใหเกิดในหมูคณะและ
เจาหนาที่คานิยมรวมที่สําคัญมี 11 ประการ ดังนี้ 
               คานิยมรวมที่ 1 คือ ลูกคาสําคัญที่สุด แนวปฏิบัติ 1) ใหประกาศผลที่ไดทําการศึกษา 
วิเคราะหวิจัย สํารวจ ใหพนักงานทราบวา ลูกคาตองการอะไร และ 2) ยกยองชมเชยใหรางวัล
แกพนักงานที่ทํางานอยางมีคุณภาพหรือใหบริการ ลูกคายอดเยี่ยม 

TQM 

ISO 9000 

ISO 9000 : 2000 

องคกรแหงคณุภาพ 
(quality organization) 

องคกรแหงการเรียนรู 
(learning organization) 

MBNQA 
(Malcolm 
Baldrige 
National  
Quality 
Award) 
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           คานิยมรวมที่ 2 คือ ความพอใจของลูกคาคือตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานแนวปฏิบัติ 1) กําหนดให
การสรางความพอใจใหแกลูกคา ที่ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนรวมทั้งผูบริหาร
ทุกระดับ และ 2) ส่ือสารและอธิบายวิธีการวัดผลงานอยางชัดเจนและ 
             คานิยมรวมที่ 3 คือ ลูกคาภายในสําคัญเสมอ แนวปฏิบัติ 1) ขยายจิตสํานึกที่วาพนักงาน
แตละคนเปนทั้งผูซ้ือและผูขายในตัวเอง ทุกคนเปนลูกคาภายในอยางตอเนื่องกันไป เมื่อรับงานจาก
พนักงานคนกอนทําจะตองทําตัวเหมือนผูซ้ือคืองานไมดี หรือไมมีคุณภาพจะตองสงคืนไมรับมา
ทํางาน และ 2) กระตุนใหเกิดการสนับสนุนซึ่งกันและกันอยางตอเนื่องในกระบวนการผลิต 
             คานิยมรวมที่ 4 คือ การทํางานเปนทีม แนวปฏิบัติ 1) สรางบรรยากาศแหงความรวมมือ
กันทํางานเปนหมูคณะใหมากขึ้นแทนคนเกาแบบฉายเดี่ยว 2) ตั้งและขยายทีมงานเพื่อการปรับปรุง
คุณภาพทั่วทั้งองคกร และ 3) ใหรางวัลแกสมาชิกทั้งทีมงานเปนหลัก 
             คานิยมรวมที่ 5 คือ การมุงพัฒนาและปรับปรุงในระยะยาว แนวปฏิบัติ 1) ยกเลิกการแกปญหา
ระยะสั้นประเภทไมมีขอมูลตัวเลขสนับสนุน 2) มุงเนนผลงานในระยะยาว และ 3) ฝกอบรมทีมงาน
ตามหลักการแกปญหาพื้นฐานที่ 
             คานิยมรวมที่ 6 คือ การใหความสําคัญกับขอมูลตัวเลขและความเปนจริง แนวปฏิบัติ     
1) ใหความสําคัญกับการตัดสินใจดวยตัวเลข หรือขอมูลความจริงเทานั้น แทนการตัดสินใจดวย
ความรูสึก หรือการคาดเดาคิดเอง 2) สงเสริมทีมงานใหเก็บรวบรวมขอมูลตัวเลขที่จําเปนและ
จัดเตรียมความเห็นสนับสนุนเพื่อการแกปญหา และ 3) ฝกอบรมทีมงานตามหลักการแกปญหา
พื้นฐานที่แทจริงโดยอางอิงขอมูล 
             คานิยมรวมที่ 7 คือ การมุงที่การแกปญหา แนวปฏิบัติ 1) มุงที่การหาคําตอบหรือวิธี
แกปญหาใหได 2) อยาไปสนใจที่จะหาขอผิดพลาดหรือมุงแตหาคนผิด 3) กระตุนและใหกําลังใจแก
ผูใหขอมูล และ 4) ยกยองชมเชยผูคนพบปญหาและสามารถดําเนินการแกไขได 
             คานิยมรวมที่ 8 คือ การมีสวนรวมทั่วทั้งองคกร แนวปฏิบัติ 1) ใหความสําคัญและ     
สรางบรรยากาศแกพนักงานทุกคนมีสวนรวม 2) ใหผูบริหารทุกระดับรวมมืออยางจริงจัง 3) ติดตาม
ดูแลพนักงานมีสวนรวม และ 4) ทําทุกอยางใหงาย แตรักษาคุณภาพใหได 
             คานิยมรวมที่ 9 คือ การบริหารคุณภาพแบบองครวม ดวยระบบทีคิวเอ็ม แนวปฏิบัติ      
1) เนนบริหารแบบองครวม ไมแยกสวน หรือแยกตามหนาที่ 2) ตั้งทีมงานใหมีการประสานงาน
แบบแนวราบ 3) ฝกอบรมทีคิวเอ็มอยางทั่วถึง 4) เนนการทําถูกตั้งแตเร่ิมตน และ 5) กําหนดเปาหมาย 
แผนงานระยะยาว 
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             คานิยมรวมที่ 10 คือการมุงเนนที่กระบวนการและการใหความสําคัญกับผูปฏิบัติงาน      
แนวปฏิบัติ 1) ใหความสําคัญกระบวนการ 2) คัดเลือกบุคคลที่มีจิตสํานึกเรื่องคุณภาพแบบทีคิวเอ็ม 
และ 3) ใหรางวัล ยกยองชมเชยผูมีคุณภาพ หรือปฏิบัติงานยอดเยี่ยม 
             คานิยมรวมที่ 11 คือ การยึดมั่นอยางจริงจังและตอเนื่อง แนวปฏิบัติ 1) ผูบริหารระดับสูง 
และทุกระดับมีสวนรวมอยางจริงจัง 2) จัดเตรียมทรัพยากรตาง ๆ 3) มีความยึดมั่นผูกพันใน       
ระยะยาวอยางตอเนื่อง และ 4) เขารวมสมาคมคุณภาพและมีกิจกรรมรวมอยางสม่ําเสมอ 
             ดังนั้น คานิยมรวมเบื้องตน ทั้ง 11 ขอ จึงเปนพื้นฐานของการสรางวัฒนธรรมแหงคุณภาพ
ผูบริหารจึงตองการใหเกิดขึ้นในองคกร เพื่อการบริหารคุณภาพสูความเปนเลิศ 

 วิวัฒนาการแนวความคิดเก่ียวกับคุณภาพ  
 ประวัติของมนุษยชาติเกี่ยวกับคุณภาพ ตนทุน และการเพิ่มผลิตภาพเมื่อ 1 ลานป 1 หมื่นป
และ 200 ป ตามลําดับ (วรภัทร ภูเจริญ 2540 : 7) ทั้งคุณภาพตนทุนและผลิตภาพ ตางก็เปนตัวบงชี้ 
ผลการดําเนินงานที่สําคัญขององคกรและคุณภาพ  ถือเปนสิ่งที่มีประวัติความเปนมานานที่สุด 
ประวัติของคุณภาพแบบงาย ๆ เริ่มตนจาก 1) ไมมีการตรวจสอบเลย (มีความไววางใจกันเมื่อ
แลกเปลี่ยนสินคา) 2) มีการตรวจสอบ (inspection : สินคามีความยุงยาก เร่ิมมีการสุมตรวจ) 3) มีการควบคุม
คุณภาพ (quality control : มีการตรวจสอบที่มีการจดบันทึก และนําผลการบันทึกไปใชเปนการตรวจ
ผลลัพธมากกวาที่จะตรวจองคประกอบอื่น ๆ) และ 4) มีการประกันคุณภาพ (quality assurance) เปน
การควบคุมองคประกอบทั้งหมดที่มีผลตอผลลัพธ) (วรภัทร ภูเจริญ 2541 :13-15) ดังแผนภูมิที่ 5 
 

 
       
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 5 ประวัติระบบคุณภาพ 
ที่มา : วรภัทร ภูเจริญ, แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ :  พิมพดี จํากัด,  2541), 
13-15. 

                                                         การบริหารคุณภาพแบบทีคิวเอ็ม (TQM) 

                         การประกันคุณภาพ (QA) (quality assurance) or ISO 9000 

                                          คามาตรฐาน (military standards) 

               การควบคุมคุณภาพ (QC) 

   การตรวจสอบ  (inspection) 
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             วิวัฒนาการของแนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพ จะแบงเปน 4 ยุคสมัย (วิฑูรย สิมะโชคดี 
2542 : 7) ไดแก 1) ตรงตามมาตรฐาน ตรงตามที่ออกแบบไวหรือกําหนดไว ตรงตามมาตรฐาน
ที่ยอมรับกัน 2) ตรงกับประโยชนใชสอย ตรงตามที่ลูกคาตองการใชงาน 3) เหมาะสมกับตนทุน/
ราคา เปนที่ตองการของทุกคนเพราะคุณภาพสูงแตตนทุนต่ํา (ราคาถูก) ราคาเหมาะสม 4) ตรงตาม
ความตองการที่แฝงเรน ตรงตามที่ลูกคาตองการรวมทั้งความตองการที่แฝงเรนของลูกคาดวย 
             อีกแนวคิดหนึ่ง กฤษฏ อุทัยรัตน (2542 : 68) ตองการใหหนวยงานที่สวนรวมในระดับ
ตาง ๆ ในการแสดงสูคุณภาพ ดังนี้ 

 

   กิจกรรมกลุมพัฒนาคุณภาพ (QDC)  

   การบริหารความปลอดภัยและความเสี่ยง   
   การปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
   ตามกระบวนการ (ISO 9000) 

   กิจกรรม 5 ส. 
   กิจกรรมขอเสนอแนะ 
   กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ 
                              

แผนภูมิที่ 6 พนักงานในองคกรมีสวนรวมในทีคิวเอ็ม 
ที่มา : กฤษฏ อุทัยรัตน, ถกคุณภาพภาค 2 (กรุงเทพฯ : สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน),  
2542), 68. 
 

 การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ หรือทีคิวเอ็ม (TQM) เปนวินัยปจจัยทรงพลังที่
ประกอบดวย กิจกรรมตาง ๆ ไดแก กิจกรรมกลุมพัฒนาคุณภาพ (QDC) การบริหารความปลอดภัย
และความเสี่ยง การปฏิบัติการตามมาตรฐาน ตามกระบวนการ (ISO 9000) กิจกรรม 5 ส. กิจกรรม
ขอเสนอแนะ และกิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ ซ่ึงการดําเนินงานตามการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ 
จะตองเลือกกิจกรรมใหเหมาะสมกับแตละหนวยงานตอไป 

วารินทร สินสูงสุดและวันทิพย สินสูงสุด (2549 : 79) กลาววา การบริหารคุณภาพแบบ
เบ็ดเสร็จ หรือ ทีคิวเอ็ม (TQM) จะมีระบบการประกันคุณภาพใน 5 ขั้นตอน ไดแก การตรวจตรา 
เปนการแยกผลิตภัณฑดีจากเลว การควบคุมคุณภาพ (QC) เปนการปองกันสิ่งบกพรอง การประกัน
คุณภาพ (QA) เปนการปรับปรุงกระบวนการ การจัดการคุณภาพ (TQM) เปนการบริหารคุณภาพ

 
 

 

วินัย 
ปจจัย 

ทรงพลัง 
 
 
 

TQMS 
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แบบเบ็ดเสร็จ และการประกันคุณภาพ (TQA) เปนการบริหารคุณภาพตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหง
ประเทศไทยใน 7 หมวด คือ ภาวะผูนํา กลยุทธและการวางแผน การเอาใจใสตอลูกคา สารสนเทศ
และการวิเคราะห การจัดการบุคคล การจัดการกระบวนการ และผลลัพธการดําเนินงาน 

ระบบประกันคุณภาพ 5 ขั้นตอน 
           
         ประกันคุณภาพ 
 
          จัดการคุณภาพ 
        
           ประกันคุณภาพ 
                                                                                                                     (ปรับปรุงกระบวนการ) 
                     
                      ควบคุมคุณภาพ 
                              (ปองกันสิ่งบกพรอง) 
        
              ตรวจตรา 
               (แยกผลิตภัณฑดีจากเลว) 
    

ที่มา : วารินทร สินสูงสุดและวันทิพย สินสูงสุด, ชุดฝกอบรม ISO 9000 ระบบบริหารคุณภาพ 
การศึกษา (กรุงเทพฯ : สยามมิตรการพิมพ, 2542), 79. 

วิฑูรย สิมะโชคดี (2542 : 72) กลาววา การดําเนินงานบริหารคุณภาพที่เปนการเพิ่มผลผลิต
โดยรวมขององคกรจากระดับพื้นฐานที่สุด มี 3 กลุม คือกลุมระดับลาง การที่พนักงานทุกคน       
ทุกระดับในองคกร ไดรวมทํากิจกรรม 5 ส. จัดใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย กลุมระดับกลาง 
เปนการรักษาความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม จัดทําเครื่องมือการควบคุมคุณภาพ 
(QCC) ระบบการใหคําแนะนํา (SS) การใหพนักงานมีสวนรวม (EI) วิศวกรในอุตสาหกรรม (IE) 
คุณคาของวิศวกร (VE) และการวิเคราะหคุณคาของงาน (VA) และระดับสูง เปนการจัดทําไคเซน 
การลดตนทุน การทํางานใหทันเวลา การรักษาผลผลิตรวมใหเกิดผลิตภาพที่สูง การปรับเปลี่ยน
ระบบ การบริหารมาตรฐานคุณภาพ การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ และผลิตภาพรวมที่มี        
การปรับปรุง ดังแผนภูมิที่ 8 

แผนภูมิที่ 7 ระบบประกันคุณภาพ 

 

ประกันคณุภาพ 
(TQA) 

จัดการคุณภาพ 
(TQM) 

ประกันคณุภาพ  
(ปรับปรุงกระบวนการ) 

(QA) 

 การควบคุมคุณภาพ 
(QC) 

ตรวจตรา 
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                         TPI   

            TQM       
             ISO 

                  Reengineering                        
         JIT, TPM        
                        Kaizen, Cost Reduction                
                     IE, VE, VA        

                   QCC, SS, EI     
               ความปลอดภัย สุขอนามัย – สิ่งแวดลอม 
                     ความเปนระเบียบเรียบรอย 

      กิจกรรม 5 ส.                  
              พนักงานทุกคน – ทุกระดับขององคกร    
 
แผนภูมิที่ 8 การเพิ่มผลผลิตโดยรวมขององคกรจากระดับพื้นฐานที่สุด   
ที่มา : วิฑูรย สิมะโชคดี, TQM. : วิถีสูองคกรคุณภาพยุค 2000 (กรุงเทพฯ : TPA PUBLISHING,  
2542), 78.  

 คําอธิบายเพิ่มเติม การเพิ่มผลผลิตโดยรวมขององคกรจากระดับพื้นฐานที่สุด กระทําได
ตามลําดับจากกิจกรรมของระดับลางสูระดับสูงสุด ดังนี้ 
 กิจกรรม 5 ส. ไดแก สะสาง (seiri : แยกแยะ) สะดวก (seiton : จัดเปนระเบียบ) สะอาด (seiso 
: ปดกวาดเช็ดถู) สุขลักษณะ (seiketsu : ถูกอนามัย) สรางนิสัย (shitsuke : ทํากิจกรรม 5 ส ประจํา) 
 QCC : quality control circles (การควบคุมคุณภาพ) 
 SS : suggestion system (ระบบการใหคําแนะนํา) 
 EI : employee involvement (การใหพนักงานมีสวนรวม) 
 IE : industrial engineering (วิศวกรในอุตสาหกรรม) 
 VE : value engineering (คุณคาของวิศวกร) 
 VA : value analysis (การวิเคราะหคุณคา) 
 JIT : just in time system (ระบบการทํางานทันเวลา) 
 TPM : total productive maintenance (การรักษาผลผลิตรวมใหเกิดผลิตภาพที่สูง) 
  ISO : international organization of standardization (องคกรมีมาตรฐานระดับสากล) 

ระดับสูง 

 ระดับกลาง 

ระดับลาง   
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               TQM : total quality management (การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ) 
               TPI : total productivity improvement (ผลิตภาพรวมมีการปรับปรุง) 

 หนทางสูทีคิวเอ็ม เปนเรื่องที่เปนไปได จะตองอาศัยระยะเวลาที่จะเขาดําเนินการ ดังนี้ 
 

             TQM  
                                4 - 5 ป 
 
 
               ISO 9000 
               1 ป     
                  5 ส.   

        1 ป 
 
 

แผนภูมิที่ 9 ระยะเวลาการไปสูทีคิวเอ็ม 
ที่มา : วารินทร สินสูงสุดและวันทิพย สินสูงสุด, ชุดฝกอบรม ISO 9000 ระบบบริหารคุณภาพ 
การศึกษา (กรุงเทพฯ : สยามมิตรการพิมพ, 2542), 120. 
 

 วารินทร สินสูงสุดและวันทิพย สินสูงสุด (2542 : 120) กลาววา การบริหารคุณภาพแบบ
เบ็ดเสร็จ มีการดําเนินงานในระยะเวลาการไปสูการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ หรือทีคิวเอ็ม 
(TQM) เปนเรื่องที่จะตองอาศัยระยะเวลาที่จะตองเขาไปดําเนินการ ตามกิจกรรมตาง ๆ คือ กิจกรรม 
5 ส. ใชระยะเวลาประมาณ 1 ป กิจกรรมการบริหารมาตรฐาน ISO 9000 ใชระยะเวลาประมาณ 1 ป 
จนกระทั่งดําเนินการบริหารคุณภาพาตาม P-D-C-A อยางตอเนื่องใชเวลาประมาณ 4-5 ป เพื่อเขาสู
ระบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ  
 โอคแลนด (Oakland 1990 : 290) กลาววา ในการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ จะตองใช
กระบวนการในการดําเนินกิจกรรมตามขั้นตอนตาง ๆ คือ การสรางความเขาใจ การมีขอพันธะ
สัญญา ผูกพันและนโยบาย การจัดองคกร การวัดหรือราคา การวางแผน การออกแบบ ระบบ 
ความสามารถ สมรรถภาพ การควบคุม การทํางานเปนทีม การฝกอบรม การนําไปปฏิบัติ และ    
การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ หรือทีคิวเอ็ม (TQM) ดังแผนภูมิที่ 10 
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 ในขั้นตอนของการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จจะมีลักษณะงานที่สําคัญ ดังนี้  
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 10 ขั้นตอนของทีคิวเอ็ม 
ที่มา : Oakland, Total Quality Management (New York  :  Nichols  Publishing  Company,  
1990), 290. 

 สรุป วิวัฒนาการแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ มีการดําเนินงานหลายแนวคิด เริ่มตั้งแตไมมี  
การตรวจสอบการควบคุมในสิ่งใด ๆ เลย โดยมีวิวัฒนาการใน 4 ยุค คือ ตรงตามมาตรฐาน ตรงกับ
ประโยชนใชสอย เหมาะสมกับตนทุนหรือราคา และตรงตามความตองการของลูกคา นอกจากนี้ มี
กิจกรรมดําเนินงานการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จที่สําคัญ คือ กิจกรรม 5 ส. กิจกรรมควบคุม
คุณภาพ กิจกรรมการประกันคุณภาพ กิจกรรมการบริหารคุณภาพโดยรวม และกิจกรรมบริหาร
คุณภาพตามเกณฑรางวัลคุณภาพมาตรฐาน ซ่ึงจะตองอาศัยระยะเวลาดําเนินการไมต่ํากวา 4-5 ป 
จึงจะสามารถดําเนินการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จไดสําเร็จ 
 
 
 

IMPLEMENTATION (การนําไปปฏิบัติ) 
TRAINING (การฝกอบรม) 

TEAMWORK (การทํางานเปนทีม) 
CONTROL (การควบคุม) 

           CAPABILITY (ความสามารถ สมรรถภาพ) 
SYSTEMS (ระบบ) 

DESIGN (การออกแบบ) 
PLANNING (การวางแผน) 

MEASUREMENT (COST) (การวดั-ราคา)  
ORGANIZATION (การจัดองคกร) 

COMMITMENT AND POLICY (ขอผูกพันและนโนบาย) 
UNDERSTANDING (ความเขาใจ) 

 TQM (การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ) 
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  รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (TQM) 
            วิวัฒนาการของการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (TQM)   
 เทนเนอรและดีโทโต (Tenner and Detoto1992 : 15-22) ไดลําดับเหตุการณที่เกี่ยวของกับ
การบริหารคุณภาพ สรุปได ดังนี้ 
 ป ค.ศ. 1903 เฟรเดอริค เทเลอร (Frederick Taylor) เร่ิมสอนวิธีการบริหารโรงงานโดยใช
หลักการทางวิทยาศาสตร ซ่ึงเปนตนกําเนิดของวิชาวิศวอุตสาหกรรม ตอมาใน ป ค.ศ. 1911 เทเลอร 
เขียนหนังสือช่ือ the principles of scientific management และเปนผูใหกําเนิดเทคนิคการศึกษาเรื่อง 
Time and Motion 
 ป ค.ศ. 1924 วอลเทอร เอ. ชิวฮารท (Walter A. Shewhart) เขียนตําราเรื่อง การควบคุมสินคา
อุตสาหกรรมอยางมีระบบ ในขณะที่ทํางานอยูที่บริษัท bell telephone ตอมาใน ป ค.ศ. 1931 ชิวฮารท 
ไดเผยแพรแนวคิดเกี่ยวกับ statistical quality control ในหนังสือ economic control of quality of 
manufactured products 
 ป ค.ศ. 1940 เอ็ดวารด เดมมิ่ง (W. Edward Deming) เขาทํางานใน the U.S. bureau of the 
census และไดนําเทคนิคการสุมตัวอยางทางสถิติมาประยุกตใช 
 ป ค.ศ. 1941 ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการจัดทําเอกสารการควบคุมคุณภาพการผลิตอาวุธ
สงครามขึ้นในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยไดนําหลักสถิติมาประยุกตใช ในการบริหารใหเกิด
คุณภาพ 
 ป ค.ศ. 1949 ประเทศญี่ปุน เริ่มตนพัฒนาคุณภาพ มีการจัดตั้งหนวยงานเพื่อยกระดับ
คุณภาพขึ้นโดยตรง มีช่ือวา สหภาพนักวิทยาศาสตรและวิศวกรญี่ปุน (Japanese Union of Scientists 
and Engineers : JUSE) มีการพัฒนากิจกรรมกลุมคุณภาพถึงขั้นตอนที่เรียกวา การควบคุมคุณภาพ
สมบูรณแบบ (total quality control) และในปจจุบันไดนํามาใชรวมกับระบบการบริหารงาน
แบบทันเวลา (Just in Time) 
 ป ค.ศ. 1950 เอ็ดวารด เดมมิ่ง (W. Edward Deming) แสดงปาฐกถาเกี่ยวกับหลักการ
คุณภาพใหกับผูฟงที่เปนนักวิทยาศาสตร วิศวกรและคณะผูบริหารระดับสูงของญี่ปุน 

 ป ค.ศ. 1951 โจเซฟ จูรัน (Joseph M. Juran) ตีพิมพหนังสือ the quality control 
handbook   

   ป ค.ศ. 1961 Martin Company สรางขีปนาวุธ pershing โดยยึดหลักความผิดพลาดเปน
ศูนย (zero defect) 

   ป ค.ศ. 1970 ฟลลิป ครอสบี้ (Phillip Crosby) ประกาศแนวคิด zero defect และตอมา  ใน
ป 1979 ไดเขียนหนังสือช่ือ quality is free 
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 ป ค.ศ. 1982 เอ็ดวารด เดมมิ่ง (W. Edward Deming) เขียนหนังสือเรื่อง quality, 
productivity and competitive position) 
  ป ค.ศ. 19782 ไฟเกนบาม (Armand V. Feigenbaum) ผูคิดคน cost of quality และเสนอ
แนวคิดที่ทุกหนาที่ในบริษัทมีสวนรวมรับผิดชอบตอคุณภาพ ซ่ึงถือเปนตนกําเนิดแนวคิด           
การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ หรือทีคิวเอ็ม (TQM) 
 ป ค.ศ. 1984 ฟลลิป ครอสบี้ (Phillip Crosby) เขียนหนังสือเร่ือง quality without tears : 
the art of hassle-free management 
 ป ค.ศ. 1987 สภาคองเกรส ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดจัดตั้งรางวัล The Malcolm Baldrige 
National Quality 
 ป ค.ศ. 1988 ประเทศสหรัฐอเมริกา หนวยงานทางทหารของสหรัฐอเมริกา ไดนําแนวคิด
เกี่ยวกับคุณภาพโดยรวมมาใชในทางการทหาร 
 ป ค.ศ. 1993 ประเทศสหรัฐอเมริกา แนวคิด total quality ถูกนําไปใชสอนในวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริการอยางกวางขวาง 
             สรุป วิวัฒนาการของการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ หรือทีคิวเอ็ม เริ่มจากเทเลอร 
(1903) ไดสอนการบริหารโรงงาน โดยใชหลักวิทยาศาสตร ชิวฮารท (1924) ไดเขียนตํารา การควบคุม
สินคาอุตสาหกรรมอยางเปนระบบ เดมมิ่ง (1940) ไดนําเทคนิคการสุมตัวอยางทางสถิติมาประยุกตใช 
สหรัฐอเมริกา (1941) จัดทําเอกสารการควบคุมคุณภาพการผลิตอาวุธสงครามในสงครามโลกครั้งที่ 2 
ญี่ปุน (1944) เริ่มพัฒนาคุณภาพโดยมีหนวยงานรับผิดชอบนํากิจกรรมทิคิวซี (TQC) มาใชรวมกับ
ระบบการบริหารงานแบบทันเวลา จูรัน (1951) ตีพิมพหนังสือคูมือการควบคุมคุณภาพ ครอสบี้ 
(1970) ประกาศแนวคิด zoro defect และป 1979 เขียนหนังสือ quality is free ไฟเกนบาม (1982)     
ผูคิดคน cost of quality สภาคองเกรส ประเทศสหรัฐอเมริกา (1987) ไดตั้งรางวัลเกณฑคุณภาพ
มอลคัมบัลดริดจ (MBNQA) ตอมาป 1988 ไดมีหนวยงานทางทหารสหรัฐอเมริกา ไดนําแนวคิด
คุณภาพโดยรวมมาใชในทางการทหาร และป 1993 สหรัฐอเมริกา นําแนวคิด total qualit  ถูกมาใช
สอนในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาอยางกวางขวาง 
 ความหมายการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ หรือทีคิวเอ็ม (TQM)  
 ยอมาจาก total quality management เรียกเปนภาษาไทยแตกตางกันไป อาทิ ระบบบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองคกร (วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล 2541 :14) การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร (วิฑูรย 
สิมะโชคดี 2541 : 75) การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (ตามราชบัณฑิตยสถาน) การบริหารคุณภาพ
โดยรวม การบริหารคุณภาพโดยองครวม การบริหารคุณภาพที่ทุกคนมีสวนรวม การบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองคกร ทีคิวเอ็ม (เรียกทับศัพท) (วิฑูรย สิมะโชคดี 2542 : 44) การบริหารคุณภาพ
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โดยรวม (TQM) (วารินทร สินสูงสุด 2542 : 1) การจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพทั่วทั้งองคการ (TQM) 
(สุธี สุทธิสมบูรณและสมาน รังสิโยกฤษฎ 2542 : 148) การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ การบริหาร
คุณภาพโดยรวม  การบริหารคุณภาพโดยองครวม  การบริหารคุณภาพที่ทุกคนมีสวนรวม             
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร (วิฑูรย สิมะโชคดี 2543 : 158) การบริหารแบบมุงคุณภาพทั่วองคกร 
(อุทัย บุญประเสริฐ 2543 : 36) ระบบบริหารเชิงคุณภาพรวม (วีรวุธ มาฆะศิรานนท 2545 : 77) การบริหาร
คุณภาพที่ทุกคนมีสวนรวม (วิฑูรย สิมะโชคดี 2545 : 65) การจัดการคุณภาพโดยรวม (ณัฏฐพันธ 
เขจรพันธและคณะ 2545 : 69) การจัดการคุณภาพทั้งองคกร (เรืองวิทย เกษสุวรรณ 2547 : 2) การบริหาร
คุณภาพแบบครบวงจร (ศิ-ต รอดเครือวัลย 2551 : 173) 
 ในที่นี้ ผูวิจัยจะใชทีคิวเอ็ม (TQM) วา การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ซ่ึงอาจแยก       
ได 3 สวน คือ T=total (ทั้งหมด=แบบเบ็ดเสร็จ) หมายถึง ทั้งองคการและการครอบคลุมหนาที่ทุกอยาง
ในองคกร Q=quality (คุณภาพ) หมายถึง การใหในรูปของสินคาและบริการที่ตรงตามความตองการ
หรือเกินกวาที่ลูกคาตองการ และ M=management (การจัดการ) หมายถึง การทําใหกระบวนการ
ทํางานหลัก ๆ อยูภายใต ความสามารถในการควบคุม มีสมรรถนะสูงและสามารถนําคุณภาพ 
ผสมผสานลงไปกระบวนการจัดการตาง ๆ ได (เรืองวิทย เกษสุวรรณ 2547 : 2) จากความหมายโดยรวม 
มีความหมาย แนวทางในการบริหารขององคกรที่มุงเนนเรื่องคุณภาพ โดยสมาชิกทุกคนขององคกร
มีสวนรวมและมุงหมายผลกําไร ในระยะยาวดวยการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา รวมทั้งการ
สรางผลประโยชนแกหมูสมาชิกขององคกรและแกสังคมดวย (วิฑูรย สิมะโชคดี 2544 : 68) เปนระบบ
การบริหารคุณภาพหรือเทคนิคการบริหาร เพื ่อการปรับปรุงคุณภาพของสินคาหรือบริการ   
อยางตอเนื่องดวยการใหพนักงานทุกระดับและทุกคนในองคกรมีสวนรวมในการปรับปรุง     
(วิฑูรย สิมะโชคดี 2541 : 75) เปนระบบอันทรงประสิทธิภาพที่รวบรวมความพยายามของกลุมตาง ๆ 
ในองคกรเพื่อพัฒนาคุณภาพ ธํารงรักษาคุณภาพและปรับปรุงคุณภาพ เพื่อทําใหเกิดการประหยัด
มากที่สุดในการผลิตและการบริการ โดยยังคงรักษาความพึงพอใจของลูกคาไดอยางครบถวน         
(ไฟเกนบาม, อางถึงในวีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล 2541 : 7) การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ เปน
ยุทธศาสตรเพื่อปรับปรุงสมรรถนะอยางตอเนื่องในทุกระดับและทุก ๆ  จุด ที่อยูในความรับผิดชอบอัน
ประกอบดวยเทคนิคการบริหารขั้นพื้นฐาน จิตใจมุงมั่นที่จะปรับปรุงและเครื่องมือเชิงวิชาการ 
ภายใตโครงการสรางที่มีวินัย โดยมุงเปาหมายในมุมกวาง อาทิ การลดตนทุน เพิ่มคุณภาพทัน
กําหนด และสอดคลองกับภารกิจที่ตองการการเพิ่มความพึงพอใจของผูใชเปนวัตถุประสงคที่อยู
เหนือส่ิงอ่ืนใด (กระทรวงกลาโหมของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา, อางถึงในวีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล 
2541 : 8)  
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TQM  =  T  +  QM  +  QS  +  STANDARDS 

 การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ หมายถึง ภาระผูกพันขององคการในระยะยาว ใน   
การปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง ใหเกิดขึ ้นทุกขั ้นตอนของการทํางาน และการมีสวนรวม   
อยางแข็งขันของพนักงานทุกคน (สุธี สุทธิสมบูรณและสมาน รังสิโยกฤษฎ 2542 : 148) การบริหาร
คุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ เปนระบบที่ทําใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ของกระบวนการเพิ่มลูกคา
ทุกกระบวนที่ดําเนินอยูในองคกร ลูกคาจะเปนผูตัดสินบนพื้นฐานและความพึงพอใจของพวกเขาวา 
มูลคาเพิ่มนั้นมีจริงหรือไม ความมีสวนรวมของสมาชิกทุกคนในองคกร ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ 
กระบวนการ การบริการ และวัฒนธรรมองคกรเปนส่ิงที่ขาดเสียมิไดในการบริหารคุณภาพแบบ
เบ็ดเสร็จ วิธีการทั้งหมดที่ใชในการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ไดรับการพัฒนาโดยผูนําดาน   
การบริหารคุณภาพรุนแรก ๆ อาทิ เดมมิ่ง (W. Edwards Deming), ไพเกนบาม (Armand V. Feigenbaum), 
อิชิกาวา (Kaoru Ishikawa), และจูรัน (Joseph M. Juran) (Duncan, อางถึงในวีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล 
2541 : 8) การจัดระบบและวินัยในการทํางาน เพื่อปองกันความผิดพลาดเสียหายและมุงสรางคุณคา 
(value) ในกระบวนการทํางาน (working process) ทุก ๆ ขั้นตอนโดยทุกคนในองคกรนั้น ๆ จะตอง
มีสวนรวมซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญในการกาวสูความเปนเลิศ (วีรวุธ มาฆะศิรานนท 2545 : 77)  
 ในประเทศญี่ปุนไดนําหลักการบริหารแนวการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ของ
สหรัฐอเมริกาจะมีลักษณะคลายกับทีคิวซี (TQC) ยอมาจาก total quality control ของ ไฟเกนบาม 
ซ่ึงในความหมาย การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ มีอยูหลายความหมาย อาทิ การปฏิบัติความคิด
ในการบริหาร กิจกรรมกลุมซึ่งไมสามารถทําโดยปจเจกบุคคล การบริหารดวยขอเท็จจริง           
การบริหารดวยการหมุนวงลอพีดีซีเอ (P-D-C-A ทีคิวซีเร่ิมตนที่การศึกษาและสิ้นสุดที่การศึกษา     
(คะโน, อางถึงในวีรพจน ลือประสิทธ์ิสกุล 2541 : 9) นอกจาก การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ แลว 
ยังมีซีดับบลิวคิวซี (CWQC) ยอมาจาก company wide quality control หรือ ทีคิวซีของญี่ปุนดวย อีก
ในทัศนะหนึ่ง กฤษฏ อุทัยรัตน (2541 : 16) ใหทัศนะของการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ไวนา
ฟงวา การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ จะใชสไตลไหนดี มีคนเปรียบเทียบไวระหวางระดับ
พัฒนาการของ การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ สไตลญี่ปุน และการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ 
สไตลอเมริกา พบวา ระดับคุณภาพของญี่ปุนสูงเหนือกวา ระดับคุณภาพของอเมริกามากมายนัก ใน
อีกมุมมองหนึ่ง การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ จะมีในลักษณะ 
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 T = total เปนการกําหนดใหทุกคน ทุกหนวยงาน ทุกระดับ ตําแหนงงานไดมามีสวนรวม
เปนทีมงาน ตามนโยบายคุณภาพ (quality policy) การมีสวนรวมโดยทุกระดับตําแหนงงานอาจเปน
ในลักษณะของบนสูลาง (top-down) หรือจากลางขึ้นบน (bottom-up) ก็ได 
 Q = quality คุณภาพคือความพึงพอใจของลูกคา (ภายในและภายนอก) ที่องคการตอง
สนองตอบตอความตองการหรือความคาดหวัง ใหเกินความคาดหมายของลูกคา 
 องคประกอบของคุณภาพ ประกอบดวย คุณภาพ (Q = quality), ตนทุน (C = cost), เวลา 
(T = time) สงมอบ (D = delivery), ความปลอดภัย (S = safety), ขวัญกําลังใจ (M = morale), 
ส่ิงแวดลอม (E = environment), การศึกษา (E = education), สรางภาพ จินตนาการ (I = image) 
 M = management เปนหัวใจของการสงเสริมระบบคุณภาพจะเนนอยู 3 ประการ 1) วงจร 
การจัดการ (management cycle) โดยใชวงลอเดมมิ่งคือ พีดีซีเอและตองนําแนวคิดพัฒนาคุณภาพ     
อยางตอเนื่อง 2) การจัดการโดยขอเท็จจริง (management by facts) บริหารโดยเนนการตัดสินใจจาก
ขอมูลและขอเท็จจริงไมใชจินตนาการหรือคาดคะเน และ 3) การจัดการโดยกิจกรรมทรัพยากรมนุษย 
(management by human resource activities) โดยใชหลักการ POSDCoRB และ THLIM. 
 S = system & standards ระบบเปนการรวมสิ่งตาง ๆ ซ่ึงสลับซับซอนเขาดวยกันใหเปน
ในแนวทางเดียวกัน ถาเปนระบบคุณภาพ ก็คือการรวมคิวซีและ คิวเอเขาดวยกันมาตรฐานจะนํา
มาตรฐานระบบบริหาร ISO 9000 มากําหนด 

นอกจากนี้ ไฟเกนบาม (Fiegenbaum) ไดนิยาม การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จวา 
เปนระบบ อันทรงประสิทธิภาพที่รวมความความพยายามของกลุมตาง ๆ ในองคกร เพื่อพัฒนา
คุณภาพ ธํารงรักษาคุณภาพและปรับปรุงคุณภาพ เพื่อใหเกิดการประหยัดมากที่สุดในการผลิต และ
การบริการ โดยยังคงรักษาระดับความพึงพอใจของลูกคาไวอยางครบถวน (Fiegenbaum 1987 : 2) 

เทนเนอร และดีโทโต (Tenner and Detoto) ใหความหมายวา การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ 
คือการมีสวนรวมของผูบริหารระดับตนที่ไดเลือก และดําเนินการกระบวนการที่จะทําใหองคการ  
มีกระบวนการและวิสัยทัศนเดียวกัน  ซ่ึงหลักการที่สําคัญของการบริหารคุณภาพโดยรวม 
ประกอบดวยการใหความสําคัญกับลูกคา หรือผูรับบริการเปนสิ่งแรก (Tenner and Detoto 1992 : 1) 

ฟลูด (Flood) ชาวอเมริกันผูมีความเชี่ยวชาญในดานการประยุกตใชวิธีการทางสถิติเขากับ
กระบวนการบริหารคุณภาพ ใหความหมาย การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จวา คือแนวคิดที่
ตองการภาวะผูนําและการมีสวนรวมอยางตอเนื่องของผูบริหารระดับสูงในกิจกรรมทั้งหลายใน
กระบวนการ องคกรที่นําการบริหารคุณภาพทั่วท้ังองคกรมาใชไดอยางสัมฤทธ์ิผลนั้น จะสังเกตเห็น
ไดจากการที่พนักงานไดรับการฝกและกระตุนใหมีสํานึกดานคุณภาพ มีสภาพแวดลอมการทํางานที่
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สรางสรรค ริเริ่มไววางใจซึ่งกันและกัน และทุกคนทุมเทใหแกการแสวงหาคุณภาพที่ดีกวา         
เพื่อบรรลุเปาหมายสูงสุด คือผลิตภัณฑและบริการที่นาพอใจ (Flood 1993: 5) 

โอคแลนด (Oakland) กลาววา การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ เปนแนวคิดในการ
ปรับปรุงใหเกิดประสิทธิผลและมีความยืดหยุนในภาพรวมของธุรกิจ วิธีการและเทคนิคของการ
บริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ สามารถประยุกตใชในทุกองคกรไดเปนอยางดี (Oakland 1993 : 238) 

ทอรบิน (Trobin) กลาววา การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ หมายถึงการปรับปรุงคุณภาพ
อยางตอเนื่องในทุกมิติของวัฒนธรรมองคกร ซ่ึงเปนการประมวลความพยายามทั่วทั้งองคกรที่จะทํา
ใหเกิดความสามารถเชิงไดเปรียบในการแขงขัน การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ถือเปนระบบ
คุณภาพที่ตองมีการเชื่อมโยงกับการพิจารณาทางดานการเงิน มีการนําไปประยุกตใชในรูปแบบของ
กระบวนการที่ชัดเจน โดยมุงเนนเรื่องคุณภาพ (Trobin 1993 : 9) 
 เชอรเมอรฮอน (Schermorhorn) กลาววา การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ หรือบางครั้ง
เรียก total quality control : TQC คือการประยุกตหลักการทางดานคุณภาพของรูปแบบการทํางาน
และการสนองตอบตอความตองการของลูกคาทั้งภายในและภายนอก โดยการทําใหถูกตองตั้งแตแรก 
(Schermorhorn 1993 : 639) 
 ฟาร เรล  (Farrel) ใหความหมายวา  การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ  คือปรัชญา            
การบริหาร หมายถึง ประสิทธิผลขององคการและความสําเร็จของกระบวนการพัฒนาคุณภาพและ
บริการเพื่อเสนอใหลูกคาโดยเนนที่ระบบและกระบวนการที่ตองพัฒนา โดยทุกคนในองคการมี
สวนรวม (Farrel 1994 : 98) 

บราวน (Brown) กลาววา การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ คือ แนวคิดการบริหารซึ่ง
คนหาการพัฒนาคุณภาพของกระบวนการผลิต และบริการขององคการทุกขั้นตอนอยางตอเนื่อง 
เนนความเขาใจตัวแปร บทบาทของลูกคา หรือผูมารับบริการ และการมีสวนรวมทุกระดับของ
พนักงาน (Brown 1994 : 4) 
 วิลเลียม (William) ใหความหมายวา การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ เปนระบบที่ทําให
เกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่องของกระบวนการเพิ่มมูลคากระบวนการที่ดําเนินอยูในองคกรลูกคา
จะเปนผูตัดสินบนพื้นฐานแหงความพึงพอใจของพวกเขาวา มูลคาเพิ่มนั้นมีจริงหรือไม การมีสวนรวม
ของสมาชิกทุกคนในองคกรในการปรับปรุงผลิตภัณฑ กระบวนการ การบริการและวัฒนธรรม
องคกร เปนสิ่งที่สําคัญในการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร วิธีการทั้งหลายที่ใชในการบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองคกร ไดรับการพัฒนาโดยผูนําดานการบริหารคุณภาพรุนแรก ๆ อาทิ เดมมิ่ง       
ไฟเกนบาม  อิชิคาวา และจูรัน (William 1994 : 1) 
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 ฮราเดสกี้ (Hradesky) กลาววา การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ เปนปรัชญา เปนชุด
ของเครื่องมือและเปนกระบวนการที่มุงผลผลิตสุดทาย ที่ทําใหลูกคาพอใจและมีการปรับปรุง        
อยางตอเนื่อง คําวาปรัชญาและกระบวนการในที่นี้จะตางจากปรัชญาและกระบวนการทั่วไป ที่วา
ทุกคนในองคกรจะตองสามารถปฏิบัติได การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ใชยุทธวิธีการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและเทคนิควิธี ดานโครงสรางที่มุงใหเกิดความพอใจทั้งลูกคาภายในและ
ลูกคาภายนอก โดยผูบริหารตองเขามามีสวนรวมอยางจริงใจและมีพันธะรับผิดชอบ (Hradesky 
1995 : 2-3) 

บารทอลและมารติน (Bartol and Martin) อธิบายแนวคิด การบริหารคุณภาพแบบ
เบ็ดเสร็จวา เปนเสมือนระบบการบริหารอยางหนึ่ง (Bartol and Martin 1998 : 544-548) 
 เดล เอ็ช. เบสเตอรพราย (Besterfile) กลาววา การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ เปนการ
ยกระดับ การเพิ่มคุณคา (enhancement) กับประเพณีที่สืบทอดมาทําใน ทางธุรกิจโดยทีคิวเอ็ม 
มีคําที่สําคัญ 3 คํา คือ total เปนการทําทั้งหมด (made up of the whole) quality เปนระดับของ
ความเปนเลิศที่จะผลิตหรือจัดเตรียมใหบริการ (degree of excellence a product or service 
provides) และ management เปนการกระทํา (การแสดง) ศิลปะหรือกิริยาทาทาง (วิธีการกระทํา) 
ของการจัดการ การควบคุม การอํานวยการ เปนตน (act, art, or manner of handling, controlling, 
directing, etc.) การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ เปนหัวใจที่สําคัญที่สุด ที่จะใชพัฒนาและรักษา
ระบบกับมาตรฐานและใหกลไก หรือระบบการปฏิบัติงานสอดคลองกลมกลืน โดยเชื่อมโยงกับ
คุณภาพผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการขององคกรทาน การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ออกแบบ
ใหมีการพัฒนาองคกรอยางมีชีวิตชีวา กาวหนาอยางมั่นคง  โดยคํานึงถึงลูกคา  ระบบงาน 
กระบวนการ และคุณภาพผลิตภัณฑ/บริการ เปนสําคัญ (Besterfile 2004 : 23) 

เคอรแรม ฮาชมิ (Hashmi) กลาววา การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ เปนปรัชญา
การบริหารที่มุงพัฒนาบทบาทขององคกร (เชน ดานการตลาด การเงิน การออกแบบ วิศวกรรม 
ผลิตภัณฑ การบริการ เปนตน) ที่มุงตอบสนองความตองการของลูกคาและวัตถุประสงคขององคกร 
ทีคิวเอ็ม แสดงภาพขององคกรผานกระบวนการการทํางานที่ตองพัฒนาไปขางหนา โดยการพัฒนา
ความรูและประสบการณของบุคลากร (Hashmi 2006 : 3) 
 รอน  ฟตซเกอราลด  (Fitzgerald) กลาววา  การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ  เปน
ปรัชญาและระบบสําหรับการพัฒนาการบริการและ /หรือผลิตภัณฑที่สนองตอความตอง                           
การของลูกคา ในปจจุบันเทคโนโลยีการขนสงและการสื่อสารเปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจของชาติ
ไปสูระบบเศรษฐกิจโลก ประเทศและองคกรธุรกิจที่ไมไดดําเนินการ การบริหารคุณภาพ          
แบบเบ็ดเสร็จ จะขาดความสามารถในการแขงขัน ส่ิงนี้จึงเปนปจจัยที่บงบอกวา ถาบุคลากรใน
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องคกรรวมกันพัฒนา การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ใหเกิดขึ้นแลว ผลประโยชนที่พึงจะไดจาก
การพัฒนา การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ยอมใหผลคุมคา (Fitzgerald 2007 : 2-3) 
 สรุปไดวา การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ เปนปรัชญา หลักการ และกระบวนการบริหาร
ที่มุงใหเกิดประสิทธิภาพโดยรวมทั่วทั้งองคกร ตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของ
ลูกคา โดยการพัฒนาผลิตภัณฑและการบริการอยางตอเนื่อง  
 จากนิยามดังกลาวขางตน การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (TQM) มีหลักการที่สําคัญ    
3 ประการ 

ประการแรก คือ การมุงเนนที่คุณภาพ องคกรการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ จะตองยึด
คุณภาพ เปนแกนหลักในการบริหารจัดการคุณภาพในที่นี้หมายถึง คุณภาพสินคาหรือบริการที่
สรางความพอใจใหแกลูกคาการมุงเนนที่คุณภาพ เปนการยึดความตองการของลูกคาเปนศูนยกลาง
ในการบริหารและดําเนินการ 

ประการที่สอง คือ การปรับปรุงกระบวนการ ในกระบวนการผลิต หรือทํางาน พนักงานทุกคน
จะตองเปนทั้งผูซ้ือและผูขายในตัวเอง เมื่อรับงานจากพนักงานกอนหนาเรา เราเปน ผูซ้ือเมื่อทํางาน
เสร็จสงตอ เราเปนผูขาย ดังนั้น คุณภาพรายงานจึงตองจะตองอาศัย พนักงานที่มีคุณภาพ และมีการ
ปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่อง 

ประการที่สาม คือ ทุกคนในองคกรมีสวนรวม องคกรการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ        
จะเปนองคกรที่ผูบริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับมีสวนรวมองคกรในการดําเนินการพัฒนา
ปรับปรุงองคกรคุณภาพ การผิดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวม จะรับรูปญหา หาทางปรับปรุง   
แกไขได 
 หลักการการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ หรือทีคิวเอ็ม (TQM)  
 มีสวนที่เปนรูปธรรม อาทิ คิวซีซี (QCC) กิจกรรม 5 ส เครื่องมือ 7 อยาง ของคิวซี ฯลฯ 
กับสวนที่เปนนามธรรม สามารถมองเห็นไดดวยใจ อาทิ ปรัชญา แนวคิด ระบบบริหารกระบวนการ            
แบบทีคิวเอ็ม ฯลฯ ลวนแต มีความยาก จะอธิบาย จึงขอแบงกลุมได 3 กลุม (วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล 
2541: 146)  ดังนี้ แนวคิดการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ กลุมที่ 1 เกี่ยวกับวัตถุประสงค 1) สราง
ความพึงพอใจใหแกลูกคา (customer satisfaction) 2) มีจริยธรรมและรับผิดชอบตอสังคม (business 
ethics & social responsibility) และ 3) ใหการศึกษาและพัฒนาบุคลากรตลอดเวลา (Human Resources 
development) กลุมที่ 2 เกี่ยวกับวิธีคิด 1) ทุกคนในองคกรมีสวนรวมในการสรางคุณภาพ (total 
participation) 2) ใหความสําคัญแกกระบวนการทํางาน (process orientation) และ 3) กระบวนการ
ถัดไป คือ ลูกคาของเรา (next process is our customer) กลุมที่ 3 เกี่ยวกับวิธีการทํางาน 1) บริหาร
ดวยขอมูลจริง ของจริงในสถานศึกษาที่จริง (management by fact) 2) แกปญหาที่สาเหตุ เนนการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

34 

 

ปองกันการเกิดปญญาซ้ํา (preventive action) 3) ใชกรรมวิธีทางสถิติ (statistical methods) 4) เร่ือง
สําคัญ มีนอย เร่ืองจิ๊บจอย มีเยอะ (the pareto principle) 5) ดําเนินการบริหารแบบ P-D-C-A (plan 
do check act) 6) สรางระบบมาตรฐานที่มีการปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ (improving standards) และ 
แนวคิด แนวปฏิบัติภาคเอกชน โดยบริษัท เครือซีเมนตไทย ไดนําระบบการบริหารคุณภาพแบบ
เบ็ดเสร็จ มาใชในหลากหลายรูปแบบ พอสรุปสาระ (วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล 2541 : 17) ดังนี้       
1) การดําเนินธุรกิจในปจจุบัน มีแนวโนมการแขงขันรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ 2) การปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง และอยางเปนระบบตามแนวทางของการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จเปนสิ่งจําเปน         
3) การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ เปนการบริหาร อยางมีคุณภาพและคุณธรรม 4) เปาหมายของ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ คือ ความพึงพอใจของลูกคา              
5) เทคโนโลยีเฉพาะสาขา (intrinsic technology) เปนรากฐานของการผลิตสินคาใหมีคุณภาพ         
สูคูแขงขันได 6) แนวคิด แนวปฏิบัติ ของการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ไดแก การรูหรือเขาถึง
การตลาด (market–in) มุงที่การตอบสนองความตองการของลูกคา/ตลาด (สะทอนความตองการ
ของลูกคา กําหนดสเปค พัฒนาสินคา) หนวยงานถัดไป คือ ลูกคาของเรา (เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้น 
อยาตั้งแต มองหาแพะรับบาป ที่ปลายเหตุ ใหคนหาสาเหตุที่ตนตอ ซ่ึงอาจจะเกิด จากเราเองก็ได ตอง
กลาลดทิฐิ ไมกลัวหนาแตก) เนนที่การควบคุมกระบวนการ (ปจจัยในการผลิต/ทํางาน) หรือ 
ควบคุมที ่ตนตอ ที ่มาของผลการทําใหวิธีการทํางานเปนมาตรฐาน เนนการปองกันมากกวา        
การแกปญหา เฉพาะหนา P-D-C-A (วางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบผล-แกไข/กําหนดเปนมาตรฐาน) 
แกปญหาและตัดสินใจ ดวยขอเท็จจริง 7) เทคนิคเครื่องมือควบคุมคุณภาพ (7 QC tools : เเช็คชีท 
พาเรโต กราฟ ผังกางปลา วิธีการทางสถิติ ฮิสโตแกรม แผนภูมิควบคุม ผังสหสัมพันธ) 8) ทําการ
บริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ตองใชเวลาเพราะเปนการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด วิธีการทํางาน และนิสัย
ของคน 9) ชองทางการปรับปรุงงาน มีการบริหารแบบเข็มมุง การจัดการกระบวนการการขาม
สายงาน จัดกิจกรรมกลุมเล็ก ๆ เชน การควบคุมคุณภาพ (QCC) 5 ส  

แนวคิดของนักวิเคราะห ตามแนวคิดของปรมาจารยทางดานการบริหารคุณภาพ ไมวาจะ
เปนการควบคุมคุณภาพ เชิงสถิติ การควบคุมคุณภาพ การผลิตและการบริหารเชิงคุณภาพรวม
การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ เมื่อนํามาวิเคราะหดูแลวพบวา มีขอสรุปหลาย ๆ ประการที่
สอดคลองกัน สามารถใชเปนแนวทางในการบริหารงานอีกรูปแบบหนึ่งคือ ตองมีวิสัยทัศนองคกร 
(corporate vision) ทางดานคุณภาพที่ชัดเจนสามารถพัฒนากลยุทธ ทางดานคุณภาพใหเกิด
ประโยชนทางธุรกิจ โดยสรางทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร รวมถึงความสามารถใน
การแขงขันทั้งดานราคาและคุณภาพ มีระบบการวางแผนที่ดี สอดคลองกับผลการวิเคราะห วิจัยและ
ประเมินผลองคกรใหมกลางสภาวะแวดลอมตาง ๆ พนักงานทุกคนตองมีสวนรวมและมุงมั่นไปสู
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คําวา คุณภาพ ไมมีขอบเขตที่จํากัดอยางเปนระบบ มีการเอื้ออํานาจ (empowerment) ซ่ึงเปนการกระจาย
ความรับผิดชอบ (ไมใชกระจายงาน) และความเปนอิสระที่จะทํางานใหดีที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งกับ
กระบวนงานที่ตองสัมพันธกับลูกคา และทุกกระบวนงานของการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ 
จะตองเนนไปที่ลูกคาทั้ง 2 ประเภท คือลูกคาภายนอก (external customer) และลูกคาที่เปนหนวยงาน
ภายในองคกรที่มีกระบวนงานเกี่ยวเนื่องกัน (วีรวุธ มาฆะศิรานนท  2545 : 86-87) สมาคมสงเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) กลาววา ปรัชญาของการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (TQM) มุงหวังให
บุคลากรทุกคนทุกฝายรวมมือกันในการสรางคุณภาพของงานขององคกร หลักการของไคเซ็น (kaizen) ใน
ประเทศญี่ปุนตองการใหพนักงานทุกคนคนหาปญหา เพื่อการปรับปรุงอยางตอเนื่อง การบริหาร
คุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (TQM) สอนใหปองกันของเสีย ซึ่งหมายรวมถึงความไมพึงพอใจใน    
การปฏิบัติงาน ไมวาจะเปนสินคา ขอมูลขาวสาร หรือความสําเร็จของเปาหมายตามที่ลูกคาทั่วทั้ง
ภายในและภายนอก รวมทั้งฝายบริหารคาดหวัง การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (TQM) ยังหมายรวมถึง 
ระบบการตรวจหรือสืบคนเพื่อสามารถระบุปญหาไดอยางถูกตอง รวดเร็ว (Soi-e 2008 : 1) ฮาเดสกี้ 
(Hradesky 1995 : 2-3) กลาววา สูตรแหงความสําเร็จของการนําทีคิวเอ็ม ไปปฏิบัติ ไดแก การฝกอบรม
และการนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการสนับสนุนอยางจริงจังของผูบริหาร โดย
มีว ัตถุประสงค เพื ่อใหสินคาหรือบริการมีค ุณภาพสูง  อันจะสําไปสู ความเปนผู นําทาง         
ดานคุณภาพที่บุคคลภายนอกใหการยอมรับ บารตอลและมาติน (Bartal and Martin 1998 :   
546-548) กลาวถึงปรัชญาและหลักการที่สําคัญของทีคิวเอ็มวา ผูบริหารระดับสูงจะตองมี         
ความมุงมั่นและผูกพันกับการปรับปรุง 

สรุปหลักการ การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ เกี่ยวกับแนวคิดการบริหารคุณภาพที่เนน
ในการแกปญหาที่สาเหตุ ที่มุงใหทุกคนในองคกรไดทําหนาที่ตามความรับผิดชอบ โดยการปรับปรุง
กระบวนการอยางตอเนื่อง ใหอาศัยเครื่องมือการบริหารระบบคุณภาพ เพื่อสรางความพึงพอใจ
ใหกับลูกคา ทั้งนี้ จะตองมีวิสัยทัศนองคกรอยางชัดเจน 
 กระบวนการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (TQM)  
 เดมมิ่ง (Deming 1982 : 67-69) ชาวอเมริกันคนแรกที่นําแนวคิดดานการปรับปรุงคุณภาพ
เขาไปดําเนินการในประเทศญี่ปุน เมื่อป ค.ศ. 1950 ยาวนานกวา 40 ป เดมมิ่ง เปนคนแรกที่มองวา 
การจัดการคุณภาพเปนกิจกรรมขององคการทั้งหมด ไมใชแคงานตรวจคุณภาพ ตามที่กําหนดหรือ
เปนงานของกลุมผูเชี่ยวชาญในการประกันคุณภาพ (เรืองวิทย เกษสุวรรณ 2547 : 89) แนวคิดเดมมิ่ง
ใชวิธีการทางสถิติเปนแนวทางในการดําเนินงานบริหารคุณภาพ ไดกําหนดบทบัญญัติที่จําเปน     
14 ประการ ที่ทําใหระบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จมาประยุกตใชใหประสบความสําเร็จ
ดวยวิธี ดังตอไปนี้ 1) ทําการกําหนดเปาหมายคุณภาพที่ตรงตอความตองการขององคกรใหชัดเจน 
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2) ระบุถึงความจําเปนในการปรับปรุงการผลิตสินคาและบริการ 3) บุคลากรทุกคนและผูบริหาร  
ทุกระดับเปดใจ และยอมรับแนวทางการบริหารจัดการ และวิธีการดําเนินงานในรูปแบบใหม ๆ ที่
ไมเคยชินอยางเต็มใจ 4) บุคลากรทุกคนตองมั่นใจตอระบบคุณภาพที่นําไปปฏิบัติวา เปนสิ่งที่
ถูกตองและยึดมั่น พรอมกับดําเนินการตามแนวทางระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร ที่
วางแผนไวอยางตอเนื่อง จะไมนําขอมูลที่ไดภายหลังในการสํารวจความผิดพลาดมาปรับและยกเลิก
วิธีการของระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร 5) ทําการปรับปรุงแกไขวิธีการทํางานอยาง
ตอเนื่อง พรอมทั้งจัดเก็บบนัทึกขอมูลการปฏิบัติงาน ประมวลผลและนํามาแสดงผลในรูปสถิติ เพื่อ
เปรียบเทียบและยกเลิกวิธีการทํางานที่ถูกตอง ใหทราบถึงวิธีการเพิ่มคุณภาพของานที่ถูกตอง 6) ทํา
การจัดฝกอบรม ความเขาใจเกี่ยวกับ การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร ใหแกบุคลากรทั่วทั้ง
หนวยงานอยางตอเนื่อง 7) พัฒนากระบวนการบริหารที่ใหพนักงานทุกคนมีสวนรวม เพื่อสราง
ภาวะผูนําใหบุคลากรและเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในงาน 8) ยกเลิกสิ่งที่สรางความวิตกกังวลใน
ดานตาง ๆ เชน ปริมาณการผลิตตอวัน เพื่อใหพนักงานทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 9) ลดความ
ขัดแยงและอุปสรรค ในการดําเนินงานระหวางพนักงานและระหวางหนวยงาน โดยสงเสริมให
พนักงานทํางานเปนทีม 10) ยกเลิกการสรางและเลิกใชคําขวัญที่เลิศหรูที่จะนํามาจูงใจพนักงาน
หากยังระบุวิธีการที่ทําใหไปถึงเปาหมาย ในการพัฒนาคุณภาพไดไมชัดเจน 11) นําวิธีการ 
PDCA เขามาใชในกระบวนการปฏิบัติงาน 12) ยกเลิกวิธีการและหลีกเลี่ยงการประเมินผล    ที่ทําลาย
ความมุงมั่นในการทํางาน กระตุนใหคนทํางานอยางเต็มประสิทธิภาพ 13)สนับสนุนใหบุคลากรเขา
รับการฝกอบรมและใหการศึกษาระยะยาวตอเนื่อง และ 14) ควรลงมือปฏิบัติงานอยางมุงมั่นที่จะ
บรรลุเปาหมาย เพื่อใหเห็นถึงความสําเร็จของการรวมมือรวมใจ และความเปนหนึ่งเดียวกันรวมกัน
แสดงความคิดเห็น ฝายบริหารควรใชวิธีการที่สรางสรรคมาดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย 
นอกจากนี้ เดมมิ่ง ไดเสนอแนวคิด การจัดการคุณภาพที่เดนมากใน 14 ประการ ยังมีทฤษฎีความ
แปรปรวน โรคและบาปที่รายแรง และบทบาทของผูบริหาร (เรืองวิทย เกษสุวรรณ 2547 : 96-98) 
 จูรัน (Juran 1989 : 70-73) พัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ โดย
แนวความคิดของเขามุงเนน ในเรื่องการทํางานเปนทีมของบุคลากร โดยการนําหลักการบริหาร
คุณภาพแบบเบ็ดเสร็จมาประยุกตใช เพื่อใหเกิดความสําเร็จซึ่งตองประกอบดวยความจําเปนทั้ง     
10 ขั้นตอน ดังนี้ 1) กระตุนใหพนักงานเห็นถึงความจําเปนตองมีการปรับปรุงคุณภาพ 2) กําหนด
เปาหมายในการปรับปรุงคุณภาพใหชัดเจนและปฏิบัติอยางตอเนื่อง 3) การพัฒนาองคกรไปสู
คุณภาพ ตองดําเนินการสรางทีมบริหารคุณภาพ ที่มุงสูการบรรลุเปาหมายพรอมทั้งอํานวยเครื่องมือ    
ความสะดวกในการดําเนินกิจกรรม 4) ใหพนักงานทุกคนไดรับการฝกฝนอบรมการศึกษา         
อยางตอเนื่องและระยะยาว 5) ดําเนินงานตามแนวทางการสรางคุณภาพทั่วทั้งองคกรตามที่กําหนดไว 
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เพื่อการแกปญหาใหลดลงและนําไปสูองคกรแหงคุณภาพ 6) จัดทํารายงานความกาวหนาของงานที่
ปฏิบัติตามที่กําหนด 7) รณรงคใหพนักงานทุกคนมีจิตสํานึกในเรื่องคุณภาพตลอดเวลา และ
แสดงออกถึงความรับผิดชอบในเรื่องของคุณภาพ 8) มีการจัดนําเสนอผลการดําเนินงานเกี่ยวกับ
การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จและนําเสนอดวยสื่อที่สามารถเขาใจไดงาย ๆ เพื่อใหทุกคนใน
องคกรมีสวนรวมและรับทราบ 9) มีการเก็บและจดบันทึกขอมูลในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง และ 
10) ทําการพัฒนาระบบของงานและสรางกระบวนการทํางาน ใหทุกฝายทํางานรวมกันอยางราบรื่น 
และจัดใหมีการทํางานเปนทีมแบบครอมสายงาน นอกจากนี้ จูรัน ไดเสนอแนวคิดหลักการของ 
จูรัน มี 4 เร่ืองใหญ ๆ คือ 1) คุณภาพและตนทุนคุณภาพ 2) นิสัยคุณภาพ 3) ไตรยางคคุณภาพ และ 
4) ลําดับขั้นความสําเร็จที่เปนสากล (เรืองวิทย เกษสุวรรณ 2547 : 100-104) กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ 
(2546 : 45-51) ไดเรียกศาสตร ในการบริหารคุณภาพวา ไตรศาสตรดานคุณภาพ คือ การวางแผน
คุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ ในการวางแผนคุณภาพ เปนการกําหนดไว
ซ่ึงเปาหมาย และวิธีการ ในอันที่จะทําใหเกิดความมั่นใจในผลจากวิธีการที่กําหนดไวบรรลุ
เปาหมาย การวางแผนคุณภาพเปนกระบวนการตนน้ํา ของกระบวนการบริหารคุณภาพ สวนการ
ควบคุมคุณภาพ เปนการเฝาพินิจผลจากกระบวนการเพื่อเปรียบเทียบกับความคาดหมายของลูกคา 
หากพบวา ผลการดําเนินการตามกระบวนการมิไดไปตามความคาดหมายที่สงผลใหลูกคาเกิดความ
ไมพอใจ จะตองคนหาสาเหตุของความไมพอใจเพื่อจะไขใหถูกตอง และการปรับปรุงคุณภาพ เปน
การยกระดับเปาหมายใหสูงขึ้น โดยไดมาจากการทบทวนผลการปฏิบัติงานเดิม การปรับปรุง
คุณภาพ เปนการทําลายสภาพเดิมและสรางระบบใหมขึ้นมาเพื่อใหบรรลุเปาหมายใหมของคุณภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 11 ความสัมพันธของไตรศาสตรดานคุณภาพของจูรัน 
ที่มา : กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ, ระบบการควบคุมคุณภาพที่หนางานคิวซีเซอรเคิล (QC Circle)   
(กรุงเทพฯ : เทคนิคอล แอพโพรช เคานเซลลิ่ง แอนด เทรนนิ่ง, 2546), 49. 
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 อิชิกาวา (Ishikawa) ไดอาศัยแนวคิดคุณภาพมาจากจูรันและเดมมิ่ง เขามีสวนทําใหคน
ญี่ปุนเขาใจระบบคุณภาพมากขึ้น ในป ค.ศ. 1939 อิชิกาวาสําเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยโตเกียวและเปนอาจารยที่นั่น ในป ค.ศ. 1960 เขาไดตําแหนงศาสตราจารย เขาได
รางวัลจากสมาคมแหงอเมริกันเพื่อการควบคุมคุณภาพ จากผลงานการเขียนหนังสือเกี่ยวกับคุณภาพ 
อิชิกาวา เสียชีวิตเมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 1989 (Krugner 2001 : 154) อิชิกาวาไดรับการยกยองให
เปนบิดาของกลุมคุณภาพหรือเครือขายคุณภาพ ของญี่ปุน เพราะมีบทบาทในการริเร่ิมขบวนการ
คุณภาพในญี่ปุน ในชวงทศวรรษ 1960 กอนนั้นในตอนปลายทศวรรษ 1950 อิชิกาวาเสนอปรัชญาที่
นําไปสูการพัฒนากลุมคุณภาพ โดยแยงวาวิธีการทํางานของอเมริกา ซ่ึงถือวา ผูบริหารเปน          
คนบริหารแลวลูกนองเปนคนทํานั้น ใชไมไดผลในญี่ปุน เพราะญี่ปุนมีวัฒนธรรมความเปนชางฝมือ
แบบดั้งเดิม คลายกับชาวยุโรป ซ่ึงมีความรักพวกพอง อิชิกาวา เสนอวา ควรผสมผสานสิ่งที่ดีสุด
ของสหรัฐอเมริกาเขากับส่ิงที่ดีที่สุดของญี่ปุน โดยรวมเอาเทคนิคการทํางานตามสายงาน ใหเขากับ
วัฒนธรรมความเปนชาง ทําใหเกิดแนวความคิดในการทํางานกันเปนกลุมขึ้นในโรงงาน นอกจากนี้ 
เขายังเปนคนคิดแผนผังกางปลา เปนเครื่องมือในการวิเคราะหปญหาและสาเหตุ เพื่อใหกลุม
คุณภาพใชในการปรับปรุงคุณภาพ แผนผังนี้บางทีเรียกวา แผนผังอิชิกาวา เพื่อเปนเกียรติแกเขา 
แนวคิดของอิชิกาวา ถูกนําไปใชครั้งแรกที่บริษัทนิปปอน เทเลกราฟและเคเบิล ในป ค.ศ. 1962 
ตอมาขยายไปทั่วประเทศญี่ปุน ป ค.ศ. 1978 มีกลุมคุณภาพในโรงงานในญี่ปุนถึง 1 ลานกลุมและ
มีคนงานอยูในกลุมคุณภาพถึง 10 ลานคน ทุกวันนี้กลุมคุณภาพไดขยายออกไปอีกประมาณเทาตัว
และขยายออกไปถึงภาคบริการดวย ในหนังสือชื่อ total quality control ของอิชิกาวา กลาววา 
เครื่องมือเบื้องตนที่ขาดไมไดในการควบคุมคุณภาพ มี 7 อยาง คือการวิเคราะหของพาเรโต แผนผัง
กางปลา แผนภูมิแจงนับ (tally chart) ฮิสโตแกรม แผนภาพการกระจาย การจัดชั้นภูมิ และแผนภูมิ
การควบคุม เครื่องมือเหลานี้ เปนเครื่องมือที่สามารถเอาไปใชและเขาใจไดงาย ๆ อิชิกาวาเห็นวา
ปญหารอยละ 95 ขององคการสามารถแกไขไดดวยเครื่องมืองาย ๆ นี้ (เรืองวิทย เกษสุวรรณ 2547 : 
108-109) 
 ครอสบี้ (Crosby 1986 : 87-8) ไดเรียบเรียงและเขียนหนังสือเร่ือง quality is free ในการสราง
คุณภาพของครอสบี้ เนนการทํางานเปนทีมและลดของเสียใหเปนศูนย (zero defects) และแนวคิด 
ทําใหถูกตั้งแตแรก (do it right the first time) (เรืองวิทย เกษสุวรรณ 2547 : 109) ตามแนวคิด
การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จของครอสบี้ ประกอบดวย 14 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ความรับผิดชอบ
และความมุงมั่นของผูบริหาร ในเรื่องของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร 2) จัดตั้งทีมงาน         
การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ และดําเนินการตามแนวทางคุณภาพที่กําหนดไวอยางตอเนื่อง     
3) จัดระบบและวิธีการวัดคุณภาพที่ชัดเจน เพื่อใชเปนตัววัดผลการดําเนินงานตามแนวทาง       

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

39 

 

การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จที่ปฏิบัติในองคกร 4) ผลการปฏิบัติงานในองคกรตามวิธีการ
บริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จที่วัดไดมาประเมินคุณคาแหงคุณภาพที่เกิดขึ้น 5) กระตุนใหบุคลากร
เห็นถึงความสําคัญ และความจําเปนที่ตองสรางคุณภาพใหเกิดขึ้นในองคกรและช้ีใหเห็นถึง
ความสําคัญในการนําวิธีการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จมาใช 6) รณรงคใหบุคลากรของทุก
ขั้นตอนในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบงานทุกครั้งกอน สงมอบงานใหแกหนวยงานที่
เกี่ยวของถัดไป 7) รณรงคใหพนักงานลดปริมาณงานที่เสียหรือผิดพลาดของงานใหนอยลงและ
ไมใหเกิดความผิดพลาดหรือใหความผิดพลาดเปนศูนย 8) จัดใหมีการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ใหมีการศึกษาอยางตอเนื่อง 9) จัดใหมีวันลดของเสียใหเปนศูนย (zero defect day) เพื่อใหเกิดเปน
ประเพณี และแสดงออกถึงความมุงมั่นใหเกิด การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ 10) กําหนด
เปาหมายเกี่ยวกับคุณภาพที่องคกรตองการใหมีความชัดเจน 11) มีการจัดเก็บขอมูลและนําขอมูล
ที่ไดมาใชบริหารแกไขปญหาดวยขอเท็จจริง 12) สรางจิตสํานึกในเรื่องคุณภาพ 13) สงเสริมให
พนักงานทุกคนมีสวนรวมในการบริหารและสรางคุณภาพ และ 14) สรางความมั่นในในการทํางาน
เปนทีมจะทําใหเกิดคุณภาพ 
  ไฟเกนบาม (Feigenbaum) เกิดในป ค.ศ. 1919 เปนผูใหกําเนิดแนวคิดในการควบคุม
คุณภาพทั้งองคการ เปนผูเขียนหนังสือเรื่องการควบคุมคุณภาพมาตั้งแตป ค.ศ. 1951 ตอมาป ค.ศ. 1983 
ไดตีพิมพใหมชื่อ total quality control ประกอบดวยหัวขอเดน ๆ เชน การจัดการคุณภาพ ระบบ
สําหรับคุณภาพทั้งองคการ กลยุทธการจัดการและคุณภาพ เทคโนโลยีทางดานวิศวกรรมและ
คุณภาพ เทคโนโลยีทางสถิติและการประยุกตใชคุณภาพทั้งองคการในบริษัท ชวงทศวรรษ 1950 
ไฟเกนบาม ทํางานเปนผูจัดการคุณภาพอยูที่บริษัทเจเนอรัล อิเล็กทริก ตอมา ป ค.ศ. 1958-1968 
ไดรับแตงตั้งใหเปนผูอํานวยการฝายปฏิบัติการโรงงานของบริษัทเดียวกัน สําหรับปจจุบันไฟเกนบาม 
ออกมาเปนประธานบริษัทใหคําปรึกษาทางดานวิศวกรรมมีชื่อวา general systems company ซึ่ง
เปนบริษัทที่ รับออกแบบและติดตั้งระบบปฏิบัติการใหกับบริษัทตาง ๆ ทั่วโลก แนวคิดใน          
การจัดการคุณภาพ ไฟเกนบามไมตองการใหผูบริหาร เปนผูสรางระบบการจัดการคุณภาพขึ้นมาเอง 
เพราะเขามองการจัดการคุณภาพวา เปนเรื่องธรรมชาติของการบริหารที่ทุกคนในองคการ ตองมี
สวนรวมในการสรางดวยกัน เงื่อนไขการสรางจึงอยูที่ความเขาใจระบบคุณภาพที่กําลังดําเนินการ
มากกวา โดยตองเปลี่ยนจากความคิดในการไลตามแกปญหา มาเปนวิธีการใหทุกคนเขาใจและ
ผูกพันกับแนวทาง  การจัดการคุณภาพที่มุงลูกคา แตตัวผูบริหารระดับสูงเปนเงื่อนไขของ
ความสําเร็จในการกอตั้งระบบคุณภาพ ผูบริหารตองเลิกใชวิธีแกปญหาคุณภาพระยะสั้นซึ่งที่จริง 
ไมไดผล และตองเขาใจวาปญหาคุณภาพไมใชจะแกไดในระยะเวลาที่รวดเร็ว ไฟเกนบามเห็นวา 
การเปนผูนําในดานคุณภาพ จะทําใหบริษัทประสบความสําเร็จในตลาดดวย เขาเนนวิธีการวัด
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ตนทุนและผลลัพธอยางมาก เขาเชื่อวา การติดตั้งระบบและโปรแกรมการจัดการคุณภาพที่มี
ประสิทธิภาพ จะทําใหองคการไดรับผลตอบแทนคุมคา ดูไดจากแนวคิดในการวัดตนทุนคุณภาพ 
ซ่ึงแบงออกเปน 3 ประเภท คือ ตนทุนการประเมินผล ตนทุนการปองกัน และตนทุนความลมเหลว 
ซ่ึงรวมกันเปนตนทุนคุณภาพทั้งหมด เขามองวา เปาหมายของการจัดการคุณภาพ คือ การลดตนทุน
คุณภาพทั้งหมดซึ่งปกติมีมากถึง รอยละ 25-30 ของยอดขายหรือตนทุนดําเนินการ สวนหัวใจของ
โปรแกรมจัดการคุณภาพ ก็คือ การเก็บรวบรวมขอมูลตนทุนคุณภาพ และดําเนินการใหตนทุนนี้
ลดลง ขอสําคัญผูบริหารตองมีความผูกพัน 3 ดาน ดวยกัน คือ 1) สรางความแข็งแกรงใหกับ
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ 2) ทําใหการปรับปรุงคุณภาพกลายเปนนิสัย และ 3) มองคุณภาพ
และตนทุนวาตางก็มีผลตอกัน (เรืองวิทย เกษสุวรรณ 2547 : 116-117) 

สรุปกระบวนการ การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ มี 7 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน
ดําเนินการ 2) การจัดองคกรและการสรางคุณภาพใหเกิดขึ้น 3) การประกาศเริ่มนําการบริหาร
คุณภาพแบบเบ็ดเสร็จทั่วทั้งองคกร 4) การกําหนดวิธีการควบคุมการดําเนินการ 5) การประเมินผล
และการติดตามความกาวหนา 6) การทบทวนผลลัพธ และระดับของความเขาใจ และ 7) การ
สงเสริมใหทุกคนมีสวนรวมในการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

ในการเปรียบเทียบความคิดของนักคิดที่จัดการคุณภาพ ของนักบริหารคุณภาพที่สําคัญ   
5 คน คือ เดมมิ่ง จูรัน อิชิกาวา ครอสบี และไฟเกนบาม ในมิติของการเปรียบเทียบ คือ การสนับสนุน
ของผูบริหารระดับสูง ความสัมพันธกับผูปอนวัตถุดิบ การบริหารคน ทัศนคติและพฤติกรรม
ของพนักงาน กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ การไหลเวียนของงานในกระบวนการ ขอมูล
คุณภาพและการรายงาน  บทบาทของฝายคุณภาพ  และการเทียบเคียง  (benchmarking) ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 2 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความคิดของนักคิดที่จัดการคุณภาพ  
 

มิติการเปรียบเทียบ เดมมิ่ง จูรัน อิชิกาวา ครอสบี ไฟเกนบาม 
1. ความสนับสนุน
ของผูบริหารระดับสูง

ไมมีความแตกตางที่สําคัญ ไมมีความแตกตางที่
สําคัญ 

ไมมีความแตกตางที่
สําคัญ 

ไมมีความแตกตาง
ที่สําคัญ 

ไมมีความแตกตางที่
สําคัญ 

2. ความสัมพันธกับ
ลูกคา 

ไมมีความแตกตางที่สําคัญ ไมมีความแตกตางที่
สําคัญ 

ไมมีความแตกตางที่
สําคัญ 

ไมมีความแตกตาง
ที่สําคัญ 

ไมมีความแตกตางที่
สําคัญ 

3. ความสัมพันธกับ 
ผูปอนวัตถุดิบ 

ไมมีความแตกตางที่สําคัญ จูรันเหน็วา ควรมี
แหลงสงวัตถุดิบหรือ
สินคาให 
หลายแหง 

อิชิกาวาเห็นวา แหลงสง
วัตถุดิบหรือสินคาตองมี
อยู 2 แหลง เผื่อไวเมื่อ
อีกแหลงมีปญหา 

ไมมีความแตกตาง
ที่สําคัญ 

ไมไดพจิารณาถึง
ความสัมพันธในระยะ
ยาวและการลดจํานวน 
ผูปอนวัตถุดิบ 

4. การบริหารคน ยกเวนความสําคัญของการ
ฝกอบรมแลว เดมมิ่งแทบจะ
ไมสนใจประเด็นนี้ สําหรับเขา
แลวการปรับปรุงการทํางาน
เปนงานหลักของผูบริหาร 

ไมมีความแตกตางที่
สําคัญ 

อิชิกาวาเนนความสําคัญ
ของกลุมคุณภาพ 

กรอสบี้ไมได
พิจารณาประเด็น 
การมอบอํานาจ 

แทบจะไมไดพิจารณา
ถึงประเด็นการมอบ
อํานาจและทีมงาน 

5. ทัศนคติและ
พฤติกรรมของ
พนักงาน 

การรณรงคเพือ่การจูงใจ
เปนสิ่งที่ไมมปีระโยชน 

การจูงใจไมไดทําให
มั่นใจไดวาของเสีย
จะเปนศูนย 

ไมมีความแตกตางที่
สําคัญ 

ไมมีความแตกตาง
ที่สําคัญ 

ไมมีความแตกตางที่
สําคัญ 
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มิติการเปรียบเทียบ เดมมิ่ง จูรัน อิชิกาวา ครอสบี ไฟเกนบาม 
6. กระบวนการ
ออกแบบผลิตภัณฑ 

ไมไดพจิารณา ไมมีความแตกตางที่
สําคัญ 

ไมมีความแตกตางที่
สําคัญ 

ไมไดพจิารณา ไมมีความแตกตางที่
สําคัญ 

7. การไหลเวยีนของ
งานในกระบวนการ 

เดมมิ่งสนใจการรักษาระบบ
ดวยการควบคุมทางสถิติเขา
วิพากษแนวทางของเสียเปน
ศูนยและการตรวจโดยการสุม 

ไมมีความแตกตางที่
สําคัญ 

ไมมีความแตกตางที่
สําคัญ 

ครอสบี้ สนใจการ
บรรลุเปาหมายของ
เสียเปนศูนย โดย
วิธีปองกันลวงหนา 

ไมมีความแตกตางที่
สําคัญ 

8. ขอมูลคุณภาพ
และการรายงาน 

ไมไดพจิารณา ไมมีความแตกตางที่
สําคัญ 

ไมมีความแตกตางที่
สําคัญ 

ไมมีความแตกตาง
ที่สําคัญ 

ไมไดพจิารณา 

9. บทบาทของ 
ฝายคุณภาพ 

ไมมีความแตกตางที่สําคัญ ไมมีความแตกตางที่
สําคัญ 

อิชิกาวาเนนการมีสวน
รวมของพนักงานใน
การศึกษาและสนับสนุน
การควบคุมคณุภาพ 

ไมมีความแตกตาง
ที่สําคัญ 

การควบคุมคณุภาพ
เปนหนาที่ของ
ผูบริหาร คุณภาพเปน
ของคนจริง แตอาจไม
มีคนรับผิดชอบ 

10. การเทียบเคียง 
(Benchmarking) 

ไมไดพจิารณา ไมไดพจิารณา ไมไดพจิารณา ไมไดพจิารณา ไมไดพจิารณา 

 

ที่มา : Lorente, Dewhurst and Dale, 1998, 384, อางถึงใน เรืองวิทย เกษสุวรรณ, การจดัการคุณภาพจาก TQC ถึง TQM, ISO และการประกันคณุภาพ 
(กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547), 121. 
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รูปแบบและองคประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ  
รูปแบบและองคประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ไดรับการคิดคนพัฒนาและ

นําเสนอขึ้นมาโดยหลายสํานัก ตั้งแตกอนทศวรรษ 1990 เปนตนมา ในที่นี้ ผูวิจัยจะขอนําเสนอ
รูปแบบและองคประกอบที่เปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางในปจจุบัน 6 รูปแบบ ดังนี้ 1) รูปแบบ
รางวัลคุณภาพแหงชาติ มัลคอมบัลดริดจ (MBNQA) 2) รูปแบบรางวัลเดมมิ่ง 3) รูปแบบของ
สมาคมมาตรฐานญี่ปุน 4) รูปแบบของคูเมะ 5) รูปแบบของคะโน 6) รูปแบบสอมของกิตโลว และ    
7) รูปแบบจรวดมุงสูดวงดาว ซ่ึงแตละรูปแบบมีรายละเอียด ดังนี้  

1. รูปแบบรางวัลคุณภาพแหงชาติมัลคอมบัลดริดจ (MBNQA) สภาคองเกรส ไดตั้ง
รางวัลขึ้นเพื่อใหรางวัลแกบริษัทในอเมริกาที่มีการบริหารคุณภาพที่ดีที่สุดในแตละป โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหเห็นถึงความสําคัญของการปรับปรุงคุณภาพของแตละหนวยงาน เพื่อ
เศรษฐกิจโดยรวมของชาติ เพื่อใหการรับรององคกรหรือหนวยงานที่มีการปรับปรุงผลผลิตหรือ 
การบริหารและการดําเนินงานใหเห็นผลเปนที่ประจักษ โดยคัดเลือกผูที่เหมาะสมใหไดรับรางวัล 
และเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางองคกรและหนวยงานตาง ๆ เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
หรือวิธีดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ โดยในการตรวจสอบหัวขอคุณภาพและความตองการใน             
การควบคุมคุณภาพ เปนการสํารวจโดยกําหนดเปนองคประกอบที่ครอบคลุมประเด็นตาง ๆ            
7 ประการ คือ ภาวะผูนํา ยุทธศาสตรและการวางแผนปฏิบัติงาน ความพึงพอใจของลูกคาและ        
ผูมีสวนไดสวนเสีย สารสนเทศและการวิเคราะห การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการจัดการ       
การบริหารกระบวนการ และผลการดําเนินงานทางธุรกิจ (สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยี
แหงชาติสหรัฐอเมริกา 2006 : 1-11) ปจจุบัน ไดมีการนําแนวคิดและขอกําหนดใน รางวัลมัลคอม
บัลดริดจ (MBNQA) มาใชในหนวยงานทางการศึกษาเรียกวา education criteria for performance 
Excellence โดยมีรายละเอียดของขอกําหนดสรุปได ดังนี้ 1) ภาวะผูนํา (leadership) แบงเปน     
(ก) ผูบริหารระดับสูงตองใหความสําคัญตอนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน เปนสําคัญ มีทิศทางการ
บริหารที่ชัดเจนทั้งในระยะยาวและระยะสั้น มีการมอบอํานาจ การตัดสินใจในการทํางานไปสู
หนวยงานยอยในองคกรหรือทีมงาน สรางภาวะแวดลอมใหเหมาะสมกับการทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งความเที่ยงธรรม นวัตกรรม ความปลอดภัย ความกาวหนาขององคกรกลุมวิชาชีพ 
และ (ข) ผูบริหารระดับสูง ตองมีปฏิสัมพันธกับบุคลากรในองคกร เพื่อความเขาใจตรงกันใน
เปาหมาย สํารวจความตองการของบุคลากร นอกจากนั้น ยังตองรับรูถึงความตองการของทุกคนที่มี
สวนเกี่ยวของกับองคกรรวมทั้งนโยบายบริหารในการบริหารจัดการ 2) การวางแผนกลยุทธ 
(strategic planning) แบงเปน (ก) กระบวนการวางแผน ไดแก วางแผนครอบคลุม มีขั้นตอน มี
หลักการบริหารและมีการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว คํานึงถึงองคประกอบกอนการ
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วางแผน เชน ความคาดหวังของนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน องคประกอบภายนอก เชน ความ
เขมแข็ง/ความออนแอของชุมชน สภาพการเดินทาง  แหลงความรูในทองถ่ิน รายไดเฉลี่ยของ
ผูปกครองและเทคโนโลยี เปนตน (ข) วัตถุประสงคของยุทธศาสตรที่กําหนด ตองกําหนด
วัตถุประสงคระยะสั้น ระยะยาว เปาหมายความสําเร็จที่ชัดเจน และ (ค) การดําเนินงานตามแผน 
ดําเนินงานตามแผนบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว มีผูรับผิดชอบ และมีการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดที่วางไว นําผลการดําเนินงานตามแผนมาเปรียบเทียบกับเปาหมายของโรงเรียน 
นักเรียน ผูปกครองและชุมชน 3) นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน (student stakeholder and market focus) 
(ก )  ความรู ของนัก เร ียน  ความตองการของผูปกครอง  และความคาดหวังที่มีตอการจัด
กระบวนการเรียนการสอน วิธีการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงควรคํานึงถึงชนชาติ เชื้อชาติ ขอมูล
พื้นฐานของนักเรียน ผูปกครอบ ชุมชน ความตองการของทองถ่ิน และระดับการศึกษาของบุคคล 
ถาระบบการจัดการเรียนการสอนมีความแตกตางกับความตองการของผู เรียน  องคกรก็ควร
ปรับเปลี ่ยน  และ  (ข) ความสัมพันธและความพึงพอใจของนักเรียน  ผูปกครองและชุมชน 
องคกรตองมีวิธีการสรางความสัมพันธเพื่อนําไปสูความพึงพอใจของนักเรียน ผูปกครองและชุมชน 
มีการประเมินตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว 4) สารสนเทศและการวิเคราะห (information and analysis) 
(ก) เครื่องมือวัดและวิเคราะหการบริหารจัดการในองคกร องคกรตองมีการวัดและวิเคราะหระบบ
การบริหาร เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกหัวขอการวัดที่ครอบคลุม สามารถบอกถึงความสามารถ
ทางวิชาการได เมื่อไดผลการวัดมาแลว ตองนํามาวิเคราะห จากนั้นผูบริหารตองนําเอาขอดี/ขอดอย 
ไปวางแผนเพื่อปรับปรุงใหดีขึ้น และ (ข) การบริหารขอมูลสารสนเทศ องคกรตองมีขอมูลของ
หนวยงานยอย ทีมงาน นักเรียนและผูปกครอง ชุมชน และสภาพแวดลอมตาง ๆ ขององคกร มี
ระบบการจัดเก็บขอมูลที่มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความตองการในการบริหารจัดการได 
นอกจากนั้น ควรมีอุปกรณจัดเก็บ (คอมพิวเตอร) โปรแกรมที่ใชสะดวก เหมาะสมกับความตองการ
ในการบริหารได 5) คณะและทีมงาน (faculty and staff  focus) (ก) วัฒนธรรมการทํางาน และความ
ยืดหยุนตอการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของผูเรียน การสื่อสารที่มีความรูและทักษะที่
เอื้อตองาน และสถานที่ บรรยากาศที่ดี (ข) กลุมงานที่กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวา และทีมงานที่พรอม
จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พรอมชวยเหลือซ่ึงกันและกันในทีมงาน มีความสัมพันธตอกันในแตละกลุม
ยอยเรียนรู เปาหมาย และมีจุดประสงครวมกัน มีความเปนผูนํา (ค) มีการยอนกลับของขอมูล ให
ขวัญและกําลังใจ มีความมุงหวังที่จะทํางานเพื่อนักเรียน และผูปกครองสูง (ง) มีการวางแผนที่จะ
นําไปสูความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ และ (จ) มีคุณลักษณะเฉพาะ และทักษะปฏิบัติเหมาะสมกับงาน 
มีการนิเทศสําหรับสมาชิกใหม และการใหความรู ใหการฝกอบรมอยางสม่ําเสมอสําหรับทีมงาน   
6) กระบวนการบริหาร (process  management) (ก) กระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

45 

 

ตองตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล พัฒนาผูเรียนไปสูมาตรฐานสากล นําเทคโนโลยีมาใช
ในการจัดการเรียนการสอน มีการเชื่อมโยงความรู การถายโยงความรูไปสูกระบวนการเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ ใชการวัดประเมินเปนระยะ ๆ โดย วัดผลยอย และนําไปสูการวัดผลโดยภาพรวม  
(ข) การใหบริการแกนักเรียน ดูแลความสะดวก  ความปลอดภัย ใหกับนักเรียน เชน ระบบการสื่อสาร 
การคมนาคม แหลงความรูตาง ๆ ตรวจสอบ ประเมินผลตามเกณฑ โดยใหนักเรียนไดมีโอกาสให
ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานขององคกร ทีมงาน ผูควบคุมและสวัสดิการตาง ๆ และ 7) ผลการ
ดําเนินงานในองคกร (organization performance results) (ก) ผลการเรียนของนักเรียนมีตัวช้ีวัดที่
ชัดเจน (ข) ความพึงพอใจเกิดขึ้นกับตัวนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน (ค) งบประมาณ การบริหาร
การเงิน (ง) คณะและทีมงาน และ (จ) ประสิทธิผลขององคกร 
 2. รูปแบบรางวัลเดมมิ่ง คณะกรรมการบริหารของสมาพันธนักวิทยาศาสตรและวิศวกร
ญี่ปุ น  ไดจัดตั ้งรางวัลนี ้ขึ ้น  เพื ่อชวยกระตุ นและปลุกเราใหกิจกรรมการควบคุมคุณภาพ                               
ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุน แผขยายวงอยางกวางขวาง รางวัลเดมมิ่ง ถือวาเปนรูปแบบ
การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จอยางหนึ่ง มีหัวขอตรวจวินิจฉัย ที่ใชเปนเกณฑในการพิจารณา
บริษัทตางๆ ใหไดรับรางวัล มีรายละเอียด (ศุภลักษณ เศษธะพานิช 2544 : 53-54) ดังนี้ 1) นโยบาย 
มีรายการประเมิน นโยบายคุณภาพและการควบคุมคุณภาพมีอยูทุก ๆ จุด ของการจัดการธุรกิจ             
การประกาศนโยบายคุณภาพ (เปาหมายและจุดเนนของการวัดผล) วิธีการและกระบวนการสําหรับ
นโยบายคุณภาพ ความสัมพันธของนโยบายทั้งระยะสั้นและระยะยาว การกระจายของนโยบาย และ
ความพยายามในการจัดการ ภาวะผูนําของผูบริหารระดับสูงและผูจัดการ 2) โครงสรางหรือการจัด
องคกร มีรายการประเมิน ดังนี้ ความเหมาะสมของโครงสรางองคกรสําหรับการควบคุมคุณภาพ และ
การมีสวนรวมของพนักงานการประกาศถึงอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ สถานภาพของการมี
สวนรวมในแตละหนวยงาน กําหนดสภาพของกิจกรรมหรืองานของคณะกรรมการและทีมงาน
โครงการตาง ๆ ใหแนชัด 3) สารสนเทศ  มีรายการประเมิน ดังนี้ ความสามารถในการจัดเก็บและ
เครือขายสารสนเทศภายนอกและภายใน กําหนดสภาวะของการประยุกตใชเครื่องมือทางสถิติ 
เทคนิคมาสูการวิเคราะหขอมูลความสามารถของการใชสารสนเทศ สถานะของสารสนเทศที่ใช
เปนประโยชนได สถานะของการใชประโยชนจากคอมพิวเตอรสําหรับกระบวนการรวบรวมขอมูล      
4) ความเปนมาตรฐาน มีรายการประเมิน ดังนี้ ความเหมาะสมของระบบมาตรฐาน ระเบียบของ 
การกอตั้งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และการลมเลิกมาตรฐานและสาระสําคัญของมาตรฐาน 
สถานภาพของการใชประโยชนและการยึดมั่นในมาตรฐาน สถานะของการปรับปรุงพัฒนา      
อยางเปนระบบ รวบรวม แยกแยะและการใชประโยชนจากเทคโนโลยี 5) การใชประโยชนจาก
ทรัพยากรมนุษยและการพัฒนา มีรายการประเมิน ดังนี้ แผนการใหการศึกษาและอบรม รวมทั้ง
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ผลงานที่ออกมา ภาวะของความสํานักในคุณภาพการจัดการงาน  และความเขาใจเกี่ยวกับ            
การควบคุมคุณภาพ การสนับสนุน การกระตุนใหมีการพัฒนาและการตระหนักถึงความสําคัญของ
ตนเอง ภาวะแหงความเขาใจและการใชประโยชนในแนวคิดและวิธีการทางดานสถิติ ภาวะการ
พัฒนาวงจรควบคุมคุณภาพ (QC) และการปรับปรุงคําแนะนําตาง ๆ สถานะของการสนับสนุน    
การพัฒนาการใช 6) กิจกรรมในการประกันคุณภาพ มีรายการประเมิน ดังนี้ การจัดระบบใน       
การประกันคุณภาพ การวินิจฉัยเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑใหม 
(รวมทั้ง การวิเคราะหคุณภาพ การพัฒนาคุณภาพ และการทบทวนการปฏิบัติงาน) สถานะของ   
การตรวจสอบและการประเมินผลคุณภาพ สภาวะของการบริหารเครื่องมือในการผลิต การวัดผล
เครื่องมือและบริษัทคูคา สถานะของการบรรจุหีบหอ การจัดเก็บ การขนสง การขายและการบริการ 
การติดตามและตอบสนองตอการใชสินคา ภาวะความนาเชื่อถือที่แนนอน ความปลอดภัย         
ความนาเชื่อถือในสินคาและการปกปองสิ่งแวดลอม 7) กิจกรรมเกี่ยวกับการบํารุงรักษาและ       
การควบคุม มีรายการประเมิน ดังนี้ การจัดการเกี่ยวกับวงจรคุณภาพ PDCA วิธีการสําหรับ         
การตัดสินหัวขอคุณภาพและระดับงานของพนักงาน สถานภาพในการควบคุมภายใน (สถานะของ
การใชประโยชนของแผนผังการควบคุมและเครื่องมือ) สถานะของการวัดผลงานชั่วคราวและถาวร 
ระบบการบริหารตนทุน ปริมาณการจัดสงและอื่น ๆ ความสัมพันธของระบบประกันคุณภาพกับ
ระบบการบริหารหนวยอ่ืน ๆ 8) กิจกรรมเกี่ยวกับการปรับปรุง มีรายการประเมิน ดังนี้ วิธีการเลือก
หัวขอ (ปญหาสําคัญและการจัดลําดับความสําคัญของหัวขอ) ความเชื่อมโยงของวิธีการวิเคราะห
และการใชเทคโนโลยี สถานการณใชประโยชนของการวิเคราะหและผลของการวิเคราะห           
ผลการยืนยันการปรับปรุง และการนําเอาผลงานนั้นไปสู การบํารุงรักษาและควบคุมงาน การสราง
กลุมคุณภาพ QC 9) ผลกระทบ มีรายการประเมิน ดังนี้ ผลกระทบที่เปนรูปธรรม (เชน คุณภาพของ
การขนสง ตนทุน กําไร ความปลอดภัยและสภาพแวดลอม) ผลกระทบที่เปนนามธรรม (ทางออม) 
วิธีการวัดและติดตามผลกระทบความพึงพอใจของลูกคาและความพึงพอใจของพนักงาน อิทธิพล
ของสมาคมการคา อิทธิพลของชุมชนภายในองคกรแหงชาติ และ 10) แผนงานในอนาคต รายการ
ประเมิน ดังนี้ การรวบรวมติดตามสภาพปจจุบัน แผนงานอนาคตสําหรับการปรับปรุงโครงการ  
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของสังคมและความตองการของลูกคา และแผนงาน
อนาคตที่รองรับโครงการเหลานั้น ความสัมพันธระหวางปรัชญาทางธุรกิจ วิสัยทัศนและแผนงาน
ระยะยาว การปฏิบัติงานในการควบคุมคุณภาพอยางตอเนื่อง ความมุงมั่นในแผนงานอนาคต 
 3. รูปแบบของสมาคมมาตรฐานญี่ปุน(The Japan Standard Association : JSA) กอตั้งโดย
รัฐบาลญี่ปุน โดยมีวัตถุประสงค เพื่อคดเลือกโรงงานตนแบบและเพื่อถายทอดความรูดาน          
การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ใหแกภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและในอาเซียน และ       
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เพื่อประเมินสถานภาพของการบริหารในบริษัทที่สมัครเขารวมโครงการ หัวขอตรวจวินิจฉัย ไดแก 
หนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารระดับสูง ผูจัดการและพนักงาน การบริหารนโยบาย การทํา
ใหเปนมาตรฐาน การบริหารงานประจําวันและวิธีการแกปญหา กิจกรรมกลุมควบคุมคุณภาพ 
สะสางและสะดวก วิธีการทางสถิติ การควบคุมกระบวนการผลิต ความปลอดภัยและการวัด        
การบริหารเครื่องจักรและอุปกรณ การตรวจสอบ การศึกษา ฝกอบรม การบริหารผูสงมอบและ  
การจัดซื้อ การทําความสะอาดโดยรักษาสภาพแวดลอม และไดแบงระดับการตรวจวินิจฉัยออกเปน    
5 ระดับ (วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล 2542 : 127-167) ดังนี้ ระดับที่ 1 ไมเขาใจวาการบริหารหรือ    
การควบคุมคืออะไร กิจการของบริษัทจะลมเหลว ถาสถานการณยังคงเปนเชนนั้น ระดับที่ 2      
การบริหารธุรกิจเปนไปตามแฟชั่น กิจกรรมตาง ๆ เปนการแกปญหาเฉพาะหนาบริษัทจะไมกาวหนา
ยิ่งขึ้นจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง ระดับที่ 3 การดําเนินการของบริษัทไมอยูในเกณฑที่ดีขึ้นหรือ
ลดลง มีการรณรงคใหมีการแขงขันมากขึ้น มีการปรับปรุงคุณภาพแบบเรงดวน หรือรุนแรง ระดับที่ 4 
บริษัทมีการจัดการคอนขางดี มีความสามารถที่จะทํามาตรฐานการผลิตใหสูงขึ้น ถามีความพยายาม
อยางตอเนื่อง และ ระดับที่ 5 บริษัทมีการบริหารและการควบคุมที่ดี ส่ิงที่สําคัญที่บริษัทผจญก็คือ
การที่จะทําใหส่ิงที่ดีที่สุดนั้นคงอยูตลอดไป  

4. รูปแบบของคูเมะ (วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล 2542 : 128) ฮิโตชิ คูเมะ ไดเสนอรูปแบบ 
การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ซ่ึงมีลักษณะคลายคลึงกับรูปแบบของ JSA ตางกันเพียงแตวา 
รูปแบบของคูเมนั้นรวมเอาการบริหารคุณภาพของกิจกรรมในฝายอ่ืน ๆ เชน การออกแบบการจัดซื้อ 
การจัดจาง การขาย และการบริการเขามาดวย 
 5. รูปแบบของคะโน (วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล 2542 : 129) โนริอะคิ คะโน ถือไดวา   
เปนปรมาจารยการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จชาวตางชาติคนแรก ที่ไดมาเผยแพรความรู   
ทางดานนี้อยางเปนระบบ และ เปนรูปธรรมที่สุดในประเทศไทย นับตั้งแตป พ.ศ. 2536 เปนตนมา 
ทานไดเสนอรูปแบบทีคิวเอ็มที่เรียกวา บานแหงคุณภาพทีคิวเอ็ม โดยมุงใหความสําคัญแกคน   
อยางเดนชัดมากกวา รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จแบบอื่น ๆ ซ่ึงเนนหนักในดานระบบ
และเทคนิควิธีการบริหาร   
 องคประกอบระดับหมวดใหญ และหัวขอยอยภายในโครงสรางของบานแหงทีคิวเอ็ม 
(TQM) มีรายละเอียด ดังนี้ 1) จุดประสงค ไดแก ความพึงพอใจของลูกคาและจุดมุงหมายของ
บริษัท 2) วิธีการไดแก แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับตลาดภายใน เชน กระบวนการถัดไปคือลูกคา ความ
มุงมั่นในกระบวนการ ความเปนมาตรฐาน การปฏิบัติเกี่ยวกับการขัดขวาง วงจรเดมมิ่ง (PDCA) 
และ การบริหารโดยขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือ ไดแก การจัดหาดานนโยบายการบริหารงานประจําวัน   
การบริหารแบบขามสายงาน กิจกรรมระดับลางไปหาบน เชน กลุมควบคุมคุณภาพ (QCC) 
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กิจกรรม 5 ส. เกี่ยวกับเทคนิคตาง ๆ เชน เครื่องมือคิวซี 7 อยาง วิธีการทางสถิติ การวิเคราะหทาง
ตัวเลข 3) การบํารุงและการกระตุนขวัญกําลังใจ 4) เทคโนโลยีพื้นฐาน และ 5) โครงสรางพื้นฐาน 
ไดแก การใหการศึกษาทั่วไป และความคงที่ของนโยบาย โนริอะคิ คะโน (Kano, 1996 อางถึงใน 
วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล 2550 : 1) ไดจินตนาการวา ระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรนั้น 
เปรียบเสมือนกับบาน ซ่ึงตองมี องคประกอบที่สําคัญ ๆ อาทิ หลังคาบาน คาน เสา พื้นบาน และ 
ฐานรากดังแสดงในแผนภูมิที่ 12 
 

 
 
แผนภูมิที่ 12 บานแหงคุณภาพของ ศ. ดร. โนริอะคิ  คะโน 
ที่มา : วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล, TQM Living Handbook ภาคสาม คูมือการตรวจวินิจฉัยคุณภาพ 
ระบบบริหาร (กรุงเทพฯ : บ. บีพีอาร แอนด ทีคิวเอ็ม คอนซัลเทนท, 2542), 129-130. 

 หลังคาบานไดแก ความพึงพอใจของลูกคา อันเปนวัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจของ
องคกรทีคิวเอ็ม ที่ตองชูใหสูงเดน คาน รองรับอยูใตหลังคาบาน อันเปรียบเสมือนมี เปาหมาย และ
ยุทธศาสตร เปนที่รองรับการบรรลุวัตถุประสงคนั้นเสา 3 ตน ที่ค้ําจุนให หลังคาบาน และ คาน 
ลอยเดนอยูได ซึ่งประกอบดวย เสาตนที่ 1 แนวคิด (concepts) ซึ่งมีดวยกัน 7 ประการไดแก         
1) การนําความตองการของตลาดมากําหนดเปนเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ  (market-in)               
2) กระบวนการถัดไปคือลูกคาของเรา (next processes are customers) 3) เนนที่การปรับปรุงกระบวนการ
(process orientation) 4) การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน (standardization) 5) การปองกันมิให
เกิดปญหาซ้ํา (prevention) 6) การบริหารงานตามวงจรวางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-แกไข/ปรับปรุง 
(plan-do-check-act) 7) การบริหารโดยใชความจริง (management by fact) เสาตนที่ 2 เทคนิค
วิธีการ (techniques)ประกอบดวย เครื่องมือสําหรับรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 4 ชุด ไดแก            

เปาหมายและกลยุทธ  (goals&strategies) 

ความพึงพอใจลูกคา 
 (customer satisfaction) เปาประสงค (purpose) 

เครื่องมือ (tools) 

แรงจูงใจ (motivation) 
พื้นฐาน (base) 

โครงสรางพื้นฐาน (infrastructure) การศึกษาทั่วไป (general education) 
เสถียรภาพทางการเมือง (stability) 

คุณคาเทคโนโลยี (intrinsic technology) 

ระบบแรงจูงใจ  (motivation approach) 

แน
วค

ิด 
(co

nce
pts

) 

เทค
นิค

 
(te

chi
gue

s) 

ยาน
พา

หน
ะ 

(ve
hic

les
) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

49 

 

1) เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 อยาง 2) เครื่องมือควบคุมคุณภาพใหม 7 อยาง 3) เทคนิคทางสถิติ 
(statistical techniques) 4) การวิเคราะหเชิงตัวเลข และเสาตนที่ 3 ยานพาหนะ (vehicles) 
ไดแก 1) การบริหารเข็มมุง (hoshin kanri) 2) การบริหารขามสายงาน (cross functional management)       
3) การบริหารงานประจําวัน (daily management) 4) การปรับปรุงงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
อาทิ กิจกรรมกลุมควบคุมคุณภาพ ไคเซ็น 5 ส พื้นบาน เปรียบเสมือน แนวทางการสรางแรงจูงใจ
ฐานราก เปรียบเสมือน เทคโนโลยีเฉพาะตัวขององคกร 

6. รูปแบบสอมของกิตโลว กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ (2546 : 51-54) ไดเสนอแนวคิดของ
กิตโลว (Gitlow 1994) ไดเสนอตัวแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ เปนตัวแบบสอม โดยถือวา 
ดามสอม คือพันธกิจของผูบริหารระดับสูงในองคกร (management commitment) ที่ผูบริหารระดับ
สูงสุดจะตองมีความรูความเขาใจ ในแนวคิดคุณภาพแบบ big Q และเขามาเปนผูนําในการบริหาร
คุณภาพ พรอมทั้ง มีสวนรวมในการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ในกรณีนี้ อาจจะมีการกําหนดให
มีสภาคุณภาพ หรือคณะกรรมการสงเสริมคุณภาพในองคกรขึ้นได โดยคณะกรรมการสงเสริมจะ
ทําหนาที่ในฐานะผูนําสูงสุดขององคกร ในการกําหนดแนวนโยบายสําหรับการบริหารคุณภาพใน
องคกรตอไป  

 
 

แผนภูมิที่ 13 ตัวแบบสอมของกิตโลว (Gitlow) 
ที่มา : กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ, ระบบการควบคุมคุณภาพที่หนางาน : คิวซีเซอรเคิล (QC Circle)   
(กรุงเทพฯ :  เทคนิคอล แอพโพรช เคานเซลล่ิง แอนด เทรนนิ่ง, 2546), 51-54. 
 

 สอมซี่ที่ 1 หมายถึง การใหการศึกษาดานการจัดการ (management education) อันเปนรากฐาน
สําคัญของการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ โดยคําวา การศึกษานี้ เดมมิ่ง (1982) ไดใหนิยามที่
แตกตางไปจากการฝกอบรม คือ การศึกษา หมายถึง การใหความรูที่มุงสรางการเพิ่มผลิตภาพ
โดยรวมแกองคกร จะเปนการใหความรูที่หวังผลในระยะยาวโดยผานการพัฒนาบุคลากรแตละราย 
สวนการฝกอบรม จะเปนการใหความรูที่หวังผลในระยะสั้น ดวยการพัฒนาทักษะหนางานแก
บุคลากร เปนการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จเปนการบริหารเชิงปรัชญา 
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สอมซ่ีที่ 2 ของตัวแบบของกิตโลว หมายถึง การบริหารงานประจําวัน (daily management 
: DM) จะหมายถึง การพัฒนา การทําใหเปนมาตรฐาน การรักษาไวและการปรับปรุงงานประจําวัน 
(daily work) ของแตละบุคคลทั่วทั้งองคกร ทั้งนี้ ดวยการศึกษาจากใบพรรณนาลักษณะงาน (job 
description) ของแตละตําแหนงงานหรือบุคลากร เพื่อกําหนดงานใหเปนมาตรฐานแลวทํา การ
กําหนดจุดควบคุมและประเด็นควบคุมของแตละกระบวนการ กอนที่จะมี การทวนสอบถึง
มาตรฐานเปนวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด หรือไม เพื่อควบคุมการพัฒนาอยางตอเนื่องตอไป 

สอมซี่ที่ 3 การบริหารงานแบบขามสายงาน (cross functional management : CFM) 
หมายถึง การพัฒนา การทําใหเปนมาตรฐาน การรักษาไว และการปรับปรุงงานใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคสําคัญดานคุณภาพขององคกร คือ คุณลักษณะดานคุณภาพ (Q) ตนทุน (C) และ
กําหนดการ (S) และดวยเหตุผลแหงความหลากหลายของผลิตภัณฑ ทําใหการบริหารแบขามสายงาน 
จะตองอยูในแนวความคิดของเกลียวคุณภาพ สามารถเอาชนะอุปสรรคในดานหนาที่เฉพาะของ
บุคลากรภายใตความรับผิดชอบตามลําดับชั้นของการบังคับบัญชาในองคกร และความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ  

 
 
แผนภูมิที่ 14 เกลียวคุณภาพ 
ที่มา : กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ, ระบบการควบคุมคุณภาพที่หนางาน : คิวซีเซอรเคิล (QC Circle)   
(กรุงเทพฯ : เทคนิคอล แอพโพรช เคานเซลล่ิง แอนด เทรนนิ่ง, 2546), 54. 
 

สอมซ่ีที่ 4 ของตัวแบบซึ่งเปนซี่สุดทาย คือ การบริหารนโยบาย (policy management) ที่
หมายถึง การพัฒนาและสรางแนวทางในการดําเนินการอยางกวาง ๆ ในรูปของจุดประสงคและวิธีการ 
หรือ โฮชิน (hoshin) ซ่ึงไดมาจากการกระจายนโยบายในรูปแบบประสานงานทุก ๆ สวน หรือลิงชิง
บอล (catch-ball) และโดยปกติจะแสดงภาพรวมของการบริหารนโยบายใน รูปของธง (flag system)  
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 7. รูปแบบจรวดมุงสูดวงดาว วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล (2550 : 1-4) ใชรูปจําลอง จรวด
มุงสูดวงดาว มี 9 องคประกอบ ไดแก 1) อุดมการณอันแนวแน (TVM vision) 2) โลกทัศนของทีวีเอ็ม 
(TVM paradigm) 3) วิถีธรรมแหงทีวีเอ็ม (TVM guiding principles) 4) คานิยมของทีวีเอ็ม (TVM 
values) 5) ระบบและกระบวนการนํา (leadership system) 6) กลไกขับเคลื่อน (engines)   
7) เครื่องมือวิเคราะหขอมูล (tools) 8) การเอาใจใสทรัพยากรมนุษย (human resources focus) 
และ 9) นวัตกรรม (innovations) ดังแผนภูมิที่ 15 

 
 แผนภูมิที่ 15 รูปแบบจรวดมุงสูดวงดาวของวีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล 
ที่มา : วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล, รูปจําลองของ TVM ของ ดร.วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล (กรุงเทพ : 
บีพีอาร แอนด ทีคิวเอ็ม คอนซัลแทนท, 2550), 1-4. 
 

 1. อุดมการณ-วิสัยทัศน (vision) มี 3 ขอ 1) ผูบริหารระดับสูงประกาศวิสัยทัศน อุดมการณ
อันแนวแน (vision) ที่จะมุงปรับปรุงคุณภาพ 2) จัดสรรงบประมาณสําหรับแผนระยะยาว ที่จะพัฒนา
นวัตกรรมสินคา บริการ พัฒนาบุคลากร และบริการ 3) ผูบริหารจะตองเอาใจใสตอ การปรับปรุง
กระบวนการบริหารธุรกิจ 6 กระบวนการหลัก คือ 1) กระบวนการคนหาโอกาสที่จะสรางคุณประโยชน/

 

 
1. มีจริยธรรม        3. มคุีณธรรม  
 2. มมีนุษยธรรม   4. มีความยุติธรรม 
                              

1. มีความมุงมั่นตอระบบ TQM 
2. มีการสงเสริมคานิยม วัฒนธรรมองคกร 
3. การกาํหนดวิสัยทัศนใหเกิดคุณคา 
4. มีสวนรวมในการเรียนรู 
5. การกําหนดถายทอดไปสูการปฏิบัติ 
6. พัฒนาบคลากร 

 

1. เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 อยาง 
2. ผังความสัมพันธ 
3. เทคนิควิศวกรรมอุตสาหกรรม 
4. เทคนิคทางคณิตศาสตร 

1. กระบวนการวิจัยและพัฒนา 
2. กระบวนการพัฒนาสินคาใหม 
3. กระบวนการสรางคุณคา 
4. กระบวนการบริหาร  
     เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. กระบวนการบริหารความรู 

1. กระบวนการเสริมแรงจูงใจภายใน 
2. กระบวนการบริหารการศึกษา 
3. กระบวนการบริหารความรู 
4. กระบวนการบริหารการตอบแทนพนักงาน 
5. กระบวนการเสริมสรางความเปนอยูท่ีดี 

1. การบริหารเข็มมุงประจําป 
2. การกระจายเข็มมุงประจําป 
3. การปรับปรุงงานคุณภาพงาน 
4. การบริหารขามสายงาน 
5. การบริหารกระบวนการปฏิบัติงานประจําป 
6. การตรวจวินิจฉัยโดยผูบริหารระดับสูง 

1. กําหนดเปาหมายตามความตองการของลูกคา 
2. กระบวนการถัดไปและกระบวนการกอนหนา 
3. เอาใจใสตอการปรับปรุงกระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน 
4. พนักงานทุกคนในองคกร มีสวนรวมในการสรางคุณคา 
5. แกปญหาท่ีสาเหตุเพื่อปองกันการเกิดปญหาซ้ํา 
6. สรางมาตรฐานการปฏิบัติงานและปรับปรุงใหดีขึ้น 
7. ปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้นตามวงจรเดมมิ่ง (P-D-C-A)  
8. บริหารโดยใชขอเท็จจริง 
9. ใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะห 
10. จัดลําดับความสาํคัญของเรื่องท่ีจะดําเนินการ 

รูปจําลองทีวีเอ็มของ ดร.วีรพจน ลือประสิทธ์ิสกุล 
©Dr.Veerapot Lueprasitsakul, 2007 
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คุณคาใหแกลูกคา 2) กระบวนการออกแบบใหม พัฒนา หรือ นวัตกรรมใหม 3) กระบวนการ
ออกแบบกระบวนการผลิตและวิธีการปฏิบัติงานในสายการผลิตทั้งระบบ 4) กระบวนการผลิต
และสงมอบ 5) กระบวนการสื่อสารใหลูกคาและตลาด และ 6) กระบวนการพัฒนาบุคลากร 
 2. โลกทัศน-กระบวนทัศน (paradigm) มี 12 ประการ คือ 1) วัตถุประสงคของธุรกิจคือ
สรางคุณคาใหแกลูกคา ตลาด และสังคม 2) กําไรมาจากคุณคาที่บริษัทสรางขึ้นและสงมอบใหแก
ลูกคา  3) คุณภาพคือสภาพที่ เปนคุณตอผูใชสินคาซ่ึงเปลี่ยนแปลงไปตามลูกคาแตละราย                  
4) ผลประกอบการที่ดี เกิดจากการบริหารกระบวนการที่ตอเชื่อมโยงกันทั้งระบบ 5) การประกัน
คุณภาพของสินคาโดยการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการทํางานใหถูกตองตั้งแตแรก 6) ใหมี
การบริหารแผนปรับปรุงงาน (บริหารแผนอนาคต) ที่ตองใช ความรูภาวะผูนํา และทีมงาน 7) ใช
ระบบบริหารคาตอบแทนโดยอิงตามคุณคางานของแตละคน 8) ใชแรงจูงใจภายในของบุคลากร 
เปนแรงผลักดันใหพนักงานเกิดความรูสึกอยากทํางาน 9) คาจางของพนักงานถือเปนสวนหนึ่งของ    
คุณคาที่บริษัทสรางขึ้นได 10) พนักงานเปนหุนสวนในความสําเร็จระยะยาวขององคกรมิใชเปน 
ผูรับจางชั่วคราว 11) มุงสรางสัมพันธภาพและความรวมมือในระยะยาวที่จะปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานรวมกัน และ 12) คูแขงคือผูรวมงานของเราในธุรกิจเดียวกัน ตองหาโอกาสที่จะทํางาน
รวมกันกับคูแขง  

3. วิถีแหงธรรม (guiding principles) มีหลักการสําหรับชี้นําการปฏิบัติของสมาชิกทุก ๆ คน
ในองคกร มีธรรมะ 4 ประการ คือ 1) มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ (จริยธรรมเปนกฎเกณฑที่เปน
ขอประพฤติปฏิบัติที่จะไมละเมิดตอผูอ่ืน) 2) มีมนุษยธรรม ในการใชระบอบการจางงานตลอดชีพ 
(มนุษยธรรม เปนธรรมของคน ธรรมที่มนุษยพึงมีตอกัน) 3) มีคุณธรรม เคารพในความคิด สิทธิ 
ศักดิ์ศรี ความภาคภูมิใจ และความเปนมนุษย (คุณธรรม เปนสภาพคุณงามความดี ที่มีประจําอยูใน
ส่ิงนั้น ๆ) และ 4) มีความยุติธรรม เปนการแบงปนใหแกผูมีประโยชนรวมทุกฝาย (ยุติธรรม เปน
ความเที่ยงธรรม ความชอบธรรมดวยเหตุผล ไมเอนเอียงขางใดขางหนึ่ง) 

4. คานิยม (values) พนักงานทุกคนตองปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติและพฤติกรรมใน 
การทํางานใหสอดคลองกับคานิยมหรือวัฒนธรรมองคกร มี 10 ประการ คือ 1) กําหนดเปาหมาย
ตามความตองการของลูกคาและตลาด 2) กระบวนการถัดไปและกระบวนการกอนหนา รวมทั้ง    
ทุก ๆ ขั้นตอน ตลอดกระบวนการคือลูกคาของเรา 3) เอาใจใสตอการปรับปรุงกระบวนการและวิธี
ปฏิบัติงานใหมีคุณภาพ 4) พนักงานทุกคนในองคกรทุกระดับ ทุกฝายมีสวนรวมในการสรางคุณคา 
5) แกปญหาที่สาเหตุเพื่อปองกันการเกิดปญหาซ้ํา 6) สรางมาตรฐานการปฏิบัติงานและปรับปรุงให
ดีขึ้นตลอดเวลา 7) ปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้นตามวงจรเดมมิ่ง (P-D-C-A)  8) บริหารโดยใชขอเท็จจริง  
9) ใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะห และ 10) จัดลําดับความสําคัญของเรื่องที่จะดําเนินการ 
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5. ระบบและกระบวนการนํา (leadership system) ผูนําจะตองแสดงออกถึง ภาวะผูนําใน 
5 ประการ คือ 1) ผูบริหารระดับสูงมีความมุงมั่นเอาจริงเอาจังที่มีตอระบบการบริหารคุณภาพแบบ
เบ็ดเสร็จ 2) เปนผูนําและมีสวนรวมโดยตรงในการสงเสริม คานิยม หรือวัฒนธรรมองคกร 3) เปน
ผูนําและมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน หรือทิศทางและการสรางคุณคาใหแกลูกคา 4) เปนผูนํา
และมีสวนรวมในการเรียนรู ความตองการและความคาดหวังของลูกคา ตลาดและการสราง
สัมพันธภาพกับลูกคา และ 5) เปนผูนําและมีสวนรวมโดยตรงในการกําหนดถายทอดไปสู          
การปฏิบัติ ตรวจวินิจฉัย และ ชวยขจัดอุปสรรคในการดําเนินการตาม แผนยุทธศาสตร    

6. กลไกขับเคลื่อน (engines) มีกลไกที่ชวยขับเคลื่อน ใหเกิดการปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานทั้งระบบใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงในการสรางคุณคาใหแกลูกคาและสังคม 
มีกลไกการขับเคลื่อน 6 ประการ คือ 1) การบริหารเข็มมุงประจําป 2) การกระจายเข็มมุงประจําป 
ซ่ึงก็คือการวิเคราะหกระบวนการปฏิบัติงานทั้งระบบ 3) การปรับปรุงงานคุณภาพงานโดยพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ 4) การบริหารขามสายงาน 5) การบริหารกระบวนการปฏิบัติงานประจําป และ     
6) การตรวจวินิจฉัยโดยผูบริหารระดับสูง 

7. เครื่องมือวิเคราะหขอมูล (tools) มีเครื่องมือ 4 ชุด คือ 1) เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 อยาง 
(the 7 QC tools) เปนเครื่องมือสําหรับวิเคราะหสารสนเทศที่เปนตัวเลข ประกอบดวย 1) ใบรายการ
ตรวจสอบ (check sheet) 2) กราฟรูปแบบตาง ๆ (graphs) 3) ผังพาเรโต (pareto diagram) 4) ผังแสดง
เหตุและผล หรือ ผังกางปลา (causes and effects diagram or fishbone diagram) 5) แผนภูมิควบคุม 
(control chart) 6) ฮิสโตแกรม (histogram) และ 7) ผังสหสัมพันธ (scatter diagram) ในเครื่องมือนี้ 
ฮิสโตแกรมและแผนภูมิควบคุม เปนเครื่องมือสําคัญในการวัดและวิเคราะหคุณภาพ ซ่ึงไดรับ     
การนํามาใชอยางแพรหลายในปจจุบัน ภายใตช่ือเรียก six sigma 2) เครื่องมือบริหารคุณภาพ 7 อยาง 
(the 7 QM tools) เปนเครื่องมือสําหรับวิเคราะหสารสนเทศที่เปนขอคิดเห็น ขอความและ             
คําพรรณนาตางๆ ประกอบดวย 1) ผังความใกลชิด หรือ ผังกลุมความคิด (affinity diagram)            
2) ผังความสัมพันธ (relation diagram) 3) ผังตนไม หรือ ผังระบบโครงสราง (tree diagram or 
systematic diagram) 4) ผังตารางผูกสัมพันธ หรือ ผังแมทริกซ (matrix diagram) 5) แผนภูมิลําดับ
การตัดสินใจอยางมีกระบวนทา (process decision program chart) 6) ผังลูกศร (arrow diagram) 
และ 7) การวิเคราะหขอมูลแบบแมทริกซ (matrix data analysis) ในเครื่องมือนี้ ผังแมทริกซ 
นับเปนเครื่องมือที่ไดรับการนํามาใชบอยที่สุด ในการวางแผนคุณภาพของสินคาและในกิจ
กรรมการบริหารที่จําเปนตองใชสารสนเทศหลาย ๆ ดานเขามาประกอบกัน และ 3) เทคนิค
วิศวกรรมอุตสาหกรรมหรือวิศวกรรมคุณคา เปนเทคนิคสําหรับใชในการวิเคราะห กระบวนการ
ทํางานและหนาที่งานขององคประกอบตาง ๆในตัวสินคา เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตและ      
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ตัวสินคาใหเกิดคุณคาสูงสุดตอลูกคา อาทิ การวิจัยการปฏิบัติงาน การศึกษาการทํางานการศึกษา
เวลา การวิเคราะหกระบวนการทํางาน เปนตน และ 4) เทคนิคทางคณิตศาสตรตาง ๆ อาทิ เทคนิค
การหาคาดีที่สุด (optimization) การออกแบบการทดลอง (design of experiment) การวิเคราะหหลาย
ตัวแปร(multi-variable analysis) การโปรแกรมเชิงเสน (linear programming & simplex method) 
และ อ่ืนๆ 

8. การเอาใจใสทรัพยากรมนุษย (human resources focus) มีกระบวนการที่สําคัญ 5 ประการ คือ
1) กระบวนการเสริมสรางแรงจูงใจภายใน (intrinsic motivation) 2) กระบวนการบริหาร
การศึกษาและการเรียนรูของพนักงาน (learning & education) 3) กระบวนการบริหารความรูและ
ความสามารถในหนาที่งานของพนักงาน (competency management) 4) กระบวนการบริหารการ
ตอบแทนพนักงาน (compensation management) 5) กระบวนการเสริมสรางความเปนอยูที่ดีของ
พนักงาน (employee well-being)  

9. นวัตกรรม (innovations) นวัตกรรม เปนองคประกอบที่ขาดเสียมิไดขององคกร ทีวีเอ็ม 
มี 5 กระบวนการ คือ 1) กระบวนการวิจัยและพัฒนา 2) กระบวนการพัฒนาสิ้นคาใหม 3) กระบวนการ
สรางคุณคา 4) กระบวนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการบริหารความรู และ     
5) กระบวนการบริหารความรู 

สรุปรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ มีความหลากหลายในรูปแบบ ที่สําคัญ
ไดแก รูปแบบเกณฑรางวัลคุณภาพแบบบัลดริดจ (MBNQA) ซ่ึงเปนเกณฑคุณภาพที่นิยมใชกัน   
ทั่วโลก มี 7 องคประกอบ คือภาวะผูนํา ยุทธศาสตรและการวางแผนปฏิบัติงาน ความพึงพอใจของ
ลูกคาและ ผูมีสวนไดสวนเสีย สารสนเทศและการวิเคราะห การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ        
การจัดการ การบริหารกระบวนการ  และผลการดําเนินงานทางธุรกิจ ในรูปแบบคะโน  ที่
เปรียบเทียบเหมือนกับบาน ที่ตองอาศัยหลังคาบาน (ความพึงพอใจของลูกคา) คาน (เปาหมาย) เสา 
ที่เปนแนวคิด-กระบวนการ-ปรับปรุงกระบวนการ เทคนิคและวิธีการ และ ยานพาหน พื้นบาน 
(แรงจูงใจ) และฐานราก (เทคโนโลยี) ในรูปแบบจรวดมุงสูดวงดาว มี 9 องคประกอบ คือ อุดมการณ
อันแนวแน โลกทัศนของทีวีเอ็ม วิถีธรรมแหงทีวีเอ็ม คานิยมของทีวีเอ็ม ระบบและกระบวนการนํา 
กลไกขับเคลื่อน เครื่องมือวิเคราะหขอมูล การเอาใจใสทรัพยากรมนุษย และ นวัตกรรม เปนตน 

เครื่องมือการบริหารคุณภาพ  
ในการบริหารคุณภาพใหเกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพอยางที่ตั้งเปาประสงคไว 

จําเปนตองคนใหพบวา เกิดจากความผิดปกติหรือมีปญหาอะไรเกิดขึ้น ซ่ึงในกระบวนการวิเคราะห
ขอมูลนี้เองที่จําเปนจะตองใชเครื่องมือการบริหารเขาไปมีสวนรวมและมีบทบาทสําคัญ เครื่องมือ
เหลานี้ไดแกบรรดาเทคนิค วิธีการ ผัง แผนภูมิ ตาราง และรูปแบบการนําเสนอขอมูลแบบตาง ๆ 
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ที ่เรานํามาใชเพื่อชวยในการคนหาขอเท็จจริงและจดบันทึกความคิดอยางเปนระบบ ชวยใน           
การวิเคราะหหาความสัมพันธของเหตุและผล ตลอดจนการตัดสินใจ การหามาตรฐาน การแกไข
หรือปรับปรุงงานไปปฏิบัติและการจัดตั้งควบคุม (โฮโซตานิ 2541 : 149-151) เครื่องมือการบริหาร
คุณภาพที่สําคัญที่จะกลาวถึงในที่นี้ ไดแก 1) เทคนิคการเปรียบเทียบเคียง (benchmarking)         
2) วงจรเดมมิ่ง หรือวงจร PDCA 3) การบริหารแบบขามสายงาน (cross functional management)     
4) เครื่องมือคิวซี 5) เครื่องมือคิวซีชนิดใหม 6) วิธีการควบคุมทางสถิติ (statistic process control : 
SPC) และ 7) เทคนิค SWOT ดังรายละเอียด ดังนี้  

1. เทคนิคการเปรียบเทียบเคียง (benchmarking) คือกระบวนการในการชี้แนวทางและ  
การเขาถึงการปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยการเปรียบเทียบประสิทธิผลของพื้นที่งานที่เฉพาะเจาะจงหรือ  
แผนกใดแผนกหนึ่งระหวางบริษัทของตนเองกับบริษัทอ่ืน ๆ (Oakland 1998 : 181-182) และเปน
คูแขงทั้งในอุตสาหกรรมเดียวกันและตางอุตสาหกรรม (Bartol and Martin 1998 : 549) กระบวนการ
เปรียบเทียบเคียง มิใชการลอกเลียนแบบหรือการยึดติดในกรอบเดินตาม จนกระทั่งไมสามารถ
พัฒนามุมมองใหกวางขึ้นหรือดัดแปลงสิ่งตาง ๆ ได แตกระบวนการนี้เปนกระบวนการที่จะตองใช
การวิเคราะหเปรียบเทียบ รูเขา รูเรา และหาแนวทางนวัตกรรมใหม ๆ เขามาปรับปรุงใหเหมาะสม
แกสภาพแวดลอมในแตละกรณีไป และตองปรับเปลี่ยนใหเขากับสภาพขององคกรดวย (พีรศักดิ์  
วรสุนทรโรสถ 2542 : 47-51) 

2. วงจรเดมมิ่ง หรือ วงจร PDCA แนวคิดของ วอลเตอร เอ. ชิวฮารท (Walter A. Schewhart) 
สรางวงจรควบคุมคุณภาพที่เรียกวา วงจร PDSA ซ่ึงประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (plan) 
การปฏิบัติ (do) การศึกษา (study) และการดําเนินการ (action) และตอมา เอดวารด เดมมิ่ง (Edward 
Deming) นําไปประยุกต โดยเปลี่ยนจากการศึกษาเปนการตรวจสอบ (check) ซ่ึงบุคคลทั่วไปรับรู
วาเปนวงจรเดมมิ่ง (deming cycle) ประกอบดวย (ณัฏฐพันธ เขจรนันท และคณะ 2545 : 77-78) 1) 
การวางแผน (plan หรือ P) เปนจุดเริ่มตนของวงจาการบริหารคุณภาพ เพราะแผนจะกําหนด
เปาหมาย ทิศทางการแกไขปญหา หรือพัฒนาคุณภาพ ซ่ึงตองอาศัยความรวมมือจากทุกหนวยงาน
ในการปรับปรุงแกไขอุปสรรค ความบกพรองตางๆ ซ่ึงการวางแผนการสรางคุณภาพมี 3 ขั้นตอน 
ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ตระหนักและกําหนดปญหาที่ตองการแกไข หรือปรับปรุงใหดีขึ้น โดยการ
รวมมือและประสานงานกันอยางใกลชิดในการระบุปญหาที่เกิดขึ้น ในการดําเนินงานเพื่อที่จะ
รวมกันทําการศึกษาและวิเคราะหหาแนวทางแกไขตอไปขั้นตอนที่ 2 เก็บรวบรวมขอมูลสําหรับ 
การวิเคราะหและตรวจสอบการดําเนินงาน หรือหาสาเหตุของปญหา เพื่อใชใน การปรับปรุง หรือ
แกปญหาที่เกิดขึ้น ซ่ึงควรจะวางแผนและดําเนินการเก็บขอมูลใหเปนระบบ เขาใจงาย และสะดวก
ตอการใชงาน เชน ตารางตรวจสอบ แผนภูมิ แผนภาพ หรือแบบสอบถาม เปนตน และ ขั้นตอนที่ 3 
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อธิบายปญหาและกําหนดทางเลือก วิเคราะหปญหาเพื่อใชกําหนดสาเหตุความบกพรอง ตลอดจน
แสดงสภาพปญหาที่เกิดขึ้น ซ่ึงนิยมใชการเขียนและวิเคราะห แผนภูมิ หรือแผนภาพ เชน แผนภูมิ
กางปลา เพื่อใหสมาชิกทุกคนในทีมงาน เกิดความเขาใจสาเหตุและปญหาอยางชัดเจน แลวรวมกัน
ระดมความคิดในการแกไขปญหา โดยสรางทางเลือกตาง ๆ ที่เปนไปไดในการตัดสินใจแกปญหา 
เพื่อนํามาวิเคราะห และตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดมาดําเนินงาน 2) การปฏิบัติ (do หรือ D) 
นําทางเลือกที่ตัดสินใจไปวางแผนปฏิบัติงาน และลงมือปฏิบัติเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไว
อยางมีประสิทธิภาพ ถาปญหานั้นเปนงานที่สามารถดําเนินการแกไขไดภายในกลุมก็สามารถ
ปฏิบัติไดทันที หากปญหามีความซับซอนเกี่ยวของกับหนวยงานอื่น ตองแจงใหผูบริหารสั่งการให
หนวยงานอื่นประสานงานและรวมมือแกไขปญหาใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 3) การตรวจสอบ 
(check หรือ C) ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานที่ปฏิบัติโดยการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 
กอนการปฏิบัติงานและหลังปฏิบัติงานวามีความแตกตางกันมากนอยเพียงใด ถาผลลัพธออกมาตาม
เปาหมาย ก็จะนําไปจัดทําเปนมาตรฐานสําหรับการปฏิบัติงานในครั้งตอไป ถาผลลัพธที่เกิดขึ้น   
ไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด ทีมงานคุณภาพก็ตองทําการศึกษาและวิเคราะหหาสาเหตุเพื่อทํา
การแกไขปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพขึ้น และ 4) การปรับปรุง (act หรือ A) กําหนดมาตรฐาน ผลจาก
การดําเนินงานใหม เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติในอนาคต หรือทําการแกไขปญหาตาง ๆ ทั้งที่เกิด
จากการดําเนินงาน จนไดผลลัพธที่พอใจและไดรับการยอมรับจากทุกฝายแลวจึงจัดทําเปน
มาตรฐานการปฏิบัติงานในอนาคต และจัดทํารายงานเสนอตอผูบริหารและกลุมอ่ืนไดทราบตอไป 
  3. การบริหารแบบขามสายงาน (cross functional management) การบริหารแบบขามสายงาน 
คือ การจัดตั้งทีมงานที่ประกอบดวยบุคคลแตละแผนกในทุกแผนกขององคกรมารวมตัวกันเพื่อ
แกปญหา พัฒนาในเปาหมายเดียวกัน โดยไมกระทบโครงสรางขององคกร เพื่อแกปญหาการทํางาน
ไมประสานกันของหนวยงานตาง ๆ ในองคกร และการไมมองภาพรวมขององคกร (Schermerhorn 
1993 : 282-283)  

4. เครื่องมือคิวซี ในระบบคิวซี จะมีเครื่องมือแหงคุณภาพ 7 ประการ (วิฑูรย สิมะโชคดี 
2541 : 87) ดังนี้ 1) ใบตรวจสอบ/รายการตรวจสอบ (check sheets) 2) ผังแสดงเหตุและผล/แผนผัง
แสดงเหตุและผล (cause and effect diagrams) 3) ผังพาเรโต/แผนผังพาเรโต (pareto diagrams) 4) กราฟ 
(graphs) 5) ฮีสโตแกรม (histograms) 6) ผังการกระจาย/แผนผังการกระจาย (scatter diagrams) และ 
7) แผนภูมิควบคุม (control charts) บางตํารากําหนดใหแผนภูมิควบคุม (control charts) เปนสวน
หนึ่งของกราฟ (graph) และกําหนดใหการจําแนกแจกแจง (stratification) เปนเครื่องมือคิวซีแบบที่เจ็ด 
 5. เครื่องมือคิวซี ชนิดใหม เครื่องมือแหงคุณภาพชนิดใหมของคิวซี จะมีอยู 7 ประการ 
(วิฑูรย สิมะโชคดี 2541 : 103) ดังนี้ 1) แผนผังกลุมเชื่อมโยง (affinity diagrams) 2) แผนผังความสัมพันธ 
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(relations diagrams) 3) แผนผังตนไม  (tree diagrams) 4) แผนผังเมตริกซ (matrix diagrams) 5) แผนผังลูกศร 
(arrow diagrams) 6) แผนภูมิขั้นตอนการตัดสินใจ (process decision program charts : PDPC) และ 
7) การวิเคราะหขอมูลแบบเมตริกซ (matrix data analysis) 
 ถาจะเขียนใหเปนรูปแบบ เครื่องมือแหงคุณภาพชนิดใหม 7 ประการ จะแสดงได ดังนี้ 

           

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิที่ 16 การออกแบบคุณภาพของเครื่องมือใหม 7 ประการ 
ที่มา : Oakland, Total Quality Management (New York  :  Nichols  Publishing  Company, 1990), 
123. 
 

6. วิธีการควบคุมทางสถิติ (statistic process control : SPC) เปนเทคนิคทางสถิติที่ใช  
การสุมตัวอยางในชวงระยะเวลาหนึ่งระหวางการผลิตจริง เพื่อดูถึงระดับการยอมรับไดวาดีพอ
หรือไม เพราะโดยมากกระบวนการผลิตอาจมีการผันแปรไปไดบาง ดังนั้น จึงควรมีการประเมิน
คุณภาพระหวางการผลิต เพื่อที่จะสามารถแกไขปญหาไดทันทวงทีและทันเหตุการณ (Bartol and 
Martin 1998 : 549) ดังนั้น อาจกลาวไดวาประโยชนและการประยุกตใชสถิติในการบริหารคุณภาพ
ก็คือ จะรับหรือปฏิเสธขอสมมติฐานวางแผนการทดลองอยางสมเหตุผล ชวยวิเคราะหขอมูล     
อยางแมนยํา ประหยัดและชวยควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิต ซ่ึงความผันผวนหรือ       
ความแปรปรวนนั้นมีสาเหตุมาจากปจจัย 4 ประการ คือ ความแปรปรวนของวัตถุดิบที่ใช          
ความแปรปรวนของเครื่องจักรอุปกรณการผลิตตาง ๆ ความแปรปรวนของวิธีการทํางาน และ  
ความแปรปรวนของผูปฏิบัติงาน (วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล 2550 : 201) เครื่องมือทางสถิติที่นิยม

แผนผังกลุมเชือ่มโยง 
(affinity diagram) 

แผนผังความสัมพันธ 
(interrelationship diagram) 

ความคิดสรางสรรค 
(creative) แผนผังตนไม 

(tree diagram) 

ความมีเหตุผล 
(logical) 

การวิเคราะหขอมูลเมตริกซ 
(matrix data analysis) 

แผนผังเมตริกซ 
(matrix diagram) 

แผนภูมิขั้นตอนการตัดสินใจ 
(process decision program chart) 

แผนภูมิลูกศร 
(arrow diagram) 
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ใชไดแก การประเมินและการทดสอบสมมติฐาน  การออกแบบการทดลอง  การวิเคราะห
สหสัมพันธ การวิเคราะหรีเกรสชั่นหรือการวิเคราะหความถดถอย เทคนิคการวิเคราะหพหุปจจัย 
วิธีการวิเคราะหหาผลตอบแทนสูงสุด เปนตน  

7. เทคนิคการวิเคราะหสถานการณ (SWOT) เทคนิคนี้ เปนกระบวนการระดมความคิดใน
การวิเคราะหสภาพภายในและภายนอกองคกรทั้งที่เปนสภาพที่เปนปญหา โดยการจําแนกการ
วิเคราะห ดังนี้ (ศุภลักษณ เศษธะพานิช 2544 : 27) วิเคราะหสถานการณภายในองคกรเพื่อหาจุด
แข็งและจุดออนขององคกร จุดแข็ง (strength : S) หมายถึง ส่ิงที่องคกรทําไดดีกวาเมื่อเปรียบเทียบ
กับองคกรอื่นหรือขอไดเปรียบขององคกรที่มีเหนือคูแขง จุดออน (weakness : W) หมายถึง ปญหา 
จุดบกพรองขององคกรที่เปนอุปสรรคขัดขวางการดําเนินงาน วิเคราะหสถานการณภายนอก ไดแก 
แนวโนมของตัวแปรตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอองคกร เพื่อหาวาอะไรที่เปนโอกาส (opportunity) 
และอุปสรรค (threats) ตอองคกร โดยพิจารณาในเรื่องตาง ๆ เชน สภาพแวดลอมทั่วไป เชน สังคม 
ชุมชน เศรษฐกิจ รวมทั้งกฎหมายและนโยบายการเมือง สภาพแวดลอมที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ขององคกรโดยตรง เชน สภาพการตลาด ลูกคา หรือผูรับบริการ คูแขง สภาพตลาดแรงงาน เปนตน 
เมื่อเราทราบจุดแข็งจุดออน โอกาสและอุปสรรคขอองคกรแลวจึงนํามากําหนดสิ่งที่มุงหวังหรือ
ภาพที่เปนไปไดในอนาคตหรือวิสัยทัศน  เพื่อเปนเชิงมุงในการดําเนินงานขององคกรตอไป 

สรุป  เครื่องมือการบริหารคุณภาพ  ที่ สําคัญ  ไดแก  เทคนิคการเปรียบเทียบเคียง 
(benchmarking) วงจรเดมมิ่ง หรือวงจร PDCA การบริหารแบบขามสายงาน (cross functional 
management) เครื่องมือคิวซี เครื่องมือคิวซีชนิดใหม วิธีการควบคุมทางสถิติ (statistic process 
control : SPC) และ เทคนิคการวิเคราะหสถานการณ (SWOT)  

 

 การนําการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จมาประยุกตใชในองคกร  
 ระบบหรือเทคนิคการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ไมมีสูตรสําเร็จตายตัว ขอเพียงเปน 
วิธีการและระบบบริหาร ที่ทําใหบรรลุผลสําเร็จ ของการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยพนักงาน
ทุกคนในองคกร มีสวนรวม ดังนั้น ระบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ จะนํามาประยุกตใชใน
องคกรได ดังนี้ 
  1. ขั้นตอนการดําเนินงานในการนําการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ มาประยุกตใช      
ควรจะประกอบดวย ขั้นตอนดําเนินการ ตามลําดับ อยางนอย 7 ขั้นตอน ดังนี ้ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน
ดําเนินการ ผูบริหารพึงแสดงเจตนารมณ และความมุงมั่นในเรื่องคุณภาพ และระบบการบริหาร
คุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ มาใชอยางชัดเจน พรอมตองสรางแนวรวมอยางกวางขวางใหกับทุกคน 
ทุกระดับในองคกร ใหมีสวนรวมใน การวางแผนและดําเนินการ การวางนโยบายคุณภาพของ
องคกร ตองแสดงทิศทาง วิธีการใหเห็นเดนชัด กําหนดวัตถุประสงค และเปาหมายของการทํา
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การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จชัดเจน เปนระบบมีขั้นตอน ไมยุงยากสลับซับซอนใหพนักงาน
ทุกคนปฏิบัติได ดังนั้น บุคลากรทุกคน จึงตองมีกิจกรรม การฝกอบรมทุกคนทั่วท้ังองคกร          
การระดมสมอง จะเปนเทคนิคที่นิยมใชกันมากที่สุด ขั้นตอนที่ 2 การจัดองคกร และการสราง
คุณภาพใหเกิดขึ้นวิธีการงายที่สุด ที่จะเริ่มการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ก็คือ เริ่มตนดวย 
การยึดเอามาตรฐาน ของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 เปนแนวทางดําเนินการ เพื่อสรางระบบ
คุณภาพ ดวยการกําหนดรูปแบบและวิธีการเปนขั้นตอน จะมีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
อยางชัดเจน ขั้นตอนที่ 3 ประกาศเริ่มทําการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ การเริ่มลงมือทําการบริหาร
คุณภาพแบบเบ็ดเสร็จทั่วทั้งองคกร จะมีความจําเปน และสําคัญตอปรัชญาและกําลังใจและการมี  
สวนรวมของพนักงานทุกคน ผูบริหารตองมุงมั่นเอาจริงเอาจัง เพื่อเริ่มลงมือทําการบริหารคุณภาพ
แบบเบ็ดเสร็จ  ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวิธีการควบคุมการดําเนินการในทุกขั้นตอนของ               
การดําเนินงานตามแผนที่วางไวในทุกกิจกรรม ควรจักตองไดรับการดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด 
เพื ่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย เทคนิคที ่นิยมใชกัน ไดแก การใชเครื่องมือควบคุม
คุณภาพ และเครื่องมือการบริหารคุณภาพ ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลและการติดตามความกาวหนา 
หลังจากมีการดําเนินการตามกิจกรรมแลว เจาของกระบวนการ จักตองทําการ ติดตามผล เพื่อดู
ความกาวหนาอยางสม่ําเสมอเปนระยะ ๆ และรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ เปนระยะ ๆ ดวย 
เทคนิคที่นํามาใช นาจะเปนการรายงานผล การสอบถาม การจัดประชุมเสวนา (โตะกลม) ฯลฯ 
ขั้นตอนที่ 6 การทบทวนผลลัพธ และระดับของความเขาใจ เมื่อมีการประเมินผลงานแลว ผูบริหาร
จะตองสรุปและทบทวนผลลัพธ ที่เกิดขึ้นวา บรรลุผลสําเร็จ ตามวัตถุประสงค และเปาหมายมาก
นอยเพียงไร เพื่อนําผลมาปรับปรุงแกไข หรือวางแผนใหสําเร็จตอไป เทคนิคที่นาจะนํามาใช คือ
การวัดผลลัพธการดําเนินงาน (RBM : Result Base Management) การระดมสมอง เปนตน และ 
ขั้นตอนที่ 7 การสงเสริมใหทุกคนมีสวนรวมในการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ผลสําเร็จของการนํา       
การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ มาใช จะตองมี ความตอเนื่อง ยั่งยืน พัฒนา ปรับแกไข อยูเสมอ 
ใหดีขึ้น ๆ 

ศศิรินทร ชัยอาภา (2542 : 18-22) กลาววา ขั้นตอนในการนํา การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ 
ไปปฏิบัติในองคการเพื่อเปาหมายในการปรับปรุงคุณภาพของผลงาน หรือการใหบริการเพื่อใหสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของลูกคาในขณะนั้น และมีพัฒนาการดานคุณภาพอยางตอเนื่อง เพื่อ
ใหผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพสูงขึ้น หรือเกิดผลิตภัณฑใหม ๆ ที่มีคุณภาพและนาสนใจสอดคลอง
กับความตองการของลูกคาที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้เพื่อรักษาลูกคาใหมีความภักดีตอสินคาหรือบริการ
ของตน เพิ่มสวนแบงการตลาด ผลกําไร และสามารถอยูรอดไดอยางเหนือช้ัน มี 10 ขั้นตอน ดังนี้        
1) สรางแนวคิดพื้นฐาน มีวัตถุประสงคในการใหแนวคิดเบื้องคนของการนําการบริหารคุณภาพ
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แบบเบ็ดเสร็จ ไปปฏิบัติในองคการ การสรางแนวคิดพื้นฐานอาจทําไดโดยวิธีการรณรงคให
พนักงานทุคน ตระหนักถึงเปาหมายขององคการ แนวทางปฏิบัติไดแก การปดประกาศ ขอความที่
ระบุวิสัยทัศน ภาระหนาที่ และคํานิยามขององคการไวตามจุดตาง ๆ ที่สามารถเห็นไดเดนชัด ใน
บริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน โดยมีแผนที่จะบรรลุเปาหมายใหไดภายในเวลา 2 ป 2) กําหนดแนวทาง
การนําไปปฏิบัต ิ วัตถุประสงคของแนวทางการถัดไปปฏิบัติ คือ การนําความรู ทักษะ และ
ประสบการณตาง ๆ ที่ไดรับการฝกฝนมาใชใหเกิดประโยชนในการผลิตผลงานที่สามารถวัดได 
จุดมุงหมายของแนวทาง การนําไปปฏิบัติ คือการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ รักษาลูกคาไวใหได ทําใหมี
กําไรสูงขึ้นโดยการเพิ่มผลผลิต และสรางผลงานใหม ๆ ออกมาสูตลาด กลยุทธการนําไปปฏิบัติที่
สําคัญที่สุด คือการมุงเนนที่จะบรรลุปจจัยที่ทําให องคการประสบความสําเร็จการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมองคการ การกําหนดขอตกลงรวมกันในการผลผลงานคุณภาพเพื่อสนองตอความ
ตองการของลูกคาภายใจ สงที่จําเปนในการนํา การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ไปปฏิบัติคือ การ
มีแผนปฏิบัติการที่สัมพันธกับปจจัยที่ทําใหองคการประสบความสําเร็จ การมีโครงสรางองคการที่
เหมาะสม มีขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจนซึ่งระบุภาระหนาที่ความรับผิดชอบของแตละตําแหนง 
หนาที่ และมีตารางการนําไปปฏิบัติและการวัดผลที่แนนอน 3) ปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรมองคการ 
มุงสรางวัฒนธรรมที่เนนการสรางคุณภาพ การปลูกฝงจิตสํานึกในการนําการบริหารคุณภาพ      
แบบเบ็ดเสร็จไปปฏิบัติ และการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคการไปสูจุดที่มุงเนนคุณภาพ           
การปลูกฝงวัฒนธรรมใหม ๆ ในองคการ จะมุงเนนคานิยมดานคุณภาพของผลงานเพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคาภายใน วัฒนธรรมใหม ดังกลาว อาจรวมถึงการที่พนักงานมีความรูสึกเปน
เจาขององคการ มีจิตสํานึกในการพัฒนาคุณภาพของผลงาน 4) สรางระบบการยอมรับและการให
รางวัล เพื่อตอบแทนความสําเร็จในผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคนหรือทีมงานหรือแผนก
ตาง  ๆ  ซ่ึงเปนผลมาจากการมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  มีการปรับปรุงระบบ               
การปฏิบัติงาน และมีพฤติกรรมการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 5) พัฒนาผูนําและการสรางทีมงาน 
โดยผูบริหารตองสนับสนุนใหพนักงานใชพรสวรรคหรือความสามารถพิเศษที่มีอยูใหเกิด
ประโยชนมากที่สุด รวมถึง การฝกอบรมพนักงานใหมีพฤติกรรมการทํางานเปนทีมอยางมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ยังเนนความสําคัญของเรื่อง การจัดการความขัดแยงภายในทีมงานดวย 
และเนื่องจากการที่พนักงาน ทุกคนตองมีสวนรวมในการนํา การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ     
ไปปฏิบัติ ดังนั้น ทุกคนจึงมี ความรับผิดชอบใน ทุกระดับการทํางาน นับตั้งแตคณะกรรมการ
บริหาร ที่ปรึกษา ไปจนถึงหัวหนาทีมงาน ภาวะผูนําและการสรางทีมงาน จึงมีความสัมพันธอยาง
ใกลชิดกับแนวทางการนําการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ              
6) พัฒนาทักษะในการจัดการ โดยเนนความมีประสิทธิผลของ การจัดการหรือการดําเนินงาน    
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ตามทิศทางที่ผูบริหารกําหนด จัดใหมีการฝกอบรมในหัวขอที่จําเปนและมีการวัดผลสําเร็จ         
โดยพิจารณาทักษะการเปนหัวหนางาน และบทบาทของหัวหนางานที่จะทําใหการนําการบริหาร
คุณภาพแบบเบ็ดเสร็จไปปฏิบัติใหประสบความสําเร็จได 7) พัฒนาความรูดานเทคนิคที่สําคัญ 
โดยเฉพาะการควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน โดยใชวิธีการทางสถิติ ในทุกระดับเพื่อใหการวัดผล
การปฏิบัติงานมีความหมายในทางที่ถูกตอง และสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการแกปญหาได 
ทั้งนี้ โดยมีปรัชญาวา การแกปญหาควรกระทําที่ระดับปฏิบัติการลางสุดในกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพ ความรูในเรื่องวิธีการเชิงสถิตินี้นับวา เปนหัวใจสําคัญในการปรับปรุงคุณภาพ เพราะทําให
ไดขอมูลที่เปนจริง และสามารถประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพได         
การฝกอบรมพนักงาน ใหมีความรูเกี่ยวกับวิธีการทางสถิติจึงเปนสิ่งจําเปน ซึ่งองคการหลายแหง
ไดดําเนินการจัดการฝกอบรมขึ้นอยางตอเนื่อง จนกลายเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน และ   
เปนสิ่งจําเปนสําหรับการพิจารณาเลื่อนขั้น ของพนักงานดวย 8) พัฒนาความรูดานเทคนิคชั้นสูง 
โดยเฉพาะเทคนิคขั้นสูงซ่ึงจะตองใชเครื่องมือในการแกปญหาในระดับที่สูงขึ้น ความรูดานเทคนิค      
ขั้นสูงนั้นอาจหมายถึง หลักสูตรการอบรมตาง ๆ เชน การออกแบบทดลองปฏิบัติงาน แนวความคิด 
การดําเนินการอบรมตาง ๆ เชน การออกแบบทดลองปฏิบัติงานแนวความคิดการดําเนินกิจการ
อุตสาหกรรมระดับโลก หรือ ISO 9000 plus เปนตน เทคนิคตาง ๆ เหลานี้จะสามารถนําไปใช
ประโยชนในการนําการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จไปปฏิบัติ ในสถานการณที่สลับซับซอนมาก
ขึ้น ความรูในทักษะทางสถิติขั้นสูงมีประโยชน เชน จะทําใหวิศวกรออกแบบประบวนการที่
สามารถควบคุมใหเกิดผลผลิตสูงสุดได สามารถตัดสินใจเรื่องปจจัยนําเขาไดอยางถูกตอง โดยไม
ตองไปสนใจกับปจจัยอ่ืนที่ไมสําคัญ สงผลใหสามารถลดคาใชจายในกระบวนการทํางานได 9) มุง
ความสนใจไปที่ลูกคา โดยเฉพาะความตองการของลูกคาและมุงที่จะเพิ่มคุณภาพที่จุดนั้น เพื่อให
บรรลุ ความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา ซ่ึงอาจเปน การสรางผลงานใหมหรือธุรกิจใหมใหเกิดขึ้นดวย 
ส่ิงจําเปนก็คือ พยายามรักษาลูกคาไวโดยทําใหลูกคาไดรับความพึงพอใจอยางสม่ําเสมอ สวนการ
เกิดขึ้นของธุรกิจใหมนั้นจะประสบผลสําเร็จไดตองใชกลยุทธการวางแผนดานการตลาด การขาย 
การพัฒนาสินคาใหม ๆ และการนําสินคาใหมนั้นออกสูตลาด และ 10) สรางวิทยากรภายใน ซึ่ง
จะทําใหองคการมีผูฝกอบรมภายในของตนเอง เพื่อใหสามารถพึ่งตนเองได ในเรื่องของการศึกษา
ตอเนื่องของพนักงานทุกคน 

ทศพล เกียรติเจริญผล และคณะ (2552 : 149-150) ไดศึกษาถึงกระบวนการกอเกิดนวัตกรรม
ของ โรเจอร (Rogers) ในป ค.ศ. 1983 ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการกอกําเนิดความคิด 
(idea generation) เปนขั้นตอนแรกในกระบวนการที่เปนลักษณะเฉพาะในแตละองคกร ที่จะ
รวบรวมขอมูลมาจากทั้งจากแหลงขอมูลภายในและภายนอก เพื่อกอใหเกิดแนวคิดใหม ๆ             
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2) ขั้นตอนการสนับสนุนนวัตกรรม (innovation support) เปนขั้นตอนที่จะนําแนวคิดที่ไดเสนอตอ
ระดับผูบริหารขององคกร และประเมินแนวคิดกับเปาหมายวา สอดคลองและเปนไปในทิศทาง
เดียวกันหรือไม ซ่ึงมีแนวคิดใหมมากมายที่ถูกละเลยจากองคกร อันเนื่องมาจากการขาดการสนับ 
สนุนจากผูบริหาร แตอยางไรก็ตาม แนวความคิดที่ไดรับการยอมรับจะตองถูกจัดตั้งขึ้น เปน
โครงการที่มีวิธีการในการพัฒนาที่ชัดเจนและมีการระบุรายละเอียดที่แนนอนเอาไว 3) ขั้นตอน  
การพัฒนานวัตกรรม (innovation development) เปนขั้นตอนการดําเนินงานสวนใหญที่จะตอง
ไดรับการสนับสนุนจากองคกร ซ่ึงจะมีการพิจารณาถึงเรื่อง การลงทุนที่เพียงพอ รวมทั้งการจัดสรร
ทรัพยากรตาง ๆ ที่จําเปนในการดําเนินโครงการอยางเหมาะสม และ 4) ขั้นตอนการนํานวัตกรรม
ออกสูตลาด (innovation implementation) เปนขั้นตอนที่นําเสนอถึงผลลัพธของนวัตกรรมนั้น ๆ มา
ปฏิบัติ หรือออกสูตลาด ซ่ึงโดยสวนใหญแลวหนวยงานดานการตลาดขององคกร จะเปนผูนําใน
การดําเนินการขั้นตอน โดยจะวางแผนและกําหนดแนวทางในการนําเสนอสินคาออกสูตลาด และ
เก็บรวบรวมขอมูล ที่สะทอนกลับมาจากตลาดและลูกคา เพื่อใชสําหรับการพัฒนาตอไปในอนาคต 

2. การเริ่มตนของการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (ทีคิวเอ็ม) ทีคิวเอ็มเริ่มตนที่การศึกษา…
และสิ้นสุดที่การศึกษา (คะโน, อางถึงใน วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล 2541 : 227) จะเปนการเริ่มใช  
ทีคิวเอ็มในองคกรของเรา จะตองมีการจัดทําวิสัยทัศนและจัดทําแผนยุทธศาสตรองคกร การเริ่มตน
ของทีคิวเอ็ม ควรจะเริ่มมาจาก 1) การศึกษาของผูบริหารระดับสูง จะตองมีการศึกษา จะตองมีความ
มุงมั่นและเอาจริง เอาจังและเขารวมผลักดันใหเกิดกับองคกร 2) วินิจฉัยระบบบริหารคุณภาพ 
ผูบริหารจักตองมีเครื่องมือสําหรับตรวจวินิจฉัย สมรรถนะของระบบบริหารคุณภาพขององคกร 
เครื่องมือที่นิยม เชน ISO 9000 ซึ่งมีขอกําหนด 20 หัวขอ เกณฑการตัดสินของรางวัลเดมมิ่ง มี      
14 หัวขอ เปนตน 3) วิเคราะหสถานการณปจจุบันของบริษัท ผูบริหารจักตองวิเคราะหสถานการณ
ปจจุบันขององคกร ดวยการใชเทคนิคการวิเคราะหสถานการณ (SWOT analysis) ที่เปนการ
วิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจํากัด หรือ ภาวะคุกคาม เปนการดูปจจัยภายในและภายนอก 
ที่มีผลกระทบตอองคกร เพื่อดูสภาพปจจุบันขององคกร 4) สรางวิสัยทัศน ผูบริหารตองการให
องคกร เปนอยางไร ตองกําหนดวิสัยทัศนขององคกร เชน เราจะเปนผูนําดานวิชาการวิชาชีพและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 5) จัดทําแผนยุทธศาสตรองคกร หลังจากไดวิสัยทัศนขององคกรแลว ตอง
จัดทําแผนกลยุทธหรือแผนยุทธศาสตร ใหเปนชองทางสูวิสัยทัศน ที่ตองการได 6) กําหนด
ยุทธศาสตร การเปลี่ยนแปลง เปนการกําหนดเปาหมายกับแนวทางหรือมาตรการหรือวิธีการ เพื่อ
จะใหบรรลุเปาหมายนั้นได 7) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เมื่อผูบริหารตัดสินใจเลือกชองทาง 
ตามขอ 6 แลว ผูบริหารตองสงมอบความรับผิดชอบในรูปแผนปฏิบัติการ ของหนวยงานไปสูการ
ปฏิบัติ เทคนิคที่นํามาใช เชนแผนภูมิ แผนภาพ แผนผัง เปนตน 8) ปฏิบัติงานประจําวัน ตามแผน
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เมื่อมีการปฏิบัติตาม ขอ 7 แลว คณะผูบริหาร มีหนาที่ติดตามใหการสนับสนุน ชวยแกไขปญหา
และอุปสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว 9) บริหารคุณภาพ เปนการกํากับ ควบคุม ดูแลใหมี
ระบบการควบคุมคุณภาพใน ทุกขั้นตอน ตลอดกระบวนกานดําเนินการ ใหเปนไปตามขอที่ 8 
10) ปรับปรุงระบบบริหารกระบวนการ เปนการออกแบบกระบวนการใหการดําเนินงาน มีการ
สรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีการเปรียบเทียบของกระบวนการ ถาเปนของทีคิวเอ็ม ก็เปนการ
ปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่อง และพัฒนากระบวนการตอไป และ 11) ทีคิวเอ็มสิ้นสุดที่
การศึกษา ของบุคลากรทั่วทั้งองคกร บุคลากรทุกคนในองคกร จะตองหมั่นศึกษา หาความรู เทคนิค 
วิธีการใหม ๆ เพื่อพัฒนาสมรรถนะ และสรางจิตสํานึกดานคุณภาพใหแกบุคลากรทั่วทั้งองคกร 
 จะเห็นวา ทีคิวเอ็มเริ่มตน ดวยการศึกษาของผูบริหาร ตลอดจนบุคลากร จากนั้น จึงทํา
การวิเคราะห หาปจจัยสนับสนุน จัดทําวิสัยทัศน จัดทําแผนยุทธศาสตร หาชองทางดําเนินการ 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร มีการปรับปรุงแกไข การดําเนินงาน อยูตอเนื่องและตลอดเวลา 
และทีคิวเอ็มจะสิ้นสุดที่การศึกษา ของบุคลากรทั่วทั้งองคกร ดังคํากลาวที่วา ทีคิวเอ็มเริ่มตนที่
การศึกษา…และส้ินสุดที่การศึกษา 
 3. การนําการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (ทีคิวเอ็ม) มาใช ในแตละองคกรจะมีรูปแบบ
วิธีการในการปฏิบัติงาน หรือวัฒนธรรมองคกรไมเหมือนกัน ในการนําทีคิวเอ็มมาประยุกต จึงยอม
แตกตางกันแตเปาหมายสูงสุดทุกองคกรตองบรรลุผล นั่นคือ ความพึงพอใจของลูกคาหรือ
ผูรับบริการหรือประชาชนผูบริโภค ดังนั้น หนวยงาน (องคกร) จึงตองวิเคราะหความตองการของ
กลุมเปาหมายที่กลาวมาแลววาตอบสนองไดเพียงไร และวางแผนที่จะเสริมชองวาง ระหวาง
สถานการณ ที่พึงประสงคกับสถานการณที่เปนจริง ส่ิงที่สําคัญที่สุดไดแก การปรับปรุงคุณภาพ         
จนสําเร็จได ส่ิงจําเปนสําหรับการนําทีคิวเอ็ม มาใชในองคกร คือ การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร
อยางตอเนื่อง เพื่อใหบุคลากรมีความรู ทักษะ และไดเรียนรูวิธีการใชเครื่องมือในการนําทีคิวเอ็ม 
ไปปฏิบัติในองคกร เพื่อปรับปรุงคุณภาพนั้น จะตองติดตามผลการปฏิบัติงานอยางใกลชิดและ
ตอเนื่อง สูตรสําเร็จของการนําทีคิวเอ็มไปปฏิบัติ ไดแก การฝกอบรม และการนําไปปฏิบัติ อยางมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจน สนับสนุนอยางจริงจัง ของผูบริหาร (สุธี สิทธิสมบูรณ และ สมาน         
รังสิโยกฤษณ 2542 : 150) โดยมีจุดมุงหมาย เพื่อใหสินคาหรือบริการ มีคุณภาพสูง อันจะนําไปสู
ความเปนเลิศ ขององคกรที่ประชาชนยอมรับ การจะทําใหการฝกอบรมมีประสิทธิภาพ 
 4. ปจจัยแหงความสําเร็จของการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (ทีคิวเอ็ม) จากการที่ได
ศึกษาระบบทีคิวเอ็มมาแลว จะพิจารณาดูปจจัย ที่เปนผลสําเร็จ มีดังนี้ 1) ความยึดมั่นผูกพันอยาง
จริงจังของผูบริหารทุกระดับ โดยเฉพาะผูบริหารระดับสูง ที่ตองสนับสนุนสงเสริม อยางตอเนื่อง
จริงจัง ดังหลักการบริหารงานของเดมมิ่ง ขอ 1 ที่จงตั้งปณิธาน…ปรับปรุงคุณภาพ…ประกาศ
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นโยบายคุณภาพใหชัดเจนแลว เชื่อวา นาจะประสบผลสําเร็จ 2) การใหการศึกษาฝกอบรม แก
พนักงานทุกคนไดเรียนรู และเขาใจ ในระบบการบริหารแบบทีคิวเอ็ม เพื่อจะทําใหทุกคนมี      
สวนรวมในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ 3) โครงสรางขององคกรที่สนับสนุนวิธีคิด และวิธีทํางาน
อยางเปนกระบวนการ และเกื้อหนุน ระบบทีคิวเอ็มอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ เพื่อความซ้ําซอน 
และความสูญเสียตาง ๆ 4) การติดตอสื่อสาร จะตองทั่วถึงทั้งแนวดิ่ง ตามสายงานและแนวราบ   
ของการประสานงาน ระหวางหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจถูกตองตรงกันทั่วทั้งองคกร 
และ 5) การใหรางวัลและการยอมรับแกทีมงาน หรือผูที่สมควรไดรับ จากผลงานที่ปรากฏการ
สงเสริมและใหกําลังใจ แกผูที่ตั้งใจปรับปรุงงาน 6) การวัดผลงานอยางเหมาะสม ดวยการตีคางาน        
อยางยุติธรรมและมีเกณฑ การวัดผลงานที่ชัดเจน ซ่ึงประกาศใหทราบทั่วกัน 7) การทํางานเปนทีม 
อยางมีประสิทธิภาพ โดยไมสงเสริมใหเกิดการแขงขัน ชิงดี ชิงเดน กันเปนสวนตัว 
 หากเราสามารถปรับองคกร โดยใชระบบการบริหารแบบทีคิวเอ็ม สงเสริมหนวยงาน
ของเรา จะมีความสามารถในการแขงขันสูงและมีคุณภาพสูสากลได วัฒนธรรมของคนไทย              
ถือความสบายไมจริงจังเอาอะไรมากนัก มักเหอเร่ืองใหม ๆ เหมือนไฟไหมฟาง จากการศึกษาทีคิวเอ็ม 
แลว คงจะไดแนวคิดที่หลากหลาย และอาจจะตองทํากันอยางจริงจัง 
 5. ความลมเหลวของการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (ทีคิวเอ็ม) เมืองไทยมักทําอะไรไม
จริงจัง คนไทยมักเรียนรูหลักการ อาจสรุปสาเหตุหลัก ๆ ของความไมสําเร็จใน การนําเทคนิค        
ทีคิวเอ็มไปใชในองคกร ไดแก ขาดความตั้งใจจริงในการดําเนินงานของผูบริหาร ขาดวัตถุดิบ 
แรงงานขอมูลขาวสารและความคิดริเริ่ม ขาดความสนใจและรวมมือจากพนักงานทุกระดับ 
พนักงานขาดความรูความเขาใจในบทบาท เปนตน วิฑูรย สิมะโชคดี (2544 : 42) กลาววา ความลมเหลว
ของการประยุกตใชเทคนิคการบริหารแบบทีคิวเอ็ม พอสรุปได ดังนี้ 1) บุคลากรไมรูจริง            
ขาดบุคลากรที่รูจริง ไมรูพื้นฐานปรัชญาของ ทีคิวเอ็ม นําไปประยุกตใช ไมเหมาะสมกับวัฒนธรรม
องคกร 2) ขาดความจริงจังตอเนื่อง ผูบริหารระดับสูงไมยึดมั่นเอาจริง ไมใหการสนับสนุนตามที่พูด
ไว ไมมีนโยบายชัดเจน ไมทํางานอยางจริงจัง ขาดความตอเนื่อง ทํากันเปนแฟชั่นนิยม 3) งาน
ประจําลนมือ ขาดแผนงานที่ชัดเจน ไมมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพงานประจํามีปญหา 
4) คนไทยใจรอน อยากเห็นเปนรูปธรรมเร็ว ขาดความอดทน เร่ิมลงมือปฏิบัติ โดยขาดการวางแผน
ที่ดี และ 5) คนไทย เบื่องาย อยากลองของใหม ๆ อยูเร่ือยไป 

วีรวุธ มาฆะศิรานนท (2545 : 90) ใหขอควรระวังเมื่อมีทีคิวเอ็ม ก็จะมีพีคิวเอ็ม (PQM) 
การพัฒนาคุณภาพเพียงบางสวน (partial quality management : PQM) เปนสภาพการณที่            
พึงหลีกเล่ียง ถือเปนความผิดพลาดหรืออาการแทรกซอนที่เกิดขึ้น จากการพัฒนาระบบการบริหาร
คุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ การที่พนักงานบางคนหรือบางกลุมอาจจะบกพรอง หรือขาดในเรื่องวินัย
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เกี่ยวกับคุณภาพ ไมมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ไมยอมมีสวนรวมอยางจริงใจ ถือเปนสัญญาณ
อันตรายอยางหนึ่งของการพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ซ่ึงก็จะเปนผลให
กลายเปนระบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ไปในที่สุด ส่ิงที่ตองคํานึงถึงในการพัฒนาระบบ
การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ก็คือ การมองเปนภาพรวมของทั้งองคกรและมองตั้งแตตนจนจบ
กระบวนงาน จนถึงมือผูบริโภคในหลาย ๆ องคกรไดเกิดความผิดพลาดขึ้นอันเนื่องมาจากความ  
ไมพรอมตอการบริหารระบบ ดังเชนภายในองคกรขนาดใหญ การพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพ
แบบเบ็ดเสร็จ จะตองคํานึงถึงความสามารถในการสนับสนุน และติดตามความกาวหนาใหได  
อยางมีประสิทธิภาพ และการเนนเฉพาะสวนของกรรมวิธีและขอมูลทางสถิติมากเกินไปที่ถูกตอง
แลว การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ เปนเรื่องของการประสานกระบวนงานและวิธีการทํางาน    
ที่ดีที่สุด เขาหากันอยางเปนระบบ 
 6. ทําอยางไรไมใหการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (ทีคิวเอ็ม) ลมเหลว มีอยูหลากหลาย
กรณี อาทิ ใหความรูการบริหารคุณภาพอยางทั่วถึง ตั้งเปาหมายใหชัดเจน สรางเสริมทักษะใหม ๆ 
มีการวางแผนที่ดี เผยแพรและใหการศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมคุณภาพ มีการแตงเติม สีสันใหกับ
กิจกรรม ทบทวนแผนปฏิบัติงานเปนระยะ ๆ สรรหาคนเขารวมในกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพ      
สรรหาหัวขอในการปรับปรุงคุณภาพ และมีการวิจัยผูรับบริการบาง 
 

 การนําระบบคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จมาประยุกตใชในองคกรธุรกิจ  
 มีองคกรธุรก ิจไดดําเนินการตามแนวทางการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ  ใน
หลากหลายกิจกรรม ไดแก 
               1. บริษัทไทยอคริลิคไฟเบอร จํากัด โดยสุชาติ จันทรเสนห และคณะ (2546 : 63-70) กลาววา 
มีการสรางความเปนเลิศดวยการบริหารงานประจําวัน เปนบริษัทในเครืออดิตยาเบอรลาประเทศไทย
ที่ผลิตเสนใยอคิริค เร่ิมการผลิตตั้งแตป พ.ศ. 2532 ดวยกําลังผลิต 14,000 MT/ป ตอมาบริษัท ได
ขยายกิจการผลิตขึ้นในป พ.ศ. 2538 และป 2540 ดวยการใชนวัตกรรมใหมดวยตนเอง ทําใหเพิ่ม
กําลังผลิตเปน 41,000 MT/ป และจะขยายการผลิตไดถึง 57,000 MT/ป การเติบโตไดอาศัย          
การพัฒนานวัตกรรมใหม การพัฒนาบุคลากร การจัดการดานการเงิน การรักษาความสัมพันธที่ดี
ระหวางลูกคา ความเปนเลิศในคุณภาพการบริการ และการจัดการเทคโนโลยี รางวัลแหง
ความสําเร็จ 18 รายการ ที่สําคัญ ไดแก รางวัลเหรียญทองจาก world class manufacturing ใน        
ป พ.ศ. 2545 (WCM gold medal) รางวัลคุณภาพนานาชาติแหงเอเชียแปซิฟก ป พ.ศ. 2545 
(International Asia Pacific Quality Award : 2002) จากสถาบัน Asia Pacific Quality Award Organization 
เปนตน การบริหารงานประจําวัน เพื่อใหการปฏิบัติงานตรงตามเปาหมายในแตละวัน ใหสามารถ
ปรับปรุงมาตรฐานการทํางาน (P-D-C-A) ไดอยางตอเนื่อง และทําอยางไร จึงจะพัฒนาทักษะของ
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พนักงาน โดยการฝกอบรม อยางเปนระบบ การบริหารประจําวันที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมาย 
6 ศูนย (Zero) ของพนักงานไทยอคริลิคทุกคน คือ 1) อุบัติเหตุตองเปนศูนย 2) การรองเรียนจาก
ลูกคาตองเปนศูนย 3) มลภาวะตองเปนศูนย 4) ของเสียตองเปนศูนย 5) เครื่องจักรขัดของตองเปน
ศูนย และ 6) การสูญเสียตองเปนศูนย การบริหารงานประจําวันของบริษัท เร่ิมจากการออกกําลัง
กายตอนเชาและรับฟงขาวสารจากผูบริหารและการประชุมของผูบริหารในรูปแบบของการบริหาร
ขามสายงาน (cross functional team) สวนหัวหนาพนักงานจะไปประชุมกลุม PMQC ณ พื้นที่ของ
ตนเองในรูปแบบของการบริหารขามสายงาน เชนเดียวกัน รูปแบบการบริหารงานประจําวันของ
บริษัทไมเพียงพอแตจะปฏิบัติในระดับผูบริหารเทานั้น ยังขยายผลลงถึงพนักงานระดับลาง จึงทํา
ใหการปฏิบัติงานประจําวันถูกนําไปปฏิบัติทุกระดับทั่วทั้งองคกร 
 สรุป จุดที่เปนวิธีปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดีเยี่ยม คือ 1) การมอบอํานาจและกระจาย
อํานาจสูพนักงานระดับหัวหนางาน และทําใหพนักงานมีสวนรวมในการทบทวนผลการดําเนิน
กิจกรรมในแตละวัน 2) มุงสูเปาหมายการเปนศูนยทั้งหก โดยอาศัยการมีสวนรวมของพนักงาน
วิเคราะหปญหาโดยใช why-why analysis และ 3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานประจําวัน
โดยอาศัย การบริหารงานแบบขามสายงาน (cross functional member) 
 2. บริษัทเอส เค. โพลีเมอร จํากัด โดยสุพจน สุวรรณพิมลกุล และคณะ (2546 : 1-9) กลาววา 
เปนบริษัทผลิตภัณฑยางสําหรับประกอบผลิตภัณฑเครื่องไฟฟาอิเล็กทรอนิคส และผลิตยางสําหรับ
งานอุตสาหกรรม บริษัทไดใชแนวทางการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร หรือการบริหารคุณภาพ
แบบเบ็ดเสร็จ ในการดําเนินธุรกิจ สรางวัฒนธรรมองคกร สรางจิตสํานึกคุณภาพ และสรางคุณภาพงาน 
ตลอดจนสรางคุณภาพชีวิต ใหดีขึ้นอยางตอเนื่องตลอดไป บริษัทไดนําเกณฑแหงความเปนเลิศ คือ 
รางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige National Quality Award : 
MBNQA) และรางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศไทย (Thailand Quality Award : TQA) ซ่ึงผลจาก
การนําเกณฑดังกลาวมาใช ทําใหบริษัทไดทราบจุดแข็งและจุดออน หรือจุดที่ตองนําไปปรับปรุง
ขององคกร เพื่อนําองคกรไปสูความเปนเลิศ เปรียบเสมือนเปนแผนที่เสนทาง (road map) ที่จะกาว
กระโดดเหมือนเปนกระดานสปริง 
 สรุป จุดที่เปนวิธีปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดีเยี่ยม คือ 1) การนําเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ 
(MBNQ/TQA) 2) กําหนดมาตรการในการแกไขจุดออนและรักษาจุดแข็งพรอมทั้งหาทางปรับปรุง
ใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง และ 3) เปนแผนที่เสนทาง (road map) ในการปรับปรุงองคกรและเปน   สวน
สําคัญสวนหนึ่งในการกําหนดแผนยุทธศาสตรและแผนบริหารเข็มมุง 
 3. บริษัทจัดการทรัพยสินและชุมชน จํากัด โดยประพีรพรรณ เกตุศร (2544 : 1-8) กลาววา 
เปนวิสาหกิจในเครือของการเคหะแหงชาติ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2538 ดวยทุนจดทะเบียน 
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20 ลานบาท มีภารกิจหลัก คือ การรับบริหารจัดการอาคารชุดพักอาศัย การบริหารงานนิติบุคคล
ใหกับอาคารชุดตาง ๆ การรับบริหารในสวนของการพัฒนาชุมชนในเรื่อง ความสะอาด ความเปน
ระเบียบในการอยูอาศัย การรักษาความปลอดภัย รวมทั้งการดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคใน
โครงการ บริษัทไดนําแนวคิดการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ มาใชในองคกรโดยไดขอ          
ความรวมมือจากสมาคมสงเสริมเทคโนโลยีในการใหการฝกอบรมตั้งแตป 2543-2545 แบงเปน       
3 ระยะ คือ ระยะแรก ดําเนินการฝกอบรมใหความรูสําหรับผูบริหารระดับสูง จํานวน 3 วัน 
ผูบริหารระดับกลาง จํานวน 3 วัน ระยะที่สอง เปนระยะการติดตามและใหการศึกษาโดยตอเนื่อง 
เพื่อใหผูบริหารระดับตาง ๆ สามารถประยุกตแนวความคิด เทคนิค วิธีการและเครื่องมือกับ        
การบริหารงานที่จะสงเสริมใหทุกคนรวมมือกันใหผลการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคของงาน
และตอบสนองนโยบายของบริษัทได และระยะที่สาม เปนระยะการลงมือปฏิบัติจริง ซ่ึงในป 2543 
เปนปแรกของการนําการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จมาใชในบริษัท การกําหนดนโยบาย   
ประจําป 2543 กรรมการผูจัดการ จึงกําหนดนโยบายประจําปเพียงขอเดียวกอน คือ นโยบายตาม
แผนการตลาดดานการมุงเนนรายไดของบริษัท ตองไดเปาหมาย 65 ลานบาท ในการดําเนินการมี
การกระจายนโยบายออกตามกลุมธุรกิจหลักที่เปนสวนรายได 
 ปจจัยแหงความสําเร็จที่นําไปสูการมีวิธีปฏิบัติที่ดี คือ 1) ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญ
กับการนําระบบทีคิวเอ็ม มาใชในองคกร และมีสวนรวมในงานอยางใกลชิด 2) พนักงานทุกระดับ
สามารถนําจุดควบคุมไปใชในงานไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 3) การบริการสามารถทําให
ลูกคาที่ใชบริการมีความพึงพอใจและใชบริการอยางตอเนื่อง และ 4) ไดพัฒนาและปรับปรุงระบบ 
ทีคิวเอ็มกับงานในดานตาง ๆ อยางตอเนื่อง จนสามารถประสบผลสําเร็จในการนําทีคิวเอ็มมาใช    
อยางเต็มรูปแบบไดในระยะเวลาเพียง 1 ป หลังจากไดคําแนะนําจากวิทยากร  
 4. บริษัท ซี. พี. เซเวนอีเลฟเวน จํากัด (มหาชน) โดยนัชชา เทียมพิทักษ (2546 : 11-18) กลาววา 
เปนบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ ที่ไดเซ็นสัญญาซื้อสิทธิประกอบกิจการคาปลีก จากบริษัท  
เซาทแลนด คอรปอเรชั่น จํากัด เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2531 ไดเปดสาขาแรกที่ ถนนพัฒนพงษ      
เขตบางรัก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2532 เปนรานคาปลีกประเภทสะดวกซื้อของคนไทยที่
ใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมง มีสาขามากเปนอันดับ 4 ของโลก จุดเริ่มการพัฒนาไดนํา การวางแผน        
กลยุทธ มาใชดวยการวางเปาหมายองคกร (corporate goal) ซ่ึงเปนการบริหารเปาหมายประจําป มี
การกระจายเปาหมายลงไปเปาหมายระดับกลาง ระดับลางของทุกหนวยงาน นอกจากนี้ บริษัทได
นําหลักดุลยภาพ (balance scorecard) มาใชเปนเครื่องมือในการแปลงกลยุทธไปสูการปฏิบัติได
อยางเปนขั้นเปนตอน และมีตัวช้ีวัด ที่ชัดเจนจนทําใหคาเปาหมายบรรลุผล 
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 สรุป จุดที่เปนวิธีปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดีเยี่ยม คือ 1) ความมุงมั่นของผูบริหาร 2) การสราง
วัฒนธรรมองคกรที่เนนการวัดและติดตามผลอยางจริงจัง 3) การปรับปรุงและเรียนรูอยางตอเนื่อง 
                 5. บริษัทโตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด โดยสมจิต ปญญาศักดิ์ (2544 : 27-33) กลาววา 
เปนธุรกิจนําเขารถยนต และประกอบรถยนต ที่โรงงานประกอบรถยนตโตโยตาสําโรง จังหวัด
สมุทรปราการ ซ่ึงกําลังการผลิต 140,000 คันตอป และโรงงานประกอบรถยนต โตโยตาเกตเวย 
จังหวัดฉะเชิงเทรา กําลังผลิต 100,000 คันตอป โดยบริษัทไดจัดจําหนายรถยนตผานผูแทนจําหนาย
โตโยตา 90 แหง 243 โชวรูมและศูนยบริการทั่วประเทศเพื่อบริการลูกคาครอบคลุมพื้นที่ในทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ บริษัทมีการปรับปรุงกิจกรรมสรางความพึงพอใจกับลูกคา (customer satisfaction : CS) 
บนพื้นฐานของหลักการพื้นฐาน 4 ประการ คือ 1) ผูบริหารระดับสูงตองเปนผูนําในการทํากิจกรรม 
2) การวิเคราะหเปรียบเทียบและกระบวนการบริหาร 3) การพัฒนาบุคลากรและการทํางานเปนทีม 
และ 4) การปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับลูกคา  
 สรุป การดําเนินงานที่บริษัทประสบความสําเร็จในการสรางความพึงพอใจสูงสุดกับ
ลูกคา คือ 1) ปรับปรุงคาดัชนีความพึงพอใจของลูกคาโตโยตา ที่มีตอการขายและการบริการหลัง
การขาย 2) ไดรับรางวัล 2000 JD Power Award รางวัลคุณภาพรถยนตนั่งยอดเยี่ยม JD Power 
จํานวน 2 รางวัล ใน 3 รางวัล คือ รถ Camry สําหรับรางวัลรถยนตนั่งขนาดกลางใหญ และ รถ Soluna 
สําหรับรางวัลรถยนตนั่งขนาดกลาง และ 3) รางวัลธุรกิจยานยนตดีเดน ป 2543 (Thai Automotive 
Business Award)  
 6. โรงพยาบาลกรุงเทพ (บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ (มหาชน) จํากัด) โดยนายแพทยชูชาติ 
วินิตวัฒนคุณ และคณะกรรมการบริหารองคกรแพทย (2544 : 139-150) กลาววา โรงพยาบาล
กรุงเทพ ไดใหแพทยเขามามีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ บนพื้นฐานของปรัชญาของการบริหาร
คุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ทําใหบุคลากรทุกระดับตองเรียนรูส่ิงใหม ในการใหแพทยเขามามีสวนรวม
ในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ เปนผลจากการนําทักษะในการผลักดันและขับเคลื่อนองคกรในแบบ การ
บริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ มาใชอยางมีประสิทธิภาพ ในระยะแรกกลุมแพทยมักจะมองการ
พัฒนาคุณภาพไมใชเรื่องใหม เปนเรื่องที่ทําไดดวยตนเอง และตนเองก็ควบคุมดูแลคุณภาพใหได
มาตรฐานการรักษาไดดวยตนเองอยูแลว ทําใหไมไดรับความรวมมือ หรือมักคิดวาไมมีความ
จําเปนตองศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ตอมาฝายบริหารไดนําแพทยใชเปน
เครื่องมือในการควบคุมบทบาทแพทยในการใหบริการ ตรวจตราสอดสองการทํางานและ            
เพื่อควบคุมคาใชจายในการรักษาพยาบาล จากการศึกษา พบวา การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
บริการทางการแพทยใหไดผลดีที่สุดในองคกร จะตองสามารถดึงแพทยรวมดวยตั้งแตแรกจะดีที่สุด 
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เพราะแพทยเปนศูนยกลางและเปนองคความรูในการใหบริการ เวชปฏิบัติของแพทยเปนปจจัยหลัก
ที่กระทบตอการใหบริการโดยรวมทั้งหมด  
 สรุป ปจจัยหลักที่จะนําไปสูความสําเร็จ เรียกยอวา 5 CLAPTR คือ 1) การพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเนื่อง (commitment to quality improvement) องคกรแพทยตองมีความมุงมั่นตอกิจกรรม
คุณภาพ 2) การติดตอส่ือสาร (communication) องคกรแพทยตองตระหนักถึงความสําคัญใน
เรื่องการสื่อสารกับสมาชิกและจะตองเปนการสื่อสารสองทางดวย 3) การประสานงาน (co-
ordination) เปนการประสานงานทั้งในระดับหนวยงานเดียวกันกับฝายบริหาร 4) ความรวมมือ (co-
operation) เปนความรวมมือกับหนวยงานอื่น โดยเฉพาะในระดับทีมแบบครอมสายงาน เพื่อให
เกิดความรวมมือในระดับสหวิชาชีพ 5) ความโปรงใส (clarity) เปนความโปรงใส การดําเนินงาน
เพื่อใหสมาชิกเกิดความเชื่อมั่น ลดความหวาดระแวง เพื่อจะนําไปสูความรวมมือในกิจกรรมตาง ๆ 
6) ภาวะผูนํา (leadership) เปนภาวะผูนําในการขับเคลื่อนองคกรและตองสงเสริมใหสมาชิกมี
ภาวะผูนําดวย 7) ความโปรงใส (accountability) เปนความนาเชื่อถือใหการยอมรับ เขาใจถึง
บทบาทหลักเปนเรื่องที่สําคัญ 8) การโนมนาวเชิญชวน (persuasion) มีทักษะในการโนมนาวเชิญชวน 
จึงจะประสบความสําเร็จมากกวาการบังคับใหจํายอม 9) ทํางานเปนทีม (teamwork) ใหมีทักษะ     
การทํางานเปนทีมงานในลักษณะสหวิชาชีพ และ 10) กฎกติกามารยาท (role-specification) เปน
การสื่อสารใหสมาชิกไดเขาใจชัดเจน สรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการทํางานทั่วทั้งองคกร          
การมุงเนนลูกคาหรือผูปวยเปนศูนยกลาง การทํางานเปนทีม และการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
 7. บริษัทในกลุมสมบูรณ โดยวิชัย ศรีมาวรรณ (2544 : 203-211) กลาววา บริษัทใน    
กลุมสมบูรณ มี 3 บริษัท คือ บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด กอตั้งป พ.ศ. 2520 บริษัท 
สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด กอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2518 และบริษัท สมบูรณแอดวานซ 
เทคโนโลยี จํากัด กอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2538 ในกลุมบริษัทฯ ไดนําทีคิวเอ็มมาประยุกตใชในการเสริม
ระบบคุณภาพ (QS-9000) ซึ่งมีพื้นฐานมาจากการบริหารมาตรฐาน (ISO 9000) ซึ่งเปนระบบ
มาตรฐานสากล และความสามารถในกระบวนการการพัฒนาอยางตอเนื่อง และเกี่ยวเนื่องกับ
ผลิตภัณฑใหม ในกลุมบริษัทฯ ไดใชแนวทางของ ดร.วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล มาเปนแนวทางใน
การทําทีคิวเอ็ม ซ่ึงทําใหไดเขาสูระบบการบริหารระดับโลก (world class)  
 สรุป จุดที่เปนวิธีปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดีเยี่ยม คือ1) ผูบริหารเปนผูกําหนดแผนธุรกิจ
อยางเปนลายลักษณอักษรและเขาใจงาย 2) แผนดําเนินการธุรกิจ ตองมีกระบวนการยอยและฟอรม
การควบคุม 8 แบบฟอรม 3) ผูทําตองพัฒนาอยางตอเนื่องซึ่งคุณภาพบริการ 4) เลือกเทคนิคควบคุม
คุณภาพ (QCC) เปนเครื่องมือในการทําโครงการพัฒนาอยางตอเนื่องทางดานคุณภาพ 5) จัดทํา
ขั้นตอน การแกไขและปองกันปญหาโดยใชกระบวนการ PDCA 6) ใชนิทานการเลาเรื่อง (QC story)  
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คุณภาพ (QCC) เปนเครื่องมือในการทําโครงการพัฒนาอยางตอเนื่องทางดานคุณภาพ 5) จัดทํา
ขั้นตอนการแกไขและปองกันปญหาโดยใชกระบวนการ PDCA และ 6) ใชนิทานการเลาเรื่อง (QC story) 
 8. บริษัท กรีนสปอต (ประเทศไทย) จํากัด โดยศุภเดช จิรเสวีนุประพันธ และคณะ (2547 
: 1-13) กลาววา บริษัท เปนผูผลิตและจําหนายเครื่องดื่มน้ําสม (ไมอัดลม) ตรากรีนสปอรต และ
น้ํานมถั่วเหลืองตราไวตามิ้ล บริษัทไดใชมาตรฐานคุณภาพ (ISO 9001:2000) ทั้งในสวน
กระบวนการผลิตและการควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนใหเปนมาตรฐานระบบ HACCP 
(hazard analysis and critical control point) และระบบ GMP (good manufacturing practice) และยัง
ใชตามมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือ มอก. (18001/OHSAS 
18001) ที่เนนความปลอดภัยของบุคลากรในการปฏิบัติงานเปนหลัก สวนดานสิ่งแวดลอมทั้ง
ภายในโรงงานและสังคม ไดรับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 บริษัทไดรับ 
ความนิยมจากผูบริโภคและยอดขายก็สูงขึ้นมาโดยตลอด ขณะเดียวกันบริษัทก็มีคูแขงขันใหมเขามา
ในตลาดเพิ่มขึ้น การมุงสูความเปนเลิศและสามารถแขงขันในตลาดโลกไดนั้น ผูบริหารระดับสูง
เห็นวา จําเปนตองเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกร ซ่ึงมีมานาน 50 ปแลวเพื่อใหพนักงานทุกระดับ
รวมกันทํางานโดยไปในทิศทางเดียวกันและมีเปาหมายรวมกัน 
 สรุป จุดที่เปนวิธีปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดีเยี่ยม คือ 1) เปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรจาก    
ตางคนตางทํางานเปน รวมกันทํางานเปนทีมโดยมีเปาหมายรวมกัน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขัน 2) จัดประชุมชี้แจงและฝกอบรมโดยผูบริหารระดับสูงเขาไปรวมดวยทุกครั้ง เพื่อให
พนักงานเขาใจเห็นความจําเปนและพรอมที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมในการทํางาน และ 3) สราง
บรรยากาศเพื่อใหพนักงานเกิดความรูสึกเปนเจาของและใหพนักงานทุกระดับมีสวนรวมใน       
การปรับปรุงแกไขการดําเนินงานอยางเปนระบบ 
 9. บริษัท ชัยบูรณ บราเดอรส จํากัด โดยศุภจรี วงศรัตนโชคชัย (2547 : 57-68) กลาววา 
เปนอุตสาหกรรมการพิมพสกรีนไดกอตั้งในป พ.ศ. 2499 จนไดเปลี่ยนชื่อปจจุบันเมื่อ ป พ.ศ. 2520 
บริษัทไดรับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9002 : 1994 ในป พ.ศ. 2543 และ ISO 9001 : 2000 
ในป พ.ศ. 2546 และจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14000 ในป พ.ศ. 2545 รวมทั้งไดรับการรับรองมาตรฐาน
แรงงานไทยระดับพื้นฐาน (มรท. 8001-2546) ในป พ.ศ. 2546 อีกดวย บริษัทมีแนวนโยบายใน        
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองคกรดวยการกระจายกลยุทธ เปาหมายองคกร ดัชนี
วัดผลการปฏิบัติงาน จากกระบวนการสูการปฏิบัติในแตละตําแหนงงานใหสอดคลองกันดวย
เอกสารการมอบหมายงานที่มีคุณภาพ (quality job assignment : QJA) โดยจัดทําเปนแผนพัฒนา
บุคลากรเปนรายบุคคล ที่สามารถกําหนดคุณสมบัติพื้นฐานของตําแหนงงานและขีดความสามารถ
ตลอดจนคุณลักษณะที่กําหนด (job competency profile) อีกทั้ง ยังมีการวิเคราะหและประเมิน    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

71 

 

เพื่อหา ความตองการการฝกอบรม ที่ทําใหทราบระดับความตองการในการพัฒนาและอื่น ๆ วิธีการ
ปฏิบัติที่ดีของบริษัท มี 3 ระยะคือ ระยะเริ่มตน พ.ศ. 2536 เปนยุคระบบเพื่อการบริหารจัดการ   
ระยะที่สอง พ.ศ. 2539-2542 ยุคแหงการพัฒนาเพื่อมุงเนนการปฏิบัติ และระยะที่สาม พ.ศ. 2543-2545 
ยุคแหงการผสมผสานนวัตกรรมใหมตามแนวคิดทีคิวเอ็มที่สําคัญ ไดแก การปรับเปลี่ยนรูปแบบ  
การเขียนในการกําหนดหนาที่งาน เปนเอกสารมอบหมายงานที่มีคุณภาพ (QJA) มีการสํารวจและ
วิเคราะหความตองการในการพัฒนาบุคลากร และใหมีการเชื่อมโยงความสัมพันธดังกลาวขางตน 
มาจัดทําแผนการพัฒนาเปนรายบุคคล 
 สรุป จุดที่เปนวิธีปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดีเยี่ยม คือ 1) ความเชื่อมโยงในการนํารูปแบบ
การจัดทําและพัฒนาขีดความสามารถและคุณลักษณะ เชื่อมกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลใหสอดคลองกับกลยุทธและเปาหมายขององคกร ตามดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานของ
กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ 2) การสรรหา คัดเลือก โยกยาย เล่ือนระดับ และ/หรือเล่ือน
ตําแหนงบุคลากร รวมทั้งติดตามประเมินผลมีความชัดเจนเหมาะสม และ 3) การวางแผนบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล สามารถตอบสนองความตองการองคกรและบุคลากรไดตรงตาม
วัตถุประสงคมากขึ้น  
 10. บริษัท ป.ต.ท. จํากัด (มหาชน) โดยพิพัฒน ทรงอักษร (2547 : 129-144) กลาววา เปน
โรงงานแยกกาซธรรมชาติระยองที่กําหนดโครงสรางการบริหารงานโดยคํานึงถึงและให
ความสําคัญกับการบริหารเชิงกระบวนการ (process approach) เปนกระบวนการที่สรางคุณคาที่
สามารถทํากําไรจากการดําเนินงานและกระบวนสนับสนุนจึงตองมีความสัมพันธซ่ึงกันและกันใน
ลักษณะบูรณาการสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาและทิศทางของโรงแยกกาซ
ธรรมชาติระยอง ลักษณะธุรกิจ แยกกาซธรรมชาติที่รับจาก ระบบทอสงกาซในทะเลของ ปตท. 
เพื่อผลิตเปนผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ 
 สรุป จุดที่เปนวิธีปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดีเยี่ยม คือ 1) การกําหนดกระบวนการหลัก 
หรือกระบวนการที่สรางคุณคา และกระบวนการที่สนับสนุนที่ชัดเจน 2) ประสิทธิภาพของ               
การเดินเครื่องสูงกวาคาที่ออกแบบ และ 3) ใชรูปแบบการบริหารตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหง
ประเทศไท (TQA) 
 11. บริษัท เคานเตอรเซอรวิส จํากัด โดยปรเมศวร วารีวะนิช และคณะ (2551 : 29-49) 
กลาววา เปนกลุมธุรกิจการตลาดและการจัดจําหนายเครือเจริญโภคภัณฑ ซ่ึงเปนบริษัทที่ทําธุรกิจ
ตัวแทนรับชําระคาสินคาและบริการผานจุดใหบริการ (outlet-payment service provider) โดยมี
ลูกคาคือ ผูใชบริการที่มาชําระคาสินคาและบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ ไดแก ผูวาจางและ
จุดใหบริการที่ เปนตัวแทน  หลักการที่บริษัทนําทีคิวเอ็มมาใช  เปนแนวทางการปรับปรุง
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กระบวนการ คือ 1) กระบวนการถัดไปคือลูกคาเรา (next process our customer 2) การใหความสําคัญ
กับผูมีสวนไดสวนเสีย 3) การทํางานแบบขามสายงาน (Cross Functional) 4) การกระจายนโยบาย 
(policy deployment) และ 5) กระบวนการกําหนดเปาหมายและมาตรฐาน (process orientation & 
standardization) 
 สรุป จุดที่เปนวิธีปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดีเยี่ยม คือ 1) การมีชองทางการรับฟง         
ความตองการ ความพึงพอใจที่หลากหลาย 2) การปรับปรุงกระบวนการสํารวจความพึงพอใจและ  
ผูมีสวนไดสวนเสีย และ 3) การกําหนดใหเอาใจใสลูกคาและตลาด 
 12. บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) โดยสุระชัย ธีรวิจารณญาณกุล และคณะ (2551 : 
81-92) กลาววา เปนธุรกิจของคนไทยที่บริหารรานสะดวกซื้อ (7-Eleven) ที่นําวัฒนธรรมองคกร
หลักการทํางานพื้นฐาน 5 ประการ คือรักงาน รักลูกคา รักคุณธรรม รักองคกร และรักทีมงาน 
คานิยม 7 ประการ คือ แกรง กลา สัจจะวาจา สามัคคี มีน้ําใจ ใหความเคารพผูอ่ืน และชื่นชม    
ความงามแหงชีวิต (แบงเวลาในการทํางานและใชชีวิตอยางเหมาะสม) และภาวะผูนํา 11 ประการ 
คือ ระดับตน มีความจริงใจ ไมศักดินา ใชปยะวาจา อยาหลงอํานาจ ระดับกลาง เปนแบบอยางที่ดี   
มีความยุติธรรม ใหความเมตตา กลาตัดสินใจ และระดับสูง อาทรสังคม บมเพาะคนดี และมีใจ   
เปดกวาง หรือที่เรียกกันในองคกรวา วัฒนธรรม 5-7-11 บริษัทไดกําหนดขอความปรัชญาองคกรวา 
เราปรารถนารอยยิ้ม จากลูกคาดวยทีมงานที่มีความสุข พรอมกําหนดดัชนีความพึงพอใจของ
พนักงานในดานการทํางานรวมกันเปนทีมต่ํากวาเปาหมาย 
 สรุป จุดที่เปนวิธีปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดีเยี่ยม คือ 1) ผูบริหารระดับสูงมีความมุงมั่น
และเปนแบบอยางที่ดี 2) กําหนดเปนพันธกิจองคกร เนนการสื่อสารแบบสองทิศทางไปยังพนักงาน
ทุกระดับทุกพื้นที่ 3) มีการรณรงคถึงตัวพนักงานโดยตรงผานกลไก กิจกรรมของหนวยงาน
ทรัพยากรบุคคล และ 4) ใชผลการสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรเปนตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 
 13. บริษัทอภิฤดีอุตสาหกรรม จํากัด โดยภัทราพร ศรีบูรณะพิทักษ (2550 : 19-41) กลาววา 
เปนธุรกิจผูผลิตและออกแบบปายสลากตราสินคาสําหรับเครื่องนุงหม กอตั้งเมื่อ ป 2534 บริษัท ได
มีการบริหารเข็มมุงตามผังกระบวนการบริหารคุณภาพและเครื่องมือ (total quality process & tools) 
ซ่ึงมีบานคุณภาพ (the house of quality : HOQ) เปนเครื่องมือสําหรับรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ 
ปจจัยตัดสินใจซื้อของลูกคาและตลาด เปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคาและตลาดที่มีตอสินคา
และบริการของเราเทียบกับคูแขง บริษัทไดทําเข็มมุงประจําป (hoshin) แผนเข็มมุงประจําป        
รวมแผนปรับปรุงคุณภาพของหนวยงานตาง ๆ ทั่วทั้งองคกร ใชหลัก อริยสัจสี่ ในการวิเคราะหเพื่อ
กระจายเข็มมุงประจําปของบริษัทไปเปนแผนปฏิบัติการของหนวยงานตาง ๆ จากนั้น เปนการ
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ปรับปรุงคุณภาพตามขั้นตอนการปรับปรุงงานอยางเปนระบบแบบการเลาเรื่อง (QC story) และ
รองรับการตรวจวินิจฉัยของผูบริหารระดับสูง   
 สรุป จุดที่เปนวิธีปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดีเยี่ยม คือ มีการเตรียมขอมูลลักษณะปญหา 
และเตรียมผังกระบวนการและวิธีปฏิบัติงานทั้งระบบ ที่จะนํามาใชระบุสาเหตุที่จะตองแกไข
ปรับปรุง เอาไวลวงหนาเพื่อเปนขอมูลในการวิเคราะหและจัดทําแผนอยางสมเหตุสมผล และ
สอดคลองกับขอมูลจริง ใชหลักอริยะสัจสี่และเครื่องมือทีคิวเอ็ม ในการวิเคราะหสาเหตุและคิดคน
มาตรการในการปรับปรุงงานของทั่วทั้งองคกรทําใหแผนการปรับปรุงงานจํานวนมากที่พนักงาน
ทุกคนเขาใจและยอมรับในทันที  
 14. บริษัท ไทยอคริลิคไฟเบอร จํากัด โดยกรุณา ชูนินทร และคณะ(2550 : 111-121) เปน
บริษัทในเครืออดิตยาเบอรลา (ประเทศไทย) เร่ิมการผลิตตั้งแตป พ.ศ. 2532 มีการนําทีคิวเอ็มที่ให
ความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรในการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร ซ่ึงทําใหพนักงานในองคกร
มีทีมงานสามารถออกแบบถังทําปฏิกิริยาไดเอง โดยอาศัยโปรแกรม CFD ไดทําการเปลี่ยนใน
สายการผลิตที่ 1 และเพิ่มใหกําลังการผลิตในสายการผลิตที่ 5 จาก 50 ตัน/วัน เปน 61 ตัน/วัน ซ่ึง  
สามารถลดคาใชจายไดถึง 47.6 ลานบาท มีการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง สรางผลิตภัณฑ       
เพิ่มมูลคาโดยอาศัยตนทุนการผลิตที่ต่ําสามารถเพิ่มผลกําไรได 32.4 ลานบาท/ป และเพิ่มน้ําหนัก bale 
และจัดขนาดที่เหมาะสม ชวยลูกคาลดของเสียลง 1 % และสามาระลดคาขนสงได 4 ลานบาท/ป 
 สรุป จุดที่ เปนวิธีปฏิบัติที่ เปนแบบอยางที่ดีเยี่ยม คือ 1) ปรับปรุงระบบการพัฒนา
พนักงานอยางตอเนื่อง และ 2) การสรางระบบการพัฒนาพนักงาน ไดสอดคลองกับการพัฒนา
องคกร 
 15. บริษัท เบทาโกร จํากัด โดยถาวร โชติช่ืน และคณะ (2546 : 51-61) กลาววา เปนธุรกิจ
การผลิตและจําหนายอาหารสัตว รวมถึงการจําหนายผลิตภัณฑอาหารแปรรูป อาหารแชแข็งเพื่อ
การสงออกและจําหนายในประเทศ  บริษัทไดสงเสริมกิจกรรมใหพนักงานมีสวนรวมใน             
การปรับปรุงคุณภาพในเครือเบทาโกร มีการใชอัตราผลิตภาพ (Productivity) ดวยการสรางความเขาใจ
ในแนวคิด การเพิ่มผลผลิตกับพนักงานอยางไรในการทําโครงการนี้ โครงการมี 3 ประเภท คือ top 
down ที่ไดจากการทําการกระจายนโยบาย โครงการ bottom-up ที่ไดจากพนักงานสามารถ
คิดคนวิธีปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง วิธีทํางานไดเอง และ โครงการบริหารจัดการขามสายงาน (cross 
functional) ที่ไดจากการที่หนวยงานตั้งแต 2 หนวยงานขึ้นไป เพื่อตองการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง 
วิธีการหรือขั้นตอนการทํางานใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น 
 สรุป จุดที่เปนวิธีปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดีเยี่ยม คือ 1) เปดกวางสําหรับทุก ๆ โครงการที่
เปนการปรับปรุงโดยไมจําเปนตองเปนปญหาแบบ A เทานั้น ตามหนาตางของ Hosotani 2) เลือก
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เครื่องมือที่เหมาะสม 1 อยางในชวงเวลานั้น ๆ แลวปรับใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมองคกรกอน
สนับสนุนใหมีการใชอยางกวางขวางทั่วทั้งเครือ และ 3) เลือกใชกลยุทธใหเหมาะสมในแตละ
ระดับของพนักงานในการสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูเครื่องมือทั่วทั้งองคกร 
 16. บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (2549 : 1-137) 
กลาววา เปนบริษัทในเครือซิเมนตไทย กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2526 เปนผูผลิตและจําหนาย
กระดาษพิมพและกระดาษเขียน โรงงานตั้งอยูที่ ถนนแสงชูโต อําเภทบานโปง จังหวัดราชบุรี มี
สํานักงานใหญ อยูที่ถนนปูนซิเมนตไทย เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ  บริษัท ไดมีวัฒนธรรมองคกรที่    
สืบสานมาจากคานิยมและอุดมการณ ใน 4 ประการ คือ 1) ตั้งมั่นในความเปนธรรม ไมเอารัด          
เอาเปรียบลูกคา 2) มุงมั่นในความเปนเลิศ โดยมุงกระทําทุกอยางดวยความตั้งใจใหเกิดผลที่ดีกวา  
3) เชื่อมั่นในคุณคาของคน ถือวาพนักงานทุกคนเปนทรัพยากรอันมีคุณคาและสําคัญยิ่ง และ          
4) ถือมั่นในความรับผิดชอบตอสังคม ทําคุณประโยชนใหแกสังคมและรักษาสิ่งแวดลอมในทุก
แหงที่ดําเนินธุรกิจอยู 
 บริษัท ไดรับรางวัลที่สําคัญ ไดแก รางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA) ป 2546 จาก
คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแหงชาติ ซ่ึงบริษัทของไทยรายแรกที่รับรางวัลนี้ รางวัลเกียรติยศ
สูงสุด Deming Prize ป 2546 จาก The Union of Japanese Scientists and Engineers (JUSE) ประเทศ
ญี่ปุน รางวัลการบริหารสูความเปนเลิศ (TQC : Thailand Quality Class) ป 2545 จากคณะกรรมการ
รางวัลคุณภาพแหงชาติ เปนตน 
 ระบบการบริหารคุณภาพโดยรวม (total quality management : TQM) ที่เปนแนวปฏิบัติที่
ดี (best practices) สามารถสรุปไดตามหัวขอ ดังนี้ 

1. ระบบการนําที่มีประสิทธิผล ไดผลักดันคานิยมองคกรอยางเปนรูปธรรม ทําให
พนักงานทุกคนมีหลักการที่ชวยช้ีนําการตัดสินใจและปฏิบัติงานตาง ๆ ในดานการสื่อสาร บริษัท
ไดจัดชองทางการสื่อสารไวอยางหลายรูปแบบทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ มี
การสรางบรรยากาศที่ชวยผลักดันใหพนักงานทุกคน นําคานิยมองคกรไปปฏิบัติ มีการวางเปาหมาย
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ ระหวางผูกําหนดนโยบายกับผูนํานโยบายไปปฏิบัติทั้งระดับ       
บริษัท ระดับฝาย ระดับสวน และระดับแผนก 

2. ดําเนินการธุรกิจภายใตระบบธรรมาภิบาลและจริยธรรม มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
เปนลายลักษณอักษร มีการลงมือปฏิบัติอยางจริงจังเปนรูปธรรม มีการจัดทําและอนุมัติแผนกลยุทธ
ที่คํานึงถึงความรับผิดชอบ ความโปรงใส และการปฏิบัติอยางเปนธรรม และที่สําคัญคือการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของผูนําองคกรและกรรมการบริษัท 
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3. การวางแผนกลยุทธที่มีกระบวนการ ประกอบดวยคุณลักษณะ 4 ประการ คือ การมีแนวทาง
ที่ เปนระบบ  การใชแนวทางดังกลาวใหครอบคลุมทุกหนวยงาน  และการนําไปปฏิบัติ                
อยางสม่ําเสมอ การปรับปรุงแนวทางดวยการเรียนรูจากการประเมินเปนรอบเวลา และประการ
สุดทาย เปนความสอดคลองของแนวทางกับความตองการและความจําเปนในการบรรลุเปาหมาย
ตามกลยุทธขององคกร  

4. การกําหนดแผนปฏิบัติการที่มุงไปในทิศทางเดียวกันอยางมีบูรณาการ มีการแปลง
นโยบายและแผนการดําเนินงานประจําป และกระจายลงสูการปฏิบัติเปนแผนปฏิบัติการระดับ
หนวยงาน ซ่ึงมีการกําหนดแผน ตัวช้ีวัด และการตั้งเปาหมายในลักษณะ รับสงลูก ตลอดจนมี     
การวัดและใชขอมูลสารสนเทศประกอบซึ่งกันและกันในการวางแผน การควบคุมติดตาม และ   
การวิเคราะห มีการตั้งเปาหมายของแผนปฏิบัติการใน 3 ระดับ คือ ระดับองคกร ระดับหนวยงานที่
ทําหนาที่ในกระบวนการหลักขององคกร และระดับหนวยงานยอยของแตละกระบวนการ          
เพื่อตรวจสอบและยืนยันเปาหมายที่ตั้งโดยหนวยงานที่อยูตางระดับกัน เพื่อมั่นใจวา จะสงผลตอ
การบรรลุเปาหมายระดับองคกรไดอยางมีประสิทธิผล 

5. การสรางความพึงพอใจใหลูกคาดวยนวัตกรรมการบริการ มีการใชโปรแกรม KOR 
ซ่ึงถือวาเปนนวัตกรรมดานการตลาดที่สรางความแตกตางดานบริการและมีคุณคาในสายตาของ
ลูกคา กิจกรรมดังกลาว ไมวาจะเปน การใหความรู (knowledge : K) การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต (operation improvement : O) หรือ การสรางความสัมพันธ (relation : R) ลวนเปนกิจกรรมที่
ทําใหเกิดประโยชนและสรางคุณคาแกลูกคาทั้งส้ิน มีการจัดสัมมนาใหความรูในดานบริหารธุรกิจ
แกผูบริหารของลูกคา การบรรยายความรูเร่ืองกระดาษ การจัดกิจกรรมเพื่อเรียนรูการสรางทีมงาน   
การปรับปรุงการบริหารจัดการทั้งดานนโยบายและงานประจําวัน การติดตั้งระบบบารโคด         
(bar code) ปรับพื้นที่จัดเก็บ ใหงายขึ้นและสินคาเสียหายนอยลง จัดกิจกรรมเสริมสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางกัน เปนตน 

6. การรวมสรางความสามารถในการแขงขันใหลูกคาดวยบริการพิเศษเฉพาะราย ไดจัด
แบงกลุมลูกคาไวอยางชัดเจน ทําใหสามารถกําหนดมาตรฐานการใหบริการแกลูกคาในแตละกลุม 
เพื่อสรางความพึงพอใจแกลูกคา เชน ความถี่ในการเยี่ยมลูกคา การจัดสงสินคา การจัดการ           
ขอรองเรียน มาตรฐานบริการเหลานี้ จะไมต่ํากวามาตรฐานทั่วไปหรือมาตรฐานของคูแขงขัน มี 
การรวมสรางความสามารถในการแขงขันใหกับลูกคา โดยใหลูกคามีความรูสึกวาบริษัทไมใช    
เปนเพียงผูสงมอบวัตถุดิบ แตมีฐานะเปนพันธมิตรที่จะเติบโตไปดวยกัน  

7. ระบบการวัดและวิเคราะหผลการดําเนินงานเพื่อการนําไปใชอยางสอดคลองและ
ทั่วถึงทั้งองคกร มีแนวทางการวัดองคกรในแนวดิ่ง ตามผังโครงสรางองคกร การมีบูรณาการของ
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การวัดและการวิเคราะห จะเปนการมองภาพองคกรในแนวราบ คือมีการเชื่อมโยงของการใชขอมูล
และสารสนเทศและการวิเคราะหระหวางองคประกอบตาง ๆ ในระบบบริหารจัดการ ไดแก การนํา
องคกร การวางแผนเชิงกลยุทธ การมุงเนนลูกคาและตลาด การมุงเนนทรัพยากรบุคคล และ          
การจัดการกระบวนการ การใชขอมูลสารสนเทศและการวิเคราะห เชื่อมโยงกับการวางแผน     
เชิงกลยุทธ ซ่ึงไดเชื่อมโยงกับการนําองคกรในขั้นตอนการทบทวนวิสัยทัศนและพันธกิจ ตลอดจน
การแปลงวิสัยทัศนและพันธกิจไปสูแผนธุรกิจ 

8. การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มุงตอบสนองความจําเปนและทิศทางธุรกิจขององคกร 
บริษัทมีการเตรียมและพัฒนาบุคลากรใหพรอมสําหรับการแขงขันระดับโลก เปนความทาทาย
เชิงกลยุทธของบริษัท มีการมุงพัฒนาพนักงานเปนรายตําแหนง แผนการฝกอบรมรายตําแหนง    
จนทําใหตอบสนองความตองการ การฝกอบรมในระดับองคกรและระดับงาน 

9. การออกแบบกระบวนการดําเนินธุรกิจอยางมีบูรณาการ ไดเลือกใชกระบวนการ   
อยางมีคุณภาพตามแบบการบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM) มาเปนเครื่องมือในการบริหารองคกร 
บริษัทประสบผลสําเร็จในกระบวนการตรงที่มีการทบทวน ในทุกกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง 
ซ่ึงเปนกระบวนการที่ทีมนักวิจัยไดเขาไปศึกษา จะไดยินคําพูดเหลานี้ จากบริษัทเสมอ เชน         
การปรับเปลี่ยนกระบวนการใหทันตอความตองการและทิศทางธุรกิจ การบูรณาการการออกแบบ
กระบวนการดําเนินธุรกิจและการบริการลูกคา เปนตน  

ปจจัยแหงความสําเร็จของบริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด มีวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ     
จนประสบผลสําเร็จ ไดแก 1) การมีสวนรวมของพนักงานและการทํางานเปนทีม 2) การนําองคกร
อยางมีวิสัยทัศน 3) การมีวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็ง 4) การมุงเนนกระบวนการและความสัมพันธ
สอดคลองของกระบวนการ 5) การเรียนรู ปรับปรุง และพัฒนาอยางตอเนื่อง 6) การบริหารโดยใช
ขอเท็จจริง และ 7) การแลกเปลี่ยนความรู 

 

  การนําระบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จมาประยุกตใชในวิสาหกิจไทย  
 สามารถ หงสวิไล (2544 : 17-26) ไดจัดใหวิสาหกิจไทยนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (best practices) 
จํานวน 26 เร่ือง ในงาน symposium on TQM-best practice in Thailand ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 17-18 
มีนาคม 2543 ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ นับเปนการเผยแพรงานสูสาธารณะชนเปนครั้งแรก 
โดยมีการนําเสนอใน 7 สาขา ดังตางรางที่ 3 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่ 3 แนวปฏิบัติที่ดีของวิสาหกจิไทย 
 

ชื่อเรื่อง 
ชื่อองคกร 

สาขาของแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด 
1 

การนํา
องคกร 

2 
การใชประโยชน

จากระบบ
สารสนเทศ 

3 
การวางแผน

ยุทธศาสตรและ 
การบริหารนโยบาย 

4 
การบริหารและ
การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย 

5 
การบริหาร
กระบวนการ 

6 
การสรางความพึงพอใจและ
ตอบสนองความตองการ
ของลูกคา และตลาด 

7 
ISO 9000 
QS-9000 

ISO 14000 
1. การสงเสริม  TQC 
ในเครือซีเมนตไทย 
บจ.เซรามิคซิเมนตไทย  
 

• -  ผูนําองคกรมี leadership and commitment หวังผลระยะยาว  ลงมือแกไขปญหาจนสําเร็จเพื่อใชขยายผลตอไป 
        -  TQC promoter : มีจิตใจที่เข็มแข็งและ ทุมเท 
        - ระบบการฝกอบรมที่ตอเนื่อง 
        -  มีผูเชี่ยวชาญภายนอก (Dr. Noriaki Kano) ใหคําแนะนํา 

2. TQM roadmap  
แบบฉบับ ปตท. 
การปโตรเลียม 
แหงประเทศไทย 

• - TQM implementation ตาม Roadmap ที่ยึด criteria 7 ขอของ MBNQA 
    (Malcolm Baldridge National Quality Award) 

3. TQM Read Rite Way 
Read – Rite (Thailand) 
Co.,ltd 

• - ผูนําองคกรมี Leadership : ริเริ่มใหนโยบาย อบรม ผลักดันดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
- ยึดแนวทางการบริหาร  TQM  ตาม “a new American TQM” four practical revolution in Management ของ Shoji Shiba, Alan     
   Graham and Davia Waldm 

4.leadership 
บมจ. กรุงเทพดุสิต   
เวชการ 

• - leadership and top management responsibility 
- ณ ที่นี้คือสถานที่ที่ความเจริญทางการแพทยและความเมตตาปราณีมาบรรจบกัน 
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ชื่อเรื่อง 
ชื่อองคกร 

สาขาของแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด 
1 

การนํา
องคกร 

2 
การใชประโยชน

จากระบบ
สารสนเทศ 

3 
การวางแผน

ยุทธศาสตรและ 
การบริหารนโยบาย 

4 
การบริหารและ
การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย 

5 
การบริหาร
กระบวนการ 

6 
การสรางความพึงพอใจและ
ตอบสนองความตองการ
ของลูกคา และตลาด 

7 
ISO 9000 
QS-9000 

ISO 14000 
5. สรางมิตรพิชิตปญหา
โรงงานไฟฟาพลังงาน 
น้ําภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
การไฟฟาฝายผลิต 
แหงประเทศไทย 

• - ความรับผิดชอบตอสาธารณะ 
- สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนแบบพอเพียง ณ บานสันติสุข ต.หนองโพงาม อ.เกษตรสมบูรณ จ.ชัยภูมิ จํานวน 49 ครอบครัว 

 

6. TQM วัฒนธรรม
องคกร 
โรงพยาบาล 
เซ็นตหลุยส 
 

• - ผูบริหารระดับสูงมุงมั่นพัฒนา TQM เปนวัฒนธรรมองคกรเซ็นตหลุยส 
- HEARTRT (TQM  เปนหัวใจของการบริหารทุกระบบ) 
            H - honor 
            E - eyewitness 
            A - active 
            R – re – productive 
            T- team  (management, work, project) 
            R - re – productive 
            T – team (management, work, project) 

 

 

ตารางที่ 3 (ตอ) 
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         ตารางที่ 3 (ตอ) 

ชื่อเรื่อง 
ชื่อองคกร 

สาขาของแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด 
1 

การนํา
องคกร 

2 
การใชประโยชน

จากระบบ
สารสนเทศ 

3 
การวางแผน

ยุทธศาสตรและ 
การบริหารนโยบาย 

4 
การบริหารและ
การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย 

5 
การบริหาร
กระบวนการ 

6 
การสรางความพึงพอใจและ
ตอบสนองความตองการของ

ลูกคา และตลาด 

7 
ISO 9000 
QS-9000 

ISO 14000 
7. TQM road map ฉบับ 
JSA 
บจ.สยามคาสทไอออน
เวอรคส 

• - บริษัทตนแบบในประเทศไทยที่ไดรับคัดเลือกเขาสูโครงการ ASEAN-Japan TQM 
- ประยุกต TQM โดยใชคูมือ 19 เลมของ JSA 
- CEO มีความตองการอยางแรงกลาที่จะบริหารดวยระบบ TQM 

        - มีการสรางผูฝกสอนภายใน (internal instructor) 
8.การปฏิบัติใหบรรลุ
คุณภาพ 
(achievement of 
quality) 
TOYOTA Motor 
Thailand Co., Ltd. 
 

 
 
 
 

• - 4-Basic fundamental of TQM  เปนการบริหารงานเพื่อคุณภาพทั่งองคกร 
   (company-wide quality management) 
- ทํางานทุกอยางตาม PDCA (cycle of administration) 
- ตัดสินใจและปฏิบัติการ (action เมื่อพิจารณาขอมูลขอเท็จจริง (fact & data) อยางถี่ถวนแลว 
- standardization 
- พนักงานทุกคนตองมีน้ําใจในการปรับปรุง (KAIZEN) 
- มีกิจกรรมสงเสริม QA ทุกขั้นตอน : QA มิใชเพียงการตรวจสอบอยางละเอียด/การยอมรับของตีกลับเทานั้น 
- QA หมายถึง กิจกรรมที่บัญญัติขึ้นเพื่อใหบุคคลทั้งบริษัทถือเปนขอปฏิบัติเทาเทียมกันหมดหรือ การประกันคุณภาพทุกขั้นตอน 
  จากผูผลิตไปยังผูใชโดยผานขั้นตอนการควบคุมติดตามทั้งหมด 

                - บรรจุ อยูใน basic policy and long team plan 
                - มีกิจกรรมสงเสริมแนวคิดเบื้องตนของ QA 
                - ยึดหลักการ next process is our customer 79 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



          ตารางที่ 3 (ตอ) 

ชื่อเรื่อง 
ชื่อองคกร 

สาขาของแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด 
1 

การนํา
องคกร 

2 
การใชประโยชน

จากระบบ
สารสนเทศ 

3 
การวางแผน

ยุทธศาสตรและ    
การบริหารนโยบาย 

4 
การบริหารและ
การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย 

5 
การบริหาร
กระบวนการ 

6 
การสรางความพึงพอใจและ
ตอบสนองความตองการ
ของลูกคา และตลาด 

7 
ISO 9000 
QS-9000 

ISO 14000 
9. การประมาณ
ชวงเวลาที่เหมาะสม  
ในการบํารุงรักษา 
สถาบันเพิ่มผลผลิต
แหงชาติ 

• - MTBF estimation 
      - การเลือกชวงเวลาในการทํากิจกรรมการซอมบํารุง 
 

 
 

10. ประสบการณการ
บริหารนโยบายของ 
บจ.ปูนซิเมนตไทย 
 (ทุงสง) 
บจ.ปูนซิเมนตไทย 
(ทุงสง) 
      

•  - policy management 
                                                                       - target setting up with means 
                                                                       - deployment by catch ball technique 
                                                                       - PDCA 
                                                                        - top diagnosis 

- leadership of top ทดลองปฏิบัติจริงจัง PDCA ตอเนื่อง 
- มีผูเชียวชาญชวยชี้แนะ 

12.การจัดทําแผนเพื่อ
ความอยูรอด 
ปจม. ปูนซิเมนตไทย 

• - survival plan 
          - พยากรณเหตุการณวิกฤตและเตรียมการรองรับปญหาไวลวงหนาดวนเครื่องมือ PDPC 
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          ตารางที่ 3 (ตอ) 

ชื่อเรื่อง 
ชื่อองคกร 

สาขาของแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด 
1 

การนํา
องคกร 

2 
การใชประโยชน

จากระบบ
สารสนเทศ 

3 
การวางแผน

ยุทธศาสตรและ 
การบริหารนโยบาย 

4 
การบริหารและ  
การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย 

5 
การบริหาร
กระบวนการ 

6 
การสรางความพึงพอใจและ
ตอบสนองความตองการ
ของลูกคา และตลาด 

7 
ISO 9000 
QS-9000 

ISO 14000 
13. การลดตนทุนโดย
การบริหารนโยบาย 
การปโตรเลียมแหง
ประเทศไทย 

• - Policy management 
         - policy set-up  (การลดตนทุน/คาใชจาย เพิ่ม รายจาย เพิ่มรายได สรางความพึงพอใจใหลูกคา) 
          - policy deployment matrix 
          - top diagnosis 

14. task achieving QC 
story : “new market  
exploration” 
The Concrete Products 
and Aggregate Co.,Ltd. 

• - การบริหารนโยบายในการพัฒนาการตลาดใหมโดยอธิบายดวย QC story 

15. การบริหารเชิง
นโยบายสําหรับพัฒนา
ผลิตภัณฑใหม 
บจ.สยามอุตสาหกรรม
วัสดุทนไฟ 

• - การประยุกต policy management กับการพัฒนาสินคาใหมเพื่อ สราง
ความพึงพอใจใหกับลูกคาและความสามารถในการแขงขัน 
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         ตารางที่ 3 (ตอ) 

ชื่อเรื่อง 
ชื่อองคกร 

สาขาของแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด 
1 

การนํา
องคกร 

2 
การใชประโยชนจาก
ระบบสารสนเทศ 

3 
การวางแผน

ยุทธศาสตรและ 
การบริหารนโยบาย 

4 
การบริหารและ
การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย 

5 
การบริหาร
กระบวนการ 

6 
การสรางความพึงพอใจและ
ตอบสนองความตองการ
ของลูกคา และตลาด 

7 
ISO 9000 
QS-9000 

ISO 14000 
16. การบริหาร
พฤติกรรมและ 
การประเมินผล 
การปฏิบัติงานทั้งองคกร 
 บจ.เซเรบอส   
(ประเทศไทย) 

 
 

17. การจัดการบุคลากร
กับการบริหารงานแบบ
มีสวนรวม 

 บจ. เด็นโซ (ประเทศไทย)

• - กําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของแตละระดับใหชัดเจน 
                                                                                                        - มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  (performance evaluation) 
                                                                                                        - ยึดหลัก 3 R (recruit, retrain, rotation) 

18. small group & 
group activities in FEC 
 

• - employee participated & participated management 
 - well Train & human motivation 
 - group activities & small group activities 

  

• - total behavior development ในลักษณะ employee oriented ผสมผสาน   
   ความตองการขององคกรและพนักงานมีระบบการติดตามผลการ  
   พัฒนาพฤติกรรมอยางตอเนื่อง โดยประเมินผลจากพฤติกรรม       
   ความพึงพอใจและความสําเร็จของงาน 

    - ประยุกต economic value management, performance management    

“เราจะขจัดทุกขของพนักงาน” 

พรอมไปกับการรักษาสิ่งแวดลอม 
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          ตารางที่ 3 (ตอ) 

ชื่อเรื่อง 
ชื่อองคกร 

สาขาของแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด 
1 

การนํา
องคกร 

2 
การใชประโยชน

จากระบบ
สารสนเทศ 

3 
การวางแผน

ยุทธศาสตรและ 
การบริหารนโยบาย 

4 
การบริหารและ
การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย 

5 
การบริหาร
กระบวนการ 

6 
การสรางความพึงพอใจและ
ตอบสนองความตองการ
ของลูกคา และตลาด 

7 
ISO 9000 
QS-9000 

ISO 14000 
19. รีเอ็นจิเนียริ่ง
กระบวนการธุรกิจจาก
ตํารับซื้อถึงเก็บเงิน 
บจ. ไทยเอเยนซี่ 
เอ็นจิเนียริ่ง 

• - business process reengineering 
- continuous implement by QCCกอน reengineering 
- total involvement 

                                                                                                         - top มุงมั่น มุงสู TQM 
 

20. การปรับปรุงคุณภาพ
สินคาดวยวิธีการ
ออกแบบการทดลอง 
  บจ.ที.ซี. แอบราซีฟ 

• - DOE : แผนตัดเหล็กตัดคมแตสึกเร็ว ใหคงความคม แตยึดระยะการใช 
       งานไมใหสึกไวใหได 10 % 

 
 

21. การควบคุมความ
หนาผิวหนาอิฐศิลา   
บจ.สยามซีเพคบล็อค 

• - QC story foe problem solving 
                                                                                                          - การควบคุมความหนาผิวหนาสินคา OCTA  เครื่องผลิต  7 

    - statistical tolls-control chart-histogram-ANOVA 
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ตารางที่ 3 (ตอ)  

ชื่อเรื่อง 
ชื่อองคกร 

สาขาของแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด 
1 

การนํา
องคกร 

2 
การใชประโยชน

จากระบบ
สารสนเทศ 

3 
การวางแผน

ยุทธศาสตรและ 
การบริหารนโยบาย 

4 
การบริหารและ
การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย 

5 
การบริหาร
กระบวนการ 

6 
การสรางความพึงพอใจและ
ตอบสนองความตองการของ

ลูกคาและตลาด 

7 
ISO 9000 
QS-9000 

ISO 14000 
22. การปรับปรุงคุณภาพ
ปูนซีเมนตโดยใช QC 
story โรงงานทาหลวง 
บจ.ปูนซิเมนตไทย  
(ทาหลวง) 

• - QC story foe problem solving 
                                                   - ปญหาเกิดจากการ variation ของคาความสามรถในการรับแรงอัด 
                                                   - ลด cycle times การวิเคราะหจาก 28 ซม.เหลือ < 1 ซม. 

23. การสรางความพึง
พอใจและตอบสนอง
ความตองการของลูกคา
และตลาด   
บจ. ไทยซัลไฟท 

• - ผสมผสานกิจกรรมคุณภาพ 
(5 ส QC KSS คุณภาพชีวิต  TPM benchmarking ISO-9002 QI just in time deliveries การสํารวจความพึงพอใจ correction กับลูกคา 
 การสรางภาพของ trade mark การรวมวิเคราะหความตองการกับผูใชการควบคุมกระบวนการผลิต-DCS) เพื่อความพอใจใหลูกคา 

24. PCS คูมือสํารวจ
ความคิดเห็นดานการ
สื่อสารและการบริหาร
ระหวางหนวยงาน 
บมจ. ซีพีเซเวน     
อีเลฟเวน 

 
-internal communication improvement for internal customer satisfaction  โดยใหหนวยงานที่ใชเปนผูประเมินและใหคําแนะนํา (Suggestion) 

 
 
 

  

•
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ตารางที่ 3 (ตอ)  

ชื่อเรื่อง 
ชื่อองคกร 

สาขาของแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด 
1 

การนํา
องคกร 

2 
การใชประโยชน

จากระบบ
สารสนเทศ 

3 
การวางแผน

ยุทธศาสตรและ 
การบริหารนโยบาย 

4 
การบริหารและ
การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย 

5 
การบริหาร
กระบวนการ 

6 
การสรางความพึงพอใจและ
ตอบสนองความตองการของ

ลูกคาและตลาด 

7 
ISO 9000 
QS-9000 

ISO 14000 
25. ISO 9002 : กาว
สําคัญสูการพัฒนาเพื่อ
ดําเนินธุรกิจ SMEs ที่
ยั่งยืน 
 บจม.ชุมชนเภสัชกรรม 

• -แนวทางการพัฒนาองคกร  ISO 9002 NO QM ISO 9002 TQM  ตามหลักเกณฑคุณภาพแหงชาติ (NQA) เพื่อความพอใจ
ของลูกคา 

 
 

26. basic quality system 
บจ.อีชึ่นเพนท  
โปรดักส 
 

•
     - TFQS   ปรับระบบการบริหารแบบครอบครวั  พัฒนาระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพดวย thai foundation quality system            
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             การนําระบบคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จมาประยุกตใชในสถาบันอดุมศึกษา  
การนําระบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จมาใชในวงการศึกษา ซ่ึงเปนเรื่องเกี่ยวกับ

ภารกิจดานการบริการซึ่งการศึกษาระดับอุดมศึกษามีเปาหมายในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาตาง ๆ ให
เกิดความสอดคลองกับความตองการทรัพยากรมนุษยของประเทศ รวมถึง การใหบริการงานวิชาการ 
การวิจัยและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของประเทศชาติ 

ประเสริฐ จริยานุกูล (2543 : 76) กลาวถึงความสําคัญของคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
เปนส่ิงจําเปนตองมีเนื่องดวยเหตุผลประกอบ 3 ประการ คือ 1) การขยายตัวของสถาบันอุดมศึกษา 
มีการเพิ่มจํานวนนักศึกษาและสาขาวิชาเฉพาะดานมากขึ้น รวมถึงรูปแบบการจัดการบริหาร
การศึกษาในลักษณะตาง ๆ เพิ่มขึ้น ทําใหเกิดขอสงสัยเกี่ยวกับผลผลิต หรือนักศึกษาที่จบการศึกษา
ออกไปจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ 2) ขอจํากัดในเรื่องงบประมาณที่มีจํากัด แตการลงทุนดาน
อุดมศึกษาตองมีการลงทุนเพิ่มขึ้น เพื่อใหสามารถแขงขันระหวางสถานศึกษา ทําใหมีการเรียกรอง
ใหการบริหารจัดการในสถาบันอุดมศึกษามีประสิทธิภาพ และ 3) ภาวะการแขงขันทางเศรษฐกิจและ
สังคมของโลกที่เนนเทคโนโลยี การเปดเสรีของสังคมโลกที่ไมมีพรมแดน ใน การพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศตองพึ่งพาบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา ที่มีความเปนสากล (Internationalization) จึง
จําเปน ตองสรางมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อใหบัณฑิต คณาจารย สามารถเคลื่อนยาย
ออกศึกษาตอและทํางานไปไดทั่วโลก  

ปรานี พรรณวิเชียรและคณะ (2544 : 191-201) กลาววา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตนนทบุรี ไดนําระบบมาตรฐาน ISO 9000 มาประยุกตใชกับการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอน โดยมีแผนการสอน โครงการสอนทุกวิชา เปนมาตรฐานครบทุกวิชา ทุกพื้นที่ ตาม
กระบวนการเรียนการสอน พรอมทั้งส่ือประกอบการเรียนการสอน ในกระบวนการเรียนการสอนที่
เปนระบบตรวจสอบไดวามีการสอนจริง ซ่ึงตองกําหนดตารางสอน ตารางการใชพื้นที่ ซ่ึงจะระบุ
วันเวลา วิชา หองเรียนหรือโรงฝกงาน เมื่ออาจารยเขาสอนจะตองบันทึกการสอนลงในแบบฟอรม 
จะมีการติดตามตรวจสอบในทุกขั้นตอน มีระบบอาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนําดานการเรียน      
การสอน คุณภาพงานวิชาการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยวัดจากจํานวนนักศึกษา นักศึกษาเรียนซอม
และจํานวนนักศึกษาพนสภาพ มีการสํารวจขอมูลจากการประเมินคุณภาพการสอน โดยประเมิน 
ใน 3 กลุม คือ นักศึกษา อาจารยผูสอน และผูบริหาร มีปจจัยหลัก 5 ประการ คือ ดานการสอน    
ดานการใชส่ือการสอน ดานการประเมินผล ดานการปกครองชั้นเรียน และดานบุคลิกภาพ 

วิธีปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดี คือ มีระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ทวนสอบได        
มีมาตรฐานดานการจัดการเรียนการสอนเปนมาตรฐานเดียวกัน เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ   
มีความพรอมเพื่อการเรียนการสอน  
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 ปานทิพย วัฒนวิบูลย และคณะ (2547 : 47-55) ไดทําโครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรทาง
หองปฏิบัติการชันสูตรโรค เปนโครงการที่เกิดขึ้นจากการรวมแรงรวมใจของคณาจารยผูรวม
โครงการฯ จากหลายสาขาวิชา ของคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล ไดมีการประเมิน
ศักยภาพบุคลากรดานการควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการโลหิตวิทยา ไดสงเอกสารทดสอบพรอม
แผนบันทึกขอมูลที่มีขอมูลภาพตาง ๆ ใหกับผูรวมโครงการโดยทางไปรษณีย แบบทดสอบ
ประกอบดวยเนื้อหา 3 สวน คือการประเมินความสามารถดวยตนเอง การประเมินความสามารถ 
การตรวจทางโลหิตวิทยาและทางการควบคุมคุณภาพดวยแบบทดสอบ  
 วิธีปฏิบัติที่ เปนแบบอยางที่ดี คือ พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางหองปฏิบัติการทาง  
การแพทยไดอยางกวางขวางทั่วประเทศภายใตงบประมาณจํากัด รูปแบบการเรียนรูแบบมีสวนรวม
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสรางความสัมพันธกับลูกคา (customer relationship 
management) มาใชในการพัฒนาบุคลากรทางหองปฏิบัติการทางการแพทยเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
อยางยั่งยืน 
 สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (2549 : 1-147) ไดศึกษาเรียนแชมปเพื่อเปนแชมปสําหรับ
องคกรการศึกษา ตามเกณฑรางวัลแหงชาติ เพื่อองคกรที่ เปนเลิศ เพื่อสงเสริมศักยภาพใน            
การแขงขันขององคกร ไดศึกษาใน 4 องคกร คือ 1) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน (University of Wisconsin : 
Stout) รางวัลมัลคอมบัลดริดจ (MBNQA) ป 2001 2) เขตการศึกษาเพียลริเวอร (The Pearl River 
School District : PRSD) รางวัลมัลคอมบัลดริดจ (MBNQA) ป 2001 3) เขตการศึกษาที่ 15 
(Community Consolidated School District 15 : D 15) รางวัลมัลคอมบัลดริดจ (MBNQA) ป 2003 และ 
4) วิทยาลัยธุรกิจมอนฟอรท (The Montfort College of Business : MCB) รางวัล รางวัลมัลคอม 
บัลดริดจ (MBNQA) ป 2004 
    มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน (UW-Stout) เปนมหาวิทยาลัยหนึ่งในสิบสามแหงในระบบ
มหาวิทยาลัยแหงรัฐวิสคอนซิน ซ่ึงประกอบดวยนักศึกษา จํานวน 153,000 คน 11 วิทยาเขต และ 
UW-Madison กับ UW-Milwaukee กอตั้งมานาน 110 ป โดยวุฒิสมาชิก James Huff Stout ปจจุบัน 
UW-Stout มี 3 วิทยาลัยหลัก คือ วิทยาลัยพัฒนามนุษย วิทยาลัยเทคโนโลยี วิศวกรรมและการจัดการ 
และวิทยาลัยศิลปะและวิทยาศาสตร  โปรแกรมการเรียนการสอน  ในระดับปริญญาตรี                    
27 โปรแกรม และสูงกวาปริญญาตรี 16 โปรแกรม นักศึกษาของ UW-Stout มีทั้งหมด 7,975 คน 
เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 7,271 คน และระดับสูงกวาปริญญาตรี 704 คน สัดสวน
นักศึกษาชายตอนักศึกษาหญิง เปน 50:50 มหาวิทยาลัย ไดเริ่มทําการพัฒนาคุณภาพมาตั้งแต          
ป ค.ศ. 1992 โดยการวัดผลการดําเนินการ มีการเทียบเคียงผลงาน มีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
ตอมาใน ป ค.ศ. 1998 มีการนําเกณฑบัลดริดจ (Baldrige) มาใชในการพัฒนาองคกรอยางจริงจัง 
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จนกระทั่งไดรับรางวัลมัลคอมบัลดริดจ (Malcolm Baldrige) ดานองคกรการศึกษาเปนแหงแรก   
ในป ค.ศ. 2001 รวมเวลาที่ทํา การพัฒนาคุณภาพนานถึง 9 ป โดยมหาวิทยาลัย มีการแบงกลุม
นักศึกษาออกเปนนักศึกษาใหม นักศึกษากลุมเสี่ยง (ที่จะสอบตก) กลุมโอนยาย กลุมที่จบปริญญา
แลว กลุมผูใหญ กลุมตางชาติ กลุมที่เปนชนกลุมนอย และกลุมที่มีความพิการ ซ่ึงนักศึกษาแตละ
กลุม จะไดรับการดูแลและ จัดการเรียน การสอนใหเหมาะสมกับแตละกลุม ในมหาวิทยาลัยมี    
การสํารวจความตองการของนักศึกษาในแตละกลุม มีการกําหนดกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่
เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย  มีคณะกรรมการการศึกษาของมหาวิทยาลัยแหงรัฐวิสคอนซิน             
กลุมโรงเรียนมัธยมและชุมชน กลุมศิษยเกา และกลุมนายจางหรือผูประกอบการ ซ่ึงผูมีสวนได 
สวนเสียแตละกลุมมีความสัมพันธและความตองการแตกตางกันไป  
 มหาวิทยาลัย มีการเผชิญสภาวะการแขงขันในสองรูปแบบ คือ การแขงขันดานคณาจารย 
ซ่ึงมีการแยงคณาจารยที่มีความรูความสามารถระหวางมหาวิทยาลัยที่มีภารกิจคลายคลึงกันซึ่ง 
มหาวิทยาลัยไดอาศัยเปนจุดแข็งในการใหคณาจารยมีสวนรวมในการตัดสินใจ การจัดใหมี
หองปฏิบัติการและสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีคุณภาพ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อนรวมงานที่ดี 
บรรยากาศและภาพลักษณที่ดีของวิทยาเขต  โอกาสในการทําวิจัย ตลอดจนความกาวหนา             
ทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ การแขงขันดานนักศึกษา ไดเผชิญการแขงขันจากมหาวิทยาลัยที่อยูใน
ระบบมหาวิทยาลัยแหงรัฐวิสคอนซินดวยกันเอง มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในมินิสโซตา ตลอดจน
มหาวิทยาลัยระดับประเทศ และวิทยาลัยธุรกิจเอกชน จุดเดนที่สรางความแตกตางคือ ภาพลักษณ
และพันธกิจที่มีจุดกําหนดชัดเจน การมุงเนนสายวิชาชีพและอัตราความสําเร็จในการไดงานบริการ
ที่ใหแกนักศึกษา และระบบการเรียนการสอนเชิงรุก การเทียบเคียงผลงานกับมหาวิทยาลัย
ระดับประเทศที่ภารกิจและหลักสูตรที่คลายคลึงกัน รวมทั้งเขารวมการเทียบเคียงกับเครือขาย
มหาวิทยาลัยของประเทศ  
 ความทาทายเชิงกลยุทธที่สําคัญ ไดแก การเปดโปรแกรมการเรียนการสอนที่ทาทาย        
มีคุณภาพสูง มีอิทธิพล และตอบสนองสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลง วัดผลไดจาก การปรับปรุง
หลักสูตรใหทันสมัย ผลการประเมินจากนายจางและผูประกอบการในดานความพรอมและ          
ผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตและระดับความทาทายทางการศึกษาที่สูงขึ้น มีการธํารงและสงเสริม
กระบวนการเรียนการสอน ภายใตหลักการการเรียนรูอยางกระตือรือรน วัดผลไดจากจํานวน
นักศึกษาที่ไดรับการสอนดวยวิธีนี้ ความรูความสามารถดานคอมพิวเตอรของนักศึกษาและอัตรา
การไดงาน สงเสริมใหเกิดความเปนเลิศดานการสอน  การวิจัย การไดรับทุนการศึกษาและ          
การใหบริการวิชาการ วัดผลไดจากจํานวนคณาจารยที่ไดรับทุนวิจัย งบประมาณ ดานการพัฒนา
วิชาการ ตําแหนงวิชาการ และอัตราเติบโตของการศึกษาทางไกล การคัดเลือกและรักษาไวซ่ึง   
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ความหลากหลายของประชากรในมหาวิทยาลัย ซ่ึงวัดผลไดจาการคัดเลือกคณาจารยและเจาหนาที่
จากชนกลุมนอย อัตราการคงอยูของนักศึกษาใหม อัตราการจบการศึกษา อัตราเติบโตของการได
ทุนการศึกษาของชนกลุมนอย  การสงเสริมบรรยากาศแหงการศึกษาเรียนรู การไววางใจ และการ
ใหอภัย วัดผลไดจากขวัญกําลังใจของคณาจารยและเจาหนาที่ อัตราการลาออก อัตราการคงอยูและ
ความพึงพอใจของนักศึกษา สภาพแวดลอม อาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่ปลอดภัย 
เขาถึงงายมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และนาอยูนาเรียน วัดผลไดจากความพึงพอใจของนักศึกษา
ตอบรรยากาศแวดลอมของมหาวิทยาลัย ความปลอดภัย และการเติบโตดานการเงินของมูลนิธิ Stout 
และการจัดใหมีโปรแกรมและบริการดานการเรียนการสอนที่ตอบสนองความตองการมี
ประสิทธิภาพ และคุมคา ซ่ึงวัดผลไดจากสัดสวนงบประมาณดานการเรียนการสอน ผลการประเมิน
จากนักศึกษา และพลังงานที่ใช  
 เขตการศึกษาเพียลริเวอร (The Pearl River School District : PRSD) เขตการศึกษานี้ 
กอตั้งมานาน 100 ป อยูใน rockland country หางจากกรุง New York  20 ไมล ทางดานตะวันตกของ
แมน้ําฮัตสัน (Hudson) สังกัดฝายการศึกษาของรัฐนิวยอรก (New York) มีพันธกิจหลักคือเด็ก      
ทุกคนสามารถที่จะไดเรียน (every child can and will learn) ในเขตการศึกษานี้ มีพนักงานรวม 332 คน 
นักศึกษาทั้งหมด 2,386 คน เปดสอนตั้งแตอนุบาลจนถึงเกรด 12 การพัฒนาคุณภาพ มีตั้งแต ค.ศ. 1985 
และประสบผลสําเร็จในฐานะที่เปนองคกรการศึกษาแหงแรกที่ไดรับรางวัลมัลคอมบัลดริดจ 
(Malcolm Baldrige) ในป ค.ศ. 2001 นับเปนเวลายาวนานถึง 16 ป โดยมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ครบครัน  เขตการศึกษาถูกกํากับดูแลโดยคณะกรรมการการศึกษาแหงรัฐนิวยอรก ซ่ึงเปน        
ผูกําหนดมาตรฐานหลักสูตร และระบบการประเมินผลการเรียนการสอน รวมทั้งมาตรฐาน        
ดานสุขอนามัย ความปลอดภัย อัคคีภัย และการตรวจสอบดานการเงิน โดยมีสมาพันธวิทยาลัยและ
โรงเรียนแหงรัฐตอนกลางเปนผูใหการรับรองคุณภาพการศึกษา ในเขตการศึกษาถือวานักศึกษาเปน
ลูกคาที่สําคัญ ความคาดหวังสําคัญของนักเรียนคือ การเรียนการสอนที่ทําใหพวกเขาคนพบและ
ไดมาซึ่งองคความรู รวมทั้งโอกาสที่ทําใหบรรลุความสําเร็จสูงสุด ซ่ึงนักเรียนสวนใหญที่นี่คาดหวัง
การไดรับประกาศนียบัตรจากคณะกรรมการการศึกษาแหงรัฐนิวยอรก การไดรับการเตรียม     
ความพรอมที่ดี เพื่อเขารับการศึกษาระดับวิทยาลัย และประสบผลสําเร็จในการศึกษาชั้นสูงขึ้น   
กลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ คือ พอแมผูปกครอง ชุมชนรานคา และผูพํานักในเขตนี้ โดยมีกลุม
ศิษยเกาเปนพันธมิตรหลักที่สําคัญ คูแขงสําคัญ เปนโรงเรียนของรัฐและเอกชน จํานวน 80 แหง ใน
ระยะรัศมี 15 ไมล รอยละ 90 ของนักเรียนที่มีสิทธิจะเลือกเรียนที่นี่ สัดสวนนักเรียนตอหองเปน   
จุดดึงดูด ที่สัดสวน 1 ตอ 18 สําหรับอนุบาล 1 ตอ 22 สําหรับชั้นประถม 1 ตอ 25 สําหรับชั้นมัธยม  
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 ความสําเร็จของเขตการศึกษานี้ เกิดจากการที่เขตมุงมั่นดําเนินการ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย     
เชิงกลยุทธ ไดแก การพัฒนาความสําเร็จดานวิชาการของนักเรียน การพัฒนาการรับรูรับทราบของ
ชุมชน และการรักษาเสถียรภาพดานการคลังและความคุมคาคุมทุน ทําใหไดรับการยอมรับจาก
นักเรียนและผูปกครองวา เปนเขตการศึกษาอันดับหนึ่งของรัฐดานความสําเร็จทางวิชาการ และเปน
ที่ยอมรับวา มีคาใชจายตอหัวของนักเรียนต่ําในขณะที่ประสบความสําเร็จดานวิชาการสูง ความทาทาย
เชิงกลยุทธ ไดแก ความสําเร็จของนักเรียนที่ไดรับประกาศนียบัตรจากคณะกรรมการการศึกษาของ
รัฐ การเขาศึกษาตอระดับวิทยาลัยมีการแขงขันที่สูงขึ้น ชุมชนคาดหวังความสําเร็จของนักเรียน
ภายใตตนทุนที่ต่ําที่สุด การที่ตองการใหการศึกษาแกครูและอาจารยทุกทานอยางตอเนื่อง เพื่อให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตร  
 เขตการศึกษาที่ 15 (Community Consolidated School District 15 : D 15) หรือเรียกสั้น ๆ  วา D 15 
เปนเขตการศึกษาที่อยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองชิคาโก ซ่ึงเปนถ่ินที่อยูผูพํานักอาศัยอยูราว 
112,000 คน ประกอบดวยชุมชนที่มีทั้งคนรวย คนจนคละเคลากัน รับผิดชอบใหการศึกษาตั้งแต 
ช้ันอนุบาลถึงมัธยมตน (เกรด 8) ประกอบดวยโรงเรียนจํานวน 19 แหง มีนักเรียนรวมกันทั้งสิ้น 
12,930 คน รอยละ 62.5 เปนคนผิวขาว รอยละ 37.5 เปนชนกลุมนอย รอยละ 32.7 เปนนักเรียน
ที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะต่ํา กลุมนักเรียนเหลานี้ มีความหลากหลายมาก ใชภาษาที่แตกตางกัน
ถึง 72 ภาษา มีพนักงานรวม 1,898 คน คณาจารย จํานวน 947 คน ไดรับประกาศนียบัตร
รับรองวิชาชีพครูจากคณะกรรมการการศึกษารัฐอิลลินอยส ซ่ึง รอยละ 65 จบปริญญาโท มีส่ิง
อํานวยความสะดวกชั้นแนวหนา ไดแก คอมพิวเตอรแบบไรสายทุกหองเรียน ในทุกหองเรียนจะมี
คอมพิวเตอร อยางนอย 4 ตัว โทรทัศน 32 นิ้ว VCR โทรศัพท รวมทั้งระบบอินเตอรเน็ต นอกจากนี้ 
มีหองสตูดิโอสําหรับทําวีดิทัศน รวมทั้งระบบโทรทัศนวงจรปด เพื่อการสื่อสารและเรียนรูภายใน ผู
มีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย ชุมชน พอแมผูปกครอง ครูอาจารย พนักงานสายสนับสนุน 
นักเรียน โรงเรียนมัธยมปลาย (ซ่ึงรับนักเรียนเขาเรียนตอ) และบริษัทหางราน ในเชิงการแขงขัน 
รอยละ 90.5 ของนักเรียนในเขตนี้ เลือกที่จะเขาเรียนที่นี่ โดยมี quest academy ซ่ึงเปดสอนเฉพาะ
เด็กที่มีความเฉลียวฉลาดหรือมีพรสวรรคพิเศษเทานั้น เปนคูแขงหลักของเขตการศึกษาที่ 15 
 วิทยาลัยธุรกิจมอนฟอรท (The Montfort College of Business : MCB) เดิมชื่อวา The 
University of Northern Colorado’s College of Business กอตั้งเมื่อป ค.ศ. 1968 ตอมาป ค.ศ. 1984 
ไดเริ่มทําการพัฒนาคุณภาพอยางจริงจัง จนกระทั่งป ค.ศ. 1992 ผานการรับรองคุณภาพจาก AACSB 
International (Advance Collegiate Schools of Business) นับเปนมหาวิทยาลัยของรัฐแหงแรกของ
รัฐโคโลราโดที่ไดรับการรับรองจากสถาบันนี้ ใหการศึกษาระดับปริญญาตรีดานการจัดการธุรกิจ มี
นักศึกษา จํานวน 1,090 คน มีคณาจารยเต็มเวลา จํานวน 34 คน นอกเวลา จํานวน 13 คน วิทยาลัย
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มุงพัฒนาคุณภาพ ไดมุงเนนการปรับปรุงผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง การทบทวนโปรแกรม 
การเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ การขอการรับรองคุณภาพการศึกษา การวางระบบกําหนดตัวช้ีวัด 
รวมทั้งการประเมินและพัฒนาตนเองภายใตเกณฑบัลดริดจ (Baldrige) และการเขารวมเครือขาย 
การเทียบเคียงการศึกษา (educational benchmarking) ทําใหวิทยาลัยไดรับรางวัล ในป ค.ศ. 2004 
โดยมีพันธกิจหลัก คือ ใหการศึกษาที่เปนเลิศในระดับปริญญาตรีดานธุรกิจเพื่อเตรียมบัณฑิต
สําหรับความสําเร็จดานสายอาชีพและภาวะผูนําในธุรกิจ โดยมีวิสัยทัศนคือ มุงสรางชื่อเสียงความ
เปนเลิศดานการเตรียมผูนําธุรกิจในอนาคตและ ความเปนมืออาชีพ กลยุทธที่ใช คือ การจัดการเรียน
การสอนที่มุงเนน hight-tough คือการสอนกลุมเล็ก (ไมเกิน 30 คน) เนนปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน
และผูสอน wide-tough การสอนที่มุงเนนเทคโนโลยีที่หลากหลายทั้งที่มีอยูและเปนเทคโนโลยีใน
อนาคต และกาสอนที่ลุมลึก (professional depth) การสอนที่มุงเนนประสบการณจริง มี
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่ทันสมัย มีสถานีการทํางานพรอมอุปกรณครบครัน มีหองโลกไซเบอร 
มีเครือขายไรสาย มีหองคาหลักทรัพย ตลอดจนหองประชุมที่มีโสตทัศนูปกรณที่ครบครันทันสมัย  
คูแขงของวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยของรัฐในโคโลราโด วิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยเอกชนที่มี
คาใชจายเทามหาวิทยาลัยของรัฐ และไดรับการยอมรับจากหนังสือพิมพ Denver Post วาเปน 
possibly the best bargain in business education anywhere in the U.S. 
 เซอรและทีเตอร (Sherr and Teeter 1991 : 7-11) ไดกลาววา ในป 1992 มีสถาบันอุดมศึกษา 
220 แหงในประเทศสหรัฐอเมริกา ในการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรมาประยุกตใชและ            
เพิ่มจํานวนมากขึ้น โดยการนําการบริหารคุณภาพมาประยุกตใชตองคํานึงถึงองคประกอบหลัก      
5 ประการ คือ 1) สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหนาที่หลัก ๆ คือ งานสอน งานวิชาการ และงานใน 
การบริการชุมชน ทั้งนี้ตองกําหนดกลุมใชบริการดานตาง ๆ ใหชัดเจนและสรางความพึงพอใจให
เกิดกับลูกคา และกลุมซึ่งลูกคาตามแนวคิดของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร คือ ลูกคาภายใน 
ซ่ึงหมายถึงบุคลากรฝายตาง ๆ และลูกคาภายนอก หมายถึง กลุมผูใชบริการ คือนักศึกษาและ
ผูใชบริการงานวิชาการ 2) การดําเนินการปฏิบัติในดานตาง ๆ อยางเปนระบบและมีเปาหมายชัดเจน 
ซ่ึงในการดําเนินงานใหเปนไปอยางมีระบบ ตามแนวทางของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร      
จะยึดรูปแบบการนําวิธีการทาง PDCA เขามาใชโดย การวางแผน (plan) คือกอนการปฏิบัติงาน ตอง
มีการวิเคราะหจัดทําแผนงาน หรือสาเหตุของปญหาใหถูกตอง การปฏิบัติ (do) ใหดําเนินการตามที่
ออกแบบหรือตั้งแนวทางการปฏิบัติไว การตรวจสอบผลงานที่ปฏิบัติ (check) หรือทําการเก็บขอมูล 
ตรวจสอบกับแผนที่กําหนดไว และนําผลงานที่ปฏิบัติไปแลวมาปรับปรุงแกไขใหเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด (act) สถาบันอุดมศึกษา สามารถนําวิธีการแบบ PDCA มาใชได ทุกจุดของ
หนวยงานทั้งในดาน การเรียนการสอน ก็จะสามารถพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพได 3) การบริหาร
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ทรัพยากรมนุษย สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง โดยการพัฒนา 
ฝกอบรม สัมมนา และศึกษาตอ เพื่อใหบุคลากรมีความรูทันเทคโนโลยี 4) การมองการณไกล การ
กําหนดภารกิจและการใหความสําคัญตอลูกคา จําเปนอยางยิ่งที่บุคลากรทั้งองคกรตองมีความเขาใจ 
และตระหนักถึงความสําคัญขององคกรอยางเปนระบบและตอเนื่อง จึงจะสงผลตอการปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติงานไปสูส่ิงที่ดีขึ้น และ 5) พันธะผูกพัน การใหความสําคัญตอการนําวิธี
บริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรมาใชดําเนินการ จําเปนอยางยิ่งตองเร่ิมจากการตัดสินใจจากผูบริหาร
ระดับสูง และกําหนดเปนนโยบาย และมั่นใจวาการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรจะเปนวิธีการซึ่ง
นํามาดานคุณภาพและสิ่งที่ดีกวาในอนาคตขององคกร 

ทรุดี (Trudy, 1996 : 11-12) ไดศึกษาและนํากระบวนการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรมา
ประยุกตใชในหนวยงานราชการ โดยไดรับทุนสนับสนุนจากกองทุนปรับปรุงการศึกษา ใน
ระดับอุดมศึกษา (Fund for Improvement of Postsecondary Education : FIPSE) โดยทําการศึกษา
เรื่องการนําระบบการบริหารคุณภาพท่ัวทั้งองคกรมาประยุกตใชในสถาบันอุดมศึกษา โดยใช
ระยะเวลาศึกษาระหวางปรวม 3 ป คือตั้งแต ป 1989-1991 และนําเสนอหลักการแนวคิดตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับกระบวนการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร โดยนําเสนอในรูปบทความหนังสือตีพิมพ
เผยแพรแกสถาบันการศึกษาที่สนใจ นําไปศึกษาและประยุกตใชในสถาบันการศึกษาของตนเอง 
แบนทา ไดจัดสัมมนาขึ้นในเดือนพฤษภาคม 1992 ที่รัฐเทนเนสซี่ โดยเชิญผูประสานงานดานการ
ปรับปรุงคุณภาพจากมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียง จากการนํากระบวนการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร 
ไปประยุกตใชกับสถาบันการศึกษาของตนและประสบความสําเร็จทั้ง 7 แหง ซ่ึงประกอบดวย 
มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด มหาวิทยาลัยเทนเนสซี่ มหาวิทยาลัยมิชิแกน มหาวิทยาลัยเพสซิลวาเนีย 
มหาวิทยาลัยคอนซิล มหาวิทยาลัยมินิโซตา และสถาบันเทคโนโลยีแหงเวอรจิเนีย ผลการสัมมนา
ดังกลาวมีประเด็นที่สําคัญ คือการพิจารณาคุณสมบัติของมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาที่เนนใน
เร่ืองคุณภาพ (quality-oriented institution) ควรมีคุณลักษณะ 14 ประการ ดังนี้ 1) มีการใหสัญญาถึง
ความจําเปน ในการปรับปรุงอยางตอเนื่องและตลอดไป บุคลากรของสถาบันการศึกษา จะคิดคน
วิธีการที่จะทําใหเกิดสิ่งที่ดีขึ้นกวาเดิมเสมอ 2) มีการระบุถึงกลุมผูใชบริหารของสถาบันการศึกษา 
เชน นักเรียน ชุมชน ผูใชงานวิจัย ออกจากกันอยางชัดเจน และมีการระบุถึงสิ่งที่กลุมผูใชบริการ   
แตละกลุม ตองการไดรับจากการเขาบริการ 3) กําหนดความจําเปนในการใหบริการออกเปน     
ดานตาง ๆ ตามกลุมผูใชบริการตองการ ซ่ึงจัดทําโดยระบุเปนพันธกิจของสถาบันการศึกษา            
4) ระบุคานิยมใน  การใหบริการเพื่อสรางความพึงพอใจใหเกิดขึ้นแกกลุมลูกคาตาง ๆ ที่จะนําไปสู
การปฏิบัติอยางมุงมั่นและจริงจัง 5) พัฒนาวิสัยทัศนของสถาบันที่ควรเปนในอนาคต 6) มีผูนําที่
เขมแข็ง ส่ือสารกันไดอยางตอเนื่องกับคณาจารย เจาหนาที่และนิสิตนักศึกษา ถึงภารกิจ เปาหมาย 
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คานิยม และวิสัยทัศนในดานตาง ๆ  7) ระบุถึงกระบวนการที่วิกฤติ ในดานการสอน การวิจัย และ
การใหบริการ 8) ปรับความเหมาะสมระหวางวิธีการนําระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรมาใช
งานในกิจกรรมดานตาง ๆ 9) แบงปนการใหโอกาสในการศึกษาอยางตอเนื่องแกบุคลากรตาง ๆ    
ทั้งในดานของกระบวนการกลุมและทักษะที่ใชในการปฏิบัติงาน 10) ใชทีมที่มาจากหลายสาขา 
(cross functional teams) เพื่อปรับปรุงกระบวนการ มีการทํางานรวมกันกับผูสนับสนุนการศึกษา
ตาง ๆ สรางคุณภาพในแตละขั้นตอนและตัดการขึ้นตรงตอ การตรวจสอบเพื่อประสบความสําเร็จ
ในเรื่องคุณภาพ 11) ผลักดันการตัดสินใจไปสูบุคลากรระดับลางอยางเหมาะสม โดยเสริมสราง
ทัศนคติที่มีตอ การขึ้นตรงตอสถาบันการศึกษาและความเชื่อตอสถาบัน  12) วางรากฐาน             
การตัดสินใจการจัดสรรทรัพยากรจากขอมูลโดยวิ ธีการเชิงปริมาณ  การคิดทักษะตาง  ๆ               
การแกปญหาโดยกลุม ที่เนนความเกี่ยวของกับกระบวนการทางสถิติซ่ึงแนวทางการทํางานตาง ๆ 
ทั้งหมดนี้ ควรใชอยางแพรหลายทั่วทั้งสถาบัน มีการมองสถาบันในฐานะขององคการที่กําลัง     
ตองเรียนรู มีการสงเสริมการเรียนรูของนิสิตนักศึกษา การวิจัยและการใหบริการ 13) ศึกษาขยายผล
และประเมินกระบวนการผลิตของผลงานตาง ๆ สรางกิจกรรมที่มุงเนนการใหความตระหนัก      
กับการปรับปรุงกระบวนการทํางานใหกับคณาจารยและเจาหนาที่ นิสิตนักศึกษา ผูปกครอง ผูให
การสนับสนุนสถาบัน นายจางและสมาชิกของชุมชน และ 14) ใหความสําคัญและใหรางวัลกับผูที่
ทํางานหนักในดานการปรับปรุงคุณภาพ 
 สรุปวา การปรับปรุงคุณภาพทั้ง 14 ขอขางตน ถือวา เปนประเด็นสําคัญซ่ึงถือเปน
รากฐานในการปรับปรุงคุณภาพทั่วทั้งองคกร หากจะนําไปปฏิบัติจะตองดําเนินการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมขององคกร 

เศรษฐพงศ เศรษฐบุปผา และคณะ (2550 : 1-17) ไดพัฒนาเสนทางสูความเปนผูนํา
ทางการวิจัยของคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดวยวิธีตาง ๆ คือ ผูบริหาร       
นําโดยคณบดีไดสรางบรรยากาศใหเกิดวัฒนธรรมวิจัย โดยการเขามาพบปะสนทนาแบบตัวตอตัว
กับบุคลากรที่มีศักยภาพในการทํางานวิจัย สนับสนุนเงินทุนวิจัย รวมทั้งสรางโครงการวิจัย         
เปนชุดงานวิจัย มีการสรางและจัดกระบวนการที่สําคัญ เพื่อใหไดมาซึ่งทุนวิจัยจากภายนอก       
เปนการสรางขอกําหนดการควบคุมคุณภาพ และใชเครื่องมือในการบริหารจัดการสมัยใหม      
หลายอยางผสมกัน เพื่อชวยขับเคลื่อนใหไดงานตามเปาหมาย เชน การวิเคราะหสถานการณ 
(SWOT analysis) วงจรเดมมิ่ง (PDCA cycle) การบริหารมาตรฐานคุณภาพ (ISO 9001 : 2000) การ
จัดการความรู (KM) และ การเลื่อนไหลของตําแหนง (career path planning) เปนตน 
 วิธีปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดี คือ ผูบริหารสรางวัฒนธรรมวิจัยขึ้นในองคกร มีการจัด
กระบวนการควบคุมคุณภาพงานวิจัย จัดบุคลากรชวยสนับสนุนและชวยบริหารจัดการใหนักวิจัย มี
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การใชเครื่องมือในการบริหารจัดการสมัยใหม และมีการจัดสรรทรัพยากรชวยสนับสนุนการวิจัย
อยางพอเพียง 
 จรสวรรณ โกยวานิช (2550 : 175-195) ไดพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
อุตสาหกรรมบริการ  กรณีศึกษาศูนยบํ าบัดสุขภาพธารน้ํ าแร โรงพยาบาลระนองของ             
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดมีการปรับปรุง
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดี ใน 7 ขั้นตอน คือ การทบทวนสภาพองคกร การระบุความเสี่ยง
การวิเคราะหความเสี่ยง การประเมินคาความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง การติดตามและ
ทบทวนความเสี่ยง  และการสื่อสารและปรึกษาหารือ  ซ่ึงจากผลลัพธ  ทําใหรอยละของ              
ความพึงพอใจรวมของพนักงานเพิ่มขึ้นจากกอนและหลัง รอยละ 68.70 เปนรอยละ 87.59 
สําหรับผูรับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจากกอนและหลัง รอยละ 64.25 เปนรอยละ 87.22  และ         
ความสูญเสียโดยรวมกอนและหลังการจัดทําแผนจัดการความเสี่ยงลดลง รอยละ 80.56 เปน 19.44  
 วิธีปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดี คือ การประยุกตวิธีการบริหารความเสี่ยงตามระบบบริหาร
ความเสี่ยงตามมาตรฐานออสเตรเลีย/นิวซีแลนด (AS/NZS 4360) และการใชขอบเขตดานอาชีวอนามัย
และมาตรฐานความปลอดภัยตามสถาบันการแพทยแผนไทย กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ
แพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ปจจัยแหงความสําเร็จ อยูที่ผูบริหารมีความมุงมั่นของ
ผูบริหาร ความรวมมือของบุคลากรในองคกร และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการใน
กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

 บัญญัติ 19 ประการของบัลดริดจ มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ความเปนมาของบัลดริดจ วีรวุธ มาฆะศิรานนท (2545 : 91-120) กลาววา ในป ค.ศ.1988 

สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (National Institute of Standard and 
Technology : NIST) เริ่มกําหนดแนวคิดและรูปแบบขององคกรที่จะมุงสูความเปนเลิศทาง         
ดานคุณภาพไว ดังนี้ 1) ในการบริหารงานและกระบวนงานทุกประเภทขององคกร จะตองมุงไปที่
การใหความสําคัญกับลูกคา ทั้งที่เปนลูกคาภายนอก ซ่ึงอาจเปนผูบริโภคหรือลูกคาของลูกคาก็ได
และที่สําคัญอีกสวนหนึ่ง ก็คือลูกคาภายในองคกร ที่จําเปนตองสงผานชิ้นงานหรือกระบวนงาน
ตอเนื่อง โดยคํานึงถึง คุณภาพของสินคาและคุณภาพงาน รวมถึงคุณภาพในการใหบริการหลัง    
การขายและการบํารุงรักษา คุณคาในความรู สึกของลูกคา ซ่ึงเปนนามธรรมที่มองไม เห็น                
ความนาเชื่อถือและไดมาตรฐาน 2) สมาชิกทุกคนในองคกรจะตองมีเปาหมายรวมกัน และยึดมั่น       
แนวทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทุกคนจะมุงใชความคิดสรางสรรค ใหเกิดเปาหมายที่สําคัญและ
เปนประโยชนตอองคกร มีการวิเคราะหปญหา วิเคราะหโอกาสที่ซอนตัวอยูภายใตปญหานั้น ๆ มี
การวิเคราะหเปรียบเทียบทางเลือกในการแกปญหาและพัฒนางานอยางรอบคอบกอนลงมือปฏิบัติ 
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3) มีการเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็วและความคลองตัวในการเกิดผลสําเร็จโดยกระบวนการ 
ของการทํางานเปนทีม และผนึกกําลังประสานงานกัน ใหเกิดเปนทีมงานที่มีประสิทธิผลสูงสุด       
4) มีการประสานความรวมมือกับองคกรภายนอก ทั้งที่เปนลูกคา คูคาหรือแมกระทั่งองคกรธุรกิจ
อ่ืน ๆ เพื่อรวมกันพัฒนาคุณภาพและพัฒนาธุรกิจ และ 5) มีกระบวนการบริหาร บนพื้นฐานของ
ขอมูล ขอเท็จจริง เพื่อนํามาประกอบการตัดสินใจอยางเปนระบบ รวมถึงเนนการปองกันมิใหเกิด
ปญหามากกวาการตามแกไขปญหา 

 พรอมกันนั้น สถาบันมาตรฐานก็ไดจัดทําเปนขอกําหนดของหลักเกณฑรวม 7 หมวด ซ่ึง
อธิบายไดดวยขอบัญญัติรวม 19 ประการ เพื่อใชเปนเกณฑในการแขงขันและใหรางวัลมัลคอม
บัลดริดจ (Malcolm Baldrige National Quality Award) ขึ้น โดยองคกรธุรกิจ  ช้ันนําทั่วไป ใน
สหรัฐอเมริกาตางนิยมเรียกกันวา ระบบบัลดริดจ (Baldrige System) และรางวัลมัลคอมบัลดริดจ 
(Malcolm Baldrige) นี้เอง ที่องคกรทั่วไปตางก็มุงหวังอยางสูงสุดที่จะเปน ผูพิชิตรางวัลท่ีมีเกียรติ
นี้ใหจงได เชนเดียวกับรางวัลเดมมิ่ง (Deming Prize for Quality) ในประเทศญี่ปุน ซ่ึงลวนแลวแต
ทรงคุณคา เชนรางวัลออสการ (Oscar) อันทรงเกียรติที่นักแสดงและศิลปนทั่วโลกใฝฝนถึงนั่นเอง 
 2. หลักเกณฑ 7 หมวดของ MBNQA มีหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก องคกรที่
ประสบความสําเร็จในการบริหารคุณภาพแบบทีคิวเอ็ม ดวยขอกําหนดของบัลดริดจ รวม 7 หมวด ซ่ึง
สามารถกําหนดขอยอยออกเปนขอบัญญัติ 19 ประการ ดังแผนภูมิที่ 17 
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แผนภูมิที่ 17 ความสัมพันธของรางวัลแหงคุณภาพ (MBNQA) 
ที่มา : Harrison, Kenneth & Godfrey, Modern Methods for Quality Control and Improvement. n.p. 
2001 : 107.  
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 เบสเตอรฟราย (Besterfile 2004 : 67-70) กลาววา รางวัลมัลคอมบัลดริดจ (MBNQA) 
เปนรางวัลแหงคุณภาพที่เกิดขึ้นในป ค.ศ.1987 เปนรางวัลท่ีจัดใหกับองคกรในสหรัฐอเมริกา
สําหรับ หนวยงานที่มีผลการปฏิบัติงานเปนเลิศ (performance excellence) องคกรสวนมาไมคอย
สนใจในรางวัล จะใชเทคนิคของการวัดดวยผลของการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ในการ
ประเมินรายปเปนพื้นฐาน 
 กรอบของรางวัลคุณภาพมัลคอมบัลดริดจ กําหนดไว 7 ประการ ใน 19 ประการ ดังแผนภูมิที่ 18 
 
 

 

แผนภูมิที่ 18 มุมมองของระบบบัลดริดจ 7 ดาน 19 ประการ 
ที่มา : Besterfile, กรอบของรางวัลคุณภาพมัลคอมบัลดริดจ [Online], Available : 
http://hpe4.anamai.moph.go.th/hpe/images/MBNQA_standard.jpg 
 รายละเอียดของแตละดานมี ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4 กรอบรางวัลคุณภาพของบัลดริดจ 
 

 รายการ (categories and items) คาคะแนน (point values) 
1 ภาวะผูนําของผูบริหาร (leadership)  120 
 1.1 การนําองคกร (organizational leadership) 70  
 1.2 ความรับผิดชอบทางสังคม (social responsibility)   
2 การวางแผนกลยุทธ (strategic planning)    85 

 2.1 การพัฒนากลยุทธ (strategy development) 40  
 2.2 การนํากลยุทธสูการปฏิบัติ (strategy deployment) 45  

กรอบแนวคิดเกณฑคณุภาพบัลดริดจสูความเปนเลิศ 

ขอมูลพื้นฐานองคกร : สภาพแวดลอม ความสัมพันธ และความทาทาย 

1 
ภาวะผูนํา 

2 
การวางแผนกลยุทธ 

3 
การวางแผนกลยุทธ 

1 
ภาวะผูนํา 

3 
การวางแผนกลยุทธ 

4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 

5 
การจัดการ HR 

6 
การจัดการกระบวนการ 

7 
ผลลัพธ 
ทางธุรกิจ 
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 รายการ (categories and items) คาคะแนน (point values) 
3 ลูกคาและตลาด (customer and market focus)    85 
 3.1 ความรูเกี่ยวกับลูกคาและตลาด  

(customer and market knowledge) 
40  

 3.2 ความสัมพันธและความพงึพอใจลูกคา  
(customer relationships and satisfaction) 

45  

4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 
 (measurement, analysis, and knowledge management) 

   90 

 4.1 การวัดและวิเคราะหการดําเนนิงาน (measurement 
and analysis of organization performance) 

45  

 4.2 ขอมูลขาวสารและการจัดการความรู  
(information and knowledge management) 

45  

5 การจัดการทรัพยากรมนุษย (human resource focus)    85 
 5.1 ระบบการทํางาน (work systems) 35  
 5.2 การเรียนรูและแรงจูงใจพนักงาน 

(employee leaning and motivation) 
25  

 5.3 การอยูดีและความพึงพอใจของพนักงาน  
(employee well-being and satisfaction) 

25  

6 การจัดการกระบวนการ (process management)    85 
 6.1 กระบวนการสรางคุณคา (value creation process) 50  
 6.2 กระบวนการสนับสนุน (support process) 35  
7 ผลลัพธทางธุรกิจ (business results)  450 

 7.1 ผลลัพธความพึงพอใจลูกคา 
 (customer-focused results) 

75  

 7.2 ผลลัพธดานผลผลิตและบริการ  
(product and service results) 

75  

 7.3 ผลลัพธดานการเงินและการตลาด  
(financial and market results) 

75  

 7.4 ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษย  
(human resource results) 

75  

  ตารางที่ 4 (ตอ)  
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 รายการ (categories and items) คาคะแนน (point values) 
 7.5 ผลลัพธดานประสิทธิผลองคกร  

(organizational effectiveness results) 
75  

 7.6 ผลลัพธดานธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบทาง
สังคม (governance and social responsibility results) 

75  

  รวมคาคะแนน (total point)  1000 

 อธิบายพอสังเขป มีดังนี้ 
1. ภาวะผูนําของผูบริหาร (120 คะแนน) เปนความสําเร็จของผูบริหารในการสรางสรรค

และสนับสนุนใหเกิดวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและการใหความสําคัญแกลูกคา  
ความเปนผูนําประกอบดวย 2 หัวขอยอย ดังนี้ 1) ระบบการนํา หัวขอนี้ ตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับระบบ
การนําวาไดรับการออกแบบใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการผลักดันใหเกิดการปรับปรุง
คุณภาพของผลิตภัณฑและบริการ ตลอดจนคุณภาพขององคกร ไปตามทิศทางที่กําหนดไวในแผน
ยุทธศาสตรอยางไร ระบบการนําไดแก การจัดใหมีองคประกอบทั้งปวงที่จัดขึ้นเพื่อใหเกิดการแสดง
บทบาทและภาระหนาที่ขององคกรการนําอยางมีประสิทธิผล หรือกอใหเกิดการชี้นําและผลักดันใหทั่ว
ทั้งองคกรมุงไปขางหนา ตามทิศทางที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตร และ 2) ความรับผิดชอบตอ
สังคมและความเปนพลเมืองดีขององคกร หัวขอนี้ ตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับวามรับผิดชอบขององคกรตอ
สาธารณะในดานตางๆ อาทิ ความปลอดภัย สุขอนามัย การจัดการของเสีย การปองกันมลพิษและรักษา
สภาพแวดลอม ความรับผิดชอบ ความมีจริยธรรม การมีสวนรวมพัฒนาชุมชน หัวขอดังกลาวควรมีการ
ปฏิบัติที่เปนรูปธรรมและสามารถตรวจสอบได 
 2. การวางแผนกลยุทธ (85 คะแนน) เปนการรวบรวมขอกําหนดในการปฏิบัติงาน            
การวางแผนและสรางกลยุทธ เพื่อประกันคุณภาพของผลผลิตและการบริการ การวางแผนกลยุทธ 
ประกอบดวย 2 หัวขอยอย ดังนี้ 1) กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร หัวขอนี้ ตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับ
คุณภาพของกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร เพื่อมุงสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาและเสริมสราง
ความสามารถในการแขงขันขององคกร และ 2) กระบวนการนําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ 
หัวขอนี้ ตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับคุณภาพของกระบวนการนําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติของ
องคกร 
 3. ลูกคาและการตลาด (85 คะแนน) เปนการใหจุดสําคัญแกลูกคา การับฟงความตองการ
และความคิดเห็นของลูกคาตลอดจนความสําเร็จในการตอบสนอง ประกอบดวย 2 หัวขอยอย ดังนี้  
1) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับความตองการและความคาดหวังของลูกคา หัวขอนี้ ตรวจวินิจฉัย
เกี่ยวกับวิธีการที่องคกรหาความตองการและความคาดหวังของลูกคา ทั้งในปจจุบันและในอนาคต 

ตารางที่ 4 (ตอ) 
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และ 2) ความสัมพันธและความพึงพอใจของลูกคามีมากเพียงใด และจะปรับปรุงอยางไร หัวขอนี้ 
ตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับ วิธีการที่องคกรใชในการบริหารความสัมพันธกับลูกคา เพื่อนําเสียงสะทอน
จากลูกคามาใชประโยชนในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑและบริการ ตลอดจนนํามา
เสริมสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา 
 4. การวัดผล การวิเคราะหและการจัดการความรู (90 คะแนน) เปนการตรวจสอบวัดผล
การปฏิบัติงานที่เปนระบบและใหมีการวิเคราะหเปนขอมูลและสารสนเทศ ประกอบดวย 3 หัวขอยอย 
ดังนี้ 1) การเลือกใชขอมูลและสารสนเทศ หัวขอนี้ ตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับ การกําหนดเลือกและ    
การใชประโยชนจากสารสนเทศในกิจกรรมดานการบริหารสาขาตางๆ ขององคกรเพื่อสนับสนุน
กระบวนการตัดสินใจ การวางแผน และการขับดันใหเกิดการปรับปรุงสมรรถนะดานตาง ๆ ใน
ระดับตางๆ ของทั่วทั้งองคกร 2) การเปรียบเทียบขอมูลกับคูแขง และ 3) การวิเคราะหขอมูลใน
บริษัท หัวขอนี้ ตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับวิธีการรวบรวมและ การวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ ใน
กิจกรรมดานการบริหารสาขาตาง  ๆ ขององคกร เพื่อการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจ            
การวางแผน และการขับดันใหเกิดการปรับปรุงสมรรถนะดานตางๆ ในระดับตาง ๆ ทั่วทั้งองคกร 
 5. การจัดการทรัพยากรมนุษย (85 คะแนน) เปนความสําเร็จของความพยายามที่จะพัฒนา
ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุจุดประสงคของคุณภาพในหนวยงานและจุดประสงค
ของการปฏิบัติ ประกอบดวย 3 หัวขอยอย ดังนี้ 1) ระบบการทํางาน หัวขอนี้ ตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับ
ระบบงานขององคกรวา ชวยสงเสริมและจูงใจใหพนักงานของตนพัฒนาตนเอง และอุทิศกําลังใจ
และกําลังกายของตนใหแกการบรรลุวัตถุประสงคขององคกรอยางเต็มความสามารถอยางไร          
2) การศึกษา การอบรม และการพัฒนาบุคลากร หัวขอนี้ ตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับระบบการศึกษา    
การอบรม และการพัฒนาบุคลากรวา ชวยสงเสริมความสามารถการแขงขันขององคกรและ        
ชวยยกระดับสมรรถนะและสรางความพึงพอใจใหแกพนักงานอยางไร และ 3) การอยูดีกินดีและ
ความพึงพอใจของบุคลากร  หัวขอนี้ ตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับ การสรางสรรคสภาพแวดลอม และ
บรรยากาศในการทํางานใหมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เปนไปตามหลักนิเวศวิทยา และการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน 
 6. การจัดการตามกระบวนการ (85 คะแนน) เปนประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติให
มั่นใจในคุณภาพของทุกหนวยงาน รวมท้ังหนวยงานขางเคียงที่ใหการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ประกอบดวย 3 หัวขอยอย ดังนี้ 1) การบริหารการผลิตและการบริการ  หัวขอนี้ตรวจวินิจฉัย
เกี่ยวกับการบริหาร การผลิตและการบริการขององคกรวา มีสมรรถนะเพียงพอที่จะตอบสนองความ
ตองการของลูกคาหรือไม และสมรรถนะนั้นไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้นอยางตอเนื่องอยางไร         
2) การบริหารหนวยงานสนับสนุน หัวขอนี้ ตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับการบริหารกระบวนการสนับสนุน
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ที่สําคัญ ๆ วาไดรับการออกแบบและบริหารอยางไร เพื่อใหมีสมรรถนะที่สามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคาภายในและลูกคาภายนอก และสมรรถนะนั้นไดรับ การปรับปรุงใหดีขึ้นอยาง
ตอเนื่อง และ 3) การบริหารสมรรถนะของผูสงมอบและสมรรถนะของคูคา หัวขอนี้ ตรวจวินิจฉัย
เกี่ยวกับการบริหารสมรรถนะของผูสงมอบและสมรรถนะของคูคาขององคกรเพื่อใหมั่นใจไดวา 
วัตถุดิบ ช้ินสวนประกอบ การบริการที่ไดรับจากผูสงมอบและการใหบริการแกลูกคาขั้นสุดทาย
ของคูคา เปนไปตามวัตถุประสงคดานคุณภาพขององคกร 
 7. ผลลัพธทางธุรกิจ (450 คะแนน) เปนการแสดงถึงความกาวหนาในการปฏิบัติงาน        
ดูความพึงพอใจของลูกคา ผลผลิตและคุณภาพการใหบริการ การเงินและการตลาด ผลทางธุรกิจ
และสังคม ประกอบดวย 5 หัวขอยอย ดังนี้ 1) ความพึงพอใจของลูกคา 2) ผลลัพธทางดานการเงิน
และการตลาด 3) ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษย 4) ผลลัพธดานผูสงมอบและหุนสวน และ                
5) ผลลัพธดานการปฏิบัติงานของบริษัท 
 ปจจุบันองคประกอบของ The Malcolm baldrige national Quality Program ยังมี
องคประกอบ 7 ประการเทาเดิม แตปรับเปลี่ยนใหตรงกับการประยุกตใชในการศึกษามากขึ้น ดังนี้ 
 1. ภาวะผูนํา (leadership) แบงเปน1) ผูบริหารระดับสูงตองใหความสําคัญตอนักเรียน 
ผูปกครอง ชุมชน เปนสําคัญ มีทิศทางการบริหารที่ชัดเจนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีการมอบ
อํานาจการตัดสินใจใน การทํางานไปสูหนวยงานยอยในองคกรหรือทีมงาน สรางภาวะแวดลอมให
เหมาะสมกับการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งความเที่ยงตรง นวัตกรรม ความปลอดภัย 
ความกาวหนาขององคกร คณะและนักเรียน และ 2) ผูบริหารระดับสูงจะตองมีปฏิสัมพันธกับ
บุคลากรในองคกร เพื่อความเขาใจที่ตรงกันในเปาหมาย สํารวจความตองการของบุคลากร 
นอกจากนี้ ยังตองรับรูพึงความตองการของทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของทั้งนโยบายการบริหารและใน
การบริหารจัดการ 
 2. การวางแผนกลยุทธ (strategic planning) ประกอบดวย 1) กระบวนการวางแผน 
วางแผนครอบคลุม มีขั้นตอน มีหลักการบริหารและมีแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว คํานึงถึง
องคประกอบกอนการวางแผน เชน ความคาดหวังของนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน องคประกอบ
ภายนอก เชน ความเขมแข็ง ความออนแอของชุมชน สภาพการเดินทาง แหลงความรูในทองถ่ิน 
รายไดเฉล่ียของผูปกครอง และเทคโนโลยี เปนตน 2) วัตถุประสงคของยุทธศาสตรที่กําหนด ตอง
กําหนดวัตถุประสงคระยะสั้น ระยะยาว มีเปาหมายความสําเร็จที่ชัดเจน และ 3) การดําเนินงานตามแผน  
มีการดําเนินงานตามแผน  บรรลุวัตถุประสงคที่วางไว มีผู รับผิดชอบ มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดที่วางไว นําผลการดําเนินงานตามแผนมาเปรียบเทียบกับเปาหมายของ
โรงเรียน นักเรียน ผูปกครองและชุมชน 
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 3. นักเรียน ผูปกครอบ ชุมชน (student stakeholder and market focus) แบงเปน 1) ความรู
ของนักเรียน ความตองการของผูปกครอง และความคาดหวังที่มีตอการจัดกระบวนการเรียน       
การสอน วิธีการจัดการเรียนการสอนซึ่งควรคํานึงถึงชนชาติ เชื้อชาติ ขอมูลพื้นฐานของนักเรียน 
ผูปกครอง ชุมชน ความตองการในทองถ่ิน และระดับการศึกษาของบุคคล ถาระบบการจัดการเรียน
การสอนมีความแตกตางกับความตองการของผูเรียน องคกรก็ควรปรับเปลี่ยน และ 2) ความสัมพันธ
และความพึงพอใจของนักเรียน ผูปกครองและชุมชน องคกรตองมีวิธีการสรางความสัมพันธเพื่อ
นําไปสูความพึงพอใจของนักเรียน ผูปกครองและชุมชนมีการประเมินตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว 
 4. สารสนเทศและการวิเคราะห (information and analysis) แบงเปน 1) เครื่องมือวัดและ
วิเคราะหการบริหารจัดการในองคกร องคกรตองมีการวัดและวิเคราะหระบบการบริหาร เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ เลือกหัวขอการวัดที่ครอบคลุม สามารถบอกถึงความสามารถทางวิชาการได 
เมื่อไดผลการวัดมาแลวตองนํามาวิเคราะห จากนั้น ผูบริหารตองนําเอาขอดี/ขอดอยไปวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงใหดีขึ้นตอไป และ 2) การบริหารขอมูลสารสนเทศ องคกรตองมีขอมูลของหนวยงานยอย 
ทีมงาน นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน และสภาพแวดลอมตางๆ ขององคกร มีระบบการจัดเก็บขอมูลที่
มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความตองการในการจัดการบริหารได นอกจากนั้น ควรมี
อุปกรณจัดเก็บ (คอมพิวเตอร) โปรแกรมที่ใชสะดวกเหมาะสมกับความตองการในการบริหารได 
 5. คณะและทีมงาน (faculty and staff focus) แบงเปน 1) วัฒนธรรมการทํางาน และความ
ยึดหยุนตอการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของผูเรียน การสื่อสารที่มีความรูและทักษะที่
เอ้ือตองาน และสถานที่ บรรยากาศที่ดี 2) คณะที่กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวา และทีมงานที่พรอมจะ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พรอมชวยเหลือซ่ึงกันและกันในทีมงาน มีความสัมพันธตอกันในแตละกลุม
ยอยเรียนรู เปาหมาย และมีจุดประสงครวมกัน มีความเปนผูนํา 3) มีการยอนกลับของขอมูล ให
ขวัญและกําลังใจ มีความมุงหวังที่จะทํางานเพื่อนักเรียน และผูปกครองสูง 4) มีการวางแผนที่จะ
นําไปสูความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ และ 5) มีคุณลักษณะเฉพาะ และทักษะปฏิบัติเหมาะสมกับงาน 
มีการนิเทศสําหรับสมาชิกใหม และการใหความรู ใหการฝกอบรมอยางสม่ําเสมอสําหรับทีมงาน 
 6. กระบวนการบริหาร (process management) แบงเปน 1) กระบวนการจัดการเรียน   
การสอน  การจัดการเรียนรูตองตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล พัฒนาผู เ รียนไปสู
มาตรฐานสากล นําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน มีการเชื่อมโยงความรู การถายโยง
ความรูไปสูกระบวนการเรียนที่มีประสิทธิภาพ ใชการวัดประเมินเปนระยะ ๆ โดยวัดผลยอย และ
นําไปสูการวัดผลโดยภาพรวม และ 2) การใหบริการแกนักเรียน ดูแลความสะดวก ความปลอดภัย 
ใหกับนักเรียน เชน ระบบการสื่อสาร การคมนาคม แหลงความรูตาง ๆ ตรวจสอบ ประเมินผลตาม
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เกณฑ โดยใหนักเรียนไดมีโอกาสใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานขององคกร ทีมงาน ผูควบคุมและ
สวัสดิการ ตาง ๆ 
 7. ผลการดําเนินงานในองคกร (organization performance results) แบงเปน 1) ผลการเรียน
ของนักเรียนมีตัวช้ีวัดที่ชัดเจน 2) ความพึงพอใจเกิดขึ้นกับตัวนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน           
3) งบประมาณ การบริหารการเงิน 4) คณะและทีมงาน และ 5) ประสิทธิผลขององคกร 
 

 เกณฑการดําเนินงานตามรางวัลคุณภาพ (MBNQA 2006)  
               ในการดําเนินงานการศึกษาสูความเปนเลิศโดยเกณฑรางวัลคุณภาพบัลดริดจไดกําหนด
องคประกอบ 7 ประการ คือ (Baldrige National Quality Program 2006 : 3-45) 
 1. ภาวะผูนํา (leadership) แบงเปน 1) ภาวะผูนําของผูบริหารระดับสูง (senior leadership)     
การสรางวิสัยทัศนและคุณคา (vision and values) การติดตอส่ือสารและการดําเนินงานองคการ 
(communication and organization performance) และ 2) การปกครองและความรับผิดชอบทาง
สังคม (governance and social responsibilities) การปกครององคการ (organizational governance) 
ทางกฎหมายและพฤติกรรมทางจริยธรรม (legal and ethical behavior) การใหการสนับสนุนตอ
ชุมชนที่สําคัญ (support of key communities)  
 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ (strategic planning) แบงเปน 1) การจัดทํายุทธศาสตร 
(strategy development) และ 2) การถายทอดยุทธศาสตร (strategy deployment)  
                3. ลูกคาและการตลาด (customer and market focus) แบงเปน 1) ความรูเกี่ยวกับการตลาด
และลูกคา (customer and market knowledge และ 2) ความสัมพันธและความพึงพอใจลูกคา (customer 
relationships and satisfaction) 
                4. การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู (measurement, analysis, and knowledge 
management) แบงเปน 1) การวัด วิเคราะห และการทบทวนการดําเนินงานองคการ (measurement, 
analysis, and review of organizational performance) และ 2) การจัดทําขอมูลขาวสารและ           
การจัดการความรู (information and knowledge management) 
  5. การมุงเนนทรัพยากรบุคคล (human resource focus) แบงเปน 1) ระบบงาน (work systems) 
2) การเรียนรูของบุคลากรและแรงจูงใจ (employee learning and motivation) และ 3) การสรางความ
ผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร (employee well-being and satisfaction) 
 6. การจัดการกระบวนการ (process management) แบงเปน 1) กระบวนการสรางคุณคา 
(value creation process) และ 2) กระบวนการสนับสนุนและการวางแผนการปฏิบัติงาน (support 
processes and operational planning) 
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 7. ผลลัพธการดําเนินงาน (Results) แบงเปน 1) ผลลัพธดานการบริการและผลผลิต 
(product and service outcomes) 2) ผลลัพธดานลูกคา (customer-focused outcomes) 3) ผลลัพธดานการตลาด
และการเงิน (financial and market outcomes) 4) ผลลัพธดานทรัพยากรบุคคล (human resource 
Outcomes) 5) ผลลัพธดานประสิทธิผลองคการ (organizational effectiveness outcomes) และ 6) ผลลัพธ
ดานความรับผิดชอบทางสังคมและภาวะผูนํา (leadership and social responsibility outcomes) 
 

กรอบของ Baldrige National Quality Program  
ในกรอบการดําเนินงานในป 2009-2010 (version 2009-2010) สําหรับสถาบันการศึกษา 

education criteria for performance excellence ไดกําหนดองคประกอบสําหรับองคกรการศึกษาไว   
7 องคประกอบ คือ การนําองคกรหรือภาวะผูนํา (leadership) การวางแผนเชิงกลยุทธ (strategic 
planning) กําหนดกลุมลูกคาและการตลาด (customer and market focus) กําหนดกลุมคนทํางาน 
(workforce focus) การจัดการกระบวนการ (process management) และ ผลลัพธ (results) (Baldrige 
National Quality Program Version 2009-2010 2009 : 3) 

 

 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  
 เปนการบริหารจัดการภาครัฐที่ไดมีการนํามาประยุกตใชในระบบราชการ เพื่อการพัฒนา
ระบบบริหารราชการไทย มีสาระสําคัญ ไดแก 

1. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2549 : 1-3) กลาววา ความเปนมาของ
การดําเนินงานการบริหารจัดการภาครัฐ ไดนําระบบการบริหารคุณภาพ ตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐวา ประเทศที่พัฒนาแลวในหลายประเทศ ไดมีการนําระบบ
มาตรฐานการบริหารจัดการมาใชในภาครัฐและเอกชน เพื่อใหมีการปรับปรุงกระบวนงานอยาง
ตอเนื่อง และเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ไดมีเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Malcolm Baldrige National Quality Award : MBNQA) และได
เปนแนวทางใหประเทศตาง ๆ นําไปประยุกตใชมากกวา 70 ประเทศ เชน 
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ตารางที่ 5 เกณฑรางวัลคุณภาพที่พัฒนามาจาก MBNQA 
 

ประเทศ ช่ือรางวัลที่พัฒนามาจาก MBNQA ป ค.ศ. ที่เริ่มประกาศ 
มอบรางวัล 

ออสเตรเลีย Australia Business Excellence Award (ABEA) 1988 
สหภาพยุโรป European Quality Award (EQA) 1989 
สิงคโปร Singapore Quality Award (SQA) 1994 
ญี่ปุน Japan Quality Award (JQA) 1995 

 2. เหตุผลความจําเปนในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เปนเปาหมายสําคัญ
ในประเด็น ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาระบบราชการ ของแผนการบริหารราชการแผนดิน 
(พ.ศ. 2548-2551) และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) ที่ตองการ
ใหหนวยงานภาครัฐมีการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางาน ไปสูระดับมาตรฐานสากล (high 
performance) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไดสงเสริมใหมีการพัฒนาระบบ
ราชการมาอยางตอเนื่อง เพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีการปรับปรุงการทํางาน ยกระดับการบริหาร
จัดการ โดยนําเทคนิคและเครื่องมือบริหารจัดการสมัยใหมมาใช เชน การลดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 
(blueprint for change) เปนตน อยางไรก็ดี เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของระบบการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานของหนวยงานภาครัฐ และเปนการรองรับการพัฒนาระบบราชการในขั้นตอไป สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จึงไดนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาเปน
เครื่องมือในการดําเนินการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 ตาม
ขอเสนอของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 3. เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เปนการนําหลักเกณฑและแนวคิดตามรางวัล
คุณภาพแหงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige National Quality Award : MBNQA) 
และรางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศไทย (Thailand Quality Award : TQA) มาปรับใหสอดคลอง
กับทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทย  ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. 2546-2550) การดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหาร   
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมทั้ง การประเมินผลตาม คํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อใหมี            
ความเหมาะสมตามบริบทของภาคราชการไทยทั้งนี้ เพื่อใหสวนราชการใชเปนกรอบในการประเมิน
องคกรดวยตนเอง และเปนแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการองคกรเพื่อการยกระดับ
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คุณภาพมาตรฐานการทํางานของหนวยงานภาครัฐ ใหอยูในระดับและเกณฑที่สามารถยอมรับได 
ตามเปาหมายดานการพัฒนาระบบราชการของแผนการบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ. 2548-2551) 

  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐแบงออกเปน 2 สวนใหญ ๆ คือ 1) ลักษณะ 
สําคัญขององคกร และ 2) เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

6. การจัดการ
กระบวนการ

5. การมุงเนน
ทรพัยากรบุคคล

4. การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู

3. การใหความสําคัญ
กับผูรบับรกิารและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

1. การนํา
องคกร

2. การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร

ลักษณะสําคัญขององคกร

7. ผลลัพธ
การดําเนินการ

เกณฑคณุภาพเกณฑคณุภาพการบรหิารจัดการภาครฐัการบรหิารจัดการภาครฐั

 
แผนภูมิที่ 19 เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, คูมือแนวทางดําเนินการตัวช้ีวัดระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (กรุงเทพฯ : 
สหมิตรพร้ินติ้ง, 2549), 3. 
 

 มีรายละเอียด ดังนี้ 1) ลักษณะสําคัญขององคกร เปนการอธิบายถึงภาพรวมในปจจุบัน
ของสวนราชการ สภาพแวดลอมในการปฏิบัติภารกิจ ความสัมพันธระหวางหนวยงานกับ
ผูรับบริการ สวนราชการอื่น และประชาชนโดยรวม ส่ิงสําคัญที่มีผลตอการดําเนินการ และความทา
ทายที่สําคัญในเชิงยุทธศาสตรที่สวนราชการเผชิญอยู รวมถึงระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ
ของสวนราชการ 2) เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ประกอบดวยคําถามตาง ๆ ในแตละหมวด ซ่ึงเปนแนวทางในการบริหารจัดการที่จะนําสวนราชการ
ไปสูองคกรแหงความเปนเลิศได และเกณฑในแตละหมวดจะมีความเชื่อมโยงกันระหวาง หมวด
ตาง ๆ เพื่อแสดงใหเห็นถึงการบริหารจัดการที่ดีตองมีความสอดคลองและบูรณาการกัน อยางเปนระบบ 
 เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประกอบดวย 7 หมวด คือ หมวด 1 การนําองคกร 
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนได 
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สวนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ และ หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ 
 ทั้งนี้ เกณฑทั้ง 7 หมวด สามารถอธิบายไดเปน 2 สวน ไดแก สวนที่เปนกระบวนการ 
และสวนที่เปนผลลัพธ สวนที่เปนกระบวนการ (หมวด 1-6) เปนเกณฑเพื่อใชประเมินประสิทธิภาพ
ของสวนราชการ สามารถจัดไดเปน 3 กลุม ไดแก 1) กลุมการนําองคกร ประกอบดวย หมวด 1    
การนําองคกร หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร และ หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย 2) กลุมพื้นฐานของระบบบริหาร ประกอบดวย หมวด 4 การวัด              
การวิเคราะห และจัดการความรู 3) กลุมปฏิบัติการ ประกอบดวย  หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากร
บุคคล และหมวด 6 การจัดการกระบวนการ สวนที่เปนผลลัพธ (หมวด 7) เปนเกณฑเพื่อใชประเมิน
ประสิทธิผลของสวนราชการ ใน 4 มิติ ที่มีความสอดคลองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ไดแก 
มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ มิติดานคุณภาพการใหบริการ มิติดานประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติราชการ มิติดานการพัฒนาองคกร 
 รายละเอียดในหมวดตาง ๆ ทั้ง 7 หมวด มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 หมวด   1   การนําองคกร เปนการตรวจประเมินวา ผูบริหารของสวนราชการดําเนินการ
อยางไรในเรื่องวิสัยทัศน เปาประสงคระยะสั้นและระยะยาว คานิยม และความคาดหวังในผล     
การดําเนินการ รวมถึงการใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การกระจายอํานาจ  
การตัดสินใจ การสรางนวัตกรรม และการเรียนรูในสวนราชการ รวมทั้งตรวจประเมินวา สวนราชการ
มีการกํากับดูแลตนเองที่ดี และดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอชุมชนอยางไร 
 หมวด   2   การวางแผนเชิงยุทธศาสตร เปนการตรวจประเมินวิธีการกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และกลยุทธหลัก รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
และการถายทอดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และกลยุทธหลัก รวมถึงแผนปฏิบัติราชการที่ได      
จัดทําไว เพื่อนําไปปฏิบัติและการวัดผลความกาวหนา 
 หมวด 3  การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เปนการตรวจประเมินวา 
สวนราชการกําหนดความตองการ ความคาดหวัง และความนิยมชมชอบของผูรับบริการและ          
ผูมีสวนไดสวนเสียอยางไร รวมถึง สวนราชการมีการดําเนินการอยางไรในการสรางความสัมพันธ
กับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การกําหนดปจจัยที่สําคัญที่ทําใหผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียมีความพึงพอใจ และนําไปสูการกลาวถึงสวนราชการในทางที่ดี 
 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู เปนการตรวจประเมินวา สวนราชการ
เลือก รวบรวม วิเคราะห จัดการและปรับปรุงขอมูลและสารสนเทศ และจัดการความรูอยางไร 
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 หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล เปนการตรวจประเมินวา  ระบบงาน  และระบบ    
การเรียนรูของบุคลากรและการสรางแรงจูงใจ  ชวยใหบุคลากรพัฒนาตนเองและใชศักยภาพ      
อยางเต็มที่เพื่อใหมุงไปในแนวทางเดียวกันกับเปาประสงคและแผนปฏิบัติการโดยรวมของ        
สวนราชการอยางไรรวมทั้งตรวจประเมินความใสใจการสรางและรักษาสภาพแวดลอมใน          
การทํางาน  สรางบรรยากาศที่เอื้อตอการปฏิบัติงานของบุคลากร  ซ่ึงจะนําไปสูผลการดําเนินการที่
เปนเลิศ และความเจริญกาวหนาของบุคลากรและสวนราชการ 
 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ เปนการตรวจประเมินแงมุมที่สําคัญทั้งหมดของ           
การจัดการกระบวนการ การใหบริการ และกระบวนการอื่นที่สําคัญที่ชวยสรางคุณคาแกผูรับบริการ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย และการบรรลุพันธกิจของสวนราชการ ตลอดจนกระบวนการสนับสนุนที่
สําคัญตาง ๆ โดยหมวดนี้ครอบคลุมกระบวนการที่สําคัญของหนวยงานทั้งหมด 
 หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ เปนการตรวจประเมินผลการดําเนินการและแนวโนม
ของสวนราชการในมิติตาง ๆ ไดแก  มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ  มิติดานคุณภาพ
การใหบริการ  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  และมิติดานการพัฒนาองคกร 
นอกจากนี้ ยังตรวจประเมินผลการดําเนินการของสวนราชการโดยเปรียบเทียบกับสวนราชการ 
หรือองคกรอื่นที่มีภารกิจคลายคลึงกัน  
               สรุปการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (ทีคิวเอ็ม) เปนการควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน
ในทุกขั้นตอน ที่มีเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีสวนรวมอยางเต็มความสามารถ ที่มีองคประกอบ            
7 ประการ คือ หมวด 1 การนําองคกร หมวด 2 การวางแผน เชิงกลยุทธ หมวด 3 มุงเนนลูกคาและ
ตลาด หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู หมวด 5 การมุงเนนบุคคล หมวด 6 การ
จัดการกระบวนการ และหมวด 7 ผลลัพธ 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



             การนําระบบคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จมาประยุกตใชในสถาบันอดุมศึกษา  
การนําระบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จมาใชในวงการศึกษา ซ่ึงเปนเรื่องเกี่ยวกับ

ภารกิจดานการบริการซึ่งการศึกษาระดับอุดมศึกษามีเปาหมายในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาตาง ๆ ให
เกิดความสอดคลองกับความตองการทรัพยากรมนุษยของประเทศ รวมถึง การใหบริการงานวิชาการ 
การวิจัยและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของประเทศชาติ 

ประเสริฐ จริยานุกูล (2543 : 76) กลาวถึงความสําคัญของคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
เปนส่ิงจําเปนตองมีเนื่องดวยเหตุผลประกอบ 3 ประการ คือ 1) การขยายตัวของสถาบันอุดมศึกษา 
มีการเพิ่มจํานวนนักศึกษาและสาขาวิชาเฉพาะดานมากขึ้น รวมถึงรูปแบบการจัดการบริหาร
การศึกษาในลักษณะตาง ๆ เพิ่มขึ้น ทําใหเกิดขอสงสัยเกี่ยวกับผลผลิต หรือนักศึกษาที่จบการศึกษา
ออกไปจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ 2) ขอจํากัดในเรื่องงบประมาณที่มีจํากัด แตการลงทุนดาน
อุดมศึกษาตองมีการลงทุนเพิ่มขึ้น เพื่อใหสามารถแขงขันระหวางสถานศึกษา ทําใหมีการเรียกรอง
ใหการบริหารจัดการในสถาบันอุดมศึกษามีประสิทธิภาพ และ 3) ภาวะการแขงขันทางเศรษฐกิจและ
สังคมของโลกที่เนนเทคโนโลยี การเปดเสรีของสังคมโลกที่ไมมีพรมแดน ใน การพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศตองพึ่งพาบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา ที่มีความเปนสากล (Internationalization) จึง
จําเปน ตองสรางมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อใหบัณฑิต คณาจารย สามารถเคลื่อนยาย
ออกศึกษาตอและทํางานไปไดทั่วโลก  

ปรานี พรรณวิเชียรและคณะ (2544 : 191-201) กลาววา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตนนทบุรี ไดนําระบบมาตรฐาน ISO 9000 มาประยุกตใชกับการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอน โดยมีแผนการสอน โครงการสอนทุกวิชา เปนมาตรฐานครบทุกวิชา ทุกพื้นที่ ตาม
กระบวนการเรียนการสอน พรอมทั้งส่ือประกอบการเรียนการสอน ในกระบวนการเรียนการสอนที่
เปนระบบตรวจสอบไดวามีการสอนจริง ซ่ึงตองกําหนดตารางสอน ตารางการใชพื้นที่ ซ่ึงจะระบุ
วันเวลา วิชา หองเรียนหรือโรงฝกงาน เมื่ออาจารยเขาสอนจะตองบันทึกการสอนลงในแบบฟอรม 
จะมีการติดตามตรวจสอบในทุกขั้นตอน มีระบบอาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนําดานการเรียน      
การสอน คุณภาพงานวิชาการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยวัดจากจํานวนนักศึกษา นักศึกษาเรียนซอม
และจํานวนนักศึกษาพนสภาพ มีการสํารวจขอมูลจากการประเมินคุณภาพการสอน โดยประเมิน 
ใน 3 กลุม คือ นักศึกษา อาจารยผูสอน และผูบริหาร มีปจจัยหลัก 5 ประการ คือ ดานการสอน    
ดานการใชส่ือการสอน ดานการประเมินผล ดานการปกครองชั้นเรียน และดานบุคลิกภาพ 

วิธีปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดี คือ มีระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ทวนสอบได        
มีมาตรฐานดานการจัดการเรียนการสอนเปนมาตรฐานเดียวกัน เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ   
มีความพรอมเพื่อการเรียนการสอน  
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 ปานทิพย วัฒนวิบูลย และคณะ (2547 : 47-55) ไดทําโครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรทาง
หองปฏิบัติการชันสูตรโรค เปนโครงการที่เกิดขึ้นจากการรวมแรงรวมใจของคณาจารยผูรวม
โครงการฯ จากหลายสาขาวิชา ของคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล ไดมีการประเมิน
ศักยภาพบุคลากรดานการควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการโลหิตวิทยา ไดสงเอกสารทดสอบพรอม
แผนบันทึกขอมูลที่มีขอมูลภาพตาง ๆ ใหกับผูรวมโครงการโดยทางไปรษณีย แบบทดสอบ
ประกอบดวยเนื้อหา 3 สวน คือการประเมินความสามารถดวยตนเอง การประเมินความสามารถ 
การตรวจทางโลหิตวิทยาและทางการควบคุมคุณภาพดวยแบบทดสอบ  
 วิธีปฏิบัติที่ เปนแบบอยางที่ดี คือ พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางหองปฏิบัติการทาง  
การแพทยไดอยางกวางขวางทั่วประเทศภายใตงบประมาณจํากัด รูปแบบการเรียนรูแบบมีสวนรวม
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสรางความสัมพันธกับลูกคา (customer relationship 
management) มาใชในการพัฒนาบุคลากรทางหองปฏิบัติการทางการแพทยเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
อยางยั่งยืน 
 สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (2549 : 1-147) ไดศึกษาเรียนแชมปเพื่อเปนแชมปสําหรับ
องคกรการศึกษา ตามเกณฑรางวัลแหงชาติ เพื่อองคกรที่ เปนเลิศ เพื่อสงเสริมศักยภาพใน            
การแขงขันขององคกร ไดศึกษาใน 4 องคกร คือ 1) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน (University of Wisconsin : 
Stout) รางวัลมัลคอมบัลดริดจ (MBNQA) ป 2001 2) เขตการศึกษาเพียลริเวอร (The Pearl River 
School District : PRSD) รางวัลมัลคอมบัลดริดจ (MBNQA) ป 2001 3) เขตการศึกษาที่ 15 
(Community Consolidated School District 15 : D 15) รางวัลมัลคอมบัลดริดจ (MBNQA) ป 2003 และ 
4) วิทยาลัยธุรกิจมอนฟอรท (The Montfort College of Business : MCB) รางวัล รางวัลมัลคอม 
บัลดริดจ (MBNQA) ป 2004 
    มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน (UW-Stout) เปนมหาวิทยาลัยหนึ่งในสิบสามแหงในระบบ
มหาวิทยาลัยแหงรัฐวิสคอนซิน ซ่ึงประกอบดวยนักศึกษา จํานวน 153,000 คน 11 วิทยาเขต และ 
UW-Madison กับ UW-Milwaukee กอตั้งมานาน 110 ป โดยวุฒิสมาชิก James Huff Stout ปจจุบัน 
UW-Stout มี 3 วิทยาลัยหลัก คือ วิทยาลัยพัฒนามนุษย วิทยาลัยเทคโนโลยี วิศวกรรมและการจัดการ 
และวิทยาลัยศิลปะและวิทยาศาสตร  โปรแกรมการเรียนการสอน  ในระดับปริญญาตรี                    
27 โปรแกรม และสูงกวาปริญญาตรี 16 โปรแกรม นักศึกษาของ UW-Stout มีทั้งหมด 7,975 คน 
เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 7,271 คน และระดับสูงกวาปริญญาตรี 704 คน สัดสวน
นักศึกษาชายตอนักศึกษาหญิง เปน 50:50 มหาวิทยาลัย ไดเริ่มทําการพัฒนาคุณภาพมาตั้งแต          
ป ค.ศ. 1992 โดยการวัดผลการดําเนินการ มีการเทียบเคียงผลงาน มีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
ตอมาใน ป ค.ศ. 1998 มีการนําเกณฑบัลดริดจ (Baldrige) มาใชในการพัฒนาองคกรอยางจริงจัง 
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จนกระทั่งไดรับรางวัลมัลคอมบัลดริดจ (Malcolm Baldrige) ดานองคกรการศึกษาเปนแหงแรก   
ในป ค.ศ. 2001 รวมเวลาที่ทํา การพัฒนาคุณภาพนานถึง 9 ป โดยมหาวิทยาลัย มีการแบงกลุม
นักศึกษาออกเปนนักศึกษาใหม นักศึกษากลุมเสี่ยง (ที่จะสอบตก) กลุมโอนยาย กลุมที่จบปริญญา
แลว กลุมผูใหญ กลุมตางชาติ กลุมที่เปนชนกลุมนอย และกลุมที่มีความพิการ ซ่ึงนักศึกษาแตละ
กลุม จะไดรับการดูแลและ จัดการเรียน การสอนใหเหมาะสมกับแตละกลุม ในมหาวิทยาลัยมี    
การสํารวจความตองการของนักศึกษาในแตละกลุม มีการกําหนดกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่
เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย  มีคณะกรรมการการศึกษาของมหาวิทยาลัยแหงรัฐวิสคอนซิน             
กลุมโรงเรียนมัธยมและชุมชน กลุมศิษยเกา และกลุมนายจางหรือผูประกอบการ ซ่ึงผูมีสวนได 
สวนเสียแตละกลุมมีความสัมพันธและความตองการแตกตางกันไป  
 มหาวิทยาลัย มีการเผชิญสภาวะการแขงขันในสองรูปแบบ คือ การแขงขันดานคณาจารย 
ซ่ึงมีการแยงคณาจารยที่มีความรูความสามารถระหวางมหาวิทยาลัยที่มีภารกิจคลายคลึงกันซึ่ง 
มหาวิทยาลัยไดอาศัยเปนจุดแข็งในการใหคณาจารยมีสวนรวมในการตัดสินใจ การจัดใหมี
หองปฏิบัติการและสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีคุณภาพ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อนรวมงานที่ดี 
บรรยากาศและภาพลักษณที่ดีของวิทยาเขต  โอกาสในการทําวิจัย ตลอดจนความกาวหนา             
ทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ การแขงขันดานนักศึกษา ไดเผชิญการแขงขันจากมหาวิทยาลัยที่อยูใน
ระบบมหาวิทยาลัยแหงรัฐวิสคอนซินดวยกันเอง มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในมินิสโซตา ตลอดจน
มหาวิทยาลัยระดับประเทศ และวิทยาลัยธุรกิจเอกชน จุดเดนที่สรางความแตกตางคือ ภาพลักษณ
และพันธกิจที่มีจุดกําหนดชัดเจน การมุงเนนสายวิชาชีพและอัตราความสําเร็จในการไดงานบริการ
ที่ใหแกนักศึกษา และระบบการเรียนการสอนเชิงรุก การเทียบเคียงผลงานกับมหาวิทยาลัย
ระดับประเทศที่ภารกิจและหลักสูตรที่คลายคลึงกัน รวมทั้งเขารวมการเทียบเคียงกับเครือขาย
มหาวิทยาลัยของประเทศ  
 ความทาทายเชิงกลยุทธที่สําคัญ ไดแก การเปดโปรแกรมการเรียนการสอนที่ทาทาย        
มีคุณภาพสูง มีอิทธิพล และตอบสนองสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลง วัดผลไดจาก การปรับปรุง
หลักสูตรใหทันสมัย ผลการประเมินจากนายจางและผูประกอบการในดานความพรอมและ          
ผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตและระดับความทาทายทางการศึกษาที่สูงขึ้น มีการธํารงและสงเสริม
กระบวนการเรียนการสอน ภายใตหลักการการเรียนรูอยางกระตือรือรน วัดผลไดจากจํานวน
นักศึกษาที่ไดรับการสอนดวยวิธีนี้ ความรูความสามารถดานคอมพิวเตอรของนักศึกษาและอัตรา
การไดงาน สงเสริมใหเกิดความเปนเลิศดานการสอน  การวิจัย การไดรับทุนการศึกษาและ          
การใหบริการวิชาการ วัดผลไดจากจํานวนคณาจารยที่ไดรับทุนวิจัย งบประมาณ ดานการพัฒนา
วิชาการ ตําแหนงวิชาการ และอัตราเติบโตของการศึกษาทางไกล การคัดเลือกและรักษาไวซ่ึง   
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ความหลากหลายของประชากรในมหาวิทยาลัย ซ่ึงวัดผลไดจาการคัดเลือกคณาจารยและเจาหนาที่
จากชนกลุมนอย อัตราการคงอยูของนักศึกษาใหม อัตราการจบการศึกษา อัตราเติบโตของการได
ทุนการศึกษาของชนกลุมนอย  การสงเสริมบรรยากาศแหงการศึกษาเรียนรู การไววางใจ และการ
ใหอภัย วัดผลไดจากขวัญกําลังใจของคณาจารยและเจาหนาที่ อัตราการลาออก อัตราการคงอยูและ
ความพึงพอใจของนักศึกษา สภาพแวดลอม อาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่ปลอดภัย 
เขาถึงงายมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และนาอยูนาเรียน วัดผลไดจากความพึงพอใจของนักศึกษา
ตอบรรยากาศแวดลอมของมหาวิทยาลัย ความปลอดภัย และการเติบโตดานการเงินของมูลนิธิ Stout 
และการจัดใหมีโปรแกรมและบริการดานการเรียนการสอนที่ตอบสนองความตองการมี
ประสิทธิภาพ และคุมคา ซ่ึงวัดผลไดจากสัดสวนงบประมาณดานการเรียนการสอน ผลการประเมิน
จากนักศึกษา และพลังงานที่ใช  
 เขตการศึกษาเพียลริเวอร (The Pearl River School District : PRSD) เขตการศึกษานี้ 
กอตั้งมานาน 100 ป อยูใน rockland country หางจากกรุง New York  20 ไมล ทางดานตะวันตกของ
แมน้ําฮัตสัน (Hudson) สังกัดฝายการศึกษาของรัฐนิวยอรก (New York) มีพันธกิจหลักคือเด็ก      
ทุกคนสามารถที่จะไดเรียน (every child can and will learn) ในเขตการศึกษานี้ มีพนักงานรวม 332 คน 
นักศึกษาทั้งหมด 2,386 คน เปดสอนตั้งแตอนุบาลจนถึงเกรด 12 การพัฒนาคุณภาพ มีตั้งแต ค.ศ. 1985 
และประสบผลสําเร็จในฐานะที่เปนองคกรการศึกษาแหงแรกที่ไดรับรางวัลมัลคอมบัลดริดจ 
(Malcolm Baldrige) ในป ค.ศ. 2001 นับเปนเวลายาวนานถึง 16 ป โดยมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ครบครัน  เขตการศึกษาถูกกํากับดูแลโดยคณะกรรมการการศึกษาแหงรัฐนิวยอรก ซ่ึงเปน        
ผูกําหนดมาตรฐานหลักสูตร และระบบการประเมินผลการเรียนการสอน รวมทั้งมาตรฐาน        
ดานสุขอนามัย ความปลอดภัย อัคคีภัย และการตรวจสอบดานการเงิน โดยมีสมาพันธวิทยาลัยและ
โรงเรียนแหงรัฐตอนกลางเปนผูใหการรับรองคุณภาพการศึกษา ในเขตการศึกษาถือวานักศึกษาเปน
ลูกคาที่สําคัญ ความคาดหวังสําคัญของนักเรียนคือ การเรียนการสอนที่ทําใหพวกเขาคนพบและ
ไดมาซึ่งองคความรู รวมทั้งโอกาสที่ทําใหบรรลุความสําเร็จสูงสุด ซ่ึงนักเรียนสวนใหญที่นี่คาดหวัง
การไดรับประกาศนียบัตรจากคณะกรรมการการศึกษาแหงรัฐนิวยอรก การไดรับการเตรียม     
ความพรอมที่ดี เพื่อเขารับการศึกษาระดับวิทยาลัย และประสบผลสําเร็จในการศึกษาชั้นสูงขึ้น   
กลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ คือ พอแมผูปกครอง ชุมชนรานคา และผูพํานักในเขตนี้ โดยมีกลุม
ศิษยเกาเปนพันธมิตรหลักที่สําคัญ คูแขงสําคัญ เปนโรงเรียนของรัฐและเอกชน จํานวน 80 แหง ใน
ระยะรัศมี 15 ไมล รอยละ 90 ของนักเรียนที่มีสิทธิจะเลือกเรียนที่นี่ สัดสวนนักเรียนตอหองเปน   
จุดดึงดูด ที่สัดสวน 1 ตอ 18 สําหรับอนุบาล 1 ตอ 22 สําหรับชั้นประถม 1 ตอ 25 สําหรับชั้นมัธยม  
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 ความสําเร็จของเขตการศึกษานี้ เกิดจากการที่เขตมุงมั่นดําเนินการ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย     
เชิงกลยุทธ ไดแก การพัฒนาความสําเร็จดานวิชาการของนักเรียน การพัฒนาการรับรูรับทราบของ
ชุมชน และการรักษาเสถียรภาพดานการคลังและความคุมคาคุมทุน ทําใหไดรับการยอมรับจาก
นักเรียนและผูปกครองวา เปนเขตการศึกษาอันดับหนึ่งของรัฐดานความสําเร็จทางวิชาการ และเปน
ที่ยอมรับวา มีคาใชจายตอหัวของนักเรียนต่ําในขณะที่ประสบความสําเร็จดานวิชาการสูง ความทาทาย
เชิงกลยุทธ ไดแก ความสําเร็จของนักเรียนที่ไดรับประกาศนียบัตรจากคณะกรรมการการศึกษาของ
รัฐ การเขาศึกษาตอระดับวิทยาลัยมีการแขงขันที่สูงขึ้น ชุมชนคาดหวังความสําเร็จของนักเรียน
ภายใตตนทุนที่ต่ําที่สุด การที่ตองการใหการศึกษาแกครูและอาจารยทุกทานอยางตอเนื่อง เพื่อให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตร  
 เขตการศึกษาที่ 15 (Community Consolidated School District 15 : D 15) หรือเรียกสั้น ๆ  วา D 15 
เปนเขตการศึกษาที่อยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองชิคาโก ซ่ึงเปนถ่ินที่อยูผูพํานักอาศัยอยูราว 
112,000 คน ประกอบดวยชุมชนที่มีทั้งคนรวย คนจนคละเคลากัน รับผิดชอบใหการศึกษาตั้งแต 
ช้ันอนุบาลถึงมัธยมตน (เกรด 8) ประกอบดวยโรงเรียนจํานวน 19 แหง มีนักเรียนรวมกันทั้งสิ้น 
12,930 คน รอยละ 62.5 เปนคนผิวขาว รอยละ 37.5 เปนชนกลุมนอย รอยละ 32.7 เปนนักเรียน
ที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะต่ํา กลุมนักเรียนเหลานี้ มีความหลากหลายมาก ใชภาษาที่แตกตางกัน
ถึง 72 ภาษา มีพนักงานรวม 1,898 คน คณาจารย จํานวน 947 คน ไดรับประกาศนียบัตร
รับรองวิชาชีพครูจากคณะกรรมการการศึกษารัฐอิลลินอยส ซ่ึง รอยละ 65 จบปริญญาโท มีส่ิง
อํานวยความสะดวกชั้นแนวหนา ไดแก คอมพิวเตอรแบบไรสายทุกหองเรียน ในทุกหองเรียนจะมี
คอมพิวเตอร อยางนอย 4 ตัว โทรทัศน 32 นิ้ว VCR โทรศัพท รวมทั้งระบบอินเตอรเน็ต นอกจากนี้ 
มีหองสตูดิโอสําหรับทําวีดิทัศน รวมทั้งระบบโทรทัศนวงจรปด เพื่อการสื่อสารและเรียนรูภายใน ผู
มีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย ชุมชน พอแมผูปกครอง ครูอาจารย พนักงานสายสนับสนุน 
นักเรียน โรงเรียนมัธยมปลาย (ซ่ึงรับนักเรียนเขาเรียนตอ) และบริษัทหางราน ในเชิงการแขงขัน 
รอยละ 90.5 ของนักเรียนในเขตนี้ เลือกที่จะเขาเรียนที่นี่ โดยมี quest academy ซ่ึงเปดสอนเฉพาะ
เด็กที่มีความเฉลียวฉลาดหรือมีพรสวรรคพิเศษเทานั้น เปนคูแขงหลักของเขตการศึกษาที่ 15 
 วิทยาลัยธุรกิจมอนฟอรท (The Montfort College of Business : MCB) เดิมชื่อวา The 
University of Northern Colorado’s College of Business กอตั้งเมื่อป ค.ศ. 1968 ตอมาป ค.ศ. 1984 
ไดเริ่มทําการพัฒนาคุณภาพอยางจริงจัง จนกระทั่งป ค.ศ. 1992 ผานการรับรองคุณภาพจาก AACSB 
International (Advance Collegiate Schools of Business) นับเปนมหาวิทยาลัยของรัฐแหงแรกของ
รัฐโคโลราโดที่ไดรับการรับรองจากสถาบันนี้ ใหการศึกษาระดับปริญญาตรีดานการจัดการธุรกิจ มี
นักศึกษา จํานวน 1,090 คน มีคณาจารยเต็มเวลา จํานวน 34 คน นอกเวลา จํานวน 13 คน วิทยาลัย
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มุงพัฒนาคุณภาพ ไดมุงเนนการปรับปรุงผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง การทบทวนโปรแกรม 
การเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ การขอการรับรองคุณภาพการศึกษา การวางระบบกําหนดตัวช้ีวัด 
รวมทั้งการประเมินและพัฒนาตนเองภายใตเกณฑบัลดริดจ (Baldrige) และการเขารวมเครือขาย 
การเทียบเคียงการศึกษา (educational benchmarking) ทําใหวิทยาลัยไดรับรางวัล ในป ค.ศ. 2004 
โดยมีพันธกิจหลัก คือ ใหการศึกษาที่เปนเลิศในระดับปริญญาตรีดานธุรกิจเพื่อเตรียมบัณฑิต
สําหรับความสําเร็จดานสายอาชีพและภาวะผูนําในธุรกิจ โดยมีวิสัยทัศนคือ มุงสรางชื่อเสียงความ
เปนเลิศดานการเตรียมผูนําธุรกิจในอนาคตและ ความเปนมืออาชีพ กลยุทธที่ใช คือ การจัดการเรียน
การสอนที่มุงเนน hight-tough คือการสอนกลุมเล็ก (ไมเกิน 30 คน) เนนปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน
และผูสอน wide-tough การสอนที่มุงเนนเทคโนโลยีที่หลากหลายทั้งที่มีอยูและเปนเทคโนโลยีใน
อนาคต และกาสอนที่ลุมลึก (professional depth) การสอนที่มุงเนนประสบการณจริง มี
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่ทันสมัย มีสถานีการทํางานพรอมอุปกรณครบครัน มีหองโลกไซเบอร 
มีเครือขายไรสาย มีหองคาหลักทรัพย ตลอดจนหองประชุมที่มีโสตทัศนูปกรณที่ครบครันทันสมัย  
คูแขงของวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยของรัฐในโคโลราโด วิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยเอกชนที่มี
คาใชจายเทามหาวิทยาลัยของรัฐ และไดรับการยอมรับจากหนังสือพิมพ Denver Post วาเปน 
possibly the best bargain in business education anywhere in the U.S. 
 เซอรและทีเตอร (Sherr and Teeter 1991 : 7-11) ไดกลาววา ในป 1992 มีสถาบันอุดมศึกษา 
220 แหงในประเทศสหรัฐอเมริกา ในการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรมาประยุกตใชและ            
เพิ่มจํานวนมากขึ้น โดยการนําการบริหารคุณภาพมาประยุกตใชตองคํานึงถึงองคประกอบหลัก      
5 ประการ คือ 1) สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหนาที่หลัก ๆ คือ งานสอน งานวิชาการ และงานใน 
การบริการชุมชน ทั้งนี้ตองกําหนดกลุมใชบริการดานตาง ๆ ใหชัดเจนและสรางความพึงพอใจให
เกิดกับลูกคา และกลุมซึ่งลูกคาตามแนวคิดของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร คือ ลูกคาภายใน 
ซ่ึงหมายถึงบุคลากรฝายตาง ๆ และลูกคาภายนอก หมายถึง กลุมผูใชบริการ คือนักศึกษาและ
ผูใชบริการงานวิชาการ 2) การดําเนินการปฏิบัติในดานตาง ๆ อยางเปนระบบและมีเปาหมายชัดเจน 
ซ่ึงในการดําเนินงานใหเปนไปอยางมีระบบ ตามแนวทางของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร      
จะยึดรูปแบบการนําวิธีการทาง PDCA เขามาใชโดย การวางแผน (plan) คือกอนการปฏิบัติงาน ตอง
มีการวิเคราะหจัดทําแผนงาน หรือสาเหตุของปญหาใหถูกตอง การปฏิบัติ (do) ใหดําเนินการตามที่
ออกแบบหรือตั้งแนวทางการปฏิบัติไว การตรวจสอบผลงานที่ปฏิบัติ (check) หรือทําการเก็บขอมูล 
ตรวจสอบกับแผนที่กําหนดไว และนําผลงานที่ปฏิบัติไปแลวมาปรับปรุงแกไขใหเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด (act) สถาบันอุดมศึกษา สามารถนําวิธีการแบบ PDCA มาใชได ทุกจุดของ
หนวยงานทั้งในดาน การเรียนการสอน ก็จะสามารถพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพได 3) การบริหาร
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ทรัพยากรมนุษย สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง โดยการพัฒนา 
ฝกอบรม สัมมนา และศึกษาตอ เพื่อใหบุคลากรมีความรูทันเทคโนโลยี 4) การมองการณไกล การ
กําหนดภารกิจและการใหความสําคัญตอลูกคา จําเปนอยางยิ่งที่บุคลากรทั้งองคกรตองมีความเขาใจ 
และตระหนักถึงความสําคัญขององคกรอยางเปนระบบและตอเนื่อง จึงจะสงผลตอการปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติงานไปสูส่ิงที่ดีขึ้น และ 5) พันธะผูกพัน การใหความสําคัญตอการนําวิธี
บริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรมาใชดําเนินการ จําเปนอยางยิ่งตองเร่ิมจากการตัดสินใจจากผูบริหาร
ระดับสูง และกําหนดเปนนโยบาย และมั่นใจวาการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรจะเปนวิธีการซึ่ง
นํามาดานคุณภาพและสิ่งที่ดีกวาในอนาคตขององคกร 

ทรุดี (Trudy, 1996 : 11-12) ไดศึกษาและนํากระบวนการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรมา
ประยุกตใชในหนวยงานราชการ โดยไดรับทุนสนับสนุนจากกองทุนปรับปรุงการศึกษา ใน
ระดับอุดมศึกษา (Fund for Improvement of Postsecondary Education : FIPSE) โดยทําการศึกษา
เรื่องการนําระบบการบริหารคุณภาพท่ัวทั้งองคกรมาประยุกตใชในสถาบันอุดมศึกษา โดยใช
ระยะเวลาศึกษาระหวางปรวม 3 ป คือตั้งแต ป 1989-1991 และนําเสนอหลักการแนวคิดตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับกระบวนการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร โดยนําเสนอในรูปบทความหนังสือตีพิมพ
เผยแพรแกสถาบันการศึกษาที่สนใจ นําไปศึกษาและประยุกตใชในสถาบันการศึกษาของตนเอง 
แบนทา ไดจัดสัมมนาขึ้นในเดือนพฤษภาคม 1992 ที่รัฐเทนเนสซี่ โดยเชิญผูประสานงานดานการ
ปรับปรุงคุณภาพจากมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียง จากการนํากระบวนการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร 
ไปประยุกตใชกับสถาบันการศึกษาของตนและประสบความสําเร็จทั้ง 7 แหง ซ่ึงประกอบดวย 
มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด มหาวิทยาลัยเทนเนสซี่ มหาวิทยาลัยมิชิแกน มหาวิทยาลัยเพสซิลวาเนีย 
มหาวิทยาลัยคอนซิล มหาวิทยาลัยมินิโซตา และสถาบันเทคโนโลยีแหงเวอรจิเนีย ผลการสัมมนา
ดังกลาวมีประเด็นที่สําคัญ คือการพิจารณาคุณสมบัติของมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาที่เนนใน
เร่ืองคุณภาพ (quality-oriented institution) ควรมีคุณลักษณะ 14 ประการ ดังนี้ 1) มีการใหสัญญาถึง
ความจําเปน ในการปรับปรุงอยางตอเนื่องและตลอดไป บุคลากรของสถาบันการศึกษา จะคิดคน
วิธีการที่จะทําใหเกิดสิ่งที่ดีขึ้นกวาเดิมเสมอ 2) มีการระบุถึงกลุมผูใชบริหารของสถาบันการศึกษา 
เชน นักเรียน ชุมชน ผูใชงานวิจัย ออกจากกันอยางชัดเจน และมีการระบุถึงสิ่งที่กลุมผูใชบริการ   
แตละกลุม ตองการไดรับจากการเขาบริการ 3) กําหนดความจําเปนในการใหบริการออกเปน     
ดานตาง ๆ ตามกลุมผูใชบริการตองการ ซ่ึงจัดทําโดยระบุเปนพันธกิจของสถาบันการศึกษา            
4) ระบุคานิยมใน  การใหบริการเพื่อสรางความพึงพอใจใหเกิดขึ้นแกกลุมลูกคาตาง ๆ ที่จะนําไปสู
การปฏิบัติอยางมุงมั่นและจริงจัง 5) พัฒนาวิสัยทัศนของสถาบันที่ควรเปนในอนาคต 6) มีผูนําที่
เขมแข็ง ส่ือสารกันไดอยางตอเนื่องกับคณาจารย เจาหนาที่และนิสิตนักศึกษา ถึงภารกิจ เปาหมาย 
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คานิยม และวิสัยทัศนในดานตาง ๆ  7) ระบุถึงกระบวนการที่วิกฤติ ในดานการสอน การวิจัย และ
การใหบริการ 8) ปรับความเหมาะสมระหวางวิธีการนําระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรมาใช
งานในกิจกรรมดานตาง ๆ 9) แบงปนการใหโอกาสในการศึกษาอยางตอเนื่องแกบุคลากรตาง ๆ    
ทั้งในดานของกระบวนการกลุมและทักษะที่ใชในการปฏิบัติงาน 10) ใชทีมที่มาจากหลายสาขา 
(cross functional teams) เพื่อปรับปรุงกระบวนการ มีการทํางานรวมกันกับผูสนับสนุนการศึกษา
ตาง ๆ สรางคุณภาพในแตละขั้นตอนและตัดการขึ้นตรงตอ การตรวจสอบเพื่อประสบความสําเร็จ
ในเรื่องคุณภาพ 11) ผลักดันการตัดสินใจไปสูบุคลากรระดับลางอยางเหมาะสม โดยเสริมสราง
ทัศนคติที่มีตอ การขึ้นตรงตอสถาบันการศึกษาและความเชื่อตอสถาบัน  12) วางรากฐาน             
การตัดสินใจการจัดสรรทรัพยากรจากขอมูลโดยวิ ธีการเชิงปริมาณ  การคิดทักษะตาง  ๆ               
การแกปญหาโดยกลุม ที่เนนความเกี่ยวของกับกระบวนการทางสถิติซ่ึงแนวทางการทํางานตาง ๆ 
ทั้งหมดนี้ ควรใชอยางแพรหลายทั่วทั้งสถาบัน มีการมองสถาบันในฐานะขององคการที่กําลัง     
ตองเรียนรู มีการสงเสริมการเรียนรูของนิสิตนักศึกษา การวิจัยและการใหบริการ 13) ศึกษาขยายผล
และประเมินกระบวนการผลิตของผลงานตาง ๆ สรางกิจกรรมที่มุงเนนการใหความตระหนัก      
กับการปรับปรุงกระบวนการทํางานใหกับคณาจารยและเจาหนาที่ นิสิตนักศึกษา ผูปกครอง ผูให
การสนับสนุนสถาบัน นายจางและสมาชิกของชุมชน และ 14) ใหความสําคัญและใหรางวัลกับผูที่
ทํางานหนักในดานการปรับปรุงคุณภาพ 
 สรุปวา การปรับปรุงคุณภาพทั้ง 14 ขอขางตน ถือวา เปนประเด็นสําคัญซ่ึงถือเปน
รากฐานในการปรับปรุงคุณภาพทั่วทั้งองคกร หากจะนําไปปฏิบัติจะตองดําเนินการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมขององคกร 

เศรษฐพงศ เศรษฐบุปผา และคณะ (2550 : 1-17) ไดพัฒนาเสนทางสูความเปนผูนํา
ทางการวิจัยของคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดวยวิธีตาง ๆ คือ ผูบริหาร       
นําโดยคณบดีไดสรางบรรยากาศใหเกิดวัฒนธรรมวิจัย โดยการเขามาพบปะสนทนาแบบตัวตอตัว
กับบุคลากรที่มีศักยภาพในการทํางานวิจัย สนับสนุนเงินทุนวิจัย รวมทั้งสรางโครงการวิจัย         
เปนชุดงานวิจัย มีการสรางและจัดกระบวนการที่สําคัญ เพื่อใหไดมาซึ่งทุนวิจัยจากภายนอก       
เปนการสรางขอกําหนดการควบคุมคุณภาพ และใชเครื่องมือในการบริหารจัดการสมัยใหม      
หลายอยางผสมกัน เพื่อชวยขับเคลื่อนใหไดงานตามเปาหมาย เชน การวิเคราะหสถานการณ 
(SWOT analysis) วงจรเดมมิ่ง (PDCA cycle) การบริหารมาตรฐานคุณภาพ (ISO 9001 : 2000) การ
จัดการความรู (KM) และ การเลื่อนไหลของตําแหนง (career path planning) เปนตน 
 วิธีปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดี คือ ผูบริหารสรางวัฒนธรรมวิจัยขึ้นในองคกร มีการจัด
กระบวนการควบคุมคุณภาพงานวิจัย จัดบุคลากรชวยสนับสนุนและชวยบริหารจัดการใหนักวิจัย มี
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การใชเครื่องมือในการบริหารจัดการสมัยใหม และมีการจัดสรรทรัพยากรชวยสนับสนุนการวิจัย
อยางพอเพียง 
 จรสวรรณ โกยวานิช (2550 : 175-195) ไดพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
อุตสาหกรรมบริการ  กรณีศึกษาศูนยบํ าบัดสุขภาพธารน้ํ าแร โรงพยาบาลระนองของ             
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดมีการปรับปรุง
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดี ใน 7 ขั้นตอน คือ การทบทวนสภาพองคกร การระบุความเสี่ยง
การวิเคราะหความเสี่ยง การประเมินคาความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง การติดตามและ
ทบทวนความเสี่ยง  และการสื่อสารและปรึกษาหารือ  ซ่ึงจากผลลัพธ  ทําใหรอยละของ              
ความพึงพอใจรวมของพนักงานเพิ่มขึ้นจากกอนและหลัง รอยละ 68.70 เปนรอยละ 87.59 
สําหรับผูรับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจากกอนและหลัง รอยละ 64.25 เปนรอยละ 87.22  และ         
ความสูญเสียโดยรวมกอนและหลังการจัดทําแผนจัดการความเสี่ยงลดลง รอยละ 80.56 เปน 19.44  
 วิธีปฏิบัติที่เปนแบบอยางที่ดี คือ การประยุกตวิธีการบริหารความเสี่ยงตามระบบบริหาร
ความเสี่ยงตามมาตรฐานออสเตรเลีย/นิวซีแลนด (AS/NZS 4360) และการใชขอบเขตดานอาชีวอนามัย
และมาตรฐานความปลอดภัยตามสถาบันการแพทยแผนไทย กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ
แพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ปจจัยแหงความสําเร็จ อยูที่ผูบริหารมีความมุงมั่นของ
ผูบริหาร ความรวมมือของบุคลากรในองคกร และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการใน
กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

 บัญญัติ 19 ประการของบัลดริดจ มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ความเปนมาของบัลดริดจ วีรวุธ มาฆะศิรานนท (2545 : 91-120) กลาววา ในป ค.ศ.1988 

สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (National Institute of Standard and 
Technology : NIST) เริ่มกําหนดแนวคิดและรูปแบบขององคกรที่จะมุงสูความเปนเลิศทาง         
ดานคุณภาพไว ดังนี้ 1) ในการบริหารงานและกระบวนงานทุกประเภทขององคกร จะตองมุงไปที่
การใหความสําคัญกับลูกคา ทั้งที่เปนลูกคาภายนอก ซ่ึงอาจเปนผูบริโภคหรือลูกคาของลูกคาก็ได
และที่สําคัญอีกสวนหนึ่ง ก็คือลูกคาภายในองคกร ที่จําเปนตองสงผานชิ้นงานหรือกระบวนงาน
ตอเนื่อง โดยคํานึงถึง คุณภาพของสินคาและคุณภาพงาน รวมถึงคุณภาพในการใหบริการหลัง    
การขายและการบํารุงรักษา คุณคาในความรู สึกของลูกคา ซ่ึงเปนนามธรรมที่มองไม เห็น                
ความนาเชื่อถือและไดมาตรฐาน 2) สมาชิกทุกคนในองคกรจะตองมีเปาหมายรวมกัน และยึดมั่น       
แนวทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทุกคนจะมุงใชความคิดสรางสรรค ใหเกิดเปาหมายที่สําคัญและ
เปนประโยชนตอองคกร มีการวิเคราะหปญหา วิเคราะหโอกาสที่ซอนตัวอยูภายใตปญหานั้น ๆ มี
การวิเคราะหเปรียบเทียบทางเลือกในการแกปญหาและพัฒนางานอยางรอบคอบกอนลงมือปฏิบัติ 
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3) มีการเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็วและความคลองตัวในการเกิดผลสําเร็จโดยกระบวนการ 
ของการทํางานเปนทีม และผนึกกําลังประสานงานกัน ใหเกิดเปนทีมงานที่มีประสิทธิผลสูงสุด       
4) มีการประสานความรวมมือกับองคกรภายนอก ทั้งที่เปนลูกคา คูคาหรือแมกระทั่งองคกรธุรกิจ
อ่ืน ๆ เพื่อรวมกันพัฒนาคุณภาพและพัฒนาธุรกิจ และ 5) มีกระบวนการบริหาร บนพื้นฐานของ
ขอมูล ขอเท็จจริง เพื่อนํามาประกอบการตัดสินใจอยางเปนระบบ รวมถึงเนนการปองกันมิใหเกิด
ปญหามากกวาการตามแกไขปญหา 

 พรอมกันนั้น สถาบันมาตรฐานก็ไดจัดทําเปนขอกําหนดของหลักเกณฑรวม 7 หมวด ซ่ึง
อธิบายไดดวยขอบัญญัติรวม 19 ประการ เพื่อใชเปนเกณฑในการแขงขันและใหรางวัลมัลคอม
บัลดริดจ (Malcolm Baldrige National Quality Award) ขึ้น โดยองคกรธุรกิจ  ช้ันนําทั่วไป ใน
สหรัฐอเมริกาตางนิยมเรียกกันวา ระบบบัลดริดจ (Baldrige System) และรางวัลมัลคอมบัลดริดจ 
(Malcolm Baldrige) นี้เอง ที่องคกรทั่วไปตางก็มุงหวังอยางสูงสุดที่จะเปน ผูพิชิตรางวัลท่ีมีเกียรติ
นี้ใหจงได เชนเดียวกับรางวัลเดมมิ่ง (Deming Prize for Quality) ในประเทศญี่ปุน ซ่ึงลวนแลวแต
ทรงคุณคา เชนรางวัลออสการ (Oscar) อันทรงเกียรติที่นักแสดงและศิลปนทั่วโลกใฝฝนถึงนั่นเอง 
 2. หลักเกณฑ 7 หมวดของ MBNQA มีหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก องคกรที่
ประสบความสําเร็จในการบริหารคุณภาพแบบทีคิวเอ็ม ดวยขอกําหนดของบัลดริดจ รวม 7 หมวด ซ่ึง
สามารถกําหนดขอยอยออกเปนขอบัญญัติ 19 ประการ ดังแผนภูมิที่ 17 
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แผนภูมิที่ 17 ความสัมพันธของรางวัลแหงคุณภาพ (MBNQA) 
ที่มา : Harrison, Kenneth & Godfrey, Modern Methods for Quality Control and Improvement. n.p. 
2001 : 107.  
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 เบสเตอรฟราย (Besterfile 2004 : 67-70) กลาววา รางวัลมัลคอมบัลดริดจ (MBNQA) 
เปนรางวัลแหงคุณภาพที่เกิดขึ้นในป ค.ศ.1987 เปนรางวัลท่ีจัดใหกับองคกรในสหรัฐอเมริกา
สําหรับ หนวยงานที่มีผลการปฏิบัติงานเปนเลิศ (performance excellence) องคกรสวนมาไมคอย
สนใจในรางวัล จะใชเทคนิคของการวัดดวยผลของการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ในการ
ประเมินรายปเปนพื้นฐาน 
 กรอบของรางวัลคุณภาพมัลคอมบัลดริดจ กําหนดไว 7 ประการ ใน 19 ประการ ดังแผนภูมิที่ 18 
 
 

 

แผนภูมิที่ 18 มุมมองของระบบบัลดริดจ 7 ดาน 19 ประการ 
ที่มา : Besterfile, กรอบของรางวัลคุณภาพมัลคอมบัลดริดจ [Online], Available : 
http://hpe4.anamai.moph.go.th/hpe/images/MBNQA_standard.jpg 
 รายละเอียดของแตละดานมี ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4 กรอบรางวัลคุณภาพของบัลดริดจ 
 

 รายการ (categories and items) คาคะแนน (point values) 
1 ภาวะผูนําของผูบริหาร (leadership)  120 
 1.1 การนําองคกร (organizational leadership) 70  
 1.2 ความรับผิดชอบทางสังคม (social responsibility)   
2 การวางแผนกลยุทธ (strategic planning)    85 

 2.1 การพัฒนากลยุทธ (strategy development) 40  
 2.2 การนํากลยุทธสูการปฏิบัติ (strategy deployment) 45  

กรอบแนวคิดเกณฑคณุภาพบัลดริดจสูความเปนเลิศ 

ขอมูลพื้นฐานองคกร : สภาพแวดลอม ความสัมพันธ และความทาทาย 

1 
ภาวะผูนํา 

2 
การวางแผนกลยุทธ 

3 
การวางแผนกลยุทธ 

1 
ภาวะผูนํา 

3 
การวางแผนกลยุทธ 

4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 

5 
การจัดการ HR 

6 
การจัดการกระบวนการ 

7 
ผลลัพธ 
ทางธุรกิจ 
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 รายการ (categories and items) คาคะแนน (point values) 
3 ลูกคาและตลาด (customer and market focus)    85 
 3.1 ความรูเกี่ยวกับลูกคาและตลาด  

(customer and market knowledge) 
40  

 3.2 ความสัมพันธและความพงึพอใจลูกคา  
(customer relationships and satisfaction) 

45  

4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 
 (measurement, analysis, and knowledge management) 

   90 

 4.1 การวัดและวิเคราะหการดําเนนิงาน (measurement 
and analysis of organization performance) 

45  

 4.2 ขอมูลขาวสารและการจัดการความรู  
(information and knowledge management) 

45  

5 การจัดการทรัพยากรมนุษย (human resource focus)    85 
 5.1 ระบบการทํางาน (work systems) 35  
 5.2 การเรียนรูและแรงจูงใจพนักงาน 

(employee leaning and motivation) 
25  

 5.3 การอยูดีและความพึงพอใจของพนักงาน  
(employee well-being and satisfaction) 

25  

6 การจัดการกระบวนการ (process management)    85 
 6.1 กระบวนการสรางคุณคา (value creation process) 50  
 6.2 กระบวนการสนับสนุน (support process) 35  
7 ผลลัพธทางธุรกิจ (business results)  450 

 7.1 ผลลัพธความพึงพอใจลูกคา 
 (customer-focused results) 

75  

 7.2 ผลลัพธดานผลผลิตและบริการ  
(product and service results) 

75  

 7.3 ผลลัพธดานการเงินและการตลาด  
(financial and market results) 

75  

 7.4 ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษย  
(human resource results) 

75  
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 รายการ (categories and items) คาคะแนน (point values) 
 7.5 ผลลัพธดานประสิทธิผลองคกร  

(organizational effectiveness results) 
75  

 7.6 ผลลัพธดานธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบทาง
สังคม (governance and social responsibility results) 

75  

  รวมคาคะแนน (total point)  1000 

 อธิบายพอสังเขป มีดังนี้ 
1. ภาวะผูนําของผูบริหาร (120 คะแนน) เปนความสําเร็จของผูบริหารในการสรางสรรค

และสนับสนุนใหเกิดวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและการใหความสําคัญแกลูกคา  
ความเปนผูนําประกอบดวย 2 หัวขอยอย ดังนี้ 1) ระบบการนํา หัวขอนี้ ตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับระบบ
การนําวาไดรับการออกแบบใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการผลักดันใหเกิดการปรับปรุง
คุณภาพของผลิตภัณฑและบริการ ตลอดจนคุณภาพขององคกร ไปตามทิศทางที่กําหนดไวในแผน
ยุทธศาสตรอยางไร ระบบการนําไดแก การจัดใหมีองคประกอบทั้งปวงที่จัดขึ้นเพื่อใหเกิดการแสดง
บทบาทและภาระหนาที่ขององคกรการนําอยางมีประสิทธิผล หรือกอใหเกิดการชี้นําและผลักดันใหทั่ว
ทั้งองคกรมุงไปขางหนา ตามทิศทางที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตร และ 2) ความรับผิดชอบตอ
สังคมและความเปนพลเมืองดีขององคกร หัวขอนี้ ตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับวามรับผิดชอบขององคกรตอ
สาธารณะในดานตางๆ อาทิ ความปลอดภัย สุขอนามัย การจัดการของเสีย การปองกันมลพิษและรักษา
สภาพแวดลอม ความรับผิดชอบ ความมีจริยธรรม การมีสวนรวมพัฒนาชุมชน หัวขอดังกลาวควรมีการ
ปฏิบัติที่เปนรูปธรรมและสามารถตรวจสอบได 
 2. การวางแผนกลยุทธ (85 คะแนน) เปนการรวบรวมขอกําหนดในการปฏิบัติงาน            
การวางแผนและสรางกลยุทธ เพื่อประกันคุณภาพของผลผลิตและการบริการ การวางแผนกลยุทธ 
ประกอบดวย 2 หัวขอยอย ดังนี้ 1) กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร หัวขอนี้ ตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับ
คุณภาพของกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร เพื่อมุงสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาและเสริมสราง
ความสามารถในการแขงขันขององคกร และ 2) กระบวนการนําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ 
หัวขอนี้ ตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับคุณภาพของกระบวนการนําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติของ
องคกร 
 3. ลูกคาและการตลาด (85 คะแนน) เปนการใหจุดสําคัญแกลูกคา การับฟงความตองการ
และความคิดเห็นของลูกคาตลอดจนความสําเร็จในการตอบสนอง ประกอบดวย 2 หัวขอยอย ดังนี้  
1) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับความตองการและความคาดหวังของลูกคา หัวขอนี้ ตรวจวินิจฉัย
เกี่ยวกับวิธีการที่องคกรหาความตองการและความคาดหวังของลูกคา ทั้งในปจจุบันและในอนาคต 

ตารางที่ 4 (ตอ) 
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และ 2) ความสัมพันธและความพึงพอใจของลูกคามีมากเพียงใด และจะปรับปรุงอยางไร หัวขอนี้ 
ตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับ วิธีการที่องคกรใชในการบริหารความสัมพันธกับลูกคา เพื่อนําเสียงสะทอน
จากลูกคามาใชประโยชนในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑและบริการ ตลอดจนนํามา
เสริมสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา 
 4. การวัดผล การวิเคราะหและการจัดการความรู (90 คะแนน) เปนการตรวจสอบวัดผล
การปฏิบัติงานที่เปนระบบและใหมีการวิเคราะหเปนขอมูลและสารสนเทศ ประกอบดวย 3 หัวขอยอย 
ดังนี้ 1) การเลือกใชขอมูลและสารสนเทศ หัวขอนี้ ตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับ การกําหนดเลือกและ    
การใชประโยชนจากสารสนเทศในกิจกรรมดานการบริหารสาขาตางๆ ขององคกรเพื่อสนับสนุน
กระบวนการตัดสินใจ การวางแผน และการขับดันใหเกิดการปรับปรุงสมรรถนะดานตาง ๆ ใน
ระดับตางๆ ของทั่วทั้งองคกร 2) การเปรียบเทียบขอมูลกับคูแขง และ 3) การวิเคราะหขอมูลใน
บริษัท หัวขอนี้ ตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับวิธีการรวบรวมและ การวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ ใน
กิจกรรมดานการบริหารสาขาตาง  ๆ ขององคกร เพื่อการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจ            
การวางแผน และการขับดันใหเกิดการปรับปรุงสมรรถนะดานตางๆ ในระดับตาง ๆ ทั่วทั้งองคกร 
 5. การจัดการทรัพยากรมนุษย (85 คะแนน) เปนความสําเร็จของความพยายามที่จะพัฒนา
ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุจุดประสงคของคุณภาพในหนวยงานและจุดประสงค
ของการปฏิบัติ ประกอบดวย 3 หัวขอยอย ดังนี้ 1) ระบบการทํางาน หัวขอนี้ ตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับ
ระบบงานขององคกรวา ชวยสงเสริมและจูงใจใหพนักงานของตนพัฒนาตนเอง และอุทิศกําลังใจ
และกําลังกายของตนใหแกการบรรลุวัตถุประสงคขององคกรอยางเต็มความสามารถอยางไร          
2) การศึกษา การอบรม และการพัฒนาบุคลากร หัวขอนี้ ตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับระบบการศึกษา    
การอบรม และการพัฒนาบุคลากรวา ชวยสงเสริมความสามารถการแขงขันขององคกรและ        
ชวยยกระดับสมรรถนะและสรางความพึงพอใจใหแกพนักงานอยางไร และ 3) การอยูดีกินดีและ
ความพึงพอใจของบุคลากร  หัวขอนี้ ตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับ การสรางสรรคสภาพแวดลอม และ
บรรยากาศในการทํางานใหมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เปนไปตามหลักนิเวศวิทยา และการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน 
 6. การจัดการตามกระบวนการ (85 คะแนน) เปนประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติให
มั่นใจในคุณภาพของทุกหนวยงาน รวมท้ังหนวยงานขางเคียงที่ใหการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ประกอบดวย 3 หัวขอยอย ดังนี้ 1) การบริหารการผลิตและการบริการ  หัวขอนี้ตรวจวินิจฉัย
เกี่ยวกับการบริหาร การผลิตและการบริการขององคกรวา มีสมรรถนะเพียงพอที่จะตอบสนองความ
ตองการของลูกคาหรือไม และสมรรถนะนั้นไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้นอยางตอเนื่องอยางไร         
2) การบริหารหนวยงานสนับสนุน หัวขอนี้ ตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับการบริหารกระบวนการสนับสนุน
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ที่สําคัญ ๆ วาไดรับการออกแบบและบริหารอยางไร เพื่อใหมีสมรรถนะที่สามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคาภายในและลูกคาภายนอก และสมรรถนะนั้นไดรับ การปรับปรุงใหดีขึ้นอยาง
ตอเนื่อง และ 3) การบริหารสมรรถนะของผูสงมอบและสมรรถนะของคูคา หัวขอนี้ ตรวจวินิจฉัย
เกี่ยวกับการบริหารสมรรถนะของผูสงมอบและสมรรถนะของคูคาขององคกรเพื่อใหมั่นใจไดวา 
วัตถุดิบ ช้ินสวนประกอบ การบริการที่ไดรับจากผูสงมอบและการใหบริการแกลูกคาขั้นสุดทาย
ของคูคา เปนไปตามวัตถุประสงคดานคุณภาพขององคกร 
 7. ผลลัพธทางธุรกิจ (450 คะแนน) เปนการแสดงถึงความกาวหนาในการปฏิบัติงาน        
ดูความพึงพอใจของลูกคา ผลผลิตและคุณภาพการใหบริการ การเงินและการตลาด ผลทางธุรกิจ
และสังคม ประกอบดวย 5 หัวขอยอย ดังนี้ 1) ความพึงพอใจของลูกคา 2) ผลลัพธทางดานการเงิน
และการตลาด 3) ผลลัพธดานทรัพยากรมนุษย 4) ผลลัพธดานผูสงมอบและหุนสวน และ                
5) ผลลัพธดานการปฏิบัติงานของบริษัท 
 ปจจุบันองคประกอบของ The Malcolm baldrige national Quality Program ยังมี
องคประกอบ 7 ประการเทาเดิม แตปรับเปลี่ยนใหตรงกับการประยุกตใชในการศึกษามากขึ้น ดังนี้ 
 1. ภาวะผูนํา (leadership) แบงเปน1) ผูบริหารระดับสูงตองใหความสําคัญตอนักเรียน 
ผูปกครอง ชุมชน เปนสําคัญ มีทิศทางการบริหารที่ชัดเจนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีการมอบ
อํานาจการตัดสินใจใน การทํางานไปสูหนวยงานยอยในองคกรหรือทีมงาน สรางภาวะแวดลอมให
เหมาะสมกับการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งความเที่ยงตรง นวัตกรรม ความปลอดภัย 
ความกาวหนาขององคกร คณะและนักเรียน และ 2) ผูบริหารระดับสูงจะตองมีปฏิสัมพันธกับ
บุคลากรในองคกร เพื่อความเขาใจที่ตรงกันในเปาหมาย สํารวจความตองการของบุคลากร 
นอกจากนี้ ยังตองรับรูพึงความตองการของทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของทั้งนโยบายการบริหารและใน
การบริหารจัดการ 
 2. การวางแผนกลยุทธ (strategic planning) ประกอบดวย 1) กระบวนการวางแผน 
วางแผนครอบคลุม มีขั้นตอน มีหลักการบริหารและมีแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว คํานึงถึง
องคประกอบกอนการวางแผน เชน ความคาดหวังของนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน องคประกอบ
ภายนอก เชน ความเขมแข็ง ความออนแอของชุมชน สภาพการเดินทาง แหลงความรูในทองถ่ิน 
รายไดเฉล่ียของผูปกครอง และเทคโนโลยี เปนตน 2) วัตถุประสงคของยุทธศาสตรที่กําหนด ตอง
กําหนดวัตถุประสงคระยะสั้น ระยะยาว มีเปาหมายความสําเร็จที่ชัดเจน และ 3) การดําเนินงานตามแผน  
มีการดําเนินงานตามแผน  บรรลุวัตถุประสงคที่วางไว มีผู รับผิดชอบ มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดที่วางไว นําผลการดําเนินงานตามแผนมาเปรียบเทียบกับเปาหมายของ
โรงเรียน นักเรียน ผูปกครองและชุมชน 
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 3. นักเรียน ผูปกครอบ ชุมชน (student stakeholder and market focus) แบงเปน 1) ความรู
ของนักเรียน ความตองการของผูปกครอง และความคาดหวังที่มีตอการจัดกระบวนการเรียน       
การสอน วิธีการจัดการเรียนการสอนซึ่งควรคํานึงถึงชนชาติ เชื้อชาติ ขอมูลพื้นฐานของนักเรียน 
ผูปกครอง ชุมชน ความตองการในทองถ่ิน และระดับการศึกษาของบุคคล ถาระบบการจัดการเรียน
การสอนมีความแตกตางกับความตองการของผูเรียน องคกรก็ควรปรับเปลี่ยน และ 2) ความสัมพันธ
และความพึงพอใจของนักเรียน ผูปกครองและชุมชน องคกรตองมีวิธีการสรางความสัมพันธเพื่อ
นําไปสูความพึงพอใจของนักเรียน ผูปกครองและชุมชนมีการประเมินตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว 
 4. สารสนเทศและการวิเคราะห (information and analysis) แบงเปน 1) เครื่องมือวัดและ
วิเคราะหการบริหารจัดการในองคกร องคกรตองมีการวัดและวิเคราะหระบบการบริหาร เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ เลือกหัวขอการวัดที่ครอบคลุม สามารถบอกถึงความสามารถทางวิชาการได 
เมื่อไดผลการวัดมาแลวตองนํามาวิเคราะห จากนั้น ผูบริหารตองนําเอาขอดี/ขอดอยไปวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงใหดีขึ้นตอไป และ 2) การบริหารขอมูลสารสนเทศ องคกรตองมีขอมูลของหนวยงานยอย 
ทีมงาน นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน และสภาพแวดลอมตางๆ ขององคกร มีระบบการจัดเก็บขอมูลที่
มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความตองการในการจัดการบริหารได นอกจากนั้น ควรมี
อุปกรณจัดเก็บ (คอมพิวเตอร) โปรแกรมที่ใชสะดวกเหมาะสมกับความตองการในการบริหารได 
 5. คณะและทีมงาน (faculty and staff focus) แบงเปน 1) วัฒนธรรมการทํางาน และความ
ยึดหยุนตอการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของผูเรียน การสื่อสารที่มีความรูและทักษะที่
เอ้ือตองาน และสถานที่ บรรยากาศที่ดี 2) คณะที่กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวา และทีมงานที่พรอมจะ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พรอมชวยเหลือซ่ึงกันและกันในทีมงาน มีความสัมพันธตอกันในแตละกลุม
ยอยเรียนรู เปาหมาย และมีจุดประสงครวมกัน มีความเปนผูนํา 3) มีการยอนกลับของขอมูล ให
ขวัญและกําลังใจ มีความมุงหวังที่จะทํางานเพื่อนักเรียน และผูปกครองสูง 4) มีการวางแผนที่จะ
นําไปสูความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ และ 5) มีคุณลักษณะเฉพาะ และทักษะปฏิบัติเหมาะสมกับงาน 
มีการนิเทศสําหรับสมาชิกใหม และการใหความรู ใหการฝกอบรมอยางสม่ําเสมอสําหรับทีมงาน 
 6. กระบวนการบริหาร (process management) แบงเปน 1) กระบวนการจัดการเรียน   
การสอน  การจัดการเรียนรูตองตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล พัฒนาผู เ รียนไปสู
มาตรฐานสากล นําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน มีการเชื่อมโยงความรู การถายโยง
ความรูไปสูกระบวนการเรียนที่มีประสิทธิภาพ ใชการวัดประเมินเปนระยะ ๆ โดยวัดผลยอย และ
นําไปสูการวัดผลโดยภาพรวม และ 2) การใหบริการแกนักเรียน ดูแลความสะดวก ความปลอดภัย 
ใหกับนักเรียน เชน ระบบการสื่อสาร การคมนาคม แหลงความรูตาง ๆ ตรวจสอบ ประเมินผลตาม
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เกณฑ โดยใหนักเรียนไดมีโอกาสใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานขององคกร ทีมงาน ผูควบคุมและ
สวัสดิการ ตาง ๆ 
 7. ผลการดําเนินงานในองคกร (organization performance results) แบงเปน 1) ผลการเรียน
ของนักเรียนมีตัวช้ีวัดที่ชัดเจน 2) ความพึงพอใจเกิดขึ้นกับตัวนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน           
3) งบประมาณ การบริหารการเงิน 4) คณะและทีมงาน และ 5) ประสิทธิผลขององคกร 
 

 เกณฑการดําเนินงานตามรางวัลคุณภาพ (MBNQA 2006)  
               ในการดําเนินงานการศึกษาสูความเปนเลิศโดยเกณฑรางวัลคุณภาพบัลดริดจไดกําหนด
องคประกอบ 7 ประการ คือ (Baldrige National Quality Program 2006 3-45) 
 1. ภาวะผูนํา (leadership) แบงเปน 1) ภาวะผูนําของผูบริหารระดับสูง (senior leadership)     
การสรางวิสัยทัศนและคุณคา (vision and values) การติดตอส่ือสารและการดําเนินงานองคการ 
(communication and organization performance) และ 2) การปกครองและความรับผิดชอบทาง
สังคม (governance and social responsibilities) การปกครององคการ (organizational governance) 
ทางกฎหมายและพฤติกรรมทางจริยธรรม (legal and ethical behavior) การใหการสนับสนุนตอ
ชุมชนที่สําคัญ (support of key communities)  
 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ (strategic planning) แบงเปน 1) การจัดทํายุทธศาสตร 
(strategy development) และ 2) การถายทอดยุทธศาสตร (strategy deployment)  
                3. ลูกคาและการตลาด (customer and market focus) แบงเปน 1) ความรูเกี่ยวกับการตลาด
และลูกคา (customer and market knowledge และ 2) ความสัมพันธและความพึงพอใจลูกคา (customer 
relationships and satisfaction) 
                4. การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู (measurement, analysis, and knowledge 
management) แบงเปน 1) การวัด วิเคราะห และการทบทวนการดําเนินงานองคการ (measurement, 
analysis, and review of organizational performance) และ 2) การจัดทําขอมูลขาวสารและ           
การจัดการความรู (information and knowledge management) 
  5. การมุงเนนทรัพยากรบุคคล (human resource focus) แบงเปน 1) ระบบงาน (work systems) 
2) การเรียนรูของบุคลากรและแรงจูงใจ (employee learning and motivation) และ 3) การสรางความ
ผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร (employee well-being and satisfaction) 
 6. การจัดการกระบวนการ (process management) แบงเปน 1) กระบวนการสรางคุณคา 
(value creation process) และ 2) กระบวนการสนับสนุนและการวางแผนการปฏิบัติงาน (support 
processes and operational planning) 
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 7. ผลลัพธการดําเนินงาน (Results) แบงเปน 1) ผลลัพธดานการบริการและผลผลิต 
(product and service outcomes) 2) ผลลัพธดานลูกคา (customer-focused outcomes) 3) ผลลัพธดานการตลาด
และการเงิน (financial and market outcomes) 4) ผลลัพธดานทรัพยากรบุคคล (human resource 
Outcomes) 5) ผลลัพธดานประสิทธิผลองคการ (organizational effectiveness outcomes) และ 6) ผลลัพธ
ดานความรับผิดชอบทางสังคมและภาวะผูนํา (leadership and social responsibility outcomes) 
 

กรอบของ Baldrige National Quality Program  
ในกรอบการดําเนินงานในป 2009-2010 (version 2009-2010) สําหรับสถาบันการศึกษา 

education criteria for performance excellence ไดกําหนดองคประกอบสําหรับองคกรการศึกษาไว   
7 องคประกอบ คือ การนําองคกรหรือภาวะผูนํา (leadership) การวางแผนเชิงกลยุทธ (strategic 
planning) กําหนดกลุมลูกคาและการตลาด (customer and market focus) กําหนดกลุมคนทํางาน 
(workforce focus) การจัดการกระบวนการ (process management) และ ผลลัพธ (results) (Baldrige 
National Quality Program Version 2009-2010 2009 : 3) 

 

 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  
 เปนการบริหารจัดการภาครัฐที่ไดมีการนํามาประยุกตใชในระบบราชการ เพื่อการพัฒนา
ระบบบริหารราชการไทย มีสาระสําคัญ ไดแก 

1. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2549 : 1-3) กลาววา ความเปนมาของ
การดําเนินงานการบริหารจัดการภาครัฐ ไดนําระบบการบริหารคุณภาพ ตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐวา ประเทศที่พัฒนาแลวในหลายประเทศ ไดมีการนําระบบ
มาตรฐานการบริหารจัดการมาใชในภาครัฐและเอกชน เพื่อใหมีการปรับปรุงกระบวนงานอยาง
ตอเนื่อง และเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ไดมีเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Malcolm Baldrige National Quality Award : MBNQA) และได
เปนแนวทางใหประเทศตาง ๆ นําไปประยุกตใชมากกวา 70 ประเทศ เชน 
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ตารางที่ 5 เกณฑรางวัลคุณภาพที่พัฒนามาจาก MBNQA 
 

ประเทศ ช่ือรางวัลที่พัฒนามาจาก MBNQA ป ค.ศ. ที่เริ่มประกาศ 
มอบรางวัล 

ออสเตรเลีย Australia Business Excellence Award (ABEA) 1988 
สหภาพยุโรป European Quality Award (EQA) 1989 
สิงคโปร Singapore Quality Award (SQA) 1994 
ญี่ปุน Japan Quality Award (JQA) 1995 

 2. เหตุผลความจําเปนในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เปนเปาหมายสําคัญ
ในประเด็น ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาระบบราชการ ของแผนการบริหารราชการแผนดิน 
(พ.ศ. 2548-2551) และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) ที่ตองการ
ใหหนวยงานภาครัฐมีการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางาน ไปสูระดับมาตรฐานสากล (high 
performance) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไดสงเสริมใหมีการพัฒนาระบบ
ราชการมาอยางตอเนื่อง เพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีการปรับปรุงการทํางาน ยกระดับการบริหาร
จัดการ โดยนําเทคนิคและเครื่องมือบริหารจัดการสมัยใหมมาใช เชน การลดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 
(blueprint for change) เปนตน อยางไรก็ดี เพื่อใหเกิดความยั่งยืนของระบบการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานของหนวยงานภาครัฐ และเปนการรองรับการพัฒนาระบบราชการในขั้นตอไป สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จึงไดนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาเปน
เครื่องมือในการดําเนินการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 ตาม
ขอเสนอของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 3. เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เปนการนําหลักเกณฑและแนวคิดตามรางวัล
คุณภาพแหงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige National Quality Award : MBNQA) 
และรางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศไทย (Thailand Quality Award : TQA) มาปรับใหสอดคลอง
กับทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทย  ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. 2546-2550) การดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหาร   
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมทั้ง การประเมินผลตาม คํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อใหมี            
ความเหมาะสมตามบริบทของภาคราชการไทยทั้งนี้ เพื่อใหสวนราชการใชเปนกรอบในการประเมิน
องคกรดวยตนเอง และเปนแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการองคกรเพื่อการยกระดับ
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คุณภาพมาตรฐานการทํางานของหนวยงานภาครัฐ ใหอยูในระดับและเกณฑที่สามารถยอมรับได 
ตามเปาหมายดานการพัฒนาระบบราชการของแผนการบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ. 2548-2551) 

  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐแบงออกเปน 2 สวนใหญ ๆ คือ 1) ลักษณะ 
สําคัญขององคกร และ 2) เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

6. การจัดการ
กระบวนการ

5. การมุงเนน
ทรพัยากรบุคคล

4. การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู

3. การใหความสําคัญ
กับผูรบับรกิารและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

1. การนํา
องคกร

2. การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร

ลักษณะสําคัญขององคกร

7. ผลลัพธ
การดําเนินการ

เกณฑคณุภาพเกณฑคณุภาพการบรหิารจัดการภาครฐัการบรหิารจัดการภาครฐั

 
แผนภูมิที่ 19 เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, คูมือแนวทางดําเนินการตัวช้ีวัดระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (กรุงเทพฯ : 
สหมิตรพร้ินติ้ง, 2549), 3. 
 

 มีรายละเอียด ดังนี้ 1) ลักษณะสําคัญขององคกร เปนการอธิบายถึงภาพรวมในปจจุบัน
ของสวนราชการ สภาพแวดลอมในการปฏิบัติภารกิจ ความสัมพันธระหวางหนวยงานกับ
ผูรับบริการ สวนราชการอื่น และประชาชนโดยรวม ส่ิงสําคัญที่มีผลตอการดําเนินการ และความทา
ทายที่สําคัญในเชิงยุทธศาสตรที่สวนราชการเผชิญอยู รวมถึงระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ
ของสวนราชการ 2) เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ประกอบดวยคําถามตาง ๆ ในแตละหมวด ซ่ึงเปนแนวทางในการบริหารจัดการที่จะนําสวนราชการ
ไปสูองคกรแหงความเปนเลิศได และเกณฑในแตละหมวดจะมีความเชื่อมโยงกันระหวาง หมวด
ตาง ๆ เพื่อแสดงใหเห็นถึงการบริหารจัดการที่ดีตองมีความสอดคลองและบูรณาการกัน อยางเปนระบบ 
 เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประกอบดวย 7 หมวด คือ หมวด 1 การนําองคกร 
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนได 
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สวนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ และ หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ 
 ทั้งนี้ เกณฑทั้ง 7 หมวด สามารถอธิบายไดเปน 2 สวน ไดแก สวนที่เปนกระบวนการ 
และสวนที่เปนผลลัพธ สวนที่เปนกระบวนการ (หมวด 1-6) เปนเกณฑเพื่อใชประเมินประสิทธิภาพ
ของสวนราชการ สามารถจัดไดเปน 3 กลุม ไดแก 1) กลุมการนําองคกร ประกอบดวย หมวด 1    
การนําองคกร หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร และ หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย 2) กลุมพื้นฐานของระบบบริหาร ประกอบดวย หมวด 4 การวัด              
การวิเคราะห และจัดการความรู 3) กลุมปฏิบัติการ ประกอบดวย  หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากร
บุคคล และหมวด 6 การจัดการกระบวนการ สวนที่เปนผลลัพธ (หมวด 7) เปนเกณฑเพื่อใชประเมิน
ประสิทธิผลของสวนราชการ ใน 4 มิติ ที่มีความสอดคลองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ไดแก 
มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ มิติดานคุณภาพการใหบริการ มิติดานประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติราชการ มิติดานการพัฒนาองคกร 
 รายละเอียดในหมวดตาง ๆ ทั้ง 7 หมวด มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 หมวด   1   การนําองคกร เปนการตรวจประเมินวา ผูบริหารของสวนราชการดําเนินการ
อยางไรในเรื่องวิสัยทัศน เปาประสงคระยะสั้นและระยะยาว คานิยม และความคาดหวังในผล     
การดําเนินการ รวมถึงการใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การกระจายอํานาจ  
การตัดสินใจ การสรางนวัตกรรม และการเรียนรูในสวนราชการ รวมทั้งตรวจประเมินวา สวนราชการ
มีการกํากับดูแลตนเองที่ดี และดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอชุมชนอยางไร 
 หมวด   2   การวางแผนเชิงยุทธศาสตร เปนการตรวจประเมินวิธีการกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และกลยุทธหลัก รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
และการถายทอดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และกลยุทธหลัก รวมถึงแผนปฏิบัติราชการที่ได      
จัดทําไว เพื่อนําไปปฏิบัติและการวัดผลความกาวหนา 
 หมวด 3  การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เปนการตรวจประเมินวา 
สวนราชการกําหนดความตองการ ความคาดหวัง และความนิยมชมชอบของผูรับบริการและ          
ผูมีสวนไดสวนเสียอยางไร รวมถึง สวนราชการมีการดําเนินการอยางไรในการสรางความสัมพันธ
กับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การกําหนดปจจัยที่สําคัญที่ทําใหผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียมีความพึงพอใจ และนําไปสูการกลาวถึงสวนราชการในทางที่ดี 
 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู เปนการตรวจประเมินวา สวนราชการ
เลือก รวบรวม วิเคราะห จัดการและปรับปรุงขอมูลและสารสนเทศ และจัดการความรูอยางไร 
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 หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล เปนการตรวจประเมินวา  ระบบงาน  และระบบ    
การเรียนรูของบุคลากรและการสรางแรงจูงใจ  ชวยใหบุคลากรพัฒนาตนเองและใชศักยภาพ      
อยางเต็มที่เพื่อใหมุงไปในแนวทางเดียวกันกับเปาประสงคและแผนปฏิบัติการโดยรวมของ        
สวนราชการอยางไรรวมทั้งตรวจประเมินความใสใจการสรางและรักษาสภาพแวดลอมใน          
การทํางาน  สรางบรรยากาศที่เอื้อตอการปฏิบัติงานของบุคลากร  ซ่ึงจะนําไปสูผลการดําเนินการที่
เปนเลิศ และความเจริญกาวหนาของบุคลากรและสวนราชการ 
 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ เปนการตรวจประเมินแงมุมที่สําคัญทั้งหมดของ           
การจัดการกระบวนการ การใหบริการ และกระบวนการอื่นที่สําคัญที่ชวยสรางคุณคาแกผูรับบริการ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย และการบรรลุพันธกิจของสวนราชการ ตลอดจนกระบวนการสนับสนุนที่
สําคัญตาง ๆ โดยหมวดนี้ครอบคลุมกระบวนการที่สําคัญของหนวยงานทั้งหมด 
 หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ เปนการตรวจประเมินผลการดําเนินการและแนวโนม
ของสวนราชการในมิติตาง ๆ ไดแก  มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ  มิติดานคุณภาพ
การใหบริการ  มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  และมิติดานการพัฒนาองคกร 
นอกจากนี้ ยังตรวจประเมินผลการดําเนินการของสวนราชการโดยเปรียบเทียบกับสวนราชการ 
หรือองคกรอื่นที่มีภารกิจคลายคลึงกัน  
               สรุปการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (ทีคิวเอ็ม) เปนการควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน
ในทุกขั้นตอน ที่มีเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีสวนรวมอยางเต็มความสามารถ ที่มีองคประกอบ            
7 ประการ คือ หมวด 1 การนําองคกร หมวด 2 การวางแผน เชิงกลยุทธ หมวด 3 มุงเนนลูกคาและ
ตลาด หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู หมวด 5 การมุงเนนบุคคล หมวด 6 การ
จัดการกระบวนการ และหมวด 7 ผลลัพธ 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



องคประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ  
มีแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวของที่สําคัญ ไดแก ปาโจโก และโซฮอล (Prajogo, Sohal 2004 

443-453) ไดศึกษามิติของการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ในการกําหนดผลการปฏิบัติงานดาน
คุณภาพและดานนวัตกรรม-การศึกษาเชิงประจักษ มี 8 องคประกอบ โดยกลาวถึง ความเปนผูนํา  
การวางแผนกลยุทธ การมุงเอาใจใสตอลูกคา ขอมูลและการวิเคราะห การจัดการบุคลากร     
การจัดการกระบวนการ คุณภาพของผลผลิต และนวัตกรรมของผลผลิต  

ชวงโชติ พันธุเวช (2550 : 68-70) ไดนําเสนอแนวคิดการจัดการการศึกษาเชิงคุณภาพ 
จะเกิดผลสําเร็จไดเริ่มที่ผูบริหารระดับสูง หรือผูนําสูงสุดขององคกรทั้งเปนผูริเร่ิม ผูช้ีนําและเปน
ผูสราง โดยเฉพาะผูบริหารแบบทีคิวเอ็ม ใหความสําคัญเรื่องนี้มาก การจัดการคุณภาพตองการความ
ทุมเท และความมุงมั่นของผูบริหารระดับสูง ที่เริ่มจากการกําหนดทิศทาง เปาหมายนโยบายคุณภาพ
และยุทธศาสตรขององคกรเปนลําดับแรก ระบบการจัดการคุณภาพเกี่ยวของกับการนําเอาระบบการ
จัดการคุณภาพ และกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ มาใชในการบริหารจัดการ และการดําเนินงาน
ตามภารกิจขององคกรใหบรรลุเปาหมาย แนวความคิดการจัดการคุณภาพการศึกษาแบบทีคิวเอ็ม   
ไดแนวคิดจาก มหาวิทยาลัยของรัฐแคลิฟลอเนีย โอเลกอน วิสคอนซิน และมิสซิสซิปป เปนตน 
(California State University, Oregon State University, University of Wisconsin-Stout, 
Northwestern Missouri และ University of Northern Colorado) ตัวอยางของ Northwestern Missouri 
ไดนําแนวคิดการจัดการคุณภาพแบบทีคิวเอ็มเขามาใชจึงได กําหนดนโยบายดานคุณภาพและการ
กําหนดปจจัยสูความสําเร็จ ไดแก เนนการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง การสรางคุณคาตอ
ส่ิงแวดลอมและการเรียนรู สวัสดิการและขวัญกําลังใจ ระบบการเงินยืดหยุน และความสัมพันธกับ
ชุมชน จึงไดดัชนีวัดคุณภาพของมหาวิทยาลัย 9 ดาน คือ 1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) การคิด
สรางสรรคและการแกปญหา 3) คอมพิวเตอร 4) การเรียนรูดวยตนเอง 5) การพัฒนาตนเองและ
สังคม 6) ความมีวินัย 7) การนําและทีม 8) การผสมผสานทางวัฒนธรรม และ 9) การรักษวัฒนธรรม  

แนวคิดการจัดการคุณภาพหรือแมแบบซิปโป หรือ SIPPO Model ที่ไดนําแนวคิด      
การจัดการเชิงระบบ มาใชประกอบดวย 3 กระบวนการหลัก ไดแก IPO ไดแก I คือปจจัยปอน 
(Input) P คือกระบวนการผลิต (Process) และ O คือผลผลิต (Product) นํามาผสมกับแนวคิด        
การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคกร หรือทีคิวเอ็มที่เริ่มจาการใหความสําคัญที่ลูกคา และสิ้นสุดที่     
ความพึงพอใจแกลูกคา มีองคประกอบ 7 ประการ คือ 1) S = Student (นักศึกษา) และ Stakeholder       
(ผูมีสวนไดสวนเสีย) เปนการมุงเนนใหความสําคัญแกนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย หรือ         
เปนกระบวนการศึกษาและวิเคราะห เพื่อหาความตองการของนักศึกษา รวมถึงการศึกษาวิเคราะห
ตนเอง และปจจัยแวดลอม หรือ SWOT Analysis ที่มีผลตอการจัดการศึกษา 2) I = Input System 
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(ปจจัยปอนทางการศึกษา) เปนภารกิจของผูบริหารที่ตองทําการวางแผน ออกแบบ จัดสรรและ
จัดการ และควบคุมปจจัยปอน 3) P = Process of Learning Management (กระบวนการจัดการเรียนรู) 
เปนกระบวนการที่เกี่ยวกับพันธกิจมหาวิทยาลัย 4) P = Products (ผลผลิตทางการศึกษา-บัณฑิต)  
เปนผลผลิตที่ เกิดจากกระบวนการจัดการเรียนรู  ผลงานวิจัย  ผลการพัฒนานักศึกษา  และ                     
ผลการใหบริการวิชาการ 5) O = Outcomes (ผลลัพธทางการศึกษา) เปนความพึงพอใจของนักศึกษา 
ผูปกครอง ผูประกอบการหรือผูใชบัณฑิต 

แตละองคประกอบหลักของ SIPPO ทั้ง 5 องคประกอบ จะไมสมบูรณถาขาดกระบวนการที่ 6 
และ 7 ดังนี้ 6) การตรวจสอบและประเมินคุณภาพ (Quality Audit and Assessment) เปนการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายใน เพื่อทําการตรวจสอบและติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ดําเนินงานในแตละกระบวนการตามองคประกอบของแมแบบ S-I-P-P-O จึงมีความจําเปนที่ทุก
ระดับ และทุกหนวยงาน และ 7) การวัด วิเคราะหสารสนเทศ และการจัดการความรู (measures 
analyze and knowledge management) หลังจากการดําเนินงานตามกระบวนการของ  SIPPO ไป
แลว จะตองทําการวัดและวิเคราะหผลการปฏิบัติงาน เพื่อเปรียบเทียบผล การดําเนินการวา 
มีการพัฒนาคุณภาพและมีความกาวหนาของแตละกระบวนการ มีผลการปฏิบัติงานที่เปนแบบอยาง
ที่ดี มีการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง หรือ CQI (continuous quality improvement) เปนขอมูล
และสารสนเทศที่ไดจากการวัด ตรวจสอบและการประเมินคุณภาพในแตละกระบวนการของ 
SIPPO จะพบจุดออนและจุดแข็ง ที่นําไปสูการวางแผน และ  การกําหนดนโยบายในปตอ ๆ ไป ที่
จะนําสูการปรับปรุงคุณภาพในแตละองคประกอบของ SIPPO ตามวงจร P-D-C-A 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2549 : 3-5) กลาววา การบริหารคุณภาพ
โดยรวม  คือแนวทางการบริหารองคกรที่ยึดถือคุณภาพเปนศูนยกลาง และอาศัยการมีสวนรวม
ของสมาชิกทุก ๆ คนในองคกรโดยมุงเปาหมายไปที่ความสําเร็จระยะยาวขององคกร จากการสราง
ความพึงพอใจใหแกล ูกคา  และเอื ้อประโยชนต อสมาชิกทุกคนในองคกรและตอสังคม                    
มีองคประกอบของการบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM) มี 6 องคประกอบ คือ 1) ความมุงมั่นและ
การมีสวนรวมของผูบริหาร เพื่อสนับสนุนการดําเนินการในทุกระดับองคกรอยางตอเนื่อง 2) การให
ความสําคัญกับลูกคาภายใน ที่เปนขาราชการ เพื่อนรวมงาน สวนราชการอื่น และลูกคาภายนอกที่
เปนผูรับบริการและประชาชน 3) การมีสวนรวมของบุคลากรทุกคนทุกระดับและทุกหนวยงานใน
องคกร  4) การปรับปรุงกระบวนการทํางานอย างต อ เนื ่อง  5)  การคําน ึงถ ึง ผู ส งมอบว า            
เปน หุนสวนและ 6) การมีการวัดและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล (2550 : 1) กลาววา ระบบบริหารคุณคาทั่วทั้งองคกร (TVM : 
total value management) มีองคประกอบที่สําคัญ 9 ประการคือ 1) อุดมการณอันแนวแน 2) โลกทัศน
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ของทีวีเอ็ม 3) วิถีธรรมแหงทีวีเอ็ม 4) คานิยมของทีวีเอ็ม 5) ระบบและกระบวนการนํา 6) กลไก
ขับเคลื่อน 7) เครื่องมือวิเคราะหขอมูล 8) การเอาใจใสทรัพยากรมนุษย และ 9) นวัตกรรม โดยได
แนวคิดตามรูปแบบจําลองจรวดมุงสูดวงดาว 

แบบจําลองทีคิวเอ็มของคะโน ไดจินตนาการวา ระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร
เปรียบเสมือนกับ บานมีองคประกอบที่สําคัญ หลังคาบาน เปรียบเหมือนความพึงพอใจของลูกคา 
คาน เปรียบเหมือนเปาหมายละยุทธศาสตรที่รองรับการบรรลุวัตถุประสงค เสา 3 ตน เปรียบเหมือน 
เสาตนที่ 1 เปนแนวคิด (concepts) ซึ่งประกอบดวย 7 ประการ คือ การนําความตองการของ
ตลาดมากําหนดเปนเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ (market-in) กระบวนการถัดไปคือลูกคาของเรา 
(next process are customer) เนนที่การปรับปรุงกระบวนการ (process orientation) การกําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ( standardization)  การปองกันมิใหเกิดปญหาซ้ํา  (prevention)                
การบริหารงานตามวงจร P D C A และการบริหารโดยใชความจริง (management by fact) เสาตนที่ 2 
เปนเทคนิควิธีการ (techniques) ซ่ึงประกอบดวยเครื่องมือสําหรับรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 4 ชุด 
ไดแก เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 อยาง เครื่องมือควบคุมคุณภาพใหม 7 อยาง เทคนิคทางสถิติ และ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข และเสาตนที่ 3 ยานพาหนะ (vehicles) ไดแก การบริหารเข็มมุง (hoshin 
kanri) การบริหารขามสายงาน (cross functional management) การบริหารงานประจําวัน (daily 
management) และการปรับปรุงงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ อาทิ กิจกรรมกลุมควบคุม
คุณภาพ ไคเซ็น 5 ส. พื้นบาน เปรียบเสมือน แนวการสรางแรงจูงใจ ฐานราก เปรียบเสมือน 
เทคโนโลยีเฉพาะตัวขององคกร (วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล 2550 : 1) 

แนวคิดของรางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige 
National Quality Award : MBNQA) รางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศไทย (Thailand Quality 
Award : TQA) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ไดนําระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) มาประยุกตใช โดย การตรวจสอบองคประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ
ใน  7 ดาน  คือ ภาวะผูนํา  กลยุทธและการวางแผน  การเอาใจใสตอลูกคา สารสนเทศและ 
การวิเคราะห การจัดการบุคคล การจัดการกระบวนการ และผลลัพธการดําเนินงาน (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 2549 : 84-86) 

กรอบของ Baldrige National Quality Program ใน version 2009-2010 สําหรับ
สถาบันการศึกษา Education Criteria for Performance Excellence ไดกําหนดองคประกอบสําหรับ
องคกรการศึกษาไว 7 องคประกอบ คือ การนําองคกรหรือภาวะผูนํา (leadership) การวางแผน
เชิงกลยุทธ (strategic planning) กําหนดกลุมลูกคาและการตลาด (customer and market focus) 
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กําหนดกลุมคนทํางาน (workforce focus) การจัดการกระบวนการ (process management) และ 
ผลลัพธ (results) (Baldrige National Quality Program Version 2009-2010 2009 : 3) 

ทศพล เกียรติเจริญผล และ คณะ (2552 : 147-157) กลาววา การบริหารคุณภาพแบบ
เบ็ดเสร็จ เปนปรัชญาการจัดการศึกษาที่มีสวนประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ การใหความสําคัญ
กับลูกคา (customer focus) การมีสวนรวมของบุคคลที่เกี่ยวของ (involvement of employees) และ 
การปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง (continual improvement) 

องคประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ไดแก 
 1. การใหความสําคัญกับผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และพนักงาน ชวงโชติ พันธุเวช 
(2550 : 68-93) ใหความสําคัญองคประกอบนี้ เปนนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย ที่มีการศึกษาหา
ความตองการของลูกคา ไดแก ผูปกครอง นักเรียน ชุมชน และสถานประกอบการตาง ๆ เปนปจจัยแรก
ที่ผูบริหารสถานศึกษาในทุกระดับตองใหความสําคัญเปนลําดับแรก ที่จะตองกําหนดวิสัยทัศน 
ทิศทาง นโยบาย เปาหมายและวัตถุประสงคเชิงคุณภาพหรือสรางสถาบันการศึกษา (บาน)       
แหงคุณภาพ หรือ HOQ (house of quality) หรือ QFD (Quality Function Deployment) ที่จะตองนํา
ขอกําหนดของลูกคาใน HOQ มากําหนดเปนดัชนีวัดคุณภาพระดับองคกร หรือ KQI (key quality 
indicators) ที่เปนนามธรรมและบงบอกคุณภาพ จะถูกกระจายลงไปสูการจัดทําดัชนีวัดคุณภาพ
ระดับยุทธศาสตร และสูการกําหนดดัชนีวัดคุณภาพ การมอบหมายงานและ การปฏิบัติงานในระดับ
ตาง ๆ เพื่อใชในการวางแผนจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ (แผนยุทธศาสตรประจําป) ระยะกลาง 
(แผนพัฒนาการศึกษาฯ 5 ป) และระยะยาวของสถาบันอุดมศึกษา (10-15 ป) 

ในการศึกษาวิเคราะหความตองการลูกคา ตองเริ่มจากตั้งคําถามวา สถาบันเราอยู ณ 
ตําแหนงใดหรืออยูที่ไหน หรือถามตัวเองกอนวา เราอยูที่ไหน การรูสภาพของตัวเองจะไดมาจาก 
การวิจัยสถาบัน การประเมินสถาบันการศึกษาและการวิเคราะห หาจุดแข็ง จุดออน โอกาสและ
อุปสรรค ตามบริบทและสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกดวย การนําเอาความตองการของ
ลูกคา มาจัดทําเปนขอกําหนดและคุณลักษณะนักศึกษาที่พึงประสงคที่ไดมาจากขั้นตอนแลว นํามา
ออกแบบสถาบัน (บาน) แหงคุณภาพ โดยการออกแบบหลักสูตร การวางแผนการจัดการศึกษาและ
รับนักศึกษา จัดการเรียนการสอน (ผลิตบัณฑิต) จะไดคุณคาและประโยชนที่  ผูมีสวนไดสวนเสีย
ตองการ จนเปนที่พึงพอใจของนักศึกษา ผูมีสวนไดสวนเสีย/ลูกคา 

กระบวนการอยางมีคุณภาพ ประกอบดวย 8 องคประกอบ คือ 1) การออกแบบสถาบัน
แหงคุณภาพ 2) ดัชนีวัดคุณภาพผังกระบวนการจัดการศึกษา 3) การกระจายดัชนีวัดคุณภาพ           
4)  ผั งกระบวนการจัดการศึกษาที่ มี คุณภาพ  5)  การมอบหมายหน าที่ ง านที่ มีคุณภาพ                          
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6) ผังการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน) 7) แบบฟอรมการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ 
8) การวิเคราะหขอมูลคุณภาพเชิงสถิติ ซ่ึงใน 8 กิจกรรมคุณภาพ จะเปนระบบและกลไกที่ตอง
ควบคุมคุณภาพ ตลอดจนการตรวจติดตามผลใหไดคุณภาพ 

ในบริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด ไดกําหนดลูกคาและตลาด ซ่ึงถือวา ลูกคา คือ      
ผูตัดสินคุณคาการดําเนินงานและคุณภาพขององคกร เพื่อใหลูกคาพึงพอใจ ในสินคาและบริการ
อยางตอเนื่อง ดังนั้น การเอาใจใสลูกคาและตลาดจึงเปนสิ่งที่ตองคํานึงถึงอยางยิ่ง บริษัท ได
ดําเนินการบริหารนโยบายการตลาดและการขายของบริษัท ดําเนินการภายใตพันธกิจหลัก         
ดานการตลาด พันธกิจนี้ นําไปสูการกําหนดกลยุทธดานการตลาด ที่มุงเนนสรางความแตกตางดวย
การสรางนวัตกรรมดานการตลาด ใหมีการสรางความสัมพันธอยางใกลชิดกับลูกคา ใหมีการจัดกลุม
เพื่อรับฟงและเรียนรูความตองการของลูกคา โดยการใหผูแทนขายเขียนรายงานการพบลูกคาและ
รวบรวมปญหาของลูกคาลงในฐานขอมูลลูกคา เจาหนาที่เทคนิค บันทึกขอมูลโดยการจัดทํารายงาน
ตามกระบวนการจัดการขอรองเรียนที่เกี่ยวกับคุณภาพสินคา และเจาหนาที่บริการลูกคา บันทึก
ขอมูลโดยการทํารายงาน เปนตน ในกรณีที่ลูกคาเกิดความไมพึงพอใจและมีการรองเรียนเกี่ยวกับ
คุณภาพสินคา บริษัทไดกําหนดกระบวนการจัดการขอรองเรียนไวอยางชัดเจน มีการรวบรวม      
ขอรองเรียนแลวสงไปใหหนวยงานที่เกี่ยวของหาทางแกไขและดําเนินการปองกันตอไป มีการสราง
สายสัมพันธที่เกิดจากใจ โดยดําเนินการดวยความจริงใจ อยางตรงไปตรงมา มีการสงมอบแกลูกคา
ในแตละกลุม โดยทําใหลูกคารูสึกวาเปนพันธมิตรที่มิใชคูแขง เพื่อมุงเนนสรางความเขมแข็ง      
ทางธุรกิจรวมกัน (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 2549 : 53-61) นอกจากนี้ ดานพนักงานในองคกร 
ในบริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด ไดใหความสําคัญกับพนักงานถือวาเปนสวนหนึ่งขององคกร 
และใหคุณคาที่มีสวนสําคัญใหเกิดการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ   
 งานวิจัยเฉลิมชัย ศุขไพบูลย (2541 : บทคัดยอ) ดําเนินการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจตอ
สภาพการบริหารงานภายในสถาบันราชภัฏตามแนวทางการบริหารคุณภาพทั้งองคการ จาก
การศึกษาพบวา สภาพการบริหารภายในสถาบันราชภัฏตามแนวทางการบริหารคุณภาพแบบ      
ทีคิวเอ็ม ทุกกลุมตองการใหมีการปรับปรุงในทุก ๆ ดาน แตก็มีความเห็นแตกตางกันในเรื่อง 
สถานภาพการปฏิบัติงานในลักษณะรวมและระหวางผูบริหารกับขาราชการครู ผูบริหารกับ
นักศึกษาปที่สี่ ขาราชการพลเรือนกับนักศึกษาปที่ส่ี โดยที่ผูบริหารและขาราชการพลเรือน มี
ความพึงพอใจตอสภาพการดังกลาวมากกวา   
 2. ผูบริหารมีภาวะผูนําในการนําองคกร ชวงโชติ พันธุเวช (2547 : 95-114) ไดนําเสนอ
การนําองคกรการศึกษาอยางมีคุณภาพ ตองคํานึงถึงลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียทุกครั้งที่มี      
การเริ่มกิจกรรมใด ๆ การนําองคกรหรือความเปนภาวะผูนํา เปนเรื่องการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ
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และการประกันคุณภาพการศึกษา ในการนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน ผูนําองคกรตองมีความสามารถ
กําหนดทิศทาง เปาหมาย วัตถุประสงค และยุทธศาสตรขององคกร โดยเนนความเปนเลิศขององคกร 
โดย 1) การสรางคานิยมหลักและแนวความคิด จากความเชื่อและพฤติกรรมขององคกร และ 2) การ
นําองคกรอยางมีวิสัยทัศน โดยการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคที่ผานกระบวนการ
เทคนิค SWOT และ PDCA มีการวางแผนนโยบายและการบริหารเชิงยุทธศาสตร การพัฒนา
นโยบายและแผนยุทธศาสตร การกระจายเปาหมายและวัตถุประสงคสูยุทธศาสตร การสราง
ความสัมพันธของวิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงค การกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิต การ
ออกแบบพัฒนาดัชนีคุณภาพเกณฑวัดคุณภาพ  
 ในวิทยาลัยธุรกิจมอนฟอรต (The Montfort College of Business : MCB) มีการนําองคกร
โดยผูบริหารระดับสูง ประกอบดวย คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี และคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย บริหารงานภายใตกรอบแนวคิด 3 ประการคือ การตัดสินใจรวมกันอยางเปนระบบ 
การประสานความรวมมือภายในองคกร และมีความมุงมั่นอยางแรงกลาที่จะยึดนักศึกษาเปนจุด
ศูนยกลาง ดังแผนภูมิที่ 20 
 
 
 
 

 
 
 
 
แผนภูมิที่ 20 แนวคิดการใชนักศึกษาเปนจุดศูนยกลาง 
ที่มา : สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาต,ิ เรียนจากแชมปเพื่อเปนแชมปสําหรับองคกรการศึกษา   
(กรุงเทพฯ : จิรวัฒน เอ็กซเพรส, 2549), 18. 
 

 ทิศทางของวิทยาลัย มาจากการกําหนดรวมกันของผูนําระดับสูง ซ่ึงจะรวมกันทบทวน
กําหนด  และสื่อสารสูการปฏิบัติทั้งทิศทางระยะสั้นและระยะยาว  ตลอดจนเปาหมายและ          
ความคาดหวังขององคกรใหสอดคลองกับพันธกิจและวิสัยทัศนองคกร ในสวนผูบริหาร คณาจารย 
และพนักงานของวิทยาลัย ไดทบทวนทิศทางองคกร และกําหนดความมุงมั่นในการทํางานรวมกัน 
เชน จะทุมเททรัพยากรเพื่อใหไดมาซึ่งโปรแกรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูง มุงเนนดานธุรกิจ 
และมุงผลิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีเทานั้น มุงที่จะสรางคุณคาแกนักศึกษาโดยจัดการเรียน      
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การสอนที่มีคุณภาพสูงภายใตคาใชจายที่แขงขันได  มุงเนนการนํานักบริหารที่มี ช่ือเสียง
ระดับประเทศมารวมสอนนักศึกษา เนนการใชเทคโนโลยีที่มากกวาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร แต
เปนเทคโนโลยีที่มีอยูจริงในอุตสาหกรรม เปนตน ในการดําเนินงานวิทยาลัย ยึดมั่นการทํางาน  
ภายใตกรอบ high-touch, wide-tech และ professional depth และการพัฒนาอยางตอเนื่อง             
ดังแผนภูมิที่ 21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 21 การทํางานที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
ที่มา : สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาต,ิ เรียนจากแชมปเพื่อเปนแชมปสําหรับองคกรการศึกษา   
(กรุงเทพฯ : จิรวัฒน เอ็กซเพรส, 2549), 19. 
 

 ในมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน (University of Wisconsin-Stout : UW- Stout) มีการนําองคกร
หรือภาวการณนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน ผูนําระดับสูงจะตองกระตุน สรางแรงจูงใจและสนับสนุน
ใหบุคลากรทุกคนมี  สวนรวมในการบริหารจัดการ และผลักดันใหองคกรประสบผลสําเร็จ ซ่ึง
ความสําเร็จของทีมผูบริหารของ ในมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกในสหรัฐที่ไดรับ
รางวัลคุณภาแหงชาติ หรือ NQA ภาวการณนําองคกรหรือภาวะผูนําไดออกแบบและพัฒนามาอยาง
ตอเนื่อง ไดมีการกําหนดบทบาทหนาที่อยางชัดเจนในแตละระดับที่ไดออกแบบไวใหความสําคัญ
ของการสื่อสารในทุกระดับ การมีสวนรวมในการบริหารและการตัดสินใจที่รวดเร็วไดทั่วทั้งองคกร 
ที่จะนําใหคานิยม วิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรกระจายลงสูการปฏิบัติและใหไดบรรลุตาม
เปาหมายที่มีการพัฒนาและปรับมาใชอยางตอเนื่อง อันจะนําไปสูการพัฒนานักศึกษา พัฒนสาขาวิชา
และโปรแกรมการเรียนการสอนใหม ๆ  สรางโอกาสใหม ๆ  ใหมีความยึดหยุนและทันกับการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น  
 ในบริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด ไดสรางคานิยมรวมขององคกร ที่เปนความเชื่อที่
ใชเปนเกณฑช้ีนําการตัดสินใจและปฏิบัติในเรื่องตาง ๆ ของพนักงานทุกคนภายในองคกร โดยมี
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อุดมการณในการดําเนินธุรกิจ 4 ประการ คือ ตั้งมั่นในความเปนธรรม มุงมั่นในความเปนเลิศ เชื่อมั่น
ในคุณคาของคน และถือมั่นในความรับผิดชอบของสังคม ในอุดมการณทั้งส่ี ไดจัดทําเปนคูมือ
จรรยาบรรณเครือซิเมนตไทย และไดรับการถายทอดไปยังพนักงานทุกคนโดยผานชองทางตาง ๆ ทั้ง
รูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ ใหมีการกําหนดทิศทางที่ถูกตองบงบอกวิสัยทัศนผูนํา ใหมี
การทบทวนเพื่อเรียนรูและปรับปรุงการดําเนินงาน มีความยึดมั่นในความรับผิดชอบตอสังคม ไดแก
การประโยชนใหแกสังคมและรักษาสิ่งแวดลอมในทุกแหงที่บริษัทตั้งอยู (สถาบันเพิ่มผลผลิต
แหงชาติ 2549 : 27-39)       
  งานวิจัยซีกค ฮารรี แรมพา (Rampa 2005 : Abstract)  ดําเนินการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธ
ระหวางการบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM) และการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน (แอฟริกาใต) จาก
การศึกษาพบวา ไดขอสรุปรูปแบบบูรณาการของทีคิวเอ็ม ในการปรับตัวของโรงเรียนดวย บริบท 
(context) ความตองการ (needs) จุดแข็ง (strengths) และจุดออน (weakness) ผลลัพธของโครงการ
งานวิจัยจะใหองคความรูใหมในการพัฒนาแบบบูรณาการในแอฟริกาใต 
 งานวิจัยพาตริเซีย ซี. ออลสัน (Olson 2005 : Abstract) ดําเนินการวิจัยเร่ือง ผลกระทบจาก
การปรับปรุงยุทธศาสตร ขององคกรที่มีประสิทธิผล : กรณีศึกษาโครงการ team-based จากการศึกษา
พบวา ระบบของความเชื่อมโยงโครงการ การดําเนินงานปรับปรุงของยุทธศาสตร ควรใชหลาย ๆ 
ยุทธศาสตรในการพัฒนาองคกรที่มีประสิทธิผลและจะชวยใหประสบผลสําเร็จกวา การปรับปรุงที่มี
การเคลื่อนที่หรือแรงกระตุน (the firm achieve greater improvement momentum) 
  งานวิจัยเจมส เอ็ม. ลิตเตอร (Ritter 2005 : Abstract) ดําเนินการวิจัยเร่ือง ความเหมาะสม
ของการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในอุดมศึกษา : การศึกษาเปรียบเทียบของหัวหนาวิทยาลัยชุมชน
และหัวหนาการคลัง จากการศึกษาพบวา หัวหนาวิทยาลัยชุมชนและหัวหนาการคลัง มีการรับรู
มากกวา คณะ หรือผูบริหารเกี่ยวกับทีคิวเอ็ม การนําทีคิวเอ็ม ไปสูการปฏิบัติที่วิทยาลัยชุมชน มีคานอย 
และควรพัฒนาหลักสูตรใหมีใชทีคิวเอ็มในความถี่ที่มากในวิทยาลัยชุมชน 
 3. เทคนิคและเครื่องมือการบริหารระบบคุณภาพ ในบริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด 
ไดยึดประโยคที่วา ที่ใดมีการวัด ที่นั่นมีการปรับปรุง บริษัท ไดจัดระบบการวัดและการวิเคราะห 
เปนผลที่เกิดจากความตองการทางธุรกิจในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธและการนํากลยุทธไป
ปฏิบัติอยางแทจริง  ในกระบวนการดังกลาวประกอบดวย  ระบบบริหารนโยบาย  (policy 
management) ระบบบริหารงานประจําวัน (daily management) ภายใตระบบบริหารนโยบายเมื่อ
แผนธุรกิจระยะยาว ไดรับการกําหนดขึ้น เพื่อใหตอบสนองตอวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ จะมี       
การถายทอดตามขั้นตอน ไปเปนนโยบายประจําป และแผนดําเนินงานประจําป ในการบริหารงาน
ประจําวัน ซ่ึงเปนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานแตละระดับ จะมี      
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การกําหนดดัชนีช้ีวัด ตั้งเปาหมาย และแนวทางการดําเนินงาน ซ่ึงการบริหารงานประจําวันเหลานี้ 
มุงดําเนินการภายใตมาตรฐานตาง ๆ ที่บริษัทไดรับ มาตรฐานคุณภาพแบบตาง ๆ  ไดแก ISO 9000, 
ISO 14000, ISO 17025 และ มอก. 18001 มีการปรับปรุงอยางตอเนื่องตามวงจร plan-do-check-act (PDCA) 
มีการเทียบการดําเนินงานยอนหลัง 3 ป มีการใชเครื่องมือทางสถิติตาง ๆ เชนการวิเคราะหความ
แปรปรวน เพื่อดูผลกสนดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับเปาหมายเปนรายเดือน และเปรียบเทียบ
กับผลการดําเนินงานที่สามารถทําไดดีที่สุดในอดีต การวิเคราะหหาสาเหตุ การวิเคราะหความ
ผิดปกติ  การวิเคราะหเพื่อหาที่มาของแผน รวมทั้งผลลัพธและการวิเคราะหแผนปฏิบัติการ เปนตน 
นอกจากนี้ ยังมีการทําเทียบเคียง (benchmarking) โดยเทียบกับองคกรคูเปรียบเทียบ มีการใชระบบ
สารสนเทศที่พรอมใชงาน ใหติดตามผลงานและใชตัดสินใจในการปฏิบัติงานประจําวัน มีการบันทึก
และเปลี่ยนแปลงขอมูลในระบบ ประมวลผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน มีการใชการจัดการ
ความรูที่แลกเปลี่ยนเรียนรู มุงสูความเปนเลิศ โดยมีการรวบรมคัดเลือกความรูดานวิชาชีพและ
เทคนิคใน การปฏิบัติงานซึ่งครอบคลุมอุตสาหกรรมกระดาษทั้งอุตสาหกรรม สรรหาระบบ
ฐานขอมูลเพื่อดูแลและจัดการขอมูลที่สะดวกตอผูใช และรักษาความถูกตอง ทันกาลและปลอดภัย
โดยผานเครือขายในรูปของฐานขอมูลและกําหนดเกณฑการประเมินความรูและความชํานาญของ
ผูปฏิบัติงาน เพื่อใหเปนผูพิจารณาเลือกสรรความรูใหม ๆ เขาสูองคกร (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 
2549 : 62-69)   
 งานวิจัยศุภลักษณ เศษธะพานิช (2545 : บทคัดยอ) ดําเนินการวิจัยเร่ือง รูปแบบการบริหาร
คุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา จากการศึกษาพบวา ประกอบดวย 
สวนสําคัญ 3 ดาน คือ ดานหลักการ ดานองคประกอบและดาน ขั้นตอนและวิธีดําเนินงาน  
ดานหลักการมี 3 ขอ คือ 1) ตัวผลักดัน ประกอบดวย ภาวะผูนําของผูรับใบอนุญาต ผูจัดการและ
ครูใหญ 2) ระบบ ประกอบดวย สารสนเทศและการวิเคราะห กลยุทธ และการวางแผนปฏิบัติงาน 
การพัฒนาและการจัดทรัพยากรมนุษย และการบริหารกระบวนการ และ 3) เปาหมายประกอบดวย 
ผลงานของโรงเรียนโดยเนนในเรื่องคุณภาพของนักเรียน และความพอใจของผูเรียนและผูมีสวน
เกี่ยวของดานขั้นตอน และวิธีดําเนินงาน มี 4 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมการดําเนินงานและ          
การวางแผน 2) การดําเนินงานตามแผน 3) การตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน และ 4) การสรุปผล
การดําเนินงาน สวนผูบริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในเขตการศึกษา 5 มีความคิดเห็นวา
รูปแบบที่ นําเสนอสวนใหญมีความเหมาะสมและมีความเปนไปไดในระดับมากถึงมากที่สุด ยกเวน
การทํางานแบบขามสายงานระหวางฝาย ตาง ๆ ในโรงเรียนมีความเหมาะสมและมีความเปนไปได
ในระดับปานกลาง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

117 

 

งานวิจัยรุงชัชดาพร เวหะชาติ (2550 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบ การบริหาร
คุณภาพทั้งองคการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนารูปแบบ
การบริหารคุณภาพทั้งองคการในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไดดําเนินการเปน              
2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองคการของสถานศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน ดําเนินการโดยใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi  technique) ผูทรงคุณวุฒิเปนนักวิชาการ
จํานวน 17 ทาน ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบรูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองคการของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยผูปฏิบัติงานในสถานศึกษา กลุมตัวอยางเปนสถานศึกษา โครงการนํารองของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรูเพื ่อคุณภาพการศึกษา  (TOPSTAR) จํานวน  6 โรงเรียน 
ประกอบดวย ผูบริหาร จํานวน 14 ทาน ครูผูสอนจํานวน 201 ทาน และคณะกรรมการสถานศึกษา 
จํานวน 66 ทาน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คามัธยฐาน คาเฉลี่ย คาพิสัย ควอไทส ความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละ                    
                 ผลการศึกษาวิจัยพบวา  รูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองคการของสถานศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน ดานการนําองคกรและการวางแผนกลยุทธ มีคาเฉลี่ยสูง 3 ลําดับแรก ไดแก มีเปาหมาย
ของการพัฒนาคุณภาพอยางชัดเจน แสดงถึงความมุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพ มีแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา  ดานระบบและกระบวนการ  มีคา เฉล่ียสูง  3 ลําดับแรก  ไดแก 
กระบวนการเรียนรู เนนความเปนเลิศทางวิชาการ  กระบวนการเนนผู เ รียนใหมีคุณธรรม
จริยธรรม ระบบดูแลชวยเหลือใหผูเรียนมีคุณภาพมีความสามารถที่โดดเดน ดานทรัพยากรบุคคล
และทีมงาน มีคาเฉล่ียสูง 3 ลําดับแรก ไดแก แผนการพัฒนาบุคลากร แตงตั้งคณะกรรมการและ
มอบอํานาจหนาที่ใหกับหัวหนาทีมคุณภาพ มีการมอบหมายหนาที่ชัดเจนตามระเบียบปฏิบัติ
ราชการ ดานการวิเคราะห การประเมิน และการจัด การเรียนรู มีคาเฉลี่ยสูง 3 ลําดับแรก ไดแก มี
โครงสรางองคการอยางเปนระบบประเมินสภาพความตองการทั้งระบบเพื่อเปนขอมูล
พื้นฐาน วิเคราะหสภาพความตองการและจําเปนของสถานศึกษา ดานความพึงพอใจของผูเรียน 
และผูเกี่ยวของความพึงพอใจของผูเรียน มีคาเฉลี่ยสูง 3 ลําดับแรก ไดแก ครูสามารถจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูผูสอนมีหนาที่ในการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนเกิด         
การเรียนรู สาระของหลักสูตรสอดคลองกับสภาพผูเรียนและทองถ่ิน ดานผลลัพธขององคกร ภารกิจ มี
คาเฉล่ียสูง 3 ลําดับแรกไดแก ผูเรียนเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และเคารพในสิทธิ
ของผูอ่ืน ผูเรียนคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงคสรางเครือขายการมีสวนรวมของทุกภาค 
(รุงชัชดาพร เวหะชาติ 2550 : บทคัดยอ) 
       งานวิจัยมะลิวรรณ ประดิษฐธีระ (2001 : 140-148) ดําเนินการวิจัยเร่ือง การนํา ISO 9000 
ไปสูการปฏิบัติในแหลงการคนควาไทย (หองสมุด) จากการศึกษาพบวา ISO 9002 (1994 Version) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

118 

 

การบงบอกถึงความเหมาะสมในแหลงการคนควาไทย อยูที่การตั้งคําถามของ ISO 9000 ซ่ึงเปนสิ่ง
ที่ดีที่สุด ที่จะทําใหการประกันคุณภาพ (assuring quality) เปนที่พึงพอใจในคําตอบ เสนทางของ
แหลงการคนควาไทยไมมีวันส้ินสุด จะยังคงมีรูปแบบการประกันคุณภาพ ที่สนใจไดแกการนําไป
ปฏิบัติ (implementing) คือการบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM) และการเทียบเคียง (benchmarking) 
 4. ธรรมาภิบาลของผูบริหาร ในบริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด ไดประเมินผล    
การปฏิบัติงานของผูนํา ใน 2 ดาน คือ ดานศักยภาพ และดานสัมฤทธิผลตามแผน ในหัวขอ        
ดานศักยภาพมีการประเมินคุณลักษณะสวนบุคคล เปนการประพฤติปฏิบัติในการบริหารงานอยางมี
จริยธรรม ความเปนผูนํา เปนผูนําดานความคิดและการสรางทีมงาน ความสามารถในการจัดการ 
เปนการบริหารใหบรรลุผลในทางปฏิบัติ โดยแบงระดับศักยภาพ ออกเปน 4 ระดับ คือ ศักยภาพสูง 
เพื่อเตรียมเลื่อนตําแหนงหนาที่เมื่อมีโอกาส ศักยภาพปกติ เพื่อเตรียมการพัฒนาใหศักยภาพสูงขึ้น
ตอไป ศักยภาพตองปรับปรุง เพื่อพัฒนาใหศักยภาพสูงขึ้นสูระดับปกติ และระดับศักยภาพต่ํากวา
มาตรฐาน เพื่อแจงและทําแผนปรับปรุงหรือมอบหมายหนาที่ใหม สวนการประเมินสัมฤทธิผล  
ตามแผน  จะนําผลไปใชในการพิจารณาเพิ่มคาจางและการใหเงินรางวัลประจําป สําหรับ             
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท ซ่ึงประเมินโดยคณะกรรมการบุคคลระดับ  
เครือฯ จะพิจารณาใหประเด็นสําคัญ 4 ประการ คือ ผลประกอบการโดยรวม ผลประกอบการ     
เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม การปรับปรังหรือพัฒนาผลดําเนินงาน และการควบคุมการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยใชการตรวจสอบภายในเปนขอมูลหลัก ในแงธรรมาภิบาล เปนระบบ 
การบริหารจัดการและการกํากับดูแลการบริหารจัดการ ซ่ึงครอบคลุมการดําเนินการเรื่องใดก็ตาม ที่
เกิดจากการตัดสินใจของผูนําองคกรและคณะกรรมการองคกรดวย เชนกรรมการบริษัท โดยแสดง
ถึงความรับผิดชอบที่มีตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ธรรมาภิบาลและจริยธรรม เปนส่ิงที่ดํารงอยู  
คูกับเครือซิเมนตไทยมาตั้งแตเร่ิมกอตั้งใน ป 2546 ซ่ึงอาจกลาวไดวา เครือซิเมนตไทย เปนตนแบบ 
ธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจของประเทศ (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 2549 :  
35-39)  ในสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จัดการสัมมนา ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานจริยธรรมและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เมื่อวันจันทรที่ 5 พฤศจิกายน 2550 เวลา 08.30-
13.30 น. ณ หองจูปเตอร ช้ัน 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  โดยมี คุณหญิงทิพาวดี 
เมฆสวรรค รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ไดมอบโลเกียรติยศใหกับ 5 หนวยงานที่ไดรับ
การคัดเลือกวามีความโดดเดนในเรื่องการสงเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ไดแก 1) สํานักงาน
ศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง กรมศุลกากร 2) กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  3) สํานักงานการคา
ภายในจังหวัดลพบุรี 4) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และ5) กรมการปกครอง 
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 5. การใชองคกรเปนคูเทียบเคียง ในบริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด ไดจัดทํา 
Performance Benchmarking โดยเทียบเทียบเฉพาะผลการปฏิบัติงานหรือตัวชี้วัดระหวาง
องคกรและคูเปรียบเทียบ เพื่อดูความสามารถในการปฏิบัติของกิจกรรมหรือผลลัพธการทํางาน
ของกระบวนการตาง ๆ วาเปนอยางไร การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับคูแขงขันและ         
กลุมอุตสาหกรรมเดียวกันในเรื่องตาง ๆ เพื่อใหทราบถึงขีดความสามารถและแสวงหาโอกาสใน
การปรับปรุง (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 2549 : 66-67)       
 งานวิจัยอีเบสต (Ebest 1996 : 114-121)ไดวิจัยเร่ือง total quality management partnership 
with business : Linconty R-III Troy and Normandy School Districts (Missouri) การวิจัยนี้ เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพของความพยายามใช TQM ของโรงเรียน Linconty R-III และ Normandy  ซ่ึงโรงเรียน
ทั้งสองไดใชทีคิวเอ็มและเปนโรงเรียนที่มีภาคธุรกิจเปนหุนสวนดวย โดย Troy นั้นเปนของโตโยตา 
และ American Society for Quality (ASQC) เปนหุนสวนของ Normandy งานวิจัยช้ินนี้ เปนการหา
คําตอบวา มีความเหมือนหรือแตกตางกัน ในการนําทีคิวเอ็มมาใชในทั้งสองโรงเรียน และสามารถ
นําไปใชกับโรงเรียนอื่นไดหรือไม วัตถุประสงคเพื่อนําจุดเดนที่เรียนรูจากประสบการณไปกําหนด
บทบาทที่เพิ่มขึ้น ซ่ึงสําคัญที่สุดสําหรับหุนสวนทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มความมั่นคงของหุนสวนธุรกิจ 
ผลกระทบของวิธีการศึกษาที่สามารถนําไปใชในการประเมินผล การเพิ่มคุณภาพ เพื่อเสริมสราง
ความพยายามรวมมือรวมใจของนักศึกษา ผูกําหนดนโยบายและผูนําธุรกิจ เพื่อรวมผลักดันดาน
คุณภาพกับความพยายามในการเปลี่ยนแปลงสิ่งอื่น ๆ อยางเปนระบบ การที่จะหาคําตอบงานวิจัย
นั้นยังตองรวมไปถึงความตองการในการที่จะเรียนรูเร่ืองเกี่ยวกับ การสรางหลักการพื้นฐาน เพื่อการ
ปรับปรุงตอเนื่อง การเรียนรูบทบาทหนาที่ของหุนสวนทั้งสอง การกําหนดวัตถุประสงคของทั้งสอง
ฝาย กําหนดกฎเกณฑรางวัลดานคุณภาพ อาจจะใชของ MBNQA หรือจะกําหนดขึ้นมาเอง โดยใช
กระบวนการของตนเอง จากการศึกษาทําใหทราบวา มีตัวแปรที่แตกตางออกไปที่มีอิทธิผลตอการ
รวมมือรวมใจอยู 3 ตัว คือ การสนับสนุนจาก คณะผูบริหารเขตพื้นที่ การสนับสนุนจากพนักงาน
และการสนับสนุนจากชุมชน กลุมที่มีอิทธิผลมากที่สุดในกระบวนการนี้คือ คณะผูบริหารเขตพื้นที่
นั้น ๆ 
 งานวิจัยคริสทอฟเฟอรสัน (Christofferson 1996 : 126-132) วิจัยเร่ือง Perdeptions Regarding 
Total Quality Management in Iowa Community College and Public School Districts จุดประสงค
ของการศึกษา เพื่อเปรียบเทียบการใชทีคิวเอ็มระหวางแตละคณะ  ภาควิชา คณะผูบริหาร 
คณะกรรมการของวิทยาลัยชุมชนของ Iowa และโรงเรียนประจําเขตพื้นที่ โดยดูจากการฝก            
การประยุกตใชเครื่องมือของทีคิวเอ็มและอุปสรรคของทีคิวเอ็ม กรณีศึกษาจะศึกษาอยางละ 15 
สถาบัน โดยใชวิธีของ ลิเคิรท และANOVAS ซ่ึงไดผลออกมาวา ทั้งสองสถาบันเชื่อในวิธีทีคิวเอ็ม
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และปรัชญาของทีคิวเอ็ม โดยการยอมรับใหมีการฝกของภายนอกและภายในองคกร แตวิทยาลัย
ชุมชนมีโอกาสไดมีการฝกมากกวาโรงเรียนประจําเขตพื้นที่ จากการวิจัยยังไดช้ีใหเห็นวา มีความ
แตกตางกันเล็กนอย เชน คณะภาควิชามีความสงสัยเกี่ยวกับทีคิวเอ็มมากกวาคณะผูบริหารและ
คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชนและโรงเรียนประจําเขตพื้นที่ จะไมใชประโยชนเกี่ยวกับเครื่องมือของ 
ทีคิวเอ็มเหมือนกับที่ใชแผนปฏิบัติงาน prato chart และวงจร plan-do-check-act ในการสนับสนุน
งานนั้นหมายถึงสถาบันการศึกษาอาจจะไมมีการวางแผนที่เหมาะสมสําหรับการใชแผนสนับสนุน
ของทีคิวเอ็ม 
 6. การสรางคุณภาพชีวิตบุคลากร ในบริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด ยึดถือวา      
การใหคุณคาแกพนักงาน เปนคานิยมหลักขององคกร ในการบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทถือวา 
พนักงานเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและสําคัญยิ่ง บริษัทไดเร่ิมนําทีคิวเอ็ม มาใชในป 2537 กิจกรรมที่
ดําเนินการ ไดแกการบริหารงานบุคคลแบบใหบริการรวม (share service) เชน บริษัท เยื่อกระดาษ
สยาม จํากัด (มหาชน) บริษัท สยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด และบริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย 
จํากัด ซ่ึงตั้งโรงงานในบริเวณเดียวกันที่บานโปง ใหบริการดานบุคลากรจากหนวยงานเดียวกัน 
องคประกอบของานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ใหบริการรวม ไดแก งานบริหารทรัพยากรบุคคล  
งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย และงานสงเสริมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย งานบริหารทรัพยากร
บุคคล ดูแลดานการสรรหา วาจางพนักงาน งานดานบริหารคาจางรวมถึง ระบบสารสนเทศ        
ดานทรัพยากรบุคคล เชนการบันทึกเวลาทํางาน งานบริการพนักงานหรืองานธุรการอื่น ๆ สําหรับ
งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดูแลงานดานการพัฒนาและการฝกอบรมพนักงาน รวมถึงกิจกรรม
พนักงานสัมพันธ สวนงานสงเสริมอาชีวอนามัยและปลอดภัย  ดูแลดานอาชีวอนามัยและ          
ความปลอดภัยในโรงงาน มีการจัดผังบริหารงานที่รับกับการจัดกระบวนการ มีการนําทีมลักษณะ
ขามสายงาน (cross function) มีทีมพัฒนางานเปนกลุมกิจกรรม เชน คณะกรรมการบุคคล 
คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพดานการผลิต คณะกรรมการวิชาชีพดานตลาดและจัดหา ทีมใน
กิจกรรมกลุมควบคุมคุณภาพ กิจกรรมเสนอแนะ กิจกรรมกลุมแกปญหา เปนตน มีการพัฒนา
พนักงาน จากรายตําแหนงสูรายบุคคล มีการพัฒนาในรูปแบบที่หลากหลาย มีการใหพนักงานเปน
คนในครอบครัวเดียวกัน ใหเชื่อมั่นในคุณคาของพนักงานของบริษัท มีการจัดสภาพแวดลอมตาง ๆ 
เชน สถานที่ทํางาน การจัดบริการ สวัสดิการ รวมทั้งนโยบายพนักงานสัมพันธ จึงไดรับการ
ออกแบบใหเขากับความตองการของพนักงาน (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 2549 : 71-86)   
 7. การบริหารงานอยางตอเนื่อง ในบริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด ไดนําระบบ ทีคิวเอ็ม 
มาพัฒนาระบบบริหารคุณภาพโดยรวม เปนของบริษัทเอง จากแบบอยางบานคุณภาพของ ดร.คะโน 
เปนกลไกหลักที่จะชวยใหการจดการกระบวนการของบริษัทไดดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
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และประสิทธิผล เสาหลักทั้งสามของบาน ไดแก เสาแนวคิด เสาเทคนิค และเสาขับเคลื่อนธุรกิจเปน
องคประกอบที่เชื่อมโยงกับกระบวนการอยางใกลชิด ดังแผนภูมิ 22  

 
แผนภูมิที่ 22 รูปแบบบานคุณภาพของ ดร.คะโน 
ที่มา : สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาต,ิ กรณีศึกษา Best Practice บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย  
จํากัด (กรุงเทพฯ : พิฆเณศ พร้ินติ้ง เซ็นเตอร, 2549), 88. 
 

 งานวิจัยศราวุธ สังขวรรณะ (2545 : บทคัดยอ) ดําเนินการวิจัยเร่ือง การบริหารคุณภาพ
โดยรวม (TQM) ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุพรรณบุรี จากการศึกษาพบวา          
1) การปฏิบัติกิจกรรมการบริหารคุณภาพโดยรวมทั้ง 8 ดาน อยูในระดับปานกลาง 7 ดาน             
เรียงตามลําดับ ดังนี้ การสรางวัฒนธรรมองคการ การสรางระบบการยอมรับและการใหรางวัล     
การสรางแนวคิดพื้นฐานการพัฒนาผูนําและการสรางทีมงาน การมุงความสนใจไปที่ผู เรียน        
การกําหนดมาตรฐานและดําเนินการอยางตอเนื่อง การกําหนดแนวทางการนําไปปฏิบัติ สวน     
ดานการพัฒนาทักษะในการจัดการและพัฒนาความรูดานเทคนิคชั้นสูง มีการปฏิบัติระดับนอย          
2) ปจจัยเพศ สงผลตอการดําเนินกิจกรรมทักษะในการจัดการและ พัฒนาความรูดานเทคนิคชั้นสูง
และดานการกําหนดมาตรฐานและดําเนินการอยางตอเนื่อง 3) ปจจัยอายุราชการ ไมสงผลตอ      
การบริหารคุณภาพโดยรวม ในทุก ๆ ดาน 4) ปจจัยวุฒิทางการศึกษาสงผลตอการบริหารคุณภาพ
โดยรวม ในดานการสรางแนวคิดพื้นฐาน ดานมุงความสนใจไปที่ผูเรียน และดานกําหนดมาตรฐาน
และดําเนินการอยางตอเนื่อง 5) ปจจัยคณะวิชาที่สังกัด ไมสงผลตอการบริหารคุณภาพโดยรวม    
ทุกดาน 6) ปจจัยประสบการณในการฝกอบรม สงผลตอการบริหารคุณภาพโดยรวม ในดาน       
การสรางแนวคิดพื้นฐาน ดานการสรางวัฒนธรรมองคการ ดานการสรางระบบการยอมรับและ   
การใหรางวัล ดานพัฒนาทักษะ  ในการจัดการและพัฒนาความรูดานเทคนิคชั้นสูง ดานมุง        
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ความสนใจไปที่ผูเรียน และดานกําหนดมาตรฐานและดําเนินการอยางตอเนื่อง และ 7) การปฏิบัติ
กิจกรรมการบริหารคุณภาพโดยรวมทั้ง 8 ดานแตกตาง  
 งานวิจัยสมชาย เทพทอง (2548 : 123-139) ดําเนินการวิจัยเร่ือง การศึกษาปจจัยบาง
ประการที่สงผลตอการจัดการคุณภาพโดยรวมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา 
ระดับของการจัดการคุณภาพโดยรวมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครอยูในระดับมาก ซึ่งมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดานปจจัยที่สงผลตอการจัดการคุณภาพ
โดยรวมของผูบริหารโรงเรียนโดยสรุป 1) ปจจัยที่สงผลตอการจัดการคุณภาพโดยรวมของผูบริหาร
โรงเรียน  ไดแก  ปจจัยดานคุณลักษณะและพฤติกรรมของผูบริหารที่มุ งคุณภาพ  ปจจัย                 
ดานการบริหารเวลา ปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวกและเทคโนโลยี และปจจัยดานประสบการณ
ในการบริหาร 2) ปจจัยดานการบริหารเวลาสงผลตอการจัดการคุณภาพโดยรวมของผูบริหาร
โรงเรียนทั้งทางตรงและทางออม พบวา การเพิ่มประสิทธิผลของการบริหารเวลาและเทคนิคใน  
การบริหารเวลา ปรากฏวา การเพิ่มประสิทธิผลของการบริหารเวลาและเทคนิคในการบริหาร
เวลา  เปนปจจัยสําคัญที ่สงผลตอการบริหารเวลา  ประสบการณในการบริหารเวลา สงผล         
ทั้งทางตรงและทางออมตอการจัดการคุณภาพโดยรวมของผูบริหารโรงเรียน คุณลักษณะและ
พฤติกรรมของผู บริหารที ่มุ งค ุณภาพ  สงผลตอการจัดคุณภาพโดยรวมของผูบริหาร และ            
เมื่อพิจารณาองคประกอบที่สําคัญปรากฏวา ผูบริหารที่มีความมุงมั่นในการทํางาน มีความสัมพันธ
กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองคกร รวมทั้งการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนปจจัยสําคัญที่
สงผลตอคุณลักษณะและพฤติกรรมของผูบริหารที่มุงคุณภาพ ส่ิงอํานวยความสะดวกและ
เทคโนโลยี สงผลทั้งทางตรงและทางออมตอการจัดการคุณภาพโดยรวมของผูบริหาร และเมื่อ
พิจารณาองคประกอบที่สําคัญปรากฏวา ความพรอมของสื่อการสอนและวัสดุอุปกรณ ตลอดจน
เทคโนโลยีเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวกและเทคโนโลยี 
 

ตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีประวัติความเปนมาอันยาวนาน 34 ป นับตั้งแต        
ป พ.ศ. 2518 โดยมีลําดับ ดังนี้ 
                 1. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา (พ.ศ. 2518-2531) 
                 2. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (พ.ศ. 2531-2548) 
                 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (พ.ศ. 2548-ปจจุบัน) 
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (2548 : 8-54) กลาววา คานิยมในสังคมไทย 
แตเดิมมากลาวไดวา ไมเห็นความสําคัญของการอาชีวศึกษา เพราะเหตุนี้ ทําใหผูที่เรียนทางสาย
อาชีวศึกษามีความรูสึก ต่ําตอยในสังคม และไมไดรับความเปนธรรมจากระบบการศึกษาที่จัดอยูใน
ขณะนั้น ประกอบกับป 2516 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาธนบุรี สถาบันเทคโนโลยี  
พระจอมเกลาคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ซึ่งเปน
สถาบันเดียวที่เปดโอกาสใหนักศึกษาสายอาชีวศึกษาไดศึกษาถึงระดับปริญญาตรี ไดยายจากสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการไปสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ และไดเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑการรับนักศึกษา
จากที่เคยรับนักศึกษาสายอาชีวศึกษา โดยหันไปรับนักศึกษาสายสามัญมากขึ้น ทําใหชองทางที่
นักศึกษาสายอาชีวศึกษาจะไดศึกษาถึงระดับปริญญาตรีนอยลง การเปลี่ยนแปลงดังกลาว สงผลกระทบ
ตอระบบนักศึกษาสายอาชีวศึกษาเปนอยางมาก นักศึกษาสวนหนึ่งเกิดความรูสึกวา การอาชีวศึกษา
ไมไดรับการเหลียวแลจากรัฐบาล ถูกจํากัดการศึกษาเพียงระดับอนุปริญญา ความไมพอใจตอสภาพการณ
ดังกลาวไดทําใหนักศึกษาสายอาชีวศึกษาหลายแหง เชน วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ วิทยาลัย    
พณิชยการพระนคร วิทยาลัยชางกลปทุมวัน วิทยาลัยอุเทนถวาย โรงเรียนการชางมีนบุรี เปนตน 
จํานวนหลายพันคนรวมตัวกันขึ้น และไปชุมนุมประทวงที่ทําเนียบรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ 
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2517 
            การชุมนุมประทวงในครั้งนั้น นักศึกษายื่นขอเสนอเรียกรองตอรัฐบาล 2 ประการ คือ 
ประการที่หนึ่ง ใหสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ทั้งสามแหงงดรับนักศึกษาสายสามัญโดยใหรับ
นักศึกษาสายอาชีวศึกษาทั้งหมด และอีกประการหนึ่ง ใหรัฐบาลเปดสถานศึกษาสายอาชีวศึกษา
ระดับปริญญาทุกแขนง ในที่สุดรัฐบาลโดยนายสัญญา ธรรมศักดิ์ นายกรัฐมนตรี ไดมีบันทึกถึง 
นายอภัย จันทวิมล รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ใหสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา   
ทั้งสามแหง รับนักศึกษาสายอาชีวศึกษามากขึ้น และใหวางนโยบายรับเพิ่มขึ้นในปตอ ๆ ไป  

            สืบเนื่องจากการชุมนุมของนักศึกษาสายอาชีวศึกษาดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการได
เสนอแนวทางแกไขปญหาการเปดสอนระดับปริญญาในวิทยาลัยสังกัดตอรัฐบาล รวม 4 ขอ คือ  

 1. วิทยาลัยสังกัดกระทรวงศกึษาธิการที่มีการสอนถึง ขั้นประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) หรือประกาศนยีบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ปกศ. สูง) นั้น ถากระทรวงศึกษาธกิาร
พิจารณาเห็นวา สถานศึกษาใดพรอมที่จะทําการสอนถึงเทียบเทาปริญญา ก็ให
กระทรวงศึกษาธิการ ส่ังอนุญาต เปดทําการสอนขัน้ประกาศนยีบัตรเทคนิคชัน้สงู (ปทส.) หรือ
ประกาศนยีบัตรประโยคครูมธัยมอาชีวศึกษา (ปม.อ.) ได  
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2. ใหกระทรวงศึกษาธิการปรึกษาหารือกับทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันที่สามารถใหปริญญาตามกฎหมาย พิจารณาใหวิทยาลัยสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่มี     
การสอนถึงขั้น ปวส. หรือ ปกส.สูง เปดทําการสอนชั้นปที่ 3-4 ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันโดยระบบวิธีสมทบ และเมื่อจบปที่ 4 แลวก็ใหไดรับปริญญาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
นั้น ๆ  

3. ใหกระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ รวมมือกันพิจารณาจัดตั้ง
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร และสถาบันเทคโนโลยีอาชีวศึกษา จํานวน 2 สถาบันโดยเร็ว แต     
ไมเกิน 3 ป เพื่อรับนักเรียนที่จบ ม.ศ. 6 จากโรงเรียนมัธยมอาชีวศึกษาที่มีความรูความสามารถ
ระดับอันควรใหมีโอกาสศึกษาตอถึงขั้นปริญญา  
 4. การรับบุคคลเขาเปนนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือสถาบัน ที่สามารถใหปริญญา
ตามกฎหมาย ใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันนั้น ๆ  

คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาตามขอเสนอนี้ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2517 และมีมติอนุมัติ
ในหลักการตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยใหกระทรวงศึกษาธิการเปนเจาของเรื่อง
ดําเนินการตอไป กระทรวงศึกษาธิการไดพิจารณาแลวเห็นวา หลักการในขอท่ี 3 มีโอกาสเปนไป
ไดมากที่สุดนั่นคือ กระทรวงศึกษาธิการรวมกับทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ จัดตั้ง สถาบันเทคโนโลยี
อาชีวศึกษา ขึ้นโดยเร็ว แตไมเกิน 3 ป เพื่อรับนักเรียนอาชีวศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระดับ ม.ศ. 6 
ใหมีโอกาสเขาศึกษาตอในระดับปริญญา ตอมากระทรวงศึกษาธิการ ไดราง พระราชบัญญัติสถาบัน
เทคโนโลยีอาชีวศึกษาขึ้น ซึ่งที่ประชุมอธิบดีครั้งที่ 13/2517 ไดแกไขชื่อพระราชบัญญัติจาก 
สถาบัน เปน วิทยาลัย  
           กระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการรางพระราชบัญญัติ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา นําเสนอ
ตอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2517 โดยมีหลักการและเหตุผลประกอบ ดังนี้  
            1. เพื่อเปดโอกาสใหผูที่จบการศึกษาระดับเทคนิคมีที่เรียนตอถึงระดับปริญญา เพราะ
ปรากฏวา ผูที่สําเร็จการศึกษาวิชาชีพระดับนี้ ประสบปญหาเรื่องสถานที่เรียนตอเปนอยางมาก 
สถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาอื่น ๆ ไมสามารถรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาสายอาชีวศึกษา
เขาเรียนตอไดโดยตรง  

          2. เพื่อเปนการประหยัดเงินตรา จากการที่มีผูสําเร็จการศึกษาระดับเทคนิคเดินทางไป
ศึกษาตอในตางประเทศ เปนจํานวนมาก เชน ฟลิปปนส เปนตน การจัดตั้ง วิทยาลัยเทคโนโลยี
อาชีวศึกษาขึ้นจะชวยลดจํานวนนักศึกษาที่จะไปเรียนตอตางประเทศได  
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          3. เพื่อสนองความตองการของผูสําเร็จการศึกษาระดับเทคนิค ที่จะใหมีสถาบันที่รับผูสําเร็จ
การศ ึกษาสายอาชีวศ ึกษาโดยตรงสามารถ เร ียนตอถึงขั ้นปริญญา  และอยู ในสังก ัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
               4. เพื่อสนองความตองการในการพัฒนาประเทศในดานกําลังคน ประเภทเทคนิควิศวกร
สาขาตาง ๆ ที่ไดศึกษาและฝกอบรม โดยเนนหนักในทางปฏิบัติ ซ่ึงความตองการของตลาดแรงงาน
มีมากและมิไดมีความตองการกําลังคน ที่มีความรูทางทฤษฎีแตเพียงอยางเดียว วิทยาลัยเทคโนโลยี
อาชีวศึกษาจะสนองความตองการดานนี้ไดเปนอยางดี  

                  5. เพื่อเปนการขจัดความเหลื่อมลํ้าต่ําสูง และความนอยเนื้อต่ําใจที่มีอยูในกลุมครู
อาชีวศึกษาในเรื่องการเพิ่มวิทยฐานะ ซ่ึงไมมีโอกาสเรียนถึงขั้นปริญญาในวิชาชีพที่ตนไดเรียนมา
เหมือนครูสาขาอื่น ๆ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา จึงตั้งขึ้นเพื่อผลิตครูชางระดับปริญญา อบรม
ครูประจําการใหมีวิทยฐานะถึงระดับปริญญาดวย 

                  6. เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2517 ตามเหตุผล
ที่กลาวมานี้ กระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นสมควรจัดตั้ง วิทยาลัยขึ้นเพื่อสนองความตองการ           
ดานกําลังคน โดยรับผูสําเร็จการศึกษาระดับเทคนิคเขาเรียนตออีก 2 ปในระดับปริญญา ในคณะตาง ๆ 
ดังนี้ 1) คณะเทคนิควิศวกรรม 2) คณะเกษตรกรรม 3) คณะคหกรรม 4) คณะพานิชยกรรม และ     
5) คณะศิลปกรรม 
      คณะรัฐมนตรีไดลงมติรับหลักการ รางพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเมื่อ
วันที่ 3 กันยายน 2517 และสงใหคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา และใหความเห็นชอบราง
พระราชบัญญัติ ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจพิจารณาแลว เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2517 และได
เสนอรางพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ ซ่ึงในขณะนั้นทํา
หนาที่รัฐสภาโดยขอใหพิจารณาเปนเรื่องดวน  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2517 สภานิติบัญญัติแหงชาติ
ไดผาน รางพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา โดยแกไขชื่อเปน วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา และประกาศใชเปนกฎหมายตอไป โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ฉบับพิเศษ) 
เลม 92 ตอนที่ 48 วันที่ 27 กุมภาพันธ 2518 หนา 1 สภาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได
ประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2518 มีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งดํารงตําแหนง 
นายกสภาวิทยาลัยเปนประธาน อธิบดีกรมอาชีวศึกษา อุปนายก รองอธิบดีกรมศิลปากร แทน
อธิบดีกรมศิลปากรซึ่งไปราชการตางประเทศ อุปนายก และรองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา ฝายวิชาการ       
ทําหนาที่เลขานุการสภาวิทยาลัย เรื่องที่สําคัญอันดับแรกคืออธิบดีกรมอาชีวศึกษา ไดเสนอชื่อ   
นายสวาสดิ์ ไชยคุนา ซ่ึงดํารงตําแหนง รองอธิบดีกรมอาชีวศึกษาในขณะนั้น ใหสภาฯ พิจารณา
แตงตั ้ง เปนผูร ักษาการในตําแหนงอธิการบดี ซ่ึงสภาวิทยาลัยมีมติเปนเอกฉันท ตอมาไดมี        
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พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง นายสวาสดิ์  ไชยคุนา ดํารงตําแหนงอธิการบดี เมื่อวันที่ 
28 มีนาคม 2519 ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหนายสวาสดิ์  ไชยคุนา ดํารงตําแหนง
อธิการบดี อีกวาระหนึ่ง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2523  
               การจัดการศึกษาในวิทยาลัย เทคโนโลยีและอาชีวศึกษามีฐานะ เปนกรมใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนสถาบันการศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงคที่จะผลิตครูอาชีวศึกษา
ระดับปริญญาตรี ใหการศึกษาทางดานอาชีพ ทั้งระดับต่ํากวาปริญญา ระดับปริญญา และ
ประกาศนียบัตรชั้นสูง ทําการวิจัยสงเสริมการศึกษาทางดานวิชาชีพ และใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
               การจัดการศึกษาจัดเปน 8 คณะ เพื่อดําเนินการศึกษาในระดับปริญญา และ 1 สํานัก กับ
อีก 1 สถาบัน ดังนี้ 
 1. คณะศิลปศาสตร มีหนาที่จัดการสอนวิชาสามัญในระดับปริญญาตรีแกนักศึกษาของ
คณะอื่น ๆ  
 2. คณะศึกษาศาสตร มีหนาที่จัดการสอนวิชาการศึกษาระดับปริญญาตรี แกนักศึกษาที่    
เลือกเรียนในสาขา ครูอาชีวศึกษาของคณะอื่น ๆ 
 3. คณะเกษตรศาสตร มีหนาที่จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
 4. คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี มีหนาที่จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
และสาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 
 5. คณะบริหารธุรกิจ มีหนาที่จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 6. คณะคหกรรมศาสตร มีหนาที่จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
 7. คณะศิลปกรรม มีหนาที่จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปกรรม 
 8. คณะนาฎศิลปและดุริยางค มีหนาที่จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลป-    
ดุริยางคศิลป 
 9. สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบ มีหนาที่จัดใหบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ทุกสาขาในเรื่องทางวิชาการและทดสอบ 
 10. สถาบันวิจัยและฝกอบรมการเกษตร มีหนาที่ทําการวิจัยทดลองดานการเกษตร เพื่อ
สงเสริมการศึกษาทางดานเกษตรกรรม และใหบริการทางวิชาการดานเกษตรกรรมแกสังคม 
  เนื่องดวยวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ไมมีสถานที่เรียนและอุปกรณเครื่องมือ    
ไมมีครู อาจารย และเจาหนาที่ในสังกัดของตน จึงจําเปนตองฝากเรียนไวในวิทยาลัยสังกัด           
กรมอาชีวศึกษารวม 8 แหง  
 1. คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี ฝากเรียนไวที่วิทยาลัยครูอาชีวศึกษา 
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2. คณะศึกษาศาสตร ฝากเรียนไวที่วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ ฯ (คณะศึกษาศาสตร และ
คณะศิลปศาสตร ไมมีนักศึกษาของตนเอง แตบริการใหคณะอื่น) 
 3. คณะเกษตรศาสตร ฝากเรียนไวที่วิทยาลัยเกษตรกรรม บางพระ 
 4. คณะบริหารธุรกิจ ฝากเรียนไวที่วิทยาลัยจักรพงษภูวนารถ 
 5. คณะคหกรรมศาสตร ฝากเรียนไวที่วิทยาลัย อาชีวศึกษาพระนครใต 
 6. คณะศิลปกรรม ฝากเรียนไวที่โรงเรียนเพาะชาง 
 7. คณะนาฎศิลปและดุริยางค ฝากเรียนไวที่วิทยาลัยนาฎศิลป กรมศิลปากร 
 8. สถาบันวิจัยการเกษตร ฝากดําเนินงานไวที่โรงเรียนเกษตรกรรมลําปาง 

การโอนกิจการบริหารบางสวนของกรมอาชีวศึกษา ไปเปนของวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา ตามที่ไดมีพระราชบัญญัติจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาขึ้นตามประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2518 กระทรวงศึกษาธิการไดพิจารณาแลวเห็นวา การที่จะ
ใหวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา สามารถดําเนินงานในฐานะในสถาบันการศึกษาและการวิจัย 
เพื่อทําการวิจัยและสงเสริมการศึกษาทางดานวิชาชีพ และใหบริการทางวิชาการแกสังคม ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ในระยะเริ่มแรกนี้ จําเปนจะตองรวบรวมการศึกษาบางแหงของกรมอาชีวศึกษา      
เขากับการดําเนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  เพื่อดําเนินการให เปนไป               
ตามวัตถุประสงคของมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
         ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 15 (6) และ (7) แหงพระราชบัญญัติ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. 2518 สภาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาพิจารณาแลว
จึงมีมติ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2518 ใหรวมสถานศึกษาของกรมอาชีวศึกษาเขากับวิทยาลัยเทคโนโลยี
อาชีวศึกษา รวม 3 แหง มติเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2519 ใหรวมสถานศึกษาอีก 6 แหง มติเมื่อวันที่ 23 
กุมภาพันธ 2519 ใหรวมสถานศึกษาอีก 5 แหง และมติเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2519 และวันที่ 30 
มีนาคม 2519 ใหรวมสถานศึกษาอีก 14 แหง โดยออกเปนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รวม
ทั้งหมด 14 ฉบับ ใหรวมสถานศึกษาของกรมอาชีวศึกษา เขากับการดําเนินงานของวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 28  แหง 
           การดําเนินการดังกลาวขางตน ถึงแมจะออกเปนประกาศ กระทรวงศึกษาธิการแลวก็ตาม
อํานาจในการบริหารและการดําเนินการดังกลาว ยังอยูในความรับผิดชอบของ กรมอาชีวศึกษาทํา
ใหการดําเนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาไมสะดวกเทาที่ควร จึงไดดําเนินการตาม
กฎหมายเพื่อโอนสถานศึกษาทั้ง 28 แหง โดยออกเปนพระราชบัญญัติดวยมีเหตุผลสําคัญ 3 
ประการ คือ  
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 1. เพื่อรวบรวมบุคลากรและครูอาจารย ที่มีความรูความสามารถและกระจัดกระจายอยูใน
วิทยาลัยตาง ๆ มาชวยสอนระดับปริญญาตรี เนื่องดวยวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษามีนโยบาย
ที่จะสนับสนุน และสงเสริมาการอาชีวศึกษาในสาขาวิชาการตาง ๆ ในระดับสูงทั้งในดานฝมือและ
ความรูดานเทคโนโลยีช้ันสูงใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองใช ครู อาจารย และบุคลากรตาง ๆ ที่มี
ความรูความสามารถ และมีคุณวุฒิมาชวยดําเนินการสอนและปฏิบัติงานในดานตาง ๆ แตเนื่องจาก 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาไดดําเนินการไปแลว และไมมีบุคคลและอัตรากําลังของตนเอง 
หากจะใชงบประมาณจางบุคคลที่มีคุณวุฒิ ที่จะสอนในระดับปริญญาได จะตองใชงบประมาณ ใน
การดําเนินการเปนอยางมาก และจะตองใชเวลาในการสรางคนมาทํางานอีกเปนเวลานาน จึงจะ
สามารถดําเนินการใหมีประสิทธิภาพตามเปาหมายและเนื่องดวยกรมอาชีวศึกษา มีผูที่มีความรู
ความสามารถและคุณวุฒิที่จะมาชวยสอนในระดับปริญญาในสาขาวิชาการตาง ๆ อยูเปนจํานวนมาก 
และกระจายอยูในสถานศึกษาตาง ๆ ดังนั้น เมื่อโอนวิทยาลัยทั้ง 28 แหงเขามาแลว วิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา จะดําเนินงานการศึกษาระดับปริญญาตรีตามความเหมาะสม ซ่ึงจะเปน
การสนองประโยชนในดานอัตรากําลัง และไดเปดโอกาสใหผูที่มีคุณวุฒิไดใชความรูเต็มกําลัง
ความสามารถ เปนการประหยัดงบประมาณและประหยัดเวลาในการดําเนินงานเปนอันมาก 
            2. เพื่อประหยัดการลงทุนในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ซ่ึงจําเปนตองใชอาคาร 
สถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณการศึกษา โดยเฉพาะสาขาวิชาหนึ่ง ๆ ที่เปดสอน และ 
เพื่อประหยัดจํานวนครู อาจารยและเจาหนาที่ในการดําเนินงานซึ่งจะตองลงทุนสูง หากจะแยก   
เปดสอนระดับปริญญาตรีในทุกวิทยาลัยแลวยอมจะเปนไปไมได เพราะจะตองใชงบประมาณใน
การลงทุนและดําเนินการเปนจํานวนมหาศาล วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา จึงมีนโยบายที่จะ
รวมวิทยาลัยในสวนกลาง เพื่อปรับปรุงทั้งอาคารสถานที่ อุปกรณ เครื่องมือ และบุคลากร จัดตั้งเปน
สถาบันกลาง เพื่อเปดสอนระดับปริญญาตรีขึ้น 
             3. เพื่อสรางมาตรฐานทางวิชาการใหสูงขึ้น และวางหลักเกณฑควบคุมคุณภาพและ
ปริมาณใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานทองถ่ิน และสัมพันธกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแหงชาติ  
              พระราชบัญญัติโอนกิจการบางสวน ของกรมอาชีวศึกษาไปเปนของ วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา พ.ศ. 2520 นี้ ประกาศในราชกิจนุเบกษา เลม 94 ตอนที่ 17 วันที่ 9 มีนาคม 
พุทธศักราช 2520 ดังรายชื่อโรงเรียนและวิทยาลัยทั้ง 28 แหง ดังนี้ โรงเรียนเกษตรกรรมลําปาง 
โรงเรียนเพาะชาง วิทยาลัยเกษตรกรรมกาฬสินธุ วิทยาลัยเกษตรกรรมจันทบุรี วิทยาลัยเกษตรกรรม
นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเกษตรกรรมนาน วิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ วิทยาลัยเกษตรกรรม
ปทุมธานี วิทยาลัยเกษตรกรรมพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเกษตรกรรมพิษณุโลก วิทยาลัย
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เกษตรกรรมสุรินทร วิทยาลัยครูอาชีวศึกษา วิทยาลัยจักรพงษภูวนาถ วิทยาลัยชางกลพระนครเหนือ 
วิทยาลัยชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิทยาลัยโชติเวช วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน 
วิทยาลัยเทคนิคตาก วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคภาคใต จังหวัดสงขลา วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม 
วิทยาลัยบพิตรพิมุข วิทยาลัยพณิชยการพระนคร วิทยาลัยพณิชยการพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาพระนครใต และวิทยาลัยอุเทนถวาย 

พรอมกันนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เปล่ียนชื่อสถานศึกษาและตั้งเปนวิทยาเขต ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2520 ดังนี้ ดวยวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาไดรับโอนกิจการบริหารของสถานศึกษา จํานวน 28 แหง จากกรมอาชีวศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารบางสวนของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเปน
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2520 เพื่อปรับการบริหารงาน
และดําเนินงานของสถานศึกษาดังกลาว ใหเขาระบบจึงเห็นสมควรใหเปล่ียนชื่อสถานศึกษาทุก
แหง และจัดตั้งเปนวิทยาเขตตอไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจ  ตามความในขอ 23 แหงประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 และโดยความเห็นชอบของสภาวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา จึงใหเปล่ียนชื่อสถานศึกษาทั้ง 28 แหง และจัดตั้งเปนวิทยาเขต สังกัดวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน  พ.ศ. 2520 ดังนี้ 

 
 

ที่ ช่ือสถานศึกษาเดิม ช่ือวิทยาเขต 
1. วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ 
2. วิทยาลัยเทคนิคภาคใต จังหวัดสงขลา วิทยาเขตเทคนิคภาคใต 
3. วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 จังหวัดนครราชสีมา 
วิทยาเขตเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

4. วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม วิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพ 
5. วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน วิทยาเขตเทคนิคขอนแกน 
6. วิทยาลัยเทคนิคตาก วิทยาเขตเทคนิคตาก 
7. วิทยาลัยชางกลพระนครเหนือ วิทยาเขตพระนครเหนือ 
8. วิทยาลัยอุเทนถวาย วิทยาเขตอุเทนถวาย 
9. วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี วิทยาเขตเทคนิคนนทบุรี 
10. วิทยาลัยครูอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร 

ตารางที่ 6 รายช่ือสถานศึกษาที่เปลี่ยนเปนวิทยาเขต 
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ที่ ช่ือสถานศึกษาเดิม ช่ือวิทยาเขต 
ที่ ช่ือสถานศึกษาเดิม ช่ือวิทยาเขต 

11. วิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ จังหวัดชลบุรี วิทยาเขตเกษตรบางพระ 
12. วิทยาลัยเกษตรกรรมสุรินทร วิทยาเขตเกษตรสุรินทร 
13. วิทยาลัยเกษตรกรรมพระนครศรีอยุธยา วิทยาเขตเกษตรพระนครศรีอยุธยา 
14. วิทยาลัยเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช วิทยาเขตเกษตรนครศรีธรรมราช 
15. วิทยาลัยเกษตรกรรมปทุมธานี วิทยาเขตเกษตรปทุมธานี 
16. วิทยาลัยเกษตรกรรมกาฬสินธุ วิทยาเขตเกษตรกาฬสินธุ 
17. วิทยาลัยเกษตรกรรมนาน วิทยาเขตเกษตรนาน 
18. วิทยาลัยเกษตรกรรมพิษณุโลก วิทยาเขตเกษตรพิษณุโลก 
19. วิทยาลัยเกษตรกรรมจันทบุรี วิทยาเขตเกษตรจันทบุรี 
20. โรงเรียนเกษตรกรรมลําปาง วิทยาเขตเกษตรลําปาง 
21. วิทยาลัยพณิชยการพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร 
22. วิทยาลัยพณิชยการพระนครศรีอยุธยา วิทยาเขตพณิชยการพระนครศรีอยุธยา 
23. วิทยาลัยบพิตรพิมุข วิทยาเขตบพิตรพิมุข 
24. วิทยาลัยจักรพงษภูวนารถ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 
25. วิทยาลัยชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
26. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครใต วิทยาเขตพระนครใต 
27. วิทยาลัยโชติเวช วิทยาเขตโชติเวช 
28. โรงเรียนเพาะชาง วิทยาเขตเพาะชาง 

          

 ตอมาในป พ.ศ. 2526 ไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปรับปรุงการบริหารงาน
ของวิทยาเขตบพิตรพิมุข ใหเปน 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาเขต     
บพิตรพิมุข มหาเมฆ ตอมารับวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร เขาสมทบกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา โดยออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 95 ตอนท่ี 6 
วันที่ 17 มกราคม 2521 ประกาศ  ณ วันที่ 22 ธันวาคม  พ.ศ. 2520 ดังนี้ โดยที่สภาวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2520 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2520 มีมติให 
วิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร เขาสมทบวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เพื่อเปดสอน              
วิชานาฏศิลปและดุริยางคศิลป ทั้งในไทยและสากล ใหถึงระดับปริญญาตรี ฉะนั้นอาศัยอํานาจ   
ตามมาตรา 8 มาตรา 15 (7) แหงพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. 2518 จึง

ตารางที่ 6 (ตอ) 
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ใหวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร เขาสมทบกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เพื่อเปดสอน
วิชานาฏศิลปและดุริยางคศิลปทั้งไทยและสากล ในระดับปริญญาตรี ตอไป                                                                  
              ประวัติความเปนมาของศูนยการศึกษาระดับปริญญา นับวา เปนส่ิงที่นารูแกผูที่สนใจ   
ทุกคน และมีความสลับซับซอนไมยิ่งหยอนไปกวา การจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เทาไรนัก ที่กลาวมาเชนนี้ เพราะศูนยการศึกษาระดับปริญญานาจะเกิดขึ้นพรอมกับการจัดตั้ง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ตั้งแตเร่ิมแรกในป พ.ศ. 2518 แตไมสามารถจัดตั้งศูนยกลาง
การศึกษาระดับปริญญาของวิทยาลัยใหคณะตาง ๆ ที่เปดสอนระดับปริญญา ใหมารวมอยูใน
สถานที่แหงเดียวกันได  ทั้งนี้ เนื่องจาก  ปญหาอุปสรรคดานนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
นานาประการดังเปนที่ทราบกันดี จึงเปนเหตุใหไมสามารถจัดตั้ง ศูนยกลางการศึกษาระดับปริญญา
ขึ้นได ตั้งแตตนมาจนถึง พ.ศ. 2527 จึงไดเร่ิมเปนรูปเปนรางขึ้น ดังที่เปนอยูในปจจุบัน ทั้งนี้ดวย
ความพยายามของผูบริหารและคณาจารยของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา นับตั้งแตแรกเริ่ม
กอตั้งวิทยาลัยเปนตนมา แมวาวิทยาลัยจะไดเปดการเรียนการสอนมาตั้งแตป พ.ศ. 2518 แตยังไมมี
สถานที่ศึกษาของวิทยาลัยเอง ในระยะเริ่มแรก จึงไดฝากคณะตางๆ ที่เปดสอนระดับปริญญา ไวใน
สถานศึกษาของกรมอาชีวศึกษาถึง 7 แหง คือ คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี ฝากไวที่วิทยาลัยครู
อาชีวศึกษา เทเวศร คณะเกษตรศาสตร ฝากไวที่วิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ คณะบริหารธุรกิจ 
ฝากไวที่วิทยาลัยจักรพงษภูวนารถ ถนนวิภาวดีรังสิต คณะคหกรรมศาสตร ฝากไวที่วิทยาลัย
อาชีวศึกษาพระนครใต คณะศิลปกรรม ฝากไวที่วิทยาลัยเพาะชาง คณะนาฏศิลปและดุริยางค เปดสอน
ที่วิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร สวนคณะศิลปศาสตร และคณะศึกษาศาสตร อาศัยที่ทํางานที่
วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ ฯ นับตั้งแตนั้นมาจนถึงบัดนี้ คณะตาง ๆ ก็ยังกระจัดกระจายกันเรียนอยู
เชนเดิม ทําใหมีปญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงานการเรียนการสอนและการบริหารงานเปน      
อยางมาก แมแตสํานักงานอธิการบดี ซ่ึงเปนองคกรประสานการบริหารงานและกิจกรรมระหวาง
คณะตาง ๆ ก็ตาม ก็ยังสํานักงานที่เปนอาคารเพียงหลังเดียวอยูในวิทยาเขตเทเวศร ตั้งแตตนมาจน
ปจจุบัน และไมสามารถที่จะขยายสถานที่ทํางานออกไปได เพราะพื้นที่อันจํากัดของวิทยาเขต 
                 เนื่องจากวิทยาลัยฯ มีความจําเปนอยางยิ่งในการจัดการศึกษาระดับปริญญาใหสามารถ
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ และใหสามารถดําเนินการไดอยางประหยัดทั้งเวลา
และทรัพยากรทุกประเภท วิทยาลัยฯ จึงพยายามที่จะจัดใหคณะตาง ๆ ที่เปดสอนระดับปริญญา
ไดมารวมกันอยู ณ ที่แหงใดแหงหนึ่ง เพื่อใหสามารถขยายงานการเรียนการสอนระดับปริญญา  
ดานเทคโนโลยีออกไปใหกวางขวางยิ่งขึ้นตลอดมา เร่ิมตั้งแตป พ.ศ. 2518 วิทยาลัยไดติดตอขอใช
ที่ดินจากหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจหลายแหงที่เห็นวา ยังเปนที่วางเปลาอยู และนาจะไดพัฒนา
ใหเปนสถานศึกษาไดอยางดี แตไมสามารถจะจัดหาได ตอมาวิทยาลัยฯ จึงไดขอตั้งงบประมาณ  
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เพื่อจัดซ้ือที่ดินเขตชานเมือง เพื่อจัดตั้งศูนยกลางการศึกษาระดับปริญญาและไดตั้งคณะกรรมการ
เพื่อดําเนินการในเรื่องนี้ขึ้นโดยกําหนดรายละเอียดขนาดที่ดินประมาณ 550 ไร อยูในเขตชานเมือง
กรุงเทพมหานคร ใหมีถนนใหญเขาถึงที่ดินโดยสะดวก โดยใชวิธีประกาศทั่วไปใหผูสนใจเสนอ
ที่ดิน และราคาภายในกําหนด ไดมีผูเสนอที่ดินใหคณะกรรมการพิจารณาหลายราย ทั้งในถนนสาย
บางนา-ตราด และถนนวิภาวดีรังสิต ทั้งที่ดินในเขตจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ  
คณะกรรมการไดใชเวลาพิจารณาขอเสนอของผูที่ยื่นเสนอขายที่ดินอยูเปนเวลานานพอสมควร ได
ไปดูที่ดินในสภาพจริงใหตรงตามขอเสนอ และมีสภาพที่เหมาะสม ไดทําสรุปเปรียบเทียบขอดี
ขอเสียพรอมราคาที่ดินที่เสนอของแตละรายและไดตอรองจนถึงที่สุด จึงไดเลือกที่ดินแปลงหนึ่งที่
อยูใกลสนามบินดอนเมืองประมาณกิโลเมตรที่ 35 จากกรุงเทพ ฯ มีดานหนาอยูติดกับถนนวิภาวดี
รังสิต ดานหลังติดทางรถไฟ ไดนําเสนอขออนุมัติไปตามลําดับขั้น จนผานความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น และเสนอขออนุมัติไปยังคณะรัฐมนตรี จนคาดคิด
กันวาจะเปนผลสําเร็จ เพราะไดรับความเห็นชอบเปนอยางดีในชั้นตน แตก็เกิดเหตุการณไมคาดคิด
เพราะมีผูเสนอขายที่ดินรายอื่นที่อยูลึกเขาไปจากการคมนาคมมาก ในจังหวัดปทุมธานี และไมได
รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ เพราะอยูไกลเสนทางคมนาคมใหญและหางไกลชุมชนมาก   
ไดประทวงขึ้น ในฐานะที่เสนอราคาต่ํากวาที่ดินที่คณะกรรมการพิจารณา และไมสามารถตกลง   
กันได การจัดซ้ือที่ดินเพื่อจัดสรางศูนยกลางการศึกษาระดับปริญญาในครั้งแรก ซ่ึงดําเนินการอยู
เปนเวลาแรมปก็เปนอันพับไปและไดชงักงันไป 
               เปนเวลาเกือบ 2 ป จึงไดขออนุมัติตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อที่ดินใหมและไดตั้ง
คณะกรรมการชุดใหม ดําเนินการตามกรรมวิธีเชนครั้งแรก แตกําหนดขอบเขตของการเสนอที่ดิน
ใหแคบเขา โดยใหอยูในเสนทางถนนวิภาวดีรังสิต หางจากกรุงเทพฯไมเกิน 60 กิโลเมตร และ     
ลึกเขาไปจากถนนวิภาวดีรังสิตไมเกิน 4 กิโลเมตร ไดมีผูเสนอราคาที่ดิน 4 ราย เมื่อคณะกรรมการ
ไดไปดูที่ดินจากสถานที่จริง ไดเปรียบเทียบขอดีขอเสียของที่ดินแตละแหงแลว เห็นวาที่ดินใน 
นวนคร ซ่ึงปรับปรุงพื้นที่แลว และมีเขื่อนกั้นน้ําโดยรอบ พรอมทั้งมีถนน ประปา และไฟฟา   
พรอมที่จะเขาไปทําการกอสรางไดทันทีเปนที่ดินที่เหมาะกวารายอื่นที่เสนอ ซ่ึงเปนที่ดินซึ่งยังไมมี
การปรับปรุงและอยูไกลจากถนนใหญมาก วิทยาลัยจึงไดเสนอไปตามลําดับขั้น แตก็ไดรับ         
การทวงติงจากสํานักงบประมาณเรื่องราคาที่เสนออยูในเกณฑที่สูง เนื่องจากเปนพื้นที่ที่ไดทํา     
การปรับปรุงแลวและตกลงราคากันไมได ในที่สุดการประกวดราคาครั้งที่ 2 ก็เปนอันพับไปอีก 2 ป                
การดําเนินงานวิทยาลัยยังมีปญหาอุปสรรคตาง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเชนเดิม 
แตวิทยาลัยก็ไมไดนิ่งนอนใจ และพยายามจะหาทางที่จะจัดตั้งศูนยการกลางศึกษาระดับปริญญา  
ใหได ถึงแมเวลาจะผานไปเกือบ  10 ปแลวก็ตาม  และเห็นวา  การที่จะจัดซื้อที่ดินโดย        
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งบประมาณแผนดินคงเปนไปไดโดยยาก  เพราะจากประสบการณที่ผานมาทําให เห็นวา            
ความเปนไปไดมีนอยเต็มที จึงไดหันมาหาวิธีเดิมคือวิธีขอใชที่ดินจากหนวยราชการตอไปจนถึง 
พ.ศ. 2527 วิทยาลัยจึงไดรับการอนุเคราะหจากกรมธนารักษไดอนุเคราะหจัดสรรที่ดินที่คลอง 6   
ฝงตะวันตก อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดเลขที่ 706 เนื้อที่ 610-3-41 ไร และ        
แปลงเลขที่ ปท.268 ตําบลคลอง รังสิตฝงเหนือ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โฉนดเลขที่ 39     
เนื้อที่ 109-3-04 รวมเนื้อที่ทั้งหมด 720-2-45 ไร ใหใชเพื่อจัดตั้งศูนยกลางการศึกษาระดับปริญญา
ของวิทยาลัยตอไป วิทยาลัยไดไปสํารวจที่ดินทันทีเห็นวาพอมีทางที่จะพัฒนาเปนศูนยกลาง
การศึกษาระดับปริญญาของวิทยาลัยได เพราะอยูใกลถนนใหญสายรังสิต-นครนายก กิโลเมตรที่ 13 
และหางจากถนนใหญเพียงกิโลเมตรเศษ พื้นที่เปนทุงนา ซ่ึงชาวบานปลูกขาวเปนสวนใหญ และ   
มีบานอยูในแนวดานถนนคลอง 6 จํานวนไมหนาแนนนัก และถนนหนทางมีแนวโนมวาจะไดรับ
การปรับปรุงใหดีตอไป เพราะถนนทางเขาขนานกับคลองชลประทาน 6 
               จากผลการสํารวจขั้นตน จึงไดนําเสนอสภาวิทยาลัยฯในการประชุมสภาวิทยาลัย          
คร้ังที่1/2527 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2527 และไดรับความเห็นชอบใหดําเนินการตอไป จากจุดเริ่มตนนี้ 
การจัดตั้งศูนยกลางการศึกษาระดับปริญญา จึงไดเร่ิมขึ้นและคาดคิดวา ทุกอยางคงจะราบรื่นและ
เปนผลสําเร็จกันเสียที่ หลังจากที่ไดใชวิธีการตาง ๆ และใชความพยายามมานานถึง 10 ป แตก็
ไม เปนการงายอยางที่คิดและเหตุการณก็ไมได เปนอยางที่คาดคะเนไว  เพราะที่ดินผืนนี้                   
กรมประชาสงเคราะหไดแสดงความจํานงขอใชจัดสรรที่ดิน เพื่อการเคหะตอจากหมูบานการเคหะ
ที่จัดสรรอยูแลว แตก็มีปญหาเพราะติดหมูบานและพื้นที่ของชาวบานทํานาอยู จึงยังเขาไปปรับปรุง
พื้นที่ไมได จึงเปนหนาที่ของวิทยาลัยฯโดยความรวมมือของกรมธนารักษที่จะตองเจรจากับ       
กรมประชาสงเคราะห ใหโอนการใชที่ดินผืนนี้แกวิทยาลัยตอไป ตองใชเวลาดําเนินการถึง 6 เดือน 
วิทยาลัยฯ จึงเริ่มเขาไปใชสิทธ์ิในที่ดินได แตปญหาก็ยังไมส้ินสุดเพียงเทานี้ เพราะชาวบานยังมี
บานเรือนที่อาศัยอยูในพื้นที่และที่ดินสวนใหญยังใชเปนที่ปลูกขาวอยู 
                วิทยาลัยฯ จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการเขาไปเจรจากับชาวบานและผูที่ทํานา ขอใชที่ดิน
เพื่อจัดสรางศูนยกลางการศึกษาระดับปริญญา ในขั้นแรกปรากฏวา ตกลงกันไมได วิทยาลัยฯ         
ก็ไมไดนิ่งนอนใจ ไดหารือกันเพื่อหาทางเจรจากับผูที่ใชที่ดินอยู โดยขอความรวมมือกับที่ดิน
จังหวัดและผูวาราชการจังหวัดในการเจรจา ขั้นตอไปไดพยายามหาขอเสนอที่จะใหเกิดประโยชน
ดวยกันทั้ง 2 ฝาย และไดนัดการเจรจากันเปนรอบที่ 2 ที่บานผูใหญบานซึ่งอยูในพื้นที่ โดยมี       
รองผูวาราชการจังหวัด กํานัน ผูใหญบาน ชาวบาน ผูที่มีบานอยูในพื้นที่ และชาวนาที่ทํานาอยูใน
ที่ดินผืนนี้ ฝายวิทยาลัยฯ มีทั้งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดีและผูบริหารระดับกอง รวมเจรจาใน
คร้ังนี้ไดใชเวลาเจรจานานถึง 3 ช่ัวโมงโดยวิทยาลัยไดพยายามชี้แจงขอเสนอตาง ๆ ใหชาวบาน 
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พิจารณาในประเด็นสําคัญ ๆ ดังนี้ คือ 1) วิทยาลัยฯ จะเขามาชวยพัฒนาทองถ่ินเพื่อสรางความเจริญ
ใหแกทองถ่ิน และสนับสนุนการศึกษาของทองถ่ินใหดีขึ้น 2) วิทยาลัยฯ จะชดเชยคาเสียหายและ
คาขนยายของผูที่อาศัยอยูในที่ดินในกรณีที่ผูนั้น จะยายออกจากพื้นที่ 3) วิทยาลัยฯ จะชดเชย
คาเสียหายของขาวที่ปลูกไวเมื่อวิทยาลัยฯเขาไปดําเนินการกอสรางหรือปรับปรุงพื้นที่ 4) วิทยาลัยฯ 
ยินดีจะรับผูที่อยูในพื้นที่เขาเปนพนักงานของวิทยาลัยฯและจะจัดหาที่พักใหตามสมควร 5) วิทยาลัยฯ 
จะใหสิทธิ์แกผูที่ใหความรวมมือ ไดเขาคาขายในบริเวณของวิทยาลัยฯ เมื่อวิทยาลัยฯไดกอสราง
ศูนยการศึกษาระดับปริญญาเสร็จแลว และ 6) วิทยาลัยฯ ยินดีจะสนับสนุนหาทุนการศึกษาใหแก
ลูกหลานของผูที่อยูในที่ดินและใหความรวมมือกับวิทยาลัยฯ โดยยายออกจากพื้นที่ตามเงื่อนไข
ขอตกลง         
       ในการเจรจาครั้งที่ 2 ไดสรางความเขาใจแกผูที่อยูอาศัยในพื้นที่พอสมควร แตก็ยังไมมี
ขอตกลงใด ๆ เพราะผูที่อยูในพื้นที่ยังไมมีความมั่นใจนัก วิทยาลัยฯ จึงใหเวลาคิดพิจารณาตามที่
เห็นสมควร พรอมกันนั้นก็ไดสงอาจารยไปเยี่ยมเยียนและเจรจากับผูที่อยูในพื้นที่ นับตั้งแต
ผูใหญบานจนถึงลูกบานทุกคนจนไดรับความรวมมือจากชาวบาน ที่อยูในพื้นที่บางรายยอมรื้อถอน
ออกจากพื้นที่ และยินยอมใหวิทยาลัยฯ เขาขุดคู ทําเขื่อนคันดิน และปรับปรุงพื้นที่ ตลอดจนทํา
ถนนในบริเวณที่ทํานาอยูทุกรายวิทยาลัยฯไดรับความรวมมือจากชาวบานคลอง 6 เปนอยางดี และ
ไดมีผูสมัครเขาทํางานกับวิทยาลัยฯหลายคน จนวิทยาลัยฯ สามารถเขาดําเนินการปรับปรุงพื้นที่
ศูนยกลางการศึกษาระดับปริญญาไดอยางเต็มที่ตั้งแตนั้นมา ซ่ึงวิทยาลัยฯ ไดใชเวลาเจรจาถึง ปเศษ 
จึงเขาดําเนินการปรับปรุงพื้นที่ได 
               วิทยาลัยฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการกอสรางศูนยกลางการศึกษาระดับปริญญาขึ้น 
เพื่อพัฒนาผังที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขที่ ปท. 451 (13529) ซ่ึงอยูในตําบลคลองซอยที่ 6 ฝงตะวันตก 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดเลขที่ 706 เนื้อที่ 610-3-41 ไร และแปลงหมายเลขที่    
ปท. 268 ซ่ึงอยูในทองที่ตําบลคลองรังสิตฝงเหนือ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โฉนดเลขที่ 39 
เนื้อที่ 109-3-04 ไร รวมเนื้อที่ทั้งหมด 720-2-45 ไร โดยมีอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และ
ผูอํานวยการกอง ตลอดจนเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ พรอมกับแตงตั้งอนุกรรมการดําเนินงานใน        
เรื ่องตาง ๆ คือ อนุกรรมการปรับปรุงพื้นที ่เพื ่อกอสรางศูนยกลางการศึกษาระดับปริญญา 
อนุกรรมการจัดวางผัง อนุกรรมการแกปญหาการบุกรุกที่ดินราชพัสดุอนุกรรมการสํารวจและ
ประเมินราคาสิ่งกอสรางและพืชผลของราษฎร อนุกรรมการตรวจสอบและรับมอบทรัพยสินของ
ราษฎร อนุกรรมการออกแบบรูปรายการสิ่งกอสราง อนุกรรมการการสนาม อนุกรรมการการจัด 
ภูมิทัศน อนุกรรมการจัดทํารูปประติมากรรมสัญลักษณวิทยาลัยฯ อนุกรรมการออกแบบรูปรายการ
การระบบไฟฟา อนุกรรมการดําเนินการจางกอสรางเพื่อเขาทําการปรับปรุงพื้นที่ ขุดคูบอเก็บน้ํา
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และกอสรางเขื่อนดินกั้นน้ําสูง 2.00 เมตร กวาง 6 เมตร รอบบริเวณพื้นที่เปนระยะยาวถึง 4 
กิโลเมตร ตลอดจนทําถนนภายในบริเวณเปนระยะทางหลายกิโลเมตรดวยน้ําพักน้ําแรงของ        
ครู-อาจารย นักศึกษา และเครื่องมือ เครื่องจักรกล ของวิทยาเขตเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
สวนงานภูมิทัศนปลูกตนไม และปลูกหญาในบริเวณทั้งหมดไดรับความรวมมือของครู-อาจารย 
และนักศึกษาของวิทยาเขตเกษตรปทุมธานี คณะเกษตรศาสตร บางพระ และวิทยาเขตเกษตรอื่น ๆ 
ชวยเพาะและนําตนไมมาปลูกเปนจํานวนหมื่นตน สวนงานออกแบบเขียนแบบจัดทําโดยทีมงาน
ของอาจารยจากวิทยาเขตอุเทนถวาย งานโครงสรางและงานไฟฟาโดยอาจารยคณะวิศวกรรม
เทคโนโลยี งานควบคุมการกอสรางโดยสถาปนิกวิศวกรผูออกแบบ งานประมาณราคาและคุมงาน
โดยเจาหนาที่ของกองบริการ สําหรับงานตกแตงและประติมากรรม ดวยความรวมมือของอาจารย
และนักศึกษาของคณะศิลปกรรม นอกจากนี้ ยังไดรับครุภัณฑบางสวนที่จัดทําขึ้นโดยครู-อาจารย 
และนักศึกษาจากวิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพและวิทยาเขตเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีก
จํานวนหนึ่ง 

การดําเนินการกอสราง การดําเนินงานไดเร่ิมตั้งแตปงบประมาณ 2527 เปนตนมา โดยใช
เงินงบประมาณรายจายประจําป และเงินงบประมารผลประโยชนของวิทยาลัยฯ โดยปแรกไดรับ
งบประมาณ 6 ลานบาทเศษ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ ที่ใชในการพัฒนาที่ดิน เชน รถตักดิน รถแทรกเตอร 
ปมน้ําขนาดใหญ เปนตน  
       ในปงบประมาณ พ.ศ. 2528 ไดรับงบประมาณ 8 ลานบาทและเงินผลประโยชน               
4 ลานบาทเศษ เพื่อจัดทําโครงสรางพื้นฐานและบานพักคนงาน เชน ปอมยาม ร้ัวลวดหนาม ระบบ
ไฟฟาแรงสูง ระบบประปา ปรับปรุงที่ดิน เปนตน 
               ในปงบประมาณ พ.ศ. 2529 ไดรับงบประมาณ 30 ลานบาท เงินผลประโยชนของวิทยาลัย 
3 ลานบาทเศษ เพื่อจัดทําถนน ไฟฟา ประปา อาคารที่ทําการคณะศึกษาศาสตร คณะศิลปศาสตร 
และคณะศิลปกรรม     
             ในปงบประมาณ พ.ศ. 2530 ไดรับงบประมาณจํานวน 47 ลานบาท จัดสรรเงินเปน         
งบผูกพัน 2 ป คือป 2530 และผูกพันป 2531 อีกจํานวน 48 ลานบาทเศษ  
             ในปงบประมาณ พ.ศ. 2531 ไดรับงบประมาณจํานวน 90 ลานบาท ไดรับจัดสรร
งบประมาณป 2531 เปนเงิน 53 ลานบาทเศษ ผูกพันป 2532 เปนเงิน 36 ลานบาทเศษ 
                การกอสรางไดดําเนินการตอมาอยางตอเนื่องจวบจนปจจุบัน และยังมีการกอสราง   
อาคารเรียน อาคารประกอบสนามกีฬา และสิ่งสาธารณูปโภคตาง ๆ อีกจํานวนมากเพื่อรองรับ
นักศึกษาในคณะตาง ๆ งานกอสรางศูนยกลางการศึกษาระดับปริญญานี้ อาจกลาวไดวาสําเร็จลง
อยางดี และรวดเร็ว ดวยความมีน้ําใจและดวยการรวมแรงรวมมือกับคณาจารย ขาราชการ ลูกจาง 
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และผูเกี่ยวของทุกคน ศูนยกลางแหงนี้จะเปนรากฐานที่มั่นคง และเปนปกแผนสามารถ ขยาย
การศึกษา ออกไปไดอยางกวางขวางและเปนศูนยกลางของวิชาการที่สําคัญดานเทคโนโลยีและงาน
อาชีพ ในสาขาตางๆ ในระดับที่สูงขึ้นกวาปจจุบัน 

การวางศิลาฤกษ เมื่อดําเนินการกอสรางจนมาถึงปลายป พ.ศ.2530 วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาไดขอพระราชทานอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินทรง
วางศิลาฤกษศูนยกลางการศึกษาระดับปริญญา ซ่ึงสํานักราชเลขาธิการไดนําความกราบบังคมทูล     
พระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค วางศิลาฤกษศูนยกลางการศึกษาระดับ
ปริญญาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ในวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2531 ยังความปลาบปลื้ม
ยินดีมาสูคณาจารย ขาราชการ นักศึกษา และเจาหนาที่ของวิทยาลัยฯ เปนลนพน 

 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (2548 : 24-54) กลาววา การเปลี่ยนชื่อ วิทยาลัย 

เปนสถาบัน เมื่อดําเนินการกอสรางเปนศูนยกลางการศึกษาระดับปริญญาในพื้นที่ 720 ไรเศษ ใน
ที่ดินราชพัสดุ ในทองที่ตําบลคลองหก อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดําเนินการสําเร็จลุลวง
มาดวยดี ส่ิงกอสรางทั้งอาคารเรียน อาคารประกอบ ส่ิงสาธารณูปโภคตาง ๆ ไดกอสรางสําเร็จไปแลว 
สวนหนึ่ง และคาดวาจะใชประโยชนไดสมบูรณในปการศึกษา 2534 วิทยาลัยฯ พิจารณาเห็นวา   
ในป 2530 เปนปที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ และ   
ดวยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงพระเมตตาตอ
วิทยาลัยฯ โดยการเสด็จฯมาพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยฯ 
ดวยพระองคเองทุกครั้ง ยังความปลื้มปติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได 
คณาจารย ขาราชการ นักศึกษา บัณฑิต และบิดามารดา ผูปกครองของบัณฑิตทุกคน สภาวิทยาลัยฯ               
จึงเห็นสมควรขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตใชพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จ        
พระเจาอยูหัวเปนชื่อของวิทยาลัยฯ หรือพระราชทานชื่อวิทยาลัยฯ ตามที่จะทรงพระกรุณา      
โปรดเกลาฯ โดยวิทยาลัยฯ จะดําเนินการขอใชช่ือ ที่ไดรับพระราชทานเปลี่ยนคํานําหนาชื่อจาก 
วิทยาลัย เปนสถาบันตอไป โดยมีเหตุผลสําคัญ ในการขอพระราชทานชื่อใหม ดังนี้ 
          1. ช่ือวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษานั้น ภาษาอังกฤษใช The Institute of Technology 
and Vocational Education ซึ่งคําวา The Institute of Technology ควรใชตรงกับคําภาษาไทยวา 
สถาบันเทคโนโลยี ไมใช วิทยาลัยเทคโนโลยี ซ่ึงทําใหความหมายเปลี่ยนไป 
          2. ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. 2518 วิทยาลัย มีฐานะ
เปนกรมกรมหนึ่งในกระทรวงศึกษาธิการ แตการใชช่ือวิทยาลัย นําหนาทําใหไปสอดคลองกับชื่อ
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นําหนาสถานศึกษาในสังกัดกรมอาชีวศึกษา นอกจากนี้ช่ือเต็มของวิทยาลัยก็มีช่ือ และอาชีวศึกษา
ตอทายอยูดวย จึงทําใหประชาชนทั่วไปเขาใจวาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเปนสถานศึกษา
แหงหนึ่งในกรมอาชีวศึกษา ซ่ึงเปนความเขาใจที่ไมถูกตอง 
           3. อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษานั้น มีบทบาท
หนาที่ เชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาโดยทั่วไป คือทําหนาที่ดานการเรียนการสอนการวิจัย         
การบริการทางวิชาการแกชุมชน และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น การเปลี่ยนชื่อ วิทยาลัย
เทคโนโลยี เปน สถาบันเทคโนโลยี จึงสอดคลองกับความเจริญกาวหนา และการทําหนาที่ในฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพที่สมบูรณ นอกจากนี้ การพัฒนาการศึกษาที่ศูนยกลางการศึกษาระดับ
ปริญญา (main campus) ที่คลองหก ปทุมธานี จะเปนแหลงรองรับการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพ
ระดับสูงกวาปริญญาดวย 
               ในการนี้สํานักราชเลขาธิการแจงตามหนังสือสํานักราชเลขาธิการ ที่ รล. 0003 /16942    
ลงวันที่ 15 กันยายน 2531 แจงวาไดนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาท
แลวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานชื่อวา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กับพระราชทาน
พระบรมราชานุญาต ใหเขียนชื่อสถาบันที่ไดรับพระราชทานนี้เปนภาษาอังกฤษวา Rajamangala 
Institute of Technology ตามหนังสือสํานักราชเลขาธิการ ที่ รล 0003/17521 ลงวันที่ 23  พฤศจิกายน 2531 
             วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการแกไขเปลี่ยนชื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเปนสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล และเปลี่ยนชื่อ พระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. 2518 
เปนพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2518 พรอมทั้งแกไขเพิ่มเติมถอยคําในตัวบท
กฎหมายตาง ๆ ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนชื่อ ซ่ึงไดมาจากการพระราชนาม พระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อ
ดังกลาวนี้ ไดเขาที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร ครั้งที่ 14/2532 สมัยสามัญเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2532 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับรางพระราชบัญญัติดังกลาวดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 3 วาระ และได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลม 106 ตอนที่ 132 วันที่ 18 สิงหาคม 2532 และ             
มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 19 สิงหาคม 2532 เปนตนมา 

การเปลี่ยนชื่อวิทยาเขต ในคราวประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6/2532 
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2532 เห็นสมควรใหเปลี่ยนชื่อบางวิทยาเขตในสังกัดสถาบันฯ เพื่อให
สอดคลองกับการจัดการศึกษาตามความเปนจริง เพื่อส่ือความหมายใหเปนที่รับรูและเขาใจบทบาท
หนาที่ของวิทยาเขตนั้น ๆ โดยชัดแจง ทั้งนี้สืบเนื่องจากสถาบันฯ มีความจําเปนตองปรับการเรียน
การสอนของวิทยาเขตดังกลาว ใหสอดคลองกับวิวัฒนาการ ดานวิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหม 
ตลอดจนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศ
เปลี่ยนชื่อวิทยาเขตในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2532 ช่ือวิทยาเขตใน
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สวนกลาง จํานวน 12 วิทยาเขต ไดแก วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ วิทยาเขตพระนครเหนือ วิทยาเขต
อุเทนถวาย วิทยาเขตเทเวศร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ วิทยาเขต
บพิตรพิมุข มหาเมฆ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ วิทยาเขตพระนครใต วิทยาเขตโชติเวช วิทยาเขต
เพาะชาง และวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์    
              สําหรับวิทยาเขตในสวนภูมิภาคที่เปลี่ยนชื่อใหม จํานวน 17 วิทยาเขต ดังนี้ 
 

ตารางที่ 7 รายช่ือสถานศึกษาในสวนภูมิภาคที่เปลี่ยนชื่อเปนวิทยาเขต 
 

ที่ ช่ือเดิม เปลี่ยนเปน 
1. วิทยาเขตเทคนิคภาคใต วิทยาเขตภาคใต 
2. วิทยาเขตเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3. วิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพ วิทยาเขตภาคพายัพ 
4. วิทยาเขตเทคนิคขอนแกน วิทยาเขตขอนแกน 
5. วิทยาเขตเทคนิคตาก วิทยาเขตตาก 
6. วิทยาเขตเทคนิคนนทบุรี วิทยาเขตนนทบุรี 
7. วิทยาเขตเกษตรบางพระ วิทยาเขตบางพระ 
8. วิทยาเขตเกษตรสุรินทร วิทยาเขตสุรินทร 
9. วิทยาเขตเกษตรพระนครศรีอยุธยา วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา  หันตรา 
10. วิทยาเขตเกษตรนครศรีธรรมราช วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
11. วิทยาเขตเกษตรปทุมธานี วิทยาเขตปทุมธานี 
12. วิทยาเขตเกษตรกาฬสินธุ วิทยาเขตกาฬสินธุ 
13. วิทยาเขตเกษตรนาน วิทยาเขตนาน 
14. วิทยาเขตเกษตรพิษณุโลก วิทยาเขตพิษณุโลก 
15. วิทยาเขตเกษตรจันทบุรี วิทยาเขตจันทบุรี 
16. วิทยาเขตเกษตรลําปาง วิทยาเขตลําปาง 
17. วิทยาเขตพณิชยการพระนครศรีอยุธยา วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 

 

การเปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เปนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯพระราชทานชื่อ วิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เปนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2532 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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แลว สถาบันฯ จึงไดขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เชิญพระราชลัญจกรประจําพระองค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระมหาพิชัยมงกุฎ เปนเครื่องหมายราชการของสถาบันฯ ตาม
หนังสือวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ที่ ศธ 1201/12773 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2531 ในการนี้
สํานักราชเลขาธิการ ไดแจงวา ไดนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลี พระบาท
แลว พระราชทานพระบรมราชานุญาต ตามที่ขอพระมหากรุณาตามหนังสือสํานักราชเลขาธิการที่ 
รล 0003/986 ลงวันที่ 18 มกราคม 2532 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ขจร จิตสุขุมมงคล (2552 : 1-22) กลาววา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจัดตั้งขึ้น

ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. 2518 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2518 
ในนาม วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ตอมาไดเปล่ียนชื่อเปน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2532 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2532 มีฐานะ
เปนกรม ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี และ
การใหการศึกษาทางวิชาชีพในระดับ ต่ํากวาปริญญาและประกาศนียบัตรชั้นสูง ตอมาไดมี
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ใหมีการจัดการศึกษา
ระดับปริญญา โดยการแบงกลุมสถานศึกษาในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามสภาพที่ตั้ง
ออกเปน 9 กลุม และยกฐานะแตละกลุมเปนมหาวิทยาลัยที่เปนนิติบุคคล เพื่อใหดําเนินกิจการได
โดยอิสระ มีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยูภายใตการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย 
จึงไดตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 โดยเหตุผลที่มาตรา 36 แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติใหสถานศึกษาของรัฐที่จัดเตรียมการศึกษา
ระดับปริญญาเปนนิติบุคคล เพื่อใหสถานศึกษาของรัฐดําเนินกิจการ ไดโดยอิสระ สามารถพัฒนา
ระบบบริหารและการจัดการที่เปนของตนเอง มีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการและอยูภายใต
การกํากับดูแลของสภาสถานศึกษา ดังนั้น สมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํานวน 9 แหง 
ขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เปนสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐดานวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีวัตถุประสงค ใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง
ที่มุ ง เนนการปฏิบัติ  ทําการสอน  ทําการวิจัย  ผลิตครูวิชาชีพ  ใหบริการทางวิชาการใน                  
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยใหผูสําเร็จการอาชีวศึกษา 
มีโอกาสในการศึกษาตอดานวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเปนหลัก  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระเจาอยู ทรงลงพระปรมาภิไธย
ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 
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ตอนที่ 6 ก วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติฉบับนี้ มีผลใหเกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล 9 แหง คือ 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) 
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (มทร.กรุงเทพ) 
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (มทร.ตะวันออก) 
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) 
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร (มทร.รัตนโกสินทร) 
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (มทร.ลานนา) 
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) 
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) 
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) 
ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงทั้ง 9 แหง เปนนิติบุคคลและเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวย

วิธีการงบประมาณในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ใหมหาวิทยาลัย 
เปนสถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค ใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูงที่เนนการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการทางวิชาการใน 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษส่ิงแวดลอม 
โดยใหผูสําเร็จอาชีวศึกษา มีโอกาสศึกษาตอดานวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเปนหลัก     
(ราชกิจจานุเบกษา 2548 : 18-19) 

คณะที่มหาวิทยาลัย แตละแหงจัดการศึกษา มีดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จัดการศึกษาใน 10 คณะ และ  

1 วิทยาลัยคือ คณะวิศวกรรมศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร        
คณะศิลปกรรมศาสตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะครุศาสตรเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน คณะศิลปศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร และ วิทยาลัย
การแพทยแผนไทย 

2.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (มทร.กรุงเทพ) จัดการศึกษาใน 7 คณะ 
และ 1 วิทยาลัยคือ คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี      
คหกรรมศาสตร คณะบริหารธุรกิจ  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  คณะศิลปศาสตร                      
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ และวิทยาลัยนานาชาติ 
               3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (มทร.ตะวันออก) จัดการศึกษาใน 8 คณะ 
คือ คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

141 

 

และสังคมศาสตร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปะศาสตร คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีสังคม และ คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) จัดการศึกษาใน 9  คณะ 
คือคณะคุรุศาสตรอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 
คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
             5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร (มทร.รัตนโกสินทร) จัดการศึกษาใน 
5 คณะ และ 1 วิทยาลัยคือ คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร คณะบริหารธุรกิจ    

คณะศิลปศาสตร คณะอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการโรงแรม คณะอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 
และ วิทยาลัยเพาะชาง 

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (มทร.ลานนา) จัดการศึกษาใน 4 คณะ
และ 1 วิทยาลัยคือ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร และ วิทยาลัยเทคโนโลยีและ     
สหวิทยาการ  
                7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) จัดการศึกษาใน 8 คณะและ     
2 วิทยาลัยคือ คณะวิศวกรรมศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะศิลปศาสตร คณะคหกรรมศาสตร 
คณะบริหารธุรกิจ คณะเกษตรศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว และวิทยาลัยอุตสาหกรรมและ      
การจัดการ 

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดการศึกษาใน 6 คณะ
คือคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                        
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะศิลปศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร และคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) จัดการศึกษาใน 12 คณะ คือ 
คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีสังคม คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี  
คณะเทคโนโลยีการจัดการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และทรัพยากรธรรมชาติ 

การบริหารงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ขจร จิตสุขุมมงคล 2552 : 23-75)     
กลาววา สภามหาวิทยาลัยเปนองคกรที่มีอํานาจสูงสุดในการบริหารมหาวิทยาลัย โดยมีอํานาจหนาที่
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ในการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยไดทุกเรื่อง และควบคุมใหผูบริหารมหาวิทยาลัย 
หรือผูมีหนาที่เกี่ยวของดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบาย 
แผนงาน มาตรฐานการศึกษา กฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับ นอกจากนี้ ยังมีอํานาจหนาที่
โดยเฉพาะอีกแบงเปน 2 กลุม กลุมหนึ่ง กฎหมายบัญญัติบังคับ ใหสภามหาวิทยาลัยตองดําเนินการ 
หากไมดําเนินการ จะเกิดผลกระทบตอการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย เชน การแตงตั้ง 
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นหรือมอบหมายใหไปดําเนินการ สงเสริมสนับสนุน
ความกาวหนาของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวของ
ตามมาตรา 17 (3) กํากับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ดวย การจัดการศึกษา
เปนอํานาจและหนาที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแตละแหง ที่จะดําเนินการไดเองโดย
อิสระ เพื่อเปนหลักประกันวา ประชาชนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ การกําหนดคุณภาพการศึกษา 
ตองมีมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ ซ่ึงเปนหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยแตละแหง ที่จะดําเนินการใหมี
ระบบการประกันคุณภาพได 

ในดานการบริหารงานบุคคล มีบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แบงเปน     
2 ประเภท คือ ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อยูภายใต พระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และ พนักงานมหาวิทยาลัย อยูภายใต
ขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษาวาดวย การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ในโครงสรางตําแหนงตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 
มี 3 ประเภท คือ ประเภทวิชาการ ซ่ึงทําหนาที่สอนและวิจัย ไดแก ศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
ผูชวยศาสตราจารย อาจารย และตําแหนงอื่นตามที่ ก.พ.อ. กําหนด ประเภทบริหาร ไดแก ตําแหนง
ที่มีหนาที่บริหารงาน ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่
มีฐานะเทียบเทาคณะ ผูชวยอธิการบดี รองคณบดี หรือรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะ ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขต ผูอํานวยการกอง
หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากองตามที่ ก.พ.อ.กําหนด และตําแหนง
อ่ืนตามที่ ก.พ.อ. กําหนด และประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ไดแก ระดับ
เช่ียวชาญพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับชํานาญการ ระดับปฏิบัติการ และตําแหนงอ่ืนตามที่ ก.พ.อ. 
กําหนด ในระบบพนักงาน มีการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย ไดรับการรับรองสิทธิ
เชนเดียวกับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบพนักงานแบงเปนสองระบบ คือ 
ระบบพนักงานประจําเต็มเวลา เปนการจางพนักงานเต็มเวลาโดยมีโครงสรางเชนเดียวกับขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และระบบพนักงานประจําบางเวลา เปนการจางผูที่มีงานประจําอื่น
อยูแลว แตมหาวิทยาลัยมีความจําเปนที่จะตองจางเปนพนักงาน เพราะมีภาระงานที่จะตอง
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มอบหมายใหรับผิดชอบอยางตอเนื่อง แตเนื่องจาก ผูนั้น ไมสามารถมาปฏิบัติงานเต็มเวลาใหแก
มหาวิทยาลัยได พนักงานมหาวิทยาลัย มีตําแหนงทางวิชาการ มีสิทธิไดรับการแตงตั้งใหเปน
ผูบริหาร เชนเดียวกับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
  การนาํระบบบริหารคุณภาพ มาใชในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
 1. การนําระบบ ISO 9000 มาประยุกตใช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ไดนําระบบ
การบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 มาประยุกตใชในสถานศึกษา ตั้งแตป 2540 เปนตนมา 
มหาวิทยาลัย ไดใชกลยุทธการบริหารงานคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (ทีคิวเอ็ม) เปนเครื่องมือนําไปสู
เปาหมายโดยดําเนินการ ดังนี้ 1) ทีคิวเอ็ม เริ่มตนที่การศึกษาของผูบริหารระดับสูง โดยประกาศ
นโยบายคุณภาพการศึกษาใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง มี
กระบวนการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายการพัฒนา จนประสบผลสําเร็จไดดวยความมุงมั่น
ของผูบริหารมีสวนผลัดดันอยางอดทนตอเนื่อง จนทําใหเกิดศรัทธาเชื่อมั่นตอระบบทีคิวเอ็ม 
2) วินิจฉัยระบบบริหารคุณภาพ  หลังจากที่ผูบริหารยอมรับในหลักการและพรอมที่จะให
การสนับสนุน จากนั้น หนวยปฏิบัติมีการตรวจวินิจฉัยสมรรถนะของระบบบริหารในหนวยงานวา
มีปญหาใดบาง 3) วิเคราะหสถานการณปจจุบันของมหาวิทยาลัย โดยขอความรวมมือจากทุกสวน 
เพื่อทําการวิเคราะหสถานการณในประเด็น จุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด 4) สรางวิสัยทัศน 
มีการระดมสรรพกําลังจากทุกสวน เพื่อกําหนดภาพอนาคต (scenario) ของมหาวิทยาลัย 5) จัดทํา
แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย มีการจัดทําแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามมาตรฐาน
คุณภาพทั้งที่กําหนดเปนแผนรุกและรับในอนาคต 6) จัดทําแผนแมบทการพัฒนาระยะ 5-10 ป    
มีการจัดทําแผนพัฒนาดานการศึกษา ส่ิงกอสราง และอื่น ๆ ในระยะยาว 7) จัดทําแผนปฏิบัติการ  
การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ใหมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพ การกระจายเปาหมาย
คุณภาพ มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ตรวจสอบและประเมินปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
และ 8) ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ใหมีการกําหนดแนวทางการสํารวจเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาตาม
ตัวบงชี้ที่ใชในการประเมินการจัดการศึกษา 
 2. การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ไดแยกตัวออกจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เปนมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการใน
ตนเอง ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ในปเดียวกัน มหาวิทยาลัย ไดลงนามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ โดยมีตัวชี้วัดที่ 17 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ไดนําระบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเปนกรอบใน
การดําเนินงาน ไดนําแนวคิดของรางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (Malcolm 
Baldrige National Quality Award : MBNQA) และรางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศไทย 
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(Thailand Quality Award : TQA) มาประยุกตใช (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
2549 : 84-86) 
 จากรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2548-
30 กันยายน 2549) มีระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ อยูในระดับ 5 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) (โดยมีผลการดําเนินงาน ในแตละ
ระดับคะแนน คือ ระดับ 1 คะแนน จัดประชุมชี้แจงใหความรูเร่ืองการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย ระดับ 2 คะแนน มีการแตงตั้งคณะทํางานดําเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และจัดทําแผนดําเนินการพรอมกําหนด
ผูรับผิดชอบในแตละหมวด ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พรอมขออนุมัติแผน
ดําเนินการตอผูบังคับบัญชา ระดับ 3 คะแนน มีการจัดอบรมคณะทํางานเพื่อเตรียม ความพรอมใน
การประเมินองคกรดวยตนเอง ระดับ 4 คะแนน มีความครบถวนของการจัดทําลักษณะสําคัญของ
องคกรตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และระดับ 5 คะแนน  มี           
ความครบถวนของการจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินการเบื้องตน ตามเกณฑคุณภาพ           
การบริหารจัดการภาครัฐ 
 จากรายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 (2550 : 1-159) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร ใหมหาวิทยาลัย ตองรายงานผลการดําเนินงานฯ ใน 8 ประการคือ 1) ลักษณะสําคัญ
ขององคกร 2) ภาวะผูนํา 3) สารสนเทศและการวิเคราะห 4) กลยุทธและการวางแผน 5) การจัดการ
บุคคล 6) การจัดการกระบวนการ 7) การเอาใจใสตอลูกคา และ8) ผลลัพธการดําเนินงาน ซ่ึงในแตละ
หัวขอ จะมีประเด็นที่ตองตอบคําถามที่สําคัญรวม105 คําถาม โดยสรุป ดังนี้  
 ลักษณะสําคัญขององคกร มีลักษณะองคกรที่สําคัญ มีพันธกิจหรือหนาที่ตามกฎหมาย  
มีวิสัยทัศน เปาประสงคหลัก วัฒนธรรม และคานิยม มีเทคโนโลยี อุปกรณ และส่ิงอํานวย ความสะดวก 
มีโครงสรางองคกรและวิธีการจัดการที่แสดงถึงการกํากับดูแลตนเองที่ดี ที่ เกี่ยวของกันใน          
การใหบริการหรือสงมอบงานตอกัน หนวยงานมีขอกําหนดที่สําคัญในการปฏิบัติงานรวมกันมี
แนวทางและวิธีการสื่อสาร มีกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มีความทาทายตอองคกร    
มีสภาพการแขงขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีผลการดําเนินการปจจุบันเมื่อเปรียบเทียบ
กับคูแขง มีความทาทายเชิงยุทธศาสตร มีแนวทางในการเรียนรูขององคกรและมีการแลกเปลี่ยน
ความรูในองคกรและนอกองคกร 
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 หมวด 1 การนําองคกร มีการกําหนดทิศทาง วิสัยทัศน เปาประสงคระยะสั้นและระยะยาว 
คานิยม และผลการดําเนินการที่คาดหวังไว รวมทั้งการถายทอดใหบุคลากรนําไปปฏิบัติ มีการ
กําหนดผลการดําเนินการ ไดคํานึงถึงความตองการหรือผลประโยชนของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย โดยยึดหลักความโปรงใสและความชัดเจน มีการสื่อสารแบบ 2 ทิศทางอยางชัดเจนและ
เปนรูปธรรมไปสูบุคลากรทุกคน โดยผานระบบการนําองคกร มีการสรางบรรยากาศ เพื่อใหเกิด
การกระจายอํานาจในการตัดสินใจ นวัตกรรม และความคลองตัวในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิด     
การเรียนรู ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและผูปฏิบัติงาน เพื่อสงเสริมใหบุคลากรทํางานอยางถูกตอง
ตามกฎระเบียบและหลักจริยธรรม มีการกํากับดูแลตนเองที่ดี ในการกํากับดูแลตนเองที่ดี มี      
ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบดานการเงิน และการปองกันและปราบปราม      
การทุจริตและประพฤติมิชอบ การปกปองผลประโยชนของประเทศ  มีการทบทวนผลการดําเนินการ มี
การประเมินความสามารถในการตอบสนองความตองการที่เปลี่ยนแปลง มีการนําผลการทบทวน     
มาจัดลําดับความสําคัญ เพื่อใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่องและอยางกาวกระโดด รวมทั้งใชเปน
โอกาสในการสรางนวัตกรรม มีความรับผิดชอบตอสังคม มีการจัดการกับผลกระทบในทางลบ      
มีการคาดการณลวงหนาถึงผลกระทบในทางลบของการบริการและการปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้น
ตอสังคม ทั้งในปจจุบันและอนาคต มีการเตรียมการเชิงรุก มีการดําเนินการอยางมีจริยธรรม ได
กําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อใหมีการดําเนินการอยางมีจริยธรรม มีการใหการสนับสนุนตอชุมชนที่สําคัญ 
มีการสนับสนุนและเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน มีวิธีเลือกชุมชน เลือกกิจกรรมที่จะ
สนับสนุนชุมชน  
 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร มีการจัดทํายุทธศาสตร กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร 
สําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการ 1 ป กรอบเวลาที่ใชในการวางแผน 
และเหตุผลที่ใชในการกําหนดกรอบเวลา กิจกรรมในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตรที่สอดคลอง
กับกรอบเวลา กระบวนการวางแผน มีวิธีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของ 
ความตองการ ความคาดหวัง ทั้งระยะสั้นและระยะยาวของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้ง 
สภาพการแขงขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ  นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทาง
เทคโนโลยี และดานอื่น ๆ มีการถายทอดกลยุทธหลัก เพื่อนําไปปฏิบัติ มีการจัดสรรทรัพยากร 
สามารถปฏิบัติการตามแผนไดสําเร็จ ทําใหผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแผนมีความยั่งยืน มีการ
คาดการณผลการดําเนินการ เปาหมายการดําเนินการของแผนปฏิบัติการ 
 หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มีการใหความรู
เกี่ยวกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มีการกําหนด หรือจําแนกกลุมผูรับบริการและ ผูมีสวนได
สวนเสีย คํานึงถึงผูรับบริการที่พึงมีในอนาคตมาประกอบการพิจารณา มีการรับฟงและเรียนรู         
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ความตองการและความคาดหวังหลัก ๆ ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม      
มีการทบทวนและปรับปรุงวิธีการรับฟงและเรียนรู ความตองการและความคาดหวัง ของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียใหเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ มีการสรางความสัมพันธและ
ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อตอบสนองความคาดหวังและสรางความ
ประทับใจใหแกผูรับบริการและ ผูมีสวนไดสวนเสีย ซ่ึงจะสงผลใหมีภาพลักษณที่ดี และมีผูมาใช
บริการเพิ่มขึ้น มีกระบวนการจัดการขอรองเรียน เพื่อมั่นใจวาขอรองเรียนไดรับการแกไขอยางมี 
ประสิทธิผลและทันทวงทีตามกระบวนการที่กําหนดไว มีการวัดความพึงพอใจของผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อสรางความประทับใจและทําใหเกิดภาพลักษณที่ดี มีการติดตามในเรื่อง
คุณภาพการบริการเพื่อใหไดขอมูลปอนกลับอยางทันทวงทีและนําไปใชดําเนินการตอไปได 
 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู มีวิธีการการเลือกและรวบรวมขอมูล
และสารสนเทศที่มีความสอดคลองและเชื่อมโยงกัน เพื่อใชในการติดตามผลการปฏิบัติงาน และ 
ผลการดําเนินการ เพื่อใชขอมูลและสารสนเทศเหลานี้มาสนับสนุนการตัดสินใจ มีวิธีการในการทํา
ใหระบบการวัดผลการดําเนินการเหมาะสม และทันสมัยอยู มีการวิเคราะหผลการดําเนินการมี
วิธีการในการสื่อสารใหผูปฏิบัติงานในทุกระดับไดรับทราบถึง ผลการวิเคราะห เพื่อใชเปนขอมูล
สนับสนุนการตัดสินใจในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิผล มีการจัดการสารสนเทศและความรู ใน
การทําใหขอมูลและสารสนเทศที่ตองการมีความพรอมใชงาน และทําใหบุคลากร ผูรับบริการ ผูมี
สวนไดสวนเสีย และองคกรอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกัน สามารถเขาถึงขอมูลและสารสนเทศ
ดังกลาว มีการจัดการความรู มีการรวบรวมและถายทอดความรูของบุคลากร การรับการถายทอด
ความรูที่มีประโยชนจากผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และองคกรอ่ืน การแสวงหาและแลกเปลี่ยน
วิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ 
 หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล มีระบบงานการจัดและบริหารงาน ในการจัด
โครงสรางองคกรและระบบการทํางาน ไดคํานึงถึงวัฒนธรรมและความคิดของบุคลากรและของ
ชุมชน เพื่อใหการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรูหรือทักษะระหวางบุคลากรภายในมีประสิทธิผล มี
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ในการยกยองชมเชย การใหรางวัลและสิ่งจูงใจ  
เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรมีขวัญกําลังใจ มีการทํางานอยางมีประสิทธิผล มีจิตสํานึกในการทํางานที่
มุงเนนผลประโยชนและความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มีการจางงานและ
ความกาวหนาในหนาที่การงาน มีวิธีการกําหนดคุณลักษณะและทักษะที่จําเปนของบุคลากร        
ในแตละตําแหนง มีวิธีการสรรหา วาจาง และรักษาบุคลากรไว ไดคํานึงถึงวัฒนธรรมและความคิด
ของบุคลากรและของชุมชน มีแผนในการเตรียมบุคลากรสําหรับตําแหนงบริหาร หรือตําแหนงที่มี
ความสําคัญตอภารกิจหลัก มีการเรียนรูของบุคลากรและการสรางแรงจูงใจ มีวิธีการในการพัฒนา
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บุคลากร เพื่อใหแผนปฏิบัติการและผลการดําเนินการเปนไปตามที่กําหนดไว ใหเกิดความสมดุล
ระหวางเปาประสงคทั้งระยะสั้นและ ระยะยาวกับความตองการของบุคลากร ในดานการพัฒนา 
การเรียนรู และความกาวหนาในหนาที่การงาน มีวิธีการในการใหการศึกษาและฝกอบรม           
ซ่ึงครอบคลุมในเรื่องตอไปนี้ ไดแก การอบรมบุคลากรใหม จริยธรรม การบริหารจัดการ การพัฒนา
ภาวะผูนํา ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ส่ิงแวดลอมในการทํางาน มีวิธีการประเมินประสิทธิผลของ
การศึกษาและการฝกอบรมของบุคลากร มีการสรางแรงจูงใจและการพัฒนาความกาวหนาในหนาที่
การงาน เพื่อชวยใหบุคลากรพัฒนาตนเองใหเกิดความกาวหนาในหนาที่การงาน ผูบริหารและ
ผูบังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาทในการชวยใหบุคลากรบรรลุเปาประสงค มีการสราง         
ความผาสุกและความพึงพอใจแกบุคลากร โดยจัดสภาพแวดลอมในการทํางานสงเสริมสุขอนามัย 
ความปลอดภัยการปองกันภัย การปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานและอุปกรณใหเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานสวนราชการกําหนดเปาหมายหรือตัวช้ีวัด บุคลากรมีสวนรวมในการสงเสริมและ
ปรับปรุง มีการสนับสนุนและการสรางความพึงพอใจใหแกบุคลากร ในการกําหนดปจจัยที่มีผลตอ
ความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากรในแตละระดับและแตละประเภท  
 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ มีกระบวนการที่สรางคุณคากับผูรับบริการ ผูมีสวนได
สวนเสีย มีวิธีการในการจัดทําขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สรางคุณคา โดยนําขอมูลที่ไดจาก
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมาประกอบ ในการจัดทําขอกําหนดที่สําคัญ มีวิธีการใน     
การออกแบบกระบวนการที่สรางคุณคา  เพื่อใหสงผลตอผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และ
การบรรลุพันธกิจ   มีวิธีการในการลดคาใชจายในดานการตรวจสอบ การทดสอบและการตรวจ
ประเมินกระบวนการหรือผลการดําเนินการ ในการปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาด การทํางานซ้ําและ
ความสูญเสียจากผลการดําเนินการ มีวิธีการในการจัดทําขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ
สนับสนุน โดยนําขอมูลที่ไดจากผูรับบริการภายในและภายนอกมาประกอบในการจัดทําขอกําหนด 
มีวิธีการการออกแบบกระบวนการสนับสนุน   ขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ผลิตภาพ การ
ควบคุมคาใชจาย และปจจัยประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอ่ืน ๆ เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ มี
ตัวช้ีวัดที่สําคัญในการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุน การนํากระบวนการไปปฏิบัติ 
เพื่อใหบรรลุผลตามขอกําหนดที่สําคัญนั้น มีการลดคาใชจายในดานการตรวจสอบ การทดสอบ 
และการตรวจประเมินกระบวนการหรือผลการดําเนินการ การปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาด           
การทํางานซ้ําและความสูญเสียจากผลการดําเนินการ  มีว ิธ ีการอย างไรในการปรับปรุง
กระบวนการสนับสนุน  เพื่อใหผลการดําเนินการและการใหบริการดีขึ ้น มีวิธีการในการนํา    
การปรับปรุงมาเผยแพรแลกเปลี่ยนประสบการณ ภายในหนวยงานและระหวางหนวยงาน 
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 หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ มีผลการ
ดําเนินการดานการบรรลุความสําเร็จของยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ มีผลการดําเนินการดาน 
การบูรณาการกับสวนที่เกี่ยวของกันในการใหบริการหรือการปฏิบัติงาน ผลการดําเนินการ
เปรียบเทียบกับองคกรอ่ืนที่มีภารกิจคลายคลึงกัน มิติดานคุณภาพการใหบริการ มีผลการดําเนินการ
ดานความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  มีผลการดําเนินการดาน
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีผลการดําเนินการดานการมีสวนรวม
ของประชาชน มีผลการดําเนินการที่สําคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  
แนวโนมของผลการดําเนินการ ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับองคกรอื่นที่มีภารกิจคลายคลึงกัน 
มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มีผลการดําเนินการดานประสิทธิภาพของการใช
งบประมาณ มีผลการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สรางคุณคา มีผลการปฏิบัติงานของกระบวนการ
สนับสนุน แนวโนมของผลการดําเนินการ ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับสวนราชการหรือ
องคกรอื่นที่มีภารกิจคลายคลึงกัน มิติดานการพัฒนาองคกร มีผลการดําเนินการดานการเรียนรูและ
พัฒนาของบุคลากร มีผลการดําเนินการดานความผาสุก ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของบุคลากร 
มีผลการดําเนินการดานการจัดการความรู มีผลการดําเนินการดานการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ 
มีผลการดําเนินการดานการพัฒนากฎหมาย และมีผลการดําเนินการดานการเปนองคกรที่สนับสนุน
ชุมชนที่สําคัญ แนวโนมของ ผลการดําเนินการ ผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับองคกรอื่นที่มี
ภารกิจคลายคลึงกัน 
 สรุปการดําเนินงานคุณภาพในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ไดมีการนําระบบการ
บริหารคุณภาพ ISO 9000 มาประยุกตใชตั้งแตปการศึกษา 2540 ตอมาสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ ไดนําการบริหารจัดการภาครัฐ หรือ PMQA เขามาประยุกตใชโดยเปนตัวช้ีวัดเลือก 
จนถึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เปนตัวช้ีวัดบังคับในที่สุด ที่มีองคประกอบที่สําคัญ 7 ประการ 
คือ หมวด 1 การนําองคกร หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร หมวด 3 การใหความสําคัญกับ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู หมวด 5 
การมุงเนนทรัพยากรบุคคล หมวด 6 การจัดการกระบวนการ และหมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ 
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สรุป  
 รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ไดศึกษา
จากหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ที่ศึกษา
ความเปนมาของการบริหารคุณภาพ วิวัฒนาการแนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพ รูปแบบการบริหาร
คุณภาพแบบเบ็ดเสร็จที่พัฒนาจากโรงงานโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรมาใช มีการใช
เทคนิคทางสถิติ มีการจัดทําเอกสารการควบคุมคุณภาพ มีการบริหารคุณภาพ จนพัฒนาสรางเกณฑ
คุณภาพใน 7 หมวดหรือองคประกอบ คือ ภาวะผูนํา การวางแผน ความพึงพอใจลูกคา สารสนเทศ
และการวิเคราะห การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การบริหารกระบวนการ และผลลัพธการดําเนินงาน 
ในกระบวนการการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ไดมีนักบริหารคุณภาพ พัฒนาแนวคิดขอกําหนด 
จนไดขอสรุปกระบวนการการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ที่สําคัญ คือ การวางแผนดําเนินการ 
การจัดองคกร การริเร่ิมนําการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จไปใช การกําหนดวิธีการควบคุม       
การดําเนินการ การประเมินผลและติดตามความกาวหนา การทบทวนผลลัพธ และการสงเสริมให
ทุกคนมีสวนรวมในการปรับปรุงคุณภาพอยาง ซ่ึงในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ไดนําการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ใน 7 หมวด หรือองคประกอบ มาใชตั้งแตป 2549 
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บทท่ี  3 

 
การดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อทราบองคประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ 2) เพื่อนําเสนอรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยใชผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง 
จํานวน 205 คน เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห คือ แบบสัมภาษณ 
และแบบสอบถาม และการสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ (connoisseurship) เพื่อยืนยันขอคนพบ โดยมี
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 

ขั้นตอนการดาํเนินการวิจัย 
 เพื่อใหการดําเนินการวิจัยเปนไปตามระเบียบวิธีวิจัย และสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
การวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินการวิจัยไว 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การทบทวน
วรรณกรรม ขั้นตอนที่ 2 การสัมภาษณ ขั้นตอนที่ 3 การสรางเครื่องมือ และขั้นตอนที่ 4 การ
ตรวจสอบรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
               ซ่ึงมีรายละเอียดในการดําเนินงาน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การทบทวนวรรณกรรม 
               1. ศึกษาเอกสารงานที่เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยการบริหารคุณภาพแบบ
เบ็ดเสร็จ ทั้งที่เปนเอกสาร หนังสือ บทความ เว็บไซด และเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวกับองคประกอบ
และกระบวนการการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ 
    1.1 วิเคราะหแนวคิดการจัดการคุณภาพของกรุเกอร (Kruger 2001 : 146-154) ตาม
แนวคิดของเดมมิ่ง (Deming) จูรัน (Juran) ไฟเกนบาม (Feigenbaum) ครอสบี้ (Crosby) อิชิคาวา 
(Ishikawa) และแนวคิดของบุคคลสําคัญอื่น ๆ 
                       1.2 วิเคราะหการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ใน 7 ประการ 
ไดแก ภาวะผูนํา สารสนเทศและการวิเคราะห กลยุทธและการวางแผน การจัดการบุคคล การจัดการ
กระบวนการ การเอาใจใสตอลูกคา และผลลัพธการดําเนินงาน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ 2549 : 22-115) 
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  1.3 วิเคราะหการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จตามเกณฑคุณภาพ (MBNQA) ใน 7 ประการ 
ไดแก ภาวะผูนํา สารสนเทศและการวิเคราะห กลยุทธและการวางแผน การจัดการบุคคล การ
จัดการกระบวนการ การเอาใจใสตอลูกคา และผลลัพธการดําเนินงาน (สถาบันมาตรฐานและ
เทคโนโลยีแหงชาติสหรัฐอเมริกา 2006 :1-2) 
  1.4 วิเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ 
  1.5 นําขอสรุปที่ไดจากการวิเคราะหมาสังเคราะหเปนรางองคประกอบ (ตัวแปร) และราง
กระบวนการการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ตามขั้นตอนที่ 1 การทบทวนวรรณกรรม 
 3. เขารวมรับฟงการประชุมสัมมนาการบริหารคุณภาพตามแบบเบ็ดเสร็จ ในงาน PMQA 
แลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินการ PMQA เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมรามาการเดน 
กรุงเทพฯ จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ และงาน TQA Seminar 2008 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2551 
ณ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพฯ จัดโดยสํานักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ 
  4. แปลเอกสารจากภาษาตางประเทศทั้งที่เปนหนังสือ บทความ งานวิจัย ขอเขียนผานเว็บไซด
ตาง ๆ โดยใหผูรูภาษาตางประเทศตรวจสอบความถูกตอง 
                ขั้นตอนที่ 2 การสัมภาษณ 
                เมื่อไดศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และแนวคิดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารคุณภาพแบบ
เบ็ดเสร็จ  (TQM) แลว  ผูวิจัยนํามาสังเคราะหจัดทําเปนแบบสัมภาษณชนิดไมมีโครงสราง 
(unstructured interview) เพื่อทําการสัมภาษณนักวิชาการและนักธุรกิจผูเช่ียวชาญดานการบริหาร
คุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ เกี่ยวกับองคประกอบและกระบวนการการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ 
จํานวน 10 คน ประกอบดวย นักวิชาการ จํานวน 5 คน และนักธุรกิจ จํานวน 5 คน วิเคราะหขอมูล 
ที่ไดจากการสัมภาษณ สังเคราะหเปนองคประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อใชใน
การสรางแบบสอบถามในขั้นตอนที่ 3 
    ขั้นตอนที่ 3 การสรางเครื่องมือ   
 ในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยนําผลที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณนักวิชาการ
และนักธุรกิจผูเชี่ยวชาญดานการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (TQM) นํามาสังเคราะหขอมูลเพื่อ
จัดทําเปนแบบสอบถาม (questionnaire) ที่ใชในการวิจัย ใน 6 องคประกอบ คือ ผูบริหารมีภาวะผูนํา 
การบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคกร เครื่องมือการบริหารระบบคุณภาพ  การปรับปรุง
กระบวนการอยางตอเนื่อง ทุกคนในองคกรมีสวนรวม และการสรางความพึงพอใจกับลูกคา ซ่ึงมี
วิธีดําเนินการ ดังนี้   
 1. นิยามตัวแปร นิยามปฏิบัติการ (OD) เพื่อใหไดกรอบแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
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 2. สรางแบบสอบถาม สําหรับผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แหง ใช
เพื่อทราบองคประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ซ่ึงสอบถามจากอธิการบดี รองอธิการบดี 
ผูชวยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู อํานวยการวิทยาลัยและรองผู อํานวยการวิทยาลัยใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากกรอบแนวคิด ขอบเขตของ
การวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
แบงเปน 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไป ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกับองคประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ 
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด (open ended)  
 3. การวิเคราะหหาคาความเที่ยงตรง (validity) ของเครื่องมือโดยใชเทคนิค IOC (Index of 
Item Objective Congruence)  
 4. นําเครื่องมือที่สรางขึ้นไปทดลองใช (try out) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร ที่เปนตําแหนง  อธิการบดี รองอธิการ  ผูชวยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี 
ผูอํานวยการวิทยาลัย และรองผูอํานวยการวิทยาลัย จํานวน 30 คน ปรับปรุงแกไขเครื่องมือให
ถูกตองสมบูรณอีกครั้ง วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม โดยการคํานวณ
คาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (alpha cronbach coeffient) มีคาโดยรวมทั้งฉบับเทากับ .9873 
โดยมีคาสัมประสิทธิ์อัลฟา ขอ 1-82 อยูระหวาง .9870-.9875 เมื่อไดแบบสอบถามที่สมบูรณแลว
นําไปใชในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
 5. นําแบบสอบถาม ไปเก็บขอมูลตามขนาดของตัวอยาง 
                6. นําขอมูลที่สมบูรณไปทําการวิเคราะหองคประกอบ (factor analysis) 
 ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 
 เมื่อไดขอมูลจากการวิเคราะหองคประกอบในขั้นตอนที่ 3 แลว ผูวิจัยนํามาสรุป และ
สังเคราะหจัดทําเปนแบบสัมภาษณ ใชการสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ (connoisseurship) ดานการบริหาร
คุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ จํานวน 20 คน โดยการสัมภาษณเกี่ยวกับองคประกอบการบริหารคุณภาพ     
แบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํานวน 10 คน และโดยการตรวจสอบรายการ 
(check list) เกี่ยวกับกระบวนการการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคล จํานวน 10 คน เมื่อไดขอสรุปจากการสัมภาษณและตรวจสอบรายการ ผูวิจัยนํามาสรุป
เพื่อสรางรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และจัดทํา
รายงานผลการวิจัย เพื่อนําเสนอผูควบคุมดุษฎีนิพนธ และคณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ 
ตรวจสอบความถูกตอง ทําการแกไขปรับปรุงแลวจัดพิมพรายงานฉบับสมบูรณตอไป 
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 สรุปขั้นตอนดาํเนินงานวิจัย 
ขั้นตอนการดําเนินงาน  กระบวนการและวิธีการ  ผลที่ไดรับ 

     
ข้ันตอนที ่1 การทบทวนวรรณกรรม 
-  ศกึษาเอกสาร หลักการ แนวคิด      
ทฤษฎ ีและงานวจิัยที่เกี่ยวของ 
-  วิวฒันาการ TQM 
-  สรุปรูปแบบ TQM 

 -  ศกึษาเอกสาร หลักการตาง ๆ 
เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎ ีและงานวจิัยที่เกี่ยวของ 
-  วิเคราะหองคประกอบ (ตวัแปร) 
-  สังเคราะหเปนรูปแบบการ
บริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ 

 -  องคประกอบ (ตัวแปร)  
และกระบวนการการบริหาร
คุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ 
-  รูปแบบการบรหิารคุณภาพ 
แบบเบด็เสร็จตามทบทวน 
วรรณกรรม 

 
ข้ันตอนที่ 2 การสมัภาษณ 
-  สัมภาษณผูเชี่ยวชาญดาน TQM 
จํานวน 10 คน 
    1. นักธุรกิจ  5 คน 
    2. นักวิชาการ  5  คน 
-  สรุปขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 

 -  สัมภาษณผูเชี่ยวชาญดาน 
TQM โดยใชแบบสัมภาษณ 
แบบไมมีโครงสราง 
-  วิเคราะหองคประกอบ  
(ตัวแปร) และกระบวนการ ตาม
ข้ันตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 
-  สังเคราะหรูปแบบการ 
บริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ 

 -  องคประกอบ (ตัวแปร) 
และกระบวนการ การบริหาร 
คุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (ใหม) 
-  รูปแบบการบรหิารคุณภาพ 
แบบเบด็เสร็จ ตามผูเชี่ยวชาญ
ดาน TQM 
 

 
ข้ันตอนที่ 3 การสรางเครื่องมือ 
-  นิยามตวัแปร 
-  นิยามปฏิบัติการ (OD) 
-  สรางเครื่องมือ 
-  หาคา IOC และความเที่ยงตรง 
-  หาคาความเชื่อมั่น  
-  ทดลองใช (try out) 
-  ใชจริง 

 -  ตรวจสอบนิยามตามขั้นตอนที่ 2 
และ ข้ันตอนที่ 3 
- สรางเครื่องมือ เปน 
แบบสอบถาม 
-  ใชผูบริหารในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลเปนหนวย
วิเคราะหโดยวิธีการเปดตาราง 
เครซี่และมอแกน 
 

 -  วิเคราะหองคประกอบหลัก 
(factor analysis) 
-  ไดองคประกอบใหมตาม 
รูปแบบการบริหารคุณภาพ 
แบบเบด็เสร็จ 
 

 
ข้ันตอนที่ 4 การตรวจสอบรปูแบบ ฯ
การสัมมนาอิงผูเชีย่วชาญ  
(connoisseurship) จํานวน 20 คน  
    1. นักธุรกิจ นักวิชาการ ผูบริหาร
มหาวิทยาลัย และ ผูปฏิบตัิการ
มหาวิทยาลัย จํานวน 10 คน 
     2. ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา 
และผูเกี่ยวของ จํานวน 10 คน 

 -  ตรวจสอบรูปแบบการบริหาร 
คุณภาพแบบเบ็ดเสร็จใน  
มหาวิทยาลัยฯ โดยการสัมภาษณ  
เพื่อยืนยันองคประกอบ และโดย
การตรวจสอบรายการเพื่อยืนยัน
กระบวนการ 
-  นําเสนอรูปแบบการบริหาร 
คุณภาพในมหาวทิยาลัยฯ 

 - รูปแบบการบรหิารคุณภาพแบบ
เบ็ดเสร็จฯ ประกอบดวย 
องคประกอบและกระบวนการ
การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคล 

แผนภูมิที่ 23 สรุปขั้นตอนดําเนินการวิจยั 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 ระเบียบวิธีวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ซ่ึงผูวิจัยนําเสนอ
แผนแบบการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและการสรางเครื่องมือ    
การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

แผนแบบการวิจัย 
 แผนแบบของการวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีการศึกษา 
สภาวการณไมมีการทดลอง (the one shot, non-experimental case study design)  
 

แผนผังของแผนแบบการวิจัย 
ในการศึกษาตามขั้นตอนของการดําเนินการวิจัยทั้ง 4 ขั้นตอน ผูวิจัยไดกําหนดแผนผัง

ของแผนแบบการวิจัยตามลักษณะของการเก็บรวบรวมในการวิจัย ดังนี้ 
แผนแบบการวิจัยคร้ังนี้ รายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

R หมายถึง กลุมตัวอยางที่ไดจากการสุมตัวอยาง 
X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา 
O หมายถึง ขอมูลที่ไดจากการศึกษา 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา มีดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การทบทวนวรรณกรรม เปนการศึกษาหนังสือ เอกสาร บทความ วารสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 ขั้นตอนที่ 2 การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ 
เพื่อนํามาวิเคราะห สรุปรวมกับการทบทวนวรรณกรรม ที่เปนตัวแปรที่ศึกษาที่เปนองคประกอบ
และกระบวนการการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ประชากรที่ใชในการศึกษาตามขั้นตอนที่ 2 คือ 
ผูทรงคุณวุฒิและผู เชี่ยวชาญในการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ  จําแนกเปน  2 กลุม  คือ                    
กลุมนักวิชาการและกลุมนักธุรกิจ ซึ่งกลุมตัวอยาง ไดจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 10 คน 
จําแนกเปน 2 กลุม คือ กลุมนักวิชาการ จํานวน 5 คน และกลุมนักธุรกิจ จํานวน 5 คน ดังเอกสาร
ในภาคผนวก ก โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการเลือกนักวิชาการและนักธุรกิจ ดังนี้ 
 1. นักวิชาการผูเช่ียวชาญดานการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ผูวิจัยกําหนดเกณฑใน   
การคัดเลือกผูมีคุณสมบัติตามขอใดขอหนึ่งหรือหลายขอ ดังนี้ 1) เปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญ
ดานการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (TQM) พิจารณาไดจากการมีผลงานทางวิชาการ เอกสาร 
ตํารา ที่เกี่ยวกับการบริหารคุณภาพ หรือ 2) เปนผูบริหารหรือเคยเปนผูบริหารระดับอธิการบดี      
รองอธิการบดี คณบดี อาจารย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หรือ 3) เปนผูบริหารหรือเคย
เปนผูบริหารของหนวยงาน องคกร หรือสถาบันระดับชาติ ที่เกี่ยวของกับการบริหารคุณภาพหรือ
สงเสริมดานการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (TQM) ในองคกรหรือหนวยงานธุรกิจ  
 2. นักธุรกิจผูเชี่ยวชาญดานการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ผูวิจัยกําหนดเกณฑใน      
การคัดเลือกผูมีคุณสมบัติตามขอใดขอหนึ่ง หรือหลายขอ ดังนี้ 1) เปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญ 
ดานการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (TQM) พิจารณาไดจากการมีผลงานทางวิชาการ เอกสาร 
ตํารา บทความ ที่เกี่ยวของกับการบริหารคุณภาพ หรือ 2) เปนผูบริหารหรือเคยเปนผูบริหาร
ระดับสูงในองคกร หรือหนวยงานทางธุรกิจที่มีการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (TQM) หรือ       
3) ปฏิบัติงานในตําแหนงที่เกี่ยวของกับการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ หรือเปนผูรับผิดชอบ   
การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (TQM) ในองคกร หรือหนวยงานทางธุรกิจ            
 ขั้นตอนที่ 3 การสรางเครื่องมือ เปนการนิยามตัวแปร นิยามปฏิบัติการ สรางแบบสอบถาม 
วิเคราะหความตรงในเนื ้อหา  ทดลองใชโดยผู บร ิหารมหาว ิทยาลัยเทคโนโลย ีราชมงคล
รัตนโกสินทร หาคาความเชื่อมั่น และเก็บรวมรวบขอมูลในขั้นตอนนี้  ประชากร ไดแก อธิการบดี 
รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย และรองผูอํานวยการวิทยาลัย 
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง จํานวน 423 คน กลุมตัวอยาง ไดแก อธิการบดี 
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รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย และรองผู อํานวยการ
วิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง จํานวน 205 คน วิธีการสุมตัวอยางได
จากการเปดตารางเครซี่และมอแกน (R.V.Krejcie & D.W.Morgan) หลังจากนั้นทําการสุมแบบแบง
ประเภท (stratified random sampling) ตามสัดสวนของจํานวนกลุมตัวอยาง ตามตารางที่ 8  
 

ตารางที่ 8 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 

มหาวิทยาลัย 

ประชากร กลุมตัวอยาง 

อธ
ิกา
รบ

ดี 

รอ
งอ
ธิก

ารบ
ดี 

ผูช
วย
อธ

ิกา
รบ

ดี 

คณ
บด

ี/ผอ
.วิท

ยาล
ัย 

รอ
งค
ณบ

ดี/ร
อง

 ผอ
.วิท

ยาล
ัย 

รว
ม 

อธ
ิกา
รบ

ดี 

รอ
งอ
ธิก

ารบ
ดี 

ผูช
วย
อธ

ิกา
รบ

ดี 

คณ
บด

ี/ผอ
.วิท

ยาล
ัย 

รอ
งค
ณบ

ดี/ร
อง

 ผอ
.วิท

ยาล
ัย 

รว
ม 

1. มทร.
ธัญบุร ี

1 7 5 11 33 57 1 4 2 5 17 29 

2. มทร. 
 กรุงเทพ 

1 5 2 8 24 40 1 3 1 4 13 22 

3. มทร. 
ตะวันออก 

1 5 7 8 24 45 1 3 3 4 13 24 

4. มทร.  
พระนคร 

1 6 5 9 27 48 1 3 3 4 13 24 

5. มทร. 
รัตนโกสินทร 

1 8 4 6 18 37 - 2 2 1 2 7 

 6. มทร. 
สุวรรณภูมิ 

1 7 2 6 18 34 1 3 1 3 9 17 

7. มทร. 
ลานนา 

1 7 2 5 15 30 1 3 1 3 8 16 

8. มทร. 
อีสาน 

1 10 7 12 36 66 1 5 3 6 18 33 

9. มทร. 
ศรีวิชัย 

1 7 6 13 39 66 1 3 3 7 19 33 

รวม 9 62 40 78 234 423 8 29 19 37 112 205 
 

หมายเหตุ ผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร เปนกลุมทดลองเครื่องมือ 
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 ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล เปนการสัมภาษณโดยการสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ (connoisseurship) การบริหาร
คุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อนํามาวิเคราะหยืนยันองคประกอบและโดยการตรวจสอบรายการ    
(check list) เพื่อยืนยันกระบวนการการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ประชากรที่ใชในการศึกษา
ตามขั้นตอนที่ 4 คือ ผูเชี่ยวชาญในการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ จําแนกเปน 2 กลุม คือ 
กลุมนักวิชาการกับกลุมนักธุรกิจ และกลุมผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนกับ       
กลุมผูเชี่ยวชาญในการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ซ่ึงกลุมตัวอยาง ไดจากการเลือกแบบเจาะจง 
จํานวน 20 คน จําแนกเปน 2 กลุม คือ กลุมนักวิชาการกับกลุมนักธุรกิจ จํานวน 10 คน ซึ่งเปน    
กลุมเดิมตามขั้นตอนที่ 2 จํานวน 5 คน และกลุมผูบริหารและผูปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคล จํานวน 5 คน เปนผูบริหาร จํานวน 3 คน และผูปฏิบัติการ จํานวน 2 คน เพื่อยืนยัน
องคประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  และ           
กลุมผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนกับกลุมผูเชี่ยวชาญในการบริหารคุณภาพแบบ
เบ็ดเสร็จ  จํานวน  10 คน  เปนผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  จํานวน  7 คน  ผูบริหาร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จํานวน 1 คน และผูเกี่ยวของกับการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ    
จํานวน 2 คน เพื่อยืนยันกระบวนการการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ดังเอกสารในภาคผนวก ช ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการคัดเลือกผูเชี่ยวชาญ มี
คุณสมบัติตามขอใดขอหนึ่งหรือหลายขอตามเกณฑ ดังนี้ 1) เปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญดาน   
การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (TQM) พิจารณาไดจากการมีผลงานทางวิชาการ เอกสาร ตํารา ที่
เกี่ยวกับการบริหารคุณภาพ  หรือ  2) เปนผูบริหารหรือเคยเปนผูบริหารระดับอธิการบดี                
รองอธิการบดี คณบดี ผูบริหารสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หรือ 3) เปน
ผูบริหารหรือเคยเปนผูบริหารระดับสูงในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือเอกชนหรือองคกร หรือ
หนวยงานทางธุรกิจที่มีการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (TQM)  
  

  ตัวแปรที่ศึกษา 
             ตัวแปรที่ศึกษา ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวยตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรที่ศึกษา ซ่ึง
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ตัวแปรพื้นฐาน คือตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล ไดแก เพศ อายุ 
ตําแหนง วุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางาน 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา คือตัวแปรที่เกี่ยวของกับองคประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซ่ึงไดจากการวิเคราะหเอกสาร สัมภาษณความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ และการวิเคราะหองคประกอบ (factor analysis) จํานวน 7 องคประกอบ ไดแก  
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 องคประกอบที่ 1 การใหความสําคัญกับผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียและพนักงาน 
หมายถึง มีการกําหนดกลุมเปาหมายผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย สํารวจความตองการและรับฟง
ความคิดเห็นจากผู รับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียและพนักงาน เพื่อสรางความพึงพอใจกับ
กลุมเปาหมาย โดยการออกแบบกระบวนการใหมีความเหมาะสมสมดุล และมีการจัดระบบการ
ส่ือสารภายในองคกรใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 องคประกอบที่ 2 ผูบริหารมีภาวะผูนําในการนําองคกร หมายถึง ผูบริหารทุกระดับ
มองเห็นภาพความสําเร็จในการพัฒนา มีพลังขับเคลื่อน รวมทั้งการมีทักษะการบริหารคุณภาพ เพื่อ
เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงองคกร จูงใจเพื่อใหทุกคนเห็นความสําคัญและปฏิบัติตามยุทธศาสตร 
 องคประกอบที่ 3 เทคนิคและเครื่องมือการบริหารคุณภาพ หมายถึง มีการใชเทคนิคและ
เครื่องมือในการควบคุมคุณภาพ การบริหารคุณภาพ เทคนิคสถิติตาง ๆ เขามาชวยปฏิบัติงาน จนใช
เปนงานปกติ ชวยในการแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ การรักษามาตรฐานที่ดีและปรับปรุง
พัฒนาใหสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 
 องคประกอบที่ 4 ธรรมาภิบาลของผูบริหาร หมายถึง การที่ผูบริหารมีการดําเนินธุรกิจที่
เปนผูนําและมีสวนรวมในการสํารวจความตองการและความคาดหวังลูกคาและตลาด และมีการ
ดําเนินงานอยางมีจริยธรรม 
 องคประกอบที่ 5 การใชองคกรเปนคูเทียบเคียง หมายถึง การที่ผูบริหารทุกระดับมีการนํา
หลักการการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จเปนนวัตกรรม มีการใชคูแขงขันในธุรกิจเดียวกัน ใหเปน
คูเทียบเคียง (benchmarking) ในกิจกรรมที่ประสบผลสําเร็จ ในการกําหนดเปาหมาย ตัววัด และ
กระบวนการบริหาร ใชหลักการเปรียบเทียบ (benchmarking) มาประกอบการพิจารณาดวย 
 องคประกอบที่ 6 การสรางคุณภาพชีวิตบุคลากร หมายถึง การสรางความเปนอยูของ
พนักงานใหมีคาตอบแทนที่เหมาะสม และใหไดเขารับการฝกอบรมในทุกระดับ ไดรับการพัฒนา
อยางเหมาะสมตลอดจนสรางบรรยากาศใหเอ้ือตอการเรียนรูและพัฒนาตนเองใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม 
 องคประกอบที่ 7 การบริหารงานอยางตอเนื่อง หมายถึง การมีการบริหาร (ประจําป) 
นโยบายระยะสั้นและระยะยาว บริหารงานประจําวัน โดยผูบริหารระดับสูงเปนผูกําหนดนโยบาย 
โดยคํานึงถึงความโปรงใส จริยธรรม รับฟงความคิดเห็นและขอมูลจากทุกภาคสวน การกระจาย
นโยบายและสงเสริมใหมีการปฏิบัติใหสอดคลองกับนโยบายที่กําหนด โดยมีระบบการตรวจ
ติดตาม ใหคําชี้แนะ และปรับปรุงอยางเปนระบบตรวจสอบ โดยการระดมสมองจากทุกภาคสวน 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย   
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย แบบสัมภาษณ แบบสอบถาม ซ่ึงเครื่องมือ
แตละประเภทไดใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
      1. แบบสัมภาษณชนิดไมมีโครงสราง สําหรับผูเชี่ยวชาญ ในรอบที่ 1 ใชเพื่อทราบกรอบแนวคิด 
องคประกอบและกระบวนการการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ และในรอบที่ 2 ใชเพื่อยืนยัน
องคประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ และแบบสัมภาษณ โดยการตรวจสอบรายการ (check list) 
เพื่อยืนยันกระบวนการการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
    2. แบบสอบถาม สําหรับผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง ใช         
เพื่อทราบองคประกอบของรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล ซึ่งใชสอบถามจากอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี 
ผูอํานวยการวิทยาลัยและรองผูอํานวยการวิทยาลัย จํานวน 1 ฉบับ โดยแบงเปน 3 ตอน คือ  
 ตอนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไป  สอบถามเกี่ยวกับ  เพศ  อายุ ตําแหนงทางการบริหาร               
วุฒิการศึกษา ประสบการณในตําแหนงบริหาร และ ปจจุบันปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล เปนแบบตรวจสอบรายการ (check list) จํานวน 6 ขอ 
 ตอนที่ 2 ขอมูลดานองคประกอบของรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ สอบถาม
เกี่ยวกับองคประกอบของรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
5 ระดับ (rating scale) ของลิเคอรท (Likert) จํานวน 82 ขอ โดยผูวิจัยกําหนดคาคะแนนของชวงน้ําหนัก
เปน 5 ระดับ ซ่ึงหมายถึง ดังนี้ 
 ระดับ 1 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติการอยูในระดับนอยที่สุด มีคาน้ําหนักเทากับ 1 คะแนน 
 ระดับ 2 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติการอยูในระดับนอย มีคาน้ําหนักเทากับ 2 คะแนน 
 ระดับ 3 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติการอยูในระดับปานกลาง มีคาน้ําหนักเทากับ 3 คะแนน 
 ระดับ 4 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติการอยูในระดับมาก มีคาน้ําหนักเทากับ 4 คะแนน 
 ระดับ 5 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติการอยูในระดับมากที่สุด มคีาน้ําหนักเทากับ 5 คะแนน 
 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ เปนแบบสอบถามปลายเปด (open ended) เพื่อใหผูตอบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  
  

การสรางและพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย   
        1. แบบสัมภาษณ ใชผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จใน 6 องคประกอบ 
ในรอบที่ 1 จํานวน 10 คน แบงเปนขอคําถามแบบปลายเปด จํานวน 4 ขอ ไดแก รูปแบบการบริหาร
คุณภาพแบบเบ็ดเสร็จควรเปนอยางไร องคประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ควร
ประกอบดวยอะไรบาง กระบวนการดําเนินงานควรจะเปนอยางไร และ ความคิดเห็นอื่น ๆ สวน
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แบบสัมภาษณ ใชผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จใน 7 องคประกอบ ในรอบที่ 2 
จํานวน 10 คน แบงเปนขอคําถามแบบปลายเปด จํานวน 2 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 แบบแสดงความ
คิดเห็นความเหมาะสม หรือไมเหมาะสมตอองคประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ           
ทั้ง 7 องคประกอบ  ตอนที่ 2 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ในขอคําถามเกี่ยวกับรูปแบบที่นําเสนอมี
ความเหมาะสมหรือไมเพราะเหตุใด ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในรางรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบ
เบ็ดเสร็จที่นําเสนอ และขอเสนอแนะที่ยังไมมีในรางรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จที่
นําเสนอ และสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกระบวนการการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ใน 8 กระบวนการ เปนแบบตรวจสอบรายการ (check list) 
       2. แบบสอบถาม สําหรับผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่ผูวิจัยจัดสรางขึ้น
โดยแบงเปน 3 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป เปนแบบตรวจสอบรายการ จํานวน 6 ขอ ตอนที่ 2 
ขอมูลดานองคประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ใน   
6 องคประกอบ จํานวน 82 ขอ และตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ เปนคําถามปลายเปด โดยการ
สอบถามตามกลุมตัวอยาง จํานวน 205 คน แบบสอบถามไดพัฒนาตามกระบวนการและขั้นตอน
จากการศึกษาวรรณกรรมและการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ใน            
6 องคประกอบ จํานวน 110 ขอ นําขอคําถามมาสรางเปนแบบสอบถาม แลวนํามาหาคาความสอดคลอง
และความตรงกับส่ิงที่ตองการวัดที่เรียกวา คา IOC (Index of Item Objective Congruence) ซ่ึงเหลือ
ขอคําถาม 82 ขอ นําไปทดลองใช (try out) กับผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย 
และรองผูอํานวยการวิทยาลัย จํานวน 30 คน แลวนํามาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (reliability) ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ ไดคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (alpha cronbach coeffient) มีคา
โดยรวมทั้งฉบับเทากับ .9873 โดยมีคาสัมประสิทธิ์อัลฟา ขอ 1-82 อยูระหวาง .9870-.9875 เมื่อได
แบบสอบถามที่สมบูรณแลวนําไปใชในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. การสัมภาษณ จํานวน 30 คน ในรอบที่ 1 จํานวน 10 คน เกี่ยวกับองคประกอบและ

กระบวนการการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ และรอบที่ 2 เกี่ยวกับองคประกอบการบริหารคุณภาพ
แบบเบ็ดเสร็จ จํานวน 10 คน และเกี่ยวกับกระบวนการการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ จํานวน 10 คน 
ผูวิจัย ไดติดตอประสานผูเชี่ยวชาญ โดยใชจดหมายจากภาคบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
และนัดหมายผูใหสัมภาษณตามกําหนดระยะเวลา จากนั้น ไดทําการบันทึก รายงานผลการ
สัมภาษณตามประเด็นขอคําถามเปนรายบุคคล และรายงานสรุปผลในแตละครั้ง 
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2. แบบสอบถาม ผูวิจัยไดสงจดหมายขอความอนุเคราะหการตอบแบบสอบถามจาก   
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยบางสวนไดเก็บรวมรวมขอมูลดวยตนเอง และบางสวน
ไดจัดสงทางไปรษณีย จากนั้น ไดทําการคัดเลือกขอมูลที่มีความสมบูรณแลว นํามาทําการบันทึก
ขอมูลเพื่อวิเคราะหขอมูลตอไป 

การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลและหาคาสถิติตาง ๆ ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป 
และคาสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลมี ดังนี้ 

1. การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสาร หนังสือ วารสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
เพื่อกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยใชการวิเคราะหเนื้อหาสาระ (content analysis) 

2. แบบสัมภาษณ ใชการวิเคราะหหาความถี่ (f) และคารอยละ (%) การวิเคราะหขอมูล
จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ วิเคราะหความสอดคลอง (consensus from the experts) 

3. แบบสอบถาม ในตอนที่ 1 แบบตรวจสอบรายการ ใชการวิเคราะหหาความถี่ (f) และ   
คารอยละ (%) ในตอนที่ 2 แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ใชคาเฉลี่ย (Χ ) และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคําถามปลายเปด การวิเคราะหหาความถี่ (f) และคารอยละ (%) และ
ใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)   

สําหรับ การวิเคราะหคาเฉลี่ย ผูวิจัยไดนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิด
ของเบสท (Best) ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
 คาเฉลี่ย 1.00-1.49 แสดงวา มีระดับการปฏิบัติการอยูในระดับนอยที่สุด 
 คาเฉลี่ย 1.50-2.49 แสดงวา หมายถึง มีระดับการปฏิบัติการอยูในระดับนอย 
 คาเฉลี่ย 2.50-3.49 แสดงวา มีระดับการปฏิบัติการอยูในระดับปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 3.50-4.49 แสดงวา มีระดับการปฏิบัติการอยูในระดับมาก 
 คาเฉลี่ย 4.50-5.00 แสดงวา มีระดับการปฏิบัติการอยูในระดับมากที่สุด  

สําหรับการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากขอคําถามปลายเปด เกี่ยวกับขอคิดเห็นอื่น ๆ ใช     
การวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)   

4. การวิเคราะหองคประกอบ (factor analysis) เพื่อหารูปแบบการบริหารคุณภาพแบบ
เบ็ดเสร็จ ใชการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ดวยการวิเคราะห
วิธีสกัดองคประกอบ (Principal Component Analysis หรือ PCA) ซ่ึงถือเปนเกณฑการเลือกตัวแปร
ที่เขาอยูในองคประกอบตัวใดตัวหนึ่ง โดยพิจารณาจากคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue) 
ที่มีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) ของตัวแปรแตละตัวขององคประกอบนั้น มีคาตั้งแต 
0.45 ขึ้นไป ที่บรรยายดวยตัวแปรตั้งแต 3 ตัวแปรขึ้นไปตามกรรมวิธีของไกเซอร (Kaiser) 
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5. การวิเคราะหเพื่อตรวจสอบและยืนยันองคประกอบและกระบวนการการบริหาร
คุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ใชการวิเคราะหดวยความถี่ (frequency) และรอยละ (percentage) และการ
วิเคราะหเนื้อหา (content analysis)   

สําหรับ การวิเคราะหแบบสัมภาษณโดยการตรวจสอบรายการ (check list) เพื่อยืนยัน
กระบวนการการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ใชเกณฑการเปรียบเทียบ มี 3 เกณฑ ดังนี้ 

คาเฉลี่ยรอยละ 90 หรือมากกวา  แสดงวา มีความเหมาะสมในระดับมาก 
คาเฉลี่ยรอยละ 70-89                  แสดงวา มีความเหมาะสมปานกลาง 
คาเฉลี่ยรอยละ 69 หรือนอยกวา  แสดงวา มีความเหมาะสมพอใช  
 

สถิติท่ีใชในการวิจัย   
 การวิเคราะหขอมูลในการประเมินครั้งนี้ใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป ในการหาคาสถิติตาง ๆ 
ดังนี้  
 1. วิเคราะหขอมูลดานสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน โดยใชวิธีหาคารอยละแลว
นําเสนอในรูปตารางและบรรยาย 
 2. วิเคราะหขอมูล โดยนําคะแนนที่ไดในการตอบแบบประเมิน วิเคราะหหาคาเฉลี่ยเลขคณิต
ของกลุมตัวอยาง (Χ ) และหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของกลุมตัวอยาง 
 3. วิเคราะหองคประกอบ (factor analysis) เพื่อหารูปแบบการบริหารคุณภาพแบบ
เบ็ดเสร็จ 

4. ใชการวิเคราะหเนื้อหาสาระ (content analysis)   

สรุป 
การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อทราบองคประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ

ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ 2) เพื่อนําเสนอรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยใชผูบริหารมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคล 9 แหง เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน 
คือขั้นตอนที่ 1 การทบทวนวรรณกรรม มี 7 องคประกอบ คือ 1) ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดลอมและการแขงขัน 2) กระบวนการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง 3) สรางความพึง
พอใจกับลูกคา 4) ครอบคลุมองคกรทุกสวนทุกระดับในองคกร 5) มุงเปล่ียนวัฒนธรรมองคกร       
6) จัดการคุณภาพที่อาศัยเครื่องมือเทคนิคตาง ๆ และ 7) พัฒนาบุคลากร ขั้นตอนที่ 2 การสัมภาษณ
ผูเช่ียวชาญ ไดสัมภาษณผูเช่ียวชาญ จํานวน 10 คน เปนนักวิชาการ จํานวน 5 คน และนักธุรกิจ 
จํานวน 5 คน มี 6 องคประกอบ คือ 1) ผูบริหารมีภาวะผูนํา 2) การบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้ง
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องคกร 3) เครื่องมือการบริหารระบบคุณภาพ 4) การปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่อง 5) การ
สวนรวมของบุคลากร และ 6) สรางความพึงพอใจกับผูรับบริการ ขั้นตอนที่ 3 การสรางเครื่องมือ 
ในแบบสอบถาม ไดจากการสังเคราะหตามขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 มี 110 ขอ แลวนําไปหาคา
ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค หรือเนื้อหา (IOC) ของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน 
เหลือขอคําถาม 82 ขอ นําไปทดลองเครื่องมือ ไดคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค มีคาเทากับ 
.9873 แลวนําไปทําการวิเคราะหองคประกอบ มี 7 องคประกอบ คือ 1) การใหความสําคัญกับผูรับบริการ 
ผูมีสวนได สวนเสียและพนักงาน 2) ผูบริหารภาวะผูนําในการนําองคกร 3) การใชองคกรเปน        
คูเทียบเคียง 4) ธรรมาภิบาลของผูบริหาร 5) เทคนิคและเครื่องมือการบริหารคุณภาพ 6) การสราง
คุณภาพชีวิตบุคลากร และ 7) การบริหารงานอยางตอเนื่อง และขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบรูปแบบ
การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัย ไดสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับองคประกอบ 
จํานวน 10 คน เปนนักวิชาการและนักธุรกิจ จากรอบที่ 1 จํานวน 5 คน และผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํานวน 5 คน เพื่อยืนยันองคประกอบ และ
สัมภาษณผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับกระบวนการ จํานวน 10 คน เปนผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
จํานวน 7 คน ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จํานวน 1 คน และผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหาร
คุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ จํานวน 2 คน มี 8 กระบวนการ คือ 1) การริเร่ิมจากผูบริหารระดับสูง (top-down) 
2) การจัดโครงสรางองคกรและทีมงาน (staff & team) 3) การจัดระบบเครื่องมือคุณภาพ 4) การ
ประกาศใชและใหความรูแกบุคลากร 5) การใชการกํากับติดตามและประเมินผล (M & E) 6) มีการ
ทบทวนการดําเนินงาน (performance) 7) การใหรางวัลผูประสบผลสําเร็จในการบริหารคุณภาพ และ 
8) การเทียบเคียง (benchmarking) กับหนวยงานที่ประสบผลสําเร็จ 
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บทท่ี 4 

 
การวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษา 1) เพื่อทราบองคประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ 2) เพื่อนําเสนอรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  การศึกษาวิเคราะหกําหนดองคประกอบและกระบวนการการบริหาร
คุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
    ตอนที่ 2 องคประกอบและกระบวนการการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล             
                 ตอนที่ 3 รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
 

 ตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะหกําหนดองคประกอบและกระบวนการการบริหารคุณภาพ
แบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เปนการศึกษาวิเคราะหองคประกอบและ
กระบวนการการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ประกอบดวย 2 ขั้นตอน คือ 
 1. การทบทวนวรรณกรรม เปนการศึกษาเอกสารงานที่เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัย ทั้งที่เปนเอกสาร หนังสือ บทความ เว็บไซด และเอกสารตาง ๆ 
      1.1 วิเคราะหแนวคิดการจัดการคุณภาพของกรุเกอร (Kruger) ตามแนวคิดของ เดมมิ่ง 
(Deming) จูรัน (Juran) ไฟเกนบาวม (Feigenbaum) ครอสบี้ (Crosby) อิชิคาวา (Ishikawa) และแนวคิด
ของบุคคลสําคัญอื่น ๆ 

     1.2 วิเคราะหการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ใน 7 ประการ ไดแก 
ภาวะผูนํา สารสนเทศและการวิเคราะห กลยุทธและการวางแผน การจัดการบุคคล การจัดการ
กระบวนการ การเอาใจใสตอลูกคา และผลลัพธการดําเนินงาน  
       1.3 วิเคราะหการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จตามเกณฑคุณภาพ (MBNQA) ใน 7 ประการ 
ไดแก ภาวะผูนํา สารสนเทศและการวิเคราะห กลยุทธและการวางแผน การจัดการบุคคล การจัดการ
กระบวนการ การเอาใจใสตอลูกคา และผลลัพธการดําเนินงาน  
      1.4 วิเคราะหงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ 
      1.5 นําขอสรุปที่ไดจากการวิเคราะหมาสังเคราะหเปนองคประกอบ (ตัวแปร) 
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                ซ่ึงสรุปสาระสําคัญ ไดดังนี้ 
 

ตารางที่ 9 สรุปสาระสําคัญจากการศึกษาวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับองคประกอบและ                              
                  กระบวนการการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ   
 

แนวคดิ ทฤษฎีที่ศึกษา สาระสําคัญที่นําไปใช 
1. ความหมายของ 
การบริหารคุณภาพ
แบบเบ็ดเสร็จ 

ผลการศึกษาพบวา ความหมายของการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ      
มีดังนี ้
1. การบริหารคุณภาพโดยรวมทั่วทั้งองคกร 
2. เปนเครื่องมือบริหารคุณภาพและควบคุมคุณภาพ 
3. เปนกระบวนการบริหารคุณภาพอยางตอเนื่อง 
4. ทุกคนมีสวนรวมในทุกขั้นตอน 
5. โดยสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา 

2. หลักการ     
การบริหารคุณภาพ  
แบบเบ็ดเสร็จ 

ผลการศึกษาพบวา หลักการของการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ มี
ดังนี้ 
1. การมุงเนนที่คุณภาพ องคกรการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ 
จะตองยึดคุณภาพ เปนแกนหลักในการบริหารจัดการคุณภาพในที่นี้
หมายถึง คุณภาพสินคาหรือบริการที่สรางความพอใจใหแกลูกคาการ
มุงเนนที่คุณภาพ เปนการยึดความตองการของลูกคาเปนศูนยกลางใน
การบริหารและดําเนินการ 
2. การปรับปรุงกระบวนการ ในกระบวนการผลิต หรือทํางาน พนักงาน
ทุกคนจะตองเปนทั้งผูซ้ือและผูขายในตัวเอง เมื่อรับงานจากพนักงาน
กอนหนาเรา เราเปน ผูซ้ือเมื่อทํางานเสร็จสงตอ เราเปนผูขาย ดังนั้น 
คุณภาพรายงานจึงตองจะตองอาศัยพนักงานที่มีคุณภาพและมี  
การปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่อง 
3. ทุกคนในองคกรมีสวนรวม องคกรการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ 
จะเปนองคกรที่ผูบริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับมีสวนรวมองคกร
ในการดําเนินการพัฒนาปรับปรุงองคกรคุณภาพ การเปดโอกาสให
พนักงานมีสวนรวม จะรับรูปญหา หาทางปรับปรุงแกไขได 
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ตารางที่ 9 (ตอ) 
แนวคดิ ทฤษฎีที่ศึกษา สาระสําคัญที่นําไปใช 
3. กระบวนการ 
การบริหารคุณภาพ  
แบบเบ็ดเสร็จ 
 

ผลการศึกษาพบวา กระบวนการของการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ 
มีดังนี้ 
 1. การวางแผนดําเนินการ  
 2. การจัดองคกรและการสรางคุณภาพใหเกิดขึ้น 
 3. การประกาศเริ่มนําการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จทั่วทั้งองคกร  
 4. การกําหนดวิธีการควบคุมการดําเนินการ 
 5. การประเมินผลและการติดตามความกาวหนา  
 6. การทบทวนผลลัพธ และระดับของความเขาใจ และ 
 7. การสงเสริมใหทุกคนมีสวนรวมในการปรับปรุงอยางตอเนื่อง  

4. องคประกอบ           
ที่สําคัญของการ 
บริหารคุณภาพแบบ  
เบ็ดเสร็จ 

ผลการศึกษาพบวา องคประกอบที่สําคัญของการบริหารคุณภาพแบบ
เบ็ดเสร็จ มีดังนี้ 
1. ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและการแขงขัน 
2. กระบวนการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง 
3. สรางความพึงพอใจกับลูกคา 
4. ครอบคลุมองคกรทุกสวนทกุระดับในองคกร 
5. มุงเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร 
6. จัดการคุณภาพที่อาศัยเครื่องมือเทคนิคตาง ๆ 
7. พัฒนาบุคลากร 

   

 จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และขอคนพบเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพแบบ
เบ็ดเสร็จ พบวา สาระสําคัญที่สามารถนําไปใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยได ประกอบดวย 
ความหมายการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ  หลักการการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ 
องคประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ และกระบวนการการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ 
 2. การสัมภาษณความคิดเห็นของนักวิชาการและนักธุรกิจผูเชี่ยวชาญการบริหารคุณภาพ
แบบเบ็ดเสร็จ เกี่ยวกับองคประกอบและกระบวนการการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ 
 ผูวิจัย ไดดําเนินการสัมภาษณ ความคิดเห็นของนักวิชาการและนักธุรกิจผูเชี่ยวชาญ      
การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ จํานวน 10 คน ซึ่งแบงเปนนักวิชาการศึกษาที่เปนผูมีความรู 
ความเชี่ยวชาญดานของนักวิชาการและนักธุรกิจผูเช่ียวชาญการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ หรือ
เปนผูบริหารทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน จํานวน 5 คน และนักธุรกิจผูเชี่ยวชาญดานการบริหาร
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คุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ซ่ึงเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญดานการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ หรือ
เปนผูบริหาร หรือเคยเปนผูบริหารระดับสูงในองคกรหรือหนวยงานทางธุรกิจ จํานวน 5 คน ซ่ึง
สรุปสาระสําคัญ ไดดังนี้ 
 

ตารางที่ 10 สรุปสาระสําคัญจากการสัมภาษณความคิดเห็นของนักวิชาการและนักธุรกิจผูเชี่ยวชาญ    
                   การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จเกี่ยวกับองคประกอบและกระบวนการ 
 

รายการ สาระสําคัญของความคิดเหน็ที่นําไปใช 
1. ดานความหมาย  
ทีคิวเอ็ม 

1. การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร 
2. มุงใชเครื่องมือการบริหารคุณภาพ 
3. พัฒนากระบวนการอยางตอเนื่อง 
4. สรางความพึงพอใจใหลูกคา 

2. ดานรูปแบบ  
ทีคิวเอ็ม 

1. คะโน 5 องคประกอบ 
2. การบริหารคุณภาพตามเกณฑมัลคอมบัลดริดจ (MBNQA) 7 หมวด 
3. รางวัลคุณภาพแหงประเทศไทย (TQA) 7 หมวด 
4. การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 7 หมวด 
5. รูปแบบอื่น ๆ อาทิ จรวดมุงสูดวงดาว สอมของกิตโลว  
     SIPPO Model , คูเมะ เปนตน 

3. ดานองคประกอบ 
ของการบริหาร  
คุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ 
     

1. ผูบริหารมีภาวะผูนํา  
2. การบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคกร 
3. เครื่องมือการบริหารระบบคุณภาพ 
4. การปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่อง 
5. การมีสวนรวมของบุคลากร 
6. สรางความพึงพอใจกับผูรับบริการ 

4. ดานกระบวนการ 
การบริหารคุณภาพ 
แบบเบ็ดเสร็จ 
 

1. เริ่มจากผูบริหารในทุกระดับตองมุงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพ 
2. ใหฝกอบรมใหมีความรูความเขาใจทีคิวเอ็ม 
3. ศึกษารูปแบบที่เหมาะสม 
4. ศึกษาความตองการและความพึงพอใจผูรับบริการ 
5. สรางกระบวนการ และปรับปรุงกระบวนการใหม 
6. ใชเครื่องมือการบริหาร และการควบคุมคุณภาพ 
7. ทํางานเปนที่ทุกสวนตองมีสวนรวม 
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ตารางที่ 10 (ตอ)  
รายการ สาระสําคัญของความคิดเหน็ที่นําไปใช 

3. ดานความคิดเห็น 
อ่ืน ๆ 

1. ทีคิวเอ็มเปนปรัชญาการบริหารคุณภาพ 
2. ผูบริหารระดับสูงตองลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 
3. เปนองคกรแหงการเรียนรู 
4. การทําทีคิวเอ็มในเมืองไทยควรเริ่มจากผูบริหารระดับสูง (top down) 
5. มีการกระจายคาเปาหมายไปหนวยปฏิบัติ 

   

 จากการสัมภาษณความคิดเห็นของนักวิชาการและนักธุรกิจผูเชี่ยวชาญการบริหาร
คุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ  พบวา สาระสําคัญที่สามารถนําไปใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ประกอบดวย 5 ดาน คือ 1) ดานความหมายทีคิวเอ็ม 2) ดานรูปแบบทีคิวเอ็ม 3) ดานองคประกอบ  
ทีคิวเอ็ม มี 6 องคประกอบ 4) ดานกระบวนการการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ มี 7 กระบวนการ
และ 5) ดานความคิดเห็นอื่น ๆ 
 3. สรุปการวิเคราะหเอกสาร หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ และความคิดเห็น
จากการสัมภาษณของนักวิชาการและนักธุรกิจผูเชี่ยวชาญการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ          
เพื่อสรุปเปนตัวแปร แลวนํามาสรางเปนขอกระทงคําถามของแบบสอบถาม ซ่ึงไดตัวแปรที่เปน
องคประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ จํานวน 6 ตัวแปร ดังนี้ 1) ผูบริหารมีภาวะผูนํา         
2) การบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคกร 3) เครื่องมือการบริหารคุณภาพ 4) การปรับปรุง
กระบวนการอยางตอเนื่อง 5) การมีสวนรวมของบุคลากรและ 6) การสรางความพึงพอใจกับ
ผูรับบริการ ดังรายละเอียด ตอไปนี้ 
 

ตารางที่ 11 สรุปสาระสําคัญจากการวเิคราะหเอกสาร หลักการ แนวคิด และทฤษฎทีี่เกี่ยวของ และ   
                   ความคิดเห็นจากการสัมภาษณของนักวิชาการและนกัธุรกิจผูเชี่ยวชาญการบริหาร   
                   คุณภาพแบบเบด็เสร็จ เกี่ยวกบัองคประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบด็เสร็จ 
 

องคประกอบ รายละเอียด 
1. ผูบริหารมี
ภาวะผูนํา    

ผูบริหารมีการนําองคกร  ดําเนินการในเรื่องวิสัยทัศน อุดมการณคานิยม  
ความคาดหวังในผลการดําเนินการ ปรับกระบวนทัศน การมีพลังขับเคลื่อน  
ไปสูหนวยปฏิบัติ รวมถึงการใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  
การสรางนวัตกรรม และการเรียนรูในองคกร  
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ตารางที่ 11 (ตอ) 
องคประกอบ รายละเอียด 
2. การบริหาร
จัดการ  
คุณภาพ 
ทั่วทั้งองคกร 

ผูบริหารมีเทคนิค วิธีการในการบริหารงานคุณภาพที่เนนการมีสวนรวมของ
บุคลากรทุกสวน ใหมีการวางแผนการบริหารงาน กําหนดประเด็น เปาประสงค
และกลยุทธหลัก และการถายทอดไปหนวยปฏิบัติ โดยใชการบริหารงานที่
หลากหลาย มีการวัดผลการปฏิบัติงาน 

3. เครื่องมือ
การบริหาร
ระบบ
คุณภาพ 

การใชเครื่องมือควบคุมคุณภาพ เครื่องมือบริหารคุณภาพ ใชเทคนิคทางสถิติตาง ๆ 
อุปกรณ สารสนเทศและการวิเคราะห การเอาใจใสตอลูกคา ผูบริหารกําหนด  
ความตองการ ความคาดหวัง และความนิยมชมชอบของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียอยางไร รวมถึงมีการดําเนินการอยางไร ในการสรางความสัมพันธกับ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การกําหนดปจจัยที่สําคัญที่ทําใหผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจ และนําไปสูการกลาวถึงหนวยงานในทางที่ดี 

4. การ
ปรับปรุง
กระบวนการ
อยางตอเนื่อง 

การออกแบบกระบวนงาน ปรับปรุงกระบวนงาน ทํางานใหถูกตองตั้งแตแรก ใหมี
การพัฒนาแกปญหาที่สาเหตุ ใหมีการเรียนรูองคกรอยางตอเนื่อง เปนองคกรแหง
การเรียนรู ใหกระบวนการถัดไปเปนลูกคาเรา ใหเปนวัฒนธรรมองคกร เพื่อนํา
นําสูความพึงพอใจของผูรับบริการและความสําเร็จของสวนงาน 

5. การมี 
สวนรวม 
ของบุคลากร 

การที่บุคลากรในองคกรทุกคนไดเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมดําเนินงาน  
มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน ใหทุกคนเปนหุนสวนในหนวยงาน ใหมีการเรียนรู
ของพนักงานทุกคน ใหมีการสรางคานิยมรวมในการพัฒนาคุณภาพ สรางทีมงาน 
การสื่อสารภายในและภายนอกองคกร 

6. การสราง
ความพึง
พอใจ 

การเอาใจใสตอ ลูกคา  ผู รับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  ในการสราง
ความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การกําหนดปจจัยที่ทําให
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มีความพึงพอใจ และนําไปสูการกลาวถึง
หนวยงานในทางที่ดี  

  

 จากตารางที่ 11 พบวา องคประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ประกอบดวย    
6 องคประกอบ  คือ  1)  ผูบริหารมีภาวะผูนํา  2)  การบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคกร                
3) เครื่องมือการบริหารระบบคุณภาพ 4) การปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่อง 5) การมีสวนรวม
ของบุคลากร และ 6) การสรางความพึงพอใจกับผูรับบริการ 
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ตารางที่ 12 สรุปสาระสําคัญจากการวเิคราะหเอกสาร หลักการ แนวคิด และทฤษฎทีี่เกี่ยวของ และ   
                   ความคิดเห็นจากการสัมภาษณของนักวิชาการและนกัธุรกิจผูเชี่ยวชาญการบริหาร   
                   คุณภาพแบบเบด็เสร็จ เกี่ยวกบักระบวนการการบริหารคุณภาพแบบเบด็เสร็จ 
 

กระบวนการ รายละเอียด 
1. การริเร่ิมจากผูบริหารระดบัสูง 
 (top down) 

เปนความมุงมั่นของผูบริหาร ที่จะพัฒนาคุณภาพ มีการ
เตรียมการวางแผนการดําเนินงานคุณภาพ  

2. การจัดโครงสรางองคกรและ 
ทีมทํางาน (staff & team) 

เปนการจัดโครงสรางการบริหารคุณภาพ และจัดหา
คณะทํางาน โดยใหทุกคนเขามามีสวนรวมพัฒนา
คุณภาพ 

3. การจัดระบบเครื่องมือคุณภาพ เปนการใชเครื่องมือบริหารคุณภาพ ควบคุมคุณภาพ ใช
หลักสถิติตาง ๆ  

4. การประกาศใชและใหความรูแก
บุคลากร 

เปนประกาศนโยบายคุณภาพใหทั่วทั้งองคกร และ
พัฒนาบุคลากรในทุกกลุมเปาหมาย  

5. การกํากับตดิตามและประเมินผล 
(M & E) 

เปนการใชระบบการกํากับติดตามและประเมินผล โดย
จัดหาเครื่องมือที่ตรงตามความตองการ 

6. การทบทวนการดําเนนิงาน 
(performance) 

เปนการสรุปและทบทวนการดําเนินงาน ใหมีการ
เปรียบเทียบกับเปาหมาย แลวนําผลมาปรับปรุงพัฒนา 

7. การใหรางวลัผูประสบผลสําเร็จใน
การบริหารคุณภาพ 

เปนการจัดสรรสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูนใหกับ
ผูปฏิบัติงานที่ประสบผลสําเร็จบริหารคุณภาพ 

8. การเทียบเคยีง (benchmarking) กับ
หนวยงานที่ประสบผลสําเร็จ 

เปนการเทียบเคียงในมหาวิทยาลัยกับหนวยงานใน
ระดับเดียวกันและหนวยงานอื่น 

 

 จากตารางที่ 12 พบวา กระบวนการการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ประกอบดวย               
8 กระบวนการ คือ 1) การริเริ่มจากผูบริหารระดับสูง (top down) 2) การจัดโครงสรางองคกร
และทีมทํางาน (staff & team) 3) การจัดระบบเครื่องมือคุณภาพ 4) การประกาศใชและใหความรูแก
บุคลากร 5) การกํากับติดตามและประเมินผล (M & E) 6) การทบทวนการดําเนินงาน (performance) 
7) การใหรางวัลผูประสบผลสําเร็จในการบริหารคุณภาพ และ 8) การเทียบเคียง (benchmarking) 
กับหนวยงานที่ประสบผลสําเร็จ 
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ตอนท่ี 2 องคประกอบและกระบวนการการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล เปนการตอบวัตถุประสงคการวิจัย ขอ 1 ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ 
 2.1 การวิเคราะหสภาพการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคล  
                2.2 การวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่เปนองคประกอบการบริหารคุณภาพแบบ
เบ็ดเสร็จ 
 2.3 การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ดวยวิธีการสกัด
ปจจัย (Principal Component Analysis หรือ PCA)  
 2.4 การวิเคราะหกระบวนการการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 
 รายละเอียดของแตละขั้นตอน มีดังตอไปนี้ 
 2.1 การวิเคราะหสภาพการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคล  
           สถานภาพสวนตัวของผู ตอบแบบสอบถาม  ที ่ เปนอธิการบดี รองอธิการบดี               
ผูชวยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัยและรองผูอํานวยการวิทยาลัย จํานวน        
9 มหาวิทยาลัย โดยสงแบบสอบถามไป จํานวน 205 ฉบับ ไดรับคืนมาที่สมบูรณ จํานวน 201 ฉบับ 
คิดเปนรอยละ 98.05 เมื่อพิจารณาแยกตามเพศ อายุ ตําแหนงทางการบริหาร วุฒิการศึกษา 
ประสบการณในการทํางาน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตารางที่ 13 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม                                           
 

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 
    เพศ 

1. ชาย 
2. หญิง 

รวม 

 
121 
  80 
201 

      
60.20 
39.80 

100.00 
   อายุ 

1. 40 ป หรือนอยกวา 
2. 41-45 ป 
3. 46-50 ป 
4. 51-55 ป 

  
  14 
  14 
   68 
   45  

  
   7.00 

    7.00 
 33.80 
 22.40 
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รายการ จํานวน (คน) รอยละ 
           5. 56-60 ป 

6. มากกวา 60 ป 
รวม 

50 
10 

           201 

 24.90    
    5.00 
100.00 

    ตําแหนง 
1. อธิการบดี 
2. รองอธิการบดี 
3. ผูชวยอธิการบดี 
4. คณบดี/ผูอํานวยการวิทยาลัย 
5. รองคณบดี/รองผูอํานวยการวิทยาลัย 

รวม 

           
 4 
29 
19 
37 

           112 
           201 

       
  1.99 
14.43 
  9.45 
18.41 
55.72 

100.00 
วุฒิการศึกษา 

1. ปริญญาตรี 
2. ปริญญาโท 
3. ปริญญาเอก 

รวม 

  
    8 
150 
  43 
201 

  
  4.00 
74.60 
21.40 

100.00 
ประสบการณในการบริหาร 

1. นอยกวา 5 ป 
2. 6-10 ป 
3. 11-15 ป 
4. มากกวา 15 ป 

รวม 

  
 84 
 42 
 25 
 50 
201 

  
  41.80 
 20.90 
 12.40 
 24.90 
100.00 

ปจจุบันปฏิบัติงานที่ 
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

            
 29 
 22 
23 
24 
  7 
17 

  
  14.40 
  10.90 
  11.40 
  11.90 
     3.50 
     8.50  

   

ตารางที่ 13 (ตอ) 
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ตารางที่ 13 (ตอ)   
รายการ จํานวน (คน) รอยละ 

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

รวม 

14 
33 

            32 
          201 

     7.00 
   16.40 
   15.90 
 100.00 

 

จากตารางที่ 13 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม รวมทั้งส้ิน 201 คน สวนใหญเปนเพศชาย 
จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 60.20 เพศหญิง จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 39.80 ดานอายุ     
สวนใหญ มีอายุ 46-50 ป จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 33.80 นอยที่สุด คืออายุมากกวา 60 ป 
จํานวน  10 คน  คิดเปนรอยละ  5.00 ดานตําแหนงสวนใหญมีตําแหนงรองคณบดี  และ                   
รองผูอํานวยการวิทยาลัย จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 55.72 นอยที่สุด คือมีตําแหนงอธิการบดี 
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.99 ดานคุณวุฒิการศึกษา สวนใหญมีวุฒิปริญญาโท จํานวน 150 คน 
คิดเปนรอยละ 74.60 นอยที่สุดคือ วุฒิปริญาตรี จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 4.00 ดานประสบการณ
ในการบริหารสวนใหญมีประสบการณ นอยกวา 5 ป จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 41.80 นอยที่สุด 
คือ มีประสบการณในการบริหาร จํานวน 11-15 ป จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 12.40 และ  
ดานปจจุบันปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  สวนใหญอยูใน  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 15.90 นอยที่สุด อยูใน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 3.50 ซ่ึงสวนใหญเปนกลุมทดลอง
เครื่องมือ 
 2.2 การวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่เปนองคประกอบการบริหารคุณภาพแบบ
เบ็ดเสร็จ 
       2.2.1 สภาพการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
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ตารางที่ 14 สภาพการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในภาพรวม  
                   6 องคประกอบ  
 

องคประกอบ คาเฉลี่ย 
(Χ ) 

คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D.) แปลความ 

1. ผูบริหารมีภาวะผูนํา 3.74 .762 มาก 
2. การบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคกร 3.50 .752 มาก 
3. เครื่องมือการบริหารระบบคุณภาพ 3.23 .772 ปานกลาง 
4. การปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่อง 3.28 .863 ปานกลาง 
5. การมีสวนรวมของบุคลากร 3.27 .881 ปานกลาง 
6. การสรางความพึงพอใจกบัผูรับบริการ 3.36 .837 ปานกลาง 

รวม 3.40 .755 ปานกลาง 
  

 จากตารางที่ 14 พบวา สภาพการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลในภาพรวม 6 องคประกอบ มีคาเฉลี่ย อยูในระดับปานกลาง (Χ = 3.40,  S.D. = .755) โดยมี
องคประกอบที่อยูในระดับมาก 2 องคประกอบ คือ ผูบริหารมีภาวะผูนํา (Χ  = 3.74, S.D. = .762) และ
การบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคกร (Χ  = 3.50, S.D. = .752) สวนองคประกอบที่เหลืออยูในระดับ
ปานกลาง คือ การสรางความพึงพอใจกับผูรับบริการ (Χ = 3.36, S.D. = .837) การปรับปรุง
กระบวนการอยางตอเนื่อง (Χ  = 3.28, S.D. = .863) การมีสวนรวมของบุคลากร (Χ  = 3.27, S.D. = .881) 
และ เครื่องมือการบริหารระบบคุณภาพ (Χ =3.23, S.D. = .772) ตามลําดับ 

2.2.2  การวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่เปนองคประกอบการบริหาร
คุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ  จากอธิการบดี  รองอธิการบดี  ผูชวยอธิการบดี  คณบดี  รองคณบดี 
ผูอํานวยการวิทยาลัย และรองผูอํานวยการวิทยาลัย จํานวน 6 องคประกอบ ดังรายละเอียด ตาม
ตารางที่ 15-20 
 
 
 
 
 
 
 

n=201 
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ตารางที่ 15 แสดงคาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาระดับของแตละตัวแปรที่เปน  
                    องคประกอบผูบริหารมีภาวะผูนํา 
 

ขอ
ที่ 

ขอความ คาเฉลี่ย 
(Χ ) 

คาสวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D. ) 

คาระดับ
การ

ปฏิบัติการ 

 ผูบริหารมีภาวะผูนํา 3.74 .762 มาก 
1 ผูบริหารมีภาพความสําเร็จ/เปาหมาย/ทิศทาง

องคกรในการประกาศวิสัยทัศน และอุดมการณ
ในความมุงมั่นปรับปรุงคุณภาพ  

3.97 .780 มาก 

2 ผูบริหารมีการจัดสรรทรัพยากรอยางเพียงพอที่จะ
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพ 

3.65 .854 มาก 

3 ผูบริหารเอาใจใสตอการปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงาน  

3.92 .902 มาก 

4 ผู บ ริ ห า ร มี ก า ร ป รั บ ก ร ะ บ วนทั ศ น ใ ห ม 
( Paradigm) ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ห ลั ก แ ล ะ
กระบวนการสนับสนุนของมหาวิทยาลัย 

3.81 .817 มาก 

5 ผูบริหารมีภาวะผูนําในการนําองคกรอยางมี
คุณภาพ  

3.80 .872 มาก 

6 ผูบริหารมีทักษะในการบริหารคุณภาพ 3.62 .952 มาก 
7 ผูบริหารมีพลังขับเคลื่อน (Driver) ชวยผลักดัน

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ 
3.71 .888 มาก 

8 ผูบริหารมีพันธสัญญา (Commitment) ในการ
บริหารจัดการคุณภาพ 

3.74 .923 มาก 

9 ผูบริหารสนใจและลงมือปฏิบัติดวยตนเองใน
การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ 

3.64 .965 มาก 

10 ผูบริหารมีจรรยาบรรณในการบริหารงาน 3.87      1.071 มาก 
11 ผูบริหารเปนผูนําและมีสวนรวมในการเรียนรู  

ความตองการและคาดหวังลูกคา/ตลาด 
3.60      1.059 มาก 

n=201 
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ตารางที่ 15 (ตอ)    

ขอ
ที่ ขอความ คาเฉลี่ย 

(Χ ) 

คาสวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D. ) 

คาระดับ
การ

ปฏิบัติการ 

12 ผูบ ริหารมีการสื่อสารกับผู รวมงานเพื่อหา
ชองทางปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

3.61 .974 มาก 

 

 จากตารางที่ 15 พบวา ในภาพรวมองคประกอบผูบริหารมีภาวะผูนํามีตัวแปร จํานวน 12 ขอ 
มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก  (Χ = 3.74,  S.D. = .762) มีคาเฉลี่ยตัวแปรอื่น ๆ ระหวาง 3.60-3.97 โดย
กลุมตัวอยาง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรอยูในระดับระดับมากทุกตัวแปร โดยตัวแปรที่อยูใน
ระดับมาก 3 อันดับแรก คือ ตัวแปรที่ 1 ผูบริหารมีภาพความสําเร็จ/เปาหมาย/ทิศทางองคกรใน   
การประกาศวิสัยทัศนและอุดมการณในความมุงมั่นปรับปรุงคุณภาพ ( Χ  = 3.97,  S.D. = .780)    
ตัวแปรที่ 3 ผูบริหารเอาใจใสตอการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน (Χ  = 3.92, S.D. = .902) และ 
ตัวแปรที่ 10 ผูบริหารมีจรรยาบรรณในการบริหารงาน (Χ  = 3.87, S.D. = 1.071) 
 

ตารางที่ 16 แสดงคาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาระดับของแตละตัวแปรที่เปน  
                    องคประกอบการบริหารจัดการคุณภาพทัว่ทัง้องคกร 
 

ขอ
ที่ ขอความ คาเฉลี่ย 

(Χ ) 

คาสวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D. ) 

คาระดับ
การ

ปฏิบัติการ 

 การบริหารจัดการคุณภาพทัว่ทั้งองคกร 3.50 .752 มาก 
13 มีการบริหารดวยขอมูลและขอเท็จจริง 3.68 .979 มาก 
14 มีการบริหารระบบคุณภาพอยางทั่วทั้งองคกร 3.64 .906 มาก 
15 มีการวางแผนบริหารเชิงกลยุทธหรือยุทธศาสตร

ที่มีการมองภาพอนาคต 
3.80 .889 มาก 

16 มีการดําเนินธรุกิจอยางมีจรยิธรรม 3.64     1.106 มาก 
17 มีการบริหารโดยยดึผลลัพธการดําเนินงาน 3.61 .932 มาก 
     

n = 201 
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ตารางที่ 16 (ตอ)    

ขอ
ที่ ขอความ คาเฉลี่ย 

(Χ ) 

คาสวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D. ) 

คาระดับ
การ

ปฏิบัติการ 

18 มีการบริหารงานใหเกิดสมดุลในคุณภาพและสภาวะ
ทางสังคมโดยไมมีผลกระทบตอสังคม 

3.59 .868 มาก 

19 มีการบริหารงานดวยวงลอวฏัจักร P-D-C-A 3.80 .976 มาก 
20 มีการกระจายคาเปาหมาย (Deployment) ไปสู

หนวยปฏิบัติระดับลาง 
3.71 .984 มาก 

21 มีการใหรางวลัผูปฏิบัติงานบริหารคุณภาพดีเดน/
ดีเลิศ 

3.39      1.039 ปานกลาง 

22 มีการเริ่มการดาํเนินงาน TQM จากระดับบนสู
ระดับลาง 

3.32 .915 ปานกลาง 

23 มีการใชคูแขงขันเปนผูรวมงานขององคกรใน
ธุรกิจเดียวกนั 

2.98    1.000 ปานกลาง 

24 มีการตรวจสอบและประเมนิคุณภาพในแตละ
องคประกอบ 

3.70 .856 มาก 

25 มีการเทียบเคยีง (Benchmarking) กิจกรรม
คุณภาพกับหนวยงานที่ประสบผลสําเร็จ 

3.33 .929 ปานกลาง 

26 มีการใช TQM เปนนวตักรรม 3.14 .887 ปานกลาง 
27 มีการศึกษาดูงานจากหนวยงาน/บริษัทที่ประสบ

ผลสําเร็จในการนําแมแบบ TQM ไปใช 
3.12      1.039 ปานกลาง 

  

 จากตารางที่ 16 พบวา ในภาพรวมองคประกอบการบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคกรมี
ตัวแปร จํานวน 15 ขอ มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก (Χ = 3.50, S.D. = .752) มีคาเฉลี่ยตัวแปรอื่น ๆ 
ระหวาง 2.98-3.80 โดยกลุมตัวอยาง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรอยูในระดับระดับมาก 9 ตัวแปร
และอยูในระดับปานกลาง 6 ตัวแปร โดยตัวแปรที่อยูในระดับมาก 3 อันดับแรก คือ ตัวแปรที่ 15     
มีการวางแผนบริหารเชิงกลยุทธหรือยุทธศาสตรที่มีการมองภาพอนาคต (Χ  = 3.80, S.D. = .889) 
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ตัวแปรที่ 19 มีการบริหารงานดวยวงลอวัฏจักร P-D-C-A (Χ  = 3.80, S.D. = .976) และ ตัวแปรที่ 20 
มีการกระจายคาเปาหมาย (Deployment) ไปหนวยปฏิบัติระดับลาง (Χ  = 3.71, S.D. = .984) 
 

ตารางที่ 17 แสดงคาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาระดับของแตละตัวแปรที่เปน  
                     องคประกอบเครื่องมือการบริหารระบบคุณภาพ 
 

ขอ
ที่ ขอความ คาเฉลี่ย 

(Χ ) 

คาสวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D. ) 

คาระดับ
การ

ปฏิบัติการ 

 เครื่องมือการบริหารระบบคุณภาพ 3.23 .772 ปานกลาง 
28 มีการใชเครื่องมือควบคุมคุณภาพ เชน             

ใบตรวจสอบรายการ กราฟรปูตาง ๆ เปนตน 
3.25 .906 ปานกลาง 

29 มีการใชเครื่องมือบริหารคุณภาพ เชน ผังกลุม
ความคิด ผังความสัมพันธ ผังตนไม เปนตน 

3.04 .879 ปานกลาง 

30 มีการใชเทคนคิการสุมตัวอยางโดยอางอิงสถิติ 
(Statistic Sampling) 

3.00 .930 ปานกลาง 

31 มีการใชเทคนคิการจัดการ (Management)   
พรอมกับหลักสถิติและเครื่องมือคุณภาพ 

3.14 .831 ปานกลาง 

32 มีการจัดการสรางนวัตกรรม เทคโนโลยี ใหม ๆ 
ในการบริหารคุณภาพ 

3.12 .957 ปานกลาง 

33 มีการเก็บสถิติ เก็บตัวอยางสินคาและบริการ  
เพื่อตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ 

3.11 .899 ปานกลาง 

34 มีการใชเทคนิคการควบคุมคุณภาพ (QC) 3.27 .973 ปานกลาง 
35 มีการใชเทคนคิการระดมสมอง 3.56      1.019 มาก 
36 มีการบริหารงานประจําป 3.74 .838 มาก 
37 มีการบริหารงานประจําวัน 3.23      1.043 ปานกลาง 
38 มีการตรวจวินจิฉัยโดยผูบริหารระดับสูง 3.35      1.009 ปานกลาง 
39 มีการฝกอบรมเครื่องมือและเทคนิคในการแกปญหา 3.08 .994 ปานกลาง 
40 มีการถายโอน (Transformation) แนวคิดพฒันา

ไปสูรูปแบบการดําเนินงานอื่น ๆ 
3.13 .961 ปานกลาง 

n = 201 
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 จากตารางที่ 17 พบวา ในภาพรวมองคประกอบเครื่องมือการบริหารระบบคุณภาพ         
มีตัวแปร จํานวน 13 ขอ มีคาเฉลี่ย อยูในระดับปานกลาง (Χ = 3.23, S.D. = .772) มีคาเฉลี่ยตัวแปร
อ่ืน ๆ ระหวาง 3.00-3.74 โดยกลุมตัวอยาง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรอยูในระดับระดับมาก      
2 ตัวแปรและอยูในระดับปานกลาง 11 ตัวแปร โดยตัวแปรที่อยูในระดับมาก 3 อันดับแรก คือ         
ตัวแปรที่ 36 มีการบริหารงานประจําป (Χ  = 3.74, S.D. = .838) ตัวแปรที่ 35 มีการใชเทคนิค          
การระดมสมอง (Χ  = 3.56, S.D. = 1.019) และตัวแปรที่ 38 มีการตรวจวินิจฉัยโดยผูบริหารระดับสูง 
(Χ  = 3.35, S.D. = 1.009)  
 

ตารางที่ 18 แสดงคาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาระดับของแตละตัวแปรที่เปน  
                    องคประกอบการปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่อง 
 

ขอ
ที่ ขอความ คาเฉลี่ย 

(Χ ) 

คาสวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D. ) 

คาระดับ
การ

ปฏิบัติการ 

 การปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่อง 3.28 .863 ปานกลาง 
41 มีการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานคุณภาพ

อยางตอเนื่อง 
3.43 .936 ปานกลาง 

42 มีการออกแบบกระบวนงานทั้งระบบ 3.22      1.037 ปานกลาง 
43 มีการปรับระบบและปรับปรุงกระบวนการ

ทํางานใหถูกตองตั้งแตแรก 
3.24      1.006 ปานกลาง 

44 มีการตรวจสอบกระบวนการและปรับปรุง
คุณภาพภายในแตละขั้นตอนเพื่อการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 

3.32 1.020 ปานกลาง 

45 มีการดําเนินงานใหเปนองคกรแหงการเรยีนรู 
(LO) ที่เรียนรูอยางตอเนื่อง 

3.34 .864 ปานกลาง 

46 มีกระบวนการทุกขั้นตอนทั้งกอนหนาและถัดไป
ถือวาเปนลูกคาของเรา 

3.10 .880 ปานกลาง 

47 มีการแกปญหาที่สาเหตุโดยปองกันการเกดิ
ปญหาซ้ํา 

3.24 .976 ปานกลาง 

     

n = 201 
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ตารางที่ 18 (ตอ)    

ขอ
ที่ ขอความ คาเฉลี่ย 

(Χ ) 

คาสวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D. ) 

คาระดับ
การ

ปฏิบัติการ 

48 มีการสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานและปรบัปรุง
ใหดีขึ้นตลอดเวลา 

3.36 .950 ปานกลาง 

49 มีการจัดลําดับความสําคัญของเรื่องที่จะ
ดําเนินการ 

3.48      1.020 ปานกลาง 

50 มีการลดการใชทรัพยากรมากเกินความจําเปน 3.48 .970 ปานกลาง 
51 มีการลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่

ซํ้าซอน  
3.26      1.045 ปานกลาง 

52 มีการปรับปรุงและแกปญหากระบวนการการ
บริหารงานประจําวนั (Daily Management) 

3.10 1.007 ปานกลาง 

53 มีการปรับปรุงระบบการสื่อสารภายในองคกร 3.26      1.097 ปานกลาง 
54 มีการใชแนวคดิพัฒนา TQM ใหมีการปรับปรุง

อยางไมหยดุยัง้ ไมใหองคกรตกอยูสถานะต่าํลงไป 
3.10      1.022 ปานกลาง 

55 เปนวัฒนธรรมองคกรที่ตองรูพื้นฐานในองคกร
ตนเอง 

3.31      1.084 ปานกลาง 

  

 จากตารางที่ 18 พบวา ในภาพรวมองคประกอบการปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่องมี
ตัวแปร จํานวน 15 ขอ มีคาเฉลี่ย อยูในระดับปานกลาง (Χ = 3.28, S.D. = .863) มีคาเฉลี่ยตัวแปร
อื่น ๆ ระหวาง 3.10-3.48 โดยกลุมตัวอยาง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรอยูในระดับระดับ        
ปานกลางทุกตัวแปร โดยตัวแปรที่อยูในระดับมาก 3 อันดับแรก คือ ตัวแปรที่ 49 มีการจัดลําดับ
ความสําคัญของเรื่องทีรจะดําเนินการ (Χ  = 3.48, S.D. = .1.020) ตัวแปรที่ 50 มีการลดการใช
ทรัพยากรมากเกินความจําเปน ( Χ  = 3.48, S.D. = .970) และ ตัวแปรที่ 41 มีการปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานคุณภาพอยางตอเนื่อง (Χ  = 3.43, S.D. = .936) 
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ตารางที่ 19 แสดงคาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาระดับของแตละตัวแปรที่เปน  
                    องคประกอบการมีสวนรวมของบุคลากร 
 

ขอ
ที่ 

ขอความ คาเฉลี่ย 
(Χ ) 

คาสวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D. ) 

คาระดับ
การ

ปฏิบัติการ 

 การมีสวนรวมของบุคลากร 3.27 .881 ปานกลาง 
56 มีการศึกษา/ฝกอบรม/พัฒนาบุคลากรทุกระดับใน

ทุกรูปแบบของระบบบริหารคุณภาพ 
3.51 .965 มาก 

57 พนักงานในองคกรมีอารมณและความรูสึกใน
การปฏิบัติงานรวมกัน 

3.18 .994 ปานกลาง 

58 ใหพนกังานเสมือนมีหรือเปนหุนสวนในการ
ปฏิบัติงาน 

3.16      1.093 ปานกลาง 

59 พนักงานมกีารปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติและ
พฤติกรรมในการทํางาน 

3.18 .960 ปานกลาง 

60 มีการพิจารณาใหคาตอบแทนพนักงาน ทกุคน
อยางเสมอภาค 

3.19      1.094 ปานกลาง 

61 มีวิธีการสรางความเปนอยูของพนักงานทีด่ีขึ้น 
(Well Being) 

3.14     1.039 ปานกลาง 

62 มีการสรางจิตสํานึกการบริหารคุณภาพใหเกิดกับ
ทุกคน 

3.29     1.042 ปานกลาง 

63 มีการสื่อสารในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 3.20     1.058 ปานกลาง 
64 พนักงานในองคกรมีการทํางานเปนทีม 3.44 .931 ปานกลาง 
65 มีการสรางคานิยมรวม (Core Value) ใหเกดิ

รวมมือกันพัฒนาคุณภาพ 
3.39 .899 ปานกลาง 

66 มีการปฏิบัติงานเปนทีมขามสายงาน          
(Cross Functional Team) 

3.11 .979 ปานกลาง 

67 มีการใช TQM เปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
ปกติ 

3.06 .957 ปานกลาง 

n = 201 
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ตารางที่ 19 (ตอ)    

ขอ
ที่ ขอความ คาเฉลี่ย 

(Χ ) 

คาสวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D. ) 

คาระดับ
การ

ปฏิบัติการ 

68 มีการสรางแรงจูงใจใหพนักงานทุกคนได 
เกิดพลังที่จะพฒันาคุณภาพ 

3.13 1.016 ปานกลาง 

69 มีการสงเสริมใหพนกังานมจีริยธรรม มีความเปน
ธรรมและเปนที่พึงของกนัและกนั 

3.41      1.142 ปานกลาง 

70 มีการสงเสริมใหพนักงานมีคุณธรรมที่เคารพใน
ความคิดสิทธิที่มีประจําอยูในสิ่งนั้น ๆ 

3.41     1.101 ปานกลาง 

71 มีการสงเสริมใหพนกังานมคีวามยุติธรรมที่จะ
แบงปนใหกบัผูมีประโยชนรวมกันทกุฝาย 

3.30     1.200 ปานกลาง 

72 พนักงานทกุคนมีสวนผลักดนัใหเกิดคณุภาพ 3.41     1.064 ปานกลาง 
  

 จากตารางที่ 19 พบวา ในภาพรวมองคประกอบการมีสวนรวมของบุคลากร มีตัวแปร 
จํานวน 17 ขอ มีคาเฉลี่ย อยูในระดับปานกลาง ( Χ = 3.27, S.D. = .881) มีคาเฉลี่ย ตัวแปรอื่น ๆ 
ระหวาง 3.06-3.51 โดยกลุมตัวอยาง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรอยูในระดับระดับมาก 1 ตัวแปร
และอยูในระดับปานกลาง 16 ตัวแปร โดยตัวแปรที่อยูในระดับมาก 5 อันดับแรก คือ ตัวแปรที่ 56 
มีการศึกษา/ฝกอบรม/พัฒนาบุคลากรทุกระดับในทุกรูปแบบของระบบบริหารคุณภาพ (Χ  = 3.51, 
S.D. = .965) ตัวแปรที่ 64 พนักงานในองคกรมีการทํางานเปนทีม (Χ  = 3.44, S.D. = .931) ตัวแปรที่ 69 
มีการสงเสริมใหพนักงานมีจริยธรรมมีความเปนธรรมและเปนที่พึ่งของกันและกัน  ( Χ = 3.41, 
S.D. = 1.142) ตัวแปรที่ 70 มีการสงเสริมใหพนักงานมีคุณธรรมที่เคารพในความคิดสิทธิที่มีอยูใน
ส่ิงนั้น ๆ (Χ = 3.41, S.D. = 1.101) และ ตัวแปรที่ 72 พนักงานทุกคนมีสวนผลักดันใหเกิดคุณภาพ 
(Χ = 3.41, S.D. = 1.064) 
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ตารางที่ 20 แสดงคาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาระดับของแตละตัวแปรที่เปน  
                    องคประกอบการสรางความพึงพอใจกับผูรับบริการ 
 

ขอ
ที่ 

ขอความ คาเฉลี่ย 
(Χ ) 

คาสวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D. ) 

คาระดับ
การ

ปฏิบัติการ 

 การสรางความพึงพอใจกับลูกคา 3.36 .837 ปานกลาง 
73 มีการใหความสําคัญกับลูกคาโดย Focus กลุม

ลูกคาใหถูกตองเหมาะสม 
3.33 1.031 ปานกลาง 

74 มีการสํารวจความตองการและรับฟง             
ความคิดเหน็ของลูกคาและผูมีสวนได            
สวนเสียอยางสม่ําเสมอทันเหตุการณ 

3.30      1.132 ปานกลาง 

75 มีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการใน
ดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 

3.52 .990 มาก 

76 มีความซื่อสัตยในการผลิตสินคาคุณภาพและการ
ใหบริการ 

3.69 .920 มาก 

77 องคกรมีการเขาถึง (Access) ความตองการของ
ลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย 

3.23 .911 ปานกลาง 

78 มีมุมมองลูกคาภายในและภายนอกใหเปนที่
ยอมรับทั่วทั้งองคกร 

3.24 .897 ปานกลาง 

79 มีการใหลูกคาเปนผูตัดสินใจในการใหขอมลู
ยอนกลับในการปรับปรุงคุณภาพ 

3.20 .954 ปานกลาง 

80 มีการใหโอกาสลูกคามีสวนรวมในการพัฒนา
ระบบและกระบวนการพัฒนาคุณภาพ 

3.24 .945 ปานกลาง 

81 องคกรมีการจัดการขอรองเรียนจากผูรับบริการ
เพื่อปรับปรุงคุณภาพงาน 

3.48 .895 ปานกลาง 

82 มีการธํารงรักษาเสถียรภาพใน 
การใหบริการลูกคา 

3.36 .890 ปานกลาง 

  

n = 201 
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 จากตารางที่ 20 พบวา ในภาพรวมองคประกอบการสรางความพึงพอใจกับลูกคา มีตัวแปร 
จํานวน 10 ขอ มีคาเฉลี่ย อยูในระดับปานกลาง (Χ = 3.36, S.D. = .837) มีคาเฉล่ียตัวแปรอื่น ๆ 
ระหวาง 3.20-3.69 โดยกลุมตัวอยาง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรอยูในระดับระดับมาก 2 ตัวแปร 
และอยูในระดับปานกลาง 8 ตัวแปร โดยตัวแปรที่อยูในระดับมาก 3 อันดับแรก คือ ตัวแปรที่ 76               
มีความซื่อสัตยในการผลิตสินคาคุณภาพและการใหบริการ (Χ  = 3.69, S.D. = .920) ตัวแปรที่ 75                           
มีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในดานคุณภาพการปฏิบัติงาน (Χ  = 3.52, S.D. = .990) 
และ ตัวแปรที่ 81 องคกรมีการจัดการขอรองเรียนจากผูรับบริการเพื่อปรับปรุงคุณภาพงาน (Χ  = 3.48, 
S.D. = .895) 
 2.3 การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ดวยวิธีการสกัด
ปจจัย (Principal Component Analysis หรือ PCA) 
 ในการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ผูวิจัยไดนํา
องคประกอบที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญตามขั้นตอนที่ 2 จํานวน 6 องคประกอบ ไดแก 
ผูบริหารมีภาวะผูนํา การบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคกร เครื่องมือการบริหารระบบคุณภาพ 
การปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่อง การมีสวนรวมของบุคลากร และการสรางความพึงพอใจกับ
ผูรับบริการ นํามาวิเคราะหคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) แลวสรุปรวมตัวแปรตาง  ๆ 
ได 7 องคประกอบ แสดงคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) และคารอยละของ ความแปรปรวน 
(percent of variance) ซ่ึงสามารถสรุป ไดดังนี้ จากการสกัดปจจัย (Principal Component Analysis 
หรือ PCA) และการวิเคราะหองคประกอบดวยการหมุนแกนแบบตั้งฉาก (orthogonal rotation) 
โดยใช แวริแมกซ (Varimax with Kaiser Normalization) ได 7 องคประกอบ โดยพิจารณาจาก      
คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) ที่มากกวา 1 ตามวิธีของไกเซอร (Kaiser) และเลือก
องคประกอบจากจํานวนตัวแปรในแตละองคประกอบที่ตองมีตัวแปรบรรยายองคประกอบนั้น ๆ 
ตั้งแต 3 ตัวแปรขึ้นไป และมีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) แตละตัวแปรเทากับ 0.45 
ขึ้นไป ซ่ึงพบวา ทั้ง 7 องคประกอบ เปนไปตามเกณฑและประกอบดวยตัวแปร จํานวน 78 ตัวแปร 
ถูกตัดออก จํานวน 4 ตัวแปร คือตัวแปรที่ 13 มีการบริหารดวยขอมูลและขอเท็จจริง ตัวแปรที่ 
14 มีการบริหารระบบคุณภาพอยางทั่วทั้งองคกร ตัวแปรที่ 24 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ในแตละองคประกอบ และตัวแปรที่ 66 มีการปฏิบัติงานเปนทีมขามสายงาน (cross functional 
team) ที่ไมเปนไปตามเกณฑของคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) ซ่ึงองคประกอบที่สําคัญ
ทั้ง 7 องคประกอบ สอดคลองกับการวิเคราะหเอกสารของผูวิจัย และ การวิเคราะหความคิดเห็นของ
นักวิชาการและนักธุรกิจผูเชี่ยวชาญการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 21 
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ตารางที่ 21 องคประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     
                  ในภาพรวม  
 

องคประกอบ 
คาความแปรปรวน

ของตัวแปร 
(eigenvalues) 

คารอยละของ      
ความแปรปรวน 

(percent of variance) 
1. การใหความสําคัญกับผูรับบริการผูมีสวนได
สวนเสียและพนักงาน 

         50.143            61.150 

2. ผูบริหารมีภาวะผูนําในการนําองคกร 3.354 4.090 
3. เทคนิคและเครื่องมือการบริหารคุณภาพ 3.072 3.746 
4. ธรรมาภิบาลของผูบริหาร 1.946 2.374 
5. การใชองคกรเปนคูเทียบเคียง 1.594 1.944 
6. การสรางคุณภาพชีวิตบุคลากร 1.562 1.905 
7.การบริหารงานอยางตอเนือ่ง 1.408 1.717 

  

 จากตารางที่ 21 องคประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลโดยภาพรวม มี 7 องคประกอบ คือ 1) การใหความสําคัญกับผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสีย
และพนักงาน 2) ผูบริหารมีภาวะผูนําในการนําองคกร 3) เทคนิคและเครื่องมือการบริหารคุณภาพ 
4) ธรรมาภิบาลของผูบริหาร 5) การใชองคกรเปนคูเทียบเคียง 6) การสรางคุณภาพชีวิตบุคลากร 
และ7) การบริหารงานอยางตอเนื่อง มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 50.143, 
3.354, 3.072, 1.946, 1.594, 1.562 และ 1.408 ตามลําดับ และคารอยละของความแปรปรวน (percent 
of variance) เทากับ 61.150, 4.090, 3.746, 2.374, 1.944, 1.905 และ 1.717 ตามลําดับ 
 รายละเอียด ในแตละองคประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล จํานวน 7 องคประกอบ ดังตางรางที่ 22-28 
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ตารางที่ 22 องคประกอบที่ 1 การใหความสําคัญกับผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียและพนักงาน 
 

ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนัก 
องคประกอบ 

75 มีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในดานคุณภาพการปฏิบัติงาน .811 
73 มีการใหความสําคัญกับลูกคาโดย Focus กลุมลูกคาใหถูกตองเหมาะสม .795 
71 มีการสงเสริมใหพนักงานมีความยุติธรรมที่จะแบงปนใหกับ 

ผูมีประโยชนรวมกันทุกฝาย 
.791 

69 มีการสงเสริมใหพนักงานมีจริยธรรม มีความเปนธรรมและเปนที่พึ่ง
ของกันและกัน 

.768 

63 มีการสื่อสารในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ .742 
70 มีการสงเสริมใหพนักงานมีคุณธรรมที่เคารพในความคิดสิทธิที่มี

ประจําอยูในสิ่งนั้น ๆ 
.741 

80 มีก ารให โอกาสลู กค ามีส วนร วมในการพัฒนาระบบและ
กระบวนการพัฒนาคุณภาพ 

.739 

53 มีการปรับปรุงระบบการสื่อสารภายในองคกร .730 
82 มีการธํารงรักษาเสถียรภาพในการใหบริการลูกคา .720 
77 องคกรมีการเขาถึง (Access) ความตองการของลูกคาและผูมีสวนได

สวนเสีย 
.716 

74 มีการสํารวจความตองการและรับฟงความคิดเห็นของลูกคาและ  
ผูมีสวนไดสวนเสียอยางสม่ําเสมอทันเหตุการณ 

.711 

52 มีการปรับปรุงและแกปญหากระบวนการการบริหารงานประจําวัน 
(Daily Management) 

.699 

48 มีการสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานและปรับปรุงใหดีขึ้นตลอดเวลา .694 
76 มีความซื่อสัตยในการผลิตสินคาคุณภาพและการใหบริการ .686 
79 มีการใหลูกคาเปนผูตัดสินใจในการใหขอมูลยอนกลับใน 

การปรับปรุงคุณภาพ 
.677 

72 พนักงานทุกคนมีสวนผลักดันใหเกิดคุณภาพ .676 
51 มีการลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่ซํ้าซอน .675 
49 มีการจัดลําดับความสําคัญของเรื่องที่จะดําเนินการ .658 
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ตารางที่ 22 (ตอ) 

ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนัก 
องคประกอบ 

58 ใหพนักงานเสมือนมีหรือเปนหุนสวนในการปฏิบัติงาน .658 
78 มีมุมมองลูกคาภายในและภายนอกใหเปนที่ยอมรับทั่วทัง้องคกร .651 
55 เปนวัฒนธรรมองคกรที่ตองรูพื้นฐานในองคกรตนเอง .641 
81 องคกรมีการจดัการขอรองเรียนจากผูรับบริการเพื่อปรับปรุงคุณภาพงาน .640 
50 มีการลดการใชทรัพยากรมากเกินความจําเปน .638 
47 มีการแกปญหาที่สาเหตุโดยปองกันการเกดิปญหาซ้ํา .607 
62 มีการสรางจิตสํานึกการบริหารคุณภาพใหเกิดกับทุกคน .599 
68 มีการสรางแรงจูงใจใหพนักงานทุกคนไดเกิดพลังที่จะพฒันาคุณภาพ .598 
59 พนักงานมกีารปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติและพฤติกรรมใน       

การทํางาน 
.597 

46 มีกระบวนการทุกขั้นตอนทั้งกอนหนาและถัดไปถือวาเปนลูกคาของเรา .597 
60 มีการพิจารณาใหคาตอบแทนพนักงานทุกคนอยางเสมอภาค .589 
44 มีการตรวจสอบกระบวนการและปรับปรุงคุณภาพภายในแตละ

ขั้นตอนเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
.567 

42 มีการออกแบบกระบวนงานทั้งระบบ .552 
18 มีการบริหารงานใหเกิดสมดลุในคุณภาพและสภาวะทางสังคมโดย

ไมมีผลกระทบตอสังคม 
.546 

54 มีการใชแนวคดิพัฒนา TQM ใหมีการปรับปรุงอยางไมหยุดยั้ง  
ไมใหองคกรตกอยูสถานะต่ําลงไป 

.522 

12 ผูบริหารมีการสื่อสารกับผูรวมงานเพื่อหาชองทางปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน 

.517 

45 มีการดําเนินงานใหเปนองคกรแหงการเรยีนรู (LO) ที่เรียนรู        
อยางตอเนื่อง 

.514 

64 พนักงานในองคกรมีการทํางานเปนทีม .513 
43 มีการปรับระบบและปรบัปรุงกระบวนการทาํงานใหถูกตองตั้งแตแรก .507 
35 มีการใชเทคนคิการระดมสมอง .503 
15 มีการวางแผนบริหารเชิงกลยุทธหรือยุทธศาสตรที่มีการมองภาพอนาคต ..494 
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ตารางที่ 22 (ตอ)  

ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนัก 
องคประกอบ 

41 มีการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานคุณภาพอยางตอเนือ่ง .490 
67 มีการใช TQM เปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกต ิ .460 
41    

ตัวแปร 
คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 
คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

50.143 
61.150 

 

 จากตารางที่ 22 พบวา องคประกอบที่ 1 การใหความสําคัญกับผูรับบริการ ผูมีสวนได
สวนเสียและพนักงาน ซ่ึงมีตัวแปรที่สําคัญ 41 ตัวแปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยู
ระหวาง .460-.811 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 50.143 และคารอยละ
ของความแปรปรวน (percent of variance) เทากับ 61.150  
 

ตารางที่ 23 องคประกอบที่ 2 ผูบริหารมีภาวะผูนําในการนําองคกร 
 

ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนัก 
องคประกอบ 

1 ผูบริหารมีภาพความสําเร็จ/เปาหมาย/ทิศทางองคกรในการประกาศ
วิสัยทัศน และอุดมการณในความมุงมั่นปรับปรุงคุณภาพ 

.827 

3 ผูบริหารมีการจัดสรรทรัพยากรอยางเพียงพอที่จะพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพ 

.748 

4 ผูบริหารมีการปรับกระบวนทัศนใหม (Paradigm) ในกระบวนการ
หลักและกระบวนการสนับสนุนของมหาวิทยาลัย 

.707 

2 ผูบริหารมีการจัดสรรทรัพยากรอยางเพียงพอที่จะพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพ 

.696 

6 ผูบริหารมีทักษะในการบริหารคุณภาพ .667 
7 ผู บริหารมีพ ลังขับ เคลื่ อน  ( Driver)  ชวยผลักดันให เกิ ดการ

เปลี่ยนแปลงคุณภาพ 
.628 

5 ผูบริหารมีภาวะผูนําในการนําองคกรอยางมีคุณภาพ .616 
9 ผูบริหารสนใจและลงมือปฏิบัติดวยตนเองในการพัฒนาระบบ

บริหารคุณภาพ 
.577 
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ตารางที่ 23 (ตอ)  

ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนัก 
องคประกอบ 

8 ผูบริหารมีพันธสัญญา (Commitment) ในการบริหารจัดการคุณภาพ .547 
 19 มีการบริหารงานดวยวงลอวัฏจักร P-D-C-A .514 
65 มีการสรางคานิยมรวม (Core Value) ใหเกิดรวมมือกันพัฒนา

คุณภาพ 
.503 

11     
ตัวแปร 

คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 
คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

3.354 
4.090 

  

 จากตารางที่ 23 พบวา องคประกอบที่ 2 ผูบริหารมีภาวะผูนําในการนําองคกร ซ่ึงมี       
ตัวแปรที่สําคัญ 11 ตัวแปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .503-.827 มีคาความ
แปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 3.354 และคารอยละของความแปรปรวน (percent of 
variance) เทากับ 4.090  
 

ตารางที่ 24 องคประกอบที่ 3 เทคนิคและเครื่องมือการบริหาร 
 

ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนัก 
องคประกอบ 

34 มีการใชเทคนิคการควบคุมคุณภาพ (QC) .786 
33 มีการเก็บสถิติ เก็บตัวอยางสินคาและบริการ เพื่อตรวจสอบ ควบคุม

คุณภาพ 
.700 

29 มี ก า ร ใช เ ค รื่ อ งมื อบริ ห า รคุณภ าพ  เ ช น  ผั ง กลุ ม คว ามคิ ด  
ผังความสัมพันธ ผังตนไม เปนตน 

.683 

31 มีการใชเทคนิคการจัดการ (Management) พรอมกับ หลักสถิติและ
เครื่องมือคุณภาพ 

.646 

30 มีการใชเทคนิคการสุมตัวอยางโดยอางอิงสถิติ (Statistic Sampling) .634 
39 มีการฝกอบรมเครื่องมือและเทคนิคในการแกปญหา .632 
28 มีการใชเครื่องมือควบคุมคุณภาพ เชน ใบตรวจสอบรายการ กราฟ

รูปตาง ๆ เปนตน 
.626 
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ตารางที่ 24 (ตอ)  

ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนัก 
องคประกอบ 

40 มีการถายโอน (Transformation) แนวคิดพัฒนาไปสูรูปแบบการ
ดําเนินงานอื่น ๆ 

.616 

32 มีการจัดการสรางนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม ๆ ในการบริหาร
คุณภาพ 

.529 

27 มีการศึกษาดูงานจากหนวยงาน/บริษัทที่ประสบผลสําเร็จในการนํา
แมแบบ TQM ไปใช 

.515 

10      
ตัวแปร 

คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 
คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

3.072 
3.746 

  

 จากตารางที่ 24 พบวา องคประกอบที่ 3 เทคนิคและเครื่องมือการบริหารคุณภาพ ซ่ึงมี    
ตัวแปรที่สําคัญ 10 ตัวแปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .515-.786 มีคาความ
แปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 3.072 และคารอยละของความแปรปรวน (percent of 
variance) เทากับ 3.746  
 

ตารางที่ 25 องคประกอบที่ 4 ธรรมาภิบาลของผูบริหาร 
 

ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนัก 
องคประกอบ 

10 ผูบริหารมีจรรยาบรรณในการบริหารงาน  .703 
16 มีการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม .644 
11  ผูบริหารเปนผูนําและมีสวนรวมในการเรียนรู ความตองการและ

คาดหวังลูกคา/ตลาด .598 

17 มีการบริหารโดยยึดผลลัพธการดําเนินงาน .518 
20 มีการกระจายคาเปาหมาย (Deployment) ไปสูหนวยปฏิบัติระดับลาง .466 
5      

ตัวแปร 
คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 
คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

1.946 
2.374 
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                 จากตารางที่ 25 พบวา องคประกอบที่ 4 ธรรมาภิบางของผูบริหาร ซึ่งมีตัวแปรที่สําคัญ 
5 ตัวแปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .466-.703 มีคาความแปรปรวนของ 
ตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 1.946 และคารอยละของความแปรปรวน (percent of variance) เทากับ 
2.374  
 

ตารางที่ 26 องคประกอบที่ 5 การใชองคกรเปนคูเทียบเคียง 
 

ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนัก 
องคประกอบ 

 26 มีการใช TQM เปนนวัตกรรม .688 
22 มีการเริ่มการดําเนินงาน TQM จากระดับบนสูระดับลาง .637 
21 มีการใหรางวัลผูปฏิบัติงานบริหารคุณภาพดีเดน/ดีเลิศ .563 
23 มีการใชคูแขงขันเปนผูรวมงานขององคกรในธุรกิจเดียวกัน .547 
25 มีการเทียบเคียง (Benchmarking) กิจกรรมคุณภาพกับหนวยงานที่

ประสบผลสําเร็จ .488 

5      
ตัวแปร 

คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 
คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

1.594 
1.944 

 

 จากตารางที่ 26 พบวา องคประกอบที่ 5 การใชองคกรเปนคูเทียบเคียง ซ่ึงมีตัวแปรที่
สําคัญ 5 ตัวแปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .488-.688 มีคาความแปรปรวนของ
ตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 1.594 และคารอยละของความแปรปรวน (percent of variance) 
เทากับ 1.944 
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ตารางที่ 27 องคประกอบที่ 6 การสรางคุณภาพชีวิตบุคลากร 
 

ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนัก 
องคประกอบ 

61 มีวิธีการสรางความเปนอยูของพนักงานที่ดีขึ้น (Well Being) .727 
56 มีการศึกษา/ฝกอบรม/พัฒนาบุคลากรทุกระดับในทุกรูปแบบของ

ระบบบริหารคุณภาพ .621 

57 พนักงานในองคกรมีอารมณและความรูสึกในการปฏิบัติงานรวมกัน .528 
3      

ตัวแปร 
คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 
คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

1.562 
1.905 

 

 จากตารางที่ 27 พบวา องคประกอบที่ 6 การสรางคุณภาพชีวิตบุคลากร ซึ่งมีตัวแปรที่
สําคัญ 3 ตัวแปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .528-.7287 มีคาความแปรปรวน
ของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 1.562 และคารอยละของความแปรปรวน (percent of variance) 
เทากับ 1.905  
 

ตารางที่ 28 องคประกอบที่ 7 การบริหารงานอยางตอเนื่อง  
 

ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนัก 
องคประกอบ 

36 มีการบริหารงานประจําป .614 
37 มีการบริหารงานประจําวัน .596 
38 มีการตรวจวินิจฉัยโดยผูบริหารระดับสูง .501 

3       
ตัวแปร 

คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 
คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance) 

1.408 
1.717 

 

 จากตารางที่ 28 พบวา องคประกอบที่ 7 การบริหารงานอยางตอเนื่อง ซ่ึงมีตัวแปร     
ที่สําคัญ 3 ตัวแปร มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .501-.614 มีคาความแปรปรวน
ของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 1.408 และคารอยละของความแปรปรวน (percent of 
variance) เทากับ 1.717  
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 จากผลการวิเคราะหองคประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ซ่ึงมี 7 องคประกอบ สามารถสรุปเปน
แผนภูมิ ไดดังนี้ 
 

 
 
 

แผนภูมิ 24 สรุปผลการวิเคราะหองคประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัย  
                   เทคโนโลยีราชมงมงคลตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง 

องคประกอบการบริหาร
คุณภาพแบบเบ็ดเสร็จใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล 

องคประกอบที่ 1  
การใหความสําคัญกับ
ผูรับบริการ ผูมีสวนได
สวนเสียและพนักงาน 
(50.143, 61.150 %) 

องคประกอบที่ 2 
ผูบริหารมีภาวะผูนํา
ในการนําองคกร 
(3.354, 4.090 %) 

องคประกอบที่ 3 
เทคนิคและเครื่องมือ
การบริหารคุณภาพ 
(3.072, 3.746 %) 

องคประกอบที่ 7  
การบริหารงาน   
อยางตอเนื่อง 

 (1.408, 1.717 %) 

องคประกอบที่ 4   
ธรรมาภิบาล       
ของผูบริหาร 

(1.946, 2.374 %) 

องคประกอบที่ 6 
การสรางคุณภาพ
ชีวิตบุคลากร 

 (1.562, 1.905 %) 

องคประกอบที่ 5 
การใชองคกร 
เปนคูเทียบเคยีง  

(1.594, 1.944 %) 

หมายเหต ุ
(คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues), คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance)) 

จากแผนภูมิที่ 24 สรุปผลการวิเคราะหองคประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ   
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง พบวา ประกอบดวย   
7 องคประกอบ คือ 1) การใหความสําคัญกับผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และพนักงาน  
2) ผูบริหารมีภาวะผูนําในการนําองคกร 3) เทคนิคและเครื่องมือการบริหารคุณภาพ 4) ธรรมาภิบาล
ของผูบริหาร 5) การใชองคกรเปนคูเทียบเคียง 6) การสรางคุณภาพชีวิตบุคลากร และ 7) การ
บริหารงานอยางตอเนื่อง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

194 

2.4  การวิเคราะหกระบวนการการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล        
 กระบวนการการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล มี
ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ขั้นทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ มี 7 กระบวนการ คือ 1) การวางแผนดําเนินการ    
2) การจัดคณะทํางาน (staff) 3) การประกาศใชทีคิวเอ็ม (TQM) 4) การควบคุมการดําเนินงาน       
5) การกํากับและติดตามผล 6) การทบทวนการดําเนินการ และ 7) การสงเสริมการมีสวนรวม 

2. ขั้นการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทีคิวเอ็ม (TQM) มี 7 กระบวนการ คือ1) ผูบริหารตอง
เขาใจและมุงมั่น 2) การจัดระบบเครื่องมือท่ีนํามาใช 3) มีทีมงานบริหารคุณภาพหรือจางที่ปรึกษา 
4) การใหความรูทีคิวเอ็ม (TQM) 5) การมีระบบกํากับติดตามงาน (M & E) 6) การใหรางวัล
ผูปฏิบัติงานดีเดน และ 7) การเทียบเคียงหนวยงานที่ประสบผลสําเร็จ 

3. สรุปกระบวนการการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคล จากขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 มี 8 กระบวนการ คือ 1) การริเร่ิมจากผูบริหารระดับสูง 
(top-down) 2) การจัดโครงสรางองคกรและทํางาน (staff & team) 3) การจัดระบบเครื่องมือคุณภาพ 
4) การประกาศใชและใหความรูแกบุคลากร 5) การกํากับติดตามและประเมินผล (M & E)    
6) การทบทวนการดําเนินงาน (performance) 7) การใหรางวัลผูประสบผลสําเร็จในการบริหาร
คุณภาพ และ 8) การเทียบเคียง (benchmarking) กับหนวยงานที่ประสบผลสําเร็จ 

4. การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เพื่อยืนยันกระบวนการการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จากขั้นตอนที่ 3 มี 8 กระบวนการ คือ 1) การริเร่ิมจากผูบริหาร
ระดับสูง (top-down) 2) การจัดโครงสรางองคกรและทํางาน (staff & team) 3) การจัดระบบเครื่องมือ
คุณภาพ 4)การประกาศใชและใหความรูแกบุคลากร 5) การใชการกํากับติดตามและประเมินผล     
(M & E) 6) มีการทบทวนการดําเนินงาน (performance) 7) ใหรางวัลผูประสบผลสําเร็จใน         
การบริหารคุณภาพ และ 8) การเทียบเคียง (benchmarking) กับหนวยงานที่ประสบผลสําเร็จ 
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 ตอนที่ 3 รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
                ในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล เพื่อตอบคําถามการวิจัยขอ 2 เปนองคประกอบและกระบวนการการบริหาร
คุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ที่ไดจากการวิเคราะห และพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จากขั้นตอนที่ 1 การทบทวนวรรณกรรม ขั้นตอนที่ 2 การ
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ขั้นตอนที่ 3 การสรางเครื่องมือและขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบรูปแบบ       
การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ รายละเอียดองคประกอบและกระบวนการ มีดังนี้ 
 1. องคประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญโดยการสัมภาษณ โดยมีขั้นตอน 1) การทบทวนวรรณกรรม มี       
7 องคประกอบ 2) การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ มี 6 องคประกอบ 3) การวิเคราะหองคประกอบ (factor 
analysis) มี 7 องคประกอบ ดังนี้ 
     1.1 การใหความสําคัญกับผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียและพนักงาน ควรเปน              
การปรับปรุงกระบวนการ ที่ใหการปรับปรุงการแกปญหาที่สาเหตุ มีการจัดลําดับความสําคัญของ
เร่ืองที่ปฏิบัติ ลดความผิดพลาดในการทํางานที่ซํ้าซอน มีการตรวจแกไขกระบวนการอยางตอเนื่อง 
เพื่อสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานใหดีขึ้น จัดใหมีการปรับปรุงการสื่อสารภายในองคกรใหดีขึ้น 
ดานการมีสวนรวมของพนักงาน ใหทุกคนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการบริหารคุณภาพ         
ปรับแนวคิด ทัศนคติ สรางคานิยมที่พึงประสงค สรางสภาวะจิตใจของบุคลาการใหมีพลังใน      
การปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ ดานการสรางความพึงพอใจของลูกคา มีการกําหนดกลุมผูรับบริการ      
ผูมีสวนไดสวนเสีย นั่นคือควร กําหนดกลุมลูกคา (customer focus) โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัย  
กลุมนักศึกษามีสวนสําคัญ และดานการบริหารจัดการคุณภาพ ใชรูปแบบการบริหารงานใหเกิด
สมดุล อยางมีจริยธรรม หรือธรรมาภิบาล  
                   1.2 ผูบริหารมีภาวะผูนําในการนําองคกร ควรเปนการที่ ผูบริหารมีภาวะผูนํา 
(leadership) ที่ตองมองเห็นภาพสําเร็จในขั้นตอนสุดทาย เพื่อปรับกระบวนทัศนใหมในการบริหาร
คุณภาพ ซ่ึงผูบริหารตองมีทักษะ มีพลังขับเคลื่อน มีพันธสัญญาที่จะตองสรางคานิยมรวม มีการ
ส่ือสารภายใน ดานการบริหารจัดการ ใหใชการวางแผนเชิงกลยุทธที่ผูบริหารตองเขาไปตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน และควรใชการบริหารตามกระบวนการ P-D-C-A ดานการปรับปรุงกระบวนการ ให
มีการปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่อง และดานทุกคนในองคกรมีสวนรวม ผูบริหารควรสราง
คานิยมรวมในองคกรใหเกิดการพัฒนาเชิงระบบ  
                   1.3 เทคนิคและเครื่องมือการบริหารคุณภาพ ควรเปนการใชเทคนิคและเครื่องมือ โดย
มีสวนที่เกี่ยวของ ในดานเครื่องมือ ควรใชเครื่องมือการบริหารคุณภาพ เครื่องมือคุณภาพให 
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เหมาะสมกับแตละองคกร สวนเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม มหาวิทยาลัย ตองเตรียมตัว
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ดานการปรับปรุงกระบวนการ ควรใชกระบวนการกอนหนา และ
ถัดไปถือวาเปนลูกคาของเรา ใหมีการทําถูกกระบวนการตั้งแตแรก รวมถึง การออกแบบใหมทั้ง
ระบบ ดานการบริหารจัดการ ใหมีการศึกษาดูงานในหนวยงานที่ประสบผลสําเร็จ และดานทุกคน
ในองคกรมีสวนรวม ดวยการใช การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานปกติ  

1.4 ธรรมาภิบาลของผูบริหาร ควรเปนการที่ผูบริหารมีภาวะผูนํา ที่ใหผูบริหารมี     
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน และใหเขามามีสวนรวมในการกําหนดความตองการลูกคา และใหมี
การบริหารจัดการที่ตองดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม  
 1.5 การใชองคกรเปนคูเทียบเคียง ควรเปนการบริหารจัดการ ที่ใชรูปแบบการบริหาร
คุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ เปนนวัตกรรมที่ควรเริ่มจากผูบริหารระดับสูง (top down) ที่มีการใชคูแขงขัน
เปนผูรวมงานในธุรกิจเดียวกัน มีการเทียบเคียงกับองคกรธุรกิจเดียวกันและใหเทียบกับตางธุรกิจ
เชน โรงพยาบาลไดเทียบเคียงกับโรงแรม เปนตน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เปน
มหาวิทยาลัยใหม จึงตองมีการเทียบเคียงกับหนวยงานที่ประสบผลสําเร็จ  
 1.6 การสรางคุณภาพชีวิตบุคลากร ควรเปนการที่ทุกคนในองคกรมีสวนรวม ควรมี
การสรางจิตสํานึกใหบุคลากรในมหาวิทยาลัย มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม ใหบุคลากรเปน
หุนสวนหรือเปนสวนหนึ่งให ถือวา คนมีอารมณและความรูสึก เพื่อสรางความเปนอยูที่ดีขึ้น  

1.7 การบริหารงานอยางตอเนื่อง ควรเปนเครื่องมือการบริหารระบบคุณภาพ ที่ใช           
การบริหารงานประจําวัน  บริหารงานประจําป  มีการตรวจวินิจฉัยโดยผูบริหารระดับสูง                
ไดใชเทคนิคการระดมสมอง และตองมีการทําอยางตอเนื่อง  
 จากองคประกอบทั้ง 7 ประการดังกลาว หากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ไดศึกษา
และนําองคประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ไปปฏิบัติงานอยางตอเนื่องทุกสวนทั่วทั้ง
องคกร จะสามารถปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง ไดมีรูปแบบ        
การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ หรือทีคิวเอ็ม (TQM) ไดอยางแทจริง 
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สรุปที่มาองคประกอบ การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
       

 
 

 
 
 

 

แผนภูมิที่ 25 สรุปที่มาองคประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

1. สังเคราะหตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎี TQM 
มีองคประกอบ 7 ประการ 
1) ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและการแขงขัน 
2) กระบวนการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง 
3) สรางความพึงพอใจกับลูกคา 
4) ครอบคลุมองคกรทุกสวนทุกระดับในองคกร 
5) มุงเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร 
6) จัดการคุณภาพที่อาศัยเครื่องมือเทคนิคตาง ๆ 
7) พัฒนาบุคลากร 

2. สัมภาษณนกัวิชาการและธุรกิจ 10 คน ดาน TQM 
     มีองคประกอบ 6 ประการ (110 ตัวแปร) 

1) ผูบริหารมีภาวะผูนํา (14 ตัวแปร) 
2) การบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคกร (30 ตัวแปร) 
3) เครื่องมือการบริหารระบบคุณภาพ (17 ตัวแปร) 
4) การปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่อง (16 ตัวแปร) 
5) ทุกคนในองคกรมีสวนรวม (22 ตัวแปร) 
6) สรางความพึงพอใจกับผูรับบริการ (11 ตัวแปร) 

วิเคราะหองคประกอบ (factor analysis) 

4. วิเคราะหองคประกอบ (78 ตัวแปรยอย) 
มีองคประกอบ 7 ประการ 
1) การใหความสําคัญกับผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย 

และพนักงาน (41 ตัวแปร)  
2) ผูบริหารมีภาวะผูนําในการนําองคกร(11 ตัวแปร) 
3) เทคนิคและเครื่องมือการบริหารคุณภาพ (10 ตัวแปร) 
4) ธรรมาภิบาลของผูบริหาร (5 ตัวแปร) 
5) การใชองคกรเปนคูเทียบเคียง (5 ตัวแปร) 
6) การสรางคุณภาพชีวิตบุคลากร (3 ตัวแปร) 
7) การบริหารงานอยางตอเนื่อง (3 ตัวแปร) 

3. สรุปองคประกอบตาม ขอ 1 และ ขอ 2 มีองคประกอบ 6 ประการ (82 ตัวแปร) 
1) ผูบริหารมีภาวะผูนํา (12 ตัวแปร) 
2) การบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคกร (15 ตัวแปร) 
3) เครื่องมือการบริหารระบบคุณภาพ (13 ตัวแปร) 
4) การปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่อง (15 ตัวแปร) 
5) ทุกคนในองคกรมีสวนรวม (17 ตัวแปร) 
6) สรางความพึงพอใจ (10 ตัวแปร) 

สัมภาษณนักวิชาการ/นักธุรกิจ กลุมเกาตามขอ 2 จํานวน 5 คน 
สัมภาษณผูบริหาร/ผูปฏิบัติการ มทร. 5 แหง จํานวน 5 คน 
เพื่อยืนยันองคประกอบ ตัวแปร เพื่อนําเสนอรูปแบบ TQM 

 สอบถามจากอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี 
คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย รองผูอํานวยการวิทยาลัย  

5. ยืนยันองคประกอบ เพื่อนําเสนอรูปแบบการบริหาร
คุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ มี 7 องคประกอบ คือ 
 1) การใหความสําคัญกับผูรับบริการ  
     ผูมีสวนไดสวนเสียและพนักงาน  
 2) ผูบริหารมีภาวะผูนําในการนําองคกร   
 3) เทคนิคและเครื่องมือการบริหารคุณภาพ 
 4) ธรรมาภิบาลของผูบริหาร 
 5) การใชองคกรเปนคูเทียบเคียง 
 6) การสรางคุณภาพชีวิตบุคลากร 
 7) การบริหารงานอยางตอเนื่อง 
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2. กระบวนการการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ ขั้นทบทวนวรรณกรรม มี 7 กระบวนการ คือ         
1) การวางแผนดําเนินการ 2) การจัดคณะทํางาน (staff) 3) การประกาศใชทีคิวเอ็ม (TQM) 4) การ
ควบคุมการดําเนินงาน  5) การกํากับและติดตามผล 6) การทบทวนการดําเนินการ และ 7) การสงเสริม
การมีสวนรวม ขั้นการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทีคิวเอ็ม (TQM) มี 7 กระบวนการ คือ1) ผูบริหารตอง
เขาใจและมุงมั่น 2) การจัดระบบเครื่องมือท่ีนํามาใช 3) มีทีมงานบริหารคุณภาพหรือจางที่ปรึกษา 
4) การใหความรูทีคิวเอ็ม (TQM) 5) การมีระบบกํากับติดตามงาน (M & E) 6) การใหรางวัล
ผูปฏิบัติงานดีเดน และ 7) การเทียบเคียงหนวยงานที่ประสบผลสําเร็จ ขั้นสรุปกระบวนการ            
การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มี 8 กระบวนการ คือ 1) การริเร่ิม
จากผูบริหารระดับสูง (top-down) 2) การจัดโครงสรางองคกรและทํางาน (staff & team) 3) การจัดระบบ
เครื่องมือคุณภาพ 4) การประกาศใชและใหความรูแกบุคลากร 5) การกํากับติดตามและประเมินผล 
(M & E) 6) การทบทวนการดําเนินงาน (performance) 7) การใหรางวัลผูประสบผลสําเร็จใน        
การบริหารคุณภาพ และ 8) การเทียบเคียง (benchmarking) กับหนวยงานที่ประสบผลสําเร็จ และ      
ขั้นการยืนยันกระบวนการ โดยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มี 8 กระบวนการ คือ 1) การริเร่ิมจากผูบริหารระดับสูง (top-down) 
2) การจัดโครงสรางองคกรและทํางาน (staff & team) 3) การจัดระบบเครื่องมือคุณภาพ 4) การประกาศใช
และใหความรูแกบุคลากร 5) การกํากับติดตามและประเมินผล (M & E) 6) การทบทวนการดําเนินงาน 
(performance) 7) การใหรางวัลผูประสบผลสําเร็จในการบริหารคุณภาพ และ 8) การเทียบเคียง 
(benchmarking) กับหนวยงานที่ประสบผลสําเร็จ 

ในขั้นการยืนยันกระบวนการ โดยการสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ (connoisseurship) ที่เปน
ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน กับผูเชี่ยวชาญการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ 
จํานวน 10 คน รายละเอียดตามตารางที่ 29 
 

ตารางที่ 29 กระบวนการการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

กระบวนการ จํานวน 
(คน) รอยละ 

ขั้นตอนที่ 1 การริเร่ิมจากผูบริหารระดับสูง (top-down) 10 100 
ขั้นตอนที่ 2 การจัดโครงสรางองคกรและทีมงาน (staff & team) 10 100 
ขั้นตอนที่ 3 การจัดระบบเครื่องมือการบริหารคุณภาพ   9   90 
ขั้นตอนที่ 4  การประกาศใช และใหความรูแกบุคลากร 10 100 

n=10 
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 จากตารางที่ 29 พบวา กระบวนการการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล สวนใหญผูเช่ียวชาญ เห็นดวย มี 8 กระบวนการ มีเพียงขั้นตอนที่ 3 และ 7 
ควรนําไปรวมกับขั้นตอนอื่น ซ่ึงในแตละกระบวนการ ควรเปน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การริเริ่มจากผูบริหารระดับสูง (top-down) ผูบริหารจะตองมีความมุงมั่นที่
จะพัฒนาคุณภาพ ที่จะจัดวางนโยบายคุณภาพเพื่อเปนกรอบในการดําเนินงาน แลวจึงประกาศ
นโยบายการใชการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จใหทั่วทั้งองคกร เพื่อเปนการสรางแนวรวมให
บุคลากร ทุกคนมีสวนรวมในระบบคุณภาพ จัดใหมีการฝกอบรมพัฒนาบุคลากร โดยใชเทคนิคและ
เครื่องมือการบริหารคุณภาพ ใหมุงเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร  
 ขั้นตอนที่ 2 การจัดโครงสรางองคกรและทีมงาน (staff & team) ควรจัดโครงสราง           
การบริหารคุณภาพที่ใหทุกคนในมหาวิทยาลัยไดเขามามีสวนรวมเปนทีมงานคุณภาพ รวมทั้งมี          
การกําหนดรูปแบบและวิธีการทางคุณภาพ ใหมีคูมือคุณภาพที่มีการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน 
 ขั้นตอนที่ 3 การจัดระบบเครื่องมือการบริหารคุณภาพ ควรใชเครื่องมือควบคุมคุณภาพ
ใหเปนสารสนเทศที่เปนตัวเลข อาทิ ใบตรวจสอบรายการ กราฟ แผนภูมิ ผังกางปลา เปนตน      
ควรใชเครื่องมือบริหารคุณภาพ ที่เปนลักษณะขอความ ขอคิดเห็น คําพรรณนา เปนตน ควรมีการใช
เทคนิคทางสถิติ ทางคณิตศาสตร เปนตน ควรสรางความเขาใจใหตรงกันโดยใชเครื่องมือ
ครอบคลุมทุกเรื่อง 
 ขั้นตอนที่ 4 การประกาศใชและใหความรูแกบุคลากร ควรใหผูบริหารไดประกาศการใช 
การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อใหความรูและพัฒนาบุคลากรในทุกภาคสวน โดยใหมีการลงมือ
ปฏิบัติทั่วทั้งองคกร  
 ขั้นตอนที่ 5 การกํากับ ติดตามและประเมินผล (monitoring & evaluation) ควรใหมีแผน  
การกํากับ ติดตามงาน โดยผูบริหารระดับสูงจะตองติดตามผลอยางใกลชิด จัดใหมีเครื่องมือหรือ
เทคนิคการควบคุมดานตาง ๆ  

ตารางที่ 29 (ตอ)   

กระบวนการ จํานวน 
(คน) รอยละ 

ขั้นตอนที่ 5 การกํากับติดตามและประเมินผล (M & E) 10 100 
ขั้นตอนที่ 6 การทบทวนการดําเนินงาน (performance) 10 100 
ขั้นตอนที่ 7 การใหรางวัลผูประสบผลสําเร็จในการบริหารคุณภาพ   9   90 
ขั้นตอนที่ 8 การเทียบเคียง (benchmarking) กับหนวยที่ประสบผลสําเร็จ 10 100 
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 ขั้นตอนที่ 6 การทบทวนการดําเนินงาน (performance) ควรใหมีการสรุปและทบทวน
ผลลัพธโดยการเปรียบเทียบผลลัพธกับเปาหมาย ใหมีการใชเทคนิคการระดมสมอง เพื่อกอใหเกิด
ความรวมมือการดําเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ 7 การใหรางวัลผูประสบผลสําเร็จในการบริหารคุณภาพ ควรใหมีการสราง
ระบบคุณภาพใหเปนที่ยอมรับของสังคม และมีการใหรางวัลกับผูประสบผลสําเร็จในการบริหาร
คุณภาพ จัดสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลแกพนักงานทุกคน 
 ขั้นตอนที่ 8 การเทียบเคียง (benchmarking) กับหนวยที่ประสบผลสําเร็จ ควรใหมี    
การเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยในระดับเดียวกัน หรือใหมีการเทียบเคียงกับหนวยงานประเภทอื่น 
หรือรวมถึงเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 
 

สรุปที่มากระบวนการ การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 
 

 

แผนภูมิที่ 26 สรุปที่มากระบวนการการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 

1. ขั้นทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ   
มี 7 กระบวนการ 1) การวางแผน 2) Staff 
3) ประกาศใช TQM 4) ควบคุม 5) กํากับ
และติ ดตามผล  6)  ทบทวน  และ   
7) สงเสริมการมีสวนรวม 

2. ขั้นการสัมภาษณผูเช่ียวชาญทีคิวเอ็ม มี 7 กระบวนการ   
1) ผูบริหารตองเขาใจและมุงมั่น 2) จัดระบบเครื่องมือที่
นํามาใช 3) มีทีมงาน QAหรือจางที่ปรึกษา 4) ใหความรู TQM 
5) มีระบบ M & E 6) ใหรางวัลผูปฏิบัติงานดีเดน และ 7) มีการ
เทียบเคียงหนวยงานที่ประสบผลสําเร็จ 

3. ขั้นสรุปกระบวนการ การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
1) การริเริ่มจากผูบริหารระดับสูง (top-down) 2) การจัดโครงสรางองคกรและทีมงาน (staff & team) 3) การ
จัดระบบเครื่องมือคุณภาพ 4) การประกาศใชและใหความรูแกบุคลากร 5) การกํากับติดตามและ
ประเมินผล (M & E) 6) การทบทวนการดําเนินงาน (performance) 7) การใหรางวัลผูประสบผลสําเร็จ
ใน QA และ 8) การเทียบเคียง (benchmarking) กับหนวยงานที่ประสบผลสําเร็จ 

4. ขั้นยืนยันกระบวนการ 8 กระบวนการ คือ 1) การริเริ่มจากผูบริหารระดับสูง (top-down) 2) การจัด
โครงสรางองคกรและทีมงาน (staff & team) 3) การจัดระบบเครื่องมือคุณภาพ 4) การประกาศใชและ
ใหความรูแกบุคลากร 5) การกํากับติดตามและประเมินผล (M & E) 6) การทบทวนการดําเนินงาน 
(performance) 7) การใหรางวัลผูประสบผลสําเร็จใน QA และ 8) การเทียบเคียง (benchmarking) กับ
หนวยงานที่ประสบผลสําเร็จ 
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สรุป รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

รูปแบบ 
การบริหาร
คุณภาพแบบ
เบ็ดเสร็จใน
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 
ราชมงคล 

องค ป ระกอบการบริ ห า ร
คุณภาพแบบ เบ็ ด เสร็ จ ใน
มห า วิ ท ย า ลั ย เ ทค โน โลยี   
ราชมงคล มี 7 องคประกอบ 
คือ 1) การใหความสําคัญกับ
ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย
และพนักงาน2) ผูบ ริหารมี
ภาวะผูนําในการนําองคกร   
3) เทคนิคและเครื่องมือการ
บริหารคุณภาพ 4) ธรรมาภิบาล
ของผูบริหาร 5) การใชองคกร
เปนคูเทียบเคียง 6) การสราง
คุณภาพชีวิตบุคลากร  และ   
7) บริหารงานอยางตอเนื่อง  

กระบวนการการบริหารคุณภาพแบบ
เบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล  มี 8 กระบวนการ  คือ   
1) การริเ ร่ิมจากผูบริหารระดับสูง 
(top-down) 2) การจัดโครงสราง
องคกรและทีมงาน (staff & team)   
3) การจัดระบบเครื่องมือคุณภาพ   
4) การประกาศใชและใหความรูแก
บุคลากร 5) การกํากับติดตามและ
ประเมินผล (M & E) 6) การทบทวน
ก า ร ดํ า เ น ิน ง า น  ( performance)   
7) การใหรางวัลผูประสบผลสําเร็จ
ในการบริหารคุณภาพ และ 8) การ
เทียบ เคีย ง  ( benchmarking)  กับ
หนวยงานที่ประสบผลสําเร็จ 

แผนภูมิที่ 27 รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 จากแผนภูมิที่ 27 รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ประกอบดวยกระบวนการการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ใน 7 องคประกอบ และ 8 กระบวนการ ซ่ึงในรูปแบบดังกลาว สามารถนําไปใชในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลได โดยมีองคประกอบการใหความสําคัญกับผูรับบริการ ผูมีสวนได
สวนเสียและพนักงาน ที่มีตัวแปรยอยถึง 41 ตัวแปร จากตัวแปรยอยทั้งหมด 82 ตัวแปรและกระบวนการ
การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ควรมีการริเร่ิมจากผูบริหารระดับสูง (top-down) ซึ่งจะเปน   
ความมุงมั่นของผูบริหารที่จะพัฒนาคุณภาพ เปนผูมีพลังในการขับเคลื่อนใหมีการบริหารคุณภาพ 
มีการเตรียมการวางแผนการดําเนินงานคุณภาพ เปนตน  
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บทท่ี 5 

 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มี
วัตถุประสงคการวิจัย 1) เพื่อทราบองคประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล และ 2) เพื่อนําเสนอรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 4 ขั้นตอน คือ 1) การทบทวนวรรณกรรม        
2) การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 3) การสรางเครื่องมือ และ 4) การตรวจสอบรูปแบบการบริหารคุณภาพ
แบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผูวิจัยสามารถสรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
ไดดังรายละเอียด ดังนี้ 

สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยสรุปเปนประเด็นตามวัตถุประสงคการวิจัยได ดังนี้     
 1. องคประกอบและกระบวนการการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ไดจากวิธีการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1.1 จากการสังเคราะหวรรณกรรมที่เกี่ยวของ มีองคประกอบ 7 ประการ คือ 1) ตอบสนอง
ตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและการแขงขัน  2) กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ            
อยางตอเนื่อง 3) สรางความพึงพอใจกับลูกคา 4) ครอบคลุมองคกรทุกสวนทุกระดับในองคกร 5) มุง
เปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร 6) จัดการคุณภาพที่อาศัยเครื่องมือเทคนิคตาง ๆ และ 7) พัฒนาบุคลากร 

1.2 จากการสัมภาษณสัมภาษณนักวิชาการและธุรกิจ 10 คน ดานการบริหารคุณภาพ
แบบเบ็ดเสร็จ มีองคประกอบ 6 ประการ คือ 1) ผูบริหารมีภาวะผูนํา 2) การบริหารจัดการคุณภาพ 
ทั่วทั้งองคกร 3) เครื่องมือการบริหารระบบคุณภาพ 4) การปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่อง         
5) การมีสวนรวมของบุคลากร และ 6) การสรางความพึงพอใจกับผูรับบริการ 

1.3 จากการสรุปตามขอ 1.1 และ 1.2 มีองคประกอบ 6 ประการ (82 ตัวแปร) คือ         
1) ผูบริหารมีภาวะผูนํา (12 ตัวแปร) 2) การบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคกร (15 ตัวแปร) 3) เครื่องมือ
การบริหารระบบคุณภาพ (13 ตัวแปร) 4) การปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่อง 5) การมีสวนรวม
ของบุคลากร (17 ตัวแปร) และ 6) การสรางความพึงพอใจ (10 ตัวแปร) 

1.4  สภาพการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
โดยรวม ใน 6 องคประกอบ อยูในระดับมาก 2 องคประกอบ คือ ผูบริหารมีภาวะผูนํา การบริหารจัดการ
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คุณภาพทั่วทั้งองคกร สวนองคประกอบที่เหลืออยูในระดับปานกลาง 4 องคประกอบ คือ สราง
ความพึงพอใจกับผูรับบริการ การปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่อง การมีสวนรวมของบุคลากร 
และเครื่องมือการบริหารระบบคุณภาพ ตามลําดับ 

1.5  นําตัวแปรที่ไดมาสรางเปนแบบสอบถาม แลวไปสอบถามจากกลุมตัวอยาง     
โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ดวยวิธีการสกัดปจจัย 
(Principal Component Analysis หรือ PCA) พบวา องคประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีตัวแปรที่เปนองคประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ 
จํานวน 7 องคประกอบ คือ 1) การใหความสําคัญกับผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียและพนักงาน 
2) ผูบริหารมีภาวะผูนําในการนําองคกร 3) เทคนิคและเครื่องมือการบริหารคุณภาพ 4) ธรรมาภิบาล
ของผูบริหาร 5) การใชองคกรเปนคูเทียบเคียง 6) การสรางคุณภาพชีวิตบุคลากร และ 7) การ
บริหารงานอยางตอเนื่อง โดยมี 78 ตัวแปร (ตัวแปรยอย) ถูกตัดทิ้งไป 4 ตัวแปร คือ ตัวแปรที่ 13, 
14, 24 และ 66 รายละเอียดแตละองคประกอบ ใน 7 องคประกอบ ซ่ึงประกอบดวย 78 ตัวแปร เมื่อ
พิจารณาจากคาผลรวมความแปรปรวนรวมจากมากไปหานอย และแตละองคประกอบไดจัด
เรียงลําดับตัวแปรตามคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) ไดดังนี้ 
 องคประกอบที่ 1 การใหความสําคัญกับผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียและพนักงาน 
ประกอบดวย 41 ตัวแปร มีคาความแปรปรวนของตัวแปร 50.143 และ คารอยละของความ
แปรปรวน 61.150  

องคประกอบที่ 2 ผูบริหารมีภาวะผูนําในการนําองคกร ประกอบดวย 11 ตัวแปร มี         
คาความแปรปรวนของตัวแปร 3.354 และ คารอยละของความแปรปรวน 4.090  

องคประกอบที่ 3 เทคนิคและเครื่องมือการบริหารคุณภาพ ประกอบดวย 10 ตัวแปร       
คาความแปรปรวนของตัวแปร 3.072 และ คารอยละของความแปรปรวน 3.746 

องคประกอบที่ 4 ธรรมาภิบาลของผูบริหาร ประกอบดวย 5 ตัวแปร คาความแปรปรวน
ของตัวแปร 1.946 และ คารอยละของความแปรปรวน 2.374 

องคประกอบที่ 5 การใชองคกรเปนคูเทียบเคียง ประกอบดวย 5 ตัวแปร คาความแปรปรวน
ของตัวแปร 1.594 และ คารอยละของความแปรปรวน 1.944  

องคประกอบที่ 6 การสรางคุณภาพชีวิตบุคลากร ประกอบดวย 3 ตัวแปร คาความแปรปรวน
ของตัวแปร 1.562 และ คารอยละของความแปรปรวน 1.905 คือ 

องคประกอบที่ 7 การบริหารงานอยางตอเนื่อง ประกอบดวย 3 ตัวแปร คาความแปรปรวน
ของตัวแปร 1.408 และ คารอยละของความแปรปรวน 1.717  
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1.6 วิเคราะหกระบวนการการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคล มี 8 กระบวนการ คือ 1) การริเริ่มจากผูบริหารระดับสูง (top-down) 2) การจัดโครงสราง
องคกรและทํางาน (staff & team) 3) การจัดระบบเครื่องมือคุณภาพ 4) การประกาศใชและใหความรู
แกบุคลากร 5) การใชการกํากับติดตามและประเมินผล (M & E) 6) มีการทบทวนการดําเนินงาน 
(performance) 7) ใหรางวัลผูประสบผลสําเร็จในการบริหารคุณภาพ และ 8) การเทียบเคียง 
(benchmarking) กับหนวยงานที่ประสบผลสําเร็จ 

 

2. รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
                การนําเสนอรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         
ราชมงคลไดพิจารณานําเสนอรูปแบบ จากองคประกอบและกระบวนการการบริหารคุณภาพแบบ
เบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยการพิจารณาตรวจสอบรางรูปแบบการบริหาร
คุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ดวยการสัมมนาอิงผู เชี่ยวชาญ 
(connoisseurship) จํานวน 20 คน โดยยืนยันองคประกอบ จํานวน 10 คน และยืนยันกระบวนการ 
จํานวน 10 คน ซ่ึงสวนใหญมีความเห็นเกี่ยวกับองคประกอบดังกลาววาเหมาะสมและสามารถ
นําไปใชในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 7 องคประกอบ คือ 1) การใหความสําคัญกับ
ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียและพนักงาน 2) ผูบริหารมีภาวะผูนําในการนําองคกร 3) เทคนิค
และเครื่องมือการบริหารคุณภาพ 4) ธรรมาภิบาลของผูบริหาร 5) การใชองคกรเปนคูเทียบเคียง      
6) การสรางคุณภาพชีวิตบุคลากร และ 7) การบริหารงานอยางตอเนื่อง และ สวนใหญมีความเห็น
เกี่ยวกับกระบวนการดังกลาววา เหมาะสมและสามารถนําไปใชในมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี        
ราชมงคล ทั้ง 8 กระบวนการ คือ 1) การริเร่ิมจากผูบริหารระดับสูง (top-down) 2) การจัดโครงสราง
องคกรและทํางาน (staff & team) 3) การจัดระบบเครื่องมือคุณภาพ 4) การประกาศใชและใหความรู
แกบุคลากร 5) การกํากับติดตามและประเมินผล (M & E) 6) การทบทวนการดําเนินงาน 
(performance) 7) การใหรางวัลผูประสบผลสําเร็จในการบริหารคุณภาพ และ 8) การเทียบเคียง 
(benchmarking) กับหนวยงานที่ประสบผลสําเร็จ 
 ซ่ึงรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สามารถที่จะนําองคประกอบและกระบวนการการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ไปประยุกตใชใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได 
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อภิปรายผล 
 จากขอคนพบของการวิจัยคร้ังนี้ มีประเด็นสําคัญที่คนพบ จากรูปแบบการบริหารคุณภาพ
แบบเบ็ดเสร็จ  สามารถนํามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงคการวิจัย ไดดังนี้     

1. องคประกอบและกระบวนการการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 
                 จากขอคนพบเกี่ยวกับองคประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล จากการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ การบริหาร
คุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ มีองคประกอบที่สําคัญ 6 องคประกอบ คือ 1) การใหความสําคัญกับ
ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียและพนักงาน 2) ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการนําองคกร 3) เทคนิค/
เครื่องมือการบริหารคุณภาพ 4) การสรางคุณภาพชีวิตพนักงาน 5) การใชคูแขงขันเปนคูเทียบเคียง 
และ 6) การบริหารงานอยางตอเนื่องโดยผูบริหารระดับสูง ทั้งนี้ เปนเพราะวา ผูวิจัยไดสังเคราะห
ตามหลักการ แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีองคประกอบที่สําคัญ 7 องคประกอบคือ     
1) ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและการแขงขัน 2) กระบวนการปรับปรุง
คุณภาพอยางตอเนื่อง 3) การสรางความพึงพอใจกับลูกคา 4) ครอบคลุมองคกรทุกสวนทุกระดับใน
องคกร 5) มุงเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร 6) จัดการคุณภาพที่อาศัยเครื่องมือเทคนิคตาง ๆ และ           
7) พัฒนาบุคลากร นอกจากนี้ เกี่ยวของกับการสัมภาษณนักวิชาการและนักธุรกิจ จํานวน 10 คน 
มีองคประกอบที่สําคัญ 6 ประการ คือ 1) ผูบริหารมีภาวะผูนํา 2) การบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้ง
องคกร 3) เครื่องมือการบริหารระบบคุณภาพ 4) การปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่อง 5) การมี
สวนรวมของบุคลากร และ 6) การสรางความพึงพอใจกับผูรับบริการ ซ่ึงสอดคลองกับการสรุป
องคประกอบตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ มี
องคประกอบ 6 องคประกอบ (82 ตัวแปร) คือ 1) ผูบริหารมีภาวะผูนํา (12 ตัวแปร) 2) การบริหาร
จัดการคุณภาพทั่วทั้งองคกร(15 ตัวแปร) 3) เครื่องมือการบริหารระบบคุณภาพ (13 ตัวแปร) 4) การ
ปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่อง (15 ตัวแปร) 5) การมีสวนรวมของบุคลากร (17 ตัวแปร) และ        
6) การสรางความพึงพอใจ (10 ตัวแปร) และจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory 
Factor Analysis) ดวยวิธีการสกัดปจจัย (Principal Component Analysis หรือ PCA) พบวา 
องคประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีตัวแปรที่
เปนองคประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ จํานวน 7 องคประกอบ คือ 1) การให
ความสําคัญกับผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียและพนักงาน 2) ผูบริหารมีภาวะผูนําในการนํา
องคกร 3) เทคนิคและเครื่องมือการบริหารคุณภาพ 4) ธรรมาภิบาลของผูบริหาร 5) การใชองคกร
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เปนคูเทียบเคียง 6) การสรางคุณภาพชีวิตบุคลากร และ 7) การบริหารงานอยางตอเนื่องโดยมี 78 ตัวแปร 
(ตัวแปรยอย) ถูกตัดทิ้ง 4 ตัวแปร 
 จะเห็นวา ที่มาขององคประกอบไดถูกสังเคราะห จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
มีการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ทั้ง 10 คน มีการสอบถามผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แหง
มีการวิเคราะหองคประกอบ (factor analysis) ตามกระบวนการทางสถิติ จึงได 7 องคประกอบ ซ่ึง
สอดคลองกับ องคประกอบของรูปแบบรางวัลคุณภาพแหงชาติมัลคอรมบัลดริดจ (MBNQA)  
กรอบของ Baldrige National Quality Program ในversion 2009-2010 สําหรับสถาบันการศึกษา 
Education Criteria for Performance Excellence รูปแบบของรางวัลคุณภาพแหงชาติของไทย (TQA) 
และการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ที่มีองคประกอบที่สําคัญ 7 ประการ คือ ภาวะผูนําหรือ   
การนําองคกร ยุทธศาสตรและการวางแผน ความพึงพอใจของลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย 
สารสนเทศและการวิเคราะหทางสถิติ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การจัดการกระบวนการ และ
ผลลัพธหรือผลการดําเนินงานทางธุรกิจ นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ ไดกลาวถึง องคประกอบของการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ มี
องคประกอบที่สําคัญ 6 ประการ คือ 1) ความมุงมั่นและการมีสวนรวมของผูบริหาร เพื่อสนับสนุน
การดําเนินการในทุกระดับขององคกรอยางตอเนื่อง 2) การใหความสําคัญลูกคาภายใน (ขาราชการ/
เพื่อนรวมงาน/สวนราชการอื่น) และลูกคาภายนอก (ผูรับบริการ/ประชาชน) 3) การมีสวนรวมของ
บุคลากรทุกคน ทุกระดับ และทุกหนวยงานในองคกร 4) การปรับปรุงกระบวนการทํางานอยาง
ตอเนื่อง 5) การคํานึงถึงผูสงมอบวาเปนหุนสวน และ 6) การมีวัดและการประเมินผลงาน  

หากพิจารณาลําดับความสําคัญขององคประกอบที่คนพบทั้ง 7 องคประกอบ ในลําดับที่ 1 
การใหความสําคัญกับผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียและพนักงาน (61.150 %) ลําดับที่ 2 ผูบริหาร
มีภาวะผูนําในการนําองคกร (4.090%) ลําดับที่ 3 เทคนิคและเครื่องมือการบริหารคุณภาพ (3.746 %) 
ลําดับที่ 4 ธรรมาภิบาลของผูบริหาร (2.374 %) ลําดับที่ 5 การใชคูองคกรแขงขันเปนคูเทียบเคียง 
(1.944 %) ลําดับที่ 6 การสรางคุณภาพชีวิตบุคลากร (1.905 %) และลําดับที่ 7 การบริหารงานอยาง
ตอเนื่อง (1.717 %) ซ่ึงทั้ง 7 องคประกอบมีผลตอรูปแบบดังกลาว สามารถอภิปรายผล ไดวา  

1. การใหความสําคัญกับผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียและพนักงาน  มีคาความแปรปรวน
ของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 50.143 คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance) 
เทากับ 61.150 โดยมีตัวแปรที่ใชเปนตัวประกอบสูงถึง 41 ตัวแปร ทั้งนี้ อาจเนื่องจากมหาวิทยาลัย 
จะตองอาศัยลูกคาและตลาด มากําหนดความตองการ ความคาดหวัง และความนิยมของลูกคาและ
ตลาด เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา คุณภาพการใหบริการเปนที่พึงพอใจ มีการใหความสําคัญกับ
ผูรับบริการ ผูมีสวนได สวนเสียและพนักงาน ในสวนของพนักงานที่เขามาอยูในกลุมผูรับบริการ
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และผูมีสวนไดเสีย อาจเนื่องจากมีการใหความสําคัญกับพนักงานถือวา เปนตัวจักรสําคัญที่จะทําให
งานบรรลุผลหรือไม ดังเชน ในบริษัทปูนซิเมนไทย จํากัดไดสรางอุดมการณ  เชื่อมั่นในคุณคาของคน  
ยิ่งในชวงวิกฤตการณ ที่บริษัทประสบปญหาดานการเงิน อันเกิดจากหนี้เงินกูตางประเทศ บริษัทได
สรางขวัญและกําลังใจใหเกิดกับพนักงาน โดยการไมปลด ไมลดคาจางและสวัสดิการ ยังไดมีสวน
ผลักดันใหพนักงานมีสวนรวมตอสูเพื่อความอยูรอด มีการกระตุนใหพนักงานทํากิจกรรมปรับปรุง
อยางตอเนื่อง และเพิ่มขีดความเขมขนขึ้น นอกจากนี้ ยังใหพนักงานเปนเสมือนคนในครอบครัว
เดียวกัน โดยเชื่อมั่นในคุณคาของพนักงานบริษัทดังกลาว ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร มีการกําหนดกลุมผูรับบริการเปนนักศึกษา หนวยงานภาครัฐและเอกชน และบุคคล
ทั่วไป/ชุมชนและสังคม กลุมผูมีสวนได สวนเสียเปนผูปกครอง ประชาชน/ชุมชนและสังคม 
บุคลากรภายในองคกร ผูใชบัณฑิต และผูสงมอบงาน (อาจารยพิเศษ) และกลุมพนักงานเปน
ขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว ซ่ึงทั้ง 3 กลุมนี้ 
มหาวิทยาลัย จะตองมีการแขงขันภายในประเทศ ที่เปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง 
รวมทั้งมหาวิทยาลัยที่เปดสอนในกลุมประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ จะตองสรางความสามารถในการเขงขัน
ภายนอกประเทศดวยอีก นอกจากนี้ การรับฟงและเรียนรูเพื่อหาความตองการและความคาดหวัง
ของผูรับบริการ จะมีสวนชวยใหมหาวิทยาลัย ไดกําหนดกลุม (Focus Group) เพื่อสรางความพึง
พอใจใหกับลูกคา และยังสามารถจัดการขอรองเรียนจากผูรับบริการไดอยางถูกตอง ถูกใจไดตรง
กลุมเปาหมายไดดวย  

ซ่ึงสอดคลองกับ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน (Wisconsin-Stout : UW-Stout) ที่เปนสวนหนึ่ง
ของมหาวิทยาลัยแหงวิสคอนซิน แตไดรับมอบหมายใหเปนมหาวิทยาลัยที่มีภารกิจพิเศษ มุงเนน      
การสรางบุคลากรเพื่อรองรับความตองการดานวิชาชีพของชุมชนโดยหลอมรวมทฤษฎี การปฏิบัติ
และการทดลองเปนหนึ่งเดียวกัน ซ่ึงมีการแบงกลุมนักศึกษาออกเปน นักศึกษาใหม นักศึกษากลุมเสี่ยง 
(ที่จะสอบตก) กลุมโอนยาย กลุมที่จบปริญญาตรีแลว กลุมผูใหญ กลุมตางชาติ กลุมที่เปนชนกลุมนอย 
และกลุมที่มีความพิการ ซ่ึงนักศึกษาเหลานี้ จะไดรับการดูแลและการจัดการเรียนการสอนให
เหมาะสมแตละกลุม นอกจากนี้ ยังตองทําการสํารวจความตองการของนักศึกษา  พบวามี          
ความตองการเพื่อความสําเร็จที่สําคัญ ไดแกโปรแกรมใหมเพื่อการเรียนรูตามความสามารถ          
ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือเครื่องชวยเรียนเพื่อสงเสริมคุณภาพ เปนตน มีการกําหนดกลุมผูมี    
สวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย นอกจากนักศึกษาแลว ไดแก คณะกรรมการการศึกษา 
(board of regents) ของระบบมหาวิทยาลัยแหงรัฐวิสคอนซิน กลุมโรงเรียนมัธยมและชุมชน กลุม
ศิษยเกา และกลุมนายจางหรือผูประกอบการ ซ่ึงผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม มีความสัมพันธและ
ความตองการแตกตางกัน เชน กลุมโรงเรียนมัธยมและชุมชน ตองการสวนแบงและเขาถึงชุมชน
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และส่ิงอํานวยความสะดวกและการบริการของมหาวิทยาลัย กลุมนายจางหรือผูประกอบการ 
ตองการเปนแหลงของงานสําหรับบัณฑิต แหลงถายทอดเทคโนโลยี เปนตน หรือเขตการศึกษา
เพียลริเวอร (The Pearl River School District) ซ่ึงอยูหางกรุงนิวยอรก 20 ไมล ทางดานตะวันตกของ
แมน้ําฮัตสัน ซ่ึง PRSD ถือวานักเรียนเปนลูกคาที่สําคัญที่สุด ความคาดหวังของนักเรียนที่นี่คือ การ
เรียนการสอนที่ทําใหพวกเขาคนพบและไดมาซึ่งความรู รวมทั้งโอกาสที่ทําใหบรรลุความสําเร็จ
สูงสุด กลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญไดแก พอแมผูปกครอง ชุมชนรานคาและผูพํานักในเขตนี้ 
โดยมีกลุมศิษยเกาเปนพันธมิตรหลักที่สําคัญ หรือ เขตการศึกษาที่ 15 (Community Consolidated 
School District : D 15) ไดกําหนดพันธกิจเพื่อสรางสรรคนักเรียนรูระดับโลกโดยการสรางเครือขาย
ชุมชนแหงการเรียนรู D 15 มีการกําหนดผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย ชุมชน พอแมผูปกครอง 
ครูอาจารย พนักงานสายสนับสนุน นักเรียน โรงเรียนมัธยมปลาย และบริษัทหางราน  

เมื่อพิจารณาตัวแปรที่สําคัญที่อธิบายองคประกอบนี้ที่สําคัญ 5 อันดับแรก ไดแก 1) มีการ
ประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในดานคุณภาพการปฏิบัติงาน 2) มีการใหความสําคัญกับ
ลูกคาโดย Focus กลุมลูกคาใหถูกตองเหมาะสม 3) มีการสงเสริมใหพนักงานมีความยุติธรรมที่จะ
แบงปนใหกับผูมีประโยชนรวมกันทุกฝาย 4) มีการสงเสริมใหพนักงานมีจริยธรรม มีความเปน
ธรรมและเปนที่พึงของกันและกัน และ 5) มีการส่ือสารในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
พนักงานมีสวนสําคัญที่จะทําใหธุรกิจประสบผลสําเร็จซึ่ง พนักงานเหลานี้ จะเรียนรูในแตละบุคคล
และองคกร ใหสามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลง          

ซ่ึงสอดคลองกับบริษัทโตโยตา มอเตอรประเทศไทย จํากัด ไดปรับปรุงกิจกรรมการสราง
ความพึงพอใจใหกับลูกคา เปนกิจกรรมเชิงรุกที่มุงปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑการขาย และการ
บริการหลังการขาย เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดกับลูกคา โดยการปรับปรุงบนพื้นฐาน 4 ประการ 
ในการทํากิจกรรม ไดตั้งเปาหมายที่ทาทาย การสรางมาตรฐานในการปฏิบัติงาน การกระตุนให
พนักงานมีจิตสํานึกในการทํากิจกรรมพัฒนาอยางตอเนื่อง การติดตามและการประเมินผล รวมถึง
การใหรางวัลยกยองผูที่ประสบผลสําเร็จในการทํากิจกรรมพัฒนา จึงทําใหบริษัทโตโยตาประสบ
ความสําเร็จในการสรางความไววางใจในผลิตภัณฑ การขายและการบริการหลังการขาย โดย
สามารถครองความเปนหนึ่งในยอดจําหนายรถยนตในตลาดเมืองไทย นอกจากนี้ บริษัทโตโยตา ได
กําหนดคําขวัญความพึงพอใจของลูกคา ทําใหลูกคาพอใจเพื่อประกันอนาคตขางหนาของเรา จะ
เปดรับเสียงของลูกคาตลอดเวลา ลูกคาทําใหเราดีขึ้น ปฏิบัติไดถูกทางเบื้องหลังการเปลงเสียงยินดีกับ
คุณภาพของโตโยตาก็คือพนักงานทั้งหมด ทุกคนยอมหนักเต็มความสามารถเพื่องานที่ตองทําอยาง
แทจริง บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด ไดใชยุทธวิธีเริ่มจาก touching คือการทําความรูจักซ่ึง
กันและกัน ซ่ึงครอบคลุมถึงการทําความเขาใจในความตองการและความคาดหวังของลูกคาภายใน
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และลูกคาภายนอก โดยเฉพาะลูกคาภายนอก จําเปนตองทําความเขาใจเพื่อสรางคุณคาที่ดี มีการจัด
กลุมเพื่อรับฟงและเรียนรูความตองการของลูกคา นอกจากนี้ บริษัท S.K. Polymer จํากัด ไดพัฒนา
สินคาใหมตามความตองการของลูกคา ดวยการจับความตองการของลูกคาไดละเอียดและครบถวน 
โดยใหฝาย R&D และ QA ออกไปพบกับลูกคาพรอมกับฝายขายและโดยการออกแบบ 4 แบบฟอรม 
มีการนํามาใชเปนเครื่องชวยในการรวบรวมขอมูลความตองการของลูกคา ไดแก quality request 
form, material specification request form, process design & job control form, mold & tooling 
request form ประชาธิป ตุลาธน บริษัท อารเอ็กซ จํากัด ไดสรางเครือขายสัมพันธกับลูกคาผาน
โปรแกรม CMI : customer &  market intelligence ไดใช customer data ขอมูลรายละเอียดลูกคาอยูที่
พนักงานเทานั้น โดยเก็บขอมูลตาง ๆ ของลูกคาไว เชน ช่ือ-สกุล ที่อยู เบอรโทรศัพท อีเมล และอื่น ๆ 
ใชกลยุทธที่พนักงานขายใชกับลูกคาแตละราย ใช customer information มีการเก็บขอมูลลูกคา เพื่อ
สะดวกในการติดตอ ใช customer service continuity มีการบริการลูกคาอยางตอเนื่อง และใช 
customer information accessibility มีการเขาถึงขอมูลแผนการขาย การแกปญหาใหทันเวลา ใน
ธุรกิจเยื่อและกระดาษพิมพเขียน เครือซิเมนตไทย ดวยการสรางความพึงพอใจของลูกคาดวย TQC 
ใชกิจกรรมเสริมสรางความพึงพอใจลูกคาใน 4 กิจกรรมหลัก คือ รับคําส่ังซ้ือดวยระบบ IT/สํารวจ
ความพึงพอใจเมื่อสงสินคา ปรับปรุงคุณภาพตามที่ลูกคาตองการ แกไขปญหาและขอรองเรียนถูกจุด
และมีประสิทธิภาพ และกิจกรรมสนับสนุนธุรกิจลูกคา ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร  ไดมีการรวบรวมขอมูลผานแบบสํารวจความคิดเห็นและแบบสอบสอบถาม        
อยางนอยปละ 2 คร้ัง มีการรวบรวมขอมูลผานตูแสดงความคิดเห็นและเว็บไซดของมหาวิทยาลัย       
อยางนอยสัปดาหละ 1 คร้ัง การสรางความสัมพันธและความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียในกลุมผูรับบริการ ดวยการเผยแพรประชาสัมพันธขาวสาร ขอมูลและกิจกรรมประกาศ
เกียรติคุณ และเชิดชูเกียรติ การใหบริการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมอื่น ๆ การ
ติดตอส่ือสารเพื่อขอขอมูลความคิดเห็น จัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นและเสริมความรูทางดานอื่น ๆ ที่
นําไปใชกับชีวิต ในกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ไดจัดสวัสดิการตาง ๆ เผยแพรประชาสัมพันธขาวสาร 
ขอมูลและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย การใหบริการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมอื่น ๆ 
การติดตอส่ือสารเพื่อขอขอมูลความคิดเห็น มหาวิทาลัย มีการจัดการขอรองเรียนดวยการแยก
ประเภทขอรองเรียน แลวนําเสนอกรรมการบริหาร ใหผูบริหารพิจารณา และแจงผลการพิจารณาให
ทราบตอไป มีการสรางความสัมพันธและการติดตอกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ดวยการ
เผยแพรประชาสัมพันธขาวสาร ขอมูลและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย การใหบริการจัดการเรียน   
การสอนและการจัดกิจกรรมอื่น ๆ และมีการติดตอส่ือสารเพื่อขอขอมูลความคิดเห็น และมีการวัด
ความพึงพอใจและความไมพึงพอใจ และวิธีการสรางความมั่นใจวา ไดขอมูลท่ีไดรับจากการวัด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
210 

สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง ดวยการใชแบบสํารวจความคิดเห็น มีการสอบถามสวนบุคคล
และทางโทรศัพท และการสัมภาษณ มีการเปรียบเทียบขอมูลเชิงเปรียบเทียบดานความพึงพอใจใน
กลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แหง และมหาวิทยาลัยของรัฐ          

2. ผูบริหารมีภาวะผูนําในการนําองคกร มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 
เทากับ 3.354 คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance) เทากับ 4.090 โดยมีตัวแปรที่ใช
เปนตัวประกอบ 11 ตัวแปร ทั้งนี้ อาจเนื่องจาก ผูบริหารเปนหัวหนาหนวยงานสูงสุดที่จะตอง
ประกาศวิสัยทัศน เปาประสงค ระยะสั้นและระยาว คานิยมรวมและจะตองเปนผูกําหนดกลุม
ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และพนักงาน เพื่อที่จะเขาถึง (access) การกําหนดใหมีการสราง
ความพึงพอใจใหกับกลุมดังกลาว ใหมีความเปนอยูที่ เปนสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ 
ผูบริหารจะตองมีวิสัยทัศน (vision) ในการสรางคานิยมรวม (core value) ใหบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย ไดมีการวางแผนเชิงกลยุทธ (strategic planning) ใหมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน 
(paradigm) ใหมีพันธสัญญา (commitment) ที่จะวาดฝน (scenario) ในการนําองคกร (leadership) ที่
จะมีพลังขับเคลื่อน (driver) ในการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพ ที่มองเห็นภาพความสําเร็จอยางมี
อุดมการณ  

 ซ่ึงสอดคลองกับ วิทยาลัยธุรกิจมอนฟอรท (The Montfort College of Business : MCB) 
เดิมเปน The University of Northern Colorado’s College of Business ซึ่งผูบริหารระดับสูง 
ประกอบดวยคณบดี  รองคณบดี ผูชวยคณบดี และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย บริหารงาน
ภายใตกรอบแนวคิด 3 ประการ คือ การตัดสินใจรวมกันอยางเปนระบบ การประสานความรวมมือ
ภายในองคกร และ มีความมุงมั่นอยางแรงกลาที่จะยึดนักศึกษาเปนศูนยกลาง ทิศทางการพัฒนาของ 
MCB มาจาก การกําหนดรวมกันของผูนําระดับสูง ซ่ึงจะรวมกันทบทวนกําหนด และสื่อสาร       
การปฏิบัติทั้งทิศทางระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนเปาหมายและความคาดหวังขององคกรให
สอดคลองกับพันธกิจและวิสัยทัศนองคกร หลังจากนั้น คณาจารยและพนักงานจะทํางานรวมกันใน
การกําหนดรายละเอียด และปรับปรุงในสวนที่ตนเองรับผิดชอบเพื่อใหทันสมัยและสอดคลองกับ
พันธกิจ วิสัยทัศน และแผนกลยุทธขององคกรนอกจากนี้ โรงพยาบาลกรุงเทพ ไดนําแพทยซ่ึงเปน
หลักในองคกร เขามาพัฒนาคุณภาพการใหบริการ และนําทักษะในการผลักดันและขับเคลื่อน
องคกรในแบบ TQM มาใชอยางมีประสิทธิภาพ วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล ไดกลาววา ผูนําในระบบ
บริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร จะตองแสดงออกโดยตรงดวยตนเอง ซ่ึง ภาวะผูนําในเรื่องนี้ มี            
5 ประการ คือ 1) ความมุงมั่นเอาจริงเอาจังของผูบริหารระดับสูง 2) วัฒนธรรมองคกร 3) การ
กําหนดทิศทางความคาดหวัง หรือวิสัยทัศน 4) การเรียนรูความตองการลูกคาและตลาด และ 5) การ
กําหนดการถายทอดไปสูการปฏิบัติ ที่เรียกวา รูปแบบจรวดทีคิวเอ็ม ในบริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
211 

จํากัด ยึดมั่นรวมกันในคานิยมที่เครือซิเมนตไทย เรียกวา อุดมการณในการดําเนินธุรกิจ 4 ประการ คือ 
ตั้งมั่นในความเปนธรรม มุงมั่นในความเปนเลิศ เชื่อมั่นในคุณคาของคน และถือมั่นในความ
รับผิดชอบตอสังคม ทศพร ศิริสัมพันธ ไดกลาวถึงภารกิจที่สําคัญ 3 ประการของการนําองคกร 
ไดแก การวางทิศทางและยุทธศาสตรการทํางาน (determining a direction) การออกแบบโครงสราง
องคการและระบบการทํางาน (designing the organization) และ การสรางวัฒนธรรมองคการที่เอ้ือ
ตอพฤติกรรมที่มุงสูความเปนเลิศและประพฤติปฏิบัติตนอยูในความดีงาม (เกง+ดี) ในสวนราชการ
มีการจัดทํานโยบายการกํากับที่ดี เพื่อการบริหารจัดการในองคกร  

เมื่อพิจารณาตัวแปรที่สําคัญที่อธิบายองคประกอบนี้ที่สําคัญ 5 อันดับแรก ไดแก                
1) ผูบริหารมีภาพความสําเร็จ/เปาหมาย/ทิศทางองคกรในการประกาศวิสัยทัศน และอุดมการณใน
ความมุงมั่นปรับปรุงคุณภาพ 2) ผูบริหารมีการจัดสรรทรัพยากรอยางเพียงพอที่จะพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพ 3) ผูบริหารมีการปรับกระบวนทัศนใหม (paradigm) ในกระบวนการหลักและกระบวนการ
สนับสนุนของมหาวิทยาลัย 4) ผูบริหารมีการจัดสรรทรัพยากรอยางเพียงพอที่จะพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพ และ 5) ผูบริหารมีทักษะในการบริหารคุณภาพ เนื่องจาก ความรับผิดชอบของผูนําระดับสูง 
จะมีสวนในการกําหนดวิสัยทัศน คานิยม รวมทั้งการสื่อสารภายในองคกรแลว จะตองสรางและ
รักษาใหองคกรมีผลการดําเนินงานที่ดีอยางยั้งยืน ผูบริหารระดับสูงจะตองมีภาพความสําเร็จของ
การวางแผนเชิงกลยุทธ เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันและความสําเร็จในอนาคต  

ซ่ึงสอดคลองกับ วิทยาลัยธุรกิจมอนฟอรท (The Montfort College of Business : MCB)  
ไดมีการวางแผนเชิงกลยุทธ 10 ขั้นตอน  คือ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นทบทวนพันธกิจ วิสัยทัศน และ
คานิยม ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมขอมูลทั้งภายในและภายนอก ขั้นตอนที่ 3 กําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
รวมกัน ขั้นตอนที่ 4 กําหนดแผนงานเชิงกลยุทธ ขั้นตอนที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแผนเชิงกลยุทธ 
ขั้นตอนที่ 6 การกระจายกลยุทธสูหนวยปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 7 อนุมัติงบประมาณเพื่อสนับสนุนกล
ยุทธ ขั้นตอนที่ 8 ดําเนินการตามแผนกลยุทธ ขั้นตอนที่ 9 ติดตามผลการดําเนินงาน และขั้นตอนที่ 10 
ทบทวนผลลัพธ นอกจากนี้ บริษัท จัดการทรัพยสินและชุมชน จํากัด ไดกําหนดใหผูบริหาร
ระดับสูงใหความสําคัญกับการนําระบบ TQM มาใชในองคกรและมีสวนรวมในงานอยางใกลชิด 
ซ่ึงกรรมการผูจัดการไดจุดประกายความมุงมั่นใหกับพนักงานดวยการโนมนาวจิตใจและสนับสนุน
การทํางาน เชน เปนตัวอยางที่ดีดวยการลงมือปฏิบัติในสวนจุดควบคุมที่จะตองนําเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารอยางตอเนื่อง สนับสนุนงบประมาณ รวมแกปญหาที่เกิดขึ้นกับพนักงานอยางทันที 
กําหนดนโยบายและการวางแผนงานในการบริหารงานดวยจุดควบคุมเปาหมาย ดัชนีช้ีวัด ที่
ตองการอยางชัดเจน เพื่อใหพนักงานทุกคนปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ในบริษัท ผลิตภัณฑ
กระดาษไทย จํากัด ไดตั้งอุดมการณเครือซีเมนตไทย เปนคานิยมรวมขององคกร คือ หลักการหรือ
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ความเชื่อที่ใชเปนเกณฑช้ีนําการตัดสินใจและปฏิบัติเร่ืองตาง ๆ ของพนักงานทุกคนภายในองคกร 
หลักความเชื่อนี้ จะเปนคานิยมรวมของทุกคนในองคกร ในคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ไดกระจายวัตถุประสงคเชิงกลยุทธไปสูแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ ตามแนวทาง
การบริหารแบบเข็มมุง (hoshin kanri) ในบริษัท ซี. พี. เซเวนอีเลฟเวน จํากัด (มหาชน) ได
พัฒนาการบริหารเชิงกลยุทธ ดวยปจจัย 3 ประการ คือ 1) ความมุงมั่นของผูบริหารระดับสูง ถือเปน
นโยบายจากบนลงสูลาง (top-down) ดังนั้น ผูบริหารจะตองแสดงความมุงมั่นจริงจัง และแสดงถึง
ความเปนผูนําที่สามารถนําพาองคกรขนาดใหญไปสูจุดหมายปลายทางโดยพรอมกัน 2) วัฒนธรรม
ภายในองคกรที่เนนการวัดและติดตามประเมินผล จะตองมีการติดตามวัดผลสําเร็จทําการวัดผลเปน
รายไตรมาสและประกาศผลใหพนักงานทุกคนรับทราบ และไดนําเอาผลการดําเนินงานไป
ประกอบกับการพิจารณาประเมินผลพนักงานและผูบริหาร และ 3) ความเชื่อมั่นในการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องและไมหยุดยั้ง ไดมีการฝกอบรมบุคลากรอยางสม่ําเสมอ รวมไปถึงการปรับระบบบริหาร
จัดการใหสอดคลองกับภาวะการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ  ให เขาสู ระบบบริหารคุณภาพ
มาตรฐานสากล โดยไดรับการรับรอง ISO 9001 : 2000 เมื่อปลายป พ.ศ. 2545 ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร ไดมีการกําหนดวัตถุประสงคและวางแผนแนวนโยบายและทิศทางของ
มหาวิทยาลัย มีการจัดทําวิสัยทัศน คานิยมและเปาหมายและกระจายลงสูหนวยงานภายใน เพื่อให
ทุกหนวยงานนําไปปรับเปนของหนวยงาน ผูปฏิบัติงาน ทุกระดับประชุมเพื่อกําหนดแผนการ
ปฏิบัติงานและวางแนวทางในการดําเนินงานใหมี ความสอดคลองกับวิสัยทัศนและเปาประสงค
ระยะสั้นและระยะยาวของมหาวิทยาลัย  ทุกหนวยงานมีการนําวิสัยทัศนมาจัดทําเปนแผน
ยุทธศาสตรของหนวยงานพรอมกระจายขอมูลสูระดับปฏิบัติงาน ระดับหนวยงาน มีการติดตามและ
ประเมินผลโดยการวิเคราะหเปรียบเทียบจากผล  การดําเนินของบุคลากรในหนวยงาน มีการ
ปรับปรุงวิสัยทัศน ใหมีความสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทุกหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย มีการนําวิสัยทัศน เปาประสงคของมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติสอดคลองกันทุกหนวยงาน 
โดยตรวจสอบจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

3. เทคนิคและเครื่องมือการบริหารคุณภาพ  มีค าความแปรปรวนของตัวแปร 
(eigenvalues) เทากับ 3.746 คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance) เทากับ 3.072 โดย
มีตัวแปรที่ใชเปนตัวประกอบ 10 ตัวแปร ทั้งนี้ อาจเนื่องจาก การจะบริหารคุณภาพใหมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ จะตองใชเครื่องมือการบริหารเขามามีสวนรวมซึ่งในบรรดา
เครื่องมือเหลานี้ ยังรวมไปถึงบรรดาเทคนิคและวิธีการใหม ๆ ที่จะชวยในเก็บสถิติ รวบรวมขอมูล 
บันทึกขอเท็จจริง การวิเคราะหหาความสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ โดยการวัดวิเคราะห เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ ดังคํากลาวที่วา ที่ใดมีการวัด ที่นั่นมีการปรับปรุง 
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ซ่ึงสอดคลองกับ ปรานี พรรณวิเชียร และยุทธนา หริรักษาพิทักษ ไดนําระบบมาตรฐาน 
ISO 9000 กับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
นนทบุรี มีการนําระบบการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ทวนสอบได มีมาตรฐานดานการเรียน
การสอนเปนมาตรฐานเดียวกัน เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ มีความพรอมเพื่อการเรียนการ
สอนประสิทธิผลที่วัดได คุณภาพของงานวิชาการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยวัดจากจํานวนนักศึกษา
เรียนซอมและจํานวนนักศึกษาพนสภาพ ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9002 ไดนําเขามาประยุกตใช
ในทางการศึกษา ทําใหไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางดียิ่ง นอกจากนี้ สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ไดมีการบูรณาการเครื่องมือในการบริหารจัดการตาง 
ๆ เพื่อวางรากฐานระบบงานสูความเปน Performance Excellence ดวยการเริ่มนําเครื่องมือใด ๆ มา
ใชในองคกร จะมีการประยุกตใชแบบทดลองใช ไมเปนการบังคับและคอย ๆ เพิ่มระดับความ
เขมงวดในการนําไปใชหรือใชวิธีประยุกตในกลุมหนวยงานตัวอยาง แลวจึงใหผูปฏิบัติงานใน
หนวยตัวอยางเปนผูกระตุนหนวยงานอื่น ใหเกิดความเขาใจและปฏิบัติตาม รวมถึงมีการสรางความ
เขาใจแกพนักงานทุกระดับถึง ความเกี่ยวของเชื่อมโยงอยางมีบูรณาการของเครื่องมือตาง ๆ ที่
นํามาใชใน สวทช. ตลอดจนวัตถุประสงคหลักของการนําทุกเครื่องมือมาใชก็เพื่อใหกาวไปสูความ
เปนความเปนเลิศในการดําเนินงาน  

เมื่อพิจารณาตัวแปรที่สําคัญที่อธิบายองคประกอบนี้ที่สําคัญ 5 อันดับแรก ไดแก 1) มีการ
ใชเทคนิคการควบคุมคุณภาพ (QC) 2) มีการเก็บสถิติ เก็บตัวอยางสินคาและบริการ เพื่อตรวจสอบ 
ควบคุมคุณภาพ 3) มีการใชเครื่องมือบริหารคุณภาพ เชน ผังกลุมความคิด ผังความสัมพันธ ผัง
ตนไม เปนตน 4) มีการใชเทคนิคการจัดการ (Management) พรอมกับ หลักสถิติและเครื่องมือ
คุณภาพ และ 5) มีการใชเทคนิคการสุมตัวอยางโดยอางอิงสถิติ (statistic sampling) เนื่องจาก 
เครื่องมือและอุปกรณคุณภาพเปนสิ่งที่ทุกองคกรไดนําเขามาประยุกตใช  

ซ่ึงสอดคลองกับ บริษัทฯ ในกลุมสมบูรณ ที่มีการประยุกต TQM เขากับระบบ QS-9000 
โดยเริ่มสรางพื้นฐานการทํางานและระบบการบริหารตามแนวทาง 5 ส., การควบคุมคุณภาพ (QCC) 
และ ไคเซน (kaizen)  หลังจากนั้น ก็เร่ิมเขาสูระบบการบริหารงานสากลตาม ISO 9002 โดยไดรับรอง
ระบบเมื่อป 2540 จากนั้นก็พัฒนากาวไปสูอีกขั้น โดยปรับระบบการบริหารงานใหมีความสมบูรณ
มากขึ้นตามระบบ QS -9000 โดยไดรับรองระบบเมื่อป 2541 ตอมาไดนําระบบ ISO 14000 เขามา
ผสมกับ QS -9000 เพื่อใหงานสมบูรณมากยิ่งขึ้นทั้งคุณภาพและสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ กลุมบริษัท 
ชัยบูรณ บราเดอรส จํานวน 10 บริษัท ในแตละบริษัทไดนําเครื่องมือการบริหารคุณภาพมาใช เชน 
กลุมบริษัทชัยบูรณ บราเดอร (CBG) ไดรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย (มอก. 18001 : 1999) 
หรือ OHSAS 18001 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2547 ซ่ึงจะตองมี การจัดทําแผนการตรวจติดตามระบบ 
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จัดทําพื้นที่การตรวจ แบบตรวจประเมิน ดําเนินการตรวจติดตามประเมินระบบภายใน ตรวจติดตาม
ระบบภายนอก จัดทํารายงานประจําป จัดทําสรุปรายงานการตรวจติดตามประเมินผล และจัดประชุม
ฝายบริหารระบบ เปนตน ในบริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด ไดใชระบบการวัดและการวิเคราะห 
ดวยการบริหารนโนบาย ระบบบริหารงานประจําวัน ภายใตระบบริหารนโยบายเมื่อแผนธุรกิจระยะ
ยาว ก็จะถายทอดเปนนโยบายประจําป และเปนแผนการดําเนินงานประจําป บริษัทไดนํามาตรฐาน
ตาง ๆ มาใช เชน ISO 9000 ISO 14000 ISO 17025 และ มอก. 18001 เปนตน วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล 
ไดกลาวถึง เครื่องมือวิเคราะหขอมูล มี 4 ชุด คือ 1) เครื่องมือควบคุมคุณภาพ มี 7 อยาง 2) เครื่องมือ
บริหารคุณภาพ มี 7 อยาง 3) เทคนิควิศกรรมอุตสาหการ หรือวิศวกรรมคุณคา และ 4) เทคนิคทาง
คณิตศาสตรตาง ๆ บริษัท เอส. เค. โพลีเมอร จํากัด ไดบริหารกระบวนการอยางมีคุณภาพ โดยการ
นําที่คิวเอ็มมาใชในทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนและทุกคน มีการนําหลักการและแนวคิดที่ถูกตอง
ของคุณภาพ และ มีการนํากิจกรรมหลายอยางเขามาชวยในการปฏิบัติงาน เชน 5 ส. ความปลอดภัย
ในการทํางาน การดําเนินงาน เลาเรื่องคุณภาพ การบํารุงรักษา (TPM) และ ISO 9002 ในอนาคต 
บริษัทไดนํา ISO 14000 มอก. 18000 ISO/TS 16949 ระบบขอเสนอแนะ (kaizen suggestion system : KSS) 
เปนตน  

ในคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดกระจายวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
ไปสูแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ ตามแนวทางการบริหารแบบเข็มมุง (hoshin kanri) โดยใช
ตารางเมทริกซเพื่อหาความสัมพันธระหวางกลยุทธกับหนวยงานที่เกี่ยวของและใชแผนผังตนไมใน     
การกระจายมาตรการไปสูวิธีการแลวนําแผนไปปรับปรุงตอไป ในคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีการใชเครื่องมือในการบริหารจัดการสมัยใหมหลายอยางมาผสมผสานกัน
เพื่อชวยขับเคลื่อนใหไดผลงานตามเปาหมายของคณะ เชน SWOT Analysis PDCA Cycle ISO 
9001 : 2000 KM และ การวางแผนการเลื่อนไหลตําแนง เปนตน ในบริษัท สยามปูนซิเมนตขาว 
จํากัด ไดจัดทําคูมือระบบบริหารคุณภาพในสไตลของสยามปูนซิเมนตขาวเพียงเลมเดียว เรียกวา 
คูมือบริษัท (Corperate Manual) แจกจายใหกับพนักงานทุกคน ในบริษัท Thai-German Specialty 
Glass จํากัด ใช ปายคําส่ัง เปนเครื่องมือ ควบคุมปริมาณ-คําส่ังผลิต-คําสั่งขนยาย ช้ินงานระหวาง
ผลิตและสินคาสําเร็จ แมวา ชนิดและปริมาณของสินคาจะแตกตางกันไปตามลูกคาแต      ละรายก็
ตาม เรืองวิทย เกษสุวรรณ โดยเดล กลาววา แนวโนมการจัดการคุณภาพในอนาคตตองใหความ
สนใจในอนาคต เครื่องมือและเทคนิคในการจัดการคุณภาพ เชน เทคนิค SPC, FMEA การวิเคราะห
ตนทุนคุณภาพ การออกแบบทดลอง การกระจายหนาที่คุณภาพ การปองกันความผิดพลาด การ
เทียบระดับ และเครื่องมือใหม ๆ 7 อยาง เครื่องมือและเทคนิคเหลานี้ จะไดรับการยอมรับและถูก
นําไปใชในการปรับปรุงคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเทคนิคการกระจายหนาที่คุณภาพ และ
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เครื่องมือใหม ๆ 7 อยาง ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ไดมีวิธีการเลือกและ
รวบรวมขอมูลสารสนเทศ ที่มีความสอดคลองและเชื่อมโยงกัน มีลําดับขั้นตอนในการเลือกพันธกิจ
และตามตัวช้ีวัดอยางครอบคลุม ไดเลือกสารสนเทศที่ตองรายงานตามภารกิจในฐานขอมูลดานตาง 
ๆ มหาวิทยาลัย สามารถใชขอมูลสารสนเทศ นักศึกษาการตัดสินใจดานการขยายสาขาที่เปดสอนให
ตรงตาม   ความตองการของผูรับริการการศึกษา มีการวางแผนดานการบริการ เก็บสถิติดานการ
บริการออนไลน วิเคราะหปริมาณการใชในแตละวัน มีการเลือกขอมูลและสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบมาสนับสนุนการตัดสินใจและสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรม มีการเผยแพรเว็บไซด มีการ
ดําเนินการใกลเคียงกัน และไดเลือกทําการเปรียบเทียบเว็บไซดของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อวิเคราะห
รูปแบบที่ควรจะเปน เพื่อสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรม มีการทบทวนผลการดําเนินงานในเรื่องที่
นํามาวิเคราะห ไดแก การวิเคราะหความตองการรับนักศึกษา ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการประจําป ผลการใชจายเงินงบประมาณประจําปและขอมูลดานบุคลากร 
มหาวิทยาลัย มี   การสื่อสารทั่วถึงทุกระดับ ทั้งที่เปนเอกสาร ระบบงาน E-Office อีเมล เว็บไซด
ของมหาวิทยาลัย ไดมีการประชุมชี้แจง การสั่งโดยวาจา การรวมกันปฏิบัติงาน การประชุมนอก
รอบและการประชุมประจําเดือน การสื่อสารผานระบบขอมูลสารสนเทศตาง ๆ เพื่อใหผูบริหาร 
ไดรับทราบผลการวิเคราะห เพื่อนําไปใชเปนขอมูลในการปฏิบัติงานและสนับสนุนการตัดสินใจ 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ไดจัดโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ซ่ึงเปน
การปรับปรุง ชุดเครื่องมือ การบริหารสมัยใหม จํานวน 7 ชุด ไดแก แผนที่ยุทธศาสตร การ
กําหนดตัว ชี ้ว ัดระด ับบุคคล  ความคิดไรขีดจํากัด  การบริหารความเสี่ยง  การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง การจัดการความรู และ การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน และจัดทําแนวคิดคิดการบริหาร
ราชการสมัยใหม จํานวน 3 เร่ือง คือ ความรับผิดชอบตอสังคม การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบ
เครือขาย และการตลาดสําหรับภาครัฐ ซ่ึงแนวคิดการตลาดสําหรับภาครัฐ เปนเครื่องมือบริหารที่มี
มุมมองการบริหารแบบนักการตลาดที่มุงลูกคา (C-customer) เปนจุดเริ่มตนของการขายสินคาและ
บริการ หากการบริหารภาครัฐมี การประยุกตใชมุมมองแบบธุรกิจเอกชน แนวคิดการตลาดจะใช
ผูรับบริการ หรือประชาชนเปนโจทยในการพัฒนางานบริการใหตอบสนองความตองการ ความ
คาดหวัง เพื่อสรางความพึงพอใจของผูรับบริการหรือประชาชนใหไดมากที่สุด ชุดเครื่องมือการ
บริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือขาย เปนเครื่องมือการบริหารเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมใน
กระบวนการบริหารจัดการขอมูล โดยหนวยงานภาครัฐตองสรางระบบ การดําเนินงานรวมมือกับ
หนวยงานตาง ๆ โดยรวมมือกับหนวยงานภายนอกทั้งภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึง ประชาชนให
เขามามีสวนรวมใน การแลกเปลี่ยนขอมูลซ่ึงกันและกัน เพื่อสรางเครือขายการทํางานอยางเปน
ระบบรวมกัน รูปแบบการจัดการเครือขาย ไดแก การทําสัญญาในการใหบริการ (service contract) หวง
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โซอุปทาน (supply chain) เครือขายเฉพาะกิจ (Ad Hoc) ตัวแทนการใหบริการ (channel partnership) 
การเผยแพรขอมูลสาธารณะ (information dissemination) และ ชุมสายในการเชื่อมโยงองคการตาง ๆ 
(civic switchboard) และชุดเครื่องมือความรับผิดชอบตอสังคม เปนเครื่องมือ การบริหารสมัยใหม 
ซ่ึงชวยใหผูบริหารเขาใจและคํานึงถึงความตองการหรือผลประโยชนของผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสีย คํานึงถึงภารกิจที่สรางประโยชนอ่ืน ๆ นอกเหนือ จากภารกิจตามความรับผิดชอบของ
ตนเอง ซ่ึงชุดเครื่องมือนี้ ยังครอบคลุมการกํากับดูแลตนเองที่ดี (organization governance)  

4. ธรรมาภิบาลของผูบริหาร มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 1.946 
คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance) เทากับ 2.374 โดยมีตัวแปรที่ใชเปนตัวประกอบ 
8 ตัวแปร ทั้งนี้ อาจเนื่องจาก จริยธรรมของผูบริหารเปนสวนหนึ่งในการนําองคกรของผูบริหาร ที่
จะตองดําเนินกิจกรรมดวย ความยุติธรรม โปรงใส  

ซ่ึงสอดคลองกับ บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด ไดดําเนินธุรกิจภายใตระบบธรรมาภิบาล
และจริยธรรมของเครือซีเมนตไทย โดยมี บรรษัทภิบาลเครือซีเมนตไทย และ จรรยาบรรณเครือ 
ซีเมนตไทย เปนคูมือหรือแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ โดยนําระบบดังกลาวไปปฏิบัติใหเกิด 
ประสิทธิผล ซ่ึงบริษัท ไดมีการผลักดันอุดมการณในการดําเนินธุรกิจใหเกิดผลในทางปฏิบัติ โดย
เชื่อมั่นในคุณคาของคน และทีมผูบริหารมุงมั่นในความเปนเลิศ มีอุดมการณ ตั้งมั่นในความเปน
ธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคม ปองกันมิใหเกิดผลกระทบในเชิงลบตอสังคม ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร มีการศึกษาผลกระทบที่เกี่ยวของ มีการเลือกวิธีการแกไขปญหา มี
การดําเนินการตามแนวทางเลือก มีการจัดระบบการกํากับดูแลใหเปนไปตามแผนที่วางไว มีการ
ประเมินผลการตรวจสอบ กํากับดูแล แกไขปญหา และนอกจากนี้ มีการศึกษาขอมูลยอนหลัง 
คาดการณผลกระทบในทางลบที่อาจจะเกิดขึ้น ใหมีการเตรียมการปองกันไวลวงหนา ใหมีการศึกษา
เปนรายกรณีศึกษา มีการประชาสัมพันธเรื่องการเตรียมการปองกันใหชุมชนทราบ และประเมินผล
ขาวสารที่เขาถึงกลุมเปาหมาย นอกจากนี้ ผูบริหารไดกําหนดวิธีกําหนดวิธีการปฏิบัติเพื่อใหมีการ
ดําเนินงานอยางมีจริยธรรม โดยการศึกษาฝกอบรม ปรับเปลี่ยนเจตคติ ของบุคลากรในหนวยงาน
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในสังคม จัดระบบการคัดเลือกบุคลากรใหมีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เปดรับ
ขอรองเรียนจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย วัดและตรวจติดตามการมีจริยธรรมขององคกร 
จัดทําแบบสํารวจและแบบประเมินองคกร มีคูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณขาราชการพลเรือนของ
สถาบันอุดมศึกษา  

เมื่อพิจารณาตัวแปรที่สําคัญที่อธิบายองคประกอบนี้ที่สําคัญ 5 อันดับแรก ไดแก               
1) ผูบริหารมีจรรยาบรรณในการบริหารงาน 2) มีการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม 3) ผูบริหารเปน
ผูนําและมีสวนรวมในการเรียนรูความตองการและความหวังลูกคา/ตลาด 4) มีการบริหารโดยยึด
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ผลลัพธการดําเนินงาน และ 5) มีการกระจายคาเปาหมาย (Deployment) ไปสูหนวยปฏิบัติระดับลาง
เนื่องจาก คุณธรรม จริยธรรม เปนสภาพคุณงามความดีที่มีอยูในประจําอยูในสิ่งนั้น ๆ จะเปน
กฎเกณฑที่เปนขอปฏิบัติปฏิบัติ ในอันที่จะไมละเมิดตอผูอ่ืน   

ซ่ึงสอดคลองกับ บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด ไดวางแผนกลยุทธที่มีกระบวนการ 
ที่ประกอบดวยคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 1) มีแนวทางเปนระบบ 2) ครอบคลุมทุกหนวยงาน        
3) ปรับปรุงแนวทางจากการเรียนรู และ 4) มีความสอดคลองเปนแนวทางที่เปนระบบ นอกจากนี้ 
บริษัท ยังไดปรับเปลี่ยนกระบวนการใหทันตอตอความตองการและทิศทางธุรกิจอยูเสมอ มี
กระบวนการขาย และกระบวนการผลิต ที่มีการปรับปรุง ในบริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส 
จํากัด ไดพัฒนากระบวนการทํางานของทุกสวนงานในองคกร ใหมีความสอดคลองกับและ
ตอบสนองความตองการของลูกคาเปนสิ่งสําคัญ โดยพยายามใชวิถีทางในการเรียนรูกระบวนการ
ทํางานของลูกคา หรือกระบวนการทํางานถัดไปและหาความตองการของลูกคา เพื่อนํามาใชใน  
การออกแบบกระบวนการทํางานกอนหนานั้น เพื่อตอบสนองสิ่งที่ลูกคาตองการได วีรพจน               
ลือประสิทธิ์สกุล ไดกําหนดวิถีธรรมแหงทีคิวเอ็ม ประกอบดวยธรรมะ 4 ประการ คือ มีจริยธรรม 
ในการดําเนินธุรกิจ มีมนุษยธรรม โดยใชระบอบการจางงานตลอดชีพ มีคุณธรรม เคารพใน
ความคิด สิทธิ ศักดิ์ศรี ความเสมอภาค ภูมิใจ และความเปนมนุษย และมีความยุติธรรม ใน          
การแบงปนใหแกผูมีประโยชนรวมทุกฝาย จริยธรรมสําหรับลูกคา คือ การไมเอาเปรียบลูกคา       
ไมติดสินบนพนักงานของลูกคา ไมหลอกลวงลูกคา ซ่ือสัตยตอลูกคา และยึดมั่นในพันธะสัญญา 
จริยธรรมสําหรับคูแขง คือ การไมปลอยขาวลือทําลายคูแขงขัน ไมซ้ือหรือขโมยความลับของคูแขง 
และไมติดสินบนขาราชการ จริยธรรมสําหรับพนักงาน คือ ไมเอาเปรียบพนักงานดานผลตอบแทน 
คาจางเงินเดือน สวัสดิการ ไมบีบบังคับใหพนักงานปฏิบัติโดยผิดจริยธรรมหรือขัดตอกฎหมาย 
พนักงานมีอิสระในการเสนอขอรองเรียน ขอคิดเห็น เปนตน ในบริษัท Asia Precision จํากัด ได
สรางคุณธรรม โดยเริ่มจากความเชื่อมั่นในความดีอันอยูเปนพื้นฐานในจิตใจของคนทุกคน และการ
ปลูกฝงคุณธรรมความดี โดยอาศัยทุนทางวัฒนธรรมตามแบบวิถีไทย ที่มีความเอื้ออารีตอกัน   มี
การสรางวินัย โดยเริ่มจากการมุงปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนใหเช่ือวา การมีวินัยดวยตนเองไมตอง
ใหใครมาบังคับเปนเรื่องนาภูมิใจ มีกิจกรรมฝกฝนภาคสนามในคายทหารหรือคายลูกเสือ 2 วัน 
และในชีวิตประจําวันคือการเขาแถวโดยพรอมเพียงกันทุกเชา รองเพลงชาติ ออกกําลังกายและ
ประชุมสงมอบงาน การสรางความกตัญู โดยการปลุกสํานึกนี้ เปนทุนแนนอยูในจิตใจคนไทยทุก
คนอยูแลว ดวยการเชิญชวนพนักงานนํารูปพอ-แมมาติดบอรดรวมกับนิทรรศการวันพอและวันแม 
จัดของขวัญใหพนักงานทุกคนนําไปกราบพอ-แมในโอกาสเดินทางกลับบานชวงปใหม นํารูปมาติด
บอรดลูกรักพนักงาน และมีของขวัญเล็ก ๆ นอย ๆ สําหรับ ลูก ๆ ของทุกคนตามเพศและวัยใน    
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วันเด็ก รวมทั้งจัดใหมีกองทุนพัฒนาบานเกิด เพื่อใหพนักงานแสดงความกตัญูตอถ่ินฐานบานเกิด 
การสรางความเสียสละและความสามัคคี โดยเชื่อวา ความเสียสละเปนหัวใจสําคัญในการสราง
ความสามัคคี ดวยการสนับสนุนใหพนักงานบําเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน เชน บริจาคโลหิต 
เล้ียงอาหารเด็กดอยโอกาส ปลูกปา ซอมจักรยานใหโรงเรียนยากจน อุปถัมภทุนการศึกษาเด็ก
ยากจนหางไกลและอื่น ๆ อีกมากมาย โดยงบประมาณในกิจกรรมเหลานี้ มาจากกองทุน “เอเชีย 
ชวยเหลือสังคม” ซ่ึงบริษัทรณรงคใหพนักงานทุกคนละอบายมุข ทําใหพนักงานภูมิใจวา 
เงินกองทุนนี้ ไดมาจากการทําความดีของแตละคน   

5. การใชองคกรเปนคูเทียบเคียง มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 
1.594 คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance) เทากับ 1.944 โดยมีตัวแปรที่ใชเปน
องคประกอบ 5 ตัวแปร ทั้งนี้ อาจเนื่องจาก การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ เปนรูปแบบที่ให
ความสําคัญกับผลลัพธของการดําเนินงานโดยจะตองมีการเทียบเคียงกับกลุมที่ระดับเดียวกันหรือ
ใกลเคียงเพื่อนําสิ่งที่ดีที่สุด ไปปรับปรุงพัฒนา การจะเริ่มกระทําไดผลจะตองอาศัยทีมผูบริหารมี
สวนผลักดันใหเกิดระบบคุณภาพ  

ซ่ึงสอดคลองกับ บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด ไดรวมกันสรางความสามารถใน 
การแขงขันใหลูกคาดวยบริการพิเศษเฉพาะราย มีการจัดกลุมลูกคาไวอยางชัดเจน ทําใหสามารถ
กําหนดมาตรฐานการใหบริการแกลูกคาในแตละกลุมเพื่อสรางความพึงพอใจแกลูกคา เชนการเยี่ยม
ลูกคา การจัดสงสินคา การจัดการขอรองเรียน มาตรฐานบริการเหลานี้แมจะไมต่ํากวามาตรฐาน
ทั่วไปหรือมาตรฐานคูแขงขัน แตอาจยังไมเพียงพอที่จะสรางความประทับใจใหลูกคา มีการสราง
ความสามารถในการแขงขันใหลูกคา ซ่ึงทําใหลูกคามีความรูสึกวาบริษัทไมใชแคเพียงผูสงมอบ
วัตถุดิบ แตมีฐานะเปนพันธมิตรที่จะเติบโตไปดวยกัน 

เมื่อพิจารณาตัวแปรที่สําคัญที่อธิบายองคประกอบนี้ที่สําคัญ 5 อันดับแรก ไดแก               
1) มีการใช TQM เปนนวัตกรรม 2) มีการเริ่มการดําเนินงาน TQM จากระดับบนสูระดับลาง 3) มี
การใหรางวัลผูปฏิบัติงานบริหารคุณภาพดีเดน/ดีเลิศ 4) มีการใชคูแขงขันเปนผูรวมงานขององคกร
ในธุรกิจเดียวกัน และ 5)  มีการเทียบเคียง (Benchmarking) กิจกรรมคุณภาพกับหนวยงานที่ประสบ
ผลสําเร็จ เนื่องจาก การใชการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ถือวา เปนเรื่องที่มหาวิทยาลัย จะตอง 
นําระบบนี้ มาเปนนวัตกรรมการบริหารคุณภาพที่จะตองเริ่มดวยที่ผูบริหารระดังสูงกอนแลวจึงคอย
ใหระดับลางนําไปปฏิบัติตอไป เมื่อมีผลการปฏิบัติงานดีเดนก็จะทําใหไดรับรางวัลคุณภาพ ในผล
การประกอบธุรกิจที่ดี จะไดนําไปเปรียบเทียบ หรือการเทียบเคียงกับองคกรที่ไดมาตรฐานตอไป 

ซ่ึงสอดคลองกับ วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล ไดกลาววา การทําการบริหารคุณภาพโดยรวม 
หรือการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร หรือ ทีคิวเอ็ม ในประเทศไทยควรเริ่มจากการดําเนินงานจาก
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ระดับบนสูระดับลาง (top down) ถาเปนประเทศญี่ปุนควรใชแบบลางขึ้น (bottom up) เนื่องจาก
วัฒนธรรมของญี่ปุนมีการปฏิบัติงานจนไดส่ิงที่ดี แลวจึงขยายผลไปใหผูบริหารไดรับทราบแลว
นําไปปฏิบัติในที่สุด สวนของประเทศไทยวัฒนธรรมองคกรตองเร่ิมตนที่ผูบริหารระดับสูงจึงจะมี
ผลในทางปฏิบัติ ในบริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด ไดกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน ผูนํา
ใชระบบที่เรียกวา รับสงลูก (catch ball) คือ ตั้งเปาหมายโดยผูบังคับบัญชาจากบนลงลาง (top 
down) และผูปฏิบัติระดับลางขึ้นบนเปนผูปฏิบัติ (bottom up)  โดยมีการสื่อสารสองทางระหวาง
ผูบังคับบัญชาและผูปฏิบัติ นอกจากนี้ บริษัท จัดการทรัพยสินและชุมชน จํากัด (CEMCO) ไดนํา
แนวคิด ทีคิวเอ็ม มาใชในองคกรโดยไดรับความรวมมือจากสมาคมสงเสริมเทคโนโลยีในการ
ดําเนินการฝกอบรมให ส่ิงที่เปนความสําเร็จ ไดแก ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญกับการนําที
คิวเอ็มมาใชในองคกร และมีสวนรวมอยางใกลชิด บริษัท ไดพัฒนาและปรับใชระบบทีคิวเอ็ม กับ
งานในดานตาง ๆ อยางตอเนื่อง จนสามารถประสบผลสําเร็จในการนําระบบทีคิวเอ็มมาใชอยางเต็ม
รูปแบบในระยะเวลาเพียง 1 ป หลังจากไดรับการแนะนําจากวิทยากร บริษัท อุตสาหกรรมทําเครื่อง
แกวไทย จํากัด (มหาชน) ไดเพิ่มผลผลิตโดยการนําหลักการของ ACI มาใชในการปรับปรุงองคกร
ไดมีการทํา เทียบเคียงการดําเนินงาน (Benchmark Performance) กับโรงงานในเครือเพื่อเปรียบเทียบ
ผลการปฏิบัติงานของแตละโรงงาน เพื่อเทียบสมรรถนะของโรงงานวาอยูในระดับใดของเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนดไว ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ไดมีการเทียบเคียง
ผลลัพธการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรที่สําคัญไดมีการเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ทั้ง 9 แหง ซ่ึงผลการเปรียบเทียบตามตัวช้ีวัดที่สําคัญ เชน จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสังคมศาสตรตามระยะเวลาที่กําหนด เมื่อเปรียบเทียบกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ แนวโนมจะนอยลง รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงาน
ทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีลานนา แนวโนมจะ
เพิ่มขึ้น เปนตน 

6. การสรางคุณภาพชีวิตบุคลากร มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 
1.408 คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance) เทากับ 1.717 โดยมีตัวแปรที่ใชเปน
องคประกอบ 3 ตัวแปร ทั้งนี้ อาจเนื่องจาก พนักงานทุกคนมีสวนชวยปฏิบัติงานดวยการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติและพฤติกรรมในการทํางานใหเขากับการถือเสมือนหนึ่งวา ตนเองเปน
หรือมีหุนสวนในองคกร จะไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสรางพลังใหเกิดในการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ  

 ซ่ึงสอดคลองกับ เขตการศึกษาที่ 15 (Community Consolidated School District : D 15) 
ไดพัฒนาระบบการประเมินผลการดําเนินงานของพนักงาน โดยการเทียบเคียงกับโรงเรียนและธุรกิจ
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อ่ืนที่มีช่ือเสียงเรื่องระบบประเมินผลงานจํานวน 8 แหง และออกแบบเปนของตนเอง ตัวอยางของ
ระบบคาตอบแทนและการยกยองชมเชย บรรดาครูทั้งหลายที่สามารถผานการรับรองจาก
คณะกรรมการการศึกษาของประเทศใหเปน certified teacher จะไดรับโบนัส จํานวน 2,500 เหรียญ
ตอปนาน 10 ป มีการมอบโลประกาศเกียรติคุณ และจะไดรับการยกยองจากคณะกรรมการ
การศึกษาของเขตและจากรัฐ ผูอํานวยการจะมีการมอบทุนสนับสนุนความคิดสรางสรรคใหม ๆ 
ใหแกครูอาจารยและพนักงาน เพื่อใชในการนําความคิดสรางสรรคไปทดลองปฏิบัติ การสนับสนุน
ใหเขารวมในโครงการ Blue Ribbon School of Excellence ซ่ึงผูชนะจะมีรางวัลให รวมทั้งโล
ประกาศเกียรติคุณจากคณะกรรมการการศึกษาและผูอํานวยการเขตมอบใหแกโรงเรียนที่รางวัล 
นอกเหนือจากเงินรางวัล จํานวน 2,500 เหรียญ มี     การคัดเลือกพนักงานดีเดนประจําเดือน จัดงาน
วันขอบคุณพนักงาน ซ่ึงจะมีการใหรางวัล งานเลี้ยงขอบคุณ การประกาศเกียรติคุณ และการพาไป
ทองเที่ยวทุกปเวนป การจัดใหมีคาตอบแทนเพิ่มเติม และการมอบรางวัลการใหบริการยอดเยี่ยม 
(Exceptional Service Award) ซ่ึงมาจากการคัดเลือกของพนักงานกันเอง นอกนี้ ยังมีการดําเนินงาน
แบบไมเปนทางการ อาทิ สนับสนุนใหมีการศึกษาอบรมเพิ่มเติม สงเสริมใหมีการนําเสนอผลงาน
ทั้งภายในและภายนอก การเขาเยี่ยมในหนวยงาน การไดรับสิทธิยกเวนบางอยาง เชน ช่ัวโมงสอน 
เปนตน วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล ไดกลาวถึงกระบวนการบริหารที่สําคัญ 5 ประการ คือ     
1) กระบวนการเสริมสรางแรงจูงใจภายใน 2) กระบวนการบริหารการศึกษาและการเรียนรูของ
พนักงาน 3) กระบวนการบริหารความรูและความสามารถในหนาที่ 4) กระบวนการบริหารตอบ
แทนพนักงาน และ 5) กระบวนการเสริมสรางความเปนอยูที่ดีของพนกังาน 

เมื่อพิจารณาตัวแปรที่สําคัญที่อธิบายองคประกอบนี้ที่สําคัญ 3 อันดับแรก ไดแก 1) มี
วิธีการสรางความเปนอยูของพนักงานที่ดีขึ้น (well being) 2) มีการศึกษา/ฝกอบรม/พัฒนาบุคลากร
ทุกระดับในทุกรูปแบบของระบบบริหารคุณภาพ และ 3) พนักงานในองคกรมีอารมณและความรูสึก
ในการปฏิบัติงานรวมกัน เนื่องจาก ทรัพยากรบุคคลเปนปจจัยสําคัญของการบริหารที่จะมีสวนชวย
ผลักดันใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี ระบบการพัฒนาบุคลากรใหมีการบริหารคาตอบแทน
ความกาวหนาในงาน การจัดการผลการดําเนินงานของพนักงาน การยกยองชมเชย การสื่อสารและ
การวาจาง เพื่อกระตุนใหพนักงานทั้งหมด ไดเกิดการเรียนรูของแตละบุคคลและองคกร เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  

ซ่ึงสอดคลองกับ บริษัท ไทยอคิริลิคไฟเบอร จํากัด ไดใหความสําคัญของการพัฒนา
บุคลากรในการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร ดวยการปรับปรุงกระบวนการพัฒนางานอยางตอเนื่อง 
และสามารถสรางระบบการพัฒนาพนักงาน ไดสอดคลองกับการพัฒนาองคกร มีการสราง
ความสามารถปรับปรุงระบบการพัฒนางาน เริ่มจากการทบทวนระบบงานเดิม ทําการวางแผน
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พัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับความตองการองคกร เนนรูปแบบการพัฒนาหลัก ๆ คือ เนน       
การอบรมทั้งหนางาน (on job training) และในหองเรียน (class room) มีการเรียนรูผานระบบ
ออนไลน การพูดคุยกับผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา การหมุนเวียนงาน เพื่อใหเกิดทักษะที่
หลากหลาย การมอบหมายงานที่มีความทาทาย มีการใหตระหนักในหนาที่ของตนเอง (awareness) 
โดยการทําแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับบริหาร ระบบการจัดทําแผนปรับปรุง
การทํางานสวนบุคคล และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ซ่ึงเนนกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
และทัศนคติของพนักงานใหเปนคนดี มีความรับผิดชอบสําหรับองคกรและสังคม โดยการจัดอบรม 
2 โครงการ คือ โครงการคายคุณธรรม มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหพนักงานปฏิบัติตามคําสั่งสอน
ของพุทธศาสนา และกิจกรรมการอบรมคุณภาพชีวิต ซ่ึงจัดอบรมเปนชมรมตาง ๆ 6 กลุม คือ กลุม
เสียสละ กลุมเกษตร กลุมสุขภาพ กลุมตรงตอเวลา กลุมกตัญู กลุมศาสนา และมีการจัดกิจกรรม
อยางตอเนื่องตลอดทั้งป บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด ไดบริหารทรัพยากรบุคคลใน
สถานการณผกผัน ดวยอุดมการณ เชื่อมั่นในคุณคาของคน บริษัทถือวา พนักงานเปนทรัพยากร
อันมีคุณคาและสําคัญยิ่ง การที่บริษัทรุงเรืองมาไดเพราะมีพนักงานเปนคนดี มีความรู ความสามารถ 
และมีคุณธรรมเปนประการสําคัญ นอกจากนี้เขตการศึกษาเพียลริเวอร (The Pearl River School 
District : PRSD)  ไดพัฒนาระบบการจัดการดานความปลอดภัย สุขอนามัย และกายศาสตรโดย
แตงตั้งคณะกรรมการ Health and Safety Committee ทํางานรวมกับผูบริหารของแตละตึก ที่เรียกวา 
Building Leadership Team ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารเขตการศึกษา โดย
อาศัยขอมูลจากพนักงาน ผลการสํารวจพนักงาน รายงานการเกิดอุบัติเหตุ คาชดเชยการบาดเจ็บ การ
ขาดงาน การรองทุกข และผลการตรวจสอบทั้งจากภายในและภายนอก นอกจากนี้ ยังมีการประเมิน
ความเสี่ยง และการสํารวจความตองการดานสิ่งแวดลอม เพื่อคนหาโอกาสในการพัฒนา ปจจัยแหง
ความผาสุกของพนักงาน มีการสํารวจ ประชุมทบทวน สัมมนา การเจรจาตอรอง และการรองทุกข
ของพนักงาน ในบริษัท ชัยบูรณ บราเดอร จํากัด ไดพัฒนารูปแบบการจัดทําและพัฒนาขีด
ความสามารถและคุณลักษณะมาเชื่อมโยงกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการวางแผน
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สามารถตอบสนองความตองการขององคกรและบุคลากรไดตรง
ตามวัตถุประสงคมากขึ้น ในบริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด มีการใหพนักงานเปนเสมือนคน
ในครอบครัวเดียวกัน การจัดสภาพแวดลอมตาง ๆ จึงไดรับการออกแบบใหเขากับความตองการ 
ของพนักงานมากที่สุด ในบริษัท Asia Precision จํากัด ไดสรางคุณคาที่แทจริงของสถาน
ประกอบการ คือ การสรางคนดีทดแทนคุณแผนดิน มีการกําหนด คุณคาที่แทจริงของสถาน
ประกอบการ ที่ชัดเจนและตั้งปณิธาน (ความมุงมั่นอันแนวแน) ในการสรางความดี มีคุณธรรม 
ทดแทนคุณแผนดิน รวมทั้งกําหนดคุณสมบัติที่พึงประสงค 5 ประการ ไดแก วินัย สามัคคี เสียสละ 
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คุณธรรม กตัญู ดวยการมีพันธสัญญาตอพนักงานในการจางงาน ในสถานการณที่ยอดขายลดลง
อยางมาก บริษัทประคองกิจการดวยการลดเงินเดือนพนักงานและผูบริหาร 5-10 % แทนการปลด
พนักงานออก นอกจากนี้ ยังไดสรางพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของพนักงาน โดยได
รับรองมาตรฐาน (MS : QWL, มรท.8001) ตนแบบโรงงานสีขาว จัดตั้งคณะกรรมการสงเสริมความ
อยูดีมีสุขของพนักงาน เปนแกนหลักในการขับเคลื่อนและดําเนินการ ถาวร โชติช่ืน และอนันต 
บูชาบุพพาจารย จากเครือเบทาโกรไดสงเสริมกิจกรรมใหพนักงานมีสวนรวมในการปรับปรุง
คุณภาพ ดวยการเปดกวางสําหรับทุก ๆ โครงการที่เปนการปรับปรุงโดยไมจําเปนตองเปนปญหา 
เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมแลวปรับใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมองคกร และเลือกใชกลยุทธให
เหมาะสมในแตละระดับของพนักงาน ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ได
สงเสริมสุขอนามัยดวยการตรวจสุขภาพประจําป จัดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย มีการสาธิต
ปองกันภัยการดับเพลิง การปฐมพยาบาลเบื้องตน การปรับปรุงภูมิทัศน การสรางบรรยากาศและ
ทัศนคติที่ดีในการทํางานรวมกัน มีการสนับสนุนและการสรางความพึงพอใจใหแกบุคลากรโดวย
การกําหนดปจจัยที่มีผลตอความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากร โดยการผาน
พิจารณาเครื่องราชอิสริยาภรณ หรือพิจารณาบําเหน็จความชอบ และตําแหนงตาง ๆ มีการจัดสรร
ส่ิงจูงใจ จัดสวัสดิการ เชน จัดที่พัก จัดหารถรับ-สง เปนตน 

7. การบริหารงานอยางตอเนื่องโดยผูบริหารระดับสูง มีคาความแปรปรวนของตัวแปร 
(eigenvalues) เทากับ 1.408 คารอยละของความแปรปรวน (percent of variance) เทากับ 1.717 โดย
มีตัวแปรที่ใชเปนตัวประกอบ 3 ตัวแปร ทั้งนี้ อาจเนื่องจาก มีการบริหารประจําวัน บริหารงาน
ประจําป โดยมีการตรวจวินิจฉัยจากผูบริหารระดับสูง ที่มีการใชเทคนิคการระดมสมองเขามามี 
สวนชวยในการปฏิบัติงาน  

ซ่ึงสอดคลองกับ บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด ไดจัดการกระบวนการเปน      
ศูนยรวมของกระบวนการที่ สําคัญทั้งหมด  เชนการออกแบบทีมีประสิทธิภาพ  การเนน                
การดําเนินการเชิงปองกัน การเชื่อมโยงกับลูกคา ผูขายสินคาและบริการใหองคกร คูคาและคูความ
รวมมือขององคกร การใหความสําคัญกับบูรณาการในหวงโซอุปทาน ผลการปฏิบัติงานดานตาง ๆ 
รวมทั้งการประเมินผล การปรับปรุงอยางตอเนื่อง และการเรียนรูองคกร บริษัทไดนําระบบบริหาร
คุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ หรือ ทีคิวเอ็มมาใช ตั้งแตป 2537 ไดนําแนวคิดของ ดร. คะโน ที่เรียกวา  
บานคุณภาพ  

เมื่อพิจารณาตัวแปรที่สําคัญ ที่อธิบายองคประกอบนี้ที่สําคัญ 3 อันดับแรก ไดแก 1) มีการ
บริหารงานประจําป 2) มีการบริหารงานประจําวัน และ 3) มีการตรวจสอบวินิจฉัยโดยผูบริหาร
ระดับสูง เนื่องจาก การบริหารงานที่จะใหประสบผลสําเร็จ จะตองจัดกระบวนการที่ตองใชการ
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บริหารงานประจําวัน การบริหารประจําป ที่ตองใหผูบริหารระดับสูงเปนผูตรวจวินิจฉัยดวยการใช
เทคนิคการระดมสมองใหทุกภาคสวนไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมดําเนินงาน 

ซ่ึงสอดคลองกับ บริษัท S.K. Polymer จํากัด ไดมีการวางแผนคุณภาพลวงหนา advanced 
product quality planning มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน working standards มีการสงเสริม
ใหผูปฏิบัติงานปรับปรุงวิธีการทํางานดวยไคเซน แลวนําผลงานมาปรับปรุงกระบวนการออกแบบ
สินคาใหมใหดียิ่งขึ้น มีการออกแบบขามสายงาน ซ่ึงจัดตั้งทีมงานประกอบดวย design engineer, 
formulation research engineer, production engineer, quality assurance engineer โดยไดกําหนด
มาตรฐานการประชุมที่สําคัญ ๆ ตลอดจนกระบวนการพัฒนาสินคาใหม ในบริษัท Thai-German 
Specialty Glass จํากัด ไดนําแนวคิดการวางแผนการผลิตจากแบบผลัก (push system) มาเปนแบบดึง 
(pull system) กลาวคือ ใหขอมูลจากลูกคาเปนเครื่องกระตุนใหเกิดกิจกรรมการผลิตและ
กระบวนการถัดไป (ลูกคา) จะเปนผูมาดึงเอา ทั้งขอมูลและชิ้นงาน ไปจากกระบวนการกอนหนา 
(ผูผลิต) มีการเปลี่ยนแนวคิดในการจัดกระบวนการผลิตจากแบบเปนสาย (line production) โดยใช
มาเปนแบบเซลล (cellular production) โดยการจัดวางเครื่องจักรตามลําดับกระบวนการผลิต เพื่อลด
การขนยาย ลดปริมาณชิ้นงานระหวางผลิต ลดการรอคอยงานระหวางกระบวนการ ทําใหช้ินงาน
ไหลลื่นดีขึ้น และ lead time การผลิตสั้นลง ในเขตการศึกษาเพียลริเวอร (The Pearl River School 
District : PRSD) ใชแนวคิด K-12 มีการมองอนุบาลจนถึงมัธยมปลายในการออกแบบและจัดการ
เรียนการสอน ซ่ึงจะทําใหการเรียนการสอนมีความตอเนื่อง และสอดคลองกัน โดยในป 2002 มีการ
พัฒนาเพิ่มเติม โดยใหครูทุกคนมีการทําการวางแผนพัฒนาอยางมืออาชีพ เพื่อสนับสนุนใหทุกคน
ไดมีการพัฒนาตนเอง ใหไดผลงานที่เปนเลิศ ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ไดรับการ
ปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง ดวยวิธีการ 1) การนําขอมูลจากนักเรียน ครอบครัว โรงเรียนเกา 
และโรงเรียนที่รับนักเรียนไปศึกษาตอ ซ่ึงรวบรวมไดจากการประชุม การสัมมนา การสํารวจ หรือ
การพบปะพูดคุยโดยตรง มาใชในการทบทวนและปรับปรุงโปรแกรมการเรียนการสอน ซ่ึง
ผูรับผิดชอบประกอบดวย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการการศึกษา คณะผูนําประจําตึก และ
สมาคมผูปกครอง 2) การเทียบเคียงผลกับสิ่งที่ดีผาน Tri-State Standards Consortium, NYS 
Excelsior Education Roundtable, และการศึกษาดูงานเขตการศึกษาอื่นที่พัฒนาสูความเปนเลิศโดย
ใชเกณฑบัลดริดจ (Baldrige) เหมือนกัน 3) การนําผลการประเมินมาใชปรับปรุง ซ่ึงขอมูลการ
ประเมินทั้งหมดถูกเก็บไวในรูปอิเล็คโทรนิกส และมีการประมวลผลและวิเคราะหแยกรายนักเรียน 
รายช้ันเรียน รายวิชา เปนตน 4) การประเมินแบบ Peer โดยผานการดูงานทั้งภายนอกและภายใน 
การสอนรวมระบบพี่เล้ียง และการใหวิจารณเชิงสรางสรรคระหวางเพื่อนครูดวยกัน เปนตน 5) การ
ติดตามงานวิจัย ทั้งในเรื่องการเรียนการสอน การประเมินผล และวิธีสอนผานวารสารวิชาการ การ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
224 

เขารวมสัมมนาวิชาการ รวมทั้งองคกรดานการพัฒนาคุณภาพและนํางานวิจัยที่เกี่ยวของมาปรับปรุง
ระบบงาน 6) การรวบรวมขอมูลจากผูประกอบการ นายจาง และองคกรที่กํากับดูแล ผานองคกร
และสมาคมตาง ๆ อาทิ ฝายการศึกษาแหงรัฐนิวยอรก สมาคมธุรกิจเขต Rockland กรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจ Rockland เปนตน รวมทั้งมีการสัมภาษณกลุมยอยตัวแทนผูประกอบการ เพื่อนําขอมูลมา
ปรับกระบวนการเรียนการสอน และ 7) คณะกรรมการดานเทคโนโลยี ทําการรวบรวมขอมูลและ
ศึกษาแนวโนมของเทคโนโลยี จากบริษัทคอมพิวเตอร การศึกษาดูงานในองคกรที่ประสบผลสําเร็จ
ในการใชงาน ขอมูลจากผูใช รวมทั้งการทํางานเปนพันธมิตรกับ Board of Co-operative Education 
Services เพื่อปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเหมาะสม  

 

2. รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
จากขอคนพบโดยการสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ(connoisseurship) การบริหารคุณภาพแบบ

เบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ไดแก องคประกอบและกระบวนการการบริหาร
คุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ดังนี้ 

1. องคประกอบการการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ 7 องคประกอบ คือ 1) การให
ความสําคัญกับผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียและพนักงาน 2) ผูบริหารมีภาวะผูนําในการนําองคกร 
3) เทคนิคและเครื่องมือการบริหารคุณภาพ 4) ธรรมาภิบาลของผูบริหาร 5) การใชองคกรเปนคู
เทียบเคียง 6) การสรางคุณภาพชีวิตบุคลากร และ 7) การบริหารงานอยางตอเนื่อง ซ่ึงจากขอคนพบ 
สามารถนําไปใชพัฒนาระบบบริหารคุณภาพได ซึ่งอาจเปนผลจากการที่มีปจจัยภายนอกเขามามี
ผลกระทบอยางมาก คือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ไดนําระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) ที่มีการนําองคประกอบ 7 ประการ ของรางวัลคุณภาพแหงชาติไทย หรือ TQA 
และเกณฑรางวัลคุณภาพแหงมัลคอม บัลดริดจ หรือ MBNQA และเกณฑรางวัลคุณภาพของ 
Baldrige National Quality Program ใน version 2009-2010 สําหรับสถาบันการศึกษา Education 
Criteria for Performance Excellence ที่มีการนําองคประกอบ 7 ประการเชนเดียวกัน ทําใหเห็นถึง
องคประกอบดังกลาว เปนตัวแปรที่สําคัญที่จะทําใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง 
จะตองไดรับการปรับตัวและพัฒนาใหทันกับเหตุการณการเปลี่ยนแปลง  

ซ่ึงสอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ที่มุงใหสวนราชการไดใช
แนวทางการบริหารคุณภาพโดยรวม (total quality management : TQM) ที่ยึดถือคุณภาพเปนศูนยกลาง 
และอาศัยการมีสวนรวมของสมาชิกทุก ๆ คนในองคกรโดยมุงเปาหมายไปที่ความสําเร็จระยะยาว
ขององคกร จากการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาและเอื้อประโยชนตอสมาชิกทุกคนในองคกร
และตอสังคม นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดนําแนวคิดดังกลาว ไป
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ใชในแนวคิดการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศ โดยใหสถาบันอุดมศึกษาไดสมัครเขาโครงการ
ดังกลาว ในสวนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง ก็มีบางสวนไดเขารวมกิจกรรม
ดังกลาว ในองคกรภาครัฐไดนําแนวคิดการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (TQM) ไปใชการจัดการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพขององคการ เรืองวิทย เกษสุวรรณ ไดนําเสนอการจัดการคุณภาพที่นําไปใชใน
ภาครัฐในอนาคต ดวยเหตุผล 3 ประการ คือ มีแรงผลักดันจากปญหาของระบบราชการเอง เชน การ
ขึ้นภาษีที่ไมยอดหยุด เงินเฟอที่สูงขึ้น ความไมพอใจตอคุณภาพของการบริการ การใชเงิน
งบประมาณในทางที่ผิด ๆ และปญหาดานผลงาน มีแรงผลักดันจากสภาพแวดลอมของระบบ
เศรษฐกิจแบบใหม เชน เศรษฐกิจที่เปนเครือขายเชื่อมโยงทั้งโลกกลายเปนระบบโลก การขยาย
อํานาจของการสื่อกลางในการติดตอส่ือสาร มีแรงผลักดันจากแนวคิดของธุรกิจและการปฏิรูป
ระบบราชการ ที่ตองการใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัดพรอม ๆ กัน นอกจากนี้ 
ปาโจโก และโซฮอล ไดศึกษามิติของการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ  ในการกําหนดผล              
การปฏิบัติงานดานคุณภาพและดานนวัตกรรม-การศึกษาเชิงประจักษ มี 8 องคประกอบ โดยกลาวถึง 
ความเปนผูนํา  การวางแผนกลยุทธ การมุงเอาใจใสตอลูกคา ขอมูลและการวิเคราะห การจัดการ
บุคลากร การจัดการกระบวนการ คุณภาพของผลผลิต และนวัตกรรมของผลผลิต 
 2. กระบวนการการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ 8 กระบวนการ คือ 1) การริเร่ิมจาก
ผูบริหารระดับสูง (top-down) 2) การจัดโครงสรางองคกรและทํางาน (staff & team) 3) การจัดระบบ
เครื่องมือคุณภาพ 4) การประกาศใชและใหความรูแกบุคลากร 5) การใชการกํากับติดตามและ
ประเมินผล (M & E) 6) มีการทบทวนการดําเนินงาน (performance) 7) การใหรางวัลผูประสบ
ผลสําเร็จในการบริหารคุณภาพ และ 8) การเทียบเคียง (benchmarking) กับหนวยงานที่ประสบ
ผลสําเร็จ 

จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ จํานวน 10 คน ในรอบที่ 1 ควรมีกระบวนการของรูปแบบ
การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ มี 7 ขั้นตอน คือ ผูบริหารระดับสูงตองเขาใจและมุงมั่นใน       
การพัฒนาคุณภาพ มีการจัดระบบเครื่องมือคุณภาพที่จะนํามาใชในองคการใหเหมาะสมกับ
สถานการณ มีทีมงานพัฒนาระบบบริหารคุณภาพหรือบางครั้งอาจมีการจางที่ปรึกษาก็ควรจะตอง
เลือกดําเนินการ มีการใหความรูเร่ืองการบริหารคุณภาพอยางทั่วทั้งองคกรในทุกสวน ควรมีระบบ
การกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานระบบบริหารคุณภาพ จัดระบบการรายงานผล มีการใหรางวัล
ผูบริหารหรือผูปฏิบัติงานที่มีผลงานที่เปนเลิศ และมีการเทียบเคียงกับหนวยงานที่ประสบผลสําเร็จ 
และในรอบที่ 2 ผู เชี่ยวชาญ ใหมีการนําตัวแปรที่จะดําเนินการเขาไปเปนสวนหนึ่งของการ
ดําเนินงานบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ซ่ึงสอดคลองกับ ศศิรินทร ชัยอาภา ไดกลาววา ขั้นตอน
การนําการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จไปปฏิบัติในองคกร มี 10 ขั้นตอน คือ 1) สรางแนวคิด
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พื้นฐาน 2) กําหนดแนวทางการนําไปปฏิบัติ 3) การปลูกฝงวัฒนธรรมองคกร 4) การสรางระบบ
การยอมรับและการใหรางวัลเพื่อตอบแทนในผลสําเร็จ 5) พัฒนาผูนําและการสรางทีมงาน            
6) พัฒนาทักษะในการจัดการ 7) พัฒนาเทคนิคที่สําคัญ 8) พัฒนาความรูเทคนิคชั้นสูง 9) มุงความ
สนใจไปที่ลูกคา และ 10) สรางวิทยากรภายใน  

, 

ขอเสนอแนะ 
  จากผลการวิจัยและการอภิปรายผลดังปรากฏในรายละเอียดแลวนี้ ผูวิจัยไดพิจารณา
ขอเสนอแนะไว ดังมีรายละเอียด ตอไปนี้ 
 

ขอเสนอแนะทั่วไป 
 1. ผูบริหารระดับสูงในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ควรตรวจสอบดูความเหมาะสม 

และมีการยอมรับในเชิงนโยบาย ทั้ง 7 องคประกอบ คือ 1) การใหความสําคัญกับผูรับบริการ           
ผูมีสวนไดสวนเสียและพนักงาน 2) ผูบริหารมีภาวะผูนําในการนําองคกร 3) เทคนิคและเครื่องมือ
การบริหารคุณภาพ 4) ธรรมาภิบาลของผูบริหาร 5) การใชองคกรเปนคูเทียบเคียง 6) การสราง
คุณภาพชีวิตบุคลากร และ 7) การบริหารงานอยางตอเนื่อง และ 8 กระบวนการ คือ1) การริเร่ิมจาก
ผูบริหารระดับสูง 2) การจัดโครงสรางองคกรและทีมงาน 3) การจัดระบบเครื่องมือคุณภาพ 4) การ
ประกาศใชและใหความรูแกบุคลากร 5) การกํากับติดตามและประเมินผล 6) การทบทวนการ
ดําเนินงาน 7) การใหรางวัลผูประสบผลสําเร็จในการบริหารคุณภาพ และ 8) การเทียบเคียงกับ
หนวยงานที่ประสบผลสําเร็จ เพื่อกําหนดเปนนโยบายในการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศ  
และเพื่อการสรางรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ใหเหมาะสมกับแตละพื้นที่  

2. หนวยเหนือควรคํานึงถึงความเหมาะสมตามสัดสวนในการจัดสรรทรัพยากรในการพัฒนา
รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แหง เพื่อการ
บริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศ เนื่องจากวา การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพของเครื่องมือและ
การพัฒนาบุคลากรตองมีอยางตอเนื่อง และควรมีหนวยงานหรือกําหนดองคคณะบุคคลที่ทํางาน
เกี่ยวกับการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลของแตละแหง  
  3. ผูบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ควรจัดทํารายละเอียดแตละองคประกอบ
และกระบวนการการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อใหคณะและหนวยงานไดนํารูปแบบ        
การบริหารคุณภาพดังกลาวไปปฏิบัติไดตามตัวแปรยอย แตละองคประกอบและกระบวนการ
ดังกลาว ควรมีการชี้แจงใหบุคลากรในองคกรไดรับทราบ ควรมีการนําเสนอเครื่องมือคุณภาพที่
หลากหลายและจําเปนอยางเรงดวนกอน  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
227 

  4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ควรใหมีการแขงขันดานระบบบริหารคุณภาพ    
ในแตละคณะหรือแตละหนวยงาน มีการใหรางวัลและคาตอบแทนในการบริหารคุณภาพที่ประสบ
ผลสําเร็จ และควรมีการเทียบเคียงกับองคกรในระดับเดียวกัน เพื่อการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง  
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป  
  สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป มีดังนี้ 
  1. ควรทําเปนโครงการนํารอง เพื่อทดลองนํารูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อันเปนการยืนยันองคประกอบและกระบวนการการบริหาร
คุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ที่พิสูจนขอเท็จจริงจากงานวิจัย เนื่องจาก การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษา
สภาวการณแบบไมมีการทดลอง 
  2. ควรมีการวิจัยในรายละเอียดแตละองคประกอบ เพื่อนํารูปแบบการบริหารคุณภาพ
แบบเบ็ดเสร็จ มายืนยันในความสมบูรณของงานวิจัย เนื่องจาก การวิจัยครั้งนี้ ไดศึกษาจาก          
การวิเคราะหองคประกอบ ที่เปนตัวแปรที่ใชในการศึกษา ซ่ึงจะทําใหองคประกอบที่ไดจากขอคนพบ
ได รับการพัฒนาปรับปรุงในแตละองคประกอบ  รวมถึงพัฒนาไปสูตัวแปรยอยในแตละ
องคประกอบดวย 
  3. ควรมีการวิจัยรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ในรูปแบบสําเร็จรูปแบบอื่น ๆ 
อาทิ รูปแบบคะโน (บานแหงคุณภาพ) รูปแบบจรวดมุงสูดวงดาว เปนตน เนื่องจาก การวิจัยคร้ังนี้ 
ใชกรอบแนวคิดของการวิจัยและขอบเขตของการวิจัย จากการทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ และรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จที่
สําเร็จรูปแบบอื่น ๆ เพื่อประมวลการวิจัย เปนแบบกรอบแนวคิด (conceptual framework)  
  4. ควรศึกษาความสัมพันธของแตละองคประกอบและตัวแปรยอยที่สามารถนําไป
ประยุกตใชในมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ไดดวย เนื่องจาก เปนการศึกษาเฉพาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล ทั้ง 9 แหง 
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ภาคผนวก ก 
หนังสือขอสัมภาษณงานวิจยั 
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  6   พฤศจิกายน  2551 

เร่ือง  ขอสัมภาษณงานวิจยัเร่ือง “การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” 
 
เรียน  (รายช่ือแนบทาย) 
 
ส่ิงที่สงมาดวย        แบบสัมภาษณ   จํานวน 1 ชุด 
  
 ดวยนายอนันต เตียวตอย รหัสนักศึกษา 47252957 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เร่ือง “รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล”  
 ในการนี้ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ใครขอความอนุเคราะหให          
นายอนันต เตียวตอย สัมภาษณเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล เพื่อนําไปประกอบการพัฒนางานวิจัยตอไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห จักขอบคุณยิ่ง 

 

      ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                                                                                           

 
 

งานธุรการ 
โทรศัพท/โทรสาร 0-3421-9136 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 

ที่ ศธ 0520.203/237-279  

(อาจารย ดร.ศริยา  สุขพานิช) 
หัวหนาภาควชิาการบริหารการศึกษา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

247 

รายชื่อสัมภาษณนักวิชาการและนักธุรกิจ  
 

ก. กลุมนักวิชาการ 
 1. นายวิฑูรย สิมะโชคดี ตําแหนง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร         
กรมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
 2. นายเดชา พุทธธรรม ผูเช่ียวชาญ ระดับ 9 (ดานพัฒนาระบบงาน) สํานักอํานวยการ 
องคการเภสัชกรรม  
 3. ดร. ลดาวัลย กระแสรชล ผูอํานวยการฝายแผนและงบประมาณ สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สวทช.)  
 4. รศ.ดร. ชวงโชติ พันธุเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 5. นายสุวรรณ เหรียญเสาวภาคย ตําแหนง รองผูอํานวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ  
 
ข. กลุมนักธุรกิจ 
 1. ดร.วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล ตําแหนง ประธานและกรรมการผูจัดการ บริษัทบีพีอาร        
ทีคิวเอ็มคอนซัลแทนท จํากัด  
                2. น.ส.กฤตยา สุพรรณพงศ ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนยสงเสริมคุณภาพงาน บริษัทปูนซีเมนต
ไทย จํากัด (มหาชน)  
 3. นายสมชาย นิราพาธพงษพร กรรมการผูจัดการ บริษัทสยามคาสทไอออนเวอรคส 
 4. นายพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ กรรมการผูจัดการ บริษัทชัยบูรณ บราเดอรส จํากัด 
                 5. นายดนยั รักขิตตธรรม ตําแหนง ผูจัดการฝายจดัการคณุภาพ บริษัทไทย-เยอรมนั สเปเชยีล 
กลาส จํากัด  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณความคิดเห็นของนักวิชาการและนักธุรกิจ   
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แบบสัมภาษณ 
ความคิดเห็นของนักวิชาการและนักธุรกิจผูเชี่ยวชาญการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (TQM) 

เร่ือง รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
........................................ 

ผูใหการสัมภาษณ            นาย            นาง            นางสาว...............................................................
ตําแหนง           ทางการบริหาร.......................................................................................................... 
ตําแหนง            ทางวิชาการ.............................................................................................................. 
สถานที่ทํางาน.................................................................................................................................... 
แนวทางการสัมภาษณ  

1. ตามความคิดเห็นของทาน รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ หรือทีคิวเอ็ม (TQM)  
ควรเปนรูปแบบใด  
……………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………. 

2. องคประกอบของรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ควรประกอบดวย อะไรบาง 
…………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 

3. กระบวนการการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จควรจะดําเนินการอยางไร 
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….… 

4. ความคิดเห็นอื่น ๆ 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
 

                                                       นายอนันต    เตียวตอย 
                                 นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
                                            บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัย 
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  29   พฤศจิกายน  2551 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวจิัย  

เรียน  (รายช่ือแนบทาย) 

ส่ิงที่สงมาดวย        แบบสอบถาม  จํานวน  1 ฉบับ  

 ดวยนายอนันต เตียวตอย รหัสนักศึกษา 47252957 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เร่ือง “รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล” ในการนี้ภาควิชาการบริหารการศึกษา ใครขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบ    
ความตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจัยที่แนบมาพรอมหนังสือฉบับนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ภาควิชาการบริหารการศึกษาขอขอบคุณในการอนุเคราะห   
ของทานมา ณ โอกาสนี้ 

 

      ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                                                                                           

 
 

งานธุรการ 
โทรศัพท/โทรสาร 0-3421-9136 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 

ที่ ศธ 0520.203.2/329-332  

(อาจารย ดร.ศริยา  สุขพานิช) 
หัวหนาภาควชิาการบริหารการศึกษา 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ (IOC) 

1. ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช   
รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ  
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบานจอมบึง 

2. ผศ.ดร.วรพร สุนทรวัฒนะศิริ  
รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

3. ดร.สุขุม มูลเมือง 
อดีตผูอํานวยการสวนติดตามและประเมินผล 
สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

4. ดร.จันทนา นนทิกร 
นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

5. ดร.สุทธศรี วงษสมาน 
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษา 

                  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัย 
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 3    ธันวาคม  2551 

เร่ือง  ขอทดลองเครื่องมือวิจัย  

เรียน  (รายช่ือแนบทาย) 

ส่ิงที่สงมาดวย        แบบสอบถาม  จํานวน  1  ฉบับ  

 ดวยนายอนันต เตียวตอย รหัสนักศึกษา 47252957 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เรื่อง “รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล” ในการนี ้ภาควิชาการบริหารการศึกษา  ใครขอความอนุเคราะหให         
นายอนันต เตียวตอย   ทําการทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือในสถานศึกษาของทาน เพื่อนําไป
ปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชในการวิจัยกลุมตัวอยาง ภาควิชาการบริหารการศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวา 
จักไดรับความอนุเคราะหจากทานเปนอยางดียิ่ง 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  ภาควิชาการบริหารการศึกษาขอขอบคุณในการ
อนุเคราะห ของทานมา ณ โอกาสนี้ 

 

      ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                                                                                     

 
งานธุรการ 
โทรศัพท/โทรสาร 0-3421-9136 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 

ที่ ศธ 0520.203.2/838-842  

(อาจารย ดร.ศริยา  สุขพานิช) 
หัวหนาภาควชิาการบริหารการศึกษา 
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รายชื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
ท่ีทดลองเครื่องมือ (try out) 

……………………………… 
 

1. อธิการบดี 1 คน (3.33 %) 
2. รองอธิการบดี 6 คน (20.00 %) 
3. ผูชวยอธิการบดี 2 คน (6.67 %) 
4. คณบดี/ผูอํานวยการวิทยาลัย 5 คน (16.67 %) 
5. รองคณบดี/รองผูอํานวยการวิทยาลัย 16 คน (53.33 %) 

 
รวม 30 คน  (100 %) 

 
 
  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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  26     ธันวาคม 2551 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เรียน  

 ดวยนายอนันต เตียวตอย นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธ 
เรื่อง “รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” มีความ
ประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากอธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี 
ผูอํานวยการวิทยาลัย และรองผูอํานวยการวิทยาลัย เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ ในการนี้
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทาน เพื่อขอความรวมมือในการ
ตอบแบบสอบถามใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห จักขอบพระคุณยิ่ง 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                         

                                                                     (รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร) 
                                                                                  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม โทร. 0-3421-8788, 0-3424-3435 

บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 

ที่ ศธ 0520.107(นฐ)/ ว. 4838  

ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย “มุงมั่นใหบริการ พัฒนางานใหมีคุณภาพ” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
แบบสอบถาม  
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แบบสอบถาม 

เร่ือง รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

………………………………… 

คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้ สําหรับ อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย
และรองผูอํานวยการวิทยาลัย 

2. แบบสอบถามฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพื่อทราบตัวแปรที่เปนองคประกอบ        
การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แหง 

3. ขอคําตอบของทาน ผูวิจัย จะประมวลผลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     
ทั้ง 9 แหง 

4. แบบสอบถามนี้ มี 2 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 เปนขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 เปนขอมูลเกี่ยวกับตัวแปรที่เปนองคประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 
                                           ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหดวยดี 
 
                                                      นายอนันต    เตียวตอย 
                                 นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
                                            บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไป 
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงใน                  หนาขอที่ตรงกับสถานภาพของทาน 

1. เพศ 
         ชาย                                                                หญิง 

2. อายุ 
           40 ป หรือนอยกวา                                      41-45 ป 
           46-50 ป                                                       51-55 ป 
           56-60 ป                                                       มากกวา 60 ป 

3. ตําแหนงทางการบริหาร 
           อธิการบดี                                                    รองอธิการบด ี
           ผูชวยอธิการบดี                                            คณบด ี                                                          
           รองคณบดี                                                    ผูอํานวยการวิทยาลัย 
           รองผูอํานวยการวิทยาลัย                              อ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................) 

4. วุฒิการศึกษา 
           ปริญญาตรี                                                    ปริญญาโท 
            ปริญญาเอก                                                  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................) 

5. ประสบการณในตําแหนงบรหิาร  
            นอยกวา 5 ป                                               6-10 ป 
             11-15 ป                                                      มากกวา 15 ป 

6. ปจจุบันปฏบิตัิงานที ่
             มทร. ธัญบุรี                        มทร. กรุงเทพ                           มทร. ตะวันออก                                          
             มทร. พระนคร                     มทร. รัตนโกสินทร                  มทร. สุวรรณภูม ิ
             มทร. ลานนา                       มทร. อีสาน                                มทร. ศรีวิชัย                               
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ตอนที่ 2 ขอมูลดานองคประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ 
คําชี้แจง แบบสอบถามรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ 82 ขอ แตละขอเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ ใหทําเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ตรงกับสภาพที่เปนจริง โดยพิจารณา ดังนี้ 
  ระดับ 5 หมายถึง พฤติกรรมหรือกิจกรรมที่ไดปฏิบัติ มีระดับการปฏิบัติการ มากที่สุด 
               ระดับ 4 หมายถึง พฤติกรรมหรือกิจกรรมที่ไดปฏิบัติ มีระดับการปฏิบัติการ มาก 
               ระดับ 3 หมายถึง พฤติกรรมหรือกิจกรรมที่ไดปฏิบัติ มีระดับการปฏิบัติการ ปานกลาง 
               ระดับ 2 หมายถึง พฤติกรรมหรือกิจกรรมที่ไดปฏิบัติ มีระดับการปฏิบัติการ นอย 
               ระดับ 1 หมายถึง พฤติกรรมหรือกิจกรรมที่ไดปฏิบัติ มีระดับการปฏิบัติการ นอยที่สุด 
 

ขอท่ี รายการ ระดับปฏิบตัิการ 
5 4 3 2 1 

 ผูบริหารมีภาวะผูนํา      
1.  ผูบริหารมีภาพความสําเร็จ/เปาหมาย/ทิศทางองคกรใน

การประกาศวิสัยทัศน และอุดมการณในความมุงมั่น
ปรับปรุงคุณภาพ 

     

2.  ผูบริหารมีการจัดสรรทรัพยากรอยางเพียงพอที่จะพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพ 

     

3.  ผูบริหารเอาใจใสตอการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน      
4.  ผูบริหารมีการปรับกระบวนทัศนใหม (Paradigm) ใน

กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัย 

     

5.  ผูบริหารมีภาวะผูนําในการนําองคกรอยางมีคุณภาพ      
6.  ผูบริหารมีทักษะในการบริหารคุณภาพ      
7.  ผูบริหารมีพลังขับเคลื่อน (Driver) ชวยผลักดันใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ  
     

8.  ผูบริหารมีพันธสัญญา (Commitment) ในการบริหาร
จัดการคุณภาพ 

     

9.  ผูบริหารสนใจและลงมือปฏิบัติดวยตนเองในการพัฒนา
ระบบบริหารคุณภาพ 
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ขอท่ี รายการ ระดับปฏิบตัิการ 
5 4 3 2 1 

10. ผูบริหารมีจรรยาบรรณในการบริหารงาน       
11.  ผูบริหารเปนผูนําและมีสวนรวมในการเรียนรู ความ

ตองการและคาดหวังลูกคา/ตลาด 
     

12.  ผูบริหารมีการส่ือสารกับผูรวมงานเพื่อหาชองทาง
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

     

   การบริหารจัดการคุณภาพทั่วท้ังองคกร      
13. มีการบริหารดวยขอมูลและขอเท็จจริง      
14. มีการบริหารระบบคุณภาพอยางทั่วทั้งองคกร      
15. มีการวางแผนบริหารเชิงกลยุทธหรือยุทธศาสตรที่มีการ

มองภาพอนาคต 
     

16. มีการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม      
17. มีการบริหารโดยยึดผลลัพธการดําเนินงาน      
18. มีการบริหารงานใหเกิดสมดุลในคุณภาพและสภาวะทาง

สังคมโดยไมมีผลกระทบตอสังคม 
     

19. มีการบริหารงานดวยวงลอวัฏจักร P-D-C-A      
20. มี ก า ร ก ร ะ จ า ย ค า เ ป า ห ม า ย  ( Deployment)  ไปสู  

หนวยปฏิบัติระดับลาง 
     

21. มีการใหรางวัลผูปฏิบัติงานบริหารคุณภาพดีเดน/ดีเลิศ      
22. มีการเริ่มการดําเนินงาน TQM จากระดับบนสูระดับลาง      
23. มีการใชคูแขงขันเปนผูรวมงานขององคกรในธุรกิจ

เดียวกัน 
     

24. มี ก า รตรวจสอบและประ เมิ นคุณภาพในแต ละ
องคประกอบ 

     

25. มีการเทียบเคียง (Benchmarking) กิจกรรมคุณภาพกับ
หนวยงานที่ประสบผลสําเร็จ 

     

26. มีการใช TQM เปนนวัตกรรม      
27. มีการศึกษาดูงานจากหนวยงาน /บริษัทที่ประสบ

ผลสําเร็จในการนําแมแบบ TQM ไปใช 
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ขอท่ี รายการ ระดับปฏิบตัิการ 
5 4 3 2 1 

 เคร่ืองมือการบริหารระบบคุณภาพ      
28. มีการใชเครื่องมือควบคุมคุณภาพ เชน ใบตรวจสอบ

รายการ กราฟรูปตาง ๆ เปนตน 
     

29. มีการใชเครื่องมือบริหารคุณภาพ เชน ผังกลุมความคิด  
ผังความสัมพันธ ผังตนไม เปนตน 

     

30. มีการใช เทคนิคการสุ มตั วอย า งโดยอ า งอิ งส ถิติ  
(Statistic Sampling) 

     

31. มีการใชเทคนิคการจัดการ  (Management) พรอมกับ 
หลักสถิติและเครื่องมือคุณภาพ 

     

32. มีการจัดการสรางนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม ๆ ในการ
บริหารคุณภาพ 

     

33. มีการเก็บสถิติ  เก็บตัวอยางสินคาและบริการ  เพื่อ
ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ 

     

34. มีการใชเทคนิคการควบคุมคุณภาพ (QC.)      
35. มีการใชเทคนิคการระดมสมอง      
36. มีการบริหารงานประจําป      
37. มีการบริหารงานประจําวัน      
38. มีการตรวจวินิจฉัยโดยผูบริหารระดับสูง      
39. มีการฝกอบรมเครื่องมือและเทคนิคในการแกปญหา      
40. มีการถายโอน  (Transformation) แนวคิดพัฒนาไปสู

รูปแบบการดําเนินงานอื่น ๆ 
     

 การปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่อง      
41. มีการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานคุณภาพอยาง

ตอเนื่อง 
     

42. มีการออกแบบกระบวนงานทั้งระบบ      
43. มีการปรับระบบและปรับปรุงกระบวนการทํางานให

ถูกตองตั้งแตแรก 
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ขอท่ี รายการ ระดับปฏิบตัิการ 
5 4 3 2 1 

44. มีการตรวจสอบกระบวนการและปรับปรุงคุณภาพ
ภายในแตละขั้นตอนเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

     

45. มีการดําเนินงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)      ที่
เรียนรูอยางตอเนื่อง 

     

46. มีกระบวนการทุกขั้นตอนทั้งกอนหนาและถัดไปถือวา
เปนลูกคาของเรา 

     

47. มีการแกปญหาที่สาเหตุโดยปองกันการเกิดปญหาซ้ํา      
48. มีการสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานและปรับปรุงใหดีขึ้น

ตลอดเวลา 
     

49. มีการจัดลําดับความสําคัญของเรื่องที่จะดําเนินการ      
50. มีการลดการใชทรัพยากรมากเกินความจําเปน      
51. มีการลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่ซํ้าซอน      
52. มีการปรับปรุงและแกปญหากระบวนการการบริหารงาน

ประจําวัน (Daily Management) 
     

53. มีการปรับปรุงระบบการสื่อสารภายในองคกร      
54. มีการใชแนวคิดพัฒนา TQM ใหมีการปรับปรุงอยาง  

ไมหยุดยั้ง ไมใหองคกรตกอยูสถานะต่ําลงไป  
     

55. เปนวัฒนธรรมองคกรที่ตองรูพื้นฐานในองคกรตนเอง      
 การมีสวนรวมของบุคลากร      

56. มีการศึกษา /ฝกอบรม /พัฒนาบุคลากรทุกระดับใน  
ทุกรูปแบบของระบบบริหารคุณภาพ 

     

57. พนักงานในองคกรมีอารมณและความรู สึกในการ
ปฏิบัติงานรวมกัน 

     

58. ใหพนักงานเสมือนมีหรือเปนหุนสวนในการปฏิบัติงาน      
59. พนักงานมีการปรับ เปลี่ ยนแนวคิด  ทัศนคติและ

พฤติกรรมในการทํางาน 
     

60. มีการพิจารณาใหคาตอบแทนพนักงานทุกคนอยางเสมอภาค      
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ขอท่ี รายการ ระดับปฏิบตัิการ 
5 4 3 2 1 

61. มี วิ ธี ก ารสร า งความ เปนอยู ของพนักง านที่ ดี ขึ้ น  
(Well Being) 

     

62. มีการสรางจิตสํานึกการบริหารคุณภาพใหเกิดกับทุกคน      
63. มีการสื่อสารในองคกรอยางมีประสิทธิภาพ      
64. พนักงานในองคกรมีการทํางานเปนทีม      
65. มีการสรางคานิยมรวม (Core Value) ใหเกิดรวมมือกัน

พัฒนาคุณภาพ 
     

66. มีการปฏิบัติงานเปนทีมขามสายงาน (Cross Functional 
Team) 

     

67. มีการใช TQM เปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ      
68. มีการสรางแรงจูงใจใหพนักงานทุกคนไดเกิดพลังที่จะ

พัฒนาคุณภาพ 
     

69. มีการสงเสริมใหพนักงานมีจริยธรรม มีความเปนธรรม
และเปนที่พึงของกันและกัน 

     

70. มีการสงเสริมใหพนักงานมีคุณธรรมที่เคารพในความคิด
สิทธิที่มีประจําอยูในสิ่งนั้น ๆ 

     

71. มีการสงเสริมใหพนักงานมีความยุติธรรมที่จะแบงปน
ใหกับผูมีประโยชนรวมกันทุกฝาย 

     

72. พนักงานทุกคนมีสวนผลักดันใหเกิดคุณภาพ      
 การสรางความพึงพอใจกับลูกคา      

73. มีการใหความสําคัญกับลูกคาโดย Focus กลุมลูกคาให
ถูกตองเหมาะสม 

     

74. มีการสํารวจความตองการและรับฟงความคิดเห็นของ
ลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสียอยางสม่ําเสมอทันเหตุการณ 

     

75. มีการประเมินความพึงพอใจของผู รับบริการในดาน
คุณภาพการปฏิบัติงาน 

     

76. มีความซื่อสัตยในการผลิตสินคาคุณภาพและการใหบริการ      
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ขอท่ี รายการ ระดับปฏิบตัิการ 
5 4 3 2 1 

77. องคกรมีการเขาถึง (Access) ความตองการของลูกคาและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

     

78. มีมุมมองลูกคาภายในและภายนอกใหเปนที่ยอมรับทั่ว
ทั้งองคกร 

     

79. มีการใหลูกคาเปนผูตัดสินใจในการใหขอมูลยอนกลับ
ในการปรับปรุงคุณภาพ 

     

80. มีการใหโอกาสลูกคามีสวนรวมในการพัฒนาระบบและ
กระบวนการพัฒนาคุณภาพ 

     

81. องคกรมีการจัดการขอรองเรียนจากผู รับบริการเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพงาน 

     

82. มีการธํารงรักษาเสถียรภาพในการใหบริการลูกคา      
        

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่น ๆ  
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..….. 
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..….. 
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
หนังสือขอสัมภาษณงานวิจยั  
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  27    มกราคม  2552 

เร่ือง  ขอสัมภาษณงานวิจยัเร่ือง “การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” 
 
เรียน  (รายช่ือแนบทาย) 
 
ส่ิงที่สงมาดวย        แบบสัมภาษณ   จํานวน 1  ชุด  
 
 ดวยนายอนันต เตียวตอย รหัสนักศึกษา 47252957 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เร่ือง “รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล”  
 ในการนี้ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ใครขอความอนุเคราะหให          
นายอนันต เตียวตอย สัมภาษณเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล เพื่อนําไปประกอบการพัฒนางานวิจัยตอไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห จักขอบคุณยิ่ง 

 

      ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                                                                                           

 
 

งานธุรการ 
โทรศัพท/โทรสาร 0-3421-9136 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 

ที่ ศธ 0520.203/127  

(อาจารย ดร.ศริยา  สุขพานิช) 
หัวหนาภาควชิาการบริหารการศึกษา 
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รายชื่อสัมภาษณนักวิชาการและนักธุรกิจ  
(เพื่อยืนยันองคประกอบ) 

 
ก. กลุมนักวิชาการและนักธุรกิจ (กลุมเกาในรอบที่ 1) 
  1. นายวิฑูรย สิมะโชคดี ตําแหนง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร         
กรมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
  2. รศ.ดร. ชวงโชติ พันธุเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
                             3. นายสุวรรณ เหรียญเสาวภาคย ตําแหนง รองผูอํานวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ    
  4. ดร.วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล ตําแหนง ประธานและกรรมการผูจัดการ บริษัทบีพีอาร        
ทีคิวเอ็มคอนซัลแทนท จํากัด  
  5. น.ส.กฤตยา สุพรรณพงศ ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนยสงเสริมคุณภาพงาน บริษัทปูนซีเมนตไทย 
จํากัด (มหาชน)  
 

ข. กลุมผูบริหารและผูปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (5 แหง) 
 1. ผศ. จริยา หาสิตพานิชกุล ตําแหนง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 2. ผศ. ปรานี พรรณวิเชียร รองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี 
 3. น.ส.อาภรณ บางเจริญพรพงศ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลกรุงเทพ 
4. ผศ. อุดมวิทย กาญจนวรงศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
 5. ผศ. แกวตา ขาวเหลือง ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร 
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รายชื่อผูตรวจสอบรายการ (Check List) 
(เพื่อยืนยันกระบวนการ) 
………………………. 

1. ดร.เบญจา มังคละพฤกษ 
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกรกิ  
2. ผศ.ดร.ประเสริฐ อัครประถมพงศ  
    ผูชวยอธิการบดีฝายประกนัคุณภาพ  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย 
3. รศ.ดร.ถวัลย ฤกษงาม  
    รองผูอํานวยการสํานักประกันคณุภาพ   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
4. รศ. เทื้อน ทองแกว  
    ประธานที่ปรึกษาระบบคณุภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
5. รศ. ดร. อัศวิน พรหมโสภา  
    รองอธิการบดีฝายวเิทศสัมพันธและการประกันคณุภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 
6. รองศาสตราจารยกอบกุล ปราบประชา 
    ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
7. รองศาสตราจารยนวลจิรา ภัทรรังรอง 
    ผูชวยอธิการบดีฝายประกนัคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
8. ศ.ดร.ประดษิฐ เทิดทูล 
    คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
9. นางสาวดวงพร ถ่ินสมบูรณ 
    ผูเชี่ยวชาญดานมาตรฐานการศึกษาเอกชน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
10. นางกัลยา ภูวนันท  
     นักพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
แบบสัมภาษณ (เพื่อยนืยนัองคประกอบ) 
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แบบสัมภาษณ 
เร่ือง รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

เพื่อยืนยันองคประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
........................................ 

ผูใหการสัมภาษณ            นาย            นาง            นางสาว.................................................................. 
ตําแหนง           ทางการบริหาร............................................................................................................ 
                         ทางวิชาการ................................................................................................................. 
สถานที่ทํางาน..................................................................................................................................... 
คําชี้แจง 
 ภายหลังจากที่ไดพิจารณาองคประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ฉบับราง ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น ในฐานะที่ทานมีความเชี่ยวชาญ  ดานการบริหาร
คุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ และเปนผูบริหาร หรือผูปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทาน
มีความคิดเห็นตอองคประกอบการบริหารคุณภาพในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อยางไรบาง 
ตอนท่ี  1 แบบแสดงความคิดเห็นความเหมาะสม  หรือไม เหมาะสมตอองคประกอบ  ทั้ง                    
7 องคประกอบ 
               ขอใหทานทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ทานมีความคิดเห็นตามสภาพความเปนจริง 
 

องค 
ประกอบ

ท่ี 

รายการองคประกอบของรูปแบบ 
ความคิดเห็น ขอคิดเห็น

เพิ่มเติม ความ
เหมาะสม 

ความไม
เหมาะสม 

1  การใหความสําคัญกับผูรับบริการ  
ผูมีสวนไดสวนเสียและพนักงาน 

   

2  ผูบริหารมีภาวะผูนําในการนําองคกร    
3 เทคนิคและเครื่องมือการบริหารคุณภาพ    
4 ธรรมาภิบาลของผูบริหาร    
5  การใชองคกรเปนคูเทียบเคียง    
6 การสรางคุณภาพชีวิตบุคลากร    
7 การบริหารงานอยางตอเนื่อง    
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ตอนที่ 2 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
1. จากรางรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ทานเห็นวา องคประกอบท่ีนํามาเปน

รูปแบบมีความเหมาะสมหรือไม เพราะเหตุใด 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 
 

2. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมท่ีมีในรางรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จที่นําเสนอ 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 
 

3. ขอเสนอแนะที่ยังไมมีในรางรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จที่นําเสนอ 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
แบบตรวจสอบรายการ (เพือ่ยืนยนักระบวนการ) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

แบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
เร่ือง รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (TQM) ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

…………………………………….. 
  วัตถุประสงค เพื่อยืนยันกระบวนการการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

กระบวนการ
และขั้นตอน วิธีการ 

ขอคิดเห็น ควรมีกระบวนการ/ขั้นตอนและ
วิธีการท่ีปรับปรุง/เพิ่มเติมอยางไร เห็น

ดวย 
ไมเห็น
ดวย 

ขั้นตอนที่ 1 
การริเร่ิมจาก  
ผูบริหาร
ระดับสูง
(Top-Down)  

- ผูบริหารมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพ 
- จัดวางนโยบายคุณภาพ 
- ประกาศใช TQM 
- สรางแนวรวมใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวม
- มีการฝกอบรมบุคลากร 
- มีเทคนิค/เครื่องมือคุณภาพ 
- มุงเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร 
- อ่ืน ๆ (ระบุ)………………….…… 

 

 
 

 
 

 

ขั้นตอนที่ 2 
จัดโครงสราง
องคกรและ
ทีมงาน 
(Staff, Team) 

-จัดโครงสรางองคกรการบริหารคุณภาพ 
-พัฒนาทีมงานคุณภาพ 
-กําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบ 
-กําหนดรูปแบบและวิธีการทางคุณภาพ 
-อ่ืน ๆ (ระบุ)……………………… 
 

   

ขั้นตอนที่ 3 
การจัดระบบ
เคร่ืองมือ QA 

-ใช เครื่องมือควบคุมคุณภาพ  ใช
สําหรับเปนสารสนเทศที่เปนตัวเลข 
เชน ใบตรวจสอบรายการ กราฟ แผนภูมิ
ควบคุม ผังกางปลา เปนตน 
-ใชเครื่องมือบริหารคุณภาพ เปน
เครื่องมือวิเคราะหสารสนเทศที่เปน
ขอคิดเห็น ขอความและคําพรรณนา
ตาง  ๆ  เชน  ผังความสัมพันธ  ผัง
ตนไม เปนตน 
-ใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิต ิ
-อ่ืน ๆ (ระบุ)……………………… 
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กระบวนการ
และขั้นตอน วิธีการ 

ขอคิดเห็น ควรมีกระบวนการ/ขั้นตอนและ
วิธีการเพิ่มเติมอยางไร เ ห็ น

ดวย 
ไมเห็น
ดวย 

ขั้นตอนที่ 4  
การประกาศใช 
และใหความรู
แกบุคลากร 

-ผูบริหารประกาศใช TQM 
-ใหความรูและพัฒนาบุคลากรทุกสวน 
-เร่ิมลงมือปฏิบัติทั่วทั้งองคกร 
-ทุกคนในองคกรมีสวนรวม 
-อ่ืน ๆ (ระบุ)……………………… 
 
 

   

ขั้นตอนที่ 5 
การกํากับ
ติดตามและ
ประเมินผล 
(M&E) 

-จัดระบบการกํากับติดตาม 
-จัดทําการประเมินผล 
-จัดทํารายงานผล 
-ใชเทคนิคการควบคุม 
-อ่ืน ๆ (ระบุ)……………………… 
 

   

ขั้นตอนที่ 6    
การทบทวน
การดําเนินงาน 
(Performance)

-จัดการสรุปและทบทวนผลลัพธ 
-มีการเปรียบเทียบเปาหมายกับ
ผลลัพธ 
-ใชเทคนิคระดมสมอง 
-อ่ืน ๆ (ระบุ)……………………… 
 

   

ขั้นตอนที่  7 
การใหรางวัล    
ผูประสบ
ผลสําเร็จ    
ใน QA 

-สร า งระบบการยอมรับระบบ
คุณภาพและการใหรางวัล 
-มีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน 
-มีการจัดสวัสดิการและประโยชน
เกื้อกูลใหเหมาะสม 
-อ่ืน ๆ (ระบุ)………………………. 
 

   

ขั้นตอนที่ 8 มี
การเทียบเคียง 
(Benchmarking)
กับหนวยท่ี
ประสบ
ผลสําเร็จ 

-มีการเทียบเคียงในมหาวิทยาลัยที่
คลายคลึงกัน 
-มีการ เที ยบ เคี ย งในหนวยงาน
ประเภทอื่น 
-อ่ืน ๆ (ระบุ)………………………. 
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