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56252801:  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ค าส าคัญ: วิทยาลัยพยาบาล / ความเป็นเลิศ / การบริหาร 

 บุญทิพย์ ลิขิตพงษ์วิทย์: ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข.   อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ:์ ผ.ศ.ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์ , ผ.ศ. ว่าท่ีพันตรี ดร.นพดล        
เจนอักษร และ ผ.ศ.ดร.วรกาญจน์ สุขสดเขียว.  310 หน้า. 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1)  ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัย
พยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 2) ผลการยืนยันปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัย
พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีวิธีด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) การก าหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัย 2) การวิเคราะห์ปัจจัย และ 3) การยืนยันปัจจัย   กลุ่มตัวอย่าง  คือ วิทยาลัย
พยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 25 แห่ง ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย 1) ผู้บริหาร ได้แก่  
ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาล รองผู้อ านวยการ/ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 2) หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้างาน 
ซึ่งเป็นอาจารย์/วิทยาจารย์ที่ปฏิบัติงานสอนในวิทยาลัยพยาบาล 3) หัวหน้างานซึ่งเป็นข้าราชการ/
ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว และ 4) ประธาน/กรรมการวิทยาลัย รวมผู้ให้ข้อมูล
ทั้งสิ้น 300 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง แบบสังเกต
ชนิดบันทึกรายการ แบบสอบถามความคิดเห็น และแบบตรวจสอบรายการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ปัจจัยเชิง
ส ารวจ ส าหรับการยืนยันปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  จากผู้บริหารหน่วยงานในสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหาร
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสบผลส าเร็จในการบริหารสถาบัน ใช้การวิเคราะห์
เน้ือหา 

 ผลการวิจัย พบว่า   
 1. ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประกอบด้วย 8 ปัจจัยที่ส าคัญ  คือ 1) ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 2) การมุ่งเน้นบุคลากร 3) การมุ่งเน้น
ปฏิบัติการ 4) การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 5) กระบวนการจัดการเรียนการสอน 6) ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 7) การวางแผนกลยุทธ์ และ 8) การมุ่งเน้นผลลัพธ์การด าเนินงาน 

 2. ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประกอบด้วย 8 ปัจจัย มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ ถูกต้อง และมีความเป็นประโยชน์  
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 The purposes of  this  research  were to  determine: 1) the  excellence factors for 
nursing  college  administration under the  Ministry  of  Public  Health, and 2) the confirmation 
of excellence factors for nursing college administration under the Ministry of Public Health. 
There were 3 steps of this research operation: firstly, concept of the research setting, 
secondly, factor analysis, and thirdly confirm the factors. The sample were taken from 25 of 
nursing colleges under the Ministry of Public Health. The respondents consisted of 4 groups 
which were: 1) nursing college directors, and deputy directors, assistance directors, 2) head 
of department, head of division who instructors, 3) head of division who supportive officer, 
permanent employees, temporary employees and government employees, and 4) a chairman 
of nursing college board committee and committee members with a total of 300 respondents. 
The instruments for collecting the data were unstructured interview, checklist observation 
form, opinionnaire, and checklist form. The data were analyzed by using frequency, 
percentage, arithmetic mean, standard deviation, and exploratory factor analysis. The 
confirmation evaluated by achievement Praboromarajchanok institute administrators and 
nursing college directors for excellence administration.  

 The findings of this study were as follows: 

 1. The excellence factors for nursing college administration under the Ministry of  
Public Health consisted of eight  factors  which were: 1) executive leadership, 2) people 
oriented management, 3) work oriented focus, 4) management by good governance   
principle, 5) formulating instructional process, 6) provide the information technology system,  
7) formulating strategic plan, and 8) results based focus.   

 2. The excellence factors for nursing college administration under the Ministry of 
Public Health consisted of eight factors. The experts confirmed that these factors were found 
propriety, feasibility, accuracy, and utility. 
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ต ารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาอ้างอิงในการวิจัย เพื่อเป็นประโยชน์แก่
ส่วนรวม 
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  ผู้วิจัยขอมอบความส าเร็จครั้งนี้ให้แก่  คุณพ่อสือกิม แซ่ลี้  คุณแม่บุญชู แซ่ลี้   ครอบครัว
ลิขิตพงษ์วิทย์  ญาติพี่น้อง  คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช เพื่อนนักศึกษา
ปริญญาเอก รุ่น 11/1 และกัลยาณมิตรทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือและเป็นก าลังใจอย่างดียิ่ง 
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บทที ่1 
 

บทน า 
     

 องค์การในปัจจุบันต้องเผชิญกับแรงผลักดันจากสภาพแวดล้อมหลายด้าน  จึงเป็นสิ่งยาก
ที่องค์การจะหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้  หลายองค์การเข้าสู่สภาวการณ์ถดถอย
เน่ืองจากไม่สามารถปรับตัวให้ตอบสนองกับสภาพแวดล้อมได้  ภาวะดังกล่าวส่งผลให้องค์การต้องมี
การปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  นอกจากเป็นการปรับตัวเพื่อความ   
อยู่รอดแล้ว  หากองค์การปรับตัวโดยให้ความส าคัญกับปัจจัยในด้านกลยุทธ์ผู้บริหารระดับสูง           
การออกแบบองค์การ  และวัฒนธรรมองค์การแล้ว  องค์การก็อาจจะสามารถปรับตัวสู่องค์การแห่ง
ความเป็นเลิศได้  สภาพเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทยตลอดจนวิกฤติการณ์ด้านพลังงาน  
การเมือง  และปัญหาการแข่งขันที่รุนแรงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  ส่งผลให้ผู้บริหารใน
ปัจจุบันต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์การ  
ในด้านต่าง  ๆ หลายองค์การต้องอยู่ในภาวะถดถอย   บางองค์การมีการเติบโตที่ช้าลง   หรือหยุด      
การเจริญเติบโต  ในขณะเดียวกันก็มีองค์การหลายแห่งด าเนินการปรับลดจ านวนพนักงานลงหลาย
ต าแหน่ง เพื่อลดต้นทุนและให้องค์การอยู่รอด ในสภาวการณ์ปัจจุบันบางองค์การต้องปิดกิจการ
เน่ืองจากประสบกับภาวะการขาดทุนอย่างหนัก  องค์การที่ประสบกับภาวะถดถอยล้วนแล้วแต่
พยายามปรับตัวหรือแสวงหาแนวทางเพื่อให้องค์การสามารถอยู่รอดได้  ทั้งนี้แต่ละองค์การได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยและสภาพแวดล้อมในการด าเนินงานที่แตกต่างกันไป  ดังนั้น องค์การในปัจจุบัน
ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่รุนแรง   อีกทั้งองค์การจะต้องสามารถ
ตอบสนองปัญหาและความต้องการได้อย่างดีที่สุด ขึ้นอยู่กับคุณภาพการบริหารและความสามารถใน
การอยู่รอดขององค์การ หากองค์การใดมีการบริหารที่มีคุณภาพและให้ความส าคัญกับปัจจัยส าคัญที่
จะน าไปสู่ความเป็นเลิศแล้ว  องค์การก็อาจจะกลายเป็นองค์การแห่งความเป็นเลิศได้อย่างยั่งยืนใน
ระยะยาว1 ซึ่งองค์การด้านการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันอุดมศึกษาก าลังเผชิญกับความต้องการ
ของสังคมที่เปลี่ยนไปทั้งในระดับสถาบันและสังคม  การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบไม่ใช่เฉพาะจาก  
การแข่งขันและการบริหารจัดการเท่านั้นแต่รวมถึงพันธกิจของสถาบันด้วยซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในอดีต  
เชลล่า และแกรี่ (Sheila and Gary) กล่าวว่าตลาดโลกก าลังเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของความสัมพันธ์
                                                 

 1พฤทธิ์ เทศจีบ,   “การถดถอยขององค์การและแนวทางปรับตัวสู่ความเป็นเลิศ 
(Organizational Decline and Turn Around to Excellence),” วารสารวิชาการ  มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย  2, 9 (มีนาคม 2552): 206-218.  
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ระหว่างการอุดมศึกษา  รัฐบาล และภาคเอกชน  ซึ่งแต่เดิมสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ให้การศึกษา      
สร้างองค์ความรู้เพื่องานวิชาการ  แต่ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาต้องตระหนักถึงความต้องการของ
ตลาดงาน รัฐบาลต้องการให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพ  เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้น  มีส่วนช่วยแก้ปัญหาของประเทศ  อีกทั้งค่านิยมของการอุดมศึกษา
เปลี่ยนไปจากค่านิยมทางวิชาการมาสู่ค่านิยมทางคุณค่าทางเศรษฐกิจ  ความจ าเป็นเรื่องงบประมาณ
ทางด้านการเงินและความต้องการด้านการจัดการในระดับอุดมศึกษาที่สูงขึ้น ซ่ึงเป็นปัจจัยเร่งที่ส าคัญ
ของการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการจัดการและแนวคิดเรื่องการอุดมศึกษา2 นอกจากนี้ สุวิทย์ เมษิณทรีย์ 
ให้ความเห็นถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 กับความเชื่อมโยงทางการศึกษาว่า
ผู้บริหารการศึกษาจะถูกคาดหวังสูงมาก  จากนี้ต้องพบกับความไม่แน่นอน การบริหารที่มีความ
ซับซ้อนมากขึ้น 3  ซึ่งสภาพในปัจจุบันและอนาคตองค์การด้านการศึกษาได้รับผลกระทบอันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ประกอบด้วย เศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย  
และสภาวะการแข่งขันขององค์การด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา  ทั้งนี้องค์การด้านการศึกษาต้องค านึงถึงความเสี่ยงในประเด็นที่ส่งผลต่อการแก้ไข
ปัญหาและการพัฒนาประเทศ  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  และให้สถาบันในระดับ  
อุดมศึกษาได้เตรียมความพร้อมให้ด ารงอยู่ได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เห็นได้จาก 
การศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส าคัญ  คือ พลวัตการเปลี่ยนแปลงโลกจากการก้าวผ่าน
จากศตวรรษที่  20 เข้าสู่ศตวรรษที่  21 กระแสการเปลี่ยนแปลงโลกได้ส่งผลกระทบทั้งทางสังคม  
เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม  และการเมืองของทุกประเทศ  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่เกิดขึ้น      
บนโลก เช่น กระแสการเปลี่ยนแปลงจากศตวรรษแห่งอเมริกาสู่ศตวรรษแห่งเอเชีย กระแส          
การเปลี่ยนแปลงจากยุคแห่งความมั่งคั่งสู่ยุคแห่งความสุดโต่งทั้งธรรมชาติ การเมืองและธุรกิจ กระแส
การเริ่มเปลี่ยนแกนอ านาจจากภาครัฐและเอกชนสู่ภาคประชาชน และการเปลี่ยนแปลงของประชากร 
เป็นต้น4,5 จากปัจจัยเปลี่ยนผ่านเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของประเทศไทย เห็นได้จากรายงาน

                                                 

 2Slaughter Sheila and Rhoades Gary, Academic Capitalism and the New  
Economy: Market, State and Higher Education (Maryland: The John Hopkins 
University Press, 2004), 1. 

 3สุวิทย์ เมษินทรีย์, โลกเปลี่ยน ไทยปรับ (กรุงเทพมหานคร: กรุงเทพธุรกิจ, 2556), 4. 
 4ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์  โครงการวิจัย

เรื่องการก าหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่  21, 
เข้าถึงเมื่อ 24 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก http:/www.onec.go.th 
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ภาพอนาคตของสังคมโลกและสังคมไทยที่มีผลกระทบต่ออุดมศึกษาไทย พบว่า 1) เศรษฐกิจโลกกับ
เศรษฐกิจพอเพียง  ประเทศไทยต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกเนื่องจาก
กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียมีบทบาทส าคัญทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น  และมีแนวโน้มที่จะเป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจโลก  การรวมกลุ่มเศรษฐกิจภายใต้กรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับจีน  ญี่ปุ่น และ
อินเดีย และประชาคมอาเซียน 2) การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทย โดยเฉพาะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ   วิถีการด ารงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมออนไลน์    
มีการสื่อสารไร้พรมแดน ท าให้เกิด การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม  มีการให้ความส าคัญกับคุณภาพ
และมาตรฐานในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการศึกษามากขึ้น  รวมทั้งมีความขัดแย้งทางความคิดด้าน
สังคมและการเมือง6 ประกอบกับสภาวะของการแข่งขันขององค์การด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
ดังเห็นได้จากข้อมูลการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษานานาชาติโดยเวบโอเมตริกซ์ ( Webometrics 
Ranking)  ซึ่งได้เริ่มจัดอันดับพร้อมกับหนังสือพิมพ์ไทมส์ไฮเออร์เอดูเคชันซัปพลีเมนต์  (The Times 
Higher Education Supplement: THES) ของสหราชอาณาจักร  ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย     
ชั้นน าของโลก  โดยอาศัยการเข้าถึงข้อมูลผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต จ านวนกว่า  3,000 แห่ง จาก    
การรายงานการจัดอันดับมหาวิทยาลัย  ปี พ.ศ.  2557 ในภูมิภาคเอเชียมีสถาบันอุดมศึกษาอยู่ใน    
100 อันดับแรก คือ จีน 41 แห่ง ออสเตรเลีย 17 แห่ง ญี่ปุ่น 10 แห่ง ไต้หวัน 9 แห่ง ไทย 7 แห่ง 
ฮ่องกง 5 แห่ง เกาหลี 5 แห่ง ส่วนประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์  และซาอุดิอาระเบีย 
ประเทศละ 1 แห่ง ส าหรับประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษา อยู่ใน  100 อันดับแรกของเอเชีย  จ านวน  
7 แห่ง คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับ 27 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับ 39 มหาวิทยาลัยมหิดล 
อันดับ 40 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับ 69 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง อันดับ 80 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับ 84และมหาวิทยาลัยขอนแก่น อันดับ 897       
 จากผลกระทบที่ส่งผลต่อการบริหารสถาบันการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจโลก       
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ระบบการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และสภาวะการแข่งขันขององค์การ

                                                                                                                                            

 5ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2560-2574, เข้าถึงเมื่อ 11 พฤษภาคม 255 9, เข้าถึงได้จาก  http://www.onec.go.th/onec_ 
backoffice/uploaded/Outstand/2016-EdPlan 
 6ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 
(2555-2559), พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), 1-6. 

 7ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก พ .ศ. 2557, 
เข้าถึงเมื่อ 13 สิงหาคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.onec.go.th, www.webometrics.info/ 
Asia 

http://www.onec.go.th/onec_
http://www.onec.go.th/
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ด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเหล่านี้ ส่งผลให้สถาบันการศึกษาจะต้องมีการพัฒนาให้ก้าวทันกับ
การเปลี่ยนแปลงโดยมีจุดมุ่งหมายให้สถาบันมีทิศทางที่เป็นสถาบันการศึกษาที่สามารถบริหารจัดการ
ตนเองด้วยขีดความสามารถของบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่ จากผลกระทบดังกล่าวก่อให้เกิดความ
จ าเป็นทางยุทธศาสตร์ขององค์การ น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของการบริหารที่เหนือคู่แข่งหรือเน้น
องค์การที่ท าให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการทั้งในลักษณะของกลุ่มหรือปัจเจกชนที่หลากหลายรูปแบบ
เพื่อให้ทันต่อความต้องการขององค์การต่างๆ ดังนั้น  องค์การด้านการศึกษาของไทยจ าเป็นต้องมี     
การบริหารสถาบันการศึกษาในการจัดการปรับองค์การ เพื่อให้สถาบันการศึกษาเป็นองค์การที่มีความ
เป็นเลิศโดยผู้บริหารจะต้องตระหนักและให้ความส าคัญต่อปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหาร
สถาบันการศึกษา การแสวงหาแนวทางที่น าไปสู่การพัฒนาการบริหารการศึกษาเพื่อรองรับต่อ       
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  ประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง 

เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงมากขึ้นกว่า  
ที่ผ่านมา เช่น การเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลก  การรวมกลุ่มเศรษฐกิจภายใต้กรอบ
การค้าเสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และอินเดีย เป็นต้น  การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่ส่งผลต่อ 
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยโดยเฉพาะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  สังคมของความเป็นวัตถุนิยม  
สังคมที่เน้นคุณภาพการศึกษา  ปัญหาวิกฤติด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงมาก  และมีการเปลี่ยนผ่านทางระบาดวิทยา
จากโรคไม่ติดต่อเป็นโรคติดต่อ จากอิทธิพลของโลกาภิวัฒน์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติของ
สังคมโลกทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  ซึ่งสภาพปัญหาและ      
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สถาบันการศึกษาพยาบาลเป็นสถาบันในระดับอุดมศึกษาก็ได้รับผลกระทบ
เช่นเดียวกับองค์การอื่น  ๆ ซึ่งต้องด าเนินการภายใต้สภาวะความกดดัน  และความเปลี่ยนแปลงทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  วัฒนธรรม  และปัญญา การก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจฐานความรู้  ท าให้มี         
การปรับตัวขององค์การวิชาชีพพยาบาลที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการทางด้านสุขภาพเพิ่ม  
มากขึ้น ท าให้บทบาทของการศึกษาด้านการพยาบาลทวีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศมากยิ่งขึ้น8  

                                                 

 8สมจิตร หนุเจริญกุล,  “ทิศทางวิชาชีพพยาบาลไทยในอนาคต ” (เอกสารการประชุม
วิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ประจ าปี 2551 เรื่องการศึกษา การวิจัย การบริการ : นวัตกรรมทางการ
พยาบาลสู่ความเป็นเลิศ จัดโดย  คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตศิริราช  มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง
ประชุมคณะพยาบาลศาสตร์, 14-16 สิงหาคม 2551), 1-16.  
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 ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการภาครัฐ
ครั้งส าคัญ คือ  การปฏิรูประบบราชการและปฏิรูประบบบริการสุขภาพที่ท าให้มีผลกระทบต่อ        
การบริหารจัดการในหน่วยราชการด้านระบบบริการสุขภาพ  ด้านการศึกษาวิชาชีพพยาบาล และ
สาธารณสุขที่รับผิดชอบเป็นอย่างมาก รวมทั้งการบริหารจัดการระบบการบริหาร  ท าให้องค์การ
พยาบาลต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่าง  ๆ เช่นเดียวกับองค์การใหญ่ๆของรัฐและเอกชน ในเรื่องการน า
แผนกลยุทธ์ขององค์กรไปสู่การปฏิบัติ ความเสียหายจากระบบงานที่ไม่ทันสมัย การขาดความรู้และ
ทักษะของบุคลากรทุกระดับที่เกิดจากกระแสการปฏิรูปโดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการซึ่ง
จ าเป็นต้องใช้วิทยาการและเทคนิคใหม่  ๆ มาประยุกต์ใช้ อีกทั้งค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การที่
สูงข้ึน ความล่าช้าของการบริหารที่ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 
ความเสียหายที่เกิดจากระบบสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพหรืองานวิจัยและพัฒนาที่ขาดตอน ไม่เข้มแข็ง
หรือไม่เป็นระบบ เป็นต้น 9 จากวิกฤตของวิชาชีพด้านการบริหารจัดการดังกล่าวข้างต้น จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องพัฒนาความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มข้ึนเพื่อให้
สามารถบริหารงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพและประยุกต์แนวคิดการบริหารจัดการใหม่  ๆ
เพื่อสร้างองค์การแห่งความเป็นเลิศอย่างต่อเน่ือง10    
 การบริหารการศึกษาก็เป็นมิติหนึ่งที่ได้รับผลกระทบท าให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ  
วิธีการในการจัดการศึกษาเพื่อให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เห็นได้จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)      
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 28 ได้ก าหนดให้มีการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เป็นการศึกษาที่มีความมุ่งหมายเฉพาะที่จะพัฒนาการวิชาการและวิชาชีพ  การสร้างองค์ความรู้และ
พัฒนาสังคม 11 แสดงให้เห็นว่าการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีการปฏิรูปเพื่อให้เกิด        
การพัฒนาในทุกด้าน สถาบันการศึกษาจึงต้องปรับระบบการบริหารให้มีคุณภาพมากขึ้นทั้งใน      
ด้านบุคคล ทรัพย์สิน  การเงินและงบประมาณ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการที่ดี เพื่อส่งผลให้

                                                 

 9พรสิริ ปุณเกษม,  “การบริหารความเสี่ยง” (เอกสารในการสัมมนาเรื่องการบริหาร  
ความเสี่ยง เสนอที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 22 (ตุลาคม 2548): 1-3. 
 10กนก อภิรดี, “การจัดการและการพัฒนาองค์การบนฐานความรู้และคุณธรรม”   
(เอกสารในการสัมมนาเรื่องการพัฒนาองค์การ เสนอที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 22 ตุลาคม 
2548), 1-5. 
 11“พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553,” ราชกิจจานุเบกษา   เล่ม 116, ตอนที่ 74 ก (22 กรกฎาคม 2553): 
122. 
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องค์กรของตนเองเป็นองค์กรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน แต่ใน
สภาพปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษายังพบปัญหาที่ส่งผลต่อกระทบต่อการบริหารการศึกษา  เห็นได้จาก 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กล่าวถึงสภาพปัญหาของการจัดการศึกษาในระดับ  
อุดมศึกษาไว้ 4 ประการ คือ 1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตมีแนวโน้มที่จะมีความ
แตกต่างกันมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่ประเทศไทยโดยส่วนรวมในระยะยาว 2) การแข่งขันกัน
ในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิตภายในและภายนอกประเทศมีมากขึ้น     
3) สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นสากลเพื่อให้ได้รับการยอมรับ
จากนานาชาติ   และ 4) สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจให้แก่สังคมว่า
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 12  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบของการเป็นประชาคมอาเซียน  
(ASEAN Community) ของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ น าไปสู่การเปิดเสรีทางการศึกษา
ซึ่งจะส่งผลต่อระบบการศึกษาของกลุ่มประเทศสมาชิกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยจะก่อให้เกิดความ
ร่วมมือและการแข่งขันในระบบการอุดมศึกษาเสรี ดังนั้น  สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในประเทศไทย
จะต้องให้ความส าคัญกับแนวโน้มของตลาดในอาเซียนและอาชีพที่ต้องการในอนาคตด้วย ตลอดจน
ผลกระทบของการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนที่มีผลต่อการพัฒนาบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา 13 

ซึ่งวิชาชีพพยาบาลเป็นหนึ่งในวิชาชีพที่ได้รับผลกระทบโดยตรง การมีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ส่งผลต่อวิชาชีพที่ต้องเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพของพยาบาลให้มากขึ้น เห็นได้จากข้อตกลงยอมรับ
ร่วมในบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ลงนามเมื่อวันที่  8 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ก าหนดไว้ว่าจะมี
การเคลื่อนย้ายเฉพาะผู้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานคุณภาพที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงยอมรับร่วมสาขา
วิชาชีพการพยาบาลของอาเซียน  (Asian Mutual Recognition Arrangement on Nursing 
Service) โดยเปิดให้พยาบาลที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดสามารถจดทะเบียนหรือขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลในประเทศอาเซียนอื่นได้  โดยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายใน        
ของประเทศนั้น ๆ ด้วย และพยาบาลต่างชาติที่ขอรับใบอนุญาตประกอบอาชีพในประเทศอื่นต้องผ่าน
การประเมินและอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานที่ก ากับดูแลในประเทศที่รับให้ท างาน อีกทั้งรูปแบบ
การเปิดเสรีในอาเซียนท าให้เป็นโอกาสของสถานศึกษาพยาบาล/สถานบริการพยาบาลของไทยที่ต้อง
มีการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์  (E-education) เทคโนโลยีที่ช่วยให้กระบวนการจัดการศึกษา ด าเนินการ

                                                 

 12ส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา,  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา, 2558), 1-2. 

 13ก าจร ตติยกวี, การพัฒนาการศึกษาไทยให้ก้าวไกล  ในเวทีอาเซียน , เข้าถึงเมื่อ 22 
มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.mua.go.th, http://inter.mua.go.th. 

http://inter.mua.go.th/
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เป็นไปตามข้ันตอนอัตโนมัติบนเครือข่ายกับนักเรียน/นักศึกษาพยาบาลต่างชาติ 14 จากผลกระทบจาก
การเข้าร่วมประชาคมอาเซียนและกระแสโลกาภิวัตน์ท าให้เกิดการเปิดตลาดเสรีทางการศึกษาเพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งหมายถึงสถาบันการศึกษาพยาบาลของต่างประเทศขยายกิจการได้ในประเทศไทย       
เพื่อผลิตพยาบาลส าหรับตลาดแรงงานนานาชาติ รวมทั้งการเปิดสอนสาขาการพยาบาลและสุขภาพ  
ที่เกี่ยวข้องของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเพิ่มมากขึ้น   จากเดิมที่มี       
การผลิตอยู่ในปัจจุบัน เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งแรกเริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา  255015 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่งได้เปิดการสอนหลักสูตรพยาบาล     
ศาสตรบัณฑิตแล้ว อีกทั้งมหาวิทยาลัยเอกชนจะมีบทบาทสูงข้ึนมากในเรื่องการผลิตและพัฒนา
ก าลังคน รัฐจะลดและปรับบทบาทของตนเองเป็นผู้สนับสนุนวิชาการ เป็นผู้พัฒนาจัดท าและก ากับ
ดูแลมาตรฐานและผลิตเฉพาะสาขาที่ขาดแคลนมาก  ๆ และเอกชนไม่สนใจผลิต 16  จากกระแส          
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
จึงถือเป็นผลลัพธ์ที่เป็นเป้าหมายของสถาบันการศึกษาวิชาชีพพยาบาล   ซึ่งเป็นการแข่งขันที่เป็น       
สิ่งท้าทายที่ต้องพิจารณา ส าหรับแนวโน้มในศตวรรษที่  21 สถานการณ์ของปัญหาสุขภาพ มีการ
เปลี่ยนผ่านทางระบาดวิทยาและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ท าให้ประชาชนผู้รับบริการมีความต้องการ
และความจ าเป็นด้านสุขภาพที่มีคุณภาพมากขึ้น ดังนั้น  สถานบริการสุขภาพต้องการบัณฑิตพยาบาล
ที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูงกว่าในอดีต  (Highly Qualified Talent) และเป็นบุคลากรที่มี
สมรรถนะสูง  สร้างความมั่นใจให้แก่สังคมว่าสามารถผลิตและพัฒนาบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ 17 

                                                 

 14มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  “คุณลักษณะของพยาบาลและการพยาบาลใน
ประชาคม ASEAN” (เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเรื่อง การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน (Transcultural Nursing in ASEAN) จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัย  
สุโขทัยธรรมาธิราช ณ ห้องประชุมย่อย อาคารเอนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  17-19 
มิถุนายน 2556), 1-3. 

 15โชติอนันต์ เชาวน์สุจริต, “พยาบาลสวนสุนันทาคึกคัก  แห่สมัครสวมหมวกขาวพัฒนา
บ้านเกิด,” หนังสือพิมพ์ข่าวสด  6 (มิถุนายน 2550): 17. 

 16สถาบันพระบรมราชชนก, “ข่าวสถาบันพระบรมราชชนก,”   สารสัมพันธ์  1, 2 
(มิถุนายน 2550): 1-2. 

 17สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ, “พยาบาลกับการปรับตัวเข้าสู่ AC&AEC ในปี พ.ศ. 2558”  
(เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเรื่องพยาบาลกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จัดโดยสมาคมศิษย์
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สอดคล้องกับความเห็นในบทสรุปของผู้บริหารธนาคารโลก  (World  Bank) ที่ว่า การสร้างศักยภาพ
การแข่งขันของระบบอุดมศึกษาไทยในเศรษฐกิจโลก ประเทศไทยจ าเป็นต้องเตรียมบุคลากรให้เป็น
มืออาชีพ เป็นพลเมืองโลกที่ทันสมัย มีทักษะความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลาย มีความสามารถใน     
การแข่งขันในตลาดโลก   ซึ่งเป็นประเด็นที่ท้าทายในการบริหารจัดการของสถาบันการศึกษา 18 ดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาไทยจึงต้องมีความพร้อมในการบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ เพื่อ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศไทยที่มุ่งสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับ
สากล การพัฒนาอย่างก้าวกระโดด  และการพัฒนาการศึกษา  เพื่อเป็นแหล่งความรู้ที่ตอบสนองการ
แก้ไขปัญหาและชี้น าการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติและท้องถิ่นโดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้
เข้มแข็งข้ึนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และต้องส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้สามารถ
แข่งขันได้ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 19 จากแนวโน้มของปัญหาสังคมโลกส่งผลให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลงการปฏิรูประบบราชการ ระบบสุขภาพ  เกิดวิกฤตของวิชาชีพพยาบาล และ
ผลกระทบที่ส่งผลต่อการบริหารสถาบันการศึกษา ประกอบกับการแข่งขันเสรีการศึกษาของ
ประชาคมอาเซียน สถาบันการศึกษาวิชาชีพพยาบาลเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางจะต้องเตรียม
ความพร้อมในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการบริหารจัดการให้มีความสอดคล้องกับพลวัตรของ
ระบบการอุดมศึกษาของโลก ซึ่งเป็นความท้าทายในการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันการศึกษาที่
มีความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้สถาบันการศึกษาจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนบริบทไปสู่การบริหาร
สถาบันการศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เห็นได้จาก
คณะกรรมการอุดมศึกษาได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาสถาบันการศึกษาโดยจัดกลุ่มสถาบันการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาให้สามารถพัฒนาคุณภาพไปสู่ความเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของแต่ละสถาบัน     
ซึ่งในช่วงแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2552-2561)  ภายใต้กรอบการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง  ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานระดับนโยบายได้ก าหนดกรอบ
นโยบายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิรูปอุดมศึกษา โดยยึดหลักตามกรอบนโยบาย     
4 ใหม่ ประกอบด้วย  การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่  การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่  การพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ที่มุ่งหวังพัฒนา

                                                                                                                                            

เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ณ ห้องศรีสุริยวงศ์  โรงแรม
ตะวันนา กรุงเทพมหานคร, 30-31กรกฎาคม 2555), 5-6. 
 18ธนาคารโลก,  การสร้างศักยภาพการแข่งขันของระบบอุดมศึกษาไทยในเศรษฐกิจ
โลก, เข้าถึงเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.siteresource.world bank 

 19ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 
11 (2555-2559), พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), บทสรุป. 

http://www.siteresource.world/


 

 

9 

ผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี  และมีความสุข ซึ่งเป็นคุณภาพของเด็กไทยในอนาคต เป็นผู้ที่มีความ  
สามารถ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น ก้าวไกลสู่สากล และมีความเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์   ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนดยุทธศาสตร์การปฏิรูปอุดมศึกษารอบสองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ      
การบริหารสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยให้มีการปรับระบบบริหารและการจัดการระบบ
อุดมศึกษาเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปอุดมศึกษา การปฏิรูประบบบริหารจัดการในระบบอุดมศึกษา
ที่ต้องด าเนินการในทุกระดับเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  อีกทั้งสามารถสร้างความ
เป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง  ที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงและเกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างมี
นัยส าคัญ  และสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้ดีขึ้น 20  อีกทั้งปฏิบัติการให้
สอดคล้องกับหลักการ/แนวคิดการจัดการศึกษาตามกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-
2574 ที่กล่าวถึง สถานศึกษาต้องบริหารและจัดการศึกษาที่แสดงความรับผิดชอบ  (Accountability) 
ต่อคุณภาพและมาตรฐานของบริการการศึกษาที่ให้แก่ผู้เรียน 21  ซึ่งสถาบันการศึกษาพยาบาลเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางที่ด าเนินการบริหารการศึกษาพยาบาลที่มีบทบาทโดยตรงในการผลิต
และพัฒนาพยาบาลให้ได้บัณฑิตพยาบาลที่มีผู้บริหารคุณภาพและมีประสิทธิภาพอยู่ในมาตรฐาน
วิชาชีพที่สอดคล้องกับกรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์และกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ได้แก่ 
มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้าน
การสร้างและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยกระบวนการบริหารจัดการและพัฒนาการเรียนการสอน
ที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาตามคุณลักษณะที่คาดหวัง 22  ซึ่งการผลิตบัณฑิต
ระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันต้องเหมาะสมกับพลวัตรของการเปลี่ยนแปลงบริหารการศึกษาที่มุ่งให้   
การผลิตบัณฑิตอยู่บนฐานความเชื่อว่าก าลังคนที่มีคุณภาพต้องเป็นบุคคลที่มีจิตส านึกของความเป็น
พลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม และมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองสูงภายใต้กรอบศีลธรรม
จรรยาอันดีงาม เพื่อพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและทัดเทียมมาตรฐานสากล23 

                                                 

 20ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,  แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551–2565), เข้าถึงเมื่อ 23 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.mua.go.th/bpp/ 
develop/download/education plan/plan HE  EDU. 

 21เรื่องเดียวกัน, 12. 
 22“ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ .ศ. 2554,”       

ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 128, ตอนพิเศษ 47 ง (24 เมษายน 2554): 44. 
 23“ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ .ศ. 

2558,” ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 132, ตอนพิเศษ 295 ง (13 พฤศจิกายน 2558): 3. 
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   วิทยาลัยพยาบาลถือได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาวิชาชีพพยาบาลเฉพาะทางที่สังกัด
กระทรวงสาธารณสุขอยู่ในความรับผิดชอบภายใต้การก ากับดูแลโดยสถาบันพระบรมราชชนก  และ
วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดตนเองว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง  
โดยอยู่ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาประเภท ค 2 หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทาง
หรือเฉพาะกลุ่่มสาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์์ชีวภาพ สังคมศาสตร์์
หรือมนุษยศาสตร์์ รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง  สถาบันอาจเน้นการท าวิทยานิพนธ์์หรือการวิจัย  
หรือเน้้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง 
หรือเน้นทั้งสองด้้าน รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและ
บริการ  โดยวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้ง 30 แห่งในประเทศไทย มีภารกิจหลัก  
คือ ผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข การวิจัย การให้บริการวิชาการและวิชาชีพ
แก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มุ่งเป้าหมายเพื่อการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการสุขภาพ ท าให้ประชาชนเกิดสุขภาวะที่ดี  ซึ่งการด าเนินงาน
ของวิทยาลัยสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทส าคัญของสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านการจัดการศึกษา
วิชาชีพพยาบาลที่มุ่งมั่นจะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเน่ือง แต่ในสภาพปัจจุบันสถาบัน
ระดับอุดมศึกษามีปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการ ที่ท าให้ต้องเร่งด าเนินการพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการในสถาบัน ได้แก่ 
 1.  คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศ มีแนวโน้มที่จะมีความ
แตกต่างกันมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 
               2.  ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษา
ข้ามพรมแดน และการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต อันเป็นผลจากการรวมตัวของประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา  
               3.  สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนา
องค์ความรู้และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น      
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและ
บริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถ่ินและชุมชน 
 4.  สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (Public information) ที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป 
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 5. สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
(Participation)  มีความโปร่งใส (Transparency) และมี ความรับผิดชอบ ซึ่งตรวจสอบได้  
(Accountability) ภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Governance)24 
 จากความจ าเป็นดังกล่าวสถาบันการศึกษาพยาบาลเป็นองค์การหนึ่งในระดับอุดมศึกษา
ที่ต้องบริหารจัดการในฐานะองค์การทางการศึกษาที่ต้องด าเนินการให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล  
สามารถรองรับต่อพลวัตรของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยความเป็น
เลิศ ความเสมอภาคและประสิทธิภาพสูงสุด  ผู้วิจัยจึงศึกษาเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยส่งเสริมความเป็นเลิศ
ในการบริหารสถาบัน ซึ่งเป็นปัจจัยในการพัฒนาที่จะท าให้วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขมีการบริหารสู่ความเป็นเลิศต่อไป 
 

ปัญหาของการวิจัย 
 วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบัน
พระบรมราชชนก ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรสุขภาพเพื่อสนับสนุน         
การปฏิบัติงานของกระทรวงสาธารณสุข  โดยมีวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดซึ่งกระจายครอบคลุม       
ทั่วประเทศ  ท าหน้าที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขเพื่อตอบสนองต่อสภาพปัญหาและความ
ต้องการก าลังคนด้านสุขภาพของประเทศและรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สถาบัน     
พระบรมราชชนกและวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกันจัดท ายุทธศาสตร์เพื่อ
ใช้เป็นเข็มทิศน าทางสู่ความส าเร็จขององค์กรในอนาคต ท า การวิเคราะห์สภาพการณ์ที่เป็นปัจจัยเข้า
เชิงนโยบาย ความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และสถานการณ์ของภารกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
และควรจะเป็นในอนาคต เห็นได้จากสถาบันพระบรมราชชนกได้ก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์          
การพัฒนา พ .ศ. 2554-2558 ให้เป็นสถาบันการศึกษาชั้นน าเพื่อสร้างก าลังคนคุณภาพด้านสุขภาพ  
ให้ประเทศ  สร้างชุมชนให้อุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน จากการวิเคราะห์ความจ าเป็น             
ทางยุทธศาสตร์ที่เป็นหัวใจหลักแห่งความส าเร็จขององค์กร  (Key Success Factor: KSF)  สถาบัน
พระบรมราชชนกได้ก าหนด จุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาในข้อที่  2 การพัฒนาองค์กรให้มีความ
เป็นเลิศที่เป็นที่พึ่งทางความรู้และปัญญาทางด้านสุขภาพแก่ท้องถิ่น สถานบริการทางสุขภาพและ    
ทุกภาคส่วน เป็นผู้น าและแหล่งอ้างอิงทางองค์ความรู้ด้านวิชาการสุขภาพของชาติ ส าหรับจุดยืน      
ในการพัฒนาข้อที่ 6 ผลักดันให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพสูง        
มีกฎหมายและระเบียบที่เอื้อต่อการด าเนินงาน เป็นองค์กรที่เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้  อีกทั้งสถาบัน

                                                 

 24สถาบันพระบรมราชชนก,  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยใน
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก, เข้าถึงเมื่อ 28 เมษายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.pi.ac.th. 
group/360 
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ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่สถาบันอุดมศึกษาชั้นน าที่มีสมรรถนะสูง มีความเข้มแข็งและ
มุ่งท้องถิ่น ในเป้าประสงค์ระยะเวลา 5 ปี ได้ก าหนดความมุ่งหมายให้มีการสร้างและพัฒนาวิทยาลัย
ให้มีความพร้อมของสถาบันและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  
โดยเน้นการมีส่วนร่วม การเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศ  (Excellence Center) ที่จะต้องเทียบเคียง
และสามารถแข่งขันกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั้งของรัฐและเอกชนได้ 25  ดังนั้น การพัฒนาสถาบันสู่
องค์กรที่มีความเป็นเลิศจึงเป็นสิ่งส าคัญต่อคุณภาพการศึกษา แต่การพัฒนาองค์กรให้ได้ตามความ
คาดหวังและความต้องการจ าเป็นนี้ได้ วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขยังมีปัญหาด้าน
การบริหารจัดการและมีข้อจ ากัดในหลายด้านเกี่ยวกับปัญหาความไม่ทัดเทียมกันในคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาของแต่ละวิทยาลัย  ส าหรับปัญหาด้านการบริหารจัดการ เห็นได้จาก
สถาบันพระบรมราชชนกได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2559-2563 เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร คณาจารย์ของ
วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวม 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22-24 ธันวาคม 2557 
และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของ
องค์กรด้วยวิธีการวิเคราะห์สวอต (SWOT Analysis) จากการวิเคราะห์จุดอ่อนของการบริหารจัดการ
ภายใต้บริบทในภาพรวม พบว่า ระบบการบริหารจัดการยังไม่มีความเป็นสากลในบริบทของสถาบัน  
อุดมศึกษา ระบบบริหารจัดการไม่เข้มแข็ง ขาดความอิสระทางวิชาการ และขาดความเป็นมืออาชีพใน
การบริหารการศึกษาแบบอุดมศึกษาชั้นน า  โครงสร้างขององค์กรยังไม่เอื้อต่อการรองรับการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาชั้นน า องค์กรมุ่งท างานเฉพาะกิจเพื่อตอบสนองภารกิจที่กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนดเท่านั้น มาตรการเชิงรุกในการสร้างองค์กรให้มีความเข้มแข็งสู่การพึ่งตนเองไม่ชัดเจน อีกทั้ง
ขาดความต่อเน่ืองในการบริหารจัดการ 26 ส าหรับข้อจ ากัดในเรื่องความไม่ทัดเทียมกันในคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา เห็นได้จากข้อมูลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกของวิทยาลัยแต่ละแห่ง
มีสภาพปัญหาและความแตกต่างขององค์กรในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษา เช่น ระดับ
และจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน จ านวนนักศึกษาและอาจารย์ อาคารสถานที่ อุปกรณ์การศึกษาต่าง ๆ
รวมทั้งวัตถุประสงค์และระยะเวลาการก่อตั้งวิทยาลัยแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน  อีกทั้งผลจาก    
การประเมินวิทยาลัยพยาบาลของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันพระบรมราชชนก 
พบว่า มีวิทยาลัยกลุ่มหนึ่งที่มีการด าเนินการตามเกณฑ์ที่ก าหนดอยู่ในระดับดีและมีวิทยาลัยบางแห่งที่

                                                 

 25สถาบันพระบรมราชชนก,  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันพระบรมราชชนก พ .ศ. 
2554-2558, เข้าถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.pi.ac.th. 

 26สถาบันพระบรมราชชนก,  ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันพระบรมราชชนก 
พ.ศ. 2559-2563, เข้าถึงเมื่อ 17 มิถุนายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.pi.ac.th. 

http://www.pi.ac.th/
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ด าเนินการผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดในระดับดีมาก ได้รับรางวัลในฐานะที่เป็นสถาบันที่มีการปฏิบัติที่ดี (Good 
Practice) เฉพาะด้าน แต่มีวิทยาลัยอีกกลุ่มหนึ่งที่มีการด าเนินการอยู่ในระดับต้องปรับปรุงบางมาตรฐาน 

สิ่งเหล่านี้ท าให้คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของแต่ละวิทยาลัยมีความแตกต่างกันไปด้วย27 
 จากสภาพปัญหาและแนวโน้มดังกล่าว สถาบันพระบรมราชชนกได้ก าหนดทิศทาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันพระบรมราชชนก  พ.ศ.2559-2563 เพื่อใช้เป็นเข็มทิศน าทางสู่
ความส าเร็จขององค์กรในอนาคต ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันให้มีความสอดคล้อง
กับนโยบายการสาธารณสุข และแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาส าหรับก าลังคนด้านสุขภาพ        
ในศตวรรษที่ 21 (พ.ศ.2557-พ.ศ.2561) ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “การศึกษา คุณภาพ เสมอภาค เพื่อ
สมรรถนะและหัวใจบุคลากรด้านสุขภาพ”  มุ่งเน้นประเด็นยุทธศาสตร์สู่วิสัยทัศน์ที่มีความส าคัญต่อ
การสร้างความเป็นเลิศในการบริหารสถาบัน คือ การปฏิรูปการบริหารจัดการในสถาบันการศึกษา 
การออกแบบการบริหารจัดการของสถาบันการศึกษา และกระบวนการเรียนการสอน 28  โดยสถาบัน
มุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นเลิศขององค์กรเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน า   
สร้างก าลังคนด้านสุขภาพเพื่อชุมชน 29  ซึ่งปรากฏอยู่ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันพระ     
บรมราชชนก พ .ศ.2559-2563 ก าหนดวิสัยทัศนใ์ห้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน า สร้างก าลังคนด้าน
สุขภาพระดับสากลสู่ชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืนและก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร
สมรรถนะสูงสู่การเป็นสถาบันชั้นน า  ในเป้าประสงค์ได้ก าหนดความมุ่งหมายให้ 1) มีความเข้มแข็ง
ทางด้านบริหาร บริการและวิชาการ พึ่งตนเองได้  เป็นที่พึ่งของท้องถิ่นและชุมชน ได้รับการยอมรับใน
ระดับประเทศและสากล และ 2) บัณฑิตและบุคลากรด้านสุขภาพที่ได้รับการพัฒนาจากสถาบันฯ     
มีความเพียงพอ และมีสมรรถนะที่พึงประสงค์ มีความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับความต้องการของ

                                                 

 27สถาบันพระบรมราชชนก,  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยใน
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก , เข้าถึงเมื่อ 27 มิถุนายน 2558, เข้าถึงได้จาก  http://www.pi. 
ac.th. 

 28สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ, มติ 3 การปฏิรูปการศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพให้สอดคล้อง
กับความจ าเป็นด้านสุขภาพในบริบทสังคมไทย: สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา
ส าหรับก าลังคนด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2557-พ.ศ. 2561), เข้าถึงเมื่อ 31 ธันวาคม 
2557, เข้าถึงได้จาก http://classic.samatcha.org/?q=taxonomy/term/170  

 29สถาบันพระบรมราชชนก,  สบช.  เดินหน้าร่างแผนยุทธศาสตร์ ก้าวสู่สถาบัน  
อุดมศึกษาชั้นน า สร้างก าลังคนด้านสุขภาพเพื่อชุมชน  ภายในปี 2563,  เข้าถึงเมื่อ 15 มิถุนายน 
2558, เข้าถึงได้จาก http://www.pi.ac.th/news/457 

http://classic.samatcha.org/?q=taxonomy/term/170
http://www.pi.ac.th/news/457
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ระบบสุขภาพ30 จากผลกระทบที่ส่งผลต่อการบริหารสถาบันการศึกษาและความจ าเป็นในการพัฒนา
คุณภาพความเป็นเลิศของสถาบันการศึกษา  ประกอบกับการแข่งขันเสรีการศึกษาของประชาคม
อาเซียนดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น สถาบันการศึกษาวิชาชีพพยาบาลเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะ
ทางที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเช่นเดียวกัน ซึ่งสภาพปัญหาดังกล่าวอาจส่งผลกระทบท าให้      
เป็นภาระต่อการบริหารองค์การที่จะต้องพยายามแสวงแนวทางปรับองค์การ เพื่อให้ก้าวไปสู่      
“ความเป็นเลิศ ” โดยผู้บริหารจะต้องตระหนักและให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมความเป็นเลิศใน     
การบริหาร ซึ่งจะท าให้วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลกที่มีอยู่ตลอดเวลา สามารถท าหน้าที่เป็นองค์กรชี้น าด้านสังคมได้ต่อไป เพราะวิทยาลัย
เป็นสถาบันที่มีหน้าที่ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของระบบ
สุขภาพในการให้บริการแก่ประชาชน31  ดังนั้น วิทยาลัยจะเป็นสถาบันที่มีคุณภาพให้กับสังคมได้หรือ
มีชื่อเสียงมากน้อยแค่ไหนจึงขึ้นอยู่กับการบริหารสถาบัน   จากความส าคัญของปัญหาและความจ าเป็น
ในการพัฒนาคุณภาพความเป็นเลิศของสถาบันการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางที่ต้องปรับตัวเพื่อให้ทันกับยุคสมัยของสังคมเทคโนโลยี
และสังคมความรู้ไร้พรมแดน มีการบริหารสถาบันที่จะท าให้มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถ
แข่งขันกับสถาบันการศึกษาอื่น  ๆ   สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประชาชนเป็นส าคัญ  
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  ท าให้สถาบันควรมีความมุ่งมั่นพัฒนาด้านความเป็นเลิศ มีการทบทวน
บทบาทในการบริหารสถานศึกษาอย่างจริงจังด้วยเป้าหมายเพื่อสร้างก าลังคนด้านสุขภาพให้มี
ความสามารถในการพัฒนาให้ประชาชนเกิดสุขภาวะและมีคุณภาพชีวิตที่ดี32                       
                การบริหารการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลซึ่งเน้นการผลิตบัณฑิตวิชาชีพพยาบาลที่มี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการประกอบอาชีพในระดับสูง เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งการมีบทบาทในการพัฒนาก าลังคนด้านสาธารณสุขของ
ประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าและทัดเทียมกับนานาอารยประเทศอื่น  ๆ ที่จัดการศึกษาพยาบาล 

                                                 

 30สถาบันพระบรมราชชนก,  ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันพระบรมราชชนก 
พ.ศ.2559-2563, เข้าถึงเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.pi.ac.th/1-11 

 31สถาบันพระบรมราชชนก,  บทสรุปผู้บริหาร : รายงานผลการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันพระบรมราชชนก พ .ศ. 2555, เข้าถึงเมื่อ     
1 พฤศจิกายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.pi.ac.th. 

 32สถาบันพระบรมราชชนก,   แผนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของสถาบัน     
พระบรมราชชนกเข้าสู่ประชาคมอาเซียน , เข้าถึงเมื่อ 1 ตุลาคม 2557, เข้าถึงได้จาก  http://www. 
pi.ac.th.  

http://www.pi.ac.th/
http://www.pi.ac.th/
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ดังนั้น การที่วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจะสามารถด าเนินการตามภารกิจหน้าที่ให้
บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้  จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการบริหารจัดการสถาบันการศึกษาที่ดีมี
ประสิทธิภาพและสามารถสร้างความเป็นเลิศในการบริหารแก่องค์กรได้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  เน่ืองจากวิทยาลัย   
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรทางการศึกษาพยาบาลหลักของประเทศที่มีครอบคลุม      
ในทุกภาคของประเทศไทย  มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตพยาบาลในระดับปริญญาตรี โดยเน้น
การสอน การประเมินและวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งการประยุกต์ความรู้เพื่อให้บริการ
วิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนในท้องถ่ินที่สอดคล้องกับความต้องการทางด้านสุขภาพของสังคมและ
สถานประกอบการ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ โดยการศึกษาหลักการ แนวคิด 
และทฤษฎีต่าง  ๆ มาประยุกต์เป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารสถาบัน  
การศึกษาพยาบาลต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อทราบปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข   
 2. เพื่อทราบผลการยืนยันปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข  
 

ข้อค าถามของการวิจัย 
 1. ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข          
มีปัจจัยใดบ้าง  
 2. ผลการยืนยันปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข เป็นอย่างไร 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข         
มีลักษณะเป็นพหุปัจจัย   
 2. ผลการยืนยันปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขมีความเหมาะสม เป็นไปได้ ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยเพื่อศึกษา “ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข”  ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยจากองค์ความรู้ในเรื่องต่อไปน้ี 
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     กลุ่มแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเลิศในการบริหาร  1) องค์ประกอบของ
องค์การตามแนวคิดทฤษฎีการออกแบบโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ( Structure in Five: 
Designing Effective Organization) ของ มินทซเบิร์ก (Mintzberg) โดยมีส่วนประกอบหลักพื้นฐาน
ขององค์การ (The  Five  Part of  Organization) ก าหนดไว้ 5 ส่วน คือ 1.1) ส่วนปฏิบัติการหลัก  
(Operating Core) คือ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าและบริการโดยตรง  งานของฝ่ายนี้
เปรียบเทียบได้กับงานหลัก (Line) ซึ่งตอบสนองวัตถุประสงค์หลักขององค์การ 1.2) ส่วนบริหารสูงสุด   

(Strategic Apex) คือ ผู้บริหารระดับสูงซึ่งท าหน้าที่รับผิดชอบทั้งหมดขององค์การ 1.3) ส่วนผู้บริหาร
ระดับกลาง (Middle Line) คือ กลุ่มบุคคลที่เชื่อมโยงระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับส่วนปฏิบัติการหลัก 
1.4) ส่วนที่ปรึกษาด้านเทคนิค (The Techno Structure)  คือ นักวิเคราะห์ที่ท าหน้าที่ในการก าหนด
มาตรฐานการท างานขององค์การ  การวางแผนและควบคุมการท างาน  1.5) ส่วนงานสนับสนุน      
การปฏิบัติงาน  (Support Staff)  คือ  ผู้ที่ท าหน้าที่สนับสนุนในการบริการต่าง  ๆ แก่องค์การ 33         
2) แนวคิดเกี่ยวกับหน้าที่การบริหารของ  ดูบริน  (Dubrin) สาระส าคัญของหน้าที่การบริหาร คือ        
2.1) การวางแผน ( Planning) เป็นกระบวนการก าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การและ
ตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะด าเนินการอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายที่คาดหวังไว้ 2.2) การจัดองค์การและ
บุคลากร (Organizing and Staffing) เป็นกระบวนการจัดการทรัพยากรต่าง  ๆ ที่จ าเป็นและส าคัญ      
ที่จะท าให้การด าเนินงานบรรลุผลและการมีบุคลากรที่เพียงพอจะท าให้มั่นใจว่าการบริหารทรัพยากร
มนุษย์จะท าให้องค์การไปสู่เป้าหมายได้ 2.3) การน า (Leading) เป็นการอ านวยการและการประสานงาน 
กระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายขององค์การ 2.4) การควบคุม  (Controlling) เป็นการ
ก ากับให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์  มีการเปรียบเทียบกับมาตรฐาน           
ที่ก าหนดไว้34  3) แนวคิดความเป็นเลิศของ  ปีเตอร์ และวอเตอร์แมน  (Peter and Waterman)       
ซึ่งเป็นผลงานวิจัยรูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของแมคเคนซีที่เรียกว่า  “7S framework”
ประกอบด้วย 3.1) โครงสร้าง ( Structure) 3.2) กลยุทธ์ ( Strategy)  3.3) บุคลากร  (Staff)               
3.4) รูปแบบ  (Styles)  3.5) ระบบและวิธีการ ( Systems)  3.6) คุณค่าร่วม ( Share Values)           

                                                 

 33Henry Mintzberg, Structure in Five: Designing  Effective Organizations 
(Englewood Cliffs., 1983), อ้างถึงใน  ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์,  ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่  
(กรุงเทพมหานคร: ธนาเพลส, 2549), 97. 

 34Andrew J. Dubrin, Essential of Management, 9th ed.  (New York: South- 
Western College Publishing, 2012), 12-13. 
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3.7) ทักษะ (Skills)35 และ 4) ศูนย์องค์การความเป็นเลิศ ( The Center of Organization 
Excellence: COE) กล่าวถึงปัจจัยความเป็นเลิศขององค์การ  (Organization Excellence) มีปัจจัย
แนวทางแบบบูรณาการในการบริหารด้านระบบกลยุทธ์  (Strategic System) โดยการจัดแบ่งงาน   
ตามหน้าที่หลัก การก าหนดกลยุทธ์ จัดล าดับความส าคัญ การจัดสรรทรัพยากร การประเมินองค์กร     
และการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง  ซึ่งมีปัจจัยส าคัญ  ได้แก่ 4.1) แผนกลยุทธ์ ( Strategic Plans)         
เชิงบูรณาการ 4.2) โครงสร้างการบริหารที่โปร่งใส ( Governance Structures) 4.3) โครงสร้าง
องค์กร (Organization Structure) ที่เหมาะสม36 

    กลุ่มแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ  1) การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( Public Sector Management  Quality  Award: PMQA)    
พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย 1.1) การน าองค์การ 1.2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 1.3) การให้
ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  1.4) การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 
1.5) การมุ่งเน้นระบบบุคลากร 1.6) การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ  1.7) ผลลัพธ์การด าเนินการ 37 และ
ผลการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Performance Excellence) เป็นแนวทางการจัดการผลการด าเนินการ
ของส่วนราชการอย่างบูรณาการ  ซึ่งส่งผลให้เกิดการส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้นอยู่เสมอให้แก่ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ซึ่งจะส่งผลต่อความส าเร็จของส่วนราชการ  มีการปรับปรุงประสิทธิผลและ
ความสามารถของส่วนราชการโดยรวม เกิดการเรียนรู้ของส่วนราชการและบุคลากร 38 และ 2) รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2557-2558 (Thailand Quality Awards: TQA) เกณฑ์เพื่อการด าเนินการ
ที่เป็นเลิศ ประกอบด้วย 2.1) การน าองค์กร  2.2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์  2.3) การมุ่งเน้นลูกค้า  2.4) 

                                                 

 35Thomas J. Peters, and Robert H. Waterman, Jr., In Search of Excellence:  
Lesson from America Best Run Companies, accessed June 23, 2014, available from 
http://www.iei.liu.se/q/filarkiv/phdcourses/1.../In Search of Excellence.partners. 

 36The Center of Organization Excellence, Organizational Effectiveness, 
accessed June 10, 2014, available from http://www.center4oe.com/. 

 37ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,  เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award (กรุงเทพมหานคร : วิชั่น 
พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย, 2558), 22-67. 

 38เรื่องเดียวกัน, 131. 

http://www.iei.liu.se/q/filarkiv/phdcourses/1.../In%20Search
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การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้   2.5) การมุ่งเน้นบุคลากร   2.6) การมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติการ 2.7) ผลลัพธ์39 
 กลุ่มแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่และการบริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย  1) วิจิตร ศรีสอ้าน ให้ทัศนะไว้ว่า ความเป็นอิสระ คือ 
หลักการกระจายอ านาจซึ่งอ านาจสูงสุดอยู่ที่สภาสถาบันโดยรัฐมีบทบาทในด้านการก ากับนโยบาย
และแผน การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน การควบคุมมาตรฐานการศึกษาและการแต่งตั้งสภา
มหาวิทยาลัย อธิการบดีและศาสตราจารย์เท่านั้น ดังนั้น  สถาบันจึงสามารถพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการตนเองที่คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อการบรรลุความเป็นเลิศของพหุภารกิจ ได้แก่ 
1.1) การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) หรือหลักธรรมาภิบาล 1.2) ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ 
ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริหารสูงสุดของสถาบันและองค์คณะบุคคลต่าง ๆ40  2) ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ให้ทัศนะว่า 
แนวคิดกระบวนทัศน์ใหม่ของการบริหารจัดการอุดมศึกษาไทยจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงให้ทัน     
กระแสโลก ได้แก่ 2.1) การบริหารสถาบัน  ซึ่งต้องปรับระบบราชการไปเป็นระบบของสถาบันเองที่มี
ความอิสระภายใต้ความรับผิดชอบ  มีโครงสร้างที่คล่องตัว มีการตรวจสอบ การคานอ านาจ และ     
การให้ความเป็นธรรม 2.2) การก ากับดูแลของรัฐ ซึ่งต้องเปลี่ยนจากระบบบังคับบัญชาไปสู่ระบบ
ก ากับดูแลที่เน้นความสัมพันธ์ในลักษณะการประสานงานให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มีการจัดตั้งสมาคม   
ต่าง ๆ ที่ดูแลกันเองและพัฒนาการวิชาชีพในระดับอุดมศึกษา 41 3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอมาตรฐาน  
การอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผน    
การศึกษาแห่งชาติ  โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา  
ระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 42          
4) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพของสถาบันในระดับอุดมศึกษา

                                                 

 39ส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ,  คู่มือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2557-
2558 (กรุงเทพมหานคร: แกรนอาร์ต ครีเอทีฟ, 2556), 4-9.   

 40วิจิตร ศรีสอ้าน,  มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐในทัศนะศาสตราจารย์  ดร .วิจิตร       
ศรีสอ้าน (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2552), 1-12. 

 41ไพฑูรย์ สินลารัตน์,  สรุปย่อรายงานการวิจัยกระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารจัดการ
อุดมศึกษาไทย , คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  เข้าถึงเมื่อ 12 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้
จาก http://www.oknation.net. 
 42“ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ .ศ. 2554,”       
ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 128, ตอนพิเศษ 47 ง (24 เมษายน 2554): 44.  

http://www.oknation.net/
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ต้องให้ความส าคัญกับความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ ( Autonomy) มีการตรวจสอบได้ 
(Accountability) และมีธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance)43 5) เกณฑ์หรือตัวชี้วัดการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยสากล สถาบันอุดมศึกษาของไทยได้พิจารณาเกณฑ์หรือตัวชี้วัดที่ส าคัญของการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยจากทั่วโลก  ส าหรับน ามาเป็นแนวทางในการบริหารสถาบันให้มีความเป็นเลิศ พัฒนา
คุณภาพมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ เกณฑ์หรือตัวชี้วัดของสถาบันหรือหน่วยงาน   
ต่าง ๆ ของต่างประเทศและการจัดอันดับ  เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสากล  ได้แก่ 5.1) เกณฑ์หรือ
ตัวชี้วัดการจัดอันดับของหนังสือพิมพ์ไทมส์ ไฮเออร์  เอดูเคชัน  ซัปพลีเมนต์ ( Times Higher 
Education Supplement: TIMES) จากสหราชอาณาจักร  ด าเนินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก
(The World University Ranking) ก าหนดตัวชี้วัด ประกอบด้วย 5.1.1) คุณภาพการสอน
(Teaching-the Learning Environment)  พิจารณาจากบรรยากาศการเรียนการสอน  หรือ
สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ของนักศึกษา  5.1.2) ความเป็นนานาชาติ  (International Mix-staff and 
Students and Research) พิจารณาจากความหลากหลายของนักศึกษาและบุคลากรนานาชาติใน
มหาวิทยาลัย 5.1.3) รายได้เชิงอุตสาหกรรม  (Industry-income Innovation) พิจารณาจากรายได้
ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากภาคอุตสาหกรรม  ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึง
คุณภาพของการถ่ายทอดองค์ความรู้/นวัตกรรมสู่สังคม  5.1.4) งานวิจัย  (Research-volume, 
Income and Reputation) พิจารณาจากปริมาณ  ผลงานวิจัย รายได้และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย  
ประกอบด้วย ชื่อเสียงด้านการวิจัย  รายได้จากการวิจัย  จ านวนผลงานตีพิมพ์ต่ออาจารย์และนักวิจัย  
และรายได้วิจัยจากภาครัฐต่อรายได้วิจัยรวม 5.1.5) การอ้างอิงผลงานวิจัยทางวิชาการ  (Citations-
research Influence) พิจารณาจากจ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  แสดงถึง      
ความเชื่อมั่นของนักวิชาการทั่วโลกในคุณภาพงานวิจัย 44 5.2) เกณฑ์หรือตัวชี้วัดการจัดอันดับของ       
ควอสแควเรลลี ซิมมอนด์  (Quacquarelli Symonds Limited: QS) เป็นบริษัทเอกชนทางธุรกิจ  
ด้านการศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักร   มีการก าหนดตัวชี้วัดและค่าน้ าหนักของ  ปี ค.ศ. 2015 ของ 
QS Asian University Rankings และตัวชี้วัด QS World University Rankings ประกอบด้วย 
5.2.1) ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ ( Academic Reputation) 5.2.2) ชื่อเสียงในหมู่ผู้จ้างงาน

                                                 

 43ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, รายงานประจ าปี  2556 1 ทศวรรษ 
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 
2557), 43. 

 44Thomson Reuters, The World University Ranking, accessed July 28, 
2015, available from https://www.Time higher education co.uk/world university 
ranking/2015/regional-ranking/methodology. 

https://www.time/


 

 

20 

(Employer Reputation) 5.2.3) อัตราส่วนนักศึกษาต่อคณะ  (Faculty Student) 5.2.4) อัตราส่วน
งานวิจัยถูกใช้อ้างอิงต่อเอกสาร  (Citations Per Paper) 5.2.5) อัตราส่วนเอกสารงานวิจัยต่อคณะ
(Paper Per Faculty) 5.2.6) สัดส่วนนักศึกษาต่างชาติ  (Proportion of International Students) 
5.2.7) สัดส่วนคณะวิชาระหว่างประเทศ ( Proportion of International Faculty) 5.2.8) สัดส่วน
นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่เข้ามาเรียนในประเทศ  (Proportion of Inbound Exchange Student) 
5.2.9) สัดส่วนนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ไปเรียนต่างประเทศ  (Proportion of Outbound Exchange 
Students)45 5.3) การจัดอันดับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยโลกที่ ได้รับการยอมรับ โดยเว็บโอเมตริกซ์  
(Webometrics) มีเกณฑ์การพิจารณาความเป็นเลิศ ( Excellence) ในเรื่องผลงานการตีพิมพ์ที่ได้รับ
การยอมรับในวารสารระดับนานาชาติ  (International Journals)46 6) สภาการพยาบาลได้ก าหนด
แนวทางการบริหารของสถาบัน การศึกษาวิชาชีพพยาบาลตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วย
หลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์  พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย 
4 ด้าน ได้แก่ 6.1) การเรียนการสอน สถาบันการศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับน้ีเพื่อเอื้อให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะและสมรรถนะตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร 6.2) การวิจัย สถาบันการศึกษาต้องมีการวิจัย  โดยก าหนดนโยบาย  แผนงาน โครงการ 
ระบบสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการสู่สังคม มีการ
ประเมินผลและการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 6.3) การบริการวิชาการแก่สังคม สถาบันการศึกษาต้อง
มีการบริการวิชาการแก่สังคมโดยก าหนดนโยบาย และวัตถุประสงค์แผนงาน โครงการ การด าเนินงาน
และมีการประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 6.4) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
สถาบันการศึกษาต้องมีการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  โดยก าหนดนโยบายวัตถุประสงค์  
แผนงานโครงการ การด าเนินงานและมีการประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง47 7) การจัดล าดับ
ความเป็นเลิศของสถาบันการศึกษาพยาบาล จะมุ่งเน้นไปที่การค้นหาสถาบันที่ได้รับการยอมรับ 
โปรแกรมการศึกษาพยาบาลที่มีมาตรฐาน และสถาบันมีชื่อเสียงที่ดีผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามตัวบ่งชี้

                                                 
 45QS top universities,World University Rankings: Methodology, accessed 
July 28, 2015, available from http://www.topuniversities.com/university-rankings-
articles/world-university-rankings/qs-world-university-rankings-methodology 
 46Webometrics, Ranking Web of University:  Methodology, accessed   
August 1, 2015, available from http://www.webometrics.info/en/Methodology 
 47“ข้อบังคับของสภาการพยาบาล  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา
วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์  พ.ศ. 2556,” ราชกิจจานุเบกษา   เล่ม 130, ตอนพิเศษ 77 ง  
(26 มิถุนายน 2556): 5. 
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คุณภาพที่ก าหนด48 และ 8) การจัดอันดับสถาบันการศึกษาพยาบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา มีการ
จัดอันดับโดยสถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ 8.1) ยูเอสนิวส์ แอนด์ รีพอร์ท  
(U.S News and World Report) มีเกณฑ์พื้นฐานที่วัดปัจจัยน าเข้าและการวัดผลผลิต ( Output 
Measures) 8.2) มูลนิธิการวิจัยเอนไอเอช ( NIH Research Funding) จัดล าดับสถาบันโดยพิจารณา
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยของสถาบันการศึกษา 49 8.3) เดอะเอลิส การจัดล าดับ
สถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีชื่อเสียง (The A-List: Top Nursing School Rankings) มีการประเมิน
เพื่อการจัดล าดับ ประกอบด้วย 8.3.1) Affordability: ค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนมีราคาต่ า  (Low 
Tuition Costs) 8.3.2) Academic Quality: คุณภาพทางวิชาการ  8.3.3) Accessibility: การเข้าถึง
ในการรับบริการ 8.3.4) เปอร์เซนต์ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สามารถสอบผ่านการทดสอบของนิวเคล็ก 
อาร์เอนเทสท์ (NCLEX-RN Test) ของสภาการพยาบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา50                
   กลุ่มแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความเป็นเลิศในการบริหารสถาบันระดับอุดมศึกษา 
(Excellence in Management Higher Education Framework)  ในต่างประเทศ  1) ซาลมิ 
(Salmi) กล่าวถึงกลไกการขับเคลื่อนสถาบันการศึกษาชั้นน า คือ การบริหารที่เหมาะสม  (Favorable 
Governance) ซึ่งสถาบันจะต้องมีระบบการก ากับดูแลกิจการภายในสถาบันที่มีความยืดหยุ่น
เหมาะสม  สอดคล้องกับบริบทของแต่ละสถาบัน  มีระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสชัดเจน  มีกลไก  
การแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปเป็นแผนงานเพื่อการน าไปสู่ปฏิบัติการได้  มีปัจจัยส าคัญ ได้แก่         
1.1) การสนับสนุน 1.2) การควบคุมดูแล 1.3) โครงสร้างการบริหาร 1.4)ทีมภาวะผู้น า 1.5) วิสัยทัศน์          
กลยุทธ์51 2) เอสเทอร์แมนและน็อคคาล่า  (Estermann and Nokkala) กล่าวถึงปัจจัยของความ  
ส าเร็จของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในยุโรป ( Success Factors for European Universities) 

                                                 

 48All Nursing Schools, Learn The Importance of Nursing School 
Rankings, accessed December 23, 2557, available from http://www.allnursingschools. 
com. 

 49Monster Nursing, Guide to Nursing School Rankings, accessed 
December 23, 2014, available from http://www.nursinglink.monster.com/education/ 
articles. 

 50The A List Nursing, Top Nursing School Rankings, accessed December 
25, 2557, available from http://www.college.atlas.org/the-nursing.rankings-a.list-
Faqs.html 

 51Jamil Salmi, The Challenge of Establishing World Class Universities, 
accessed June 20, 2014, available from http://www.sitersources.worldbank.org. 

http://www.allnursingschools/
http://www.nursinglink.monster.com/education/
http://www/
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ประกอบด้วย ผู้น าที่สามารถออกแบบโครงสร้างการบริหารภายในให้มีประสิทธิภาพ มีการเลือกตั้ง
และฝึกอบรมผู้บริหารระดับหน่วยงาน มีโปรแกรมวิชาการที่ยอดเย่ียม และมีการใช้ทรัพยากร
งบประมาณ โดยปัจจัยเหล่านี้ด าเนินการภายใต้พันธกิจที่เป็นจุดเน้นและเป็นนโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษานั้น  ๆ  ส าหรับการบริหารจัดการจะอยู่ภายใต้การควบคุมของสถาบัน มีปัจจัยที่
ส าคัญ ได้แก่ 2.1) ภาวะผู้น าของผู้บริหาร ( Executive Leadership) คือ ความสามารถของผู้บริหาร
สถาบันในการตัดสินใจด าเนินกิจการภายในด้านต่าง  ๆ ซึ่งภาวะผู้น าของผู้บริหารจะเป็นตัวบ่งชี้ความ
อิสระขององค์กร 2.2) โครงสร้างการบริหารภายใน (Internal Academic Structures) พิจารณาจาก
ความสามารถในการตัดสินใจให้มีโครงสร้างการบริหารภายในด้วยสถาบันก าหนดเอง หรือการมี
โครงสร้างการบริหารภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมายหรือตามแนวทางที่มีอยู่จริงในกฎหมาย  2.3) การ
สร้างสรรค์ให้สถาบันเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของแต่ละประเทศ  (Creating Legal Entities) เป็น
ความสามารถในการบริหารสถาบันการศึกษาให้ด าเนินการได้อย่างอิสระตามกฎหมายโดยที่
สถาบันการศึกษายังคงใช้กลยุทธ์สู่การปฏิบัติด้วยความยืดหยุ่นและวิธีการที่ถูกต้องน าไปสู่การบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน  2.4) รูปแบบการปกครองที่ต้องค านึงถึงโครงสร้างตามหลักธรรมาภิบาล
(Governance Structures) โดยที่มีรูปแบบ 2 ชนิด คือ แบบที่ 1 มีกรรมการบริหารและกรรมการ
สภาสถาบันสูงสุดร่วมตัดสินใจ และแบบที่  2 มีคณะกรรมการบริหารชุดเดียวในการตัดสินใจ 52         
3) ความเป็นเลิศในการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา  (The Excellence Higher 
Education in the USA) รูเบ็น (Ruben) กล่าวถึงปัจจัยที่จ าเป็นเพื่อความเป็นเลิศในการบริหาร 
(Excellence in Management) และการธ ารงรักษาไว้ของสถาบันอุดมศึกษาอย่างดีเยี่ยม 
ประกอบด้วย 3.1) ภาวะผู้น า (Leadership)  3.2) เป้าหมาย/จุดประสงค์และแผนงาน  (Purposes 
and Plans) 3.3) ผู้ได้รับประโยชน์และผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  (Beneficiaries and Constituencies)       
3.4) การจัดโปรแกรมและการให้บริการ  (Program and Services) 3.5) บุคลากรในส านักงานและ
สถานที่ท างานที่น่าอยู่  (Faculty/Staff and Workplace)  3.6) การประเมินและการใช้ข้อมูล
สารสนเทศ (Assessment and Information Use) 3.7) ผลลัพธ์และการน าองค์การ ( Outcomes 
and Achievements)53   4) รูปแบบความเป็นเลิศของมูลนิธิบริหารคุณภาพแห่งชาติยุโรป  (The 
European Foundation for Quality Management “Excellence Model”) เป็นแนวคิด       

                                                 

 52Thomas Estermann, Terhi  Nokkala, and Monika Steinel M., University 
Autonomy in Europe II. The Scorecard  (Brussels: EUA, 2011), 9, 24-27.  

 53Brent D. Ruben, Excellence in Higher  Education  Guide: an Integrated 
Approach to Assessment, Planning and Improvement in Colleges and 
Universities (United State of America: Workbook alk. paper., 2014), 17-20.  
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การประเมินตนเองเพื่อการวัดจุดแข็งและส่วนที่ต้องปรับปรุงของกิจกรรมในองค์การ ซึ่งองค์การด้าน
การศึกษาสามารถใช้ประเมินความก้าวหน้าขององค์การที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย 4.1) ภาวะ
ผู้น า (Leadership)  4.2) นโยบายและกลยุทธ์ (Policy and  Strategy)  4.3) การบริหารบุคคลใน
องค์กร (People Management) 4.4) การเป็นหุ้นส่วนและทรัพยากรที่น าเข้าสู่กระบวนการท างาน
(Partnerships and  Resources) 4.5) กระบวนการบริหารจัดการ ( Process Management)54    
5) แนวคิดหลักของการด าเนินการที่เป็นเลิศด้านการศึกษาของบัลด์ดริจ   (The Baldrige 
Performance Excellence Framework: Education) ซึ่งกรอบแนวคิดนี้มีการน ามาประยุกต์ใช้ใน
ด้านการศึกษา เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงองค์การด้านการศึกษาให้มีความเป็นเลิศ ส าหรับกรอบ
การด าเนินการที่เป็นเลิศที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน  ระหว่าง  ปี ค.ศ. 2015–2016 ประกอบด้วย          
5.1) ภาวะผู้น า (Leadership) มุ่งเน้นที่บทบาทความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับอาวุโสกับการเป็น
ตัวอย่างที่ดีในการน าองค์กร มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  5.2) กลยุทธ์ (Strategy) 
มุ่งเน้นที่การพัฒนากลยุทธ์และการปฏิบัติการกลยุทธ์ให้ประสบความส าเร็จสู่เป้าหมายขององค์กร  
5.3) ลูกค้า (Customers) มุ่งเน้นที่การรับฟังความเห็นของผู้เรียน/ผู้รับบริการอื่น  ๆ และพันธะ  
สัญญากับผู้เรียน/ผู้รับบริการอื่น  ๆ 5.4) การวัดผล การวิเคราะห์และการบริหารจัดการความรู้ 
(Measurement, Analysis and Knowledge Management)  มุ่งเน้นที่การวัด วิเคราะห์และ     
การปรับปรุงสมรรถนะองค์กรและการจัดการความรู้ ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ            
5.5) ผู้ปฏิบัติงาน  (Workforce) มุ่งเน้นไปที่สภาพแวดล้อมของผู้ปฏิบัติงาน และพันธสัญญาของ
ผู้ปฏิบัติงาน 5.6) การปฏิบัติการ  (Operations) มุ่งเน้นไปที่กระบวนการท างาน การจัดโปรแกรม
การศึกษา การออกแบบการบริการ การค้นพบนวัตกรรม และการปฏิบัติการที่มีประสิทธิผลน าไปสู่
ความส าเร็จขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต 5.7) ผลลัพธ์ ( Results) มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ดี      
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน ผลลัพธ์ที่เกิดจากผู้เรียนและผู้รับบริการอื่นๆ  ผลลัพธ์การ
ด าเนินที่ดีในด้านผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร การมีธรรมาภิบาลในองค์กร และภาพรวมผลลัพธ์การ
ด าเนินงานที่ดีในด้านการบริหารงบประมาณ การเงินและการตลาด 55  และ 6) สถาบันมาตรฐานและ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา ( National Institute of Standard and Technology: 
NIST) กล่าวถึงเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ ( Education Criteria for 

                                                 

 54Manuella Brusoni, and others, The Concept Excellence in Higher 
Education  (Brusel Belgium: ENQA EISBEL, 2014), 9.  

 55Baldrige, Baldrige Excellence Framework (Education) Criteria Category 
and Item Commentary 2015–2016, accessed April 12, 2016, available from 
http://www.nist.gov/baldrige/publications/education_criteria.cfm 
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Performance Excellence) เป็นการประเมินคุณภาพสถาบันสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการยอมรับ   
ในระดับสากล เกณฑ์ด้านบริหาร ประกอบด้วย 6.1) การน าองค์กร (Leadership) โดยผู้น าระดับสูง
ของสถาบันเป็นผู้บริหารที่ชี้น าให้สถาบันมีความยั่งยืน มีจริยธรรมของผู้น าระดับสูง               
(Senior Leadership) มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  (Governance and Societal 
Responsibilities) 6.2) แผนกลยุทธ์  (Strategic Plans) ซึ่งสถาบันจะต้องแสดงวิธีการพัฒนากลยุทธ์  
(Strategy Development) และการปฏิบัติการกลยุทธ์ (Strategy Implementation)56           
 การศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยความเป็นเลิศใน       
การบริหาร ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญที่ได้จากการสัมภาษณ์ และการศึกษากรณี    
การบริหารวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จากแนวคิดทฤษฎีดังกล่าวบูรณาการเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
                 
                                           
          
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 56National Institute of Standard and Technology: NIST, Education Criteria 
for Performance Excellence,  accessed June 15, 2014, available from http://www. 
baldrige.nist/gov/. 
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ภาพที่ 1   ขอบข่ายแนวคิดเชิงทฤษฎีในการวิจัย 
 
ที่มา: “ข้อบังคับของสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการ 
พยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2556,” ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 130, ตอนพิเศษ 77 ง 
(26 มิถุนายน): 51. 
     : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, การจัดอันดับมหาวิทยาลัยเส้นทางพัฒนาคุณภาพ 
กาอุดมศึกษาไทย , เข้าถึงเมื่อ 26 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://portal.edu.chula.ac.th/ 
higher-ed/assets//document/seminar%20document/Ranking.pdf. 
     : “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554,” 
ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 128, ตอนพิเศษ 47 ง (24 เมษายน 2554): 44.    
     : ไพฑูรย์  สินลารัตน์, สรุปย่อรายงานการวิจัยกระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารจัดการ 

 
ความเป็นเลิศ 

ในการบริหารวิทยาลัย
พยาบาล 

สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 

กลุ่มแนวคิดทฤษฎ ี
เกี่ยวกับการบริหาร
สถาบันอุดมศึกษา 

แนวใหม่และการบริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาล 

- วิจิตร ศรีสอ้าน, 2552 
- ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2557    
- กระทรวงศึกษาธิการ, 2554 
- ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2556 
- เกณฑ์การจัดล าดับ
มหาวิทยาลัย 
สากล 
- สภาการพยาบาล, 2556 
- เกณฑ์การจัดล าดับ 
สถาบันการศึกษาพยาบาล 
ที่เป็นเลิศในต่างประเทศ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
กับปัจจัยความเป็นเลิศ

ในการบริหาร 
 

การศึกษา 
กรณีการบริหาร 

วิทยาลัยพยาบาล 
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 

 

 
 
 

ความคิดเห็นจากการ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ/

ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ปัจจัยความเป็นเลิศใน
การบริหารวิทยาลัย

พยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

เพื่อให้เข้าใจความหมายเฉพาะค าศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ตรงกัน  ผู้วิจัยจึงให้ค านิยาม
ความหมายไว้ดังนี้ 
 1. ความเป็นเลิศในการบริหาร  หมายถึง กระบวนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุจุดหมาย
ขององค์กรอย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ โดยอาศัยหน้าที่ทางการบริหาร คน และทรัพยากร
ต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ที่มีระดับความส าเร็จหรือประสิทธิผลของการด าเนินงานที่
มีความโดดเด่น  เป็นระดับคุณภาพสูงสุด  มีผลงานที่ยอดเยี่ยม เหนือกว่าธรรมดา สามารถเป็น
แบบอย่างให้กับองค์กรอื่นๆได้   
 2.  วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง สถาบันการศึกษาอุดมศึกษา
เฉพาะทางซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันพระบรมราชชนก สังกัดกระทรวงสาธารณสุข          
ที่ท าหน้าที่ในการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสาธารณสุข เป็นสถาบันที่ด าเนินการสอนตามหลักสูตร
การศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ซึ่งได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาจาก
คณะกรรมการสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย   
 
 
 
 

 



 
  

บทที่ 2 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง  ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยมีสาระส าคัญเกี่ยวข้องกับ  แนวคิด
ความเป็นเลิศในการบริหาร และปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเลิศในการบริหารองค์การ  
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ การบริหารสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่ ความเป็นเลิศ  
ในการบริหารของสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ การบริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลใน    
ประเทศไทย และการบริหารของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดดังนี้ 
 

แนวคิดความเป็นเลิศในการบริหาร 
 

 สภาพในปัจจุบันองค์การเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือแม้แต่ราชการก็ตามจะได้รับผลกระทบ
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆ ประกอบด้วย  เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง   
จึงมีผลให้องค์การต้องตกอยู่ในสภาวะที่มีอุปสรรคในการด าเนินการเพื่อให้องค์การด ารงอยู่ได้  
ประกอบกับสภาวะของการแข่งขันขององค์การต่างๆ  จะเพิ่มทวีความรุนแรงขึ้น  ทั้งในรูปแบบของ
สินค้า การบริการ ด้านคุณภาพ ความประหยัด  ในการด าเนินงาน 1  ซึ่งสภาพดังกล่าวท าให้เป็นภาระ
ต่อการบริหารองค์การที่จะต้องพยายามแสวงแนวทางปรับองค์การเพื่อให้ก้าวไปสู่  “ความเป็นเลิศ”
การบริหารจัดการที่ดีเท่านั้นที่จะท าให้องค์การนั้นๆ ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อก้าวสู่
ศตวรรษที่ 21 องค์การทั่วโลกได้มีการแข่งขันกันมากยิ่งข้ึนเพื่อให้ตนเองเกิดการได้เปรียบและได้ชื่อว่า
เป็นองค์กรที่มี  “ความเป็นเลิศ ” เน่ืองจากความเป็นเลิศจะแสดงถึงความเป็นองค์การที่ประสบ
ความส าเร็จและมีมาตรฐานสูง ซึ่งมีคุณภาพโดยภาพรวมเป็นตัวชี้ให้เห็นถึงความเจริญเติบโต ดังนั้น
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์การหนึ่งของสถาบันในระดับอุดมศึกษาจะต้อง
มีความพร้อมในการบริหารจัดการองค์การ การสร้างความมั่นใจให้แก่สังคมว่าสามารถผลิตและพัฒนา
บัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศไทยที่มุ่งสร้างขีด

                                                 

 1พฤทธิ์  เทศจีบ,  “การถดถอยขององค์การและแนวทางปรับตัวสู่ความเป็นเลิศ 
(Organizational Decline and Turn Around to Excellence),” วารสารวิชาการ  มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย  2, 9 (มีนาคม 2552): 206-218. 
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ความสามารถในการแข่งขันระดับสากล  ซึ่งผู้บริหารการศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการสร้างความ
เป็นเลิศในการบริหาร มีแนวทางที่จะปรับปรุงคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ที่มุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
โดยอาศัยปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารและวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดคุณภาพตามที่สถาบันมุ่งหวัง 
 
 
ไว้อย่างต่อเน่ือง2   
 

ความหมายของความเป็นเลิศในการบริหาร 
 เมื่อพิจารณาความหมายของค าว่า  “ความเป็นเลิศในการบริหาร”  อาจแยกได้เป็น 2 ค า
ส าคัญ คือ  “ความเป็นเลิศ”  และ  “การบริหาร”  ซึ่งมีนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศได้ให้
ความหมายไว้อย่างหลากหลาย รายละเอียดดังนี้ 
 ส าหรับความหมายของ “ความเป็นเลิศ”  มีนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศได้ให้นิยาม
ของความเป็นเลิศไว้หลากหลายความหมายและมีวัตถุประสงค์การใช้ที่เหมาะสม ในพื้นที่หรือ
สถานการณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งในพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถานให้ความหมาย
“ความเป็นเลิศ” (Excellence) หมายถึง ภาวะที่แสดงความยอดเยี่ยมในภารกิจอย่างใดอย่างหน่ึง 
เช่น มหาวิทยาลัยบางแห่งมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบางแห่งมุ่งสู่    
ความเป็นเลิศทางสิ่งแวดล้อมศึกษา 3  ส่วนพจนานุกรมของ  เวบสเตอร์ (Webster Dictionary)  ให้
ความหมายว่าหมายถึงสิ่งที่ดีที่สุด สมบูรณ์ที่สุด หรือการกระท าที่ประกอบด้วยคุณภาพสูงสุดจนเป็นที่
ยอมรับของคนทั่วไป 4 ส าหรับพจนานุกรมทางธุรกิจของ  บีเนท (BNET Business Dictionary) ให้
ความหมายว่าเป็นการแสดงสถานะผลส าเร็จขององค์การที่บ่งบอกถึงการเป็นองค์การที่ดีที่สุด  ที่เหนือ
ชั้นกว่าคู่แข่งอื่นหรือเป็นองค์การที่ได้เปรียบในการแข่งขัน  สามารถยึดครองตลาดในธุรกิจงาน

                                                 

 2ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11    
(2555-2559), พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), บทสรุปผู้บริหาร. 

 
3ราชบัณฑิตยสถาน,  พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ,        

พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร: อรุณการพิมพ์, 2555), 207. 
 4Webster, Webster’s Official Crossword Puzzle Dictionary, accessed June 

15, 2014, available from http://www.merriam-webster.com/dictionary/ excellence. 

25 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/
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ประเภทเดียวกันได้มากกว่าอย่างยั่งยืน 5  และพจนานุกรมของ  อ๊อกฟอร์ด (Oxford Dictionary)  ให้
ค าจ ากัดความไว้ว่า เป็นคุณภาพของสิ่งที่โดดเด่นหรืออยู่ในระดับดีเยี่ยม6 
 ปีเตอร์ วอเทอร์แมน และฟิลลิปส์ ( Peters, Waterman and Phillips) ให้ความ
หมายความเป็นเลิศ (Excellence) ว่า หมายถึง คุณภาพ7 
 มูลนิธิบริหารคุณภาพแห่งชาติยุโรป  (The European Foundation for Quality 
Management: EFQM)  ให้ความหมายความเป็นเลิศ  (Excellence) ว่าหมายถึงวิธีการที่โดดเด่น     
ในการบริหารองค์การให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของผลลัพธ์  (Outstanding Practice in Managing 
Organization and Achieve Results) ขณะเดียวกันได้ให้ค านิยามขององค์การที่มีความเป็นเลิศว่า
หมายถึง องค์การที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยการบริหารที่มีสัมฤทธิผลและสร้าง
ความมั่นใจได้ว่าสัมฤทธิผลนั้นจะมีความยั่งยืนในอนาคต8    
 วิฑูรย์ สิมะโชคดี   ให้ความหมายความเป็นเลิศ  (Excellence) ว่าหมายถึง องค์การที่
ได้รับรางวัลคุณภาพที่มีเกณฑ์เป็นที่ยอมรับเป็นสากล  อาทิ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ชื่อ  MBNQA 
(Malcolm Baldrige National Quality Award) ในประเทศสหรัฐอเมริกา  รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ชื่อ SQA (Singapore Quality Award) ในสิงคโปร์ และรางวัลคุณภาพแห่งชาติชื่อ  TQA (Thailand 
Quality Award) ในประเทศไทย9 
              จากที่นักวิชาการกล่าวมา สรุปได้ว่า “ความเป็นเลิศ”หมายถึง  ระดับความส าเร็จหรือ
ประสิทธิผลของการด าเนินงานที่มีคุณภาพ มีความโดดเด่น  เป็นที่พึงพอใจและยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง  
สามารถเป็นแบบอย่างของงานชนิดเดียวกันได้ รวมทั้งสามารถด ารงคุณภาพไว้ได้อย่างยั่งยืน 

                                                 

 5BNET Business Dictionary, Business Definition for: Excellence, accessed 
June 3, 2014, available from http://www.dictionary.bnet.com/definition 

 6Oxford Dictionary, Excellence in Oxford Dictionary, accessed October 
10, 2015, available from http://www.oxforddictionaries.com/definition/English/ 
excellence. 
 7Su Mi Dahlgaard-Park, and Jens J. Dahlgaard, “In Search of Excellence- 
Past, Present and Future,” Journal of Management History  1, 1 (2007): n. page 

 8EFQM, The European Foundation for Quality Management Excellence 
Model, accessed June 15, 2014, available from http://www.efqm.org/en. 

 9วิฑูรย์ สิมะโชคดี,  คู่มือพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ   (กรุงเทพมหานคร : เนชั่นบุค  
อินเตอร์, 2550), 5. 

http://www.efqm.org/en


 

 

28 

 แนวคิดของความเป็นเลิศเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับใน วงกว้างและน าไปใช้หลากหลายด้าน 
แนวคิดความหมายความเป็นเลิศนี้ถูกน ามาใช้บ่อยว่าหมายถึงสมรรถนะที่ดีมากหรือที่ดีเย่ียม  ส าหรับ
สถาบันในระดับอุดมศึกษา มีการน าความหมายมาใช้แตกต่างกัน ในบริบทที่แตกต่างกัน ดังเช่น  
ความเป็นเลิศอาจจะท าให้เกิดความเท่าเทียมกันในความมีชื่อเสียงและการคงอยู่ของสถาบัน ขึ้นอยู่กับ
นักศึกษาในแต่ละชั้นปีและพันธกิจที่หลากหลายด้านของสถาบันการศึกษา  อีกทั้งมีนิยามที่มีค าจ ากัด
ความที่น ามาใช้ในวัตถุประสงค์และกลุ่มที่แตกต่างกัน ดังเช่น น ามาใช้ในการประกันคุณภาพและ    
งานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น นอกจากนั้นความหมายของความเป็นเลิศน ามาใช้ได้ทั้ง
ทางทฤษฎีและปฏิบัติ  ส าหรับมุมมองของกลุ่มคนท างาน เห็นว่าแนวคิดนี้มีความส าคัญ ควรพิจารณา
ปรากฏการณ์ทางสังคม ผู้คนและวัฒนธรรม ภายใต้พื้นฐานของทฤษฎี  และมุมมองของกลุ่มท างาน
เห็นว่า แนวคิดความเป็นเลิศ มีการน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติในบริบทของการบริหารและการ
พัฒนาเทคโนโลยี  ส าหรับมุมมองของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นว่า มีความจ าเป็นในการวิเคราะห์
ความเป็นเลิศโดยค านึงถึงนักศึกษา ครอบครัว สังคม บุคลากรในที่ท างานและผู้ถูกว่าจ้าง ส าหรับการ
ใช้นิยามความหมายของความเป็นเลิศในบริบทของความเป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา ความเป็นเลิศ
ถูกน ามาใช้อย่างกว้างขวางโดยผ่านแผนงาน/โครงการให้การรับรองคุณภาพ
(Accreditation)สถาบันอุดมศึกษา แนวคิดดังกล่าวมีความเป็นไปได้ว่าจะนิยามถึงมาตรฐาน        
ของสมรรถนะซ่ึงเห็นชอบและมีการตกลงกันเพื่อสร้างความเป็นเลิศในแต่ละด้าน  เช่น ความเป็นเลิศ
ทางการสอน (Excellence in Teaching) ความเป็นเลิศทางการวิจัย  (Excellence in Research)  
ความเป็นเลิศในการบริหาร (Excellence in Management)ความเป็นเลิศในสมรรถนะของนักศึกษา  
(Excellence in Student Performance)  ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละแห่งอาจก าหนดความ   
เป็นเลิศของสถาบันที่แตกต่างกัน ดังเช่นประเทศยุโรป รัฐบาลและองค์กรประกันคุณภาพได้      
มุ่งเน้นการสร้างความเป็นเลิศเพื่อการเข้าถึงคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในด้านการสอน การวิจัย 
และมุ่งให้เกิดการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี เกิดการกระตุ้นให้มีการแข่งขันระหว่างสถาบัน ท าให้แต่ละ
สถาบันพยายามที่จะมุ่งสู่ความเป็นเลิศ มีการพัฒนาภาพลักษณ์และรักษามาตรฐานที่ดีไว้อย่าง
ต่อเน่ือง10   
 จากนิยามความหมายของความเป็นเลิศ จะเห็นว่าความเป็นเลิศมีหลากหลายความหมาย  
นิยามในการใช้มีวัตถุประสงค์การใช้ที่เหมาะสม ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ส าหรับ
ความหมายของความเป็นเลิศในสถาบันระดับอุดมศึกษา จะมีความหมายที่หลากหลายในบริบทที่
แตกต่างกันเช่นเดียวกัน ความเป็นเลิศอาจจะหมายถึงความมีชื่อเสียงและการคงอยู่ของสถาบัน  

                                                 

 10Manuella Brusoni and others, The Concept Excellence in Higher  
Education (Brusel  Belgium: ENQA EISBEL Press, 2014), 9-14.     
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การศึกษาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งความเป็นเลิศขึ้นอยู่กับการรับรู้ประสบการณ์ที่ได้รับ และพันธกิจ           
ที่แตกต่างกันของสถาบัน การวิเคราะห์ความเป็นเลิศควรผ่านการพิจารณาจากมุมมองของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย นักศึกษา ครอบครัวและบุคคลในสังคมที่เกี่ยวข้อง  เน่ืองจาก  
การใช้นิยามความเป็นเลิศมีการใช้ในบริบทที่แตกต่างกัน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความคาดหวังของ       
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกัน   ส าหรับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้ความหมายของ
ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา คือ เป้าหมายเชิงอุดมคติของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งสามารถวัดผล
จากการบรรลุเป้าหมาย ( Goal) ที่เป็นผลจากวิธีการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันโดยอาจ
ประเมินผลหรือเปรียบเทียบกับเป้าหมายเปรียบเทียบกับมาตรฐาน เปรียบเทียบกับผลลัพธ์ในอดีต
และเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นได้ 11  ส่วน วิจิตร ศรีสอ้าน กล่าวถึงความหมายความเป็นเลิศ          
ของสถาบันอุดมศึกษาว่าหมายถึง ระดับของคุณภาพที่บ่งชี้ถึงสถานภาพของสถาบันอุดมศึกษา  โดย
ความเป็นเลิศ คือเครื่องมือส าหรับวัดผลการบรรลุเป้าหมายสูงสุดของสถาบันการศึกษา 12  นอกจากนี้
ปองสิน วิเศษศิริ ได้กล่าวถึงคุณภาพของการศึกษาที่เป็นเลิศ มีความเกี่ยวข้องกับระบบการบริหาร
การศึกษา 3 เรื่อง คือ ปัจจัยน าเข้าประกอบด้วย  ทรัพยากรทางกายภาพที่จ าเป็น  ทรัพยากรทาง
เทคโนโลยี  แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย งบประมาณ ผู้บริหารและอาจารย์ที่มีความสามารถ             
การสนับสนุนจากผู้ปกครองและชุมชน  นโยบาย  และมาตรฐานหลักสูตร  ปัจจัยกระบวนการ 
ประกอบด้วย ภาวะผู้น า  การวางแผนกลยุทธ์  การจัดการระบบสารสนเทศ  การจัดการความรู้         
การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารวิชาการ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ส่วนผลผลิต ประกอบด้วย 
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของชาติ  สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับศรัทธา  มีเครือข่ายการเรียนรู้ 13

ส าหรับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เสนอว่า  “ผลการด าเนินการที่เป็นเลิศ ” 
(Performance Excellence) หมายถึง แนวทางการจัดการผลการด าเนินการของส่วนราชการ     
อย่างบูรณาการ  ซึ่งส่งผลให้เกิด  1) การส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้นอยู่เสมอให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้       
ส่วนเสีย ซึ่งจะส่งผลต่อความส าเร็จของส่วนราชการ  2) การปรับปรุงประสิทธิผลและความสามารถ

                                                 

 11ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา,  เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ พ.ศ. 2552-2553 (กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ์, 2552), 235. 

 12วิจิตร ศรีสอ้าน, มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐในทัศนะศาสตราจารย์ ดร .วิจิตร       
ศรีสอ้าน (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2552), 1-12. 

 
13ปองสิน วิเศษศิริ,  “การบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อน าสถานศึกษาไปสู่ความ    

เป็นเลิศ,” วารสารการศึกษาไทย  4, 30 (เมษายน 2550): 56-63. 
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ของส่วนราชการโดยรวม  และ 3) การเรียนรู้ของส่วนราชการและบุคลากร 14  กล่าวโดยสรุปความ  
เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง ระดับคุณภาพการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของสถาบันวิชาการขั้นสูง 
ซึ่งมีความโดดเด่นเป็นพิเศษโดยสามารถวัดคุณภาพของผลสัมฤทธิ์  ซึ่งเป็นผลผลิตและผลลัพธ์จาก    
การด าเนินการหรือบูรณาการตามภารกิจของสถาบัน เปรียบเทียบกับองค์กรอื่นได้ ค านึงถึงการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกันท าให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของสถาบันการศึกษา สามารถด ารง
ความมีชื่อเสียงและการคงอยู่ของสถาบันการศึกษาได้อย่างต่อเน่ือง 
 ส าหรับความหมายของค าว่า “การบริหาร” มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ดังนี้  
 วิโรจน์ สารรัตนะ ได้ให้ความหมายไว้ว่า  “การบริหาร”  เป็นกระบวนการด าเนินงาน
เพื่อให้บรรลุจุดหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ ( Efficient) และประสิทธิผล (Effective) โดย
อาศัยหน้าที่ทางการบริหาร ( Administration Functions) ประกอบด้วย การวางแผน  (Planning)  
การจัดการระบบ  (Organizing) การน า  (Leading) และการควบคุม  (Controlling)15 เช่นเดียวกับ   
ดูบริน  (Dubrin) ให้ความหมายของการบริหาร หมายถึง กระบวนการของการใช้ทรัพยากร          
ขององค์การเพื่อการน าองค์การให้ด าเนินงานไปได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  โดยการวางแผน         
งาน การจัดการระบบและทีมงาน  (Organizing and Staffing) การน า (Leading) และการควบคุม
(Controlling)16  และ โทมัส (Thomas) ให้ความหมายว่า การก าหนดกระบวนการของการท างานที่
เกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมายองค์กรเพื่อการบรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
ซึ่งเป็นกระบวนการของการตัดสินใจที่จะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่มีรูปแบบและ
ไม่มีรูปแบบตามโครงสร้าง ตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ในกระบวนการวางแผน นโยบาย  การตัดสินใจ
และระบบกฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆที่เป็นกลไกสนับสนุนการบริหารให้บรรลุเป้าหมาย   อีกทั้งหลัก
ทฤษฎีพื้นฐานองค์กรได้ก าหนดหน้าที่ทางการบริหารไว้  4 ด้าน ได้แก่ การวางแผน (Planning) การ
จัดการระบบ  (Organizing) การน า  (Leading) และการควบคุม  (Controlling)17นอกจากนั้น         

                                                 

 14ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,  เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award (กรุงเทพมหานคร : วิชั่น 
พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย, 2557), 131. 

 15วิโรจน์ สารรัตนะ, แนวคิด ทฤษฎี และประเด็นเพ่ือการบริหารทางการศึกษา
(กรุงเทพมหานคร: ทิพยวิสุทธิ์, 2555), 1. 

 16Andrew J. Dubrin, Essential of management, 9th ed. (New York: South- 
Western College Publishing, 2012), 2. 

 17Thomas J. Sergiovanni, Educational Governance and Administration, 
6th ed. (U.S.A.: Pearson, 2013), 11. 
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ออราเคิล ( Oracle) ให้ความหมายของการบริหารไว้ว่าเป็นศิลปะของการด าเนินงานที่ท า                     
ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของกลุ่มบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 18 ส าหรับ
สมคิด บางโม  มีความเห็นว่าการบริหาร คือ ศิลปะในการใช้คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ขององค์การและ  
นอกองค์การเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารมีองค์ประกอบ     
ที่ส าคัญดังนี้ 1) เป็นศิลปะในการใช้คนท างาน 2) ต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐานคือ คน เงินและวัสดุอุปกรณ์ 
และ 3) การด าเนินงานของกลุ่มบุคคล ส าหรับการใช้ความหมายในทางธุรกิจ มีแนวคิดว่าการบริหาร
(Administration) คือ การก าหนดนโยบายและแผน ส าหรับค าว่าการจัดการ  (Management) คือ
การน านโยบายไปปฏิบัติ19 กล่าวโดยสรุป “การบริหาร” เป็นกระบวนการด าเนินงานที่ท าให้สอดคล้อง
กับความจ าเป็นและความต้องการของกลุ่มบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด เพื่อให้บรรลุจุดหมายของ
องค์การอย่างมีประสิทธิภาพ ( Efficient) และประสิทธิผล  (Effective)  โดยอาศัยหน้าที่ทางการ
บริหาร (Administration Functions) ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดการระบบและ
ทีมงาน (Organizing and Staffing) การน า (Leading) และการควบคุม (Controlling)  
 ส าหรับงานวิจัยครั้งนี้น านิยามความเป็นเลิศในการบริหารมาใช้ให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับบริบทของการน ามาใช้ทางการบริหารของสถานศึกษา จากการทบทวนวรรณกรรม        
ที่เกี่ยวข้อง กล่าวโดยสรุปได้ว่า “ความเป็นเลิศในการบริหาร” เป็นกระบวนการด าเนินงานเพื่อให้
บรรลุจุดหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพโดยอาศัยหน้าที่ทางการบริหาร คน
และทรัพยากรต่าง  ๆ ท าให้เกิดความส าเร็จหรือประสิทธิผลของการด าเนินงานที่มีความ โดดเด่น    
เป็นระดับคุณภาพสูงสุด  มีผลงานที่ยอดเยี่ยม เหนือกว่าธรรมดา สามารถเป็นแบบอย่างให้กับองค์กร
อื่น ๆ ได้ 
 

ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเลิศใน     
การบริหาร พบว่า มีนักวิชาการได้กล่าวถึงความเป็นเลิศและการบริหาร มีการน าความหมายมาใช้
แตกต่างกัน ในบริบทที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงประมวลแนวคิดทฤษฎีในการก าหนดขอบข่ายการศึกษา
ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในที่นี้จะเสนอกลุ่ม
แนวคิดและทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา

                                                 

 18Oracle Thought Leadership White Paper, Management Excellence: How 
Tomorrow Leader Will Get Ahead, accessed November 18, 2015, available from 
http://www.oracle.com.  

 19สมคิด บางโม, องค์การและการจัดการ (กรุงเทพมหานคร: วิทยพัฒน์, 2558), 59. 
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ความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย กลุ่มแนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเลิศในการบริหารองค์การ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
องค์การ  การบริหารสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่ ความเป็นเลิศในการบริหารสถาบันอุดมศึกษาใน
ต่างประเทศ การบริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย และการบริหารของวิทยาลัย
พยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีรายละเอียดดังนี้    
 
กลุ่มแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเลิศในการบริหารองค์การ 

    ส าหรับกลุ่มแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเลิศในการบริหารองค์การ  จาก
การศึกษามีนักทฤษฎีจ าแนกกระบวนการบริหารและหน้าที่การบริหารที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้บริหาร
สามารถศึกษาหายุทธวิธีตามที่เห็นว่ามีความเหมาะสมกับองค์การด้านการศึกษา รายละเอียดดังนี้ 

 ทฤษฎีการบริหารองค์การ  
 ตามทฤษฎีการบริหารองค์การ ในปี ค.ศ. 1911-1947 ของ เฟรดเดอริค ดับบลิว เทเลอร์ 

(Frederick W. Taylor) บิดาแห่งการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาทฤษฎีการจัดการเชิง
วิทยาศาสตร์ ที่เรียกว่า  Sciencetific Management Theory มีหลักการจัดการ  4 ด้าน ได้แก่        
1) Scientific  job  analysis: การศึกษาวิเคราะห์งานด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อก าหนดวิธีการ
ที่ดีที่สุด “The  One  Best  Way”  ส าหรับการท างานเพื่อทดแทนวิธีการท างานแบบลองผิดลองถูก
ของคนงาน 2) Selection of  Personal: ใช้หลักการวิทยาศาสตร์ในการคัดเลือกและการฝึกอบรม  
การสอนงานและพัฒนาพนักงาน มอบหมายความรับผิดชอบให้เหมาะสมกับแต่ละคน                   
3) Management  Corporation: ประสานการจัดการร่วมกันท างานอย่างใกล้ชิด ระหว่างผู้จัดการ
และพนักงาน  และ 4) Functional Supervising: การจัดแบ่งงานตามหน้าที่ระหว่างผู้จัดการและ
พนักงานโดยผู้จัดการมีหน้าที่ท าการวางแผน ( Planning) จัดระบบงาน ( Organizing) และตัดสินใจ 
(Decision- making) ส่วนพนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 20 สอดคล้องกับทัศนะของ  
ฟาโยล (Fayol) (ค.ศ. 1841-1925) บิดาของการบริหารจัดการสมัยใหม่ ได้พัฒนาทฤษฎีการจัดการ
เชิงการบริหารองค์กรรัฐที่เรียกว่า Administrative Management Theory ซึ่งเชื่อว่าการบริหารเป็น
เรื่องของทักษะการบริหารองค์กรมุ่งเน้นที่กิจกรรมจัดการ  (Managerial Activities)  ซึ่งมีหน้าที่
พื้นฐาน 5 ด้าน คือ 1) การวางแผน ( Planning) 2) จัดองค์การ  (Organizing) 3) การบังคับบัญชา
หรือการสั่งการ  (Commanding) 4) การประสานงาน  (Cooperating) และ  5) การควบคุม
(Controlling) โดยมีหลักการจัดการ 14 ประการของ ฟาโยล (Fayol,s Fourteen Principles of 

                                                 

 20Fred C. Lunenburg, and Allan C. Ornstein, Educational Administration: 
Concepts and Practice, 5th ed. (Belmont: Wadsworth, 2008), 5. 
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Management) ได้แก่ 1) Division of Work: หลักการจัดแบ่งงานตามหน้าที่การเพิ่มผลผลิตจากการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพ 2) Authority: หลักการมอบอ านาจหน้าที่ตามล าดับชั้น ผู้จัดการต้องสั่งการ
ได้ตามอ านาจหน้าที่ ค าสั่งมีความถูกต้อง มีความรับผิดชอบงานตามหน้าที่ 3) Discipline: หลักการมี
ระเบียบวินัย พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ขององค์กร 4) Unity of command: หลักการ
เอกภาพของสายบังคับบัญชา พนักงานทุกคนจะได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาคนเดียวมีสายบังคับ
บัญชาที่ชัดเจน 5) Unity of Direction: หลักการเอกภาพในทิศทาง พนักงานแต่ละคนมีแผนงาน  
และปฏิบัติการตามจุดมุ่งหมายเดียวกันจากผู้จัดการคนเดียว 6) Sub-ordination of Individual 
Interest  to the General Interest: หลักการผลประโยชน์ส่วนตนเป็นรอง ผลประโยชน์ขององค์กร
เป็นหลัก 7) Remuneration: หลักการระบบค่าตอบแทนที่ยุติธรรม พนักงานต้องได้รับผลตอบแทน  
ที่เหมาะสมกับความสามารถอย่างยุติธรรม 8) Centralization: หลักการรวมศูนย์อ านาจ องค์กรต้อง
มีศูนย์รวมอ านาจการบริหารซึ่งผู้จัดการและพนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  9) Scalar Chain: 
หลักการสายบังคับบัญชาจากระดับสูงลงมาสู่ระดับต่ าที่สุด การสั่งการต้องเป็นไปตามล าดับข้ัน      
10) Order: หลักความมีระเบียบแบบแผนโดยมีพนักงานดูแลวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในที่เหมาะสมกับเวลา
ที่ใช้งาน 11) Equity: หลักเป็นธรรม  ผู้จัดการต้องมีเมตตาและยุติธรรมกับพนักงาน 12) Stability 
of Tenure or Human: หลักความมั่นคงของหน้าที่งานหรือพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถท างาน
ทดแทนกัน การเปลี่ยนพนักงานบ่อยจะท าให้งานไม่มีประสิทธิภาพ 13) Initiative: หลักการริเริ่ม
สร้างสรรค์ พนักงานสามารถมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะท างานได้ผลในระดับสูง และ  14) Spirit 
de Corps: หลักความสามัคคีในทีมจะสร้างความสามัคคีของกลุ่ม  สร้างขวัญก าลังใจเป็นหนึ่งเดียว
ขององค์กร     
   ในปี ค .ศ. 1937 ลูเธอร์ กูลิค และลินดอล เออร์วิค ( Luther Gulick and Lyndall 
Urvick) ได้พัฒนาทฤษฎีการบริหารจัดการของ ฮองรี ฟาโยล ( Henry Fayol) และ เฟรดเดอริค 
ดับบลิว  เทเลอร์ (Frederick W. Taylor) เพิ่มเติม เป็นรูปแบบการบริหารแบบระบบการปกครอง
ของรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐที่เรียกว่า Government  Administration โดยให้ความส าคัญกับ 7 
หน้าที่ทางการจัดการ (Seven Function of Management) ซึ่งกลายเป็นต้นแบบของการจัดการ
องค์กรในช่วงต่อมาที่เรียกว่า POSDCoRB ได้แก่ 1) P-Planning: การวางแผน เป็นการวางเค้าโครง
กิจกรรมซึ่งเป็นการเตรียมการก่อนลงมือปฏิบัติเพื่อให้การด าเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ 2) O-Organizing: การจัดองค์การ  เป็นการก าหนดโครงสร้างขององค์การโดย
พิจารณาให้เหมาะสมกับงาน  เช่น การแบ่งงาน (Division of Work) เป็นกรม กอง หรือแผนก โดย
อาศัยปริมาณงาน  คุณภาพของงานหรือจัดตามลักษณะเฉพาะของงาน (Specialization) นอกจากนี้      
อาจพิจารณาในแง่ของการควบคุม  (Span of Control) หรือพิจารณาในแง่ของหน่วยงาน  เช่น 
หน่วยงานหลัก (Line) และหน่วยงานที่ปรึกษา  (Staff) เป็นต้น 3) S-Staffing: การจัดหาบุคลากร   
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มาปฏิบัติงานเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การนั่นเอง  ทั้งนี้เพื่อให้ได้บุคลากร      
มาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการจัดแบ่งหน่วยงานที่ก าหนดเอาไว้                  
4) D-Directing: การอ านวยการ  เป็นภารกิจในการใช้ศิลปะในการบริหารงาน  เช่น ภาวะผู้น า 
(Leadership) มนุษยสัมพันธ์  (Human Relations) การจูงใจ (Motivation) และการตัดสินใจ
(Decision Making) เป็นต้น 5) Co-Coordinating: การประสานงาน  เป็นการประสานให้ส่วนต่าง ๆ
ของกระบวนการท างานที่มีความต่อเน่ืองกัน  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ราบรื่น 6) R-Reporting: การรายงาน  เป็นกระบวนการและเทคนิคของการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้นได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธ์กับการติดต่อสื่อสารในองค์การอยู่ด้วย  
และ 7) B-Budgeting: การงบประมาณ  เป็นภารกิจที่เกี่ยวกับการวางแผนการท าบัญชีการควบคุม
เกี่ยวกับการเงินและการคลัง21   
    ในปี ค.ศ. 1947 แม็ก เวเบอร์ (Max Weber) เป็นนักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน ได้เสนอ
หลักการจัดการตามระบบราชการ  (Bureaucratic Management) โดยเสนอแนวคิดองค์กรแบบ
ราชการ ( Ideal Bureaucracy) ที่เป็นเป้าหมายเชิงอุดมคติสุดท้ายของการพัฒนาองค์กรทั่วไป ซึ่งมี
แนวคิดการจัดองค์กรส าคัญ 5 หลักการ ได้แก่ 1) Division of  Labor: การจัดแบ่งงานและหน้าที่
ออกเป็นส่วนที่ชัดเจนและมอบอ านาจหน้าที่แก่พนักงานให้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ 2)  Rules 
and Regulation: การมีกฎระเบียบข้อบังคับที่ยอมรับร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยให้การปฏิบัติ  
งานนั้นมีผลงานอย่างสม่ าเสมอ 3) Hierarchy of Authority: การมีสายบังคับบัญชาตามล าดับชั้น      
ซึ่งส านักงานและต าแหน่งงานที่อยู่ต่ ากว่าจะอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานในระดับสูง      
กว่าขึ้นไปและมีสายการสั่งงานจากหน่วยบนลงสู่หน่วยล่าง 4) Impersonality Orientation: การไม่
เลือกที่รักมักที่ชังในการปกครอง คือ การไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัว การให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใด
บุคคลหนึ่ง การปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนดเอาไว้ และ 5) Career Orientation or 
Competence: การจ่ายค่าตอบแทนข้ึนอยู่กับคุณสมบัติของพนักงาน  การเลื่อนต าแหน่งตามผล    
การปฏิบัติงานซ่ึงส่งผลต่อความซื่อสัตย์ภักดีต่อองค์กร22  
 ในปี ค.ศ.  1990-1992 เฮนรี่ มินทซเบิร์ก  (Henry Mintzberg)  และในปี ค .ศ. 1995  
เจมส์ บี ควิน (James B. Quinn) ได้เสนอองค์ประกอบขององค์การตามแนวคิดทฤษฎีการออกแบบ

                                                 

 21lbid., 6-8. 
 22Don, Hellriegel,  Susan, E. Jackson, and John W. Slocum, Jr., The 

Management, 10th ed. (Australia: Thomson/South-Western, 2005), อ้างถึงใน วิโรจน์   
สารรัตนะ,  แนวคิด ทฤษฎี และประเด็นเพ่ือการบริหารทางการศึกษา (กรุงเทพมหานคร :          
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดทิพยวิสุทธิ์ จ ากัด, 2555), 17-18. 
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โครงสร้างองค์การที่มีประสิทธิภาพ  (Structure in Five: Designing Effective Organization) ของ  
มินทซเบิร์ก  (Mintzberg) โดยมีส่วนประกอบหลักขององค์การ ( The Five Basic Part of 
Organization) ซึ่งก าหนดส่วนประกอบหลักขององค์การที่เป็นพื้นฐานหลักไว้ 5 ส่วน คือ  1) ส่วน
ปฏิบัติการหลัก (Operating Core) คือ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าและบริการโดยตรง 
งานของฝ่ายนี้เปรียบเทียบได้กับงานหลัก ซึ่งตอบสนองวัตถุประสงค์หลักขององค์การ 2) ส่วนบริหาร
สูงสุด  (Strategic Apex) คือ ผู้บริหารระดับสูงซึ่งท าหน้าที่รับผิดชอบทั้งหมดขององค์การ 3) ส่วน
ผู้บริหารระดับกลาง ( Middle Line) คือ  กลุ่มบุคคลที่เชื่อมโยงระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับส่วน
ปฏิบัติการหลัก  ส่วนผู้บริหารระดับกลางจะเกิดขึ้นเมื่อองค์การมีการขยายตัวใหญ่ข้ึน 4) ส่วนที่
ปรึกษาด้านเทคนิค (The Techno Structure) คือ นักวิเคราะห์ที่ท าหน้าที่ในการก าหนดมาตรฐาน
การท างานขององค์การ การวางแผนและควบคุมการท างาน และ 5) ส่วนงานสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
(Support Staff) คือ ผู้ที่ท าหน้าที่สนับสนุนในการบริการต่าง  ๆ แก่องค์การ เมื่อน าส่วนประกอบ    
ทั้งห้ามาพิจารณาประกอบปัจจัยที่ก าหนดโครงสร้าง ( Contingency) เช่น สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี 
ขนาด อายุ  และอ านาจ จะพบว่าองค์การที่มีประสิทธิภาพจะมีความสอดคล้องกับปัจจัยต่าง  ๆ
ดังกล่าว มินทซเบิร์ก  (Mintzberg) จ าแนกโครงสร้างองค์กรการศึกษาตามลักษณะส าคัญ 5 รูปแบบ 
ได้แก่ 1) Simple Structure: โครงสร้างแบบง่ายมีโครงสร้างไม่เป็นทางการรวมศูนย์อ านาจไว้ที่
ผู้บริหาร (Direct Supervision) สมาชิกองค์กรมีไม่มาก การแบ่งงานกันท ายังไม่ชัดเจน เป็นรูปแบบที่
เหมาะส าหรับองค์กรขนาดเล็ก 2) Machine Bureaucracy: ระบบราชการเครื่องจักรมีโครงสร้างเชิง
เทคนิค (Techno Structure) ใช้หลักการประสานงานองค์กรโดยการวิเคราะห์ก าหนดมาตรฐานงาน
(Standardization of Work Process) ที่ชัดเจน มีการรวมศูนย์อ านาจอย่างเป็นทางการ กฎระเบียบ
เน้นการสื่อสารทางเดียวและการตัดสินใจตามสายการบังคับบัญชา  3) Professional Bureaucracy: 
ระบบราชการวิชาชีพ มีโครงสร้างการกระจายอ านาจการตัดสินใจผู้ปฏิบัติงานในระดับสูงและ        
การพัฒนาของทักษะวิชาชีพ  (Standardization of Skills) ของสมาชิกในองค์กร  ประสิทธิผลของ
องค์กรขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพของผู้ปฏิบัติ  4) Divisional from of Simple 
Bureaucracy: ระบบราชการแบบง่าย มีการจัดองค์กรผสมระหว่างโครงสร้างแบบง่ายและระบบ
ราชการเครื่องจักร ใช้หลักการก าหนดมาตรฐานของผลงานหรือผลผลิตเป็นหลัก  (Standardization 
of Outputs) โดยรวมศูนย์อ านาจการจัดการและความเป็นทางการมีสูง มีโครงสร้างองค์กรแบบราบ 
การปฏิบัติงานอยู่ภายใต้การควบคุมก ากับจากผู้บังคับบัญชายึดถือกฎระเบียบข้อบังคับ  และ            
5) Advocacy or Political Organization: องค์กรเฉพาะกิจหรือองค์กรการเมืองมีรูปแบบอ านาจ
อย่างไม่เป็นทางการ  (Informal Power and Politics) ท าให้โครงสร้างองค์กรแบบทางการ            
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ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เกิดสภาพความไร้ระเบียบ (Chaotic) มีการรวมกลุ่มเจรจาต่อรองและการเล่น
เกมการเมือง ซึ่งท าให้สูญเสียประสิทธิผลขององค์กร23  
 แนวคิดเกี่ยวกับหน้าที่การบริหารของดูบริน    
     ดูบริน  (Dubrin) กล่าวถึงวิธีการที่ท าให้เกิดประโยชน์โดยมีความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารจะต้องพิจารณาถึงกระบวนการท างาน  กระบวนการเป็นเรื่องของการปฏิบัติที่ท าให้เกิด
สัมฤทธิผลก่อให้เกิดประโยชน์หรือการได้รับบริการที่ดี  การบริหารที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้นั้น  
ผู้บริหารต้องใช้ทรัพยากรและการปฏิบัติการที่ท าให้ส าเร็จ ต้องอาศัยหน้าที่ในการบริหารทั้ง 4 ด้าน
(Four  Major Managerial Functions) คือ 1) การวางแผน (Planning)  เป็นกระบวนการก าหนด
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การและตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะด าเนินการอย่างไรให้บรรลุ
เป้าหมายที่คาดหวังไว้  2) การจัดองค์การ ( Organizing) เป็นกระบวนการจัดการทรัพยากรต่างๆที่
จ าเป็นและส าคัญที่จะท าให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายขององค์การ  3) การน า  (Leading) เป็น
การอ านวยการและการประสานงาน  กระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายขององค์การ  และ
4)  การควบคุม ( Controlling) เป็นการก ากับให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์24  
     แนวคิดความเป็นเลิศของปีเตอร์ และวอเตอร์แมน 
               ปีเตอร์ และวอเตอร์แมน (Peter and Waterman) เสนอกรอบแนวคิดด้านการจัดการที่
มุ่งเน้นประสิทธิภาพเพื่อความเป็นเลิศขององค์การ น าเสนอในหนังสือ “In Search of Excellence” 
เป็นฐานในการอธิบายและแสดงแนวคิดเบ้ืองต้นที่ได้จากการท างานในบริษัทที่ปรึกษา กรอบแนวคิด
ประกอบด้วย ปัจจัย 7 ประการ ส าหรับใช้ในการประเมินองค์การ ในระยะต่อมาได้รับการยอมรับและ
น าไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์องค์การอย่างกว้างขวาง ซึ่งในแต่ละปัจจัยขององค์การนั้นๆ  มี
จุดแข็งและจุดอ่อน มีความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ด้วยกัน รายละเอียดดังนี้ 
           1.  กลยุทธ์ขององค์กร ( Strategy)  การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่
จะช่วยให้ผู้บริหารตอบค าถามที่ส าคัญ อาทิ องค์กรอยู่ที่ไหนในขณะนี้ องค์กรมีเป้าหมายอยู่ที่ไหน     
พันธกิจของเราคืออะไร พันธกิจของเราควรจะเป็นอะไร  และใครเป็นผู้รับบริการของเรา   การบริหาร
เชิงกลยุทธ์จะมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  การบริหารเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้องค์กรก าหนดและพัฒนา  

                                                 

 23Henry Mintzberg, Structure in Five: Designing Effective Organizations 
(Englewood Cliffs, 1983), อ้างถึงใน ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์,  ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่
(กรุงเทพมหานคร: ธนาเพลส, 2549), 9. 

 24Andrew J. Dubrin, Essential of Nanagement, 9th ed. (New York: South-
Western College Publishing, 2012), 7-10. 
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ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันข้ึนมาได้ ส าหรับเป็นแนวทางที่บุคคลภายในองค์กรรู้ว่าจะใช้ความ
พยายามไปในทิศทางใดจึงจะประสบความส าเร็จ 
               2.  โครงสร้างองค์การ (Structure) คือ โครงสร้างที่ได้ตั้งขึ้นตามกระบวนการ หรือหน้าที่
ของงานโดยมีการรับบุคลากรให้เข้ามาท างานร่วมกันในฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้หรือ
การจัดระบบระเบียบให้กับบุคคลตั้งแต่ 2คนข้ึนไปเพื่อน าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้  เน่ืองจากองค์กรใน
ปัจจุบันมีขนาดใหญ่ การจัดองค์กรที่ดีจะมีส่วนช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ลดความ
ซ้ าซ้อน หรือขัดแย้งในหน้าที่   ช่วยให้บุคลากรได้ทราบขอบเขตงานความรับผิดชอบ   มีความสะดวก
ในการติดต่อประสานงานผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการบริหารได้ถูกต้องและรวดเร็ว  
              3. ระบบการปฏิบัติงาน ( System) ในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุ
เป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ นอกจากการจัดโครงสร้างที่เหมาะสมและมีกลยุทธ์ที่ดีแล้ว การจัดระบบ
การท างานมีความส าคัญยิ่ง อาทิ ระบบบัญชี/การเงิน ระบบพัสดุ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ระบบติดตามประเมินผล  
              4.  บุคลากร (Staff) ทรัพยากรมนุษย์นับเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงานของ
องค์กร องค์กรจะประสบความส าเร็จหรือไม่  ส่วนหนึ่งจะข้ึนอยู่กับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
(Human Resource Management)  การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการวิเคราะห์ความ
ต้องการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตโดยการตัดสินใจเกี่ยวกับบุคลากรนั้น  ควรมีการวิเคราะห์ที่อยู่บน
พื้นฐานของกลยุทธ์องค์การที่เป็นสิ่งก าหนดทิศทางที่องค์การจะด าเนินไปให้ถึง   ซึ่งจะเป็นผลให้
กระบวนการก าหนดคุณลักษณะการคัดเลือกและจัดวางบุคลากรได้อย่างเหมาะสมยิ่งข้ึน 
                 5.  ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ( Skill) ทักษะในการปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคคลใน
องค์การสามารถแยกทักษะออกเป็น 2 ด้านหลัก คือ ทักษะด้านงานอาชีพ ( Occupational Skills) 
เป็นทักษะที่จะท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่และลักษณะงานที่รับผิดชอบ เช่น 
ด้านการเงิน ด้านบุคคล  ซึ่งคงต้องอยู่บนพื้นฐานการศึกษาหรือได้รับการอบรมเพิ่มเติม ส่วนทักษะ
ความถนัดหรือความชาญฉลาดพิเศษ (Aptitudes and Special Talents) นั้น อาจเป็นความสามารถ   
ที่ท าให้พนักงานนั้นๆโดดเด่นกว่าคนอื่นส่งผลให้มีผลงานที่ดีกว่าและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้
รวดเร็ว ซึ่งองค์การคงต้องมุ่งเน้นในทั้ง 2 ความสามารถไปควบคู่กัน 
              6.  รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) แบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหน่ึงของสภาพแวดล้อมภายในองค์กร พบว่า ความเป็นผู้น าขององค์กร
จะมีบทบาทที่ส าคัญต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร  ผู้น าที่ประสบความส าเร็จจะต้องวาง
โครงสร้างวัฒนธรรมองค์กร มีวิธีการเชื่อมโยงระหว่างความเป็นเลิศและพฤติกรรม 
              7.  ค่านิยมร่วม ( Shared Values) ค่านิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือร่วมกันโดยสมาชิก
ขององค์กรที่ได้กลายเป็นรากฐานของระบบการบริหารและวิธีการปฏิบัติของบุคลากรและผู้บริหาร
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ภายในองค์กร  หรืออาจเรียกว่าวัฒนธรรมองค์กร รากฐานของวัฒนธรรมองค์กรก็คือ ความเชื่อและ
ค่านิยมที่สร้างรากฐานทางปรัชญาเพื่อทิศทางขององค์กร โดยทั่วไปแล้วความเชื่อจะสะท้อนให้เห็นถึง
บุคลิกภาพและเป้าหมายของผู้ก่อตั้งหรือผู้บริหารระดับสูง ต่อมาความเชื่อเหล่านั้นจะก าหนด    
บรรทัดฐาน เป็นพฤติกรรมประจ าวันขึ้นมาภายในองค์กร เมื่อค่านิยมและความเชื่อได้ถูกยอมรับทั่วทั้ง
องค์กรและบุคลากรกระท าตามค่านิยมเหล่านั้นแล้วองค์กรก็จะมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง           
              จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของ 7 -S มีลักษณะที่แตกต่างกัน แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ    
ดังนี้คือ 

    1. ส่วนที่จับต้องได้  (Hardware: Strategic/Staff ฯลฯ) สามารถน ามาลอกเลียนแบบ 
และประยุกต์ใช้ได้ง่าย  
              2. ส่วนที่จับต้องไม่ได้  (Software: Managerial Style/Shared Value/Skill) เช่น วิธี
คิดของคน วัฒนธรรมองค์กรของแต่ละแห่ง และทักษะในการท างานของบุคลากร เป็นต้น 
              ปีเตอร์ และวอเตอร์แมน ( Peter and Waterman) ได้สรุปคุณลักษณะ 8 ประการของ
องค์กรที่เป็นเลิศและมีนวัตกรรม ดังนี้  

    1. มุ่งเน้นที่การปฏิบัติ (A Bias for Action) ได้แก่ 1) การท าให้องค์กรมีความคล่องตัว      
2) การแบ่งออกเป็นกลุ่ม  3) องค์กรคิดค้นทดลองปฏิบัติ  4) เน้นความเร็วและจ านวน  5) เน้นการ
เรียนรู้แบบประหยัด 6) เน้นเนื้อหาการทดลองปฏิบัติ และ 7) ระบบที่ง่าย  
               2.  การใกล้ชิดกับลูกค้า  (Closed to Customer) ได้แก่ 1) กลยุทธ์ด้านบริการคุณภาพ
และความเชื่อถือ 2) ความเป็นนักหาช่องทาง และ 3) การรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า  
              3.  ความเป็นอิสระและความเป็นเจ้าของ  (Autonomy and Entrepreneurship) ได้แก่    
1) การกระจายอ านาจ  2) จัดกลุ่มงานขนาดเล็ก  3) สนับสนุนการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ   4) เน้นการแข่งขัน     
5) ใช้การติดต่อสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการ และ 6) อดทนต่อความล้มเหลว  
 4.  การเพิ่มผลผลิตโดยอาศัยพนักงาน  (Productivity through people) ได้แก่          
1) ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีต่อพนักงาน 2) น าองค์ประกอบระบบสไตล์การบริหารค่านิยมร่วมสนับสนุน
ให้เพิ่มผลผลิต   3) ใช้นโยบายไม่ปลดพนักงานออก   4) ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน   5) ใช้ภาษา   
ให้เกียรติ  6) น าระบบการจูงใจมาใช้  7) สร้างบรรยากาศในการท างานร่วมกัน  8) ไม่เข้มงวดในเรื่อง
การปฏิบัติตามสายบังคับบัญชามากนัก  9) สร้างความตื่นตัวให้แก่พนักงาน  10) เข้มงวดกับการ
คัดเลือกกลั่นกรองและการรับพนักงานใหม่  11) ให้พนักงานใหม่ได้สัมผัสงานจริงด้วยตัวเอง   12) ให้
พนักงานมีส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูล  13) เน้นการปรับกลุ่มงานให้มีขนาดเล็กกะทัดรัด  และ     
14) ก าหนดปรัชญาที่เน้นความไว้วางใจพนักงานมาใช้  
 5.  การติดตามงานอย่างใกล้ชิดและใช้ค่านิยมเป็นแรงผลัก  (Hand-on and Close     
to the Customer Value-driven) ได้แก่ 1) ให้ความส าคัญกับคุณค่าและคุณภาพการบริการ             
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2) ก าหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ  3) เชื่อว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า     
4) ต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล  5) ไม่เรียกพนักงานมาพบที่ห้องท างาน  6) จัดให้มีการพบปะสังสรรค์ใน
กลุ่มผู้บริหารระดับสูง และ 7) ส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการท างานไม่เครียดจนเกินไป  
      6.  ท าแต่ธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ  (Stick to the Knitting) ได้แก่ 1) ไม่ขยายธุรกิจ
ออกไปในด้านที่ตนเองไม่ช านาญ  และ 2) หากต้องขยายธุรกิจของตนเองออกไปในด้านที่ตนเองไม่
ช านาญต้องใช้เงินไม่สูงนักโดยมุ่งความเฉพาะด้านบางสาขาเพื่อสนับสนุนงานหลักที่ด าเนินการอยู่  
ควรทดลองเพิ่มขึ้นทีละน้อยและหากไปได้ดีก็ให้ความส าคัญมากขึ้น  

 7.  รูปแบบที่เรียบง่ายและใช้พนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ  (Simple Form and Staff) 
ได้แก่ 1) จัดโครงสร้างองค์กรแบบเมทริกซ์  2) การจัดโครงสร้างองค์กรในระดับบนด้วยการใช้
โครงสร้างแบบรูปแบบเดียว  3) โครงสร้างมีขนาดกะทัดรัด  ใช้คนน้อย และ 4) โครงสร้างมีความ
เหมาะสม สามารถปรับตัวแต่ยังคงรูปเดิม  

 8.  การเข้มงวดและผ่อนปรนในเวลาเดียวกัน  (Simultaneous Loose Tight 
Properties) ได้แก่ 1) สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการท างาน  2) โครงสร้างมีความยืดหยุ่น     
3) ให้พนักงานท างานโดยสมัครใจและยอมรับนักคิดค้นสิ่งใหม่  ๆ 4) ตั้งทีมหรือกลุ่มงานที่มุ่งทดลอง
ปฏิบัติ 5) ประเมินแบบไม่เป็นทางการด้านบวกและสร้างเครือข่ายทางสังคม  6) สร้างเครื่องมือด้าน
ควบคุม 7) ให้ความส าคัญกับคุณภาพมาก่อนต้นทุน  8) เข้มงวดกับระเบียบข้อบังคับต่างๆ  9) ให้
พนักงานทุกคน  ยึดถือการท างานที่มีคุณภาพให้พนักงานทุกคนยึดถือการท างานที่มีคุณภาพ 10) เน้น
การกระท าสิ่งต่างๆ อย่างเรียบง่ายโดยอาศัยหลักของความเป็นจริง และ 11) เน้นการสื่อสารที่จะต้อง
กระท าอย่างจริงจัง เข้มงวด และรวดเร็ว 
 สรุปแนวคิดความเป็นเลิศของ  ปีเตอร์ และวอเตอร์แมน (Peter and Waterman) ซึ่ง
เป็นผลงานวิจัยรูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของแมคเคนซี 7Sframeworkประกอบด้วย            
1) กลยุทธ์ (Strategy) กลยุทธ์ที่มีความใกล้ชิดกับลูกค้า ท าแต่ธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญและเกี่ยวเน่ือง  
2) โครงสร้าง  (Structure) มีโครงสร้างเรียบง่ายธรรมดา  พนักงานจ านวนจ ากัด 3)ระบบ 
(System) องค์การเชิงระบบและวิธีการมีมุ่งเน้นที่การปฏิบัติ 4) รูปแบบ (Style) รูปแบบการบริหารที่
สัมผัสกับงานอย่างใกล้ชิด  5) บุคลากร (Staff) บุคลากรมีความเป็นอิสระในการท างานและรู้สึกเป็น
เจ้าของ  6) ทักษะ (Skill) ทักษะฝีมือที่เข้มงวดและผ่อนปรนในเวลาเดียวกัน และ 7) ค่านิยมร่วมของ
องค์กร (Shared value) ค่านิยม คุณค่าร่วมที่มีความเชื่อมั่นในคุณค่าเป็นแรงผลักดัน25       

                                                 

 25Thomas J. Peters, and Robert H. Waterman, Jr.,  In search  of 
Excellence:  Lesson from America Best Run Companies, 1988, accessed  June 
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 ศูนย์องค์การความเป็นเลิศ  (The Center of Organization Excellence) กล่าวถึง
ปัจจัยความเป็นเลิศขององค์การ ( Organization Excellence) มีปัจจัยแนวทางแบบบูรณาการ       
ในการบริหารด้านระบบกลยุทธ์  (Strategic System) โดยการจัดแบ่งงานตามหน้าที่หลักการก าหนด 
กลยุทธ์ จัดล าดับความส าคัญ การจัดสรรทรัพยากร  การประเมินองค์กร และการปรับปรุง  อย่าง
ต่อเน่ือง มีปัจจัยส าคัญ ได้แก่ 1) แผนกลยุทธ์เชิงบูรณาการ 2) โครงสร้างการบริหารที่โปร่งใส
(Governance Structures) และ 3) โครงสร้างองค์กร (Organization Structure) ที่เหมาะสม26 
 ตัวอย่างของการศึกษาวิจัยที่ประยุกต์ใช้แนวคิดความเป็นเลิศในการบริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาล  โดย อภิญญา  ขัดมะโน  ศึกษาการบริหารเพื่อความเป็นเลิศของคณะ
พยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ผลการวิจัยพบว่า  1) ผลการบริหารเพื่อความเป็นเลิศของ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พบว่า อยู่ในระดับมาก โดย
คณะพยาบาลศาสตร์มีหลักสูตรและการเรียนการสอนมุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม เพิ่มพูน
และส่งเสริมทักษะเบ้ืองต้นที่จ าเป็นของนักศึกษา  การบริหารจัดการมีกระบวนการที่โปร่งใส  
ตรวจสอบได้ มีความยุติธรรม มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงาน มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะฯ  กับองค์กรอื่น ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยใช้หลักการวิจัยแบบบูรณาการ  หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  หลักการสร้างเครือข่าย  
และหลักการประสานความร่วมมือรวมพลัง  อันน าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
บริหารเพื่อความเป็นเลิศของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ตามโครงร่างพื้นฐาน  7-S 
(7-S Framework of McKinsey) พบว่า ปัจจัยการบริหารเพื่อความเป็นเลิศมีความสัมพันธ์กับผลการ
บริหารเพื่อความเป็นเลิศของคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ทั้งนี้เพราะผู้บริหารของ
คณะฯ มีวิสัยทัศน์ มีความเสียสละ  มุ่งมั่น ทุ่มเทท างานเพื่อคณะฯ  อย่างเต็มที่ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาก ากับดูแล  และติดตามผลการท างานของคณะฯ  ให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม  
คณะฯ มีแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน  สอดคล้องกับภารกิจและเป้าหมายของคณะฯ  มีการตรวจสอบและ
รายงานผลการด าเนินงานของแต่ละตัวบ่งชี้ตามแผนที่ก าหนดไว้  และน าผลการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองเป็นระบบ  โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลจริงจากระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงาน และระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย มีค่านิยมร่วมที่มุ่งเน้นการท างานอย่างมีคุณภาพ มี
การท างานเป็นทีมเพื่อเป้าหมายขององค์กรที่มีคุณภาพ  บุคลากรมีทักษะการใช้เครื่องมือ  เครื่องใช้ใน

                                                                                                                                            

23,2014,available from http://www.iei.liu.se/q/filarkiv/phdcourses/1.../In Search of  
Excellence.partners. 

 26The Center of Organization Excellence, Organizational Effectiveness,   
accessed June 10, 2014, available from http://www.center4oe.com. 

http://www.iei.liu.se/q/filarkiv/phdcourses/1.../In%20Search
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การปฏิบัติงาน และสามารถน าวิชาการ ความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้  
3) คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีจุดแข็งในด้านการบริหารเพื่อความเป็นเลิศ  คือ 
ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้  ความสามารถ  และความเชี่ยวชาญสูง  เสียสละ มุ่งมั่นทุ่มเท และ
ท างานเป็นทีมอย่างมีคุณภาพ มีแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน มีระบบบริหารงานที่ทันสมัย และเน้นการมีส่วน
ร่วมของบุคลากร  มีวัฒนธรรมที่ดีเน้นอาวุโส  ความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้อง  เน้นคุณภาพ และการปรับปรุง
อย่างต่อเน่ือง โดยมีจุดอ่อน คือ การก าหนดต าแหน่งและหน้าที่ของแต่ละสายงานยังไม่มีความชัดเจน  
การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรยังไม่ทั่วถึง บุคลากรของคณะ  
มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารค่อนข้างน้อย  การก ากับและติดตามการด าเนินงานตาม
แผนยังไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร  ภาระงานของอาจารย์มีมากเกินไปและขาดความยืดหยุ่น  ส าหรับ
การบริหารจัดการด้านงบประมาณเพื่อน ามาพัฒนาคณะฯ  และแนวทางในการพึ่งพาตนเองยังไม่มี
ความชัดเจน27  นอกจากนี้มีนักวิชาการได้สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา โสภิต  
สุวรรณเวลา ศึกษาวิจัยพบว่า  รูปแบบการบริหารสถานศึกษา  มีการบริหารตน  บริหารคนและ
บริหารงานที่ครอบคลุมงานบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ  การบริหารบุคคลและการบริหาร
ทั่วไป โดยใช้หลักธรรมาภิบาลมาบริหารร่วมด้วย  องค์ประกอบส าคัญทางการบริหารสถานศึกษา
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก   คือ องค์ประกอบด้านระบบสังคม  องค์ประกอบด้านทักษะ       
การบริหาร องค์ประกอบด้านหน้าที่การบริหารขั้นพื้นฐานและองค์ประกอบด้านบทบาทการบริหาร   
ตัวชี้วัดคุณลักษณะของผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วยคุณลักษณะ 7 ด้าน คือ 1) คุณลักษณะ
ด้านทักษะในการบริหาร  2) คุณลักษณะด้านความสามารถในฐานะผู้น าทางศาสนา  วัฒนธรรม  
จริยธรรมและความสัมพันธ์กับชุมชน  3) คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ   4) คุณลักษณะด้านความรู้      
5) คุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรม  6) คุณลักษณะด้านทัศนคติ  และ 7) คุณลักษณะทางกาย  
ส าหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารสถานศึกษา  คือ 1) คุณลักษณะส่วนบุคคลและ
พฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหาร  2) กระบวนวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจนภายใต้การมีส่วนร่วม
3) การเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา  4) การจัดการความรู้  โดยการใช้ฐานข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล และ 6) การจัดการกระบวนการ
บริหารวิชาการ การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ เน้นการวางแผนและเน้นผลตอบแทนตามผลงาน  
ซึ่งกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาจากการศึกษาประกอบด้วย  5 กลยุทธ์หลัก คือ 1) กลยุทธ์การ
พัฒนาภาวะผู้น า  2) กลยุทธ์การพัฒนาครู  3) กลยุทธ์การพัฒนาวิชาการ  4) กลยุทธ์การพัฒนาการ

                                                 

 
27อภิญญา  ขัดมะโน, “ การบริหารเพื่อความเป็นเลิศของคณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” (วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551), บทคัดย่อ.  
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บริหารจัดการทั่วไป  และ 5) กลยุทธ์การพัฒนาความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายโรงเรียน  ซึ่งการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วย  6 องค์ประกอบ คือ 1) การวางแผนเชิงกลยุทธ์  2) ประเมินกลยุทธ์
ของโรงเรียน 3) ก าหนดทิศทางของโรงเรียน  4) ก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน  5) ปฏิบัติตามกลยุทธ์
ของโรงเรียน และ 6) ประเมินผลกลยุทธ์ของโรงเรียน  นอกจากนี้ยังพบว่า พฤติกรรมภาวะผู้น าที่เป็น
ผู้บริหารมืออาชีพนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องแสดงพฤติกรรมภาวะผู้น าด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ  การค านึงถึงปัจเจกบุคคล  และการกระตุ้นทางปัญญา  มีการ
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม  เน้นด้านคุณธรรมศีลธรรมประกอบการตัดสินใจ  มีการใช้แผนเชิงกลยุทธ์
เป็นเครื่องมือในการบริหารและเปลี่ยนกรอบแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่  ๆ (Reframing) มีการก าหนด
นโยบายและแปลงวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติ และมีการพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วมกัน28  
 

กลุ่มแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ         
 หลักการแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การมี
หลากหลาย  ในที่นี้เสนอแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาปัจจัยความเป็น
เลิศในการบริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (Public Sector Management  
Quality  Award: PMQA) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นการจัดระบบการบริหาร
ภายในองค์การให้มีความเหมาะสม  เปรียบเทียบองค์การ  หรือหน่วยงานราชการระดับจังหวัดเป็น
รถเข็นที่มีล้อเลื่อนเป็นสี่เหลี่ยม  รถสามารถเคลื่อนที่ได้ แต่เน่ืองจากมีแรงเสียดทานมากท าให้การ
เคลื่อนที่ไม่คล่องตัว เปรียบเสมือนการบริหารงานในองค์การที่มีปัญหาภายใน ท าให้การบริหารงานไม่
คล่องตัวเท่าที่ควร ซึ่งสภาวะในปัจจุบันทั้งผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่างก็มีความคาดหวังต่อ
องค์การสูงข้ึน  ในขณะที่ทรัพยากรต่าง  ๆ มีแนวโน้มที่จะน้อยลง   องค์การจึงจ าเป็นต้องหาวิธี
ขับเคลื่อนให้เร็วขึ้น  โดยที่ออกแรงเท่าเดิม  ซึ่งวิธีที่เหมาะสมที่สุด คือ  การปรับแต่งล้อให้กลมขึ้นเพื่อ
ลดแรงเสียดทานต่าง ๆ เปรียบเสมือนระบบการจัดการ  ถ้ามีการปรับระบบการจัดการให้คล่องตัวขึ้น  
ท าให้องค์การสามารถบริหารงานภายในได้คล่องตัวขึ้น ซึ่งจะท าให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส าหรับการปรับระบบการจัดการให้คล่องตัวนั้น  
องค์การต้องมีความรู้ 2 ด้าน คือ ความรู้เฉพาะด้าน ( Specialist) และความรู้ด้านการบริหารงาน 

                                                 

 
28

 โสภิต สุวรรณเวลา,  “การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา ” 
(เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเรื่องการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ 6 จัดโดย
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ร่วมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยและส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา, 26 มิถุนายน 2558), 1-11. 
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(Generalist) เป็นความรู้ที่มององค์กรในภาพรวม  ในการบริหารงานทั้งระบบต้องน าแนวคิด         
การจัดการเชิงกลยุทธ์ ( Strategic Management) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ  ซึ่งการ
จัดการเชิงกลยุทธ์นั้น  เป็นการบริหารจัดการองค์กรภายในให้อยู่รอดอย่างยั่งยืน  ท่ามกลางปัจจัย
ภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างต่อเน่ือง  องค์การต้องมีการวิเคราะห์ ติดตาม  คาดการณ์
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก  เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการพิจารณาเพื่อปรับ           
การบริหารงานภายในให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงภายนอกดังกล่าว  โดยเป็นการจัดระบบให้เกิด
ความเป็นทีม คนในองค์การต้องเรียนรู้ร่วมกัน มีความเข้าใจร่วมกัน  ซึ่งเครื่องมือที่สามารถช่วยได้  คือ  
การพัฒนาคุณภาพ โดยมององค์รวมของการบริหารองค์การ คือ การจัดการห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value 
Chain) เพื่อสร้างสินค้าและบริการที่มีคุณค่าที่เหมาะสมกับผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย         
ซึ่งองค์กรมีงาน 2 ด้าน คือ งานหลัก (Primary Activities) และงานสนับสนุน (Support Activities) 
ซึ่งต้องมีการประสานงานร่วมกันกันทั้ง 2 ส่วน มีความเป็นทีม โดยน าหลักคิดด้านการจัดการคุณภาพ
ทั่วทั้งองค์การ (Total Quality Management: TQM) มาปรับใช้แนวทางนี้ได้น าหลักการจัดการ
กระบวนการที่ดีมาเป็นหลักการพัฒนาองค์การ  หลักคิด TQM นี้ ในประเทศญี่ปุ่น คาโน ( Dr.Kano) 
ได้เปรียบองค์กรเป็นเสมือนบ้าน  (Dr.Kano’s House) ซึ่งมีรากฐาน มีโครงสร้างหรือเสา 3 ต้น และ
หลังคา โดยมองเสาต้นแรกเป็น TQM Concept หรือแนวคิด เสาต้นที่สองคือ Vehicles เป็น      
การขับเคลื่อนให้แนวคิดเป็นรูปธรรม  เสาต้นที่สาม คือ The Techniques and Tools เป็นเทคนิค
วิธีการและเครื่องมือในการใช้  

 ส าหรับในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประยุกต์แนวคิด TQM ดังกล่าวมาสู่รูปแบบของ      
บัลด์ดริจ  (Baldrige Model) น ามาพัฒนาเป็นรางวัล Malcolm Baldrige National Award 
(MBNQA) ซึ่งในประเทศไทยน ามาประยุกต์ใช้เป็นรางวัลการบริหารคุณภาพสู่ความเป็นเลิศที่เรียกชื่อ
ว่า TQA (Thailand Quality Award) ส าหรับองค์กรภาคเอกชน  และต่อมามีการน ามาปรับให้
สอดคล้องกับระบบราชการโดยปรับเกณฑ์ดังกล่าวให้สอดคล้องกับระบบราชการไทยน ามาปรับใช้เป็น
เกณฑ์ในการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  และการได้รับรางวัลที่เรียกชื่อว่า  
PMQA (Public Management Quality Award) เพื่อพัฒนาระบบราชการไทยให้มีความเป็นเลิศ
ต่อไป 
  
   เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ซึ่งมีพื้นฐานทางเทคนิคและกระบวนการ
เทียบเท่ากับเกณฑ์รางวัลของนานาชาติ  เป็นกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับการพัฒนาบริหารราชการเพื่อให้องค์กรภาครัฐมีกระบวนการท างานและผลการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งข้ึน โดยมีเป้าหมายคือ  ประโยชน์สูงสุดของประชาชน
และประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ  
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 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 1.  เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่า

ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 2.  เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ของหน่วยสู่ระดับมาตรฐานสากล  
 3.  เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเป็นบรรทัดฐานการติดตามและ

ประเมินผลการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ  
 ประโยชน์ต่อส่วนราชการ 
               ส่วนราชการที่น าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ซึ่งเป็นกรอบการประเมิน
ระดับมาตรฐานสากลไปเปรียบเทียบกับระบบการบริหาร  จัดการของส่วนราชการ  จะได้รับประโยชน์
ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การประเมินองค์กรด้วยตนเอง ( Self-Assessment) ซึ่งจะท าให้การบริหารของ
ส่วนราชการนั้น ๆ ได้รับทราบว่าส่วนราชการของตนยังมีความบกพร่องในเรื่องใด  จึงสามารถก าหนด
วิธีการและเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อ ปรับปรุงองค์กรให้สมบูรณ์มากขึ้นต่อไป  

    ส่วนราชการสามารถน าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาค  รัฐไปใช้เป็นเครื่องมือใน
การด าเนินการของส่วนราชการ  เพื่อยกระดับการบริหารจัดการของส่วนราชการ  เพื่อให้สามารถส่ง
มอบคุณค่าที่ดีขึ้นทั้งผลผลิตและบริการให้แก่ผู้รับบริการ  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ซึ่งนับเป็นการ
ตอบสนองต่อเป้าหมายของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ด้วย  

    ส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศจะมีภาพลักษณ์ที่ดี  ได้รับความนิยมชมชอบ
จากผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  นอกจากนี้ยังมีโอกาสส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา        
ขีดความสามารถของส่วนราชการอื่น  ๆ โดยการน าเสนอวิธีปฏิบัติที่น าไปสู่ความส าเร็จ  และเปิด
โอกาสให้มีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของส่วนราชการเพื่อเป็นแบบอย่างแก่      
ส่วนราชการอื่น ๆ น าไปประยุกต์ใช้ให้ประสบผลส าเร็จเช่นเดียวกัน  
 องค์ประกอบของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย  
 ลักษณะส าคัญขององค์กร  และเกณฑ์เป็นภาพรวมในปัจจุบันของส่วนราชการ สิ่งส าคัญ
ที่มีผลต่อการด าเนินการ และความท้าทายที่ส าคัญที่ส่วนราชการเผชิญอยู่   
 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบไปด้วยเกณฑ์ 7 หมวด คือ 
 หมวด 1 การน าองค์กร เป็นการให้ส่วนราชการน าค าถามไปตรวจประเมินองค์กร
ตนเองว่า  ผู้บริหารของส่วนราชการด าเนินการอย่างไรในเรื่องวิสัยทัศน์  เป้าประสงค์ระยะสั้นและ
ระยะยาว ค่านิยม และความคาดหวังในผลการด าเนินการ  รวมถึงการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลาย  การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การสร้างนวัตกรรม และการเรียนรู้
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ในส่วนราชการ  รวมทั้งตรวจประเมินว่าส่วนราชการมีการก ากับดูแลตนเองที่ดี  และด าเนินการ
เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างไร 
 1. การน าองค์กร  ให้อธิบายถึงการด าเนินการของผู้บริหารของส่วนราชการในการชี้น า
องค์กร การก ากับดูแลตนเองที่ดี และให้อธิบายว่า ผู้บริหารของส่วนราชการทบทวนผลการด าเนินการ
อย่างไร  
 2. ความรับผิดชอบต่อสังคม ให้อธิบายว่าส่วนราชการด าเนินการอย่างไรเพื่อแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม และมีการด าเนินงานอย่างมีจริยธรรมและเป็นองค์กรที่ค านึงถึงสังคม  
 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  เป็นการให้อธิบายถึงการด าเนินการของ          
ส่วนราชการในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ว่า มีวิธีการอย่างไรในการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์     
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์กลยุทธ์หลัก  และแผนปฏิบัติราชการ   มีการถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นอย่างไร  
เพื่อน าไปปฏิบัติและการวัดผลความก้าวหน้า 

 1. การจัดท ายุทธศาสตร์   ให้อธิบายว่าส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก  รวมถึงการยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขัน ผลการด าเนินการโดยรวม และความส าเร็จในอนาคต 

 2. การถ่ายทอดกลยุทธ์หลักเพื่อน าไปปฏิบัติ  ให้อธิบายว่าส่วนราชการสามารถแปลง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  และกลยุทธ์หลักไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไร  ให้สรุปแผนปฏิบัติการและ
ตัวชี้วัดที่ส าคัญ และคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคตตามตัวชี้วัดดังกล่าว 
 หมวด  3  การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการให้อธิบาย
ถึงการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า ส่วนราชการมีการก าหนดความต้องการ 
ความคาดหวัง  และความนิยมชมชอบของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร  รวมถึง          
ส่วนราชการมีการด าเนินการอย่างไรในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับ  บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
การก าหนดปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มีความพึงพอใจและน าไปสู่การ
กล่าวถึงส่วนราชการในทางที่ดี  

 1. ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้อธิบายว่าส่วนราชการก าหนด
ความต้องการ  ความคาดหวัง  และความนิยมชมชอบของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร  
เพื่อให้การบริการตอบสนองผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 2. ความสัมพันธ์และความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการให้
อธิบายว่าส่วนราชการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้  ส่วนเสียอย่างไรเพื่อให้
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ  และน าไปสู่การกล่าวถึงส่วนราชการในทางที่ดี ให้
อธิบายด้วยว่าส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการหาความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสีย  
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 หมวด 4  การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  เป็นการให้อธิบายว่า          
ส่วนราชการเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ และจัดการความรู้อย่างไร  

 1. การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินการของส่วนราชการ เป็นการให้อธิบายว่า       
ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการวัด วิเคราะห์ ท าให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน  ปรับปรุงข้อมูลและ
สารสนเทศของผลการด าเนินการในทุกระดับและทุกส่วนของส่วนราชการ  
 2. การจัดการสารสนเทศและความรู้ เป็นการให้อธิบายว่าส่วนราชการด าเนินการ
อย่างไรเพื่อให้ข้อมูลและสารสนเทศที่บุคลากรส่วนราชการ  หรือองค์กรอื่นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกัน  
และผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการนั้นมีคุณภาพพร้อมใช้งาน  ให้อธิบายว่า ส่วนราชการ
ด าเนินการอย่างไร ในการสร้างและจัดการความรู้  
 หมวด 5 การมุ่งเน้นระบบบุคลากร เป็นการให้อธิบายว่า  ระบบงานและระบบการ
เรียนรู้ของบุคลากรและการสร้างแรงจูงใจ  ช่วยให้บุคลากรพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่
เพื่อมุ่งไปในแนวทาง  เดียวกันกับเป้าประสงค์และแผนปฏิบัติการโดยรวมของส่วนราชการอย่างไร  
รวมทั้งให้อธิบายว่าส่วนราชการมีความใส่ใจในการสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานเพื่อ
สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร  ซึ่งจะน าไปสู่ผลการด าเนินการที่เป็นเลิศและ
ความเจริญก้าวหน้าของบุคลากรและ ส่วนราชการอย่างไร  

 1. ระบบงาน ให้อธิบายว่าการจัดระบบและบริหารงาน  ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร การจ้างงานและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
ก าลังคน เอื้อให้บุคลากรและส่วนราชการมีผลการด าเนินการที่ดีได้อย่างไร  

 2. การเรียนรู้ของบุคลากรและการสร้างแรงจูงใจ  ให้อธิบายว่า การพัฒนาของบุคลากร
ได้สนับสนุนให้ส่วนราชการบรรลุเป้าประสงค์โดยรวมและส่งผล  ให้มีการปฏิบัติราชการที่เป็นเลิศ
อย่างไร รวมทั้งช่วยสร้างความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากรอย่างไร  

 3. การสร้างความผาสุกและความพึงพอใจแก่บุคลากร ให้อธิบายว่า  ส่วนราชการมี
วิธีการอย่างไรในการรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานและบรรยากาศที่สนับสนุนให้บุคลากรทุกคน  
มีความผาสุก มีความพึงพอใจ และมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
 หมวด 6  การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ เป็นการให้อธิบายว่า แง่มุมที่ส าคัญทั้งหมดของ
การจัดการกระบวนการ  การให้บริการ  และกระบวนการที่ส าคัญที่ช่วยสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ       
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการบรรลุพันธกิจของส่วนราชการ  ตลอดจนกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญ
ต่าง ๆ  

 1. กระบวนการที่สร้างคุณค่า ให้อธิบายว่า  ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการก าหนด
และจัดการกระบวนการที่ส าคัญต่าง  ๆ เพื่อสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และ     
การบรรลุพันธกิจของส่วนราชการ  
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 2. กระบวนการสนับสนุน  ให้อธิบายวิธีที่ส่วนราชการจัดการกับกระบวนการที่ส าคัญ  
เพื่อสนับสนุนกระบวนการที่สร้างคุณค่า  
 หมวด 7  ผลลัพธ์การด าเนินการ   เป็นการให้อธิบายผลการด าเนินการและแนวโน้ม
ของส่วนราชการในมิติต่าง  ๆ ได้แก่ มิติด้านประสิทธิผล  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้าน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  และมิติด้านการพัฒนาองค์กร นอกจากนี้มีการอธิบายถึงผล
ด าเนินงานของส่วนราชการโดยเปรียบเทียบกับส่วนราชการ หรือองค์กรอื่นที่มีภารกิจคล้ายกัน โดยให้
แสดงผลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย  เห็นภาพชัดเจน เช่น ในรูปแบบกราฟ  หรือตาราง ในการน าเสนอ
ข้อมูล ให้ส่วนราชการพิจารณาเลือกตัวชี้วัดที่ส าคัญๆ  ที่สะท้อนผลการด าเนินงานของส่วนราชการ   
มาแสดง และอาจน าข้อมูลจากค ารับรองการปฏิบัติราชการมาประกอบด้วยก็ได้  ซึ่งตัวชี้วัดที่คัดเลือก
มานั้นควรเป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงผลลัพธ์เชิงปริมาณ  การจะน าไปสู่องค์กรที่เป็นเลิศนั้น  ส่วนราชการ
ควรก าหนดตัวชี้วัดที่นอกเหนือจากตัวชี้วัดที่ก าหนดในค ารับรองการปฏิบัติราชการเพิ่มเติมด้วย 

 1. มิติด้านประสิทธิผล ให้สรุปผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลตามแผนยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ  โดย
แสดงผลการด าเนินการในปัจจุบันโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย  แนวโน้มของผลการด าเนินการ  และ
ผลการด าเนินการเปรียบเทียบกับส่วนราชการหรือองค์กรอื่นที่มีภารกิจคล้ายกัน  

 2. มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ให้สรุปผลลัพธ์ด้านคุณภาพการให้บริการที่ส าคัญ  โดย
แสดงผลการด าเนินการในปัจจุบันเปรียบเทียบกับเป้าหมาย   แนวโน้มของผลการด าเนินการ  และ    
ผลการด าเนินการเปรียบเทียบกับส่วนราชการหรือองค์กรอื่นที่มีภารกิจคล้ายกัน  

 3. มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ให้สรุปผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติราชการที่ส าคัญ  โดยแสดงผลการด าเนินการในปัจจุบันโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย  
แนวโน้มของผลการด าเนินการ  และผลการด าเนินการเปรียบเทียบกับส่วนราชการหรือองค์กรอื่นที่มี
ภารกิจคล้ายกัน  

 4. มิติด้านการพัฒนาองค์กร ให้สรุปผลลัพธ์ด้านการพัฒนาองค์กรที่ส าคัญ  โดยแสดงผล
การด าเนินการในปัจจุบันโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย  แนวโน้มของผลการด าเนินการ  และผลการ
ด าเนินการเปรียบเทียบกับส่วนราชการหรือองค์กรอื่นที่มีภารกิจคล้ายกัน  ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช่
มาตรฐาน แต่เป็นการตรวจสอบภายในทั้งระบบ  ซึ่งเมื่อน าเกณฑ์ทั้ง 7 หมวด น ามาเขียนเป็นแผนภูมิ
ก้างปลา (Cause-Effect Diagram) แล้ว หมวด 7 เป็นผลลัพธ์ จะได้ว่า ในเชิงระบบนั้น  หมวด 1-6 
เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ในหมวด 7 แต่ในการตรวจสอบองค์กรนั้น เพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อน  
รวมถึงปัญหาและสาเหตุที่ควรแก้ไขภายในองค์กรนั้น  เมื่อน าปัญหาที่เกิดขึ้นมาเขียนเป็นแผนภูมิ
ก้างปลา โดยพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้น จะพบว่า  มีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆ  ซึ่งมีทั้งปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอก ส าหรับปัจจัยภายในนั้น  คือระบบทั้ง 6 หมวดนั่นเอง องค์กรสามารถควบคุมได้ และ
สามารถแก้ไขได้ ส่วนปัจจัยภายนอก  องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นในด้านการวิเคราะห์เพื่อ
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แก้ปัญหานั้น เราจึงต้องแก้ปัญหาที่สามารถควบคุมได้ คือ ภายในองค์กร  โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐเป็นเครื่องมือในการประเมินระบบการ  บริหารจัดการขององค์กร  ซึ่งการพัฒนา
เกณฑ์ได้ออกแบบข้อก าหนดเป็นค าถามที่ครอบคลุมค าถามส าคัญ  เพื่อใช้ประเมินองค์กรว่ามีการ
บริหารจัดการที่ดีเพียงพอหรือไม่  อย่างไร ซึ่งจะท าให้ทราบจุดแข็งจุดอ่อนและโอกาสในการปรับปรุง
อย่างไร และน าไปสู่การออกแบบการปรับปรุง หรือเรียกว่าแผนปรับปรุงองค์กรต่อไป29 
  สรุปการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( Public Sector Management  
Quality  Award: PMQA) เป็นกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ     
การพัฒนาการบริหารราชการเพื่อให้องค์กรภาครัฐมีกระบวนการท างานและผลการปฏิบัติงานที่มี  
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ 1) การน าองค์การ  2) การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์  3) การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู มีส วนได ส วนเสีย  4) การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้  5) การมุ่งเน้นบุคลากร 6) การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ  และ 7)  ผลลัพธ์การ
ด าเนินการ 

 จากการทบทวนงานวิจัยและบทเรียนเชิงประจักษ์จากนักวิชาการและหน่วยงาน
การศึกษา พบว่า มีหน่วยงานทางการศึกษาของภาครัฐน าแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการในหน่วยงานสู่ระดับสากล  ตัวอย่างของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้น าเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ น ามาเรียนรู้สู่     
การปฏิบัติในหน่วยงาน (Public Sector Management) ผลการด าเนินงานพบว่า     

 1. การน าองค์กร ผู้น าต้องมีวิสัยทัศน์เป็นผู้น าทางความคิดและการเปลี่ยนแปลงให้
ความส าคัญต่อแผนงาน โครงการ  สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดกับผู้ปฏิบัติงาน  เป็นผู้กระตุ้น  ส่งเสริม
ให้โอกาสแก่ลูกน้องในการท างานและการแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เข้าร่วมด าเนินการในทุก
ขั้นตอนให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ มีการประเมินผลการด าเนินโครงการโดยผู้บริหารให้
ความส าคัญในเรื่องของคุณภาพและจริยธรรม  มีมุมมองที่มีความเป็นสากล การให้ค าแนะน า การมี
ส่วนร่วม และหุ้นส่วนความร่วมมือด้านการจัดการ 
 2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  น านโยบายของรัฐบาลมาเป็นส่วนหน่ึงของการท า
ยุทธศาสตร์และให้ความส าคัญร่วมด าเนินการในทุกขั้นตอน คัดเลือกคณะท างานที่มีความรู้
ความสามารถจริง  มีการวิจัยเพื่อรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศโดยมีการประเมินความพึงพอใจ
และความต้องการลูกค้า  ก าหนดแนวคิดที่ส าคัญ  คือ ยุทธศาสตร์ขององค์กรกับส่วนที่จะได้รับ       

                                                 

 
29ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ,  เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award (กรุงเทพมหานคร : วิชั่น 
พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย, 2557), 22-67. 
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การประเมินภายนอกคือเรื่องเดียวกัน ดังนั้นเมื่อองค์กรจัดท าแผน ( Action Plan) ก็ท าในส่วนเพื่อ
เตรียมการรองรับการประเมินภายนอกด้วย จัดท าเครื่องมือในการสื่อสารไปยังผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสร้าง
ความเข้าใจให้บุคลากรในองค์กรให้ทราบจุดหมายเดียวกันในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างาน 
มีการประเมินผลการด าเนินโครงการ ประเมินความส าเร็จจากก าไรและความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และบุคลากรในหน่วยงาน ก าหนดยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ืองเพื่อไปสู่มาตรฐาน โดยมี
เป้าหมายและข้ันตอนการด าเนินงานที่ชัดเจน 
 3. การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างวัฒนธรรมการท างาน 
โดยให้ความส าคัญต่อผู้รับบริการเป็นอันดับหนึ่ง รับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในเรื่อง           
การพัฒนาการให้บริการสร้างความเชื่อมั่นและให้ค ามั่นสัญญาในสิ่งที่สามารถให้บริการได้ ก าหนด
กระบวนการและมาตรการแก้ปัญหาส าหรับผู้รับบริการ จัดสถานที่/เวทีส าหรับเป็นเครือข่ายให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง  มีการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นรวมทั้ง
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้กับลูกค้า ก าหนดเป็นมุมมองที่มีความเป็นสากล  
ด าเนินกิจกรรมที่ค านึงถึงภาพลักษณ์ ค านึงถึงผลกระทบในเชิงบวกต่อสังคมและสภาพแวดล้อมเน้น
ความเป็นหุ้นส่วนของทั้งสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ 
 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เน้นการด าเนินงานวิจัยและนวัตกรรม 
(Research and Innovation) ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้จากสถานที่
ปฏิบัติงานจริง การพัฒนาแนวคิดของบุคลากรให้เห็นความส าคัญของผู้รับบริการ  การท างานต้อง
ท างานแบบเตรียมพร้อมล่วงหน้า  มีการวิเคราะห์และจัดการความรู้จากทุกหน่วยงานมาประยุกต์ใช้  
พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ น าข้อมูลมาวิเคราะห์และการวางแผนให้มีช่องทางใน       
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรทั้งในและนอกหน่วยงาน  การใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็น
องค์ความรู้เพื่อการบริหารจัดการ  เปิดโลกทัศน์ให้บุคลากรได้มีโอกาสศึกษายุทธวิธีการท างานที่ดี 
(Best Practice) ของหน่วยงานอื่นเป็นการพัฒนาจากภายในที่ยั่งยืน สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อ       
การเรียนรู้แบบ Virtual Environment คือ ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครือข่าย ( Wireless Network)     
การเปลี่ยนระบบความคิดของบุคลากรให้เห็นความส าคัญของผู้รับบริการ พัฒนาบุคลากรให้ท างานใน
ลักษณะประสานความร่วมมือ ( Collaborative Fashion) มีการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางและ
ต่อเน่ือง 
 5. การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาตนเอง    
อย่างต่อเน่ือง  ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติมีอิสระในการคิดและเสนอแนะให้ความส าคัญกับบุคลากรใน    
การพัฒนาความรู้และทักษะในการพัฒนากระบวนงาน การใช้วิทยาการเทคโนโลยีที่ทันสมัย         
การท างานเป็นทีม  เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็น การสร้างนวัตกรรม การเรียนรู้จาก    
การท างาน  ข้อเสนอแนะของบุคลากรได้รับการบรรจุในแผนปฏิบัติการ จัดท ามาตรฐานการบริการ 
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ให้ความส าคัญต่อการจัดองค์การแห่งการเรียนรู้  มีการปรับเปลี่ยนก าลังคน หมุนเวียนการท างาน   
เพื่อเรียนรู้งานใหม่ ลดขนาดก าลังคน ( Downsizing) มีการปรับองค์กรไปสู่ความก้าวหน้าในอนาคต 
เน้นการสื่อสารในองค์กร และการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกระดับในองค์กรให้ความส าคัญในเรื่องของ
คุณภาพ จริยธรรม และการบริหารงานไปสู่ความเป็นเลิศ ให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของ
พนักงานทุกระดับในองค์กรและสร้างองค์กรแห่งความเป็นเลิศ 
 6. การจัดกระบวนการ เน้นการใช้นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น  โดยบุคลากรในหน่วยงาน
พร้อมทั้งน าแนวคิด  ระบบ กระบวนการเครื่องมือในการบริหารสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ใน            
การปฏิบัติงาน จัดโครงสร้างการบริหาร  องค์กรและการสื่อสารอย่างเป็นระบบ สร้างวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศที่ใช้ได้ผลจริงในหน่วยงาน มีการวิจัยเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ บริหารจัดการ
ข้อมูลและกระบวนการที่เป็นระบบ จัดล าดับความส าคัญและเลือกแก้ปัญหาที่มีความส าคัญก่อน 
ทุ่มเททรัพยากรเพื่อให้เกิดความส าเร็จให้ได้ ควรบูรณาการรูปแบบเข้าสู่งานประจ า มีการด าเนินงาน  
ที่มุ่งสู่คุณภาพ ประกอบด้วย การก าหนดลูกค้าส าคัญ  การระบุความคาดหวังของลูกค้า การแปลง
ความคาดหวังไปสู่การด าเนินการภายใน  การวัดความต้องการของลูกค้าและสนองตอบความต้องการ
ของลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  องค์การแห่งความเป็นเลิศให้ความส าคัญต่อการวาง
แผนการจัดการและพัฒนา 
 7. ผลลัพธ์ของการด าเนินงาน มุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นส าคัญ คุณภาพต้องเป็นสิ่งที่เป็น
รูปธรรม ค านึงถึงผู้รับบริการให้ได้รับบริการตามที่ต้องการและมีความพึงพอใจ ประเมินผลองค์กร
อย่างครอบคลุมด้วยการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และให้ความส าคัญต่อการสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการและบุคลากร มุ่งผลลัพธ์แห่งความส าเร็จในการแก้ไขปัญหา ให้ผู้รับบริการ        
ประเมนิความส าเร็จจากผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างภาพลักษณ์ที่ดี  
อันน ามาซึ่งความร่วมมือ (Cooperate Social Responsibility)30 
 นอกจากนี้มีนักวิชาการทางการศึกษาได้ศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการภาครัฐ 
ผลการวิจัยของธีรพล เพ็งจันทร์ พบว่า ปัจจัยการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วยปัจจัยต่าง  ๆ ดังนี้ 1) ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง 2) ด้านกล
ยุทธการเปลี่ยนแปลง 3) ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 4) ด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
5) ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง 6) ด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
7) ด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 8) ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 9) ด้านการพัฒนา

                                                 

 30ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร,  การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ :  สหราชอาณาจักร  กลุ่มประเทศแสกนดิเนเวีย  และญ่ีปุ่น
(กรุงเทพมหานคร: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2551), บทสรุปผู้บริหาร. 
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คุณภาพวิชาการ  10) ด้านการพัฒนาบุคลากร  11) ด้านลักษณะส าคัญขององค์กร  12) ด้านระบบ
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง และ 13) ด้านประสิทธิผลตามตัวชี้วัด แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐที่
มีประสิทธิภาพของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
พบว่า ปัจจัยที่ค้นพบในการวิจัย มีความถูกต้อง เป็นไปได้ และน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง31  
 รางวัลคุณภาพแห่งชาติ   นักวิชาการได้น าแนวคิดของรางวัลคุณภาพแห่งชาติของ
ประเทศไทย  (Thailand Quality Award: TQA) ที่มีพื้นฐานทางด้านเทคนิคและกระบวนการ
เช่นเดียวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige National Quality 
Award: MBNQA) ซึ่งเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ประเทศต่างๆ  หลายประเทศทั่วโลกน าไป
ประยุกต์โดยเรียกชื่อแตกต่างกัน เช่น ประเทศออสเตรเลีย เรียกว่า  Australian Business 
Excellence Award (ABEA) สิงคโปร์ เรียกว่า  Singapore Quality Award (SQA) ญี่ปุ่น เรียกว่า 
Japan Quality Award (JQA) สหภาพยุโรป เรียกว่า  European Quality Award (EQA)  ส าหรับ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) เริ่มต้นตั้งแต่มีการลงนามในบันทึกความ
เข้าใจระหว่างสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2539 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งรางวัลคุณภาพแห่งชาติขึ้นในประเทศไทย  
และด้วยตระหนักถึงความส าคัญของรางวัลนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ จึงได้บรรจุรางวัลคุณภาพแห่งชาติไว้ในแผนยุทธศาสตร์การเพิ่มผลผลิตของประเทศ  ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 โดยมีสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็น
หน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเผยแพร่ 
สนับสนุน  และผลักดันให้องค์กรต่าง  ๆ ทั้งภาคการผลิตและการบริการ  น าเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติไปพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ  องค์กรที่มีวิธีปฏิบัติและผลการด าเนินการ
ในระดับมาตรฐานโลกจะได้รับการประกาศเกียรติคุณด้วยรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  และองค์กรที่ได้รับ
รางวัลจะน าเสนอวิธีปฏิบัติที่น าองค์กรของตนไปสู่ความ  ส าเร็จเพื่อเป็นแบบอย่างให้องค์กรอื่น  ๆ 
น าไปประยุกต์เพื่อให้ประสบผลส าเร็จเช่นเดียวกัน  ซึ่งเมื่อมีการขยายการด าเนินงานไปอย่าง
กว้างขวางย่อมจะส่งผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สามารถแข่งขัน  
ในตลาดการค้าโลกได้ 
 รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ถือเป็นรางวัลระดับโลก ( World Class) เน่ืองจากมีพื้นฐาน
ทางด้านเทคนิคและกระบวนการตัดสินรางวัลเช่นเดียวกับ  รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศ

                                                 

 
31ธีรพล เพ็งจันทร์,  “การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพของส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา”  (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), บทคัดย่อ. 
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สหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่งเป็นต้นแบบ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ประเทศต่าง  ๆ หลายประเทศทั่วโลกน าไปประยุกต์ เช่น ประเทศญี่ปุ่น 
ออสเตรเลีย สิงคโปร ์และฟิลิปปินส์ เป็นต้น อีกทั้งเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติสามารถใช้สร้างความ
เข้มแข็งให้กับองค์กร  ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใดหรืออยู่ในธุรกิจใด เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  ปรับปรุง
ผลลัพธ์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  สร้างความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันของแผนงาน 
กระบวนการ การตัดสินใจ  บุคลากร การปฏิบัติการ และผลลัพธ์  เกณฑ์ให้มุมมองโดยภาพรวมว่า
องค์กรอยู่ระดับใดและจ าเป็นต้องเคลื่อนไปสู่ระดับใด  ส าหรับเกณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือ รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2557-2558 ประกอบด้วยชุดค าถามตามมุมมองที่ส าคัญในการบริหารจัดการองค์กร 
7 หมวด ได้แก่ 1) การน าองค์กร   2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์   3) การมุ่งเน้นลูกค้า  4) การวัด       
การวิเคราะห์และการจัดการความรู้   5) การมุ่งเน้นบุคลากร   6) การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ  และ       
7) ผลลัพธ์    
 รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีกรอบการบริหารจัดการที่แสดงเอกลักษณ์ซึ่งบูรณาการผลการ
ด าเนินการขององค์การ    การตอบค าถามของเกณฑ์จะช่วยให้องค์กรสร้างความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกัน  ระหว่างทรัพยากรต่าง  ๆ  ระบุจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง  ปรับปรุง          
การสื่อสาร ผลิตภาพและประสิทธิผล ท าให้บรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์การ32 
                 สรุปได้ว่า รางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นรางวัลที่แสดงถึงมาตรฐานการบริหารจัดการของ
องค์การที่มีความเป็นเลิศในทุกด้านและมุ่งเน้นประสิทธิผลของการท างาน   รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  
ปี พ.ศ. 2557-2558 (Thailand Quality Awards: TQA) เป็นเกณฑ์เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
เกณฑ์ที่เป็นเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบส่วนต่างๆของระบบบริหารจัดการองค์การและปรับปรุง
กระบวนการตลอดจนผลลัพธ์  โดยที่มีมุมมองขององค์กรในภาพรวม ประกอบด้วย  1) การน าองค์กร 
2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์  3) การมุ่งเน้นลูกค้า  4) การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้          
5) การมุ่งเน้นบุคลากร 6) การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ และ 7) ผลลัพธ์   
 มีตัวอย่างขององค์กรด้านการศึกษาและองค์กรเอกชนที่มีการน าเกณฑ์เพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศของรางวัลคุณภาพแห่งชาติน ามาประยุกต์ใช้เพื่อความเป็นเลิศของสถาบัน ซึ่ง   
แต่ละสถาบันมีปัจจัยความเป็นเลิศของการบริหารที่แตกต่างกันตามบริบทของสถาบันนั้น  ๆ เห็นได้
จากการศึกษาของศตรัตน์ ทิพย์ผ่อง  วิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการและกลไกการบริหารเพื่อการ
ด าเนินงานตาม แนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศ  ส าหรับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบการบริหารคุณภาพที่สอดคล้องเกณฑ์การประกันคุณภาพ  

                                                 

 
32ส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ,  คู่มือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี  พ.ศ. 

2557-2558 (กรุงเทพมหานคร: แกรนอาร์ต ครีเอทีฟ, 2556), 4-9. 
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แนวเกณฑ์การประเมินการบริหารสู่ความเป็นเลิศและเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  มีทั้งสิ้น          
12 องค์ประกอบหลัก  และ 52 องค์ประกอบย่อย ปัจจุบันระบบบริหารงานคุณภาพของสาขาวิชา       
คหกรรมศาสตร์มีโครงสร้างการบริหารแตกต่างกัน  ขาดการท างานในเรื่องการวิเคราะห์และ         
การจัดการความรู้  มีความต้องการระบบบริหารที่เป็นสากล  รูปแบบและกลไกการบริหารจัดการ    
เพื่อการด าเนินงานที่เสนอ ประกอบด้วย  หลักการและวัตถุประสงค์   โครงสร้างการบริหารจัดการ 
การจัดกลุ่มงาน   และกลไกการด าเนินงาน  แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) การเตรียมการที่ระดับ
สาขาวิชา 2) การด าเนินงานตามวงรอบการประเมิน  การพัฒนา ช่วงระยะ 3 ปีการศึกษา  และ       
3) สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการทบทวนสถานภาพการพัฒนา   ส่วนกรอบการ
ประเมินการพัฒนาการบริหารสู่ความเป็นเลิศ  ประเมิน 12 องค์ประกอบหลัก   52 องค์ประกอบย่อย  
ใน 2 มิติ  คือ มิติกระบวนการและมิติผลการด าเนินงาน  ระบบและกลไกการบริหารจัดการเพื่อการ
ด าเนินงานตามแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศ  จะให้รายงานผลการประเมิน  เป็นรายงานที่ให้
ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เพื่อการปรับปรุงในประเด็นต่างๆตามแนวทางการบริหารสู่ความเป็น
เลิศที่สาขาวิชาสามารถใช้ก าหนดการปรับปรุงคุณภาพการบริหารที่ระดับสาขาได้โดยตรง 33 ส าหรับ 
ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช  ผลการวิจัยพบว่า ระบบการบริหารที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศของสถานศึกษา
เอกชน  โดยใช้แนวคิด/หลักการของรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศต่าง  ๆ เป็น กรอบแนวคิด
เบ้ืองต้น และใช้วิธีการเทียบเคียง (Benchmarking) โดยการศึกษาถึงคุณลักษณะและแนวปฏิบัติของ
สถานศึกษาเอกชนที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเป็นเลิศ ประกอบด้วย องค์ประกอบหลักของระบบ
การบริหารที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชนมี 9 องค์ประกอบ  คือ 1) ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 2) การมุ่งเน้นนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง 3) การวางแผนกลยุทธ์       
4) โครงสร้างองค์กร 5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 6) การบริหารงานวิชาการ 7) การบริหารการเงิน 
8) การบริหารทั่วไป และ 9) การจัดการสารสนเทศและความรู้ 34  และมณฑา วิญญูโสภิต ศึกษาการ
พัฒนาระบบบริหารคุณภาพโรงเรียนสองภาษาเอกชน ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  ผลการวิจัย
พบว่า สภาพการปฏิบัติที่มีอยู่ขององค์ประกอบระบบทั้งหกกระบวนการ  ได้แก่ หมวดการน าองค์กร  
หมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ์  หมวดการมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หมวดการวัด  การ

                                                 

 33ศตรัตน์ ทิพย์ผ่อง, “รูปแบบการบริหารจัดการและกลไกการบริหารเพื่อการด าเนินงาน
ตามแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศ   ส าหรับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏ,”  
วารสารสุทธิปริทัศน์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  28, 86 (เมษายน-มิถุนายน 2557): 259. 
 

34ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช,  “ระบบการบริหารที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศของสถานศึกษา
เอกชน ” ( วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550), บทคัดย่อ.     
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วิเคราะห์และการจัดการความรู้  หมวดการมุ่งเน้นบุคลากร  หมวดการมุ่งเน้นปฏิบัติการ  และหมวด
ผลลัพธ์อยู่ในระดับดี   ส่วนผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุ พบว่าองค์ประกอบระบบดังกล่าวทั้ง  
หกกระบวนการต่างมีอิทธิพลเชิงสาเหตุเชิงบวกต่อหมวดผลลัพธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยหมวด
การน าองค์กรเป็นตัวขับเคลื่อนระบบไปสู่ความส าเร็จในหมวดผลลัพธ์ 35 สอดคล้องกับการศึกษาของ
รณกร สุวรรณกลาง  และวิชัย  อุตสาหจิต ศึกษาการพัฒนาโมเดลทีมที่มีประสิทธิผลจากองค์การ        
ที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จากการศึกษาพบว่า ภาวะผู้น า มีอิทธิพลโดยตรงต่อองค์ประกอบของ
ทีม ประกอบด้วย การท าหน้าที่ตัวแทนของผู้น า  การจูงใจ  ความเหมาะสม  ความยืดหยุ่น  และ        
การควบคุมของผู้น า ผู้น าต้องมีทักษะความสามารถที่เหมาะสมกับการท างานของทีม  ผลการวิจัยบ่งชี้
ว่า ทักษะในการสร้างความสัมพันธ์และจูงใจ ถือเป็นความสามารถที่ส าคัญที่สุดของผู้น าทีม36 

 

กลุ่มแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่  
          การบริหารสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม ่
              การบริหารสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้นจะเป็นไปตามหลักการที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 36 ที่ก าหนดให้สถานศึกษาของ
รัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญามีฐานะเป็นนิติบุคคลโดยอาจจะเป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานใน
ก ากับของรัฐได้  ทั้งนี้ให้สถานศึกษาอุดมศึกษาของรัฐดังกล่าว  สามารถด าเนินกิจการได้โดยอิสระ  
สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง  มีความคล่องตัว  มีเสรีภาพทางวิชาการ
และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสภาสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น  ๆ ซึ่ง
เป็นกรณีที่กฎหมายก าหนดขึ้นภายใต้เจตนารมณ์ที่จะกระจายอ านาจในการบริหารและการจัด
การศึกษาไปยังสถานศึกษาในระดับปริญญา และเพื่อเป็นหลักประกันในการกระจายอ านาจดังกล่าว 
จึงได้ก าหนดหลักประกันพื้นฐานจากรัฐ  คือ ความเป็นอิสระในการจัดองค์กร หมายความว่า
สถานศึกษานั้นจะต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดภารกิจ  วัตถุประสงค์  และขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ
สถานศึกษาด้วยตนเอง ส่วนความเป็นอิสระในการบริหารงานนั้นหมายถึง สถานศึกษาสามารถ
บริหารงานได้ด้วยตนเองในรูปคณะกรรมการซึ่งมาจากการประชาคมของสถานศึกษานั้น  ๆ  ซึ่งมี
ลักษณะการบริหารงานในรูปการตัดสินใจร่วมกัน โดยไม่อยู่ภายใต้อ านาจอย่างเต็มที่ในการก าหนด

                                                 

 35มณฑา วิญญโสภิต, “การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพโรงเรียนสองภาษาเอกชน  ตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ,” วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย 7,1 (มกราคม-มิถุนายน 2558): 
293-306 

 
36รณกร สุวรรณกลางและวิชัย  อุตสาหจิต, “การพัฒนาโมเดลทีมที่มีประสิทธิผลจาก

องค์การที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ,”  วารสารพฤติกรรมศาสตร์  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  21, 2 (กรกฎาคม 2558): 1-19. 
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เน้ือหาของหลักสูตรการเรียนการสอน  และสามารถอนุมัติปริญญาให้แก่บุคคลที่ตนเห็นสมควร 
ตลอดจนก าหนดเนื้อหาขอบเขตการค้นคว้าวิจัยต่าง  ๆ เป็นต้น   อีกทั้งสถาบันอุดมศึกษาต้อง
ด าเนินการตามสถานศึกษาต้องบริหารและจัดการศึกษาที่แสดงความรับผิดชอบ  (Accountability) 
ต่อคุณภาพ มาตรฐานของบริการการศึกษาที่ให้แก่ผู้เรียน 37 และด าเนินการตามมาตรฐานของ
คณะกรรมการอุดมศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้เกี่ยวกับ
มาตรฐานการอุดมศึกษา ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ      
การอุดมศึกษา มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้โดยกระบวนการบริหารจัดการ 
และพัฒนาการเรียนการสอนที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาตามคุณลักษณะที่
คาดหวัง38  
 จากการทบทวนงานวิจัยและบทเรียนเชิงประจักษ์ของการบริหารสถาบันอุดมศึกษา    
แนวใหม่  เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหาร มีผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา
หลายท่านได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่ ดังนี้   
 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ได้กล่าวถึงแนวคิดกระบวนทัศน์ใหม่ของการบริหารจัดการอุดมศึกษา
ไทย จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงให้ทันกระแสโลก  ได้แก่ 1) การบริหารสถาบัน ซึ่งต้องปรับระบบ
ราชการไปเป็นระบบของสถาบันเองที่มีความอิสระภายใต้ความรับผิดชอบ  มีโครงสร้างที่คล่องตัว  
การตรวจสอบ  การคานอ านาจและการให้ความเป็นธรรม และ 2) การก ากับดูแลของรัฐ  ซึ่งต้อง
เปลี่ยนจากระบบบังคับบัญชาไปสู่ระบบก ากับดูแลที่เน้นความสัมพันธ์ในลักษณะการประสานงานและ
ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ให้มีการจัดตั้งสมาคมต่างๆที่ดูแลกันเองและพัฒนาการวิชาชีพใน
ระดับอุดมศึกษา 39  นอกจากนี้  วิจิตร ศรีสอ้าน ได้กล่าวถึงความเป็นอิสระ คือ  หลักการกระจาย
อ านาจซึ่งอ านาจสูงสุดอยู่ที่สภาสถาบัน  โดยรัฐมีบทบาทในด้านการก ากับนโยบายและแผน         

                                                 

 37ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

2560-2574, เข้าถึงเมื่อ 11 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก  http://www.onec.go.th/onec_ 
backoffice/uploaded/Outstand/2016-EdPlan 

 38คณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา,    รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะ                 
อนุกรรมาธิการการอุดมศึกษาเรื่องสภาพปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา ,         
พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร:  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา,  2552), 
12-13.      
 

39
 ไพฑูรย์ สินลารัตน์, สรุปย่อรายงานการวิจัยกระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารจัดการ

อุดมศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , เข้าถึงเมื่อ 12 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้
จาก http://www.oknation.net 

http://www.onec.go.th/onec_
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การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน  การควบคุมมาตรฐานการศึกษา  และการแต่งตั้งสภามหาวิทยาลัย 
อธิการบดี  และศาสตราจารย์เท่านั้น ดังนั้นสถาบันจึงสามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
ตนเองที่คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อการบรรลุความเป็นเลิศของพหุภารกิจ ได้แก่ 1) การ
บริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล และ 2) ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริหารสูงสุดของ
สถาบัน และองค์คณะบุคคลต่างๆ 40นอกจากนี้กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2551-2565) ระบุว่า“ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ  (Governance and Management)    
เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม  กล่าวคือ         
หากสถาบันอุดมศึกษามีกลไกการก าหนดทิศทางที่ดีและก้าวหน้า  พร้อมกับการขับเคลื่อนโดยการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพแล้ว  ภารกิจของสถาบันการศึกษาก็ส าเร็จลุล่วงไปได้  บทบาทและความ 
รับผิดชอบขององค์กรสูงสุดมีความส าคัญต่อความเจริญของสถาบันและผลผลิตที่ดี 41 สอดคล้องกับ
ข้อเสนอเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล  4 ด้าน คือ 1) การบริหารการศึกษาต้องสอดคล้องและตอบสนอง
ต่อนโยบายและความต้องการของระบบการศึกษาไทย  (Relevance) 2) กระบวนการบริหารต้องมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) 3) ทุกขั้นตอนต้องโปร่งใส (Transparency) 
มีเหตุผล(Reasonableness) และ4) มีผู้รับผิดชอบผลการบริหาร (Accountability) 42 จากการศึกษา
ของเบญจวรรณ  ถนอมชยธวัช  และคณะ พบว่า  ปัจจัยน าเข้าที่ส าคัญและกระบวนการที่มีคุณภาพ  
องค์ประกอบที่ส าคัญ ส่งผลให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามีความเป็นเลิศ  คือ  ด้านการ
บริหารและการจัดการสถาบัน  โดยการมุ่งเน้นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 43  ซึ่งลัดดา     
ผลวัฒนะ ให้ทัศนะไว้ว่า สถาบันการศึกษาแนวใหม่ที่มีระบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลแล้วนั้น
ย่อมได้รับความเชื่อถือ ความไว้วางใจและความศรัทธา และการมีธรรมาภิบาลจะช่วยสร้างแรงจูงใจใน
การท างานและรักษาอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนที่ดีให้อยู่กับสถาบันการศึกษาแห่งนั้น           

                                                 

 40วิจิตร ศรีสอ้าน, มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐในทัศนะศาสตราจารย์ ดร .วิจิตร      
ศรีสอ้าน (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2552), 1-12. 

 
41ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี   

ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2551-2565), เข้าถึงเมื่อ 27 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.tu.ac.th 
 

42ลัดดา ผลวัฒนะ, “ธรรมาภิบาลกับการบริหารมหาวิทยาลัย  (GOOD GOVERNANCE 
FOR UNIVERSITY ADMINISTRATION),” วารสารการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา  8,2 
(เมษายน-กันยายน 2557): 16-27. 
 

43เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช  และคณะ, “การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข,” วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   
10, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558): 59-76. 
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ท าให้เกิดการเรียนรู้ และนวัตกรรมใหม่ๆ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างจุดยืนของ
สถาบันการศึกษา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  และเป็นที่ยอมรับในสังคม 44 เช่นเดียวกับ 
ศรีพัชรา สิทธิก าจร แก้วพิจิตร ให้ทัศนะไว้ว่า การใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นการบริหารงาน               
ที่มุ่งคุณภาพของการบริหารในองค์กรการศึกษา ในขณะเดียวกันก็ส่งผลต่อผลลัพธ์การด าเนินงาน      
ที่ดี   เกิดคุณภาพทางการศึกษาอีกด้วย 45 แต่ยังไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและความ
คาดหวังของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา จากการศึกษาของรัตนะ  บัวสนธ์ พบว่า สภาพปัจจุบันของ
ธรรมาภิบาล  ในมหาวิทยาลัยของรัฐยังค่อนข้างมีปัญหามากทุกด้าน  โดยเฉพาะด้านคุณธรรมหรือ
จรรยาบรรณ  จริยธรรม  ความโปร่งใส  และการมีส่วนร่วม  ในขณะที่ความคาดหวังเกี่ยวกับ             
ธรรมาภิบาลนั้น    บุคลากรมุ่งหวังให้มีการด าเนินงานอย่างจริงจังเพื่อแก้ไขและป้องกันการขาด      
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในทุกๆด้าน 46  ซึ่ง ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์ ได้เสนอการบริหาร
มหาวิทยาลัยที่พึงประสงค์  ไว้ว่า สถาบันการศึกษาจะต้องเป็นแบบอย่างในการเสริมสร้างระบบ      
การบริหารจัดการที่ดี  การมีธรรมาภิบาล  การบริหารจัดการที่ดีเป็นหัวใจของการพัฒนาองค์กรที่จะ  
ท าให้นานาชาติยอมรับซ่ึงเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการพัฒนาองค์กรแบบยั่งยืน  (Sustainable 
Development) ซึ่งธรรมาภิบาลมีหลักการที่ส าคัญ  ดังนี้ 1) ถูกต้องตามกฎหมาย  (Legitimacy)    
การบริหารสถาบันอุดมศึกษาควรยึดหลักกฎหมาย  ยึดกฎระเบียบ เพื่อหลีกเลี่ยงระบบอุปถัมภ์  ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความไม่เสมอภาค  และความเป็นธรรม  อันจะน ามาซึ่งความแตกแยกในสถาบัน  นอกจากนี้
การบริหารมหาวิทยาลัยยังต้องยึดถือกฎหมายอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยตลอดเวลา   ได้แก่  รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พระราชบัญญัติวิธีทางการปกครอง  
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  เป็นต้น เพราะสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
เป็นหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเช่นเดียวกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนอื่น  ๆ  2) โปร่งใส 
(Transparency) การบริหารควรมีความโปร่งใสในข้อมูลต่าง  ๆ ให้มากที่สุด  ทั้งในด้านนโยบาย  
วิธีการปฏิบัติ และมีระบบให้ข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา  เพื่อสร้างความเข้าใจ  สร้างความร่วมมือกับ
บุคลากรและบุคคลภายนอก  รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรและบุคคลภายนอกตรวจสอบข้อมูลได้     
3) ภาระรับผิดชอบ  (Accountability) ผู้บริหาร บุคลากรทุกต าแหน่งในมหาวิทยาลัยควรมีภาระ

                                                 

 
44เรื่องเดียวกัน. 

 45ศรีพัชรา สิทธิก าจร แก้วพิจิตร,  “การใช้ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”  
(วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2551), 156. 

 
46รัตนะ บัวสนธ์, วิจัยเรื่องธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ: สภาพปัจจุบันและความ 

คาดหวัง, เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.rattanabb.com 
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รับผิดชอบในการท าหน้าที่อย่างซ่ือสัตย์  สุจริต เต็มก าลังความสามารถ  โดยค านึงถึงผลประโยชน์  
ภาพพจน์ และชื่อเสียงของสถาบันการศึกษารวมทั้งผลประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ  4) ความ
เสมอภาค (Equity) การบริหารงานในสถาบันควรยึดหลักความเสมอภาคที่ก าหนดให้ไม่เลือกปฏิบัติ
เพราะเหตุแห่งฐานะ สุขภาพ เพศ อายุ และความแตกต่างในความคิดเห็นทางการเมือง ดังนั้น จึงต้อง
ตรวจสอบและยกเลิกกฎระเบียบต่างๆที่สร้างความไม่เท่าเทียมโดยไม่มีเหตุผลที่จ าเป็น 5) ความ
รับผิดชอบ (Responsiveness) ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันควรมีความรับผิดชอบต่อผลของ
การตัดสินใจ หรือการกระท าที่บกพร่องหรือผิดพลาดและกล้าที่จะแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบนั้น  ๆ  
6) การมีส่วนร่วม  (Participation) การบริหารสถาบันควรมีกลไกให้บุคลากร  ประชาชน ภาคเอกชน 
หน่วยงานอื่น มีส่วนร่วมในการมหาวิทยาลัยตั้งแต่การก าหนดนโยบาย  วิธีปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่องที่จะมีผลกระทบต่อบุคลากรและประชาชนโดยตรง  การมีส่วนร่วมควรกระท าทั้งในรูปแบบของ
การตั้งตัวแทนในสภามหาวิทยาลัยและตัวแทนในคณะท างานชุดต่างๆรวมทั้งรูปแบบของการท า
ประชามติ  ประชาพิจารณ์และประเมินการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  7) การกระจายอ านาจ  
(Decentralization) การจัดองค์กรประเภทมุ่งอ านาจ (Power Orientation) จะให้อ านาจและความ
อิสระในการตัดสินใจไปที่กลุ่มผู้บริหารเพียงไม่กี่คน  ซึ่งขัดกับหลักการของการมีส่วนร่วมเพราะการมี
ส่วนร่วมที่สูงสุดคือ  การมีส่วนร่วมตัดสินใจ  และไม่เป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้องค์การอย่าง
แท้จริง การจัดองค์การให้มีความเข้มแข็งต้องจัดองค์การให้มุ่งไปสู่งาน  (Task Orientation) เป็นหลัก
เพื่อให้งานในทุกระดับมีความอิสระ  มีความคล่องตัวและประสบความส าเร็จมากที่สุด  ดังนั้นการ
บริหารสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ดีจึงควรมีการกระจายอ านาจการตัดสินใจลงไปที่งาน
ระดับล่างมากกว่าการรวมอ านาจการตัดสินใจไว้ที่ส่วนกลาง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยขนาด
ใหญ่จ าเป็นต้องกระจายอ านาจลงไปถึงระดับคณะและกองให้มากที่สุด  8) ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (Efficiency and Effective) การบริหารสถาบันการศึกษาทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้ทรัพยากรต่าง  ๆ ให้มากที่สุด  
เพราะทรัพยากรถูกจ ากัดลงเรื่อยๆ  ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและการให้บริการขององค์กร  
และท าให้องค์กรอยู่รอดและประสบความส าเร็จในการแข่งขัน  9) มีวิสัยทัศน์ (Strategic Vision)  
การบริหารควรมีการวางแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจนทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว  ซึ่งการวางแผนกลยุทธ์
ดังกล่าวควรมาจากการระดมพลังปัญญาจากบุคลากรทุกกลุ่ม  ได้แก่ ความคิดเห็นของนักศึกษา 
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการยอมรับในแผนการด าเนินงานของสถาบัน    
และเกิดความร่วมมือร่วมใจในการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่าง             
แท้จริง  10) ท าตามมติที่เห็นพ้องต้องกัน  (Consensus Orientation) ภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  การยอมรับฟังความคิดเห็น  การเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  การให้ความส าคัญ
ต่อการมีส่วนร่วมของทุกคนเป็นหลักการพื้นฐานส าคัญที่มหาวิทยาลัยพึงยึดถือปฏิบัติ  ดังนั้น การท า
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ประชามติ  การท าประชาพิจารณ์  การประชุมระดมความคิดเห็นแล้วด าเนินการไปตามมติหรือ
ความเห็นพ้องต้องกันของประชาคม จึงเป็นสิ่งที่จะช่วยเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับสถาบัน และ 
11) มีความเป็นสากล  (Internationalization) เพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการศึกษา  ความร่วมมือใน
การแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ วิชาการ ภาษา วัฒนธรรม รวมทั้งการยอมรับมาตรฐานด้านวิชาการ
ในระดับนานาชาติ47 
 นอกจากนี้มีแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารของ
สถาบันอุดมศึกษาในเรื่องการยกระดับมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาให้สูงข้ึน ควรค านึงถึงปัจจัยส าคัญ
ในเรื่องการมุ่งให้สถาบันมีความเป็นเลิศด้วยการตั้งเป้าหมาย ก าหนดนโยบายที่ชัดเจน การวางแผน  
กลยุทธ์ และการสื่อสารนโยบายสู่การปฏิบัติ จะเกิดการปฏิบัติการและมีผลลัพธ์การด าเนินงานที่ดี  
ซึ่งสถาบันการศึกษาที่จะประสบความส าเร็จตามพันธกิจหลักมีผลลัพธ์การด าเนินงานที่ดีได้นั้น
จ าเป็นต้องมีการวางแผนกลยุทธ์  (Strategic Plan) เน่ืองจากเป็นแนวทางที่จะท าให้มีด าเนินการได้
อย่างมีทิศทาง  คือ มุ่งสู่ความส าเร็จของสถาบันการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
โดยเฉพาะในปัจจุบันเป็นยุคที่มีการแข่งขันสูง  ทั้งผู้บริหารองค์การและบุคลากรทุกภาคส่วนของ
สถาบันจะต้องให้ความส าคัญต่อการวางแผนกลยุทธ์  และจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้     
แผนกลยุทธ์มีความทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
องค์การอยู่ตลอดเวลา  การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติเป็นประเด็นที่ทุกภาคส่วนขององค์การ          
ต้องให้ความส าคัญ  เน่ืองจากต้องใช้แผนกลยุทธ์เป็นแนวทางและทิศทางการด าเนินงานในอนาคต  
เพื่อบรรลุตามภารกิจและเป้าหมายของสถาบันที่จะเป็นองค์การที่เป็นเลิศ (Excellence 
Organization) ซึ่งท าให้สถาบันสามารถอยู่รอดอย่างยั่งยืน 48  เช่นเดียวกับ สุรี และเอมิน (Suri and 
Amin)พบว่า การวางแผนเชิงกลยุทธ์ส่งผลต่อผลลัพธ์  ดังนั้น  กลยุทธ์ แผนขององค์กรและ
กระบวนการที่มุ่งเน้นไปที่การให้บริการแก่ลูกค้ามีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติการที่มีคุณภาพ 49  ซึ่ง   
ค าเพชร ภูริปัญญา ท าการศึกษาบริบทและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยระดับโลก 5 แห่ง และ

                                                 

 
47ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ์, การบริหารมหาวิทยาลัยที่พึงประสงค์ , เข้าถึงเมื่อ 31 

ธันวาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://home.kku.ac.th/chuare/7/gooduniversity.pdf 
 
48สุเมธ งามกนก, “การวางแผนกลยุทธ์ : ตัวชี้วัดระดับบุคคล ,” วารสารศึกษาศาสตร์  

22, 2 (2554): 1-12. 
 

49R.K. Suri, and S. Amin, “Leadership, BECPEM and The Route to Quality 
Management in Private Management Institutes with Specific Reference to DELHI- 
NCR,” Asian Journal of Research in Business Economics and Management  3, 5 
(May 2013): 29-61. 
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มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบของไทย 4 แห่ง การศึกษาผลจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก 
ผู้วิจัยได้น าเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ซึ่ง
ประกอบไปด้วยส่วนประกอบของยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ในระดับองค์การ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างคุณค่าเพื่อความเป็นเลิศในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา และเป็น
องค์การอัจฉริยะ 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3) ยุทธศาสตร์การประกอบการของ
มหาวิทยาลัย และ 4) ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างคุณค่า50  

 ส าหรับปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารสถาบันการศึกษาที่ส าคัญอีกปัจจัยหนึ่ง  คือ 
การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ เห็นได้จากการศึกษาของ จิระภา สุขเกษม และยุวดี เปรมวิชัย  ศึกษาเรื่อง
ผลกระทบต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน ผลการวิจัยพบว่า 
ควรให้ความส าคัญต่อลูกค้าเป็นล าดับแรก เป็นไปตามการด าเนินการขององค์กรที่เป็นเลิศ              
ซึ่งให้ความส าคัญและใส่ใจต่อลูกค้าเป็นส าคัญ แต่เมื่อเข้าเป็นประชาคมอาเซียน สถาบันการศึกษา
ควรให้ความส าคัญในด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ  สอดคล้องกับ  ระติกรณ์   นิยมะจันทร์ ศึกษา
ปัจจัยของการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศใน
สถาบันอุดมศึกษา พบว่า กระบวนการมีความส าคัญ ท าให้การด าเนินการส าเร็จ  และน าไปสู่ผลการ
ด าเนินการโดยรวมที่ดีขององค์การ การปฏิบัติการทุกอย่างมุ่งสู่ผลลัพธ์51  
 จากรายงานวิจัยเรื่อง  การก าหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียมความ
พร้อมสู่ศตวรรษที่  21 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า คุณลักษณะ
และคุณภาพของผู้เรียนโดยการส่งเสริมทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้
สอดรับกับเกณฑ์มาตรฐานสถาบันการศึกษา  จึงต้องมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ  สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้ 
 

                                                 

 
50ค าเพชร ภูริปัญญา,  “การน าเสนอยุทธศาสตร์พัฒนาสถาบันสถาบันอุดมศึกษาไทยสู่ 

การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ”  (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550), บทคัดย่อ.     
 51ระติกรณ์ นิยมะจันทร์, “ปัจจัยของการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดาเนินงานที่เป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา,”  วารสารวิจัยทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  9, 2 (กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2558): 147-157. 
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อย่างสร้างสรรค์52 ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ .ศ. 2558 ได้ก าหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ไว้ว่า  มุ่งให้การผลิตบัณฑิตมี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติปรัชญาของการอุดมศึกษา 
ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา มีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล  ให้การผลิตบัณฑิต
ระดับอุดมศึกษาอยู่บนฐานความเชื่อว่า ก าลังคนที่มีคุณภาพต้องเป็นบุคคลที่มีจิตส านึกของความเป็น
พลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม  และมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองบนฐานภูมิปัญญาไทย  
ภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม เพื่อน าพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและทัดเทียม
มาตรฐานสากล  ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อก ากับส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์ที่มีการสื่อสารแบบไร้พรมแดน  มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่ก าหนด สามารถสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล 53  ดังนั้น การที่จะท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพพร้อมรับ
กับการเปลี่ยนแปลงได้ อยู่ที่ครูเป็นส าคัญ กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนจึงต้องมี
คุณภาพ  ซึ่งงานวิจัยของ สิทธิชัย สอนสุภี พบว่า การเรียนการสอนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นเลิศ
ของมหาวิทยาลัย การเรียนการสอนเป็นกระบวนการเรียนรู้สองทางระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา  ใน
การถ่ายทอดวิชาความรู้ต่าง  ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ จนสามารถปฏิบัติได้อย่างช านาญ 54 
เช่นเดียวกับ  กิบส์ (Gibbs) เสนอแนวคิดของการสอนที่เป็นเลิศภายใต้โครงการการได้รับรางวัลใน    
การสอน  ซึ่งการสอนที่เป็นเลิศนั้นต้องมุ่งเน้นผู้เรียน การเรียนรู้ของผู้เรียนและสิ่งสนับสนุนเพื่อการ
พัฒนาผู้เรียน จุดเน้นที่ส าคัญมากที่สุด คือการสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง และ
การพัฒนาหลักสูตรหรือโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ รองลงมาคือ การสอน โดยค านึงถึง
สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละบริบทนั้น  ๆ และผู้สอนควรศึกษา

                                                 

 
52ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานผลการศึกษาฉบับ

สมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่องการก าหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียมความพร้อม
สู่ศตวรรษที่ 21, เข้าถึงเมื่อ 24 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.onec.go.th 

 53“ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ .ศ. 2558,” ราชกิจจานุเบกษา   เล่ม 132, ตอนพิเศษ 295 ง (13 พฤศจิกายน 
2558): 3. 
 

54สิทธิชัย สอนสุภี, “โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัย”  (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554), 215. 
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ข้อมูลความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อผู้สอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ นอกจากนี้ผู้สอนมีงานวิจัย
เพื่อการพัฒนาผู้เรียน  มีการพัฒนานวัตกรรมการสอน และอาจารย์มีความเป็นผู้น าทางด้าน
วิชาการ55สอดคล้องเอลตัน (Elton) พบว่า การสอนที่เป็นเลิศ (Teaching Excellence) ต้องมุ่งเน้นที่
ผู้เรียนมีจิตส านึก เห็นคุณค่าในการเรียนรู้ และผู้สอนให้รางวัลกับผู้เรียนอันเป็นผลจากการท าความดี
หรือบริการที่ดีแล้วได้รับการยกย่องชมเชย สมควรจะได้รับรางวัลตอบแทน 56 จะเห็นได้ว่า 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพจะส่งผลต่อความส าเร็จของผู้เรียนและสถาบันการศึกษา  
ซึ่งจากการศึกษากระบวนการจัดการการสอนในผู้ใหญ่  ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน พบว่า การจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย ด้านเทคนิควิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้านการใช้สื่อ
และแหล่งการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล  จิตวิทยาการเรียนรู้และการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นการปฏิบัติจริง 57 เช่นเดียวกับ  นิจวรรณ วีรวัฒโนดม และ นงณภัทร  รุ่งเนย พบว่า การบริหาร
วิชาการให้มีผลลัพธ์ที่ดี สถาบันการศึกษาควรจัดการเรียนการสอนตามเน้ือหาสาระที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรอย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียน  เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์  เน้นการปฏิบัติจริง  เพื่อ
น าไปสู่การปฏิบัติตนที่เหมาะสมในวิถีชีวิตประจ าวัน  โดยมีแนวทางในการด าเนินงานดังนี้  1) เน้ือหา
สาระการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนในการจัดการเรียนการสอน  ควรสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  
เป้าหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตในหลักสูตร  2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการ
ฝึกทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์  การจัดการ การเผชิญสถานการณ์  การแก้ปัญหา ฯลฯ ที่เริ่มจาก
ชีวิตประจ าวันและเชื่อมโยงสู่ครอบครัว  สังคม ประเทศชาติ และสังคมโลก 3) จัดกระบวนการเรียนรู้
ที่เน้นการทดลองปฏิบัติจริงทั้งในสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถาบัน ทั้งในรูปของการจัดท า
โครงการ โครงงานและอื่นๆ  ทั้งการศึกษารายบุคคลและเป็นกลุ่ม  และ 4) วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ให้ครอบคลุมทั้ง  3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ (Knowledge) ทักษะกระบวนการ  (Process) และ

                                                 

 55Graham Gibbs, Conceptions of Teaching Excellence Underlying 
Teaching Award Wchemes (New York: The Higher Education Academy, 2008), 13. 

 56L. Elton, “Dimensions of Excellence in University Teaching,” International  
Journal for Academic Development, 3, 1 (1998): 3-11, quoted in Brent D. Ruben, 
Excellence in Higher Education Guide: An Integrated Approach to  Assessment, 
Planning and Improvement in Colleges and Universities (United State of America: 
Workbook alk. paper, 2014), 11. 

 57ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน, “การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์
เรียนรู้  โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต”  (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 22. 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์  (Attribute)58 สอดคล้องกับ  ณัฐปาลิน  นิลเป็ง   พบว่า ผลลัพธ์การ
ด าเนินงานที่ดีในด้านการสอน ได้แก่ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน /บริการส่งเสริมการเรียนรู้ /
บริการวิชาการ สอดคล้องกับสมรรถนะหลักหรืออัตลักษณ์เด่นของสถาบันท าให้ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้รับประโยชน์สูงสุด 59 นอกจากนี้การศึกษาของ  พูนสุข เจนพานิช วิสุทธิ์พันธ์  และ พรศรี    
ดิสรเตติวัตน์ พบว่า อาจารย์ต้องพยายามพัฒนาวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย และพัฒนาวิธีการสอน
ตามความแตกต่างตามชั้นปีของนักศึกษา ซึ่งจะท าให้นักศึกษามีผลลัพธ์ทางการศึกษาสูงข้ึน คือ มี
ความรู้เพิ่มมากขึ้น  มีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาหรือวิชาชีพ  รวมทั้งมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานเป็น
การเพิ่มสมรรถนะทางวิชาชีพ ซึ่งจะท าให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 60

เช่นเดียวกับ  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , กระทรวงศึกษาธิการ เสนอว่า ลักษณะของ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษ   
ที่ 21 โดยเฉพาะกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ส าคัญและมีลักษณะเด่นในศตวรรษที่  21 ได้แก่ 
การเรียนแบบรู้จริง  (Mastery Learning) การเรียนรู้แบบการสอนให้น้อย  เรียนรู้ให้มาก (Teach 
Less, Learn More) และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)61 อีกทั้งสถาบันการศึกษาควรมี
การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร ให้ได้รับการอบรมเพื่อให้เกิดความรู้  ทัศนคติและทักษะที่ดีในการจัด 
การเรียนรู้  รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน มีการถอดบทเรียนจากอาจารย์ที่
ประสบความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนซ่ึงจะท าให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน62  

                                                 

 
58นิจวรรณ วีรวัฒโนดม และนงณภัทร รุ่งเนย, “การบริหารสถาบันอุดมศึกษาตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, ” วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า  จันทบุรี  23, 2 (มีนาคม- 
สิงหาคม 2555): 65-72. 
 

59ณัฐปาลิน นิลเป็ง, “ดุษฎีนิพนธ์เรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยพยาบาล  ในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนกสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน า,”  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรม       
ราชชนนีอุตรดิตถ์  6, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557): 21-36. 

 60พูนสุข เจนพานิช วิสุทธิ์พันธ์ และพรศรี ดิสรเตติวัตน์, “รูปแบบการเรียนรู้ของ
นักศึกษาพยาบาล  โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
มหาวิทยาลัยมหิดล,” วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข  25, 1 (มกราคม-เมษายน 2558): 70-
79. 

 61เรื่องเดียวกัน, 5. 

 
62บุญญาภา โพธิ์เกษม, “อาจารย์พยาบาลกับความสุขในการท างาน,” วารสารพยาบาล 

กระทรวงสาธารณสุข 25, 1 (มกราคม-เมษายน 2558): 20. 
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 ส าหรับปัจจัยที่ส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งของการบริหารสถาบันอุดมศึกษา คือ  ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาของ  วิเชศ     
ค าบุญรัตน์ และเลิศชัย สุธรรมานนท์ พบว่า ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาให้ความส าคัญกับภาวะผู้น า
ทั้ง 11 ประการ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ในการน าองค์กร การจัดการเชิงกลยุทธ์  การสร้างเครือข่าย
และความสัมพันธ์  การจัดการ การสื่อสารและโน้มน้าวจูงใจ  คุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาผู้น า          
ธรรมาภิบาล อัตตาภิบาล เอื้ออาทรและมีจิตสาธารณะและการน าทีมงาน  จากการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสมการโครงสร้าง พบว่า การบริหารสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศมีความ
ต้องการภาวะผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ในการน าองค์กร  และการน าทีมงานมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการ
บริหารสถาบัน 63 สอดคล้องกับ  บุรทิน  ค าพิรัชต์  วิเคราะห์โปรไฟล์เพื่อการคาดการณ์แนวโน้ม
ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารระดับสูงมีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกต่อทุกปัจจัยในโมเดลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา  รวมทั้งผลการด าเนินงาน
ของสถาบัน ซึ่งสะท้อนว่าความส าเร็จด้านการด าเนินงานของสถาบันขึ้นกับภาวะผู้น าของผู้บริหาร
ระดับสูงเป็นส าคัญ 64 เช่นเดียวกับ สก็อต และคณะ (Scott A. Quatro and others) ศึกษาเรื่อง  
การพัฒนารูปแบบของผู้น าที่ส าคัญส าหรับการเป็นผู้น าในการพัฒนาและการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ  
พบว่า ความล้มเหลวขององค์การมาจากประสิทธิภาพของภาวะผู้น า  ผู้น าในองค์การเพื่อการปฏิบัติที่
มีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบด้วยกัน  ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ (Analytical) ผู้น าต้อง
สามารถคิดวิเคราะห์และพัฒนาคนในองค์การที่มีความเชี่ยวชาญในการท างานได้  2) แนวคิด  
(Conceptual) ผู้น าในองค์การต้องมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการที่มีความซับซ้อนได้           
มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะความคิดที่แข็งแกร่งและมีความเข้าใจในการบริหารจัดการเป็นอย่างดี     
3) ผู้น ากับการพัฒนาทางอารมณ์  (Emotional) ผู้น าต้องสามารถพัฒนาอารมณ์ของตนเอง  สามารถ
ปรับตัวทางอารมณ์ได้อย่างดี  และ 4) จิตวิญญาณ (Spiritual) ผู้น าต้องมีจิตวิญญาณในการมุ่งเน้น

                                                 

 
63วิเชศ ค าบุญรัตน์ และเลิศชัย สุธรรมานนท์, “วิจัยเรื่องตัวแบบภาวะผู้น าที่เหมาะสม

กับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ ” (เอกสาร
การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 4 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   9 พฤษภาคม 2557),     
1-13. 
 64บุรทิน ค าพิรัชต์, รายงานการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์โปรไฟล์เพ่ือการคาดการณ์
แนวโน้มความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร  ี (นครราชสีมา : 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2554), บทคัดย่อ. 
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พัฒนา มีศีลธรรมและจริยธรรม และเป็นตัวอย่างที่ดี65 อีกทั้งจากการศึกษาภาวะผู้น าที่จะน าองค์กรสู่
ความส าเร็จและมีความเป็นเลิศได้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการสร้างอิทธิพลอันมีผลการกระท าหรือพฤติกรรม
ต่อความคิดจิตใจ  ความรู้สึกท าให้บุคคลเกิดพฤติกรรมไปในทางที่ผู้น าประสงค์  การสร้างอิทธิพลนั้น
อาจออกมาได้ในหลายรูปแบบตามพฤติกรรมและการใช้แบบความเป็นผู้น า  (Leader Style) ของ
ผู้บริหารเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เห็นได้จากการศึกษาของ  สิทธิชัย สอนสุภี พบว่า 
ภาวะผู้น าของผู้บริหาร เป็นความสามารถพิเศษของผู้บริหารระดับสูงซ่ึงเป็นคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่แสดงอิทธิพล ชักจูง การกระตุ้นและการโน้มน้าวบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้สามารถท างาน
ได้บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กร ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ ได้แก่  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่
ถูกต้องและมีกลยุทธ์ไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจน ผู้บริหารร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการตัดสินใจ 
ผู้บริหารแสดงพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์  โปร่งใส และมีความรับผิดชอบ ผู้บริหารแสดงความเข้มแข็ง มั่นคง 
กล้าคิด  กล้าท า  และกล้าตัดสินใจ ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
และผู้บริหารยึดถือประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรมากกว่าส่วนตัว 66 สอดคล้องกับการศึกษาของ
ศศิรัศมิ์  ประสาทแก้ว , จรัส  อติวิทยาภรณ์ และอิศรัฏฐ์  รินไธสง พบว่า หัวใจของการบริหาร
มหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ที่ผู้บริหารสูงสุด โดยต้องมีผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมุ่งมั่น จริงใจ ทุ่มเท เสียสละ 
มีความหนักแน่นชัดเจนวางตัวเป็นกลาง  ไม่เห็นแก่พวกพ้อง  และต้องมีการเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร  เพื่อสร้างความผูกพันและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุตามพันธกิจหลักของ
สถาบันการศึกษา  ตลอดจนจะต้องมีสร้างภาวะผู้น าของผู้บริหารในทุกระดับเพื่อให้เกิดการพัฒนาใน
ทุกๆส่วนอย่างต่อเน่ือง 67  ส าหรับในต่างประเทศ มายัม ฮัดซันซาเดส  และคณะ ( Maryam 
Hassanzadeh and others) ได้กล่าวถึงในโลกในศตวรรษที่ 21 ผู้บริหารสถาบันการศึกษาต้องมี
ภาวะผู้น าที่มีความเป็นสากลและมีความหลากหลาย ( Global Leadership and Diversity) โดยเป็น

                                                 

 65Scott A. Quatro, David A. Waldman, and Benjamin M. Galvin, “Developing 
Holistic Leaders: Four Domains for Leadership Development and Practice,” Human 
Resource Management Review  17, 2 (2007): 427-441. 
 

66สิทธิชัย สอนสุภี, “โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัย.”  (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554), บทคัดย่อ. 

 
67ศศิรัศมิ์ ประสาทแก้ว, จรัส อติวิทยาภรณ์ และอิศรัฏฐ์ รินไธสง, “ปัจจัยเชิงสาเหตุพห ุ

ระดับในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์กรสมรรถนะสูงแบบบูรณาการพหุมิติ  ศึกษากรณีมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,” ว ารสารศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  25, 1 (มกราคม-เมษายน 2557): 51-71. 
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ผู้น าที่มีทักษะใหม่ ๆ และมีความสามารถในการน าองค์กรในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม และผู้น าที่มีความเป็นสากลจะต้องมีสมรรถนะการบริหารในการเผชิญสถานการณ์ 
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันได้  เนื่องจากการเกิดขึ้นในโลกของความเปลี่ยนแปลงของ โลกาภิวัตน์   
จะน าไปสู่ความต้องการการเปลี่ยนแปลงของผู้น าในองค์กรที่มีคุณลักษณะที่หลากหลายมากขึ้น 68

สอดคล้องกับ  วูดส์ ฮัสแบนส์ และบราวน์ ( Woods, Husbands and Brown) ศึกษาภาวะผู้น าที่
ประสบความส าเร็จในการบริหารสถาบันของผู้บริหารการศึกษา พบว่า คุณลักษณะเฉพาะของภาวะ
ผู้น า ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ คือ 1) เป็นผู้ที่มีความมั่นคง ท างานได้สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการ รองรับกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้  มีความคาดหวังในผลงานสูง และมีความ
พยายามอย่างสูงที่จะผลักดันมุ่งให้เกิดความส าเร็จกับผู้เรียน 2) เป็นผู้มีความมั่นคงแน่วแน่  ไม่หวั่น
ต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้น  3) เป็นผู้ที่มุ่งเน้นปรับปรุงการสอนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ร่วมกับหัวหน้างานและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 4) เป็นผู้เชี่ยวชาญในการ
ประเมิน มีการติดตามประเมินความก้าวหน้า ให้การสนับสนุนตามความเหมาะสมและปฏิบัติการ
ภายใต้องค์ความรู้ของแต่ละบุคคล 5) เป็นผู้ที่ท างานอย่างครอบคลุม  มีความเอาใจใส่ต่อ
ความก้าวหน้าของงานและการพัฒนาของแต่ละบุคคล 6) เป็นผู้ที่พัฒนาผู้เรียนรายบุคคลโดให้การ
สนับสนุน  ให้โอกาสที่ดีเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 7) เป็นผู้ที่มีส่วน
ร่วมกับผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ และชุมชนในการสนับสนุนการเรียนรู้และประเมินความก้าวหน้าแก่
ผู้เรียน และ 8) เป็นผู้ที่มุ่งมั่น และมีความเข้มงวดในเรื่องการประเมินตนเอง และมีการใช้ข้อมูลที่
ถูกต้องในการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อให้เกิดการปรับปรุง และพัฒนาสถาบันการศึกษา 69 สอดคล้องกับ
คอนเนอร์ (Connor) ศึกษารูปแบบภาวะผู้น า ในอนาคต ปี ค.ศ. 2020 (Leadership Styles 2020) 
พบว่าคุณลักษณะผู้ที่มีภาวะผู้น าที่ยอดเย่ียม  (Transcendental Leadership) ประกอบด้วย 1) เป็น
ผู้ที่ประสานความร่วมมือ ( Collaborative)  2) เป็นนักพัฒนาคนได้  (Developer of People)          
3) เป็นผู้ที่เรียนรู้ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว  (Learning Agility) 4) เป็นผู้ที่มีการใช้ระบบดิจิตอล

                                                 

 68Maryam Hassanzadeh and others, “Global Leadership and Diversity,” 
Journal of Educational and Social Research  5, 3 (September, 2015): 161-168. 

 69D. Woods, Husbands C., and Brown C., Transforming Education for All 
(Thomas Buxton Towettanilets, 2013), 26, quoted in Fredric William Swierczek,  
Trancendental Leadership in the Great World Disorder: Leadership and 
Management in Higher Education for Sustainable Development (Vietnam:      
Asian Institute of Technology), 2014, accessed April 27, 2016, available from http:// 
www.Vnseameo.org 
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(Digital)ในการท างาน 5) เป็นผู้ที่มีความคิดทันสมัย  (Global mindset) 6)เป็นผู้ที่ท างานด้วยความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ( Social Responsibility) 7) เป็นผู้ที่มุ่งเน้นเล็งเห็นอนาคต ( Future focus)    
8) เป็นผู้น าที่มีการปรับตัว ( Adaptable) 9) เป็นผู้น าที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่  ๆ (Innovative) 
และ  10) เป็นนักติดต่อสื่อสาร  ท างานกับหลายฝ่าย  ๆ หรือแบบพหุภาคีได้  (Multilateral 
Communicator)70 นอกจากนี้การศึกษาของ  คาร์โดนา  และฟราย พบว่า ผู้น าแบบเหนือชั้น  
(Transcendental Leadership) ที่ใส่ใจ ห่วงหาอาทร และอุทิศตนให้บริการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของ
ผู้ตาม จะสามารถยกระดับแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอกของผู้ตามให้สูงข้ึนโดยแรงจูงใจของผู้น า
แบบเหนือชั้นก็คือ ใช้แรงจูงใจที่จะท าเพื่อผู้อื่นสูงกว่าท าเพื่อประโยชน์ส่วนตน 71,72 เช่นเดียวกับ
การศึกษาของ สแตค และฟอร์ทเลอร์ (Strack and Fottler) พบว่า พฤติกรรมของการเป็นผู้น าที่มี
ประสิทธิผลใน 5 ด้านต่อไปนี้ 1) กล้าท้าทายต่อกระบวนการท างานที่เคยชิน 2) สามารถสร้างแรง
บันดาลใจต่อวิสัยทัศน์ร่วมแก่ผู้ตาม 3) สร้างความสามารถในการปฏิบัติงานแก่ผู้ตาม 4)  แสดง
พฤติกรรมเป็นตัวอย่างต้นแบบแก่ผู้ตาม และ 5) สามารถปลุกเร้าให้ก าลังใจแก่ผู้ตาม73   
 นอกจากนี้มีผลการศึกษาของ เฮคส์ และมาคูไลเดส (Heck and Marcoulides) ที่พบว่า 
มีความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารกับผลส าเร็จของโรงเรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน74 ซึ่งสอดคล้องกับ จรัสศรี เพ็ชรคง ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบภาวะผู้น าของผู้บริหาร
ส่งผลต่อผู้ปฎิบัติงานในการใช้ความรู้ความสามารถเพื่อสร้างผลงานให้แก่องค์กร 75 เช่นเดียวกับ

                                                 

 
70A. O’Connor, Leadership 2020: 10 Critical Leadership Competencies, 

accessed April 27, 2016, available from http://www.ajoconnor.com 
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งานวิจัยของ  เวย์ และแคนเทรล (Vey and Cantrell) ที่พบว่า การที่ผู้บริหารมีภาวะผู้น า  น าไปสู่
พฤติกรรมที่ช่วยในการปรับสภาพแวดล้อมการท างาน กระบวนการท างาน ขวัญ และก าลังใจ ส่งผล
ต่อการด าเนินงานที่ดี 76 สอดคล้องกับ  กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล และภัทราทิพย์  ทรงบุญญา ศึกษา
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย 
เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรง  พบว่า องค์ประกอบด้านภาวะผู้น า  มีอิทธิพลทางตรงสูงสุดต่อผลการ
ปฏิบัติงาน77 ดังนั้น ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าต้องค านึงถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก จากการศึกษาของ  จิระภา      
สุขเกษม และยุวดี เปรมวิชัย ศึกษาเรื่อง ผลกระทบต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทยในการ
เป็นประชาคมอาเซียน พบว่า เมื่อเข้าเป็นประชาคมอาเซียน ควรให้ความส าคัญในด้านการมุ่งเน้น
บุคลากร  (Workforce Focus) เพราะปัจจัยที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษาไทยในการเข้าเป็น
ประชาคมอาเซียน องค์ประกอบที่ส าคัญอันดับแรก คือ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาองค์กร องค์ประกอบดังกล่าวมีผลกระทบต่อการด าเนินการสู่ความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยมากที่สุด  และองค์ประกอบการพัฒนาบุคลากร และการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาองค์กร มีความสัมพันธ์ทางตรงสูงสุดกับองค์ประกอบการมุ่งเน้นลูกค้า 78 เช่นเดียวกับรายงาน
ผลการวิจัยของ ไนฮาล ไนเจล และแมนน์ (Nihal, Nigel and Mann) ศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินการที่
เป็นเลิศส าหรับองค์กรในประเทศนิวซีแลนด์  พบว่า การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล มีอิทธิพลทางตรงกับ
ผลลัพธ์องค์กรมากที่สุด โดยผู้บริหารให้ความส าคัญกับการสร้างคุณค่ากับบุคลากรทุกระดับ  เพื่อช่วย
ให้เกิดการด าเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์ร่วมกัน 79 เช่นเดียวกับ คอนราด แลชลี่ (Conrad Lashley) ได้

                                                 

 
76Meredith A. Vey, and Susan Cantrell, Achieving High Performance 

Through Human Capital Development, accessed November 18, 2015, available 
from http://www.acceture.com. 
 

77กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล และภัทราทิพย์  ทรงบุญญา, “การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี
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ปริทัศน์  7,2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558): 115-136. 
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79Nihal  P. Jayamaha, Nigel P. Grigg, and Mann S. Robin, “Empirical Validity 
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Reliability Management  25, 5 (2008): 477-493. 
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กล่าวถึงความส าคัญของบุคลากรว่าบุคลากรต้องมีความมุ่งมั่นในเป้าหมายขององค์การและต้องเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งในด้านทักษะประสบการณ์และความสามารถให้กับบุคลากรได้มี
โอกาสพัฒนาตนเองในการเรียนรู้กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อสร้างแนวคิดใหม่  ๆ80 
สอดคล้องกับ พรชัย เจดามาน เสนอว่า  “คน” เป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดของการบริหารจัดการใน
องค์กร เพราะคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและสามารถสร้างคุณค่า ( Value Creation) ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรได้เป็นอย่างดี องค์กรจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ หากขาดความพร้อม
ของปัจจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรในองค์กร ที่มีคุณภาพ ความรู้ ( Knowledge) ทักษะ ( Skills) 
พฤติกรรม (Behavior) และความสามารถที่เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะงาน วิสัยทัศน์และทัศนคติ
ที่ดี กอปร ความรักผูกพันต่อกัน ( Engagement) ความพึงพอใจในงาน   ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้เป็นสิ่ง
สะท้อนให้ก่อเกิดสมรรถนะและขีดระดับความสามารถที่โดดเด่น  อันเป็นสิ่งที่องค์กร
ต้องการ 81 นอกจากนี้  พรชัย เจดามาน ได้ให้ความเห็นไว้ว่า เน้นความเป็นหุ้นส่วนร่วมกันพัฒนา
ระบบงานและระบบการเรียนรู้  การสร้างความผาสุกและแรงจูงใจของบุคลากร  กระตุ้นให้บุคลากร
พัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ เพื่อมุ่งไปในแนวทางเดียวกันกับเป้าประสงค์และแผนปฏิบัติ
การโดยรวมของสถาบันอุดมศึกษา  รวมทั้งประเมินความใส่ใจการสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมใน
การท างาน และการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร82     
 ส าหรับปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารสถาบันระดับอุดมศึกษา ปัจจัยที่เป็นสิ่งจ าเป็น
ที่จะขาดไม่ได้  และมีความส าคัญยิ่งต่อองค์การในปัจจุบันคือ  การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์การให้มีประสิทธิภาพ  เอื้อต่อการเป็นองค์การสู่ความเป็นเลิศ ในปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
และสารสนเทศมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย  และสามารถเข้าถึงได้ง่ายจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
สนับสนุนการเรียนรู้  และการปฏิบัติงานให้เกิดการเรียนรู้  ช่วยให้มีการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง  สะดวก 
ง่าย และรวดเร็วองค์การใดที่มีความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  และสารสนเทศ  
และความพร้อมของบุคลากรผู้ใช้งาน  ย่อมเป็นองค์การที่ได้เปรียบในการพัฒนาองค์การให้มี

                                                 

 80Conrad Lashley, Empowerment: HR Strategies for Service Excellence 
(Oxford: Butterworth Heinemann, 2001), 35-36. 

 
81พรชัย เจดามาน , มิติสมรรถนะแบบมืออาชีพ , เข้าถึงเมื่อ 13 เมษายน 2559, เข้าถึง

ได้จาก http://www.oknation.net/blog/jedaman/2015/06/24/entry-1 
 82พรชัย เจดามาน,  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , เข้าถึงเมื่อ 13 เมษายน 2559, เข้าถึง

ได้จาก http://www.oknation.net/blog/jedaman/2013/03/29/entry-1 
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ความก้าวหน้า83 เช่นเดียวกับการศึกษาของ ฮีคส์ (Heeks) พบว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารเป็นพื้นฐานขององค์การสาธารณะที่จะค้นคว้าและสนับสนุนการท างานของผู้บริหารช่วยในการ
จัดระบบสารสนเทศในส่วนของการบริการสาธารณะให้ถูกต้อง  ใช้ในการก ากับติดตามและควบคุม
ระบบสนับสนุน สร้างความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร 84 และส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียมความ
พร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 สถานศึกษาต้องมีการใช้สารสนเทศที่จะช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการสื่อสาร  
การแลกเปลี่ยนข้อมูล  การเรียนรู้อย่างทั่วถึงในองค์การ  และการจัดการความรู้  เป็นการสร้างโอกาส
การเรียนรู้  และสะท้อนผลงานของทุกระดับในองค์การ 85 สอดคล้องกับการศึกษาของ  พิชฌาย์วีร์   
สินสวัสดิ์ พบว่า สารสนเทศมีบทบาทและมีความส าคัญอย่างมากในการบริหารจัดการองค์กรช่วยให้
การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน86  สอดคล้องกับ ราตร ีศรีไพรวรรณ และพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ 
พบว่า สถานศึกษาควรจัดการสารสนเทศของผลการด าเนินงาน และองค์ความรู้โดยมีระบบข้อมูลและ
สารสนเทศที่มีคุณภาพสูงและทันเวลาในการใช้งานให้มีการจัดท าข้อมูลและสารสนเทศที่จ าเป็น       
มีความพร้อมใช้งานส าหรับครูผู้สอน  บุคลากรผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างเหมาะสม  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ท าให้ข้อมูล  สารสนเทศ
ทันสมัยพร้อมใช้งานสอดคล้องต่อทิศทางการให้บริการทางการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีความพร้อมใช้งานเป็นที่ยอมรับและสร้างปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษามากยิ่งขึ้น ให้มีการจัดการความรู้ที่บรรลุผลของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการน าวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศไปใช้ด าเนินงานและวางแผนเชิงกลยุทธ์เร่งรัดให้
มีการจัดการความรู้ขององค์การเพื่อให้บรรลุผลในการรวบรวมและถ่ายทอดความรู้สู่ครูผู้สอนและ

                                                 

 83Richard Brisebois, Greg Boyd, and Ziad Shadid, What is IT Governance? 
and Why is It Important for the IS Auditor, Canada, accessed February 18, 2016, 
available from http://www.intosaiitaudit.org/intoit_articles/25_p30top35.pdf 
 84Richard Heeks,”Public Sector Management Information System,” 
Dissertation International  55, 10 (April 2010): 3073-A. 
 

85ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ,  รายงานผลการศึกษาฉบับ
สมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่องการก าหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียมความพร้อม
สู่ศตวรรษที่ 21, เข้าถึงเมื่อ 24 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.onec.go.th 
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71 

บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  อีกทั้งผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุน  อ านวยความสะดวก  จัดสรร
งบประมาณให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้
อย่างเพียงพอ จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมเพียงพอ87  
 จากความเห็นของนักวิชาการและศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่าแนวคิดกระบวน
ทัศน์ใหม่ของการบริหารจัดการอุดมศึกษาไทย จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงให้ทันกระแสโลก มีการพัฒนา
สถาบันไปสู่องค์กรแห่งคุณภาพอันเป็นเลิศ  โดยอาศัยปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารที่ส าคัญคือ 
ภาวะผู้น าของผู้บริหาร ผู้บริหารควรมีภาวะผู้น าที่มีความเป็นสากล ท างานเชิงรุก เป็นแบบอย่างที่ดี 
สร้างแรงจูงใจให้อาจารย์และบุคลากรในการท างาน พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ในงาน  มุ่งเน้นการปฏิบัติการตามระบบบริหารคุณภาพ  พัฒนาระบบและกลไกการท างานเชิงระบบ 
ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ 
พัฒนาสถานที่ท างานอย่างมีส่วนร่วม มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีคุณภาพ    
มีการบริหารและการจัดการตนเองที่คล่องตัว  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  มีส่วนร่วมในประชาคมวิชาการ 
เพื่อการบรรลุความเป็นเลิศของพหุภารกิจ ซึ่งจะต้องมีอิสระในการก ากับดูแลสถาบันที่มุ่งเน้นให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้สถาบันอุดมศึกษามีผลลัพธ์ในการด าเนินงานที่ดี โดยมีระบบ    
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลช่วยในการควบคุม  
 จากการทบทวนงานวิจัยและบทเรียนเชิงประจักษ์ของการบริหารสถาบันอุดมศึกษา   
แนวใหม่  ส าหรับเป็นแนวทางของการศึกษาปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารขององค์การ          
ด้านการศึกษา  ตัวอย่างของ  นพรัฐพล ศรีบุญนาค  ศึกษาการพัฒนาการบริหารของมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า  1) มหาวิทยาลัยในก ากับ อิสระโครงสร้างและการ
ด าเนินงานในลักษณะที่มีอิสระและเสรีภาพทางวิชาการมากขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนออกนอกระบบ
ราชการ  2) การบริหารหรือการด าเนินงานตาม “นโยบายมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ” ยังมีลักษณะ
ของการกระจายอ านาจ  (Decentralization) หรือการมอบอ านาจการบริหาร  (Empowerment) 
มากขึ้น  3) การบริหารตามนโยบายมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  มีการประยุกต์ใช้  “ทฤษฎีองค์การ
ส านักคลาสสิกหรือตัวแบบเชิงเศรษฐศาสตร์ ” ที่ให้ความส าคัญกับ  “การวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลประโยชน์” (Cost-Benefit Analysis) มากเป็นพิเศษ 4) มีความเป็นไปได้ว่าการบริหารนโยบาย
หรือการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามนโยบายมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐมิได้เป็นไปบนฐาน
ทฤษฎีที่เหมาะสม (Sound Theory) เท่าที่ควร และ 5) ส่วนงาน/หน่วยงานวิชาการและหรือส่วน

                                                 

 
87ราตร ีศรีไพรวรรณ และพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์, “การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสู่ความ

เป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล  ระดับประถมศึกษา,”  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์น
เอเชีย  3, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2556): 182-194. 
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งาน/หน่วยงานสนับสนุนวิชาการบางแห่งของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตาม
โครงสร้างหน้าที่ขององค์การมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มีความเป็นไปได้ที่อาจจะปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติโดยใช้อ านาจหน้าที่ในทางมิชอบ  และไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Good Governance)88  
    วุฒิสุธี วรเจริญ  ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการพัฒนา
ผู้น า ผลการวิจัยพบว่า การจัดองค์กรของ 4 หน่วยงานที่เป็นประชากรในการศึกษาวิจัยดังกล่าว       
มี 3 รูปแบบคือ หน่วยงานที่มีการจัดองค์กรแบบล าดับข้ันของการบังคับบัญชามี 2 หน่วยงาน คือ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยงานที่มีการ
จัดองค์กรแบบองค์กรแนวราบ เน้นการท างานเป็นทีม  คือ สถาบันพระปกเกล้า ส่วนหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนามีการจัดองค์กรแบบผสมที่เน้นการบังคับบัญชาตามล าดับข้ันและหน่วยงานมีการท างาน
เป็นทีม  การวางต าแหน่งขององค์กร (Positioning) ทั้ง 4 องค์กรมีความชัดเจนในด้านเป้าหมาย และ
ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศของแต่ละองค์กร  การให้บริการ 4 หน่วยงานนี้มุ่งเน้นตามกรอบภารกิจ
และการวางต าแหน่งขององค์กร หากเป็นกิจการอื่นเป็นกิจการที่ต่อยอดหรือขยายกิจการเดิมของ
องค์กร บุคลากรของหน่วยงานมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในกรอบภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงาน บุคลากรสามารถท างานแทนกันได้ในรูปแบบของการท างานเป็นทีม ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
ต่อการบริหารจัดการและการด าเนินงานของ 4 หน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการพัฒนาผู้น า ได้แก่ 
วิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์องค์กร การจัดองค์กร บุคลากรในหน่วยงานและบริการของหน่วยงาน  
ส าหรับตัวแบบ (Model) ขององค์กรต้นแบบที่เป็นสถาบันแห่งความเป็นเลิศด้านการพัฒนาผู้น า คือ 
สถาบันพระปกเกล้ายึดหลักการบริหารจัดการองค์กร 9 หลัก ประกอบด้วย หลักความอ่อนตัวในเรื่อง
โครงสร้าง บุคลากรมีประสิทธิภาพ การบริการที่ดี การสร้างเครือข่าย การท างานเป็นทีม การท างาน
ทดแทนกันได้ การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส และความเป็นกลางทางการเมือง89     
 สายสุดา เตียเจริญ ศึกษาองค์ประกอบของการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย  ผลการวิจัยพบว่า 
1) องค์ประกอบของการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ คือ ระบบการบริหาร
จัดการ การน าผลงานวิจัยไปใช้และการสร้างเครือข่ายการวิจัย การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย 

                                                 

 
88นพรัฐพล ศรีบุญนาค, วิจัยเรื่องการพัฒนาการบริหารของมหาวิทยาลัยในก ากับของ

รัฐในประเทศไทย , เข้าถึงเมื่อ 31 สิงหาคม 2557, เข้าถึง ได้จาก http://www.pol.cmu.ac.th/ 
proceeding. 
 

89วุฒิสุธี วรเจริญ  และคณะ,  รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการบริหาร
จัดการองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการพัฒนาผู้น า, 2555, เข้าถึงเมื่อ 1 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้
จาก บทคัดย่อฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย http://www.thaithesis.org. 

http://www.thaithesis.org/
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คุณภาพของอาจารย์/นักวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย  

การเชื่อมโยงการวิจัยกับการเรียนการสอน และการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา ส าหรับตัวแปรที่
สามารถจ าแนกกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัย และกลุ่มที่ยังไม่เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ประกอบด้วย 6 ตัวแปร 
ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานในการท าวิจัย การบริหารงานวิจัย การบริหารทรัพย์สินทางปัญญา         
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย แรงจูงใจในการท าวิจัย และการเชื่อมโยงการวิจัยกับการเรียน        
การสอน90      

 โสพิศ ค านวนชัย ศึกษาตัวแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของส านักงาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย  ท าการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึกกับกลุ่มผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน  30 คน  ผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยที่ศึกษา
ทั้งหมด 6 ปัจจัย ประกอบด้วย โครงสร้างองค์การ ภาวะผู้น า ความพึงพอใจในงาน การมีส่วนร่วม   
วัฒนธรรมองค์การและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส าหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ พบว่า มีปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ และปัจจัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์เชิงลึกที่ผู้บริหารได้ให้เหตุผลว่า ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพนั้น ประกอบด้วย การมีส่วนร่วม วัฒนธรรมองค์การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ตัวแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของส านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย ประกอบด้วย 3 ปัจจัย  ได้แก่  ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม ปัจจัย
ด้านวัฒนธรรมองค์การ  และปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ91    
    จากแนวคิดและความส าคัญของการบริหารสถาบันการศึกษาแนวใหม่  และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง แสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นของความเป็นเลิศในการบริหารสถาบันการศึกษาซึ่งต้องอาศัย
ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหาร  ซึ่งวิชาชีพพยาบาลเป็นองค์การหนึ่งที่ต้องบริหารจัดการในฐานะ
องค์การทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต้องด าเนินการส่งเสริมความเป็นเลิศในการบริหารสถาบัน
ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลและสามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และบรรลุ
วัตถุประสงค์ด้วยความเป็นเลิศ  ความเสมอภาคและประสิทธิภาพสูงสุด การบริหารของสถาบันใน
ระดับอุดมศึกษาด าเนินการจัดท ามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเพื่อน าไปสู่การพัฒนาตามกลุ่มสถาบันที่
มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่างกัน  เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัด

                                                 

 90สายสุดา เตียเจริญ,”องค์ประกอบของการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย,” วารสารการบริหาร 
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  4, 2 (มกราคม 2557): 33-41. 
 91โสพิศ ค านวณชัย, “ตัวแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย,”  วารสารปัญญาภิวัฒน์  สถาบันการจัดการ     
ปัญญาภิวัฒน์  5, 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2556): 70-82. 
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การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เห็นได้จาก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง  
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ .ศ. 2554 ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอมาตรฐาน     
การอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และแผน  
การศึกษาแห่งชาติ  โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
ระดับปริญญา  ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

   มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วยมาตรฐาน 2 ด้าน ดังนี้ 
 มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  ประกอบด้วย มาตรฐานย่อย
ด้านต่าง ๆ 4 ด้าน คือ 
 1. ด้านกายภาพ สถาบันอุดมศึกษามีอาคารที่ประกอบด้วยลักษณะส าคัญของอาคาร
เรียนที่ดี มีห้องครบทุกประเภท พื้นที่ใช้สอยที่ใช้ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทุกประเภท
มีจ านวนเพียงพอและเหมาะสมกับจ านวนอาจารย์ประจ า   จ านวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร  และ
จ านวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา  ตามเกณฑ์พื้นที่ใช้สอยอาคารโดยประมาณ  รวมทั้งต้องจัด
ให้มีห้องสมุดตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีครุภัณฑ์ประจ าอาคาร  ครุภัณฑ์การศึกษา  และคอมพิวเตอร์
จ านวนเพียงพอต่อการจัดการศึกษา ทั้งนี้อาคารและบริเวณอาคารจะต้องมีความมั่นคงปลอดภัย      
ถูกสุขลักษณะ หรือความจ าเป็นอย่างอื่นๆ ตามที่กฎหมายก าหนด              
 2. ด้านวิชาการ  สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้าน
วิชาการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา  และแผนการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนอง
ความต้องการของประเทศและผู้ใช้บัณฑิตโดยรวม   มีหลักประกันว่าผู้เรียนจะได้รับการบริการ
การศึกษาที่ดี  สามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างมีคุณภาพ สถาบันต้องมีการบริหารวิชาการที่มีคุณภาพ  
ประสิทธิภาพประสิทธิผลทั้งในด้านการวางแผนรับนักศึกษาและการผลิตบัณฑิต  การจัดกิจกรรม    
การเรียนการสอน การประเมินผล  การเรียนรู้ การประกันคุณภาพการเรียนการสอน  และการพัฒนา
ปรับปรุงการบริหารวิชาการ 

 3. ด้านการเงิน สถาบันอุดมศึกษามีความพร้อมด้านการเงินทั้งงบการเงินรวมและงบที่
จ าแนกตามกองทุน  มีแผนการเงินที่มั่นคง  เป็นหลักประกันได้ว่าสถาบันจะสามารถจัดการศึกษาได้
ตามพันธกิจและเป้าหมายที่ก าหนดไว้  รวมทั้งสอดคล้องกับแผนการพัฒนาในอนาคต  เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและผู้ใช้บริการอุดมศึกษา สถาบันมีการจัดท ารายงานการเงินที่แสดงถึงการ
ได้มาของรายได้รายรับ  การจัดสรร  การใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ  และทั่วถึงเป็นธรรมอย่างชัดเจน  
รวมทั้งการน ารายได้ไปลงทุนภายใต้การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง  มีระบบการติดตาม  
ตรวจสอบ  ประเมินผลการปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการใช้เงินทุกประเภท  และมีระบบการติดตาม
ตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรทุกระดับ 
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 4. ด้านการบริหารจัดการ  สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์  ค่านิยม ไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน  เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และพันธกิจที่ก าหนดไว้  โดยมีสภาสถาบันท าหน้าที่ก ากับ  นโยบาย การด าเนินการตาม
แผนการบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณและทรัพย์สิน การบริหารสวัสดิการที่จัดให้กับนักศึกษา
และบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งก ากับ  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎ  
ระเบียบ  ข้อบังคับ และกฎหมายที่ก าหนดไว้  มีการเผยแพร่ผลการก ากับการด าเนินงานของสภา
สถาบันและการบริหารจัดการของผู้บริหารทุกระดับสู่ประชาคมภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน  
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ประกอบด้วย  หลักความโปร่งใส  หลักความรับผิดชอบ  หลักการตรวจสอบ
ได้ หลักการมีส่วนร่วมและหลักความคุ้มค่า 
 มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา   ประกอบด้วยมาตรฐาน
ย่อยด้านต่าง ๆ 4 ด้าน   
 1. ด้านการผลิตบัณฑิต  สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการรับนักศึกษาเข้าเรียนที่มีคุณสมบัติ
และจ านวนตรงตามแผนการรับนักศึกษาและสอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ  
สถาบันผลิตบัณฑิตได้ตามคุณลักษณะ  จุดเน้นของสถาบัน  ตรงตามเป้าหมายที่ก าหนด  และจัดให้มี
ข้อสนเทศที่ชัดเจนเผยแพร่ต่อสาธารณะในเรื่องหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  คณาจารย์          
ที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในและนอกหลักสูตร  และตอบสนองความต้องการ
ของนักศึกษา 
 2. ด้านการวิจัย  สถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินพันธกิจด้านการวิจัยอย่างมีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ และภายใต้จุดเน้นเฉพาะ  โดยมีการด าเนินการตามนโยบาย  แผน งบประมาณ มีการ
บริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์  นักวิจัย บุคลากรให้มีสมรรถนะในการท าวิจัย
ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการท าวิจัยกับหน่วยงานภายนอกสถาบันเพื่อให้ได้ผลงานวิจัย  ผลงาน
ประดิษฐ์และงานริเริ่มสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ  มีประโยชน์  สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน 
 3.  ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  สถาบันอุดมศึกษามีการให้บริการทาง
วิชาการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งในวงกว้างและกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงทั้งในและ
ต่างประเทศ  ซึ่งอาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งในระดับสถาบันและระดับบุคคลได้ใน
หลายลักษณะ  อาทิ การให้ค าปรึกษา  การศึกษาวิจัยการค้นคว้าเพื่อแสวงหาค าตอบให้กับสังคม     
การให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่าง  ๆ การจัดให้มีการศึกษาต่อเน่ืองบริการแก่ประชาชน
ทั่วไป การให้บริการทางวิชาการนี้  สามารถจัดในรูปแบบของการให้บริการแบบให้เปล่าหรือเป็นการ
ให้บริการเชิงพาณิชย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นรายได้หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุง
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
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 4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติทั้งในระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน มีระบบและกลไกในการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นส่วนหน่ึงของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยอ้อม   
เพื่อให้ผู้เรียนและบุคลากรของสถาบันได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้  ตระหนักถึงคุณค่า  เกิดความ
ซาบซึ้งและมีสุนทรียะต่อศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องจรรโลง ความดีงาม
ในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพมีวิถีชีวิตที่ปรารถนาและเรียนรู้วิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตที่ไม่พึงปรารถนาได้ 92     
 จะเห็นได้ว่า สถาบันอุดมศึกษาที่จะด าเนินการบริหารสู่ความเป็นเลิศนั้นจะต้อง
ด าเนินการตามมาตรฐานสากลให้ครอบคลุมด้านมาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษามาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันต้องมีการควบคุม
การด าเนินงานด้านนี้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงาน ซึ่งงานวิจัยของ ค าเพชร ภูริปัญญา ได้ศึกษาเรื่อง “การน าเสนอยุทธศาสตร์พัฒนาสถาบัน
สถาบันอุดมศึกษาไทยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก”พบว่า ปัจจัยความส าเร็จของสถาบัน  
อุดมศึกษาระดับโลกข้ึนอยู่กับคุณภาพของภารกิจหลักของการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้แก่  หลักสูตร
และการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และมิติทางวัฒนธรรม93 

 มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซ่ึงนักการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ศึกษารูปแบบ
การบริหารของสถาบันในระดับอุดมศึกษาไว้อย่างหลากหลายรูปแบบ รายละเอียดดังนี้ 

 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา
แนวใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต้นสังกัด และสถาบันยังเป็นไปในระบบ
ราชการภายใต้การก ากับดูแลและควบคุมจากหน่วยงานภาครัฐ   แต่รูปแบบการบริหารจัดการภายใน  
"ระดับมหาวิทยาลัย " นั้นมีพัฒนาการที่หลากหลายสรุปได้  4 รูปแบบ คือ 1) แบบองค์กรที่เน้น
กระบวนการ  2) แบบผู้ประกอบการหรือบริษัท  3) แบบวิสาหกิจหรือนวัตกรรม  และ 4) แบบ
เครือข่าย 

 รูปแบบการบริหารจัดการภายในสถาบันแต่ละสถาบันใน 5 ด้าน สรุปได้ดังนี้ 

                                                 

 
92“ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ .ศ. 2554”        

ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 128, ตอนพิเศษ 47 ง (24 เมษายน 2554): 44. 
 

93
 ค าเพชร ภูริปัญญา,  “การน าเสนอยุทธศาสตร์พัฒนาสถาบันสถาบันอุดมศึกษาไทยสู่

การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ”  (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550), บทคัดย่อ.     
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    ด้านการบริหารจัดการทั่วไป ในกรณีนี้กล่าวได้ว่าสถาบันที่คัดเลือกทั้งหมดมุ่งเน้นกลยุทธ์
การบริหารงานสมัยใหม่ (Modern Management) มีการน าแนวคิดการจัดการทางบริหารธุรกิจมาใช้
ในการบริหารองค์การ  ความสัมพันธ์ระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับอธิการบดีมีบทบาทอย่างยิ่งต่อ
นวัตกรรมทางการบริหารงานภายในสถาบัน  ส าหรับด้านการปรับโครงสร้างของสถาบัน พบว่า  
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐบางแห่งได้มีการปฏิรูปตนเองสู่การออกนอกระบบราชการ บางสถาบันมีการ
คัดเลือกหน่วยงานในสถาบันเพื่อน าร่องสู่การออกนอกระบบราชการ   ส่วนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
นั้นเน้นการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจและให้ความส าคัญต่อต้นทุนต่อหน่วยและการจัดโครงสร้าง
องค์กรและระบบการบริหารงานที่คล่องตัว       

    ด้านการบริหารงานวิชาการ  มหาวิทยาลัยต่างๆ  ให้ความส าคัญต่อผู้เรียนมากขึ้น  มีการ
วิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน สาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของตลาด  น าแนวคิดทางการตลาดมาใช้
ในการจัดกลุ่มผู้เรียน  มหาวิทยาลัยของรัฐหลายแห่งมุ่งเน้นการเปิดหลักสูตรใหม่  ๆ ที่เรียกว่า  
"หลักสูตรพิเศษนอกเวลาราชการ" เพื่อสนองความต้องการของกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย หลายสถาบัน 
มีการวางกลยุทธ์การตลาดในด้านพื้นที่เรียนและค่าหน่วยกิต  จนมีข้อสังเกตว่ามหาวิทยาลัยมี
นวัตกรรมทางหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ๆ  มากขึ้น แต่ท าขึ้นเพื่อการแสวงหารายได้มากกว่าการ
สร้างองค์ความรู้ให้มหาวิทยาลัย  ผู้เรียนหรือสังคม  นอกจากนี้สถาบันหลายแห่งเริ่มพัฒนาความ
ร่วมมือทาง วิชาการสู่ระบบการสร้างเครือข่ายโดยเฉพาะสถาบันในกรุงเทพกับภูมิภาค  และการให้
การศึกษาเน้นความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น มีการประสานความร่วมมือกับธุรกิจมหาวิทยาลัย   
บางแห่งได้มีการขยายรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต  หรือสื่อดาวเทียมมุ่งสู่ผู้เรียนที่เป็น       
คนไทยในต่างประเทศ เพื่อให้ผู้สนใจในท้องถิ่นห่างไกลได้เข้าศึกษา     
    ด้านการบริหารงานวิจัย   สถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมี
แนวโน้มที่จะสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าของประเทศ  ภูมิภาค
เอเชีย และนานาชาติ  มีการจัดตั้งกองทุนวิจัย  (Research Fund) มีการจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศ  
(Center of Excellence) สนับสนุนให้บุคลากรท าโครงการวิจัยร่วมมือกับองค์กรนานาชาติ  การเปิด
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกับสถาบันต่างประเทศ  มีการมุ่งเน้นการตีพิมพ์เอกสารรายงานวิจัย
เผยแพร่ในวารสารนานาชาติ มีการจัดตั้งหน่วยงานประสานงานวิจัยระดับสถาบัน 

    ด้านการบริหารการเงิน แรงขับเคลื่อนจากการที่มหาวิทยาลัยของรัฐต้องออกนอกระบบ
ท าให้แต่ละสถาบันมุ่งเน้นการปฏิรูปและปรับปรุงระบบการเงิน และรูปแบบการหารายได้  มีการขยาย
ระบบการให้บริการทางการศึกษาที่หลากหลายเพื่อให้ได้มาซึ่งแหล่งรายได้เพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยบาง
แห่งเริ่มก่อตั้งกองทุนคงยอดเงินต้น (Endowment Fund) พยายามลดสัดส่วนรายได้จากงบประมาณ
แผ่นดินและเพิ่มรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย  (Intellectual Services) มีการ
จัดตั้งหน่วยงานศิษย์เก่าสัมพันธ์  (Alumni Relations) เพื่อระดมทรัพยากรจากศิษย์เก่า  มีการจัดตั้ง
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หน่วยงานที่ปรึกษาทางธุรกิจการค้า  (Consultant Service) สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  เน้นการ
บริหารการเงินแบบมุ่งศูนย์ก าไรหรือศูนย์ต้นทุน เพื่อแยกให้เห็นถึงผลตอบแทนของแต่ละหน่วยงานได้
ชัดเจน และบางแห่งน าระบบการบริหารงานการเงินจากกิจการในเครือในต่างประเทศมาใช้เพื่อให้
เหมาะสมกับการประเมินผลการด าเนินงานและการตรวจสอบจากผู้แทนในต่างประเทศ 

    ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยของรัฐส่วนใหญ่  มีการน าเสนอทางเลือก
ในด้านการบริหารงานบุคลากร  คือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการคัดเลือก  สรรหา และการให้เงินเดือน  
ที่แตกต่างจากระบบราชการ  คือจากการเป็นบุคลากรที่เรียกว่า  "ข้าราชการ" สู่การเป็น "พนักงาน
มหาวิทยาลัย " การบรรจุแต่งตั้งที่มีแนวโน้มท ามากขึ้นคือ  สัญญาจ้างเต็มเวลา  บางเวลา  การใช้
บุคลากรร่วมในบางต าแหน่ง บุคลากรที่รับเข้าใหม่ได้รับเงินเดือนที่สูงกว่าการเป็น"ข้าราชการ" แต่ต้อง
ได้รับการประเมินผลการท างานทุก  6 เดือนหรือ1 ปีตามเกณฑ์ของแต่ละสถาบัน  บางสถาบันมุ่ง
พัฒนาระบบสัญญาจ้าง  ทั้งในระดับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ บางแห่งมีการน าระบบการจ้างงาน
ภายนอก  (Outsourcing) มาใช้กับการให้บริการ  เพื่อประสิทธิภาพและการลดจ านวนบุคลากร  
ประจ าลง94 

 กฤษณพล  จันทร์พรหม  ศึกษารูปแบบมหาวิทยาลัยเสมือนจริงที่เหมาะสมส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ผลการวิจัยท าให้ได้รูปแบบและสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
ประกอบด้วย องค์ประกอบส าคัญ 7 ด้าน ดังนี้ 
 1. รูปแบบของมหาวิทยาลัยเสมือนจริงที่เหมาะสมส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
ไทย ควรเป็นการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนที่ตอบสนองการศึกษาตลอดชีวิต อาศัยเทคโนโลยีทันสมัย
โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนได้รับโอกาสการศึกษาเต็มศักยภาพ  โดยเน้นความเสมอภาค       
ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ ท าหน้าที่พัฒนาและสร้างสรรค์ เผยแพร่ องค์ความรู้สู่การเชื่อมโยง การผลิต
และบริการ  เพื่อให้สังคมได้รับประโยชน์จากภูมิปัญญาของชาติสูงสุด  ใช้สื่อและเทคโนโลยีทุกรูป
แบบอย่างเหมาะสมกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้สมจริงและมีประสิทธิภาพ 

 2.  ด้านการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเสมือนจริง ควรด าเนินการโดย 
  2.1 การบริหารมหาวิทยาลัยเสมือนจริงโดยความร่วมมือในการใช้ทรัพยากร
การศึกษาร่วมกัน  (Collaboration) และสถาบันการศึกษาต่าง  ๆ จะบริหารกันเองแบบเอกเทศ
(Clearing House)  
  2.2 การบริหารมหาวิทยาลัยเสมือนจริงโดยการต่อยอดจากมหาวิทยาลัยปกติ  

                                                 

 
94ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  รายงานการวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการ

สถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่ (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2546), 11-13. 
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 3. ด้านการบริหารงานวิชาการ  ควรจัดให้มีการพัฒนาฐานข้อมูลเน้ือหา  (Content 
Development) การน าเสนอเน้ือหา (Content Delivery) การเรียนการสอนใช้รูปแบบการเรียนรู้
แบบไม่สัมพันธ์เวลา ( Asynchronous Learning)  แบบสัมพันธ์เวลา ( Synchronous Learning)  
และแบบความร่วมมือ ( Collaborative  Learning) ตอบสนองการศึกษาทั้งแบบในระบบและ       
นอกระบบ 

 4. ด้านการบริหารงานทั่วไป ควรใช้ระบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ( One Stop  
Service) และระบบการเข้าถึงแบบเบ็ดเสร็จ ( One Stop Access) ใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ 
(Learning Management Systems) ระบบสนับสนุนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ( Stakeholder Support) 
และระบบประกันคุณภาพ (Quality Assurance) 
  5.  ด้านการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยเสมือนจริง  ควรให้อิสระในการบริหาร
การงบประมาณส าหรับหน่วยงานด้านบริหาร  และหน่วยงานด้านวิชาการ  เพื่อส่งเสริมแนวคิด
สร้างสรรค์และแนวคิดของการประกอบการ  

 6.  ด้านการบริหารด้านบุคลากร ควรประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ คณาจารย์ 
ผู้เอื้ออ านวยความสะดวก ทีมงานสนับสนุนที่มีทักษะทางภาษาต่างประเทศและทักษะทางเทคโนโลยี
และการสื่อสาร 

 7. การจัดการแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้  ควรประกอบด้วย  ศูนย์หนังสือออนไลน์
(Online  Bookstore)  ห้องสมุดเสมือนจริง (Virtual Library) เวบลิงค์เอกสารอ้างอิง ( Document 
URL Web link) และการประยุกต์ใช้เว็บเทคโนโลยี (Web Technology Application)95 

   สุรีรัตน์ ดวงสุวรรณ ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง  
ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง      
คือ 1) ด้านผู้น าองค์กร  2) ด้านการพัฒนาหลักสูตร 3 ) ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย      
4) ด้านการพัฒนาบุคลากร  5) ด้านการสร้างเครือข่าย  6) ด้านงบประมาณ 7 ) ด้านการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง และ 8) ด้านการประกันคุณภาพ ตามล าดับ ส าหรับรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
องค์ประกอบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง  มีความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับดี องค์ประกอบด้านผู้น า
องค์กรมีความสัมพันธ์ทางตรงต่อการพัฒนาหลักสูตร การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การพัฒนา
บุคลากร การสร้างเครือข่าย งบประมาณ การประกันคุณภาพ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง  และ

                                                 

 
95กฤษณพล  จันทร์พรหม, “การศึกษารูปแบบมหาวิทยาลัยเสมือนจริงที่เหมาะสม

ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย”  (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2548), บทคัดย่อ. 
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มีความสัมพันธ์ทางอ้อมต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการ
ประกันคุณภาพ  ส่วนองค์ประกอบด้านการพัฒนาหลักสูตร งบประมาณ การประกันคุณภาพ  มี
ความสัมพันธ์ทางตรงต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง และองค์ประกอบด้านการพัฒนาหลักสูตร  การ
พัฒนาบุคลากรและการสร้างเครือข่ายมีความสัมพันธ์ทางตรงต่อการประกันคุณภาพ และมีความสัมพันธ์
ทางอ้อมต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง 96   

 การจัดอันดับสถาบันการศึกษา: การขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู่นานาชาติ  
               ด้วยนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  เมื่อปี  พ.ศ.2552 ให้ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เร่งพัฒนามหาวิทยาลัยของประเทศไทยมุ่งสู่ระดับนานาชาติเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลาง  ด้านการศึกษาระดับภูมิภาค  (Regional Education Hub) และเพื่อยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย โดยด าเนินการภายใต้กรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา      
3 ด้าน คือ การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการอุดมศึกษา  และการสร้าง
และพัฒนาสังคมความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  จากนโยบายดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่มีความ
เกี่ยวข้องต่อการต่อคุณภาพการอุดมศึกษาไทยที่ส าคัญด้านหนึ่งในการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู่
นานาชาติ  คือ “การจัดอันดับสถาบันการศึกษา ” ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นถึงจุดเด่น และจุดด้อยของ
สถาบันอุดมศึกษาในด้านต่างๆ  เช่น คุณภาพการศึกษา  คุณภาพงานวิจัย  การยอมรับของผู้จ้างงาน  
งบประมาณการศึกษา  เครือข่ายศิษย์เก่า  ความเป็นนานาชาติฯลฯ  เพื่อประเมินคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยโดยคณะบุคคลหรือองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย  และเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาของไทย
ได้พิจารณาเกณฑ์ที่ส าคัญจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ส าหรับน ามาเป็นแนวทางในการบริหาร
สถาบันให้มีความเป็นเลิศ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ97   
     พระราชบัญญตัิการศกึษาแห่งชาติ  ได้ให้สาระส าคัญเกี่ยวข้องกับเรื่องคุณภาพการศึกษา  
เพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู่นานาชาติ  ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการศึกษา
ของประเทศไทย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตื่นตัวในประเด็นด้านการจัดอันดับสถาบันการศึกษา  
(Ranking) ที่ถือเป็นแนวโน้มในเชิงสากลที่มีความส าคัญกับการบริหารคุณภาพการศึกษาวัตถุประสงค์
ของการจัดอันดับคือ ต้องการให้สถาบันการศึกษาตระหนักถึงอันดับของตนซ่ึงบ่งบอกถึงคุณภาพของ
สถาบัน หากสถาบันใดอยู่ในอันดับท้ายๆหรือไม่ติดอันดับ สถาบันการศึกษานั้นจะต้องพัฒนาปรับปรุง

                                                 

 
96สุรีรัตน์ ดวงสุวรรณ, “ รูปแบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง” (ปริญญา

ดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร,2555), บทคัดย่อ.  
 

97
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  การจัดอันดับมหาวิทยาลัยเส้นทางพัฒนาคุณภาพ      

การอุดมศึกษาไทย , เข้าถึงเมื่อ 12 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://portal.edu.chula.ac.th/ 
highered/assets//document/seminar%20document/Ranking.pdf 
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คุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด  ซึ่งการได้รับการจัดอันดับในระดับโลกนี้แสดงให้เห็นถึงความ
เข้มแข็งทางวิชาการ  ส าหรับประโยชน์ของการจัดอันดับ  มีประโยชน์ต่อการบริหารสถาบันเนื่องจาก
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในตรวจสอบคุณภาพและเป็นการกระตุ้นเตือนให้สถาบันการศึกษาทุกแห่ง
ต้องพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเน่ือง และเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้
เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนหรือผู้สมัครเข้าเรียนต่อใน
สถาบันอุดมศึกษา  ในเรื่องการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพตรงตามความ
ต้องการของผู้เรียน เป็นประโยชน์ต่ออาจารย์แนะแนวแก่นักศึกษาให้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่มี
คุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์และบุคคลฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งผู้ที่มีส่วน
ได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย    ในเรื่องการบริหารจัดการและบริหารงบประมาณให้แก่คณะต่าง  ๆ ได้
อย่างเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อสถาบันในการแสวงหาความร่วมมือจากต่างประเทศในระยะยาว98   
 ส าหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับชาติ  หน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการจัด  
การด าเนินการทั้งหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย   
บริษัทไอ เอดดูเคชั่นโซน  จ ากัด และบริษัททริส  คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (TRIS Corporation Limited) 
ซึ่งในอดีตหน่วยงานเหล่านี้เคยมีการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ส าหรับการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยสากลของสถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก ่นิตยสารไทมส์ไฮเออร์เอดูเคชันซัปพลีเมนต์
(The Times Higher Education Supplement) ควอสแควเรลลี ซิลมอนด์  (Quacquarelli 
Symonds) เอส ซีไอมาโก  อินสติติวชั่น แรงกิ้ง  (SCImago Institutions Ranking: SIR)              
เว็บโอเมตริกซ์  (Webometrics) และการจัดอันดับเว็บไซต์โดยโฟร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอลเลจ 
แอนด์ ยูนิเวอร์ซิตี้ (4 International Colleges and Universities: 4icu.org) มีรายละเอียดของ
หน่วยงานและ การประเมินตามเกณฑ์หรือตัวชี้วัดการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับชาติและสากล  
ดังนี้ 

 1. การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับชาติ  

  1.1 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เริ่มจัดท าอันดับมหาวิทยาลัยของรัฐเป็น
ครั้งแรก  เมื่อปี พ .ศ. 2549 ภายใต้ชื่อ "โครงการฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อประเมินศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยไทย" มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจให้กับนักเรียนที่จะใช้ในการเลือกสอบ

                                                 

 
98ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, “การจัดอันดับมหาวิทยาลัย” (เอกสาร

สรุปผลการเสวนาทางวิชาการ  เรื่อง การจัดอันดับมหาวิทยาลัยดีอย่างไร : บทเรียนจาก Asiaweek   
ณ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,  28 กันยายน 2541), เข้าถึงเมื่อ 12 ธันวาคม 2557,
เข้าถึงได้จาก http://www.onec.go.th/onec_backoffice/uploads/Book/501- file.pdf  
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เข้าเรียนในสถาบันต่าง ๆ ลักษณะการจัดอันดับได้แบ่งหัวข้อออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ 1) ด้านการวิจัย 
และ 2) ด้านการเรียนการสอน ส าหรับผลการจัดอันดับแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) อันดับในภาพรวม  
และ 2) อันดับในแต่ละสาขาวิชา โดยแบ่งออกเป็น 7 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยี  
สาขาชีวการแพทย์  สาขามานุษยวิทยาและศิลปกรรมศาสตร์  สาขาสังคมศาสตร์  สาขาเกษตร และ
สาขาศึกษาศาสตร์ /ครุศาสตร์  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2549 ส าหรับเกณฑ์หรือตัวชี้วัดแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเรียน
การสอน  พิจารณาตัวชี้วัดจากด้านอัตราส่วนของนักศึกษาที่เหมาะสม ด้านทรัพยากรของ
สถาบันการศึกษา ด้านแหล่งงบประมาณของสถาบันการศึกษา  ด้านความเป็นนานาชาติและด้าน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งพิจารณาจากศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติและนักศึกษาปัจจุบันที่
ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ และ 2) ด้านวิจัย พิจารณาตัวชี้วัดจากด้านแหล่งทุน   ด้านบุคลากร 
ด้านผลงาน และด้านบัณฑิตศึกษา 
  1.2 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ .) การจัดอันดับ
สถาบันอุดมศึกษาของ สมศ. มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินตนเองและประกันคุณภาพ  โดยแบ่ง
การประเมินคุณภาพเป็น  7 มาตรฐาน ได้แก่ ด้านคุณภาพบัณฑิต  ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร     
ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน และด้านระบบประกันคุณภาพ  ต่อมาส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา  หรือ สมศ. ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก  (พ.ศ. 
2544-2548) โดยไม่มีการตัดสินผลการประเมิน  แต่เป็นการประเมิน  เพื่อยืนยันสภาพจริงของ
สถานศึกษา  ขณะเดียวกันถือเป็นการสร้างความเข้าใจกับสถานศึกษา  เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตาม
หลักการประกันคุณภาพการศึกษา ส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง  (พ.ศ. 2549-2553)
เป็นการประเมินตามวัตถุประสงค์ของ สมศ. ที่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกาของการจัดตั้ง  สมศ. โดยน า
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา  และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
(พ.ศ.2554-2558) เป็นการประเมินเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโดยพิจารณาจาก  
ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบมากกว่ากระบวนการโดยค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละสถานศึกษา    
ส าหรับเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  (พ.ศ.2559-2563) เป็นการประเมินเพื่อยกระดับ
คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาโดยเน้นคุณภาพศิษย์  ส าหรับตัวบ่งชี้การประเมินสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษารอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ประกอบด้วย  7 ด้าน 20 ตัวบ่งชี้ รวมน้ าหนักทั้งหมด     
100 คะแนน รายละเอียดดังนี้  1) ด้านคุณภาพศิษย์ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่  1 ผู้เรียนเป็นคนดี       
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษามีผลงาน
ตีพิมพ์เผยแพร่และตัวบ่งชี้ที่ 4 ศิษย์เก่าท าประโยชน์ให้กับสถาบัน  2) ด้านคุณภาพครู/อาจารย์ 
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ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่ 5 ครู/อาจารย์มีความรู้ความสามารถ ตัวบ่งชี้ที่  6 อาจารย์มีผลงานตีพิมพ์/
เผยแพร่ ตัวบ่งชี้ที่  7 อาจารย์มีผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์  ตัวบ่งชี้ที่ 8 ครู/อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูน
ความรู้/ประสบการณ์ 3) ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ประกอบด้วย  ตัวบ่งชี้ที่ 9 
การด าเนินงานของสภาสถาบัน/กรรมการประจ าคณะ ตัวบ่งชี้ที่  10 การด าเนินงานของอธิการบดี/
คณบดี ตัวบ่งชี้ที่  11 การบริหารความเสี่ยง และตัวบ่งชี้ที่  12 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน         
4) ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน   ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่  13 การให้บริการวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งผลต่อ
ชุมชน/สังคม ตัวบ่งชี้ที่ 14 การให้บริการวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งผลต่อคณะและสถาบัน 5) ด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่  15 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม  
และตัวบ่งชี้ที่ 16 การพัฒนาสุนทรียภาพ  6) ด้านอัตลักษณ์ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่  17 อัตลักษณ์
นิสิต นักศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่  18 เอกลักษณ์คณะ/สถาบัน  7) ด้านมาตรการส่งเสริม ประกอบด้วย        
ตัวบ่งชี้ที่ 19 มาตรการส่งเสริม (ภายในคณะ/สถาบัน) และตัวบ่งชี้ที่  20 มาตรการส่งเสริม  (ภายนอก
สถาบัน) 99   
  1.3 ส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย  มีวัตถุประสงค์ในการจัดอันดับเพื่อประเมิน
คุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  
โดยมีเป้าหมายหลัก  คือ สร้างและส่งเสริม  นักวิจัย กลุ่มวิจัย ชุมชนวิจัย ที่มีความสามารถให้สร้าง
ปัญญา ผลิตผลงานที่มีคุณภาพและเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
เทคโนโลยี ซึ่งได้เริ่มจัดการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 โดยการจัดระดับ  (Rating) แบ่งออกเป็น     
5 ระดับ ได้แก่ ระดับ 5 ดีมาก ระดับ 4 ดี ระดับ 3 ปานกลาง ระดับ  2 ควรปรับปรุง ระดับ 1 ต้อง
ปรับปรุงโดยด่วน และการจัดระดับแบ่งออกเป็นสาขาวิชาต่าง ๆ 6 สาขา ได้แก่ สาขาวิศวกรรมศาสตร์  
สาขาเกษตรศาสตร์  สาขาเทคโนโลยี  สาขาวิทยาศาสตร์  สาขาแพทยศาสตร์  และสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ  ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเป็นความสมัครใจของ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งที่จะส่งข้อมูลเพื่อเข้าร่วมการประเมิน  โดยมีเกณฑ์หรือตัวชี้วัดที่ประเมิน
จากผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ  และ
ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารของการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติและระดับชาติ  
 2. การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสากล  

                                                 

 
99ส านักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา,  ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน

ระดับอุดมศึกษารอบสี่  (พ.ศ. 2559-2563), เข้าถึงเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2559, เข้าถึง ได้จาก 
http://www.onesqa.or.th 



 

 

84 

  2.1 นิตยสารไทมส์ ไฮเออร์ เอดูเคชัน ซัปพลีเมนต์ (The Times Higher Education 
Supplement) เป็นหน่วยงานในสหราชอาณาจักร ได้ริเริ่มด าเนินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับ
นานาชาติ เมื่อปี ค.ศ. 2004 (พ.ศ. 2547)  โดยเป็นความร่วมมือระหว่างไทมส์  ไฮเออร์ เอดูเคชัน    
ซัปพลีเมนต์ (Times Higher Education Supplement ของนิตยสารไทมส์  (Times Magazine) ที่
เป็นองค์กรการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ  โดยการจัดอันดับจะรวบรวมข้อมูล  และให้
น้ าหนักคะแนนแต่ละตัวบ่งชี้  โดยวิธีการส่งแบบสอบถามไปยังนักวิชาการ และเก็บข้อมูลอื่น  ๆ จาก
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการสอบถามจากนักวิชาการ เพื่อส ารวจและตรวจทาน
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ (Peer Review ) และให้ค าแนะน าในการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 
                  หนังสือพิมพ์ไทมส์ ไฮเออร์ เอดูเคชัน ซัปพลีเมนต์  (Times Higher Education 
Supplement) จากสหราชอาณาจักร  ด าเนินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก  โดยร่วมกับบริษัท  
ทอมสัน รอยเตอร์ (Thomson Reuters) ภายหลังแยกตัวออกจากบริษัท ควอสแควเรลลี ซิมมอนด์ 
จ ากัด (Quacquarelli Symonds Ltd.: QS) เมื่อปี ค.ศ. 2010/พ.ศ. 2553 และได้ก าหนดตัวชี้วัด 
ปรับค่าน้ าหนักของคะแนนที่มีพื้นฐานเดียวกับการจัดล าดับมหาวิทยาลัยโลก  (The World   
University Ranking) ในปี ค .ศ.2015/พ.ศ.2558 ดังนี้ 1) คุณภาพการสอน  (Teaching-the 
Learning Environment) พิจารณาจากบรรยากาศการเรียนการสอน  หรือสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้
ของนักศึกษา ได้แก่ ชื่อเสียงด้านการเรียนการสอน สัดส่วนนักศึกษาปริญญาเอกที่ส าเร็จการศึกษาต่อ
อาจารย์ จ านวนการรับเข้านักศึกษาปริญญาตรีต่ออาจารย์  รายได้ต่ออาจารย์  และสัดส่วนนักศึกษา  
ปริญญาเอกที่ส าเร็จการศึกษาต่อนักศึกษาปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษา  2) ความเป็นนานาชาติ  
(International Mix-staff Students and Research) พิจารณาจากความหลากหลายของนักศึกษา
และบุคลากรนานาชาติในมหาวิทยาลัยซึ่งสะท้อนถึงการเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ  โดยค านึงถึง
อัตราส่วนของ บุคลากร นักศึกษาจากต่างประเทศต่อบุคลากร  นักศึกษาภายในประเทศ  3) รายได้ 
เชิงอุตสาหกรรม  (Industry-income Innovation) พิจารณาจากรายได้ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับ   
การสนับสนุนทุนวิจัยจากภาคอุตสาหกรรม  ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงคุณภาพของการถ่ายทอด     
องค์ความรู้/นวัตกรรมสู่สังคม  4) งานวิจัย  (Research-volume, Income and Reputation) 
พิจารณาจากปริมาณ  ผลงานวิจัย รายได้ และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย ชื่อเสียงด้าน
การวิจัย รายได้จากการวิจัย  จ านวนผลงานตีพิมพ์ต่ออาจารย์และนักวิจัย  และรายได้วิจัยจากภาครัฐ
ต่อรายได้วิจัยรวม  และ 5) การอ้างอิงผลงานวิจัยทางวิชาการ  (Citations-research Influence)
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พิจารณาจากจ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  แสดงถึงความเชื่อมั่นของนักวิชาการ    
ทั่วโลกในคุณภาพงานวิจัย100  

  2.2 ควอสแควเรลลี ซิมมอนด์ ( Quacquarelli Symonds: QS) ได้จัดอันดับ
มหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาคเอเชียและระดับโลก  แบ่งเป็นโดยภาพรวมและจัดแยกสาขาออกเป็น     
5 สาขา(สาขาละ 100 อันดับ) ได้แก่ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและชีวการแพทย์  สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ และสาขาสังคมศาสตร์  

       ควอสแควเรลลี ซิมมอนด์ (Quacquarelli Symonds Limited: QS) เป็นบริษัท 
เอกชนทางธุรกิจในด้านการศึกษา ตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษ เริ่มจัดอันดับมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปี  2009 
โดย QS ได้ใช้ตัวชี้วัดและค่าน้ าหนักในการจัดอันดับแตกต่างจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก  และ
การจัดอันดับแบ่งเป็นผลการจัดอันดับในภาพรวม (Overall Ranking) ผลการจัดอันดับตามสาขาวิชา  
(Ranking by Subjects) และผลการจัดอันดับตามตัวชี้วัด  (Ranking by Indicators) โดยเรียงล าดับ
มหาวิทยาลัยตามคะแนนที่ได้มากที่สุด  ไปจนถึงมหาวิทยาลัยที่ได้คะแนนน้อยที่สุด  ซึ่งมีการก าหนด
ตัวชี้วัดและค่าน้ าหนักของ  ปี ค.ศ. 2015 ของ QS Asian University Rankings และตัวชี้วัด QS 
World University Rankings รายการตัวชี้วัดที่ใช้มีดังนี้ 1) ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ  (Academic 
Reputation) พิจารณาจากชื่อเสียงด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยส่งแบบส ารวจออนไลน์ถึง
นักวิชาการในหน่วยงานต่าง  ๆ  2) ชื่อเสียงในหมู่ผู้จ้างงาน  (Employer Reputation) พิจารณาจาก
ทัศนคติของผู้จ้างงานต่อมหาวิทยาลัย โดยส่งแบบส ารวจออนไลน์ถึงผู้จ้างงานเพื่อให้ผู้จ้างงานระบุชื่อ
มหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด  อัตราการจ้างงานของบัณฑิต และการสนับสนุนอาชีพ 
3) อัตราส่วนนักศึกษาต่อคณะ (Faculty Student) พิจารณาจากสัดส่วนจ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา 
ใช้วัดความมุ่งมั่นในการสอนของอาจารย์หรือสะท้อนคุณภาพของการเรียนการสอน  4) อัตราส่วน
งานวิจัยถูกใช้อ้างอิงต่อเอกสาร  (Citations Per Paper) พิจารณาแหล่งที่มาผลงานวิชาการที่จะ
น ามาใช้ในการประเมินผล  คือ Scopus ซึ่งเป็นฐานข้อมูลการอ้างอิงงานวิจัยที่ใหญ่ที่สุด  จ านวนการ
อ้างอิงผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย 5) อัตราส่วนเอกสารงานวิจัยต่อคณะ  (Paper Per Faculty) 
พิจารณาจากสัดส่วนจ านวนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาต่อจ านวน
อาจารย์  6) สัดส่วนนักศึกษาต่างชาติ  (Proportion of International Students) 7) สัดส่วนคณะ
วิชาระหว่างประเทศ (Proportion of International Faculty) 8) สัดส่วนนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่เข้า

                                                 

 
100Thomson Reuters, The World University Ranking, accessed July, 28, 

2015, available from https://www.Time higher education.co.uk/world.university 
ranking/2015/regional-ranking/methodology. 
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มาเรียนในประเทศ  (Proportion of Inbound Exchange Student) 9) สัดส่วนนักศึกษา
แลกเปลี่ยนที่ไปเรียนต่างประเทศ  (Proportion of Outbound Exchange Students) สะท้อนให้
เห็นถึงความน่าสนใจของมหาวิทยาลัยที่ได้รับจากต่างประเทศ101 
  2.3  เอส ซีไอมาโก  อินสติติวชั่น แรงกิ้ง  (SCI mago Institutions Ranking: SIR) 
เป็นการจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ  ซึ่งจะไม่ได้นับเฉพาะมหาวิทยาลัย         
แต่รวมถึงสถาบันเฉพาะทางด้วย  เช่น สถาบันเทคโนโลยี  วิทยาลัย โรงพยาบาล เป็นต้น โดยใช้ข้อมูล
จากผลงานวิชาการที่เผยแพร่ในฐานข้อมูล  Scopus ตามที่ เอส ซีไอมาโก  อินสติติวชั่น แรงกิ้ง   
SCImago Institutions Ranking (SIR) ได้ด าเนินการจัดล าดับสถาบันหรือองค์กรที่มีผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติ โดยการประเมินเพื่อจัดอันดับใช้ข้อมูลจ านวนผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่และการถูกอ้างอิง
ในฐานข้อมูล Scopus โดยมีเกณฑ์พิจารณา ดังนี้  1) Output: จ านวน Paper ในวารสารวิชาการที่มี
Peer-reviewed 2) International Collaboration: ส่วนที่ตีพิมพ์ร่วมกับสถาบันต่างประเทศต่อ  
paper ทั้งหมด 3) Normalized Impact: ค่าร้อยละของการอ้างอิงแหล่งข้อมูล  (Citation) ของ
สถาบันเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของการอ้างอิงแหล่งข้อมูล  (Citation) ทั้งหมดในโลก  (World Average)  
4) High Quality Publication: ร้อยละของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารชั้นน าที่อยู่ใน  25% แรกของ 
Journal Rank SJR Indicator  
  2.4 เว็บโอเมตริกซ์  (Webometrics) เว็บโอเมตริกซ์ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก
และเผยแพร่การจัดอันดับผ่านทางเว็บที่  http://www.webometrics.info ซึ่งมีการแสดงผลการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยทุกเดือนมกราคม  และเดือนกรกฎาคมของทุกปี  โดยมีจุดประสงค์เพื่อจัดอันดับ
เว็บที่มีการเผยแพร่ผลงานอิเล็กทรอนิกส์และกิจกรรมผ่านทางอินเทอร์เน็ต  ทั้งนี้นอกจากเป็นการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกแล้ว ยังเป็นกลไกท าให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา
ให้แก่ประเทศที่ก าลังพัฒนาด้วย  ที่ผ่านมาพบว่า  มีช่องว่างมากระหว่างอันดับมหาวิทยาลัยของ
ประเทศพัฒนาแล้ว  และระหว่างอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศก าลังพัฒนา  ตลอดจนเป็นการ
กระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษาและนักวิชาการในมหาวิทยาลัยมีการแสดงข้อมูลให้ความรู้ผ่านทางเว็บ   
ส าหรับวิธีการและตัวแปรที่เว็บโอเมตริกซ์ใช้เป็นข้อมูลในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย  ได้จากข้อมูล  
ของมหาวิทยาลัยที่เผยแพร่ในฐานข้อมูลต่างๆ   ผ่านทางเวบไซต์  (Website) ของสถาบันและบน
ฐานข้อมูลอื่นๆ  ในหลายประเด็น  เช่น เวบไซต์ (Website) ซึ่งเป็นแหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร   
และสื่อประสมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมีจ านวนไฟล์ที่มีสาระน่าสนใจมากน้อยเพียงใด  จ านวนผลงาน

                                                 

 101QS Top Universities, World University Rankings: Methodology, 
accessed July, 28, 2015, available from http://www.topuniversities.com/university-
rankings-articles/world-university-rankings/qs-world-university-rankings-methodology 
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ตีพิมพ์ในรอบสิบปีที่ผ่านมา จ านวนผลงานที่ได้รับการยอมรับของนักวิชาการ  และจ านวนไฟล์ที่มีการ
ถูกน าไปใช้ประโยชน์  การถูกอ้างอิงโดยผลงานตีพิมพ์อื่นๆ  ในฐานข้อมูลของไอเอสไอ  (ISI web       
of Science) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลอ้างอิง  (Citation Database) ซึ่งครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์  รวมทั้งพิจารณาจ านวนความนิยมของผู้ใช้ที่เข้าเยี่ยม
ชมเวบไซต์หลัก (Web Domain) ว่ามีความสม่ าเสมอและมากน้อยเพียงใด เป็นต้น 
   การจัดอันดับเวบไซต์หรือเว็บโอเมตริกซ์เป็นการจัดล าดับเวบไซต์ของสถาบัน
ระดับอุดมศึกษาที่ใหญ่ที่สุดและได้รับการยอมรับ ด าเนินการตั้งแต่ปี ค .ศ. 2004 โดยมีไซเบอร์
เมตริกซ์แลบ Cybermetrics Lab (Spanish National Research Council, CSIC) เป็นสถาบันที่
บริหารจัดการข้อมูลให้มีความทันสมัยมีการใช้ประโยชน์จากข้อมูล และพิจารณาผลกระทบจากข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลดังนี้  1) Size (S) หมายถึง จ านวนเว็บเพจ จากเว็บไซต์ทั้งหมดที่
อยู่ภายใต้โดเมนเดียวกัน  2) Visibility (V) หมายถึง จ านวนลิงค์ที่มีการเชื่อมโยงหรืออ้างอิงมาจาก
ภายนอก  3) Rich Files (R) หมายถึง จ านวนแฟ้มข้อมูล หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต่าง  ๆ ทั้งหมดที่
อยู่ภายในโดเมนเดียวกัน  และ 4) Scholar (Sc) หมายถึง จ านวนบทความวิชาการ  และการอ้างอิง
บทความทางวิชาการที่ปรากฏ  ภายในโดเมนของมหาวิทยาลัยและสามารถสืบค้นได้ด้วย  Google 
Scholar  

   ต่อมาในปี ค .ศ. 2015 เว็บโอเมตริกซ์  (Webometrics) ปรับตัวชี้วัดและการ
ก าหนดน้ าหนักคะแนนของตัวชี้วัด  (Design and Weighting of Indicators) ให้มีความชัดเจน     
มากขึ้น โดยพิจารณาจาก 1) ผลกระทบ (Impact) น้ าหนักคะแนน 50% เน้นคุณภาพของเนื้อหาที่ท า
การประเมินโดย "Virtual Referendum" ซึ่งเป็น External in Links ที่ได้ท าการนับจาก  Providers’ 
ได้แก่ Majestic SEO และ Ahrefs เทียบได้กับเกณฑ์เดิมคือ  Visibility   และพิจารณาจากกิจกรรม/
สิ่งที่ปฏิบัติ (Activity) น้ าหนักคะแนน 50% ซึ่งพิจารณาจาก  1) Presence จ านวนของเน้ือหาที่ท า
การเผยแพร่บนเวบโดเมน  Webdomains ที่สามารถสืบค้นได้โดย  Google โดยท าการนับจ านวน   
ทุกหน้ารวมถึงที่บันทึกไว้ในแคช (Cache) ของ Google ทั้งที่เป็น Static และ Dynamic Web เทียบ
ได้กับเกณฑ์เดิมคือ  Size 2) Openness เป็นการวัดปริมาณการเก็บข้อมูลด้านการวิจัยที่ท าการ
เผยแพร่โดยวัดจากจ านวน  Rich Files (pdf,doc,docx,ppt) ซึ่งจะต้องอยู่ใน  Format ที่ถูกต้อง
เท่านั้น วัดโดย Googles Scholar เทียบกับเกณฑ์เดิมคือ  Rich files และ 3)Excellence  เป็นการ
วัดจากผลงานการตีพิมพ์ที่ได้รับการยอมรับในวารสารระดับนานาชาติ  (International Journals) 
โดยมีกลุ่มวิจัยซีมาโก้  (Scimago Research Group)  ท าการชี้วัดคุณภาพ  เทียบได้กับเกณฑ์เดิมคือ  
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Scholar102  
  2.5 การจัดอันดับเว็บไซต์  โดยระบบโฟร์  อินเตอร์เนชั่นแนล คอลเลจ แอนด์ยูนิ  
เวอร์ซิตี้ (4 International Colleges and Universities) เป็นการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโดย
ระบบโฟร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอลเลจ แอนด์ยูนิเวอร์ซิตี้  (4 International Colleges and 
Universities (4 icu.org) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ มีส านักงานอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย  ด าเนินการจัด
อันดับความนิยมเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่าง  ๆ ในประเทศทั่วโลก  มาตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม  ค.ศ. 2005 โดยรายงานผลปีละ  2 ครั้ง คือ เดือนมกราคม  และเดือนกรกฎาคม              
มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดอันดับความนิยมของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติ  บนพื้นฐานของความ
นิยมในการเข้าติดตามชมเว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเว็บไซต์ที่ช่วยให้นักศึกษานานาชาติได้เข้าใจ
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้เว็บไซต์ที่มีข้อมูลถูกต้อง  ครบถ้วน 
และมีการปรับข้อมูลข่าวสารที่สม่ าเสมอ ซึ่งจะถูกน ามาใช้ในการพิจารณาจัดอันดับอีกด้วย  

       การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย  โดยระบบโฟร์  อินเตอร์เนชั่นแนล คอลเลจ 
แอนด์ยูนิเวอร์ซิตี้  (4 International Colleges and Universities: 4 icu.org) ได้อ้างอิงข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลอิสระ  จ านวน 3 ฐานข้อมูล เป็นเครื่องมือการสืบค้น  3 ประเภท ได้แก่  1) กูเกิ้ล เพจ แร็ง 
(Google Page Rank)   2) ยาฮู อินบาว ลิ้ง (Yahoo Inbound Links)  3) อเล็กซ่า ทราฟฟิก แร็ง    
(Alexa Traffic Rank)  ส าหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดอันดับความส าคัญของเว็บเพจ  โดย
ค านวณจากจ านวนลิงค์ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์หรือเว็บเพจของสถาบัน  ซึ่งเป็นการ
วัดลิ้งที่ได้รับความนิยม  (Link Popularity) เพื่อเพิ่มโอกาสและจ านวนผู้ชมและเพิ่มความน่าเชื่อถือ
ของเวบไซต์ โดยจะค านึงถึงคุณภาพของลิงค์เป็นส าคัญ  หากเว็บเพจที่เชื่อมโยงมายังเว็บของเรา  
(Inbound Links) มีเน้ือหาใกล้เคียงกันหรือมีความเกี่ยวเน่ืองสัมพันธ์กัน  จะมีส่วนท าให้ค่า  Page 
Rank สูงข้ึน หากเว็บที่ท าการลิงค์มาหามีค่า  Page Rank สูงอยู่แล้ว จะท าให้ได้ค่า  Page Rank สูง
ตามไปด้วย นอกจากนั้น หน้าเว็บเพจจะต้องมีเน้ือหารายละเอียดและค าส าคัญ  ที่ตรงกับค าค้นหรือ
ความต้องการของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตด้วย103 
 จะเห็นได้ว่า เกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยมีความ
แตกต่างกันในแต่ละหน่วยงานทั้งในระดับชาติและสากล ในภาพรวมส่วนใหญ่เกณฑ์ชี้วัดเหล่านี้มุ่งเน้น

                                                 

 
102

 Webometrics,  Ranking  Web  of  University:  Methodology, accessed 
August 1, 2015, available from http://www.webometrics.info/en/Methodology 
 103มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  การจัดล าดับ ( Ranking) มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยในระดับชาติและนานาชาติ  (ขอนแก่น : ศูนย์ผลิตเอกสาร  
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557), 1-19. 
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ผลลัพธ์การด าเนินที่ดีในเรื่องคุณภาพศิษย์ คุณภาพการเรียนการสอน คุณภาพงานวิจัย คุณภาพของ
การถ่ายทอดองค์ความรู้/นวัตกรรมสู่สังคม มุ่งเน้นความเป็นเลิศในเรื่องผลงานวิชาการ การได้รับ   
การสนับสนุนงบประมาณการท าวิจัย ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ  การมีชื่อเสียงในหมู่ผู้จ้างงาน และ
ความเป็นนานาชาติของสถาบันการศึกษา อีกทั้งการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเป็นกลไกท าให้เกิดการ
เผยแพร่ข้อมูลข่างสารของสถาบัน ที่ช่วยให้นักศึกษานานาชาติได้เข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและ
วิทยาลัยนานาชาติมากยิ่งขึ้น  ซึ่งจะส่งผลต่อการเลือกเข้าเรียนของผู้เรียน และส่งผลต่อเน่ืองกับ     
การบริหารจัดการของสถาบันการศึกษาเป็นอย่างมาก  เพราะสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน   
มีการแข่งขันกันมากขึ้น  
 

กลุ่มแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความเป็นเลิศในการบริหารของสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ    
 จากแนวคิดการบริหารของสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่ แสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นของ

การพัฒนาสถาบันการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ  ในที่นี้ได้รวบรวมเฉพาะแนวคิดความเป็นเลิศในการ
บริหารของสถาบันอุดมศึกษา ( Excellence in Management of Higher Education) จากแนวคิด
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของนักวิชาการในต่างประเทศ รายละเอียดดังนี้ 

 ซาลมิ ( Salmi) กล่าวถึงกลไกการขับเคลื่อนให้เป็นสถาบันการศึกษาชั้นน า คือ          
การบริหารจัดการที่ดีและเหมาะสม ( Favorable Governance) ซึ่งสถาบันจะต้องมีระบบการก ากับ
ดูแลกิจการภายในสถาบันที่มีความยืดหยุ่นเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของแต่ละสถาบัน มีระบบ
บริหารจัดการที่โปร่งใสชัดเจน มีกลไกการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปเป็นแผนงานเพื่อการน าไปสู่
ปฏิบัติการได้ โดยมีปัจจัยส าคัญได้แก่ 1)การสนับสนุน  2) การควบคุมดูแล  3) โครงสร้างการบริหาร  
4) ทีมภาวะผู้น า และ 5) วิสัยทัศน์ กลยุทธ์  104 สอดคล้องกับ  เอสเทอร์แมน  และคณะ (Estermann 
and others) กล่าวถึงความส าเร็จของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในยุโรป ประกอบด้วย 1) ผู้น าที่
สามารถออกแบบโครงสร้างการบริหารภายในให้มีประสิทธิภาพ 2) มีการเลือกตั้งและฝึกอบรม
ผู้บริหารระดับหน่วยงาน และ 3) มีโปรแกรมวิชาการที่ยอดเย่ียม และมีการใช้ทรัพยากรงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจัยเหล่านี้ด าเนินการภายใต้พันธกิจที่เป็นจุดเน้นและเป็นนโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษานั้น ส าหรับการบริหารจัดการจะอยู่ภายใต้การควบคุมของสถาบัน มีองค์ประกอบที่
ส าคัญ  ได้แก่ 1) ภาวะผู้น าของผู้บริหาร ( Executive Leadership) คือ ความสามารถของผู้บริหาร
สถาบันในการตัดสินใจด าเนินกิจการภายในด้านต่างๆ ซึ่งภาวะผู้น าของผู้บริหารจะเป็นตัวบ่งชี้ความ
อิสระขององค์กร  2) โครงสร้างการบริหารภายใน ( Internal Academic Structures) พิจารณาจาก
ความสามารถในการตัดสินใจให้มีโครงสร้างการบริหารภายในด้วยสถาบันก าหนดเอง หรือการมี

                                                 

 104Jamil Salmi, The Challenge of Establishing World Class Universities, 
2009, accessed June 20, 2014, available from http://www.sitersources.worldbank.org. 
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โครงสร้างการบริหารภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมายหรือตามแนวทางที่มีอยู่จริงในกฎหมาย  3) การ
สร้างสรรค์ให้เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของแต่ละประเทศ ( Creating Legal Entities) เป็น
ความสามารถในการบริหารสถาบันการศึกษาให้ด าเนินการได้อย่างอิสระตามกฎหมาย โดยที่
สถาบันการศึกษายังคงใช้กลยุทธ์สู่การปฏิบัติด้วยความยืดหยุ่นและวิธีการที่ถูกต้องน าไปสู่การบรรลุ
พันธกิจของสถาบัน และ 4) รูปแบบการปกครอง ( Governing Bodies) ที่ต้องค านึงถึงโครงสร้าง   
ตามหลักธรรมาภิบาล ( Governance Structures) โดยที่มีรูปแบบ 2 ชนิด คือ แบบที่ 1 มี
กรรมการบริหารและกรรมการสภาสถาบันสูงสุดร่วมตัดสินใจ  และแบบที่ 2 มีคณะกรรมการบริหาร
ชุดเดียวในการตัดสินใจ105   
 จากแนวคิดของนักวิชาการในต่างประเทศ จะเห็นได้ว่า ความเป็นเลิศในการบริหาร
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีปัจจัยที่ขับเคลื่อน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายใน  
และภายนอกองค์การอยู่ตลอดเวลา ได้แก่ ภาวะผู้น า ผู้น าที่มีการพัฒนาและเอื้ออ านวยให้วิสัยทัศน์
และพันธกิจขององค์การประสบผลส าเร็จ  ผู้น าที่พัฒนาค่านิยมขององค์การและมีระบบก าหนดเพื่อ
ความส าเร็จอย่างยั่งยืน และผู้น ามีการปฏิบัติให้สอดคล้องกับความจริงโดยการกระท าและพฤติกรรม  
นอกจากนี้มีปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมความเป็นเลิศในการบริหาร ได้แก่ โครงสร้างการบริหารที่อิสระ      
มีความชัดเจน  การวางแผนกลยุทธ์ ที่น าไปสู่การปฏิบัติการที่มีการออกแบบ/การจัดการในพันธกิจ
หลักและปฏิบัติตามบริบทที่แท้จริงของสถาบันการศึกษาได้ สร้างสรรค์โปรแกรมวิชาการที่ยอดเย่ียม
โดยการสนับสนุนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณที่เพียงพอ มีการควบคุมดูแลจากทีมที่มีภาวะผู้น า 
ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่ดีและเหมาะสม  
 จากแนวคิดของความเป็นเลิศของการบริหาร  ( Excellence in Management of 
Higher Education) สถาบันการศึกษาในต่างประเทศมีการน าแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารการศึกษาในระดับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อน าไปสู่ความเป็นเลิศในการบริหาร รายละเอียดดังนี้  
 รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพสู่ความเป็นเลิศของมูลนิธิคุณภาพแห่งชาติยุโรป    
(The European Foundation for Quality Management “EFQM Excellence Model”)     
เป็นแนวคิดการประเมินตนเองเพื่อการวัดจุดแข็งและส่วนที่ต้องปรับปรุงของกิจกรรมในองค์การ     
ซึ่งองค์การด้านการศึกษาสามารถใช้ประเมินความก้าวหน้าขององค์การที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ         
การบริหารจัดการคุณภาพรูปแบบ EFQM Excellence Model มี 2 กลุ่ม ประกอบด้วย ปัจจัยที่
ขับเคลื่อน (Enablers) และปัจจัยที่เป็นผลลัพธ์ (Results)        

   ปัจจัยที่ขับเคลื่อน ประกอบด้วย  5 องค์ประกอบ ได้แก่   

                                                 

 105Thomas Estermann, Terhi  Nokkala, and Monika Steinel, M. University 
Autonomy in Europe II. The Scorecard (Brussels: EUA, 2011), 9, 24-27. 
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 1.  ภาวะผู้น า ( Leadership) ผู้น าที่มีความเป็นเลิศควรพัฒนาและเอื้ออ านวยให้
วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การประสบผลส าเร็จ ผู้น าพัฒนาค่านิยมขององค์การและระบบต้อง
ก าหนดเพื่อความส าเร็จอย่างยั่งยืนและมีการปฏิบัติให้สอดคล้องกับความจริงโดยการกระท าและ
พฤติกรรม 
 2.  การบริหารบุคคลในองค์กร ( People Management) องค์การที่มีความเป็นเลิศมี
การบริหารจัดการ พัฒนาและให้อิสระในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพทั้งในระดับรายบุคคล 
ระดับทีมงานและระดับองค์การ บุคลากรได้รับการสนับสนุนอย่างยุติธรรม มีความเท่าเทียมกัน และ
มอบอ านาจหน้าที่ให้แก่บุคลากร และสร้างพันธะสัญญาในการใช้ความรู้และทักษะในการท างานเพื่อ
ประโยชน์ขององค์การ 

 3.  การเป็นหุ้นส่วนและทรัพยากรที่น าเข้าสู่กระบวนการท างาน ( Partnerships and 
Resources) องค์การที่มีความเป็นเลิศมีการวางแผนและบริหารการเป็นหุ้นส่วนจากภายนอก  โดยมี
ผู้ท าการแทน  (Suppliers) และมีแหล่งทรัพยากรภายในที่จะสนับสนุนนโยบาย กลยุทธ์และ
กระบวนการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ  ในขณะเดียวการวางแผนการบริหารจัดการ ความเป็น
หุ้นส่วน การจัดการทรัพยากรต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์การและชุมชนทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตได้ 

 4.  กระบวนการบริหารจัดการ ( Process Management) องค์การที่มีความเป็นเลิศ      
มีการออกแบบ บริหารจัดการ และปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ โดยท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ    
ให้ความส าคัญกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มากขึ้น   
 ส าหรับปัจจัยที่เป็นผลลัพธ์ ( Results) เน้นผลที่เกิดเป็นรูปธรรมพิจารณาจากความ      
พึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ต้องด าเนินการไปด้วยกันและมีการประสานการ
ท างานด้วยกัน จึงจะท าให้องค์การนั้นสู่ความเป็นเลิศ106 
 ตัวอย่างของการน าแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความเป็นเลิศในการบริหารของสถาบัน
ระดับอุดมศึกษาที่มีการประยุกต์ใช้รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพสู่ความเป็นเลิศขององค์การ
แห่งชาติยุโรป (The European Foundation for Quality Management “EFQM Model”)     
กรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยเทมส์ วัลเลย์ (Thames  Valley  University) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยขนาด
ใหญ่ที่มีความซับซ้อนในเชิงบริหาร เป็นมหาวิทยาลัยที่เติบโตมาจากสถาบันโปลีเทคนิค ซึ่งประเทศ 
อังกฤษมีสถาบันแบบนี้อยู่เป็นจ านวนมาก มีนักศึกษาจ านวน  61,000 คน มีบุคลากร  2,000 คน       
มีสาขาของมหาวิทยาลัย  10 แห่ง กระจายในหลายประเทศ เช่น กัวลาลัมเปอร์ และมุมไบ เป็นต้น 

                                                 

 
106Manuella Brusoni, and others, The Concept Excellence in Higher  

Education (Brusel Belgium: ENQA EISBEL Press, 2014), 9. 
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มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลประมาณปีละ  115 ปอนด์ ความโดดเด่นหรือ
ความเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทมส์วัลเลย์ เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทั้งแบบ
อุดมศึกษาและการศึกษาต่อเน่ือง ผู้เรียนมีภูมิหลังที่หลากหลาย ประกอบอาชีพแล้ว มหาวิทยาลัย     
มีการจัดการศึกษาที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการขยายโอกาสทางการอุดมศึกษาให้กว้างขวางยิ่งข้ึน มุ่งเน้น
ให้คนมีโอกาสที่จะพัฒนาและก้าวหน้าในทุกระดับการศึกษา  สามารถปูทางไปสู่ปริญญาได้ เน้นการ
เรียนภาคปฏิบัติที่ควบคู่กับการท างาน (Apply Learning) จ านวนผู้เรียนทั้งหมดเรียนแบบไม่เต็มเวลา 
แสดงให้เห็นว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่จบการศึกษาแล้วสามารถเทียบโอนประสบการณ์ของผู้เรียน
จากการท างานมาเป็นหน่วยกิตได้  จากรูปแบบการศึกษาดังกล่าว  มหาวิทยาลัยมีการท างานร่วมกับ
สถานประกอบการเป็นการตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค เน้นความ
เป็นหุ้นส่วนของสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการเพื่อให้การศึกษามีคุณภาพมากขึ้น 
 การบริหารของมหาวิทยาลัยใช้รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพสู่ความเป็นเลิศของ
มูลนิธิคุณภาพแห่งชาติยุโรป  (The European Foundation for Quality Management          
“EFQM Excellence Model”) เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการคุณภาพที่ให้การบริหารจัดการ
ภายใต้การควบคุม  และความรับผิดชอบของหน่วยงานเป็นไปในทิศทางและจุดมุ่งหมายเดียวกัน     
ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการที่ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม เป็นวิธีการที่ให้บุคลากรประเมินตนเอง  
ประเมินองค์กร  เพื่อให้เข้าใจสาเหตุ และสถานการณ์ที่ท าให้เกิดจุดอ่อน ก่อให้เกิดการปรับปรุง
พัฒนา ดีกว่าที่จะให้หน่วยงานภายนอกจะเข้ามาประเมินซ่ึงจะก่อให้เกิดช่องว่างในความเข้าใจ  อีกทั้ง 
รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพสู่ความเป็นเลิศขององค์การแห่งชาติยุโรป ( EFQM Excellence 
Model) เป็นวิธีการที่ไม่ใช่การสั่งการ เป็นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์จุดแข็ง  และสิ่งที่ควรปรับปรุงโดยมีการประชุมร่วมกันและน าไปสู่การจัดล าดับความส าคัญ
ของปัญหา ตลอดจนจัดท าแผนและปรับปรุงให้สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่  จากการที่มหาวิทยาลัย
น ารูปแบบนี้มาใช้ ท าให้บุคลากรมีความเข้าใจร่วมกัน  สามารถท างานไปสู่จุดหมายร่วมกัน  ได้มีการ
ทบทวนและตั้งค าถามว่าเราควรให้บริการลูกค้าและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าอย่างไร เป็นการ
เปลี่ยนระบบความคิดของบุคลากรให้เห็นความส าคัญของผู้รับบริการ  โดยมีการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการทุก ๆ ปีละ 2 ครั้ง และน าข้อมูลความพึงพอใจและความรู้สึกของผู้รับบริการที่ได้มาใช้
ในการตัดสินใจพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น  ส าหรับด้านสิ่งอ านวยความสะดวก       
ซึ่งด าเนินการโดยแผนกอ านวยความสะดวก  (Facilities Department) จะค านึงถึงการให้บริการ
ลูกค้า เพราะนโยบายของมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการดึงนักศึกษาเข้ามาเรียนและเรียนจนจบการศึกษา  
ดังนั้นคุณภาพของการให้บริการตั้งแต่การรับโทรศัพท์ก็ถือเป็นเรื่องส าคัญ การรักษาความปลอดภัย 
ความสะอาด ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ท าให้นักศึกษาตัดสินใจที่จะเข้ามาเรียนหรือไม่  เป็นกลยุทธ์ในการเพิ่ม
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จ านวนนักศึกษา เป็นการเน้นคุณภาพการให้บริการที่แตกต่างจากคู่แข่ง นับว่าเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญ
เพื่อความอยู่รอดของมหาวิทยาลัย 
 การน ารูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพสู่ความเป็นเลิศของมูลนิธิคุณภาพแห่งชาติ
ยุโรป ( EFQM Excellence Model) มหาวิทยาลัยน ามาใช้ในองค์กรจะประสบผลสัมฤทธิ์ได้  
ผู้บริหารระดับสูงต้องให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ บุคลากร ( Project Manager)  ต้องมุ่งมั่นทุ่มเท
ให้กับการท างาน  บุคลากรท างานในลักษณะประสานความร่วมมือ (Collaborative Fashion) ต้องมี
การประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางและต่อเน่ือง มีการแสดงผลความส าเร็จระหว่างทาง ( Quick  
Wins) เพื่อเป็นก าลังใจและเผยแพร่งานที่ประสบความส าเร็จให้ทราบทั่วกัน ประโยชน์ที่ได้รับจากการ
น ารูปแบบนี้มาใช้เป็นเครื่องมือที่จะรวมบุคลากรขององค์กรเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเทมส์ วัลเลย์ เป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับว่าด าเนินการอย่างจริงจังในการ
พัฒนาความเป็นเลิศ  เพราะการบริหารจัดการคุณภาพสู่ความเป็นเลิศของมูลนิธิคุณภาพแห่งชาติ
ยุโรป ท าให้องค์กรพัฒนาไปพร้อมๆกัน เริ่มต้นจากการประเมินตนเองท าให้รู้ว่าปัญหาคืออะไร  น ามา
สู่ขั้นตอนของการจัดล าดับความส าคัญน าไปสู่การจัดท าแผน ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าการจัดล าดับ
ความส าคัญและแผนมีความสัมพันธ์กับพันธกิจขององค์กรอย่างไร   กระบวนการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อนต้องยึดภารกิจเป็นตัวตั้งน าไปสู่แผนการพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้น  ที่ส าคัญบุคลากรขององค์กรทุก
คนต้องมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน  จากประสบการณ์ของมหาวิทยาลัยในช่วงเริ่มต้น บุคลากรไม่มีความ
เชื่อมั่นว่ารูปแบบดังกล่าวจะพัฒนาองค์กรให้มีความเป็นเลิศได้ต่อเมื่อเข้าสู่กระบวนการการประชุม
กันทุกสัปดาห์ เดือนละ 2 ครั้ง เพื่อรับรู้ความคืบหน้าต่างๆที่เกิดขึ้น เมื่อมีการประชุมกันบุคลากร
สามารถให้ข้อเสนอแนะในการบริหารของมหาวิทยาลัย และข้อเสนอแนะดังกล่าวได้รับการบรรจุใน
แผนปฏิบัติการ  ท าให้บุคลากรรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการนี้  ท าให้เกิดการยอมรับจนได้รับ
รางวัล และมีการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้ได้รางวัลที่สูงขึ้นต่อไป 

 รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพสู่ความเป็นเลิศของมูลนิธิคุณภาพแห่งชาติยุโรป ( The 
European Foundation for Quality Management “EFQM Excellence Model”)  เป็น
เครื่องมือในการปรับปรุงองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการบริหาร
จัดการองค์กร ซึ่งมีหลักการพื้นฐานของความเป็นเลิศในการบริหาร ดังนี้  
 1. มุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นส าคัญ  ผู้น าต้องค านึงถึง  “คุณภาพ”  ว่า เป็นสิ่งที่จับต้องได้ 
(Result Orientation) ท าให้ผู้รับบริการได้รับบริการตามที่ต้องการและมีความพึงพอใจหรือไม่ 
(Customer control) 
 2. ภาวะผู้น าและจุดมุ่งหมายขององค์กร  ผู้น าต้องมีวิสัยทัศน์สามารถสร้างแรงบันดาล
ใจให้เกิดกับผู้ปฏิบัติงานไม่บริหารงานแบบเผด็จการ (Leadership and Constancy of Purpose) 
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 3. การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและการพัฒนานวัตกรรมใหม่  ๆ (Continuous Learning 
Improvement) 
 4. ต้องบริหารจัดการด้วยข้อมูลและกระบวนการที่เป็นระบบ ไม่ใช้ความรู้สึกส่วนตัวใน
การตัดสินใจ (Management by Process and Facts) 
 5. การพัฒนาบุคลากรแบบมีส่วนร่วมและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ( People  
Development and Innovation Improvement) 
 6. การสร้างความเป็นหุ้นส่วน  ให้เห็นความส าคัญขององค์กรและมีความตระหนักใน
การพัฒนาร่วมกัน (Partnership Development) 
 7. ความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การรักษาสิ่งแวดล้อม การช่วยเหลือชุมชนของ
องค์การ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีอันน ามาซึ่งความร่วมมือ (Corporate Social Responsibility) 

 องค์การที่เป็นสมาชิก EFQM จะได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติและการน า
โมเดลไปใช้ในองค์กร โดยจะสามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆในลักษณะเครือข่าย107    

    สรุป การบริหารจัดการคุณภาพสู่ความเป็นเลิศของมูลนิธิคุณภาพแห่งชาติยุโรป ( The  
European  Foundation  for Quality  Management  “Excellence Model”) เป็นตัวแบบที่
มีตรรกกะการประเมินผลองค์การ ครอบคลุมทั้งการประเมินความสัมพันธ์เชิงเหตุและเชิงผล 
ความสัมพันธ์ระหว่างกันที่สามารถแสดงผลในเชิงเปรียบเทียบโดยกรอบแนวคิดการบริหารจัดการ  
น ามาประยุกต์ใช้ในองค์การด้านการศึกษา ประกอบด้วย 6 ปัจจัย ได้แก่ 1) ภาวะผู้น า  
(Leadership) 2) นโยบายและกลยุทธ์  (Policy and Strategy) 3) การบริหารจัดการก าลังคน 
(People Management) 4) การเป็นหุ้นส่วนและทรัพยากร  (Partnerships and Resources)        
5) กระบวนการบริหารจัดการ (Process Management) และ 6) ปัจจัยที่เป็นผลลัพธ์ (Results)         
 แนวคิดหลักของการด าเนินการที่เป็นเลิศด้านการศึกษาของบัลด์ดริจ  (The Baldrige 
Performance Excellence Framework (Education) มีการน ามาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา เกณฑ์การด าเนินการที่เป็นเลิศด้านการศึกษาของบัลด์ดริจมีความครอบคลุม
การใช้ในขอบเขตที่เหมือนกันกับปัจจัยการบริหารจัดการคุณภาพสู่ความเป็นเลิศของมูลนิธิคุณภาพ
แห่งชาติยุโรป  แต่มีการพัฒนาเกณฑ์ของการด าเนินการที่เป็นเลิศน ามาประยุกต์ใช้โดยตรงใน
สถาบันการศึกษา โดยให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับการเรียนรู้ของนักศึกษา  ขณะที่สถาบันการศึกษา
ต้องค านึงถึงภารกิจ บทบาท และแผนงานโครงการต่างๆที่เปลี่ยนแปลง  ซึ่งเกณฑ์การด าเนินการที่

                                                 

 
107ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร,  การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ :  สหราชอาณาจักร กลุ่มประเทศแสกนดิเนเวีย และญี่ปุ่น  
(กรุงเทพมหานคร: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2551), 17-20. 
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เป็นเลิศด้านการศึกษาในด้านนักศึกษา  เกณฑ์จะก าหนดว่านักศึกษาคือลูกค้าที่ส าคัญ และจะต้อง
ค านึงถึงลูกค้าคนอื่นด้วย เช่น  ผู้ปกครอง เป็นต้น  

    ส าหรับเกณฑ์การด าเนินการด้านการศึกษาที่เป็นเลิศ  แนวคิดในการจัดท าประกอบด้วย    
1) ท าความเข้าใจและปฏิบัติตามขั้นตอนในการประเมินตามกลยุทธ์ที่ก าหนด 2) มีการปรับปรุง
ตัวชี้วัดและตัวบ่งชี้ความส าเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ของนักศึกษา และ 3) มีการน าเสนอภาวะ
ผู้น าที่ประสบความส าเร็จและการท าให้บรรลุผลส าเร็จควรมีการท าให้ดีขึ้นกว่าเดิมโดยเปรียบเทียบ
กับองค์การอื่นและเทียบเคียงสมรรถนะที่เหมาะสม  
 การบริหารจัดการนวัตกรรมเป็นหนึ่งในหลักของเกณฑ์การด าเนินการที่เป็นเลิศ        
ด้านการศึกษาของบาลดริจ  เกณฑ์ดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิผลท าให้กระบวนการของ
ระบบมุ่งสู่การบริหารที่มีการเปลี่ยนแปลง 
    แนวคิดหลักของการด าเนินการที่เป็นเลิศด้านการศึกษาของบัลด์ดริจ ( The Baldrige 
Performance Excellence Framework (Education) พ.ศ. 2015-2016 ถูกรวบรวมให้เห็นเป็น
รูปธรรม  ประกอบด้วย 7 ด้าน คือ 1) ภาวะผู้น า (Leadership)  มุ่งเน้นที่บทบาทความรับผิดชอบ
ของผู้บริหารระดับอาวุโสกับการเป็นตัวอย่างที่ดีในการน าองค์กร มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม  2) กลยุทธ์ (Strategy) มุ่งเน้นที่การพัฒนากลยุทธ์และการปฏิบัติการกลยุทธ์ให้ประสบ
ความส าเร็จสู่เป้าหมายขององค์กร   3) ลูกค้า (Customers) มุ่งเน้นที่การรับฟังความเห็นของผู้เรียน/
ผู้รับบริการอื่นๆและพันธสัญญากับผู้เรียน/ผู้รับบริการอื่น  ๆ  4) การวัดผล การวิเคราะห์และการ
บริหารจัดการความรู้  (Measurement, Analysis  and  Knowledge  Management) มุ่งเน้นที่ 
การวัด วิเคราะห์และการปรับปรุงสมรรถนะองค์กรและการจัดการความรู้ ข้อมูลข่าวสาร  และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  5) ผู้ปฏิบัติงาน ( Workforce)  มุ่งเน้นไปที่สภาพแวดล้อมของผู้ปฏิบัติงาน 
และพันธะสัญญาของผู้ปฏิบัติงาน  6) การปฏิบัติการ  (Operations) มุ่งเน้นไปที่กระบวนการท างาน 
การจัดโปรแกรมการศึกษา การออกแบบการบริการ การค้นพบนวัตกรรม และการปฏิบัติการที่มี
ประสิทธิผลน าไปสู่ความส าเร็จขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต  และ  7) ผลลัพธ์ ( Results) 
มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ดีเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน ผลลัพธ์ที่เกิดจากผู้เรียนและผู้รับบริการ
อื่น ๆ ผลลัพธ์การด าเนินที่ดีในด้านผู้ปฏิบัติงาน  ผู้บริหาร การมีธรรมาภิบาลในองค์กรและภาพรวม
ผลลัพธ์การด าเนินงานที่ดีในด้านการบริหารงบประมาณ การเงินและการตลาด108 

                                                 

 108Baldrige, Baldrige Excellence Framework (Education): Criteria 
Category and Item Commentary, 2015–2016, accessed April 12, 2016, available 
from http://www.nist.gov/baldrige/publications/education_criteria.cfm 

http://www/
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   มีตัวอย่างของการน าแนวคิดของ  บัลด์ดริจ  (Baldridge) มาประยุกต์ใช้ในองค์การ
การศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินการที่เป็นเลิศ ตัวอย่างจาก
การศึกษาของ  มาซู๊ด และคณะ (Masood and others) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความตรงของเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ  (The Baldridge Education Criteria for 
Performance  Excellence  Framework: Empirical Test and Validation)  โดยวัตถุประสงค์
ของการวิจัย คือ เพื่อการทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของรางวัลคุณภาพนานาชาติมัลคอล์ม 
บัลด์ดริจ (The Malcolm Baldridge National  Quality  Award) โดยใช้กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบ
แบบสอบถาม  จ านวน  220 คน ที่เป็นผู้บริหารและคณาจารย์ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและ
วิทยาลัย 15 สถาบัน ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต พบว่า โมเดลการวัดมีความเชื่อถือได้โดย   
ภาวะผู้น า  (Leadership) เป็นปัจจัยควบคุมทั้งหมด รวมถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ์  (Strategic  
Planning) การมุ่งเน้นคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ( Faculty and Staff Focus) และกระบวนการ
บริหารจัดการ  (Process Management) ทุกองค์ประกอบของเกณฑ์มีการเชื่อมโยงอย่างมีนัยส าคัญ
กับผลลัพธ์ขององค์กร  โดยจ าแนกเป็นผลงานขององค์กร  (Organizational Performance Result) 
และการมุ่งเน้น นักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมุ่งเน้นตลาด  (Student, Stakeholder and  
Market Focus)109 สอดคล้องกับงานวิจัยของ  บุรทิน ข าภิรัฐ ได้ศึกษาเรื่อง  การประยุกต์ใช้เกณฑ์
คุณภาพการศึกษากับการประเมินในมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า 
การน าองค์กรเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญที่สุด ผู้น าเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการด าเนินงานให้บรรลุผล โดย
ความเป็นเลิศของผู้น าเป็นแนวทางกลยุทธ์และกระบวนการต่าง  ๆ110 เช่นเดียวกับ  ระติกรณ์ นิยมะ
จันทร์  ศึกษาปัจจัยของการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ
ในสถาบันอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า การน าองค์กรเป็นตัวแปรต้นของผลการด าเนินงานตามหมวด  
7 ผลลัพธ์ และหมวด 5 ผ่านตัวแปรคั่นกลาง  ซึ่งแตกต่างจากกรอบแนวคิด  2009-2010: The 
Baldrige National Quality Program: Education Criteria for Performance Excellence โดย
ระบบการปฏิบัติการ  ประกอบด้วยเกณฑ์ทั้ง  6 หมวด คือ การน าองค์การ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
การมุ่งเน้นลูกค้า การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน การจัดการกระบวนการและผลลัพธ์  โดยมีการวัด  การ

                                                 

 109Abdulla Badri Masood, and others, “The Balridge Education Criteria for  
Performance Excellence Framework: Empirical and Validitation,” International 
Journal of Quality and Reliability Management  23, 9 (2006): 1118-1157. 
 

110Buratin Khampirat,  Application of Baldrige Education Criteria on the  
Assessment of an Autonomous University in Thailand, European Conference on 
Educational Research (ECER), September, 2009. 



 

 

97 

วิเคราะห์     และการจัดการความรู้ เป็นพื้นฐานของระบบ111 ไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุรีและ
เอมิน (Suri and Amin) ศึกษาความเป็นผู้น าและการบริหารจัดการคุณภาพในสถาบันการจัดการ
เอกชนของ     นิวเดลี ประเทศอินเดีย ผลการศึกษาพบว่า การน าองค์กร ไม่มีอิทธิพลมีผลโดยตรงต่อ
ผลลัพธ์ แต่จะส่งผลผ่านวัดผล  การวิเคราะห์  และการจัดการความรู้  และการวางแผนเชิงกลยุทธ์  
นอกจากนี้การจัดการกระบวนการเป็นขั้นตอนที่จ าเป็นเพื่อการด าเนินการที่สอดคล้องกับความ                        
พึงพอใจของลูกค้าที่แสดงให้เห็นว่าแผนขององค์กรและกระบวนการที่มุ่งเน้นไปที่การให้บริการแก่
ลูกค้ามีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ112 
 ส าหรับการศึกษา  รัตติยา  ฤทธิรงค์   ศึกษากลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก กระทรวงสาธารณสุข ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันของการ
บริหารงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก กระทรวงสาธารณสุขเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศตาม
แนวคิดของ มัลคอล์ม บัลด์ดริจ (Malcolm Baldrige) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านการ
น าองค์กรมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านผลลัพธ์
การด าเนินงานมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงานศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก กระทรวงสาธารณสุขเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศตามแนวคิดของ  มาลคอมบัลด์ดริจ 
(Malcolm Baldrige) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านการน าองค์กรมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  รองลงมา 
คือ ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนด้านผลลัพธ์การด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด    
ส าหรับความต้องการจ าเป็นของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  
กระทรวงสาธารณสุข  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประเด็นที่มีล าดับความส าคัญมากที่สุดคือ 
ด้านผลลัพธ์ รองลงมาคือด้านการมุ่งเน้นอาจารย์  และบุคลากร  ด้านที่มีค่าความต้องการจ าเป็นน้อย
ที่สุดคือ ด้านการน าองค์กร  ส าหรับกลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้น
คลินิก กระทรวงสาธารณสุข มี 4 กลยุทธ์หลัก คือ  1) กลยุทธ์พัฒนาผลลัพธ์การด าเนินงานสู่ความ
เป็นเลิศระดับสากล 2) กลยุทธ์พัฒนาสมรรถนะหลักของอาจารย์และบุคลากร 3) กลยุทธ์พัฒนา

                                                 

 
111ระติกรณ์ นิยมะจันทร์, “ปัจจัยของการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

เพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา,”   วารสารวิจัยทางการศึกษา , คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  9,2 (กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2558): 147-157. 
 

112 R.K. Suri, and S. Amin, “Leadership, BECPEM and The Route to Quality 
Management in Private Management Institutes with Specific Reference to Delhi-NCR,” 
Asian Journal of Research in Business Economics and Management  3, 5 (May 
2013): 29-61. 
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ระบบการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ และ 4) กลยุทธ์พัฒนาการจัดกระบวนการอย่างมี
ประสิทธิภาพ113 
 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศสถาบันมาตรฐานและ
เทคโนโลยีแห่งชาติ  (National  Institute  of  Standard  and Technology:  NIST) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  กล่าวถึงเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ  การประเมินคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มีเกณฑ์ด้านการบริหาร ได้แก่ 1) ภาวะผู้น า 
(Leadership) โดยผู้น าระดับสูงของสถาบันเป็นผู้บริหารที่ชี้น าให้สถาบันมีความยั่งยืน  มีจริยธรรม
ของผู้น าระดับสูง  (Senior leadership) ธรรมมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ( Governance  
and Societal Responsibilities)  และ 2) แผนกลยุทธ์ (Strategic Plans) ซึ่งสถาบันจะต้องแสดง
วิธีการจัดท ากลยุทธ์ (Strategy Development) และความก้าวหน้าของการปฏิบัติการ114    
  แนวคิดหลักของความเป็นเลิศในการบริหารสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (The Excellence in Management of Higher Education U.S.A. Framework) 
นอกเหนือจากเกณฑ์คุณภาพแห่งชาติของมัลคอล์ม บัลด์ดริจ  ที่กล่าวถึงความเป็นองค์กรที่เป็นเลิศ
นับตั้งแต่องค์กรทางด้านธุรกิจที่น ามาปรับใช้กับองค์กรทางด้านการศึกษาแล้ว  ยังมีการบูรณาการ
วิธีการในการประเมินผล  การวางแผน และการปรับปรุงการปฏิบัติงานในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย  
โดยได้ท าคู่มือความเป็นเลิศในระดับอุดมศึกษา  (The Excellence in Higher Education: EHE)   
ซึ่งได้พัฒนามาจากกรอบแนวคิดของมัลคอล์ม  บัลด์ดริจ  โดยน ามาปรับให้เข้ากับบริบททางด้าน
การศึกษา โดย  รูเบน ( Ruben) ได้กล่าวถึงการใช้กรอบแนวคิดความเป็นเลิศในการบริหาร
สถาบันอุดมศึกษา เสนอแนะให้สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานภาควิชา น าไปใช้บูรณาการใน
โปรแกรมของการประเมิน  วางแผนและการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง  แนวคิดหลักของความเป็นเลิศใน
การบริหารสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา มีปัจจัยที่จ าเป็นและการธ ารงรักษาการ
บริหารของสถาบันไว้อย่างดีเยี่ยม  แนวคิดหลักนี้ประกอบด้วย 7 ปัจจัย ได้แก่ 1) ภาวะผู้น า 
(Leadership)  2) เป้าหมาย/จุดประสงค์และแผนงาน  (Purposes and Plans) 3) ผู้ได้รับประโยชน์
และผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  (Beneficiaries and Constituencies)  4) การจัดโปรแกรมและการให้บริการ

                                                 
 113 รัตติยา ฤทธิรงค์, “กลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้น

คลินิก กระทรวงสาธารณสุข”  (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), บทคัดย่อ. 

 114National Institute of Standard and Technology (NIST), Education  
Criteria  for  Performance Excellence, 2009, accessed June 15, 2014, available from  
http://www.baldrige.nist/gov/. 

http://www.baldrige.nist/gov/
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(Program  and Services) 5) บุคลากรในส านักงานและสถานที่ท างานที่น่าอยู่ ( Faculty/Staff and 
Workplace)  6) การประเมินและการใช้ข้อมูลสารสนเทศ  (Assessment and Information Use)  
และ 7) ผลลัพธ์และการน าองค์กร ( Outcomes and Achievements)  กรอบแนวคิดที่จัดให้เป็น
โครงสร้างเพื่อทบทวนในแต่ละปัจจัยเหล่านี้เมื่อมีการประเมินภายในสถาบัน  ส าหรับปัจจัยที่ 1-5 
เป็นพื้นฐานที่ส าคัญขององค์การที่มีประสิทธิผล  ส่วนองค์ประกอบที่ 6 มุ่งไปที่วิธีการและแนวทาง
ปฏิบัติในการประเมินเพื่อคุณภาพและประเมินประสิทธิผลขององค์ประกอบล าดับที่ 1-5 และปัจจัย 
ที่ 7 พิจารณาผลลัพธ์และการน าขององค์กรซึ่งเป็นเอกสารจากหลายแหล่งข้อมูลที่ผ่านกระบวนการ
ประเมิน ความรู้น ามาจากการประเมินและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ส าหรับปัจจัยที่ 6 และปัจจัยที่ 7           
มีความส าคัญมาก จัดให้เป็นปัจจัยน าเข้าที่ส าคัญของปัจจัยภาวะผู้น า การวางแผน การจัดโปรแกรม
และการบริการ บุคลากร และสถานที่ท างาน ปัจจัยเหล่านี้จะย้อนกลับเมื่อมีภาวะวิกฤติท าให้มีการ
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและเกิดปฏิสัมพันธ์ในการท างานด้วยกัน115  
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมาแล้ว สรุปได้ว่า การ
บริหารสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นการกระจายอ านาจการบริหารงานจากส่วนกลางไป
ยังสถาบันการศึกษา  ท าให้สถาบันมีความอิสระมีความคล่องตัวในการบริหารตนเองมากขึ้น เป็นการ
ท างานร่วมกันของผู้บริหาร  อาจารย์ผู้สอน บุคลากร และคณะกรรมการของสถาบันการศึกษา อีกทั้ง
สถาบันอุดมศึกษาที่จะมีความเป็นเลิศในการบริหารนั้น จะต้องด าเนินการตามมาตรฐานสากลให้
ครอบคลุมด้านมาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษามาตรฐานด้านการ
ด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันต้องมีการควบคุมการด าเนินงานด้านนี้อย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงาน โดยการมุ่งให้
สถาบันการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศนั้นสถาบันมีการตั้งเป้าหมาย การก าหนดนโยบายที่ชัดเจน      
การวางแผนกลยุทธ์และการสื่อสารน านโยบายสู่การปฏิบัติที่ดี มีความโดดเด่น สามารถพัฒนา
คุณลักษณะของผู้เรียนโดยการส่งเสริมทักษะที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะท าให้
สถาบันอุดมศึกษาสามารถมุ่งสู่เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 เมื่อ
สิ้นสุดแผน  ในปี 2565 ที่ว่า  “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มี
คุณภาพสามารถปรับตัวส าหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้
และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของโลกโลกาภิวัฒน์ สนับสนุนการพัฒนาที่
ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย  โดยใช้กลไกของธรรมมาภิบาล  การเงิน  การก ากับมาตรฐาน และเครือข่าย

                                                 

 115Brent D. Ruben, Excellence in Higher Education Guide: An Integrated 
Approach to Assessment, Planning and Improvement in Colleges and  
Universities (United State of America: Workbook alk. paper, 2014), 11-15.  
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อุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ  ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ”  ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งเป็นสถาบันการอุดมศึกษาเฉพาะทาง เพื่อเป็นแนวทางการบริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มี
ความเป็นเลิศต่อไป 
   

การบริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย 
              สถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางที่มีบทบาท
โดยตรงในการผลิตและพัฒนาพยาบาลให้ได้บัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอยู่ใน
มาตรฐานวิชาชีพ  ที่สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานในการบริหารจัดการในระดับอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานการอุดมศึกษา นอกจากนี้สถาบันการศึกษาพยาบาลทุกแห่งในประเทศไทยต้องด าเนินการ
ด้านการบริหารและด้านจัดการการศึกษาเพื่อให้ได้รับการรับรองสถาบัน พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทยได้ก าหนด แนวทาง  
การบริหารของสถาบันการศึกษาวิชาชีพพยาบาลตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์  
การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2556” รายละเอียดดังนี้   
 “สถาบันการศึกษา” หมายความว่า  โรงเรียน วิทยาลัย คณะวิชา ส านักวิชา หรือ
สถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น  ซึ่งท าการสอนตามหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการ 
ผดุงครรภ์  เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล การผดุงครรภ์ ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  และให้
หมายความรวมถึงสถาบันการศึกษาที่มายื่นขอเปิดด าเนินการใหม่ซ่ึงยังไม่เคยได้รับการรับรอง
สถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาลอย่างต่อเน่ืองทุกปี จนมีผู้ส าเร็จการศึกษา 

    สภาการพยาบาลก าหนดภารกิจหลักของสถาบันการศึกษาวิชาชีพพยาบาลส าหรับ
ประเทศไทยไว้ดังนี้   

     
 สถาบันการศึกษาต้องมีภารกิจหลักอย่างน้อย 4 ภารกิจ ดังนี้ 
 1. การเรียนการสอน สถาบันการศึกษาต้องจัดการเรียนการสอน  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
นี้เพื่อเอื้อให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะและสมรรถนะตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 2. การวิจัย สถาบันการศึกษาต้องมีการวิจัย  โดยก าหนดนโยบาย  แผนงาน โครงการ 
ระบบสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย  การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการสู่สังคม  มีการ
ประเมินผลและการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
 3. การบริการวิชาการแก่สังคม  สถาบันการศึกษาต้องมีการบริการวิชาการแก่สังคม  
โดยก าหนดนโยบาย  วัตถุประสงค์แผนงาน  โครงการการด าเนินงานและมีการประเมินผล             
การด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
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 4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  สถาบันการศึกษาต้องมีการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ โดยก าหนดนโยบายวัตถุประสงค์ แผนงาน โครงการการด าเนินงานและ
มีการประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

    สถาบันการศึกษาต้องมีการจัดองค์กร ดังนี้ 
 1.  ก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของสถาบันการศึกษาไว้
อย่างชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
 2.  วางแผนงานให้สอดคล้องกับปรัชญาหรือปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของ
สถาบันการศึกษา  มีการด าเนินงานตามแผน  มีการประเมินแผนงานและโครงการเป็นระยะ  รวมทั้ง    
มีการปรับปรุงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 3.  ก าหนดโครงสร้างและระบบการบริหารงานที่สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์
ของสถาบันการศึกษาอย่างชัดเจน  มีการจัดโครงสร้างองค์กร  การก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบ
และระบบการบริหารงานที่มีความคล่องตัว    มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนระบบ  มีการน า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่  ๆ มาใช้ในการบริหารงาน  เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
วางแผนและการตัดสินใจในภารกิจที่ส าคัญของสถาบันการศึกษา 

   สถาบันการศึกษาต้องมีการบริหารงาน  ดังนี้  
 1. งานอาคาร  สถานที่ สถาบันการศึกษาต้องมีอาคารสถานที่  ที่ใช้เป็นที่ตั้ง
สถาบันการศึกษาและเป็นสัดส่วนและมีที่ท างานเป็นการเฉพาะ  เหมาะสม เพียงพอและจ าเป็นแก่  
การบริหารงาน ทั้งนี้ เพื่อเอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติภารกิจและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ได้แก่  ห้อง
ท างานผู้บริหาร   ห้องท างานอาจารย์   ห้องท างานของเจ้าหน้าที่อื่น   และพื้นที่ส าหรับกิจกรรมอื่น
ตามความเหมาะสม 
 2. งานงบประมาณ สถาบันการศึกษาต้องมีงบประมาณของตนเอง  มีแผนและ          
การจัดสรรงบประมาณที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์  มีการควบคุม  ตรวจสอบและประเมินผลการใช้
งบประมาณอย่างเป็นระบบ 
 3. งานบุคคล      
  3.1 สถาบันการศึกษาต้องมีบุคลากรจ านวนเพียงพอตามลักษณะงานและมีการ
ก าหนดลักษณะงาน ขอบข่ายงาน และอ านาจหน้าที่ของบุคลากรแต่ละต าแหน่งอย่างชัดเจน  มีระบบ
การสรรหา พัฒนา และด ารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ  และประสิทธิภาพ  มีระบบการประเมิน
บุคคลที่ชัดเจนและเป็นธรรม      
  3.2 สถาบันการศึกษาต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีวุฒิการศึกษาอื่น  ๆ ตามความ
เหมาะสมและจ าเป็น 
 4. งานบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 
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  4.1 สถาบันการศึกษาต้องก าหนดหน้าที่และภาระงานสอนของอาจารย์พยาบาล
ประจ าโดยก าหนดหน้าที่อาจารย์พยาบาลประจ าตามพันธกิจของสถาบันการศึกษาและปริมาณงาน
สอดคล้องตามที่สถาบันการศึกษาประกาศก าหนดและมีการประเมินผลอย่างต่อเน่ือง  และภาระงาน
ด้านการสอนต้องไม่น้อยกว่า 6 หน่วยชั่วโมงแต่ไม่เกิน 12 หน่วยชั่วโมงต่อ 1 สัปดาห์ 

  4.2 สถาบันการศึกษาต้องมีงานบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน  โดยมี
โครงสร้างระบบแผนการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ชัดเจน  มีการด าเนินงานและมีการ
ประเมินผล 
 5. งานระบบข้อมูลและสารสนเทศ สถาบันการศึกษาต้องมีระบบข้อมูลและสารสนเทศ  
เพื่อการบริหาร116   

   โดยสรุปการบริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลของประเทศไทยในปัจจุบันมีการ
ด าเนินงานตามข้อก าหนดมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานการรับรองสถาบันของสภา
การพยาบาล ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ และประกอบด้วย 8 ด้าน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 การบริหารทั่วไปของสถาบัน ประกอบด้วย  3 ด้าน คือ การบริหารจัดการ
ทั่วไป การบริหารบุคคล และการบริหารการเงิน     
 ส่วนที่ 2  การบริหารตามภารกิจของสถาบัน ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ การบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงานกิจการนิสิตนักศึกษา  การบริหารงานวิจัย การบริหารการบริการวิชาการแก่
สังคม การบริหารงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 จากข้อบังคับสภาการพยาบาล  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2556 จะเห็นได้ว่า สถาบันการศึกษาวิชาชีพพยาบาลในประเทศไทย
จะต้องมีการบริหารสถาบันและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการจัด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา  และเกณฑ์มาตรฐานของการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลด้วย   
ดังนั้นวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซ่ึงเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย  
ที่มีอยู่ครอบคลุมทั่วประเทศ  ต้องมีการบริหารสถาบันเช่นเดียวกับสถาบันการศึกษาพยาบาลอื่น  ๆ 
ในประเทศไทย  โดยด าเนินการตามข้อก าหนดมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานการ
รับรองสถาบันของสภาการพยาบาล ประกอบด้วย องค์ประกอบการบริหารของกระบวนการบริหาร 
ซึ่งส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารสถาบันการศึกษา คือ  1) การบริหารทั่วไปของสถาบัน 
ประกอบด้วย การบริหารจัดการทั่วไป การบริหารบุคคล การบริหารการเงิน  และ 2) การบริหารตาม

                                                 

 
116“ข้อบังคับสภาการพยาบาล  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการ

พยาบาลและการผดุงครรภ์  พ.ศ. 2556,” ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 130, ตอนพิเศษ 77 ง (26 
มิถุนายน 2556): 51. 
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ภารกิจของสถาบัน ประกอบด้วย การบริหารงานวิชาการ   การบริหารงานกิจการนักศึกษา           
การบริหารงานวิจัย   การบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม และการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  
 สถาบันการศึกษาพยาบาลของประเทศไทยต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานการรับรองสถาบันของสภาการพยาบาลแล้ว  นอกจากนี้จะต้องผ่าน
การรับรองเป็นสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์  โดยผ่านกระบวนการพิจารณา      
การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบให้จัดการศึกษาวิชาชีพ   
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้  ซึ่งสภาการพยาบาลเป็นหน่วยงานที่ด าเนินการในฐานะที่เป็น     
นิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  พ.ศ.2528 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์(ฉบับที่2)พ.ศ.2540 มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการศึกษา การบริการ การวิจัย ในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  อีกทั้งมีอ านาจ
หน้าที่ออกข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชา               
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ การให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ในระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษาที่จะท าการสอนวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ เพื่อเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  รวมทั้งรับข้ึนทะเบียนและออกใบอนุญาต
ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เพื่อควบคุมคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จะ
ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  เพื่อคุ้มครอง
ประชาชนผู้ใช้บริการด้านสุขภาพ ให้ได้รับบริการการพยาบาลที่มีคุณภาพในระดับเป็นที่ยอมรับได้
ทั่วไปในสังคม     
 เพื่อให้การรับรองสถาบันการศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์  พ.ศ.2556และ
ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล      
และการผดุงครรภ์ พ.ศ.2554 ส าหรับองค์ประกอบของการประเมินเพื่อรับรองสถาบันการศึกษาตาม
ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและ       
การผดุงครรภ์  พ.ศ.2556 นี้ ประกอบด้วย มาตรฐาน 8 ด้าน และ 29 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ส าคัญ   
10 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ทั่วไป 19 ตัวบ่งชี้ ซึ่งมาตรฐานและตังบ่งชี้การรับรองสถาบันการศึกษายังคงให้
ความส าคัญทั้งกระบวนการและผลลัพธ์การด าเนินการของสถาบันการศึกษา โดยการตรวจเย่ียมจาก
คณะผู้ประเมินสถาบันการศึกษาพยาบาล ประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษา
และการประกันคุณภาพการศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสภาการพยาบาล  
ให้เป็นผู้ประเมินเพื่อการรับรองสถาบัน  โดยคณะผู้ประเมินต้องเป็นผู้ที่อยู่ต่างสถาบัน  หรือไม่อยู่ใน
สถาบันสมทบหรือสถาบันรับสมทบ หรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถาบันที่ขอรับรองสถาบัน   



 

 

104 

 ในที่นี้น าเสนอเฉพาะเกณฑ์มาตรฐานของการพิจารณาการรับรองสถาบันการศึกษา
วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่มีผู้ส าเร็จการศึกษาแล้วในตัวบ่งชี้ส าหรับการบริหารองค์กร   
ประกอบด้วย 1) การมีระบบบริหารงานที่สอดคล้องกับพันธกิจสถาบันการศึกษา  2) มีแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติงานประจ าปี  3)ผู้บริหารมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วย
หลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์  พ.ศ. 2556 ข้อ 19 และ
ข้อ 21 และมีภาระงานสอนไม่เกิน  8 หน่วยชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อปีการศึกษา  4) มีแผนการจัดสรร
งบประมาณอย่างครอบคลุมทุกพันธกิจ และ 5) มีการวิเคราะห์ ประเมินการใช้งบประมาณครอบคลุม
ทุกพันธกิจและน าผลการประเมินไปใช้วางแผนงบประมาณในปีต่อไป 
   ส าหรับระยะเวลาการรับรองสถาบันฯ สถาบันฯ จะได้รับการรับรองเมื่อได้ผ่านการตรวจ
เย่ียมจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้วมีคะแนนรวมตั้งแต่ร้อยละ  51 ขึ้นไป และผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย ซึ่งจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบผลการรับรอง
สถาบันการศึกษาพยาบาล  โดยคณะกรรมการพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินคะแนนรวมในการ
บริหารสถาบันการศึกษาในภาพรวม  ประเมินจากเกณฑ์คะแนนดังนี้  คะแนนรวม  91%-100% 
ระยะเวลาการรับรอง -5 ปีการศึกษา, คะแนนรวม  81%-90%  ระยะเวลาการรับรอง  4 ปีการศึกษา, 
คะแนนรวม 71%-80%  ระยะเวลาการรับรอง -3 ปีการศึกษา, คะแนนรวม 61%-70% ระยะเวลา
การรับรอง = 2 ปีการศึกษา คะแนนรวม 51%-60%  = 1 ปีการศึกษา และคะแนนรวมน้อยกว่า  
51% ไม่รับรองสถาบัน117 
 การบริหารการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้น าเกณฑ์การ
รับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและผดุงครรภ์ของสภาการพยาบาล ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพเข้ามา
เกี่ยวข้องด้วย   โดยสภาการพยาบาลได้ก าหนดข้อบังคับในการจัดการศึกษาพยาบาล การรับรอง  
วิทยฐานะของสถาบันและการออกใบประกอบวิชาชีพแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้วิทยาลัยพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขต้องได้รับการประเมินสถาบันจากสภาการพยาบาลและนักศึกษาต้องสอบ
ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล   การด าเนินการขององค์กรวิชาชีพดังกล่าว  ก่อให้เกิด
ผลดีต่อการศึกษาพยาบาลโดยตรง  ท าให้วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซ่ึงเป็น
สถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีอยู่ครอบคลุมทั่วประเทศ มีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเน่ือง ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิตพยาบาล 

                                                 

 
117สภาการพยาบาล, คู่มือการรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

พ.ศ. 2556, เข้าถึงเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.tnc.or.th/law/page-1-
10.html. 

http://www.tnc.or.th/law/page-1-10.html
http://www.tnc.or.th/law/page-1-10.html
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 ในปัจจุบันการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาด   
จึงถือเป็นผลลัพธ์ที่เป็นเป้าหมายของสถาบันการศึกษาวิชาชีพพยาบาล  ซึ่งเป็นการแข่งขันที่เป็นสิ่งท้า
ทายที่ต้องพิจารณา อีกทั้งแนวโน้มในศตวรรษที่  21 สถานการณ์ของปัญหาสุขภาพมีการเปลี่ยน    
ผ่านทางระบาดวิทยาและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ท าให้ประชาชนผู้รับบริการมีความต้องการและ
ความจ าเป็นด้านสุขภาพที่มีคุณภาพมากขึ้น ดังนั้นสถานบริการสุขภาพต้องการบัณฑิตพยาบาลที่มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูงกว่าในอดีต  (Highly Qualified Talent) และเป็นบุคลากรที่มี
สมรรถนะสูง   สถาบันการศึกษาจึงต้องมีความพร้อมในการบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ    
สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้มีศักยภาพในการแข่งขัน รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก   
สร้างความมั่นใจให้แก่สังคมว่าสามารถผลิตและพัฒนาบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ  
 
 
 การจัดล าดับของสถาบันการศึกษาพยาบาล 

 ปัจจุบันการแข่งขันคุณภาพของสถาบันในระดับอุดมศึกษา คือ การได้รับการจัดล าดับให้
เป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งดูได้จากผลการจัดล าดับที่มีหน่วยงานของรัฐและ
เอกชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติท าการจัดล าดับในแต่ละปี 118 ส าหรับการจัดระดับเฉพาะ
สถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทยนั้น ยังไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใดที่ท าการจัดระดับใน
ระดับชาติ   แต่ในต่างประเทศมีเพียงบางประเทศเท่านั้นที่มีหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้ท าการจัดล าดับ
เพื่อการประเมินคุณภาพและมีข้อมูลเป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา
พยาบาล   ในที่นี้น าเสนอความส าคัญของการจัดล าดับสถาบันการศึกษาพยาบาลกรณีการจัดล าดับ
ของสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศสหรัฐอเมริกา  รายละเอียดดังนี้ 
 กรณีการจัดล าดับความเป็นเลิศของสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศ
สหรัฐอเมริกา   

   การจัดล าดับไม่ได้บอกถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการเกี่ยวกับสถาบัน แต่การจัดล าดับ        
จะมุ่งเน้นไปที่คุณภาพของผู้เรียน  ผู้เรียนมีทิศทางในการเรียนที่ถูกต้องและข้อมูลการจัดล าดับอาจจะ
ช่วยในเรื่องการพิจารณาทางเลือกในการศึกษาต่อต่างประเทศ  ส าหรับการจัดล าดับความเป็นเลิศของ
สถาบันการศึกษาพยาบาลจะมุ่งเน้นไปที่การค้นหาสถาบันที่ได้รับการยอมรับ โปรแกรมการศึกษา

                                                 

 118จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,   การจัดอันดับมหาวิทยาลัยเส้นทางพัฒนาคุณภาพการ
อุดมศึกษาไทย , เข้าถึงเมื่อ 26 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://portal.edu.chula.ac.th/ 
higher-ed/assets//document/ seminar%20document/Ranking.pdf. 
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พยาบาลที่มีมาตรฐาน สถาบันมีชื่อเสียงที่ดีผ่านเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้คุณภาพที่ก าหนด 119 มีความ
พยายามในการจัดล าดับสถาบันการศึกษาพยาบาลโดยการวัดจากคุณภาพของแต่ละสถาบัน  
เปรียบเทียบกับองค์ประกอบพื้นฐานที่ส าคัญ จากการรวบรวมความรู้ พบว่า การจัดล าดับ
สถาบันการศึกษาพยาบาลมีเพียง 2 แห่ง ที่ได้รับการยอมรับ  ได้แก่  ยูเอสนิวส์ แอนด์รีพอร์ท ( U.S. 
News and World Report) และมูลนิธิการวิจัยเอนไอเอช ( NIH Research Funding) แต่ละ
แหล่งข้อมูลจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานบนโปรแกรมซึ่งสามารถให้ข้อเสนอแนะในการเลือก สืบค้นข้อมูล
สถาบันการศึกษาที่ต้องการค้นหาข้อมูลการจัดล าดับสถาบันการศึกษาพยาบาล ประกอบด้วย ข้อมูล
ที่ได้จากการวิจัยเป็นการน าข้อมูลของแต่ละสถาบันที่น่าสนใจมาน าเสนอ  นักศึกษาส่วนใหญ่จะค้นหา
สถาบันการศึกษาพยาบาลกับโปรแกรมเฉพาะทางด้านการพยาบาล ซึ่งนักศึกษาที่ต้องการจะมุ่งเน้น
ในเรื่องสภาพทางกายภาพของพื้นที่ หลังจากนั้นนักศึกษาจะไปดูที่ข้อมูลการจัดล าดับและท าความ
เข้าใจกับความสัมพันธ์ระหว่างจุดอ่อนและจุดแข็งของสถาบันการศึกษาพยาบาล      
 ส าหรับข้อมูลที่ใช้ในการจัดล าดับสถาบันการศึกษาพยาบาล  มีข้อมูลพื้นฐานที่รวบรวม
ได้จากการส ารวจที่ออกแบบเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นนักวิชาการ  ประกอบด้วย ศาสตราจารย์
และที่ปรึกษา ข้อมูลเหล่านี้น าเสนอเป็นชุดที่ตอบสนองกลุ่มของนักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้บริหาร
สถานศึกษา  ผู้ใช้บัณฑิต และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งข้อมูลข่าวสารที่น าเสนอชักชวนให้เห็นข้อเท็จจริง
ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของแต่ละบุคคล  และข้อมูลการส ารวจประยุกต์มาจากเกณฑ์ที่ซับซ้อนซึ่งเป็น
ปัจจัยส าคัญที่มีประเด็นหลักและประเด็นรอง120    
     ส าหรับการจัดอันดับสถาบันการศึกษาพยาบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา มีการจัด
อันดับโดยสถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  ได้แก่   
 1.  ยูเอสนิวส์ แอนด์รีพอร์ท ( U.S. News and World Report) การจัดล าดับของยู
เอสนิวส์ แอนด์รีพอร์ทอาจจะเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากที่สุด มีการจัดล าดับสถาบันการศึกษา
พยาบาลซึ่งเป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพจากคณะกรรมการรับรองคุณภาพ
ของสมาคมวิชาชีพพยาบาลระดับชาติ ( National League for Nursing Accreditation 

                                                 

 119Commission of College Nursing Education, Best Nursing Schools and 
Colleges, 2015, accessed December 23, 2558, available from http://www. 
collegeatlas.org/nursing-college-rankings.html. 
 120All Nursing Schools, Learn The Importance of Nursing School 
Rankings, accessed December 23, 2557, available from http://www.allnursingschools. 
com. 

http://www/
http://www.collegeatlas.org/nursing-%20college-rankings.html
http://www.allnursingschools/
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Commission: NLNAC) ในหลักสูตรการศึกษาพยาบาลในระดับปริญญาโท และการพยาบาลเฉพาะ
ทางทั่วไป   

 ยูเอสนิวส์ แอนด์รีพอร์ท (U.S. News and World Report) ใช้กระบวนการทบทวน
โดยผู้รู้เสมอกัน (A peer Review Process)  ในการส ารวจข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลที่มีความเชี่ยวชาญ  
ได้แก่คณบดี ผู้บริหาร และหรือบุคลากรในแต่ละคณะของสถาบันการศึกษา ผู้ให้ข้อมูลเหล่านี้จะ
ประเมินสถาบันการศึกษาโดยประเมินคุณภาพของสถาบันในระดับพื้นฐาน  โดยประเมินระดับ
คะแนนเท่ากับ 1 (มีความส าคัญน้อยหรือเห็นด้วยน้อยที่สุด) ถึงระดับคะแนนเท่ากับ 5 (มีความส าคัญ
มากที่สุดหรือเห็นด้วยมากที่สุด)  ซึ่งเป็นเกณฑ์พื้นฐานที่วัดปัจจัยน าเข้า ( Input  Measures) ก าหนด
เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาในภาพรวมของสถาบัน และการวัดผลผลิต ( Output  Measures) 
ประเมินสถาบันมีการเตรียมผู้เรียนเพื่อการเข้าสู่วิชาชีพอย่างไร ข้อมูลที่ได้รับการตอบกลับ จัดกระท า
และน าเสนอข้อมูลในเดือนมกราคมของทุกปี      
 2.  มูลนิธิการวิจัยเอนไอเอช (NIH Research Funding) การจัดล าดับอยู่บนพื้นฐานของ
ตนเองโดยพิจารณาจากการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยของสถาบันการศึกษา  การจัดล าดับ
เป็นสิ่งที่เป็นจริงจากงานวิจัยของสถาบัน ซึ่งเชื่อว่าสถาบันการศึกษาให้ความส าคัญในการพัฒนา
คุณภาพนักวิจัยของสถาบัน  ซึ่งงานวิจัยสร้างสรรค์ต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น  ๆ เพื่อที่จะพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพมากขึ้น  สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่
พยายามท างานวิจัยให้มีความเข้มข้นมากขึ้น  มีการจ ากัดลักษณะงานวิจัยเฉพาะด้านและสรรหา
นักวิจัยที่มีประสบการณ์เฉพาะในแต่ละด้านของการวิจัย121 

 3.  เดอะเอลิส การจัดล าดับสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีชื่อเสียง  (The A-List: Top 
Nursing School Rankings) เดอะเอลิสเป็นวิธีการที่จะพยายามค้นหาความแตกต่างระหว่าง
โปรแกรมของสถาบันการศึกษาพยาบาล อีกทั้งสถาบันการศึกษาพยาบาลที่ได้รับการจัดล าดับจาก
เดอะเอลิสส่วนใหญ่เป็นสถาบันที่มีขนาดใหญ่มาก  เป็นสถาบันที่มีความโดดเด่นส าหรับการจัดล าดับ
ของเดอะเอลิสเสนอให้พิจารณาระดับของโปรแกรมในภาพรวม  ถ้าสถาบันการศึกษาพยาบาลแห่งใด
ไม่มีนักศึกษาเข้ารับการทดสอบการสอบเป็นพยาบาลวิชาชีพและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
พยาบาล (NCLEX–RN Test) เดอะเอลิสจะไม่น าเข้าสู่ในตารางรายการจัดล าดับสถาบันการศึกษา
พยาบาลที่มีชื่อเสียง                  

                                                 

 
121Monster Nursing, Guide to Nursing School Rankings, 2014, accessed   

23, December 2557, available from http://www.nursinglink.monster.com/education/ 
articles. 
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 เดอะเอลิสมีการจัดล าดับสถาบันการศึกษาพยาบาลโดยพิจารณาข้อมูลพื้นฐานจาก      
4 ด้าน มีรายละเอียดการพิจารณาดังนี้ 
 1. Affordability: ค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนมีราคาต่ า ( Low Tuition Costs)    
การประเมินในองค์ประกอบนี้จะจัดล าดับเป็นประเภทของสถาบันที่ท าการสอนในเวลาและนอกเวลา   
องค์ประกอบนี้เน้นในเรื่องความจ าเป็นทางด้านการเงินของบุคคล ( Individual Financial Need) 
พิจารณาสิ่งเหล่านี้ในสภาพความเป็นจริงซ่ึงเป็นตัวอย่างแก่สถาบันอื่นๆที่นักศึกษาจะจ่ายเงินเพื่อ
การศึกษาอย่างแท้จริง 
 2. Academic Quality: คุณภาพทางวิชาการเป็นหน่ึงในองค์ประกอบการประเมินของ
เดอะเอลิส  (The A-list) ที่ยากที่สุด เป็นการประเมินคุณภาพของการศึกษา  (The Quality of 
Education) ที่แต่ละสถาบันน าเสนอเพื่อให้พิจารณาจ าแนกตามกลุ่ม/ประเภทของสถาบันโดย
ประเมินจากสถาบันที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสถาบัน ( Academic Standing)  และประเมินจาก
การจัดล าดับได้รับการตีพิมพ์ปรากฏในการจัดล าดับสถาบันการศึกษาพยาบาล  (Nursing-school-
rankings) ประจ าปีของ  ยูเอสนิวส์ แอนด์รีพอร์ท ( U.S. News and World Report) และการ
จัดล าดับของ ฟอร์เบส (The Forbes Ranking) ซึ่งการจัดล าดับของฟอร์เบสจะได้รับการยอมรับที่  
สูงมาก อาจจะพิจารณาเป็นเกณฑ์ประเมินด้วยในกรณีรับรองการจัดล าดับสถาบันในการวางตาม
ต าแหน่งในรายการ มีการประเมินคุณภาพของวิชาการที่แตกต่างจากยูเอสนิวส์ แอนด์รีพอร์ท ( U.S. 
News and World Report) โดยเน้นในเรื่องคุณภาพของวิชาการในเรื่องของผลผลิต ( Output) 
มากกว่าปัจจัยน าเข้า (input) และเน้นเรื่องการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (Result) 
 3. Accessibility: การเข้าถึงในการรับบริการ  เดอะเอลิสได้น าวิธีการประเมินค่าอัตรา
การยอมรับ (The Acceptance Rate) ซึ่งเป็นตัวแปรหลักในการเกณฑ์การประเมินการจัดล าดับใน
องค์ประกอบนี้ นอกจากนี้เดอะเอลิสอาจจะมีการพิจารณาคะแนนเพิ่มให้กับสถาบันการศึกษาที่มี
ขนาดใหญ่  มีผู้เข้าศึกษาเป็นจ านวนมากและมีโปรแกรมการศึกษาที่หลากหลาย ดังนั้น  การเป็น
สถาบันที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับ   มีความโดดเด่น   สถาบันดังกล่าวจะต้องได้รับการประเมินจาก
นักศึกษาในระดับเปอร์เซ็นต์ที่สูง ตามเกณฑ์การวัดโดยทั่วไปมีค่าอัตราการยอมรับ  (The 
Acceptance Rate) เท่ากับ 90-100% 
 4. NCLEX-RN Board Exam Pass Rate: อัตราการสอบผ่านการเป็นพยาบาลวิชาชีพ
และการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพพยาบาลจากสมาคมวิชาชีพพยาบาล จากการสอบของสภา  
การพยาบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา( National Council Licensure Examination: NCLEX)   
เดอะเอลิสมีการประเมินองค์ประกอบน้ีโดยพิจารณาอัตราการสอบผ่าน มีการตรวจสอบความถูกต้อง
ของผู้ส าเร็จการศึกษาพยาบาลที่สามารถสอบผ่านการทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามเกณฑ์ที่
ก าหนดของสภาการพยาบาล   ส าหรับการจัดล าดับสถาบันการศึกษาพยาบาล  เดอะเอลิสจะเปิดเผย
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ข้อมูลของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการจัดล าดับไปยังประเทศต่างๆซึ่งมีการน าเสนอให้พิจารณาเป็น
โปรแกรมการศึกษาพยาบาลชั้นน า122 
  จะเห็นได้ว่า ระบบของการจัดล าดับสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศสหรัฐอเมริกา
มีความแตกต่างกันในเรื่องของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน ส าหรับยูเอสนิวส์ แอนด์รีพอร์ท ( U.S. 
News and World Report) ใช้วิธีการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ มีเกณฑ์พื้นฐานที่วัดปัจจัยน าเข้าและ
การวัดผลผลิต (Output Measures) ส่วนการจัดล าดับสถาบันการศึกษาพยาบาลของมูลนิธิการวิจัย
เอนไอเอช (NIH Research Funding)  จัดล าดับสถาบันโดยพิจารณาการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การวิจัยของสถาบันการศึกษาและส าหรับการจัดล าดับสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีชื่อเสียง  (The  
A-List: Top Nursing School Rankings) มีความแตกต่างจากการจัดล าดับสถาบันการพยาบาลใน
แหล่งอื่นๆเพราะการจัดล าดับของเดอะเอลิส  (The A-List  Nursing School Rankings) มีการ
ประเมินในเรื่อง  Affordability: ค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนมีราคาต่ า ( Low Tuition Costs)  
Academic Quality: คุณภาพทางวิชาการ Accessibility: การเข้าถึงในการรับบริการ และเปอร์เซนต์
ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สามารถสอบผ่านการทดสอบของนิวเคล็กอาร์เอน เทสท์ ( NCLEX-RN Test)  
ของสภาการพยาบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

การบริหารของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 การบริหารและการจัดการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุขใน
ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันพระบรมราชชนก ภายใต้การก ากับดูแลของผู้อ านวยการ
สถาบันพระบรมราชชนก   ส าหรับการบริหารในวิทยาลัยพยาบาล ผู้บริหารสูงสุดคือ ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยพยาบาล เป็นผู้ที่มีความส าคัญในการก าหนดทิศทางของวิทยาลัยพยาบาล  มีบทบาทส าคัญ
ในการเป็นผู้เชื่อมโยงกับอาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาล  เพื่อน านโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ 
ผู้บริหารมีบทบาทในการควบคุมก ากับการด าเนินงานและรับผิดชอบต่อผลส าเร็จของวิทยาลัย
พยาบาล สร้างความพึงพอใจให้แก่อาจารย์และบุคลากรในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้การบริหาร
การศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลได้น าเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาของสภาการพยาบาล ซึ่งเป็น
องค์การวิชาชีพเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย โดยสภาการพยาบาลได้ก าหนดข้อบังคับในการจัดการศึกษา
พยาบาล การรับรองวิทยฐานะของสถาบันและการออกใบประกอบวิชาชีพแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ทั้งนี้
วิทยาลัยต้องได้รับการประเมินสถาบันจากสภาการพยาบาลและนักศึกษาต้องสอบข้ึนทะเบียนใบ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล    

                                                 

 122The A List Nursing, Top Nursing School Rankings, 2014, accessed 
December 25, 2557, available from http://www.college atlas.org/the-nursing rankings-
a list-Faqs.html 

http://www/


 

 

110 

 วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาเฉพาะทาง
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันพระบรมราชชนก สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ท าหน้าที่ในการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสาธารณสุข เป็นสถาบันที่ด าเนินการสอนตามหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ซึ่งได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาจากคณะกรรมการสภา         
การพยาบาลแห่งประเทศไทย  ส าหรับการบริหารและการจัดการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาล  สังกัด
กระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบัน มีการบริหารจัดการศึกษาตามระเบียบส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยสถานศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.  2552 (ฉบับปรับปรุง)  ซึ่งสรุป
ได้ดังนี้ 
 การจัดการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข   การรับนักศึกษา
เข้าศึกษาในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ การจัดการเรียนการสอน การส าเร็จการศึกษา  
การออกประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันพระบรมราชชนกก าหนด
หรือตามระเบียบมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่วิทยาลัยไปสมทบ     

 การจัดการศึกษาพยาบาลของวิทยาลัยในปัจจุบัน ด าเนินการโดยวิทยาลัยพยาบาลใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จ านวน 30 แห่ง ซึ่งกระจายอยู่ทุกภาคของประเทศ การจัดการศึกษาใน
หลักสูตรต่างๆของวิทยาลัย ประกอบด้วยหลักสูตรต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
 1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  เป็นหลักสูตรพยาบาลระดับปริญญาตรี รับจาก
ผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมปลาย 
 2. หลักสูตรอบรมเฉพาะทางด้านการพยาบาลระยะสั้น 4-6 เดือน 
 3. พัฒนาบุคลากรสาขาต่าง  ๆ ให้กับกระทรวงสาธารณสุข โดยจัดอบรมตามนโยบาย
และความต้องการ 

 ขณะนี้สถาบันพระบรมราชชนกยังไม่มีกฎหมายรองรับให้มีสถานะเป็นนิติบุคคล จึงยังไม่
สามารถประสาทปริญญาได้เอง  วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจึงต้องสมทบกับ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยที่สมทบ  ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัย
บูรพา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 123  จากสภาพปัญหาดังกล่าว    
อาจส่งผลต่อการบริหารการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ 
พิชฌาย์วีร์ สินสวัสดิ์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความส าคัญในด้านอ านาจนิติบัญญัติ ส าหรับ 

                                                 

 123สถาบันพระบรมราชชนก , กลุ่มอ านวยการ,  การประชาสัมพันธ์และเตรียมความ
พร้อมสถาบันพระบรมราชชนก (นนทบุรี: สถาบันพระบรมราชชนก, 2551), 2. 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  จากการสังเคราะห์ความสอดคล้องกันของการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมี 7 ปัจจัย ได้แก่ 1) การบริหารจัดการ 2) การเงินและ
ทรัพย์สิน 3) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) การสื่อสาร 5) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 
6) ธรรมาภิบาล และ 7) แรงสนับสนุน124 และผลการศึกษาของ สุนทรีย์ ค าเพ็ง ศึกษาเรื่องการพัฒนา
รูปแบบการบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผลการวิจัยพบว่า การบริหาร
วิทยาลัยพยาบาลควรมีรูปแบบเป็นสถาบันก ากับของรัฐที่ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดีและมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์เป็นส าคัญ125      
 การบริหารจัดการของวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข   จัดให้มี
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถาบันพระบรมราชชนก  เป็นประธาน  
รองผู้อ านวยการสถาบันพระบรมราชชนก  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  ผู้อ านวยการส่วนในสถาบันพระบรม
ราชชนก  และผู้อ านวยการวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุขเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง  กับกรรมการ   
ผู้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการวิทยาลัยซึ่งเลือกตั้งกันเอง  จ านวน 13 คน ให้ผู้อ านวยการส่วนแผนงาน  
ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาการศึกษา  และผู้อ านวยการส่วนเลขานุการ  เป็นเลขานุการร่วมกัน  โดยมี
หน้าที่ในการก าหนดในการก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  และให้ความเห็นชอบ
แผนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานวิธีด าเนินงานบริหารที่ส าคัญ  ๆ เช่น  
การแต่งตั้ง  การโยกย้ายผู้บริหาร  การพิจารณาความดีความชอบ  การคัดเลือกบุคคลกรณีต่าง  ๆ 
ตลอดจนการให้ค าแนะน าปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มาตรฐานการศึกษา  และ
ติดตามประเมินผลงานของสถาบันพระบรมราชชนก และวิทยาลัยพยาบาล 
 ส าหรับการจัดโครงสร้างและก าหนดหน้าที่ในวิทยาลัยพยาบาลแต่ละแห่งสามารถจัด
โครงสร้างได้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมของวิทยาลัย ส าหรับการบริหารงานในระเบียบ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยสถานศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.  2552 
(ฉบับปรับปรุง) จัดให้มีคณะกรรมการ 2 คณะ โดยมีองค์ประกอบดังนี้     

 1. คณะกรรมการวิทยาลัยซึ่งมีองค์ประกอบที่วิทยาลัยเสนอให้ผู้อ านวยการสถาบัน    
พระบรมราชชนกแต่งตั้ง ประกอบด้วย 1) ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกวิทยาลัย  จ านวน 3-6 

                                                 

 124พิชฌาย์วีร์ สินสวัสดิ์, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐของ
วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก”  (วิทยานิพนธ์ปริญญา ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), บทคัดย่อ. 
 125สุนทรีย์ ค าเพ็ง,  “การพัฒนารูปแบบการบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา,  2549), 
บทคัดย่อ. 
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คน 2)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และหรือผู้อ านวยการโรงพยาบาลและหรือบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 3-5 คน และ 3) ผู้อ านวยการวิทยาลัย โดยให้คณะกรรมการ
เลือกตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงเป็นบุคคลนอกสถานศึกษาเป็นประธานคณะกรรมการและผู้อ านวยการเป็น
เลขานุการคณะกรรมการ 

 2. คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยซึ่งแต่งตั้งโดยผู้อ านวยการวิทยาลัย ประกอบด้วย     
1) ผู้อ านวยการวิทยาลัยเป็นประธานคณะกรรมการ 2) กรรมการโดยผู้มีต าแหน่งทางการบริหารใน
วิทยาลัย ได้แก่ องผู้อ านวยการวิทยาลัยทุกคนหัวหน้าภาควิชา หรือต าแหน่งเทียบเท่าและหัวหน้า
ฝ่ายบริหาร  (ในกรณีที่ไม่มีรองผู้อ านวยการวิทยาลัยฝ่ายบริหาร) และ 3) กรรมการที่เป็นข้าราชการ
และหรือลูกจ้างของวิทยาลัย โดยการเลือกตั้งกันเองตามจ านวนที่วิทยาลัยก าหนด โดยให้ประธาน
คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหน่ึงเป็นเลขานุการ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการ 

 
 

    บทบาทหน้าที่และลักษณะงานของคณะกรรมการวิทยาลัย 
 คณะกรรมการวิทยาลัย สรรหาและคัดเลือกตามระเบียบสถาบันพระบรมราชชนก        
มีลักษณะงานดังนี้ 
 1. ให้ข้อเสนอแนะด้านนโยบายการด าเนินงานของวิทยาลัย 
 2. ให้การสนับสนุนและแสวงหาแหล่งทรัพยากรเพื่อการพัฒนากิจการของวิทยาลัย 
 3. ให้ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาวิชาการและมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย 

 4. ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพของวิทยาลัย 
 5. ให้ข้อเสนอแนะต่อการประเมินผลการด าเนินงานของวิทยาลัยเรื่องอื่น  ๆ ตามที่
วิทยาลัยขอค าแนะน าหรือขอความคิดเห็น 
    บทบาทหน้าที่และลักษณะงานของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
    คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยได้มาจากการสรรหาและคัดเลือกจากตัวแทนบุคลากร 
ตามระเบียบสถาบันพระบรมราชชนก มีลักษณะงานดังต่อไปน้ี 
 1. ให้ค าแนะน าหรือความเห็นต่อผู้อ านวยการเกี่ยวกับนโยบายในการด าเนินงานของ
วิทยาลัย 
 2. ให้ค าแนะน าหรือความเห็นต่อผู้อ านวยการในการออกระเบียบข้อบังคับ  หลักเกณฑ์
หรือแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่าง  ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ 
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 3. ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี การจัดท าค าขอและ
จัดสรรงบประมาณของวิทยาลัย 
 4. ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติในการบริหารงาน
บุคคล 
 5. ให้ความเห็นชอบสนับสนุนและติดตามด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัย 
 6. ให้ความเห็นชอบในการตัดสินและอนุมัติผลการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ 
 7. พิจารณาเห็นชอบการส าเร็จการศึกษาและหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้ก าหนดไว้  ระเบียบ
หรือตามที่วิทยาลัยขอค าแนะน าหรือความคิดเห็น126 

 หน้าที่ความรับผิดชอบของวิทยาลัยพยาบาล 
 วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของ

สถาบันพระบรมราชชนก สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ  โดยในปี 
พ.ศ. 2537 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อให้
วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งที่เปิดด าเนินการอยู่ก่อนแล้วและที่จะเปิด        
ใหม่ภายหลังว่า “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี” นอกจากนี้ยังมีวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวง 
สาธารณสุขที่ทรงโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่ออยู่ก่อนแล้วและให้ใช้ชื่อเดิมต่อไป 127 ปัจจุบันวิทยาลัย
พยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีจ านวน 30 แห่ง รายละเอียดดังนี้ 
 1. ภาคเหนือ มีจ านวน 7 แห่ง  ได้แก่ 
   1.1  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่  
   1.2  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  

     1.3  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์  
  1.4  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง   
       1.5  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ ์
       1.6  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช    
       1.7  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่       
     2.  ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจ านวน 8 แห่ง ได้แก่ 

                                                 

 126กระทรวงสาธารณสุข, “ระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
สถานศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2552 (ฉบับปรับปรุง),” 7 ตุลาคม 2552, 1-6. 
 127ประกาศกระทรวงสาธารณสุข, “เรื่อง พระราชทานชื่อวิทยาลัยพยาบาล พ.ศ. 2540”  
ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 114, ตอนพิเศษ 74 ง (16 กันยายน 2540): 1-2.             
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  2.1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุร ี
       2.2  วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 
       2.3  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธาน ี

   2.4  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร ์
  2.5  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  

   2.6  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค ์ 
       2.7  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
       2.8  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
 3. ภาคกลาง มีจ านวน 10 แห่ง ได้แก่ 

      3.1  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 
       3.2  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช  
   3.3  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีนนทบุรี 
   3.4  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 
   3.5  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 
        3.6  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท 
   3.7  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีราชบุร ี
   3.8  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุร ี
   3.9  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีสุพรรณบุรี 
  3.10 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุร ี
       4.  ภาคใต้ มีจ านวน 5 แห่ง ได้แก่ 
      4.1  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี  
  4.2  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีสงขลา 
  4.3  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 
        4.4  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ียะลา 

       4.5  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง128      

 หน้าที่ความรับผิดชอบของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ตามเอกสาร
หมายเลข 2 แนบท้ายค าสั่งของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 1534/2559 มีดังนี้  

                                                 

 128สถาบันพระบรมราชชนก, วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
กระทรวงสาธารณสุข, เข้าถึงเมื่อ 12 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.pi.ac.th 
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 1. จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และการศึกษาต่อเน่ืองพยาบาลศาสตร์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 2. พัฒนาบุคลากร โดยการจัดการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ทั้งทางด้านบริหาร ด้าน
บริการ และด้านวิชาการ 
 3. ด าเนินการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิชาการและการบริการสุขภาพ 

 4.  บริการวิชาการและให้บริการด้านสุขภาพแก่สังคม 
     5.  ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และประชาธิปไตย129 
 นอกจากนี้ตามค าสั่งของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 87/2551 ได้ก าหนดให้
วิทยาลัยมีสถานะเป็นสถานบริการสาธารณสุขอีกสถานะหนึ่ง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดบริการ
สาธารณสุขด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมแก่ประชาชนทั่วไป เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า วิจัยและการฝึกปฏิบัติ
ของอาจารย์และนักศึกษา130 
 สถาบันพระบรมราชชนกได้ให้ความส าคัญต่อการบริหารของวิทยาลัยพยาบาลเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของความจ าเป็นด้านสุขภาพในบริบทของสังคมไทย  ได้ก าหนดทิศทาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันพระบรมราชชนก พ .ศ.2559-2563 เพื่อใช้เป็นเข็มทิศน าทางสู่
ความส าเร็จขององค์กรในอนาคต  โดยก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันให้มีความ
สอดคล้องกับนโยบายการสาธารณสุข และแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาส าหรับก าลังคนด้าน
สุขภาพในศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2557-พ.ศ. 2561) ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “การศึกษา คุณภาพ เสมอ
ภาค เพื่อสมรรถนะและหัวใจบุคลากรด้านสุขภาพ”   โดยมุ่งเน้นประเด็นยุทธศาสตร์สู่วิสัยทัศน์          
ที่มีความส าคัญต่อการสร้างความเป็นเลิศในการบริหารสถาบัน คือ การปฏิรูปการบริหารจัดการ          
ในสถาบันการศึกษา  การออกแบบการบริหารจัดการของสถาบันการศึกษา   และกระบวนการเรียน   
 
 
 

                                                 

 129กระทรวงสาธารณสุข, “ค าสั่งของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 1534/2559, 
เรื่องการก าหนดโครงสร้างของสถาบันพระบรมราชชนก,” 31 พฤษภาคม 2559, 10. 
 130กระทรวงสาธารณสุข, “ค าสั่งของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 87/2551, 
เรื่องก าหนดให้วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกเป็นหน่วยบริการสาธารณสุข       
อีกสถานะหน่ึง,” 2551. 
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การสอน 131 เพื่อการด าเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนด้าน
สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข   ดังนั้น การบริหารการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขในปัจจุบัน สถาบันพระบรมราชชนกจึงมุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นเลิศขององค์กรเพื่อ
ขับเคลื่อนองค์กรให้เป็น "สถาบันอุดมศึกษาชั้นน า สร้างก าลังคนด้านสุขภาพเพื่อชุมชน" ก าหนด
วิสัยทัศน์ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าเพื่อสร้างก าลังคนด้านสุขภาพให้ประเทศ สร้างชุมชนให้อุดม
ปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืนและก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร สมรรถนะสูงสู่การเป็น
สถาบันชั้นน าในเป้าประสงค์ได้ก าหนดความมุ่งหมายให้ องค์กรมีสถานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา         
มีระบบบริหารจัดการที่ความทันสมัย  มีธรรมาภิบาล มีบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง และมีผลงาน
เป็นที่ยอมรับด้านการจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรสุขภาพ เทียบเคียงกับสถาบันอื่นในประเทศ
และอาเซียน132 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมความเป็นเลิศในการบริหารของสถาบันการศึกษา
พยาบาล เห็นได้จากการศึกษาของ  เสียงพิณ อ่ าโพธิ์  พบว่า การบริหารของวิทยาลัยพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข บุคลากรทุกคนจะมีส่วนร่วมในการบริหารหลักสูตรในลักษณะคณะกรรมการ 
มุ่งให้ผู้เรียนมีโลกทัศน์ และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ปรับตัวและด ารงชีวิตในสังคมท่ามกลาง             
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  รู้จักคิดวิเคราะห์ แสวงหาความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เนื้อหาจะมีการบูรณาการ  การจัดกิจกรรมมุ่งให้
นักศึกษามีสมรรถนะที่พึงประสงค์ทั้งด้านบุคลิกภาพ ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
ท้องถิ่นจะมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
บุคลากรจะได้รับการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาในระดับสูง มีการประเมินคุณภาพบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารงานอยู่ในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันทั้งในและนอกประเทศ การบริหารงบประมาณจะมีลักษณะพึ่งตนเองมีอิสระในการบริหารงาน
ภายใต้ระบบการตรวจสอบจากสังคม อาคารสถานที่ที่จะได้รับการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด         

                                                 

 131สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ,  มติ 3 การปฏิรูปการศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นด้านสุขภาพในบริบทสังคมไทย: สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
การศึกษาส าหรับก าลังคนด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2557-พ.ศ. 2561), เข้าถึงเมื่อ 31 
ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.classic.samatcha.org/?q=taxonomy/term/170  

 132สถาบันพระบรมราชชนก,  สบช.  เดินหน้าร่างแผนยุทธศาสตร์ ก้าวสู่  
“สถาบันอุดมศึกษาชั้นน า สร้างก าลังคนด้านสุขภาพเพื่อชุมชน ภายในปี 2563,” เข้าถึงเมื่อ        
15 มิถุนายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.pi.ac.th/news/457 

http://www.classic.samatcha.org/?q=taxonomy/term/170
http://www.pi.ac.th/news/457
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การบริหารการศึกษาจะให้ความส าคัญกับชุมชน  มีการวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อสนองตอบต่อ
ความต้องการของชุมชนเป็นส าคัญ 133 และจากการศึกษาของ  สุริยะ วงศ์คงคาเทพ  และคณะ  ศึกษา
เรื่องการประเมินผลการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  กรณีศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาการบริหารเชิงยุทธศาสตร์มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ของผู้บริหารและบุคลากร  มีกระบวนการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง      
มียุทธศาสตร์และการพัฒนาองค์กรชัดเจน ส าหรับด้านกระบวนการจัดท าแผนจากสภาพจริง พบว่า   
มีการวางแผนกลยุทธ์  ก าหนดขั้นตอนการจัดท าแผนให้มีความเชื่อมโยงกัน มีการปรับปรุงการจัด
งบประมาณ การจัดตั้งเครือข่ายวิทยาลัยและกระจายอ านาจการบริหารงบประมาณสู่เครือข่ายและ
การปรับเปลี่ยนระบบการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน  ในประเด็นระบบการบริหารจัดการ มีการ
สร้างทีมงาน การสร้างเสริมช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร  ระบบบริหารบุคคลมีคุณภาพ ส าหรับ
การบริหารการศึกษาของวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยมีความเห็นว่า แนวทางการพัฒนาองค์กร
ส่วนใหญ่เหมาะสมในระดับมากถึงปานกลาง และเมื่อน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติพบการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้นอย่างมาก ได้แก่ การจัดท าแผนของวิทยาลัย และการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา        
มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของสถาบันพระบรมราชชนก  ส าหรับการเตรียมความพร้อมของบุคลากร
เพื่อรองรับการปรับเป็นองค์กรในก ากับ พบว่า ยังไม่น าไปปฏิบัติถึงร้อยละ 6 จึงควรให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาขีดความสามารถในระดับหน่วยงานย่อยอย่างเร่งด่วน มีความต่อเน่ือง ตลอดจนกระบวน
ทัศน์และทัศนคติของผู้บริหาร  และผู้ปฏิบัติ รวมทั้งการเสริมสร้างระบบข้อมูลเพื่อเป็นพื้นฐานการ
พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 134 และจากการศึกษาของ  นิจวรรณ วีรวัฒโนดม ศึกษารูปแบบและกล
ยุทธ์การบริหารเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาส าหรับวิทยาลัยพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผลการวิจัยพบว่า เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 10 
มาตรฐาน 42 ตัวบ่งชี้ ซึ่งครอบคลุมพันธกิจและการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ รูปแบบการ
บริหาร ประกอบด้วย 1) หลักการและเหตุผลที่บริหารเพื่อความเป็นเลิศ ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 2) วิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นเป็นสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลชั้นน าของ
ประเทศ  มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 3) พันธกิจอุดมศึกษา พันธกิจตาม  

                                                 

 133เสียงพิณ อ่ าโพธิ์, “อนาคตภาพการบริหารงานของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 9” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  
สาขาการพยาบาลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544), บทคัดย่อ. 

 134สุริยะ วงศ์คงคาเทพและคณะ, รายงานการวิจัยการประเมินผลการพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ  กรณีศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข   (นนทบุรี : สถาบัน   
พระบรมราชชนก, 2547), บทคัดย่อ. 
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อัตลักษณ์และทิศทางองค์กร 4) วัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการให้มีความเป็นเลิศตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาครอบคลุมพันธกิจอุดมศึกษาตามอัตลักษณ์และทิศทางองค์กร และ         
5) กระบวนการจัดการ ประกอบด้วย การวางแผนที่มุ่งเน้นการจัดท าแผนกลยุทธ์  การจัดองค์กรที่
มุ่งเน้นการจัดโครงสร้างองค์กรที่มีการบริหารอย่างมีส่วนร่วม  การน าที่มุ่งเน้นผู้น าที่มีประสิทธิภาพ  
ค านึงถึงแรงจูงใจของบุคลากร การควบคุมที่มุ่งเน้นการบริหารด้วยความโปร่งใสและมีการควบคุม
คุณภาพ135 นอกจากนี้ ณัฐปาลิน  นิลเป็ง ศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยพยาบาล  ในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนกสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ  (The Baldrige National Quality Program: Education Criteria for 
Performance Excellence) ประกอบด้วย 7 หมวด ได้แก่ 1) การน าองค์การ  2) การวางแผนเชิงกล
ยุทธ์ 3) การมุ่งเน้นลูกค้า  4) การวัดผล  การวิเคราะห์และการจัดการความรู้  5) การมุ่งเน้น
ผู้ปฏิบัติงาน  6) การจัดการกระบวนการ  และ 7) ผลลัพธ์ ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้บริหารในประเด็นเกี่ยวกับผลลัพธ์การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
การพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าใน  
แต่ละหมวด ดังนี้   
 ผลลัพธ์การด าเนินงานที่ดีตามยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยพยาบาล 

 หมวด 1  การน าองค์การ ได้แก่ 1) การก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมของสถาบัน มีการ
เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานร่วมก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมของสถาบัน  2) มีการใช้ผลการด าเนินงาน
มาปรับปรุงการปฏิบัติงานในสถาบันอย่างต่อเน่ือง  และ 3) มีนโยบายให้บุคคลภายนอก /ชุมชนที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการของสถาบัน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 หมวด 2  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ได้แก่  1) มีการก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับพันธกิจสมรรถนะหลักของสถาบัน  2) มีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการตามสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงและสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม  โดยพิจารณาความเป็นไปได้ในการ
ด าเนินการ 
 หมวด 3  การมุ่งเน้นลูกค้า ได้แก่  1) มีนโยบายสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมทาง
การศึกษา /บริการวิชาการที่สนับสนุนให้ผู้เรียนศิษย์เก่าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับประโยชน์สูงสุด   

                                                 

 
135นิจวรรณ วีรวัฒโนดม , “รูปแบบและกลยุทธ์การบริหารเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์

การประเมินคุณภาพการศึกษาส าหรับวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข” (วิทยานิพนธ์ปริญญา ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
2553), บทคัดย่อ. 
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และ 2) มีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน  ศิษย์เก่าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็น  และประเมิน
ความพึงพอใจต่อหลักสูตรบริการการศึกษา/บริการวิชาการได้หลากหลายช่องทาง 
 หมวด 4  การวัด  วิเคราะห์  และการจัดการความรู้  ได้แก่ 1) มีการวิเคราะห์
กระบวนการ และผลลัพธ์ที่ได้ และจัดท า รายงานผลการด าเนินงาน  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
ผลการด าเนินงาน และ 2) มีการสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้  และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภายในองค์การ 
 หมวด 5  การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน  ได้แก่ 1) มีระบบการให้รางวัล  ยกย่องเชิดชูเกียรติ
แก่บุคลากรหรือทีมงานที่มีผลงานดีเด่น  โดยพิจารณาจากผลงานเด่นเป็นประจ าทุกปี   2) มีการเปิด
โอกาสให้บุคลากรทุกระดับได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมวางแผนพัฒนาตนเอง 
และ 3) มีระบบการดูแลด้านความปลอดภัยในการท างาน  และมีการให้บริการเกี่ยวกับดูแลสุขภาพ
ของบุคลากรในสถาบัน 
 หมวด 6  การจัดการกระบวนการ ได้แก่ 1) มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน /
บริการส่งเสริมการเรียนรู้/บริการวิชาการ  สอดคล้องกับสมรรถนะหลักหรืออัตลักษณ์เด่นของสถาบัน
ท าให้ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับประโยชน์สูงสุด  2) มีการน าตัวชี้วัดที่มีผลต่อความส าเร็จ
หรือตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการที่ส าคัญมาประเมินกระบวนการท างานในองค์การ  และ 3) มีการ
ทบทวนผลการด าเนินการและเทียบเคียงการท างานกับหน่วยงาน/องค์การอื่น ๆ 
 
 ผลลัพธ์การด าเนินงานที่ต้องพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยพยาบาล 

 หมวด 1  การน าองค์การ  ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม 
ของสถาบันในกลุ่มผู้เรียน /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  2) การสื่อสาร/การถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมของ
สถาบันไปสู่ผู้ปฏิบัติ  เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  และ 3) การจัดท าแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมพร้อม
เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ 
 หมวด 2  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ แผนปฏิบัติการตามกลยุทธ์ของสถาบันที่เน้น
การน าความรู้ และการจัดสรรทรัพยากรต่างๆมาใช้อย่างเหมาะสม  เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการให้บรรลุผลส าเร็จ 

 หมวด 3  การมุ่งเน้นลูกค้า  ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ข้อร้องเรียน  และค าชมเชยเพื่อ
น ามาใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน  และ 2) การเผยแพร่ข้อมูลป้อนกลับผลการประเมิน
หลักสูตรการให้บริการการศึกษา/บริการวิชาการมาปรับปรุงคุณภาพบริการทั่วทั้งสถาบัน 

 หมวด 4  การวัด  วิเคราะห์  และการจัดการความรู้  ได้แก่  ความรู้การจัดการ
สารสนเทศ การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ เป็นเครือข่ายความรู้ของสถาบันในการสนับสนุนการตัดสินใจ 
การจัดการความรู้ และผลิตนวัตกรรม 
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 หมวด 5  การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ 1) การจัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
ในงานที่รับผิดชอบ และ 2) ระบบให้ค าปรึกษาในด้านการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในองค์การ 

 หมวด  6  การจัดการกระบวนการ  ได้แก่ 1) ระบบงานที่มีความคล่องตัว  รวดเร็วและ
ยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนต่อการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์  2) การวิเคราะห์  และวิจัย
กระบวนการท างาน เพื่อลดปัญหาและต้นทุนการด าเนินการการเรียนการสอน /บริการส่งเสริมการ
เรียนรู้/บริการวิชาการ  และ 3) ระบบการควบคุม  ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ขององค์การ136 
 ส าหรับ บุศรินทร์ สุจริตจันทร์ ศึกษาพบว่า องค์ประกอบองค์การที่มีศักยภาพการท างาน
สูงของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ภาวะ
ผู้น า  2) นวัตกรรมการบริหาร 3) การจัดการเชิงกลยุทธ์ 4) การจัดองค์การ 5) การมุ่งมั่นสู่        
ความเป็นเลิศ  6) ระบบธรรมาภิบาล  และ 7) การมีพันธมิตรเครือข่าย 137 ส าหรับ พิกุล โกสิยานันท์    

ศึกษารูปแบบการบริหารวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีประสิทธิผล ผลการวิจัย
พบว่า 1) ปัจจัยน าเข้า  ประกอบด้วย คุณลักษณะผู้บริหาร  นโยบายการด าเนินงาน  ทรัพยากรบุคคล 
และสภาพแวดล้อม   2) กระบวนการ  ประกอบด้วย การมีส่วนร่วม วัฒนธรรมองค์การ  การจูงใจ
บุคลากร และการติดตามประเมินผล  และ 3) ผลผลิต คือคุณภาพบัณฑิต  จรรยาบรรณวิชาชีพ  
อาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ และการบริการวิชาการ138  
 นอกจากนี้สถาบันพระบรมราชชนกได้ก าหนดจุดยืนการพัฒนาในเรื่องการพัฒนา
วิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการด้านสุขภาพที่สอด
รับกับบริบทวิทยาลัย การจัดให้มีศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพ  (Excellent Center: 
EC) มีจุดเริ่มตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2554 โดยมีเป้าหมายการจัดตั้งเพื่อเป็นเครื่องมือในการบอกตัวตนของ
วิทยาลัยในความเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีผลงานวิชาการที่เด่นชัดเรื่องอะไรและสามารถมองเห็นเป็น

                                                 

 
136ณัฐปาลิน นิลเป็ง, “ดุษฎีนิพนธ์เรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัด 

สถาบันพระบรมราชชนกสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน า,”  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรม       
ราชชนนีอุตรดิตถ์  6, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557): 30-31. 

 
137บุศรินทร์ สุจริตจันทร์,  “รูปแบบองค์การที่มีศักยภาพการท างานสูงของวิทยาลัย

พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข”  (วิทยานิพนธ์ปริญญา ดุษฎีบัณฑิต สาขา วิชาการ บริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), บทคัดย่อ. 

 
138พิกุล โกสิยานันท,์ “การพัฒนารูปแบบการบริหารวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขที่มีประสิทธิผล,”  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอิสเทอร์นเอเชีย  6, 1 (มกราคม -
มิถุนายน 2555): 178-190. 
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รูปธรรม มีการด าเนินการที่มีมาตรฐาน มีเกณฑ์ที่เป็นแนวทางการด าเนินงาน ในการผลักดันให้มีความ
เป็นมาตรฐาน  มีความเป็นเลิศ  ได้รับการยอมรับและเป็นประโยชน์ในระบบสุขภาพ  ดังนั้น วิทยาลัย
ได้น ายุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าวน าไปสู่การปฏิบัติ  โดยด าเนินการจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์
ความเป็นเลิศของวิทยาลัยตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคลากร เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับ        
การปฏิบัติที่ดีของการบริหารจัดการศูนย์ความเป็นเลิศ  รายละเอียดวิธีการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ  
มีดังนี้ 
 ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพของวิทยาลัย  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
หมายถึง ศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสุขภาพด้านใดด้านหนึ่งตามบริบทของวิทยาลัยในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข โดยด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการด้านสุขภาพ  
   วิธีการพัฒนาศูนย์ความเลิศ  

 1. ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนาศูนย ์ 
 2. จัดท าแผนงานพัฒนาศูนย์  ประกอบด้วย  
  2.1  แผนงานด้านการวิจัย    
  2.2  แผนงานด้านการบริการวิชาการ  
  2.3  แผนด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
  2.4  แผนการด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย  
   2.4.1  โครงสร้างองค์กร (Organizational Profile)  
   2.4.2 ภาวะผู้น า (Leadership)  
   2.4.3  การวางแผนยุทธศาสตร ์(Strategic Planning)  

   2.4.4  การพิจารณาก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Focus)  
   2.4.5  การติดตาม  ตรวจสอบ  วัดผล และประเมินผล  (Monitoring and 

Evaluation)  
   2.4.6  การก าหนดบุคลากร (Workforce Focus)  
   2.4.7  การจัดการด้านกระบวนการ (Process Management) 

 การประเมินของศูนย์ตามเกณฑ์การประเมินศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพ  
เพื่อรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) ของวิทยาลัยในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก ประกอบด้วย รายการประเมิน จ านวน 5 ด้าน ดังนี้ 

 1.  ด้านโครงสร้างและการด าเนินงาน (Structure)  
  1.1 มีนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
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   1.1.1  ก าหนดโครงสร้างของศูนย์  และก าหนดหน้าที่รับผิดชอบของทีมบริหาร
ศูนย ์ 
   1.1.2  เป็นองค์กรที่มีการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  (Evidence Based) เป็น
ฐานข้อมูลในการด าเนินงาน 
   1.1.3  มีกิจกรรมการพัฒนาระบบงานเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นกว่าเดิม  
อย่างน้อย 1 กิจกรรม/ปี  

 2.  ด้านบุคลากร (Personnel)  
  2.1  มีบุคลากรที่ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการประจ าศูนย์อย่างน้อย 1 คน  
  2.2  มีบุคลากรมีความเชี่ยวชาญสาขาที่เป็น Excellent Center อย่างน้อย 1คน  
 3.  ด้านผลงานวิชาการ/วิจัย (Research and Development Center)  
  3.1  มีผลงานวิจัย /ต ารา/บทความวิชาการ /นวัตกรรม  ในสาขาที่เป็น  Excellent 

center อย่างน้อย 1 เรื่อง/ปี  
  3.2  ผลงานวิชาการสาขาที่เป็น  Excellent Center ได้รับการตีพิมพ์ /เผยแพร่ใน

แหล่งที่ได้รับการยอมรับอย่างน้อย 1 เรื่อง/ปี  
   3.2.1  มีการน าผลงานวิชาการสาขาที่เป็น  Excellent Center ไปใช้ประโยชน์
ด้านต่าง ๆ อย่างน้อย 1 เรื่อง/ปี  
   3.2.2  มีการน าผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญไป
เปรียบเทียบกับองค์กรอื่นที่ด าเนินการด้านเดียวกัน  (Benchmarking) เพื่อแสดงถึงแนวทางการ
พัฒนาสู่ความเป็นศูนย์ที่มีการปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice)  

 4.  การบริการวิชาการ/การถ่ายทอดเทคโนโลยี/การสอน (Training Center)  
  4.1  มีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น /ระยะยาว ในสาขาที่เป็น Excellent Center ที่มี

เน้ือหาทันสมัย  
  4.2 จัดประชุมวิชาการหรือฝึกอบรมบุคลากรสาขาที่เป็น  Excellent Center 
ต่อเน่ืองทุกปี  

 5.  การเป็นศูนย์อ้างอิง (Reference Center)  
  5.1  มีบุคลากรที่ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรการประชุม /อบรม /สัมมนา  หรือเป็น

กรรมการในองค์กรวิชาชีพ  
  5.2  มีการจัดท าฐานข้อมูลด้านสถานการณ์ , บุคลากร, กรณีการปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best 

Practice) คลังความรู้ เทคโนโลยีสุขภาพ สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขา
ที่เป็น Excellent Center  
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  5.3  เป็นแหล่งการศึกษาดูงานด้านสุขภาพส าหรับบุคลากรในสาขาที่เป็น  Excellent 
Center 

  5.4  เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติงานสาขาที่เป็น Excellent Center อย่างต่อเน่ืองทุกปี  
  5.5  เป็นศูนย์รวมของทรัพยากรการเรียนรู้และคลังความรู้เฉพาะทางด้านที่เป็น  

Excellent Center สามารถให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตัวเอง เพื่อสร้างความเป็นผู้น าทางวิชาชีพ
ต่อไป139 
 มีตัวอย่างของความส าเร็จของความเป็นเลิศในการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพ
ที่น่าสนใจ เพื่อน ามาเป็นแนวทางการส่งเสริมความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ตัวอย่างจากการถอดบทเรียนของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี  เรื่อง 
ความส าเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
เครือข่ายภาคกลาง 2 ปีงบประมาณ 2558 โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินศูนย์ความเป็นเลิศ  มีการ
ประเมินตามรายการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพของสถาบัน
พระบรมราชชนกประกอบด้วย รายการประเมิน 8 ด้าน ดังนี้  

 1.  ด้านโครงสร้างและการด าเนินงาน (Structure)  
  1.1 มีนโยบาย แผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการประจ าป ี 
  1.2 ก าหนดโครงสร้างของศูนย์  และก าหนดหน้าที่รับผิดชอบของทีมบริหารศูนย ์ 
  1.3 เป็นองค์กรที่มีการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  (Evidence Based) เป็นฐานข้อมูล
ในการด าเนินงาน  
  1.4 มีกิจกรรมการพัฒนาระบบงานเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นกว่าเดิม อย่างน้อย  
1 กิจกรรม/ปี  

 2.  ด้านบุคลากร (Personnel)  
  2.1  มีบุคลากรประจ าศูนย์ที่มีประสบการณ์ในสาขานั้นๆอย่างน้อย 1 คน  
  2.2  มีบุคลากรมีความเชี่ยวชาญสาขานั้น เช่น  มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับได้รับเชิญ

เป็นวิทยากรเป็นประจ า ฯลฯ) อย่างน้อย 1 คน  
 3.  ด้านผลงานวิชาการ/วิจัย (Research and Development Center)  
  3.1  มีผลงานวิจัย /ต ารา/บทความวิชาการ /นวัตกรรม  ในสาขาที่เป็น  Excellent 

Center อย่างน้อย 1 เรื่อง/ปี  

                                                 

 
139วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา,  สรุปองค์ความรู้  เกี่ยวกับวิธีการพัฒนาศูนย์

ความเลิศ (พะเยา: ม.ป.ท., 2557), 1-3. 
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  3.2  ผลงานวิชาการสาขาที่เป็นสาขานั้น ๆ ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ในแหล่งที่ได้รับ
การยอมรับอย่างน้อย 1 เรื่อง/ปี  
  3.3  มีการน าผลงานวิชาการสาขาที่เป็นสาขานั้นๆไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง  ๆ อย่าง
น้อย 1 เรื่อง/ปี  
  3.4 มีการน าผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญไปเปรียบเทียบ
กับองค์กรอื่นที่ด าเนินการด้านเดียวกัน (Benchmarking) เพื่อแสดงถึงแนวทางการพัฒนาสู่ความเป็น
ศูนย์ที่มีการปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice)  
 4. การบริการวิชาการ/การถ่ายทอดเทคโนโลย/ีการสอน (Training Center)  
       4.1  เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติงานสาขานั้น ๆ อย่างต่อเน่ืองทุกปี  

  4.2  มีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น/ระยะยาว ในสาขานั้น ๆ ที่ทันสมัย  
  4.3  มีการจัดประชุมวิชาการ หรือฝึกอบรมบุคลากรสาขานั้น ๆ ต่อเน่ืองทุกปี  

 5. การเป็นศูนย์อ้างอิง (Reference Center)  
  5.1  มีการจัดท าฐานข้อมูลด้านสถานการณ์ บุคลากร แนวปฏิบัติที่ดีเทคโนโลยี

สุขภาพ, สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขานั้น ๆ  
  5.2  มีบุคลากรที่ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรการประชุม/อบรม/สัมมนา ที่จัดโดยองค์กร

วิชาชีพ หรือเป็นกรรมการในองค์กรวิชาชีพ  
  5.3  เป็นแหล่งการศึกษาดูงานด้านสุขภาพสาหรับบุคลากรหลังปริญญาในสาขานั้น ๆ  

 6.  เครือข่ายทางวิชาการ (Academic Network)  
  มีการจัดท าเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ /ข้อตกลงกับหน่วยงานภายในและ

ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งระหว่างประเทศ  
 7.  หน่วยงานที่ได้รับการยอมรับระดับชาติ (National Policy Advocacy)  

  มีการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาขานั้น ๆ อย่างน้อย 1 เรื่อง/ปี  
 8.  ศูนย์สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาชีพ (Professional Leadership Center)  

  เป็นศูนย์รวมของทรัพยากรการเรียนรู้และคลังความรู้  เฉพาะทางด้านนั้น  ๆ สามารถ
ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง เพื่อสร้างความเป็นผู้น าทางวิชาชีพต่อไป    
  จากการถอดบทเรียนของงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพ  ท าให้เห็นถึงแนวทางการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จากการศึกษาพบว่า 
วิทยาลัยมีการจัดท าแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนก  และมี
แผนงานโครงการ และกิจกรรมการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพ  ที่มีการก าหนด
ผลลัพธ์การด าเนินงานของศูนย์ฯ  มีจุดเน้นการพัฒนาตามบริบทของวิทยาลัย  ที่ใช้มาตรฐานตาม
เกณฑ์การประเมินศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ  มีการจัดสรรงบประมาณ  สนับสนุนทรัพยากร  
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กระบวนการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อผลิตผลงานวิจัย  และผลงานวิชาการ  การจัดท าหลักสูตร
ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ  การพัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากร  การพัฒนานักศึกษา  การพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ  และการพัฒนาศูนย์ทางด้านโครงสร้างทางกายภาพให้เป็นศูนย์การเรียนรู้  
ศึกษาดูงานและห้องสาธิตที่รวบรวมนวัตกรรม  ผลงาน เพื่อการเรียนรู้  แผนพัฒนาชุมชนตัวอย่าง  
พัฒนาระบบฐานข้อมูล เว็บไซต์ ตลอดจนการบูรณาการกันระหว่างบริการวิชาการ  การเรียนการสอน  
การวิจัยและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศที่
มีวัตถุประสงค์ครอบคลุม  มิติด้านลูกค้า มิติด้านกระบวนการภายใน  มิติด้านการเรียนรู้และพัฒนา  
และมิติด้านการเงิน  นอกจากนี้การที่จะเป็นศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามบริบทของ
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกที่ตอบสนองต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและความ
ต้องการของชุมชน  จ าเป็นต้องมีการสร้างองค์ความรู้  บริการวิชาการ  เป็นศูนย์อ้างอิงที่ได้มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับทั้งฐานข้อมูล  บุคลากร  แหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน  ตลอดจนการเป็นศูนย์รวม
ทรัพยากรการเรียนรู้และคลังความรู้เฉพาะด้านที่เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ  (Excellent Center) 
สามารถให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองเพื่อขยายศูนย์ความเป็นผู้น าทางวิชาชีพและมีบทบาท
ส าคัญในการจัดท าข้อเสนอนโยบายในระดับชาติที่เป็นประโยชน์ต่อระบบบริการสุขภาพเพื่อการมี   
สุขภาวะของประชาชน 140นอกจากนี้จากการถอดบทเรียนของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 
ได้สรุปปัจจัยแห่งความส าเร็จของการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข  ประกอบด้วย การมีทีมงานที่เข้มแข็ง  การมีเครือข่าย  ความสามารถในการท า
วิจัยและการแสวงหาทุน  การมีทุนสนับสนุนการวิจัย  การมุ่งมั่นของสมาชิกทีม  การมีนักศึกษาร่วม
ท างานในศูนย์ และการมีบุคลากรสนับสนุนท างานอย่างมีประสิทธิภาพ141   
 ส าหรับตัวอย่างของการศึกษาการปฏิบัติที่ดีด้าน การบริหารของวิทยาลัยพยาบาล  สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข  เช่น กรณีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จากการจัดท าโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพองค์กร   ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้การบริหารจัดการ
ระหว่างผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์
จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  พบว่า การบริหารงานของวิทยาลัยพยาบาลให้เกิดความส าเร็จในการ
พัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  การบริหารงานต่อองค์กรมีปัจจัยหลายประการ  ซึ่งผู้บริหาร

                                                 

 140วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี , งานศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพ , การถอด
บทเรียน  เรื่อง ความส าเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขภาพของวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน        
พระบรมราชชนก เครือข่ายภาคกลาง 2 ปีงบประมาณ 2558 (สระบุรี: ม.ป.ท., 2558), 1-13. 

 
141วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา,  สรุปองค์ความรู้  เกี่ยวกับวิธีการพัฒนาศูนย์

ความเป็นเลิศ (พะเยา: ม.ป.ท., 2557), 1-3. 
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จ าเป็นต้องศึกษาค้นคว้า  เพื่อที่จะน ามาใช้เป็นกลวิธีในการด าเนินงานบริหารองค์กร  โดยการศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติม การศึกษาดูงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติ ในการบริหารจัดการองค์กรที่ดี
ระหว่างหน่วยงาน   ส าหรับการปฏิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารของวิทยาลัยพยาบาล         
มีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  ทิศทางยุทธศาสตร์ขององค์กร   

  1.1  การก าหนดปณิธานของหน่วยงานหรือองค์กร  เพื่อเป็นเป้าหมายที่มีจุดเน้นมุ่ง
พัฒนาตามแนวทางที่ก าหนดโดยการก าหนดความมุ่งหมายที่สามารถเกิดได้จากหลายประเด็น       
ซึ่งก าหนดจากจุดอ่อนด้อยของสภาพสังคมเพื่อองค์กรจะมุ่งแก้ปัญหาดังกล่าว  เช่น“เป็นมหาวิทยาลัย
แห่งโอกาส ไม่มีนักศึกษาต้องออกจากมหาวิทยาลัย ด้วยเหตุผลเน่ืองจากความยากจน” 
  1.2  การก าหนดนโยบายของผู้บริหาร   ต้องมีสอดคล้องกับสภาพการแข่งขันด้าน
การศึกษาในปัจจุบัน  ใช้หลักการตลาดเข้ามาบูรณาการ  ในการมองอนาคตขององค์กรที่จะมุ่งให้
องค์กรก้าวไปสู่ความเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศ  หรือมีความโดดเด่นเฉพาะด้าน  เพื่อให้
คุณภาพของบัณฑิตเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและสากล เช่น การสอดแทรกทักษะการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน ในการจัดการเรียนการสอนทุกชั้นปี  ทุกหลักสูตร  ด้วยแนวทางปฏิบัติที่
หลากหลาย อาทิ การสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักในทุกหลักสูตร  เพื่อมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณภาพ สามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจอย่างเป็นที่พอใจของผู้ใช้บัณฑิตในอนาคต  
รวมทั้งเป็นแนวคิดในการบ่มเพาะนักศึกษา  ให้มีทักษะภาษาอังกฤษ  เป็นโอกาสแก่นักศึกษาในเชิง  
การแข่งขัน 
  1.3  การวิเคราะห์องค์กรและสร้างกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาองค์การให้สอดคล้องกับ
ทิศทางที่เกิดจากผลการวิเคราะห์องค์กร  โดยแต่ละองค์กรต้องวิเคราะห์องค์กร  เพื่อให้รู้จุดแข็งและ
โอกาสเพื่อการพัฒนาขององค์กร และน ามาสร้างเป็นยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการองค์กรเชิงรุกใน
การขับเคลื่อนพันธกิจด้านต่างๆ  ขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย  เช่น การใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ขององค์กร หรือบุคลากรที่เชี่ยวชาญ ด้านภูมิปัญญาไทย  ก าหนดเป็นประเด็นในการสร้างผลงานด้าน
การวิจัย  หรือการใช้กลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์องค์กรให้สังคมรู้จัก  และเข้าใจคุณลักษณะการ
ด าเนินงาน ที่เป็นความโดดเด่นขององค์กร หรือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใช้ค าว่า “การเปิดตัวองค์กร” 
ในการประชาสัมพันธ์องค์กรสู่สาธารณชน  เช่น การใช้งานบริการวิชาการแก่สังคม  ที่องค์กรหรือ
บุคลากรในองค์กรมีความเชี่ยวชาญเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร  หากองค์กรพบว่า ผลการวิเคราะห์
ขององค์กรมีจุดอ่อนหรืออุปสรรคไม่ควรที่จะละเลยประเด็นดังกล่าว  ควรก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาองค์กร โดยใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส เช่น การใช้วิกฤติที่ต้องเร่งพัฒนาเพื่อน าองค์กรเข้าสู่อาเซียน  
ในการเป็นแรงขับเคลื่อนเร่งพัฒนาอาจารย์  ให้มีความสามารถด้านการสื่อสารด้วยภาษาสากล       
การปรับเปลี่ยนแนวคิดทัศนคติในการมองปัญหาอุปสรรค  ให้เป็นความท้าทายขององค์กรในการก้าว
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ไปสู่จุดหมาย  เช่น การที่องค์กรต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนอาจารย์  ความหลากหลายของ
สาขาวิชา ความหลากหลายของบุคลากร  จ าเป็นต้องค้นหาวิธีการในการบริหารจัดการองค์กรให้เกิด
ประสิทธิผล  ซึ่งหมายถึงการที่องค์กรสามารถบริหารจัดการ  จนส่งผลลัพธ์ต่อการด าเนินงานของ
หน่วยงานเกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุเป้าหมาย ที่บุคลากรร่วมกันก าหนด  บุคลากรเกิดความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ดังค ากล่าวที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คือ “งานได้ผลคนเป็นสุข” 
 2.  ทีมงานในองค์กร 

  2.1  การท างานเป็นทีมในรูปแบบลักษณะต่าง  ๆ ตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดการ
บริหารงานเพื่อให้เกิดคุณภาพจ าเป็นต้องเกิดจากความร่วมมือในการท างานเป็นทีม  โดยเฉพาะทีม
ผู้บริหารที่จะเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนองค์กรด้านต่างๆ ดังเช่น  การบริหารงานในระบบของ
มหาวิทยาลัยจะมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ในการก าหนดนโยบาย  ติดตามตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามทิศทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  2.2  ทีมงานต้องสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  ทั้งในส่วนของอาจารย์และเจ้าหน้าที่  
รวมทั้งระหว่างอาจารย์ด้วยกันภายในองค์กร  ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน  สร้างความเข้มแข็งให้เกิด
ความสุขในการท างาน  การพูดกันด้วย  การเผชิญหน้าอย่างเปิดใจ  พยายามหาทางออกในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน  ไม่มุ่งหาคนผิดหรือผู้รับผิดชอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแต่ร่วมกันหาทางแก้ไข
เพื่อให้การท างานบรรลุเป้าหมาย มีการท างานเป็นทีมและประสานงานร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ        
 3.  ผู้บริหารองค์กร 

  3.1  หลักการในการบริหารงาน  ผู้บริหารมีหลักการในการบริหารงานภายใต้ค าว่า
“Open the Door for Everyone” ซึ่งหลักในการบริหารงานที่ส่งผลให้เกิดความส าเร็จในการ
บริหารงาน คือ การมีปรัชญาแนวคิดที่มุ่งมั่นในการพัฒนางานให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ก าหนด  
การใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา  สอนและให้ค าแนะน าผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดการพัฒนาไม่ใช่การว่า
กล่าวเพื่อให้รับรู้ถึงความผิดพลาดที่ได้กระท า  เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนที่ดีงาม  ละเว้น
การประพฤติในสิ่งที่ไม่ดี พร้อมให้อภัยผู้ใต้บังคับบัญชา  ให้โอกาสเพื่อพัฒนา พร้อมที่จะรับฟัง และให้
ค าปรึกษาแก่ทุกคน  โดยพิจารณาตามดุลยพินิจในแต่ละสถานการณ์  ให้อยู่ในขอบเขตและความ
เหมาะสม ด้วยเหตุและผลไม่มากหรือน้อยจนเกินไป  ทั้งนี้การบริหารงานต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่ไม่  
ท าให้องค์กรเกิดความเสียหาย เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่หน่วยงานก าหนด  
  3.2  ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  ผู้บริหารต้องมีทิศทางหรือหลักการในการท างานและ
สามารถถ่ายทอดเป็นกิจกรรม  หรือการด าเนินงานในเชิงรูปธรรมได้เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้ผู้ปฏิบัติ
สามารถ ท างานได้ตรงตามทิศทางและวัดผลในเชิงคุณภาพได้อย่างชัดเจน  เช่น การใช้แนวคิด  “New 
difference better” “การสร้างความสุขให้กับผู้ปฏิบัติงาน  พร้อมไปกับการพัฒนาองค์กร ” ซึ่ง
นิจวรรณ วีรวัฒโนดม พบว่า ลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการ 
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บริหารองค์กรในระยะยาว โดยมีการน าที่มุ่งเน้นผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ 142 และจากการศึกษา
ผู้บริหารต้องมีคุณลักษณะผู้น าที่หลากหลาย  เห็นได้จากการศึกษาของ  สุภาวดี นพรุจจินดา   
ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบภาวะผู้น าของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ  ที่มีความจ าเป็นในบริบทของวิทยาลัยพยาบาล คือ 1) ผู้น าวิสัยทัศน์  
2) ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 3) ผู้น าทางวิชาชีพ 4) ผู้น าจริยธรรม 5) ผู้น าสร้างแรงบันดาลใจ 6) ผู้น า
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และ 7) ผู้น าด้านเทคโนโลยี143  
  3.3  หลักในการบริหารบุคลากรในองค์กรที่มีจ านวนน้อย ผู้บริหารต้องมี
ความสามารถบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะปัญหาที่พบเหมือนกัน คือ บุคลากรมีจ านวนน้อย           
ไม่เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา  และไม่สามารถด าเนินงานผลักดันผลการ
บริหารงาน  ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุเป้าหมายที่บุคลากรร่วมกันก าหนด  ดังนั้น ผู้บริหารต้อง
พยายามสรรหาบุคลากรเพิ่ม  แต่ทั้งนี้การสรรหาเพิ่มยังคงเป็นปัญหามากในปัจจุบัน  ดังนั้น  ผู้บริหาร
ควรบริหารบุคคลที่มีอยู่ให้คงอยู่ในองค์การต่อไป สร้างความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรและบริหารจัดการ
ให้คนท างานอย่างมีคุณภาพ  โดยใช้หลักการบริหารให้คนท างานได้หลายบทบาทหน้าที่  
(Multifunction) ซึ่งแนวทางที่ปฏิบัติและเกิดผลดี  คือการปลูกฝังแนวคิดให้เป็นพื้นฐานการท างาน  
และความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคนและเท่าเทียมกันคือ  บุคคลสามารถท างานได้หลายบทบาท
หน้าที่โดยเป็นงานที่มีความคล้ายคลึงหรือลักษณะงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ซึ่งเรียกว่า
“Multifunction” และท างานได้ถูกต้องตรงตามบทบาทหน้าที่  เช่น สายสนับสนุนต้องท าบทบาท
หน้าที่เพื่อการสนับสนุนการท างานของอาจารย์ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุเป้าหมาย โดยแนวคิดที่ได้
จากการแลกเปลี่ยนคือ“สายสนับสนุนท างานได้เคียงคู่สนับสนุนการท างานของอาจารย์อย่างแท้จริง ” 
เช่นเดียวกับการศึกษาของ จรัสศรี เพ็ชรคง ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการพัฒนาทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
พยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประกอบด้วย 9 ปัจจัย คือ  1) ภาวะผู้น าของผู้บริหาร        
2) ค่านิยมในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและความยึดมั่นผู้พันต่อองค์กร 3) ความสอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์ 4) การบริหารผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูง 5) ความ

                                                 

 
142นิจวรรณ วีรวัฒโนดม , “รูปแบบและกลยุทธ์การบริหารเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์

การประเมินคุณภาพการศึกษาส าหรับวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข”  (วิทยานิพนธ์ปริญญา ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
2553), บทคัดย่อ. 
 

143สุภาวดี นพรุจจินดา,  “องค์ประกอบภาวะผู้น าของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข”  (วิทยานิพนธ์ปริญญา ดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2553), บทคัดย่อ. 
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สมดุลของชีวิตและงาน 6) การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและการแบ่งปันความรู้  7) วัฒนธรรม
องค์การที่มุ่งสร้างคุณภาพและการแข่งขัน  8) การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานและการ
พัฒนา และ 9) ความเหนียวแน่นของทีมงาน ส าหรับแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของวิทยาลัย
พยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกควรมีการด าเนินการดังนี้ 1) มีการพัฒนาภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารทุกระดับ 2) ส่งเสริมการสร้างค่านิยมในการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและความรู้สึกผูกพัน
ต่อองค์การ 3) จัดท าแผนพัฒนาทุนมนุษย์ขององค์การให้เชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์  เป้าหมาย  
และค่านิยมร่วมขององค์การ 4) ใช้การบริหารผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาผู้ที่มีความรู้
ความสามารถสูง 5) การสร้างความสมดุลของชีวิตและงาน 6) ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและการ
แบ่งปันความรู้ 7) การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การที่มุ่งสร้างคุณภาพและการแข่งขัน 8) การใช้
เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานและการพัฒนาอาจารย์  และ  9) การสนับสนุนและพัฒนา
ทีมงาน144  
  3.4 การใช้เทคนิคการบริหาร  แบบชนะ-ชนะ WIN-WIN เน้นการท างานแบบการ
ประสานความร่วมมือ (Collaborative) 

 4.  ระบบการบริหารงาน 
  4.1  การมีแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กร  จะช่วยท าให้การ

ท างานมีความชัดเจน มีแนวทางในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกคนและทุกกลุ่มงานย่อยต่าง  ๆ ส่งผล
ท าให้เกิดความประหยัดทั้งเวลา  คนท างาน ลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อน
ของผลการด าเนินงาน  เน่ืองจากมีแนวทางการท างานที่แตกต่างกัน  และส่งผลต่อผลลัพธ์ตาม
เป้าหมายขององค์กรที่ก าหนด 

  4.2  ความคล่องตัวในการบริหารจัดการองค์กร  จะส่งผลต่อการด าเนินงานเพื่อให้
เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมาก โดยการท างานที่ต้องอ้างอิงระเบียบปฏิบัติราชการ  หรือ
การบริหารจัดการในเชิงระบบราชการ  จะท าให้การท างานบางอย่างไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดได้อย่างครบถ้วน 
  4.3 ระบบการให้ผลตอบแทนที่เกิดจากการปฏิบัติงาน  ในรูปแบบต่าง  ๆ หรือ
ประเด็นที่กล่าวถึงในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  คือ “Reward ทดแทน” ผู้บริหารต้องสามารถบริหาร
จัดการผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง ยุติธรรม เท่าเทียมกันทุกคน รวมทั้งหน่วยงานต้อง
มีระบบที่เอื้อต่อการบริหารจัดการ เกี่ยวกับผลตอบแทนโดยเป็นระบบที่มีความคล่องตัวต่อการบริหาร

                                                 

 144จรัสศรี เพ็ชรคง,  “ปัจจัยการพัฒนาทุนมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบัน    
พระบรมราชชนก”  (วิทยานิพนธ์ปริญญา ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2553), บทคัดย่อ. 
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จัดการ ที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กร  ความหลากหลายของรูปแบบในการให้
ผลตอบแทน  เน่ืองจากผลตอบแทนที่เป็นการพิจารณาเลื่อนข้ึนเงินเดือนบุคลากรมีข้อจ ากัดหลาย
ประการที่ท าให้ไม่สามารถจัดสรรได้อย่างเท่าเทียมกันทุกคน  ดังนั้นองค์กรต้องมีระบบการให้
ผลตอบแทนทดแทนในรูปแบบอื่น  เช่น การจัดสวัสดิการที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  การให้
โอกาสในการพัฒนาตามความต้องการ เป็นต้น 
  4.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ในวิทยาลัยและภายนอก มีการบริหารจัดการข้อมูลเชิงระบบ ป้องกันภาวะเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้น อีกทั้งหน่วยงานควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสามารถน ามาใช้ในการ
บริหารงานและตัดสินใจงานที่เกี่ยวข้อง  อย่างเป็นรูปธรรม  ผู้บริหารต้องมีความรอบรู้  พร้อมที่จะ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจสารสนเทศ  จนสามารถน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ  
เพื่อการบริหารและตัดสินใจในเชิงบริหารได้  ตัวอย่างจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เช่น ผู้บริหารน า
ระบบอิเลคทรอนิกส์ระบบงานสารบรรณและระบบการบริหารจัดการบุคลากร  น ามาใช้ในการบริหาร
จัดการระบบการรับและส่งหนังสือ การบริหารจัดการด้านบุคลากรต่าง  ๆ รวมถึงการสื่อสารไปยัง
บุคคลและผู้บริหารระดับต่าง  ๆ ท าให้ลดเวลาของผู้บริหาร  สามารถตัดสินใจสั่งการได้ทุกเวลา  และ
ทุกสถานที่ เป็นต้น 
  4.5 ระบบการพัฒนาบุคลากร  โดยการท าแผนแม่บท (road map) แสดงเส้นทางการ
ฝึกอบรมบุคลากรที่ก าหนดไว้อย่างเป็นระบบแบบแผน โดยระบุบุคลากรแต่ละต าแหน่ง  แต่ละวิชาชีพ 
จะต้องหรือควรได้รับการพัฒนา  มีการประเมินสมรรถนะ ( Competency) ด้วยความจริง  ส่งผลให้
การท าการวางแผนพัฒนาความสามารถในการท างานเป็นรายบุคคล ( Individual Development 
Plan: IDP) สามารถที่มองแนวทางในการปิดช่องว่าง ( GAP) ที่ต้องพัฒนาหรือฝึกอบรมได้ชัดเจน    
มากขึ้น 
 ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อการบริหารงาน  
         1.  ความไม่มีประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในองค์กร  ที่ส่งผลต่อการใช้
ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อการบริหารและตัดสินใจในเชิงบริหารให้เกิดประสิทธิภาพ 
                2.  การเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดใหม่  ส่งผลให้ความเข็มแข็งด้านการรวมพลังศิษย์เก่า
เพื่อพัฒนาองค์กรมีน้อย  เน่ืองจากจ านวนบัณฑิตที่จบไปยังคงมีน้อยและอยู่ในช่วงเริ่มต้นการพัฒนา
งานของตน โอกาสที่จะให้มาช่วยพัฒนาองค์กรจึงมีความเป็นไปได้น้อย 
        3.  สถาบันที่มีอาจารย์จบใหม่จ านวนมาก ต้องเร่งพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน  ระบบ
การสอนงานต้องมีประสิทธิภาพเพียงพอเพื่อพัฒนาให้เป็นอาจารย์ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ
ขององค์กร 
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       4.  การสูญเสียบุคลากร เช่น การลาออกของอาจารย์ปริญญาเอกเน่ืองจากย้ายไป
สถาบันการศึกษาอื่น 
 5.  การเปิดสาขาใหม่ที่ประเทศไทยเพิ่งผลิต ส่งผลท าให้ไม่มีอาจารย์ประจ าสาขาวิชาที่มี
ความเชี่ยวชาญท าให้จ าเป็นต้องใช้อาจารย์ระดับปริญญาตรีสอนนักศึกษา145 
        สรุปได้ว่า การบริหารงานของวิทยาลัยพยาบาลที่จะส่งผลให้เกิดความส าเร็จให้เกิด
ประสิทธิผลองค์การ และมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง น าไปสู่ความเป็นเลิศของการบริหารงาน  
จ าเป็นต้องค านึงถึงปัจจัยต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องต่าง  ๆ ทั้งปัจจัยที่เป็นตัวของผู้น า  และปัจจัยการบริหาร   
ต่าง ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องรวมทั้งการบริหารจัดการปัญหาอุปสรรคต่าง  ๆ ให้ลดน้อยลงหรือเปลี่ยนเป็น
วิกฤตที่ใช้ขับเคลื่อนการท างานขององค์การให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ต้องการ          
หากผู้บริหารสามารถบริหารจัดการได้อย่างครอบคลุม  ก็จะส่งผลต่อการบริหารงานเกิดผลลัพธ์ต่อ
องค์กร ในการปฏิบัติงานมีผลสัมฤทธิ์สูง  การบรรลุเป้าหมายรวมถึงผลลัพธ์เฉพาะบุคคลที่อยู่ภายใต้          
การบริหารจัดการภายในองค์กร  
 

สรุป 
 

  การศึกษาปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
เสนอสาระส าคัญเกี่ยวกับแนวคิดความเป็นเลิศในการบริหาร  ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหาร
สถาบันการศึกษา โดยผู้วิจัยท าการศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุม
นโยบาย และผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลที่ประสบความส าเร็จ รวมทั้งบูรณาการแนวคิด
เหล่านี้  ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ กรณีหน่วยงาน
ทางการศึกษาที่มีความเป็นเลิศในการบริหาร การบริหารสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่  การจัดล าดับ
ของมหาวิทยาลัยโลกในต่างประเทศ ความเป็นเลิศในการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ  
การบริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย การจัดล าดับของสถาบันการศึกษาพยาบาลใน
ต่างประเทศการบริหารของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และกรณีแนวการปฏิบัติที่ดี
ด้านการบริหารของวิทยาลัยพยาบาล จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่า วิทยาลัย
พยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจะมีความเป็นเลิศในการบริหารได้ ต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผล
ต่อการบริหารทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษาที่มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ท าให้เกิด
ความเป็นเลิศของการบริหาร ซึ่งสถาบันการศึกษาวิชาชีพพยาบาลเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางที่

                                                 

 
145วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุรี, กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

การศึกษา, การบริหารงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อองค์กร (ราชบุรี: ม.ป.ท., 2557), 1-20. 
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ต้องค านึงถึงแนวทางการบริหารที่ต้องมีการปรับตัวและรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา     
ถ้าผู้บริหารและบุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานในสถาบันมีความรู้ความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับปัจจัยความ
เป็นเลิศในการบริหารแล้ว จะส่งผลให้เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศ สามารถเทียบเคียงกับ
สถาบันการศึกษาพยาบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนมีความโดดเด่นและคงคุณภาพ
อย่างยั่งยืนได้ด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหาร  คณาจารย์ บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องแล้วน ามาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย เพื่อน าไปสู่แนวทางใน
การศึกษาปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขต่อไป 



 
 

 
 

 
 

บทที่ 3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน  (Mixed Research Methodology) ประกอบด้วย
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) และวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research Method) มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 2) ผลการยืนยันปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข  ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 
 

วิธีและขั้นตอนการวิจัย 
 

 เพื่อให้การวิจัยด าเนินการไปตามระเบียบวิธีวิจัย  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยที่ก าหนดไว ้ผู้วิจัยจึงก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความจ าเป็นของการพัฒนา
ความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรวบรวม จากเอกสาร 
ต ารา ข้อมูล บทความวิชาการ วารสาร ข้อมูล สถิติ การวิจัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แนวคิด ทฤษฎี 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ โดยท าการวิเคราะห์เอกสาร หลังจากนั้นน าผลที่ได้จาก
การศึกษาน ามาจัดท าโครงการวิจัยโดยขอค าแนะน าและความเห็นในการจัดท าโครงร่างการวิจัยจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาและน ามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อเสนอขออนุมัติหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ 
 

ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยเพื่อตอบค าถามการวิจัย  ข้อ 1 “ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหาร
วิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข” มีปัจจัยใดบ้าง ข้อ 2 “ผลการยืนยันปัจจัยความเป็น
เลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างไร” ผู้วิจัยก าหนดวิธีการ
ด าเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้น ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี ้
 1. ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าตัวแปรเกี่ยวกับความเป็นเลิศในการบริหาร โดยศึกษาวิเคราะห์ 
หลักการ ทฤษฎ ีและสรุปวรรณกรรมที่เกี่ยวกับแนวคิดความเป็นเลิศในการบริหาร ศึกษาปัจจัยความเป็น
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เลิศในการบริหารโดยศึกษาวิเคราะห์จากกลุ่มแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเลิศในการ
บริหารองค์การ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ  การบริหารสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่   
ความเป็นเลิศในการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ การบริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลใน
ประเทศไทยและการบริหารของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  กรณีการปฏิบัติที่เป็น
เลิศด้านการบริหารของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็นเลิศการบริหารสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  น าข้อสรุปที่ได้มาวิเคราะห์
เน้ือหา (Content Analysis) เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับ ปัจจัยความเป็นเลิศในการ การบริหารวิทยาลัย
พยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และใช้เป็นแนวทางหรือกรอบในการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้าง (Unstructured Interview)   
 2. ผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) ที่สร้างขึ้น  
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและแก้ไขตามค าแนะน า  น าไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับปัจจัยความเป็นเลิศในการ การบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้วิจัย
เลือกผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็นผู้บริหารของสภาการพยาบาลด้าน   
การบริหารจัดการสถาบันการศึกษาพยาบาล  กลุ่มที่ 2 เป็นผู้บริหารของสถาบันพระบรมราชชนก 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และกลุ่มที่  3 เป็นผู้บริหาร/นักวิชาการที่มีความผู้เชี่ยวชาญด้านการ
บริหารการศึกษาในวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ผู้วิจัยเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญแบบเจาะจง  (Purposive Method) จ านวน 8 คน ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 เป็นผู้บริหาร
ของสภาการพยาบาลด้านการบริหารจัดการสถาบันการศึกษาพยาบาล  โดยมีคุณสมบัติ คือ  1.1) เป็น  
ผู้ที่มีต าแหน่งหรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการรับรองมาตรฐานสถาบันการศึกษา
พยาบาล 1.2) เป็นคณะกรรมการในการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์   
ส่วนกลุ่มที่ 2 เป็นผู้บริหารหรืออดีตผู้บริหารของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข โดยมี
คุณสมบัติ  คือ 2.1) เป็นผู้ที่มีต าแหน่ง/มีประสบการณ์ด้านการบริหารในสถาบันพระบรมราชชนก  
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 2.2) เป็นผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์   ส าหรับกลุ่มที่ 3 
เป็นผู้บริหาร/นักวิชาการด้านการบริหารการศึกษาในวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
โดยมีคุณสมบัติ คือ  3.1) เป็นผู้ที่ต าแหน่ง/มีประสบการณ์ด้านการบริหารในวิทยาลัยพยาบาล  สังกัด
กระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป หรือมีประสบการณ์เป็นผู้บริหารระดับกลุ่มงานของวิทยาลัย
พยาบาลตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป  3.2) มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก และ  3.3) เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานใน
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสภาการพยาบาล
แห่งประเทศไทย ได้รับการรับรองสถาบันเป็นระยะเวลา 5 ปี และหน่วยงานได้รับรางวัลจากองค์การ
ด้านการศึกษาหรือองค์การวิชาชีพที่รับรองคุณภาพในระดับชาติหรือนานาชาติ   
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 3. ผู้วิจัยประมวล สังเคราะห์ และสรุปข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญ น าประเด็นความเป็นเลิศในการบริหารที่สังเคราะห์ได้ไปสร้างเครื่องมือสังเกตชนิด
ตรวจสอบรายการ  (Checklist) ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ น าไปเฝ้าดูเพื่อ
สังเกตการณ์บริหารของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 1 แห่ง ซึ่งเป็นวิทยาลัย
พยาบาลที่ผู้วิจัยปฏิบัติงานอยู่ เพื่อยืนยันตัวแปรหรือประเด็นความเป็นเลิศในการบริหาร และหา
ข้อสรุปปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
 4. ผู้วิจัยประมวล สังเคราะห์ และสรุปข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสาร  (Documentary 
Analysis) และแบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่ได้จากการสัมภาษณ์ ( Interview) และ
การสังเกต จากการบันทึกการสังเกต (Checklist Observation) น ามาประมวลตัวแปรของความเป็น
เลิศในการบริหาร โดยน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เน้ือหา ( Content synthesis)1 
สรุปตัวแปรทั้งหมดเพื่อน าไปสร้างเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire)  
 ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัย ผู้วิจัยก าหนดวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

 1. น าตัวแปรเกี่ยวกับความเป็นเลิศในการบริหารมาพัฒนาเป็นเครื่องมือการวิจัยใน
ลักษณะแบบสอบถามความคิดเห็น(Opinionnaire) ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 2. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย โดยการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) ของแบบสอบถามความคิดเห็นด้วยดัชนีความสอดคล้องที่เรียกว่า IOC (Index of Item-
Objective Congruence) ซึ่งพิจารณาค่า IOC ที่มากกว่า 0.5 ขึ้นไป โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน 
 3. น าแบบสอบถามความคิดเห็น  จ านวน 117 ข้อ ไปทดลองใช้  (Try Out) กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเดียวกับการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 36 คน รวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วน ามา
วิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามความคิดเห็นทั้งฉบับ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา(Coefficient) ด้วยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ( Cronbach, Alpha Coefficient)2  
ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามความคิดเห็นทั้งฉบับ
มีค่าเท่ากับ .988     
 4. น าแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับหน่วยวิเคราะห์ คือ 
วิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวนทั้งหมด 28 แห่ง ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย       

                                                           

 1สุภางค์ จันทวานิช,  วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ , พิมพ์ครั้งที่ 22 (กรุงเทพมหานคร : ด่าน  
สุทธาการพิมพ์, 2557), 144-160. 
 2UCLA, What does Cronbach's Alpha Mean? University of California: 
Institute for Digital Research and Education, accessed November 1, 2014, available 
from http://www.ats.ucla.edu/stat/spss/faq/alpha.html. 

http://www.ats.ucla.edu/stat/spss/faq/alpha.html
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1) ผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาล/รองผู้อ านวยการ/ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 2) หัวหน้า
ภาควิชา /หัวหน้างาน ซึ่งเป็นอาจารย์/วิทยาจารย์ที่ปฏิบัติงานสอนในวิทยาลัยพยาบาล  3) หัวหน้า
งานซึ่งเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในวิทยาลัย
พยาบาล และ 4) ประธาน/กรรมการวิทยาลัย  ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นที่
ได้รับการตรวจสอบความสมบูรณ์แล้ว หลังจากนั้นน ามาวิเคราะห์ ปัจจัยเชิงส ารวจ  (Exploratory 
Factor Analysis: EFA) ด้วยวิธีสกัดปัจจัย (Principal Component Analysis: PCA) เพื่อหาปัจจัย
ความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ขั้นที่ 3 การยืนยันปัจจัย ผู้วิจัยก าหนดวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 ผู้วิจัยน าร่าง ปัจจัยความเป็นเลิศในการ การบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ได้จากขั้นที่2 น ามาตรวจสอบและเพิ่มความน่าเชื่อถือของปัจจัยโดยการน าเสนอร่างร่าง
ปัจจัยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาข้อมูลจากความคิดเห็นและประสบการณ์ จ านวนทั้งหมด 5 คน สรุปเป็น
ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ก าหนดประชากรที่ต้องการให้เป็นผู้ให้ข้อมูลและคัดสรรผู้เชี่ยวชาญ  ผู้วิจัยท าการ
เลือกผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมในการให้ข้อมูลมากที่สุด โดยก าหนดผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน  พิจารณา
คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ 1) ผู้บริหารหน่วยงานในสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
จ านวน 1 คน เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือมีประสบการณ์ในการบริหารวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป และ 2) ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน  
4 คน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ 3 ปี    
ขึ้นไป เป็นผู้ได้รับรางวัลหรือหน่วยงานได้รับรางวัลจากองค์การด้านการศึกษาหรือองค์การวิชาชีพ         
ที่รับรองคุณภาพในระดับชาติและได้รับการรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย  
เป็นระยะเวลา 5 ปี   
 2. ผู้เชี่ยวชาญท าการตรวจสอบและยืนยันปัจจัยในประเด็นความเหมาะสมความเป็นไปได้ 
ความถูกต้อง และความเป็นประโยชน ์พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้ได้ปัจจัยความเป็นเลิศใน
การบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
 3. ผู้วิจัยสังเคราะห์เน้ือหาจากข้อมูลความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ    
น าข้อเสนอแนะมาพิจารณาแล้วแก้ไขและสรุปผลการวิจัย ส าหรับรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการ
วิจัย สามารถสรุปได้ดังภาพที่ 2  
 

ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยรวบรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย อภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะ  หลังจากนั้นจัดท าร่างรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ น าเสนอคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ  จัดพิมพ์รายงาน
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ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขออนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 
 

       ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

ตัวแปรปัจจัย

ความเป็น

เลิศในการ

บริหาร 
 

                

 

ขั้นการวิจัย วิธีด าเนินการ

วิจัย 

 

 

ผลลัพธ ์

 

ขั้นที่ 1 
การก าหนดกรอบ

แนวคิดในการ

วิจัย 
 

ศึกษาวิเคราะห์เอกสาร บทความ งานวิจัยทั้งใน
และต่างประเทศ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 

 

สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญโดยใช้แบบ

สัมภาษณ์ไม่มีโครงสร้าง ( Unstructured 

Interview) 

สังเกตกรณีการบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัด

กระทรวงสาธารณสุขโดยแบบสังเกตและ

วิเคราะห์เอกสาร 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 
 
 

ภาพที่ 2   แสดงขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 

 เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนั้น  ผู้วิจัย          
จึงก าหนดรายละเอียดต่าง  ๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร     
กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างและพัฒนาเครื่องมือใน
การวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

แผนแบบการวิจัย 

- จัดท าเครื่องมือการวิจัย (แบบสอบถามความคิดเห็น) 
- ให้ผู้เช่ียวชาญ 5 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
น ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) และปรับปรุง
แบบสอบถามความคิดเห็น 
- น าแบบสอบถามความคิดเห็นทดลองใช้ กับผู้ให้ข้อมูล
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 36คน 
- วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ

โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient) ของ 
ครอนบาค (Cronbach)  

 

- เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

- การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ: EFA 

 

  
 

-วิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ ( exploratory  factor  

analysis ) 

 

- ตรวจสอบและยืนยันปัจจัยความเป็นเลิศในการ

บริหารโดยผู้เชี่ยวชาญ  

- สังเคราะห์เนื้อหาจากข้อมูลความคิดเห็นและ

ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ 

 

ร่างปัจจัย

ความเป็น

เลิศในการ

บริหารของ

วิทยาลัย

พยาบาล

สังกัด

กระทรวง 

สาธารณสุข 

ปัจจัยความเป็น

เลิศในการบริหาร

วิทยาลัยพยาบาล

สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข 

 

 

ขั้นที่ 2 

การวิเคราะห์

ปัจจัย 
 

 

ขั้นที่ 3 

การยืนยันปัจจัย 
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 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน  (Mixed Research Methodology)3   
ท าการศึกษาปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นการน า
ตัวแปรที่ได้มาจากการวิเคราะห์เอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ  
การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ  และการสังเกตกรณีการบริหารวิทยาลัยพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข น ามาสร้างเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่าง เป็นการ
ตรวจสอบสภาวการณ์โดยไม่มีการทดลอง แบบกลุ่มตัวอย่างเดียว มีการวัดครั้งเดียว (The One Shot, 
Non Experimental Design) ซึ่งจัดอยู่ในประเภทของ การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)  
สามารถสรุปเป็นแผนผังของแผนแบบการวิจัยได้ ดังแสดงในภาพที่ 3 
 
 
 
 
 

 
        
        

ภาพที่ 3  แสดงแผนผังของแผนแบบการวิจัย 
 
   เมื่อ R  หมายถึง กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขที่ท าการสอนวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์  ซึ่งได้รับการรับรองสถาบันจากสภา        
การพยาบาลแห่งประเทศไทย และมีผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
                   X  หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา  ได้แก่  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
และตัวแปรที่เกี่ยวกับปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข                                          
                   O  หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง 
สาธารณสุขที่ท าการสอนวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ซึ่งได้รับการรับรองสถาบันจากสภา       
การพยาบาลแห่งประเทศไทยและมีผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว  

 
ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล 
 ประชากร 

                                                           

 3John W., Creswell, A Concise Introduction to Mixed Methods Research 
(California: Sage publication, 2015), 35-39. 

                        O 

  

 

 

            R                                      X 
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 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้  คือ  วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จ านวน
ทั้งหมด 29 แห่ง ที่ท าการสอนตามหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ซึ่งได้รับ
การรับรองสถาบันการศึกษาจากคณะกรรมการสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย และมีผู้ส าเร็จ
การศึกษาแล้ว ในการวิจัยครั้งนี้ประชากรซึ่งเป็นวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่นับ
รวมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ซึ่งเพิ่งเปิดด าเนินการและท าการสอนแต่ยังไม่ครบชั้นปี 
               กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล 
 ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยให้วิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ท าการ
สอนตามหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ซึ่งได้รับการรับรอง
สถาบันการศึกษาจากคณะกรรมการสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย และมีผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว  
เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรโดยค านวณสัดส่วนจาก
ตารางของ  เครจซี่ และมอร์แกน  (Krejcie and Morgan)4  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ที่จ านวน
ประชากร 29 แห่ง ได้กลุ่มตัวอย่าง 28 แห่ง  

 ส าหรับการก าหนดผู้ให้ข้อมูล  ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นผู้ตอบแบบสอบถามความ
คิดเห็น โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการ
บริหารวิทยาลัยละ 12 คน ได้แก่ 1) ผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาล/รองผู้อ านวยการ/
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ จ านวน 3 คน  2) หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้างาน ซึ่งเป็นอาจารย์/วิทยาจารย์           
ที่ปฏิบัติงานสอนในวิทยาลัยพยาบาล จ านวน 3 คน  3) หัวหน้างานซึ่งเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในวิทยาลัยพยาบาล จ านวน 3 คน และ 4) ประธาน/
กรรมการวิทยาลัยที่เป็นบุคคลภายนอก จ านวน 3 คน    
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรที่ศึกษา  ซึ่ง
มีรายละเอียดดังนี้ 

 1.  ตัวแปรพื้นฐาน  เป็นตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ เพศ  
อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ และประสบการณ์การท างานในต าแหน่งหน้าที่
ปัจจุบัน 

 2.  ตัวแปรที่ศึกษา คือ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัย
พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข   จากการสรุปผลการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย

                                                           

 4Robert V. Krejcie, and Daryle W. Morgan, Determining Sample Size for  
Research Activities, accessed November 1, 2014, available from http://www. 
learninggace.com/doc1232649712ceb977e68b4891e02e9e8011a81d2/krejcie   

http://www/
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ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ข้อสรุปจากการสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ และสรุป  
ตัวแปรจากการศึกษากรณีการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย        
ตัวแปรที่ศึกษา จ านวนทั้งหมด 117 ตัวแปร  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
             ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในแต่ละขั้นตอนของการด าเนินการวิจัย 4 ชนิด คือ 
 1. แบบสัมภาษณ์ชนิดไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ 
เป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญในการรวบรวมข้อมูลหรือตัวแปรความเป็นเลิศ
ในการบริหารแบบสัมภาษณ์  ประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ และตอนที่ 2 ข้อค าถามในการสัมภาษณ์ส าหรับการพิจารณาก าหนดตัวแปร
เพื่อเป็นกรอบในการวิจัย 
 2. แบบสังเกตชนิดบันทึกรายการ ( Checklist Observation) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น 
เครื่องมือในการสังเกตสภาวการณ์ของกรณีการบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ส าหรับรวบรวมข้อมูลหรือตัวแปรความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข แบบสังเกตชนิดบันทึกรายการ ( Checklist Observation) ประกอบด้วย 2 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของวิทยาลัยพยาบาล  ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย และข้อมูลการ
บริหารการศึกษาของวิทยาลัย และตอนที่ 2 การปฏิบัติตามตัวแปรความเป็นเลิศในการบริหาร โดย
ก าหนดการสังเกตเป็นแบบตรวจสอบรายการ พิจารณาจากสภาพความเป็นจริงว่าวิทยาลัยพยาบาล    
มีการปฏิบัติตาม  ตัวแปรความเป็นเลิศในการบริหารหรือไม่ และเป็นข้อค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับ      
มีตัวแปรความเป็นเลิศในการบริหารที่สังเกตเพิ่มเติมหรือไม่ ผู้วิจัยก าหนดคะแนนการปฏิบัติตาม       
ตัวแปร ดังนี้ 

  1 หมายถึง วิทยาลัยพยาบาลเป็น/มี/ท า/สร้าง ตามตัวแปรความเป็นเลิศในการ 
บริหาร 

  0 หมายถึง วิทยาลัยพยาบาลไม่เป็น/ไม่มี/ไม่ท า/ไม่สร้าง ตามตัวแปรความเป็นเลิศ 
ในการบริหาร 
 3.  แบบสอบถามความคิดเห็น ( Opinionniare) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ส าหรับการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  ประกอบการพิจารณาปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหาร
วิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการน าข้อสรุปที่จากการสังเคราะห์ 
หลักการ แนวคิด และทฤษฎี จากการสรุปความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่ได้จากแบบ
สัมภาษณ์ไม่มีโครงสร้าง ( Unstructured Interview)  และศึกษากรณีการบริหารวิทยาลัยพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข   จากแบบสังเกตชนิดบันทึกรายการ  (Checklist Observation) น ามา



 126 

สรุปเป็นตัวแปรสร้างกระทงค าถามของเครื่องมือการวิจัย เพื่อน าไปสอบถามความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข            

 ส าหรับแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัย
พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบในปัจจุบันและประสบการณ์
การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน  โดยก าหนดการตอบเป็นแบบตรวจสอบรายการ ( Checklist) และ
ตอนที่ 2 การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข   เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) ตามแนวคิด
ของลิเคอร์ท (Likert) โดยก าหนดระดับคะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
  ระดับ 1 หมายถึง   ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีความส าคัญในระดับน้อยที่สุด ค่าน้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน 

     ระดับ 2 หมายถึง   ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีความส าคัญในระดับน้อย ค่าน้ าหนักเท่ากับ 2 คะแนน 

     ระดับ 3 หมายถึง   ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีความส าคัญในระดับปานกลาง ค่าน้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน 

  ระดับ 4 หมายถึง   ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีความส าคัญในระดับมาก ค่าน้ าหนักเท่ากับ 4 คะแนน 

  ระดับ 5 หมายถึง   ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีความส าคัญในระดับมากที่สุด ค่าน้ าหนักเท่ากับ 5 คะแนน 
 4.  แบบตรวจสอบรายการ ( Checklist) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าหรับ
ประกอบการยืนยันความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
 แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1  เป็นการตรวจสอบรายการของความคิดเห็นที่เกี่ยวกับปัจจัยความเป็นเลิศใน
การบริหารวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในประเด็นด้านความเหมาะสม ( Propriety 
Standards) ความเป็นไปได้ (Feasibility Standards) ความถูกต้อง (Accuracy Standards) และ
ความเป็นประโยชน์ (Utility Standards)5   

                                                           

 5Donald B. Yarbrough, and others, The Program Evaluation Standards: A 
Guide for Evaluators and Evaluation Users, 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: Sage., 
2011), accessed May 8, 2015, available from copyright 2015 Joint Committee on 

http://www.jcsee.org/
http://www.jcsee.org/
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   ตอนที่ 2  เป็นข้อเสนอแนะและวิพากษ์รูปแบบที่ได้ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์      
ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อน ามาสรุปและปรับปรุงแก้ไขในแต่ละปัจจัยตามความเหมาะสม 
 

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย  
 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือเพื่อน าไปศึกษาวิจัยในแต่ละขั้นตอน           

มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. การสร้างแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ( Unstructured Interview)  ผู้วิจัย
ศึกษาค้นคว้าตัวแปรเกี่ยวกับความเป็นเลิศในการบริหาร โดยศึกษาวิเคราะห์ หลักการ ทฤษฎี และสรุป
วรรณกรรมที่เกี่ยวกับแนวคิดความเป็นเลิศในการบริหาร น าข้อสรุปที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา  (Content 
Analysis) เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับ ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข และใช้เป็นแนวทางหรือกรอบในการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
(Unstructured Interview) 
 2.  การสร้างแบบสังเกตชนิดบันทึกรายการ   (Checklist Observation) ศึกษาจาก
เอกสารเกี่ยวกับกรณีการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการบริหารของวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข และข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ โดยการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) น ามาสังเคราะห์ความรู้ ( Content Synthesis) เพื่อใช้เป็นแนวทางหรือกรอบ
ในการสร้างแบบสังเกตชนิดบันทึกรายการ (Checklist Observation)    
 3.  การสร้างและพัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็น  (Opinionniare) ได้จัดท า
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า ด าเนินการดังนี้ 
  3.1  การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นที่ใช้ในการวิจัยให้ครอบคลุมปัจจัยส่งเสริม
ความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยผู้วิจัยสร้างข้อค าถาม
จากตัวแปรที่ได้จากการสรุปผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี ข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ  กรณีการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการบริหารของวิทยาลัย
พยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อน ามาเป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น
ภายใต้การแนะน า การให้ค าปรึกษาของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
  3.2  น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติวิจัย  ด้าน
การบริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล และด้านบริหารการศึกษา จ านวน 5 ท่าน  ได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)  พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา  (Content Validity) 
น าผลที่ได้มาหาค่าความสอดคล้องและความตรงกับสิ่งที่ต้องการวัดที่เรียกว่าค่า  IOC (Index of  

                                                                                                                                                                        

Standards for Educational Evaluation, http://www.jcsee.org/program-evaluation-
education standards-statement 
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Item Objective Congruence) เป็นรายข้อและพิจารณาเกณฑ์การตัดสินค่าดัชนีความสอดคล้องที่
ยอมรับได้มากกว่า  0.50 ขึ้นไป6 แสดงว่าข้อค าถามนั้นใช้ได้มีความเหมาะสม หลังจากนั้นปรับปรุง
แบบสอบถามความคิดเห็นตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ เสนออาจารย์ที่ปรึกษาและพิจารณา
ปรับแก้ไขส านวนภาษาที่ใช้ ตลอดจนเนื้อหาให้สอดคล้องกับจุดประสงค์และนิยามตัวแปร   
  3.3  น าแบบสอบถามความคิดเห็น จ านวน117ข้อ ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ
แล้วน าไปทดลองใช้ ( Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากเหลือวิทยาลัยพยาบาล  
จ านวน 1 แห่ง ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ราชบุรี จึงเลือกเป็นที่ทดลอง
ใช้เครื่องมือ โดยผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับผู้ให้ข้อมูลที่มีลักษณะเหมือ นกลุ่ม         
ตัวอย่าง ได้แก ่1) ผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาล/รองผู้อ านวยการ/ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  
จ านวน 9คน 2) หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้างาน ซึ่งเป็นอาจารย์/วิทยาจารย์ที่ปฏิบัติงานสอนในวิทยาลัย
พยาบาล จ านวน 9คน และ 3) หัวหน้างานซึ่งเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/ลูกจ้าง
ชั่วคราว ปฏิบัติงานในวิทยาลัยพยาบาล จ านวน 9 คน และ 4) ประธาน/กรรมการวิทยาลัย จ านวน   
9 คน  รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 36คน ซึ่ง การพิจารณาขนาดตัวอย่างตามเหตุผลขอ งเคอลิงเจอร์  
(Keringer) ที่กล่าวว่า การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นตัวแทนที่ดีของ
ประชากร พิจารณาจากเกณฑ์ในทางสถิติประชากรจ านวนหลักร้อยใช้จ านวนกลุ่มตัวอย่างได้         
15-30%ขึ้นไปจะถูกอนุโลม ( Assume)  ว่ามีการแจกแจงปกติ 7  หลังจากนั้นน าผลที่                 
ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น ( Reliability) ของแบบสอบถามความคิดเห็นทั้งฉบับด้วยการ
ค านวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาด้วยสูตรค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ( Cronbach,s Alpha 
Coefficient)8,9  ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ค่าความเชื่อมั่น( Reliability) ของแบบสอบถาม
ความคิดเห็นทั้งฉบับ มีค่าเท่ากับ .988       
  3.4  ผู้วิจัยปรับปรุงเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับสมบูรณ์ น าไปใช้สอบถามกับ
กลุ่มตัวอย่าง 

                                                           

 
6มาเรียม นิลพันธ์, วิธีวิจัยทางการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 7 (นครปฐม : ศูนย์วิจัยและพัฒนา

ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 177. 
    7Fred N. Kerlinger, and Howard B. Lee, Foundation of Behavioral 

Research, 4th
 ed. (U.S.A.: Harcourt College, 2000), 175. 

 8Lee Joseph Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 4th ed. (New 
York: Harper & Row Publisher, 1984), 126. 
 

9James Ayodele Oluwatayo, “Validity and Reliability Issues in Educational 
Research,” Journal of Educational and  Social Research  2, 2 (May 2012): 398. 
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 4.  การสร้างและพัฒนาแบบตรวจสอบรายการเพื่อยืนยันปัจจัยความเป็นเลิศในการ
บริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้วิจัยด าเนินการสร้างโดยประมวลสรุปจาก
ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้จากการ
ด าเนินการวิจัยในข้ันที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัย  เป็นกรอบการด าเนินการภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์  
ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ โดยการสร้างเครื่องมือเพื่อตรวจสอบและยืนยันปัจจัย น าร่างปัจจัยที่ได้จากการ
วิเคราะห์น ามาตรวจสอบและเพิ่มความน่าเชื่อถือ โดยเสนอร่างปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารของ
วิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน  พิจารณาในประเด็น
ด้านความเหมาะสม ( Propriety Standards)  ความเป็นไปได้  (Feasibility Standards) ความ
ถูกต้อง (Accuracy Standards) และความเป็นประโยชน์ ( Utility Standards) และข้อเสนอแนะ  
เพื่อปรับปรุงให้ได้ปัจจัยที่เหมาะสม  
 5.  การวิเคราะห์ การปรับปรุง และน าเสนอปัจจัย ผู้วิจัยน าข้อค้นพบปัจจัยความเป็น
เลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้จากผลการวิจัยแล้วมาน าเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องครอบคลุมของเน้ือหาภาษา และปรับปรุงก่อนน าไปสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ หลังจากนั้นได้สรุปข้อคิดเห็น ข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงเพื่อให้ได้ปัจจัยที่มีความเหมาะสม  มีความเป็นไปได้ มีความถูกต้อง  และมี
ความเป็นประโยชน์ต่อสถาบันอย่างแท้จริง 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การวิจัยครั้งนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์  วชิระ10  
และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 11  ส าหรับการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการวิจัย  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูล ดังนี้ 
 
 1. ผู้วิจัยท าหนังสือจากภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อออก
หนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญขอความร่วมมือในการสัมภาษณ์  
 2. ผู้วิจัยท าหนังสือจากภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อออก
หนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

                                                           

 
10คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์

วชิระ, เอกสารรับรองโครงการวิจัย, ERB 13/2558, 7 สิงหาคม 2558. 
 

11เรื่องเดียวกัน. 
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               3.  ผู้วิจัยท าหนังสือจากภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อออก
หนังสือถึงวิทยาลัยพยาบาลที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความร่วมมือจากผู้บริหารสถาบันการศึกษา 
เพื่อขอสังเกตการณ์การบริหารของวิทยาลัยพยาบาลและทดลองเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
               4.  ผู้วิจัยท าหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านทางภาควิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อออกหนังสือขอความร่วมมือจากผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 28 แห่ง เพื่อด าเนินการเก็บข้อมูล 
 5.  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูล โดยส่งแบบสอบถามความคิดเห็นถึงผู้อ านวยการวิทยาลัย
พยาบาล จ านวนรวม 28 แห่ง ได้รับแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับสมบูรณ์กลับคืนมาจากวิทยาลัย
พยาบาล จ านวน 25 แห่ง รวม 300 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 89.28   

 6. ผู้วิจัยท าหนังสือจากภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อออก
หนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญขอความอนุเคราะห์เพื่อพิจารณาตรวจสอบและยืนยันปัจจัยความเป็นเลิศใน  
การบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
     เพื่อให้การวิจัยในครั้งเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักระเบียบวิธีวิจัย  ผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ          
วุฒิการศึกษา และต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบในปัจจุบัน  ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถ่ี ( f) 
และค่าร้อยละ (%)   
 2. การวิเคราะห์ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้   
  2.1 การวิเคราะห์เนื้อหา  (Content Analysis) ที่ได้จากการศึกษาเอกสารงานวิจัย       
ที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ  การวิเคราะห์ข้อมูล
จากการศึกษากรณีการบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  โดยน าข้อมูลมาสรุปเป็น
ตัวแปรที่ศึกษา      

  2.2 การวิเคราะห์คะแนนค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ค่าสถิติค่ามัชฌิมเลขคณิต  ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ส าหรับเกณฑ์การวิเคราะห์
ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  วิเคราะห์ตามแนวคิด
ของเบสท์ (Best)12 ดังนี ้

                                                           

 12John  W. Best, Research  in Education  (Englewood  Cliffs,  New  Jersey:   
Prentice-Hall Inc., 1970), 190. 
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   ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีความส าคัญในระดับน้อยที่สุด 
          ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  มีความส าคัญในระดับน้อย    
                   ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีความส าคัญในระดับปานกลาง  
                   ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีความส าคัญในระดับมาก  

   ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีความส าคัญในระดับมากที่สุด 
   ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น ที่ได้จากข้อค าถาม
ปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่นๆต่อปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
  2.3  การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาลใช้สถิติ
วิเคราะห์ปัจจัยประเภทการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ  (Exploratory Factor Analysis: EFA)  
ตรวจสอบความเหมาะสมของการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยด้วยค่า  KMO (Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure  of  Sampling  Adequacy) ซึ่งค่า KMO มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1  โดยค่า KMO มีค่าเท่ากับ 
.80 ขึ้นไป แสดงว่าข้อมูลเหมาะสมดีมากที่จะวิเคราะห์ปัจจัย และค่าน้อยกว่า .50 แสดงว่าไม่
เหมาะสมที่จะวิเคราะห์ปัจจัย และทดสอบสมมุติฐานด้วยค่า Bartlett’s Test of Sphericity ที่ต้องมี
นัยส าคัญทางสถิติจึงเหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ปัจจัย ( Factor Analysis) 
ได้13 การสกัดปัจจัย (Factor Extraction)  ด้วยวิธีวิเคราะห์ปัจจัยหลัก  (Principal Component 
Analysis: PCA) วิเคราะห์ด้วยการหมุนแกนแบบตั้งฉาก  (Orthogonal Rotation) และการหมุนแกน
ปัจจัยด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Rotation)14,15การก าหนดจ านวนปัจจัย พิจารณาจาก 1) ค่าความ

                                                           

 13Joseph F. Hair,Jr., and others, Multivariate Data Analysis, 5th ed. (New 
Jersey: Pearson Education Inc, 1998), 111, quoted in Brian Habing, Exploratory Factor 
Analysis (University of South Carolina, 2013), 6, accessed February 14, 2016, available 
from http://www.people.stat.sc.edu  
 14สุวิมล ติรกานันท์,  การวิเคราะห์ตัวแปรพหุในงานวิจัย , พิมพ์ครั้งที่ 2 
(กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555), 15-54. 

http://www.people.stat.sc.edu/
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แปรปรวนของตัวแปร  (Eigenvalue) แต่ละปัจจัยนั้นที่มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ตามเกณฑ์ของไคเซอร์ 
(Kaiser,s Criterion) 2) มีค่าน้ าหนักปัจจัย (Factor Loading) ของตัวแปรแต่ละตัวของปัจจัยนั้นมีค่า
ตั้งแต่ .45 ขึ้นไป และ 3) มีตัวแปรที่บรรยายในแต่ละปัจจัย มีจ านวน 3 ตัวแปรขึ้นไป16  
 3. การวิเคราะห์เพื่อยืนยันปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข โดยผู้วิจัยวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับปัจจัยความเป็นเลิศใน
การบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถ่ี ( f) 
และค่าร้อยละ (%) ส าหรับการวิเคราะห์ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้จากข้อค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับ
ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่มีต่อปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
 4. การน าเสนอข้อมูลจากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าเสนอในรูปแบบตาราง แผนภูมิ 
และการพรรณนาตามลักษณะของข้อมูล 

 

สรุป 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อทราบ   1) ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหาร
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  2) ผลการยืนยันปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหาร
วิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน ส าหรับวิธีการวิจัย   
เชิงคุณภาพ ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าตัวแปรเกี่ยวกับความเป็นเลิศในการบริหาร โดยด าเนินการวิจัยในขั้นที่ 1 
การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิดหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย
ความเป็นเลิศในการบริหารของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในและต่างประเทศ   และน าข้อสรุปที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหาเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับ ปัจจัย         
ความเป็นเลิศในการ การบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และใช้เป็นแนวทางหรือ
กรอบในการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง แล้วน าไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับปัจจัยความเป็นเลิศในการ บริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ผู้วิจัยเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่ก าหนด หลังการสัมภาษณ์น าข้อมูลทั้งหมดที่

                                                                                                                                                                        

 15ยุทธ ไกยวรรณ์,  การวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปร ส าหรับงานวิจัย , พิมพ์ครั้งที่ 1 
(กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), 79. 
 16Larry Hatcher, A Step by  Step Approach to Using for Factor Analysis 
and Structural Equation Modeling (Cary NC: SAS Institute Inc,1994), quoted in Brian 
Habing, Exploratory Factor Analysis (University of South Carolina, 2013), accessed 
February 14, 2016, available from http://www.people.stat.sc.edu  

http://www.people.stat.sc.edu/
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สังเคราะห์ได้ไปสร้างเครื่องมือสังเกตชนิดตรวจสอบรายการ น าไปสังเกตการณ์การบริหารวิทยาลัย
พยาบาลเพื่อยืนยันตัวแปรหรือประเด็นความเป็นเลิศในการบริหาร และหาข้อสรุปปัจจัยความเป็นเลิศ
ในการบริหารวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  หลังจากนั้นใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ใน
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัย และขั้นที่ 3 การยืนยันปัจจัย  ส าหรับการด าเนินการวิจัยในข้ันที่ 2 การ
วิเคราะห์ปัจจัย  มีการน าตัวแปรที่ได้ในเชิงคุณภาพไปสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้วยการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น หาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Coefficient) ด้วยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  (Cronbach, Alpha Coefficient)
แล้วน าแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับหน่วยวิเคราะห์ คือ วิทยาลัยพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวนทั้งหมด 28 แห่ง ก าหนดผู้ให้ข้อมูลวิทยาลัยละ 12 คน 
ประกอบด้วย 1) ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาล/ผู้บริหารระดับรองผู้อ านวยการ /ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
จ านวน 3 คน  2) หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้างาน ซึ่งเป็นอาจารย์/วิทยาจารย์ที่ปฏิบัติงานสอนใน
วิทยาลัยพยาบาล จ านวน 3 คน  3) หัวหน้างานซึ่งเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/
ลูกจ้างชั่วคราว ในวิทยาลัยพยาบาล จ านวน 3 คน และ 4) ประธาน/กรรมการวิทยาลัย จ านวน       
3 คน รวบรวมข้อมูลแล้วมาท าการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ  เพื่อจ าแนกตัวแปร ปัจจัยความเป็นเลิศ
ในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนขั้นที่ 3 การยืนยันปัจจัย มีการน าร่าง
ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มาพิจารณาตรวจสอบ
ยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญตามคุณสมบัติที่ก าหนด ซึ่งเป็นผู้บริหารของสถาบันพระบรมราชชนก และ
ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสบผลส าเร็จในการบริหารสถาบันใน
ระดับชาติ/นานาชาติ จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ แบบตรวจสอบรายการเพื่อการ
ยืนยันปัจจัย ใช้การวิเคราะห์ด้วยค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา หลังจากนั้นน ามา
สรุปเป็นปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข น าเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายผล และจัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อไป  
 



 
 

บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจัยเรื่อง  ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ  1) ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัย
พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ 2) ผลการยืนยันปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัย
พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยน าข้อมูลมา
วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย รายละเอียดดังนี้ 
   ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
 1. ผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยความ    
เป็นเลิศในการบริหาร 
 2. ผลการวิเคราะห์เอกสารจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเลิศในการบริหารของ
สถาบันระดับอุดมศึกษาและสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศและต่างประเทศ  
 3. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับปัจจัยความ
เป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
 4. ผลการสังเกตตัวแปรปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 1 แห่ง   
 5. สรุปผลการสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ 
จากการสังเกตการณ์กรณีการบริหารวิทยาลัยพยาบาล เพื่อน ามาสร้างเป็นตัวแปร 
 6. การ วิเคราะหป์ัจจัยเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA)   
  6.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  6.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่เป็นปัจจัยความเป็นเลิศใน
การบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข       
  6.3 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข  
 ตอนที่ 2  การยืนยันปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข  
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 1. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหาร
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลและผลการวิเคราะห์ จ าแนกเป็น 2 ตอน เพื่อให้เกิดความชัดเจน 
รายละเอียดดังนี้ 
 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัด 
 กระทรวงสาธารณสุข 
     ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับแนวคิดความเป็นเลิศในการบริหาร วิเคราะห์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเลิศในการบริหารสถาบันระดับอุดมศึกษาและสถาบันการศึกษา
พยาบาลในประเทศและต่างประเทศ ร่วมกับการบูรณาการความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ  
และแบบบันทึกการสังเกตกรณีการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข น าข้อสรุปที่
ได้มาวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหาร 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 1. ผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยความ
เป็นเลิศในการบริหาร 
  ผู้วิจัยวิเคราะห์เน้ือหาจากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ประกอบขององค์การตาม
แนวคิดทฤษฎีการออกแบบโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ( Structure in Five: Designing  
Effective Organization) ของ  มินทซเบิร์ก ( Mintzberg) แนวคิดเกี่ยวกับหน้าที่การบริหารของ      
ดูบริน (Dubrin)  แนวคิดความเป็นเลิศของ  ปีเตอร์ และวอเตอร์แมน ( Peter and Waterman)  
ศูนย์องค์การความเป็นเลิศ (The Center of Organization  Excellence: COE) การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ  (Thailand Quality Awards) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แนวคิดของ       
การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่ เกณฑ์การจัดล าดับมหาวิทยาลัยโลกในต่างประเทศ  
การบริหารของสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย สภาการพยาบาล เกณฑ์การจัดล าดับ
สถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ แนวคิดหลักของความเป็นเลิศในการบริหาร
สถาบันอุดมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา ( The Excellence in Management of Higher 
Education U.S.A. Framework) โดย  รูเบ็น (Ruben) รูปแบบความเป็นเลิศของมูลนิธิบริหาร
คุณภาพแห่งชาติยุโรป  (The European Foundation for Quality Management: Excellence 
Model) แนวคิดหลักของการด าเนินการที่เป็นเลิศด้านการศึกษาของ  บัลด์ดริจ  (Baldrige 
Performance Excellence Framework (Education) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการ
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ที่เป็นเลิศของสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ ( National Institute of Standard and  
Technology: NIST) ประเทศสหรัฐอเมริกา :เกณฑ์ด้านการบริหาร ซึ่งผู้วิจัยสรุปสาระส าคัญแนวคิด 
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเลิศในการบริหาร มีจ านวน 68 ตัวแปร รายละเอียด         
ดังตารางที่ 1  
  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์อักษรภาษาอังกฤษแทนเอกสารและใช้
เครื่องหมาย √ แสดงสาระส าคัญ จากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  A = แนวคิดทฤษฎีการออกแบบโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพของ มินทซเบิร์ก  
 (Mintzberg)          
  B = แนวคิดเกี่ยวกับหน้าที่การบริหารของดูบริน (Dubrin)             
  C = แนวคิด ความเป็นเลิศของ ปีเตอร์ และวอเตอร์แมน (Peter and Waterman)         
  D = ศูนย์องค์การความเป็นเลิศ (The Center of Organization Excellence: 
COE)        
  E = การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)   
  F = รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 
  G = ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
  H = แนวคิดของการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่  
  I = เกณฑ์หรือตัวชี้วัดการจัดล าดับมหาวิทยาลัยสากล 
  J = การบริหารของสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย  
  K = สภาการพยาบาล 
  L = เกณฑ์การจัดล าดับสถาบันการศึกษาพยาบาลที่เป็นเลิศในต่างประเทศ 
  M = แนวคิดหลักของความเป็นเลิศในการบริหารสถาบันระดับอุดมศึกษาของ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ( The Excellence in Management of Higher Education U.S.A. 
Framework) โดย รูเบ็น (Ruben)  
  N = รูปแบบความเป็นเลิศของมูลนิธิบริหารคุณภาพแห่งชาติยุโรป (The European  
Foundation for Quality Management: Excellence Model)         
  O = แนวคิดหลักของการด าเนินการที่เป็นเลิศด้านการศึกษาของ บัลด์ดริจ (The 
Baldrige Performance Excellence Framework (Education) 
  P = เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศของสถาบันมาตรฐานและ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (National Institute of Standard and Technology:  NIST)  เกณฑ์ด้านการ
บริหาร ประเทศสหรัฐอเมริกา  
   

ตารางที่ 1 สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
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สาระส าคัญที่น าไปใช้                   A B C D E F G H I J K L M N O P 

1. ผู้น าท าให้เช่ือมั่นได้ว่ามีระบบ 
เพื่อกระบวนการบริหารจัดการ   
การพัฒนากลยุทธ์  และการวัดผลของ 
สมรรถนะที่ส าคัญ   

√     √ √      √ √ √ √ 

2. ผู้น าสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ 
บุคลากรในการปรับปรุงกิจกรรม/ 
วิธีการท างาน  โดยการจัดหา 
ทรัพยากรและแหล่งช่วยเหลือ 
ที่เหมาะสม  

√ √   √ √ √    √  √ √ √ √ 

3. ผู้น ามีความตระหนักและมี 
เป้าหมายการพัฒนาร่วมกันกับ 
บุคลากรในเรื่องการสร้างความเป็น 
เลิศของการบริหารสถาบัน 

√     √ √ √     √ √ √ √ 
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ตารางที่ 1 สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

สาระส าคัญที่น าไปใช้                   A B C D E F G H I J K L M N O P 

4. มีการทบทวนท าความเข้าใจ 
อย่างชัดเจน มีการแสดงความคิดเห็น 
จากบุคลากรทุกระดับเกี่ยวกับ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และ 
อัตตลักษณ์ของวิทยาลัย 

√    √ √ √      √ √   

5. บุคลากรในทุกระดับได้รับการ 
ส่งเสริมสนับสนุนและให้อ านาจหน้าที ่
โดยตรงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของ 
วิทยาลัย และการปรับปรุง  
กระบวนการของกิจกรรมอย่าง 
ต่อเนื่อง   

√  √  √ √ √  √    √ √  √ 

6. จัดท านโยบายการก ากับดูแล 
องค์กรที่โปร่งใส  ตรวจสอบได้  และ 
รับผิดชอบต่อสังคม  

√ √  √ √ √ √ √ √  √  √ √   

7. จัดท าแผนงาน/แผนงบประมาณ/ 
แผนก าลังคนขององค์กรแบบมี 
ส่วนร่วม 

√ √   √ √ √ √ √  √  √ √   

8. มีการปรับกลไกการเข้าสู่ต าแหน่ง 
ของบุคลากรท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 

√   √ √ √ √ √         

9. เปิดช่องทางการมีส่วนร่วมของ 
องค์กรประชาคมทั้งภายในและ 
ภายนอกวิทยาลัย 

√   √ √ √ √ √     √ √   

10. มีระบบการพัฒนาบุคลากรและ 
ระบบการเตรียมความพร้อมบุคลากร 
ที่มีประสิทธิภาพ 

√    √ √ √ √     √ √   

11. คัดเลือก/สรรหา/บรรจุ บุคลากร 
ที่เหมาะสม ตรงตามสาขาวิชา 
สอดคล้องกับภารกิจ 

√    √ √ √ √     √ √   

12. มีโครงสร้างกระจายอ านาจในการ 
ตัดสินใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับสูง 

√                

13. มีโครงสร้างการบริหารที่เป็น 
แนวราบ  การปฏิบัติงานอยู่ภายใต้ 

√  √              
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หลักการก าหนดมาตรฐานของผลงาน 
หรือผลลัพธ์เป็นหลัก ควบคุมก ากับ 
โดยผู้บังคับบัญชา 
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ตารางที่ 1 สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

สาระส าคัญที่น าไปใช้                   A B C D E F G H I J K L M N O P 

14. ผู้น ามีการก าหนดทิศทางหรือ 
เป้าหมายขององค์กรให้ชัดเจน   
สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากร 
ทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน 
แสดงความคิดเห็น ในเรื่องวิสัยทัศน ์
พันธกิจ  ค่านิยม  การวางแผนกลยุทธ ์
และการมุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศ 
ทางการบริหาร  โดยการส่ือสาร 
ทางตรงและทางอ้อมทั้งภายในและ 
ภายนอกสถาบัน    

 √   √ √ √ √  √ √  √ √ √ √ 

15. การก ากับตรวจสอบและ 
ประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไป 
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ข้อบังคับ 

 √               

16. กระบวนการของงานที่ม ี
ความส าคัญมาก ต้องมีการจ าแนก 
ประเภทส าหรับวางแผนเช่ือมโยง 
บูรณาการในการแก้ไขร่วมกัน  และ 
กระบวนการที่ส าคัญนี้ต้องได้รับการ 
ทบทวนและปรับปรุงโดยบุคลากรที ่
ท างานภายในกระบวนการนั้น 

 √ √ √ √ √ √ √     √   √ 

17. บุคลากรมีอิสระในการท างานและ 
รู้สึกเป็นเจ้าของ 

  √      √        

18. ผู้น ามีการกระตุ้นส่งเสริม 
สนับสนุนให้ข้อคิดเห็นสะท้อนกลับแก ่
บุคลากร  และมีการทบทวนสมรรถนะ 
ที่น าไปสู่การปรับปรุงภาวะผู้น าและ 
การปฏิบัติของผู้บริหาร โดยผ่าน 
ประชาคมในองค์กร 

  √  √ √ √ √  √ √  √ √   

19. การก าหนดตัวชี้วัดควรเป็นตัวชี้วัด 
ที่นอกเหนือจากตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ใน 
ค ารับรองปฏิบัติราชการที่แสดงถึง 
ผลลัพธ์ 

    √            
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20. มีตัวบ่งชี้การบริหารของสถาบัน 
เพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ 

    √            

21. มีระบบการบริหารจัดการที่ด ี
มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอด 
วิสัยทัศน์และค่านิยม สู่การปฏิบัติ 

    √            
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ตารางที่ 1 สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

สาระส าคัญที่น าไปใช้                   A B C D E F G H I J K L M N O P 

22. ผู้น ามีการท างานร่วมกับผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียโดยการท าความเข้าใจถึง 
ความจ าเป็นและความคาดหวังที่มีต่อ 
สถาบัน 

    √ √ √ √     √ √ √ √ 

23. ผู้น าเป็นผู้บริหารเชิงรุก มีการรับ 
ฟังความคิดเห็นของบุคลากร   
สร้างคุณค่าของงาน ให้การช่ืนชม 
ผลงานและรางวัลท่ีได้รับแก่บุคลากร  

    √ √ √      √ √ √ √ 

24. ผู้น ามีการตอบสนองต่อความ 
สนใจของสาธารณชน มีวิธีการบริหาร 
ที่เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน/ 
สังคม/ประเทศ   

    √ √ √          

25. ผู้น ามีการกระท าที่เป็นตัวอย่าง 
ที่ดี โดยมีการพัฒนาตนเอง ท างาน 
อย่างมีประสิทธิผลและมีการทบทวน 
ผลงาน  น าข้อเสนอแนะในปีที่ผ่านมา 
น ามาปรับปรุงในปีต่อไป      

    √ √ √      √ √ √ √ 

26. มีกระบวนการวางแผนที่น าข้อมูล 
ข่าวสารมาพิจารณาร่วมกัน  ได้แก่ 
แผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการ 
มาตรฐานการประกันคุณภาพ 
การศึกษา  การประเมินประสิทธิผล 
การด าเนินงานของวิทยาลัย ข้อมูล 
จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

    √ √ √      √ √   

27. มีการก าหนดปณิธานของ 
หน่วยงานหรือองค์กรเพื่อเป็น 
เป้าหมายที่มีจุดเน้นมุ่งความเป็นเลิศ 

    √ √ √      √ √ √ √ 

28. กระบวนการท างานที่ใช้อยู่ 
พิจารณาบนพื้นฐานของสภาพ 
แนวโน้มของปัญหา และการจัดล าดับ 
ความส าคัญของปัญหา 

    √ √ √      √ √   

29. อาจารย์และบุคลากรสาย     √ √ √ √ √  √      
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สนับสนุนเป็นผู้ถือปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณ 
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ตารางที่ 1 สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

สาระส าคัญที่น าไปใช้                   A B C D E F G H I J K L M N O P 

30. มีระบบสารสนเทศที่สามารถ 
เข้าถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับความ 
ต้องการ  ความคาดหวัง   
ความพึงพอใจของนักศึกษา 
ผู้รับบริการ  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

    √ √ √ √   √  √ √   

31. บุคลากรได้รับการแจ้งให้ทราบ 
เก่ียวกับความต้องการ  ความจ าเป็น 
ความคาดหวัง  และการจัดล าดับ 
ความส าคัญของปัญหาของกลุ่ม 
นักศึกษา  และผู้รับบริการ  

    √ √ √ √   √  √ √   

32. มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
ข่าวสารจากกลุ่มผู้รับบริการท้ังภายใน 
และภายนอก และน ามาใช้ในการ 
ปรับปรุงโปรแกรมและวิธีการ 
ด าเนินงานในโครงการ 

    √ √ √ √   √  √ √   

33. มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ 
สื่อสารประชาสัมพันธ์ และการสร้าง 
สัมพันธภาพกับกลุ่มผู้รับบริการและ 
หน่วยงานภายนอก  เพื่อการสร้าง 
ความมีชื่อเสียงของวิทยาลัยให้เป็นที ่
รู้จักในสังคม 

    √ √ √ √   √  √ √   

34. หน่วยงานมีความรับผิดชอบต่อ 
สังคม สร้างภาพลักษณ์ที่ดี อันน ามา 
ซึ่งความร่วมมือจากชุมชน 

    √ √ √ √   √  √ √   

35. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ 
มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
ประสิทธิผลของหน่วยงาน 

    √ √ √ √   √  √ √   

36. มีระบบสารสนเทศที่ม ี
ประสิทธิภาพ  สามารถเข้าถึงข้อมูล 
ข่าวสารที่เป็นผลผลิตของสถาบัน 
การน าองค์กร  และกระบวนการที่มุ่ง 
เป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว   

    √ √ √ √   √  √ √   
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37. มีการปฏิบัติงานอย่างสอดคล้อง 
กันกับเอกสารและขั้นตอนมาตรฐาน 
ที่ก าหนด  

    √ √ √      √ √   

38. ขั้นตอนการท างานได้รับการ 
ทบทวน และมีการปรับปรุงพัฒนาตาม 
ข้อก าหนดพื้นฐานของวิทยาลัย          

    √ √ √      √ √   
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ตารางที่ 1 สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

สาระส าคัญที่น าไปใช้                   A B C D E F G H I J K L M N O P 

39. มีการเทียบเคียงสมรรถนะที่
เหมาะสมกับองค์กรอ่ืน 

    √ √ √      √ √   

40. มีการวัดผลกระทบจากการ 
ด าเนินงานที่ส่งผลต่อชุมชน/สังคม   
มีการท าความเข้าใจกับประชาคมและ 
น าข้อมูลที่ผ่านมาไปปรับปรุงใน 
ปีต่อไป 

    √ √ √      √ √   

41. นักศึกษาสามารถเข้าถึงและม ี
ความพึงพอใจต่อการบริการของ 
วิทยาลัย ได้รับทราบข้อมูลย้อนกลับ 
ผลการปฏิบัติในปีที่ผ่านมาพร้อม 
แนวทางพัฒนาการให้บริการแก ่
นักศึกษา 

    √ √ √ √  √   √ √   

42. บุคลากรรับรู้และมีความพึงพอใจ 
ต่อการบริหารของวิทยาลัย ได้รับ 
ข้อมูลย้อนกลับในปีที่ผ่านมาพร้อม 
แนวทางการพัฒนาของผู้บริหารและ 
คณะผู้บริหาร       

    √ √ √ √  √   √ √   

43. ผู้น าบริหารจัดการด้วยข้อมูลและ 
กระบวนการที่เป็นระบบ ไม่ใช ้
ความรู้สึกในการตัดสินใจ 

     √ √      √ √ √ √ 

44. ผู้น ามีการท าความเข้าใจอย่าง 
ชัดเจนกับบุคลากรท่ีแสดงให้เห็นถึง 
ความมุ่งมั่นที่จะน ามาสู่การบริหารสู ่
ความเป็นเลิศ  โดยมีการสร้างพันธะ 
สัญญา ซึ่งประยุกต์จากหลักการ 
บริหารจัดการ  

     √ √      √ √ √ √ 

45. อาจารย์มีความเชี่ยวชาญด้านการ 
จัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 
สาขาพยาบาลศาสตร์ 

     √ √  √  √      

46. อาจารย์มีขีดความสามารถในการ      √ √  √  √      
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ปฏิบัติงานครอบคลุม 4 มิติ 
ประกอบด้วยการสอน การวิจัย 
บริการวิชาการ ท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 
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ตารางที่ 1 สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

สาระส าคัญที่น าไปใช้                   A B C D E F G H I J K L M N O P 

47. อาจารย์มีผลงานวิชาการ  
องค์ความรู ้หรือนวัตกรรมที่น าไปสู่ 
การเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพของ 
ประเทศหรือการพัฒนาการจัด 
การเรียนการสอนทางการพยาบาล 

     √ √  √  √      

48. มีการวิเคราะห ์ ประเมินการใช ้
งบประมาณ ครอบคลุมทุกพันธกิจ 
และน าผลการประเมินไปวางแผน 
ในปีต่อไป 

      √  √        

49. มีแผนการจัดสรรงบประมาณ 
ทุกพันธกิจ 

      √  √        

50. มีกระบวนการด าเนินงานและการ 
ควบคุมก ากับรายรับรายจ่ายของ 
วิทยาลัยที่มีเหตุผล โปร่งใส ตรวจสอบ 
ได้ และมีแผนการด าเนินงานที่ม ี
วัตถุประสงค์และเป้าหมายชัดเจน   

      √ √  √ √  √ √   

51. มีระบบการติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานควบคู่กับ 
การใช้เงินทุกประเภท 

      √  √        

52. อาคารสถานที่มีการบริหารจัดการ 
ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด 

      √ √  √       

53. มียุทธศาสตร์การบริหารการเงิน 

ที่มุ่งเน้นความโดดเด่น ความแตกต่าง 
ที่เหนือและเหนือกว่ามาตรฐาน 

ที่เป็นอยู่   

      √ √         

54. สนับสนุนเงินทุนวิจัยให้คณาจารย์ 
หรือการจ้างนักศึกษาช่วยงานวิจัย  

      √ √ √ √ √ √     

55. พัฒนาระบบกลไกการคุ้มครอง 
สิทธิ์ของการวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญา 

      √ √ √        

56. ส่งเสริมการบริการวิชาการ 
ที่เชื่อมโยงกับการสอนและการวิจัย 

      √ √ √  √      

57. มีระบบก ากับการประกันคุณภาพ       √   √ √      
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ตามพันธกิจ 
58. มีเครือข่ายความร่วมมือกับ 
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆหน่วยงานของ 
รัฐและเอกชนที่ด าเนินการให้เกิด 
ความร่วมมือทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
และย่ังยืน 

      √ √  √ √      

ตารางที่ 1 สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
 

สาระส าคัญที่น าไปใช้                   A B C D E F G H I J K L M N O P 

59. จัดกิจกรรมบริการวิชาการและ 
วิชาชีพแก่สังคมแบบให้เปล่าหรือเป็น 
การให้บริการเชิงพาณิชย์หรือน าข้อมูล 
ย้อนกลับมาพัฒนาเพื่อให้เกิด 
องค์ความรู้ใหม่ 

      √ √   √      

60. สนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปะและ 
วัฒนธรรม เผยแพร่สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
อย่างต่อเนื่อง      

      √ √   √      

61. ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคนมีความรู ้
และสมรรถนะสูงโดยมีคุณภาพตาม 
มาตรฐานอุดมศึกษา  

      √ √ √  √ √     

62. ให้บริการแหล่งเรียนรู้ตลอดเวลา  
เช่น ห้องสมุดอินเตอร์เน็ต  
สื่อเทคโนโลยี เป็นต้น 

       √     √    

63. มีการพัฒนาบุคลากรทั้งในและ 
ต่างประเทศตามแผนที่ก าหนด 

        √        

64. ผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพพยาบาล 
ทุกคนสามารถสอบการประเมิน 
ความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและ 
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
การพยาบาล จากสภาการพยาบาล 

         √ √ √     

65. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน 
การสอนมีราคาที่สมเหตุสมผล 

           √     

66. บุคลากรสามารถเขียนแผน 
ปฏิบัติการ  โดยแปลงจากวิสัยทัศน์ 

            √  
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พันธกิจ ค่านิยม นโยบายและแผนงาน 
ภายใต้การจัดล าดับความส าคัญของ 
ปัญหา  เป้าหมายของการวัด  และ 
ขั้นตอนในการปฏิบัติ  
67. บุคลากรได้รับบริการสวัสดิการ 
อย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน 

             √   

68. พัฒนากลยุทธ์ที่เน้นผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

              √  

 
 

  
 2. ผลการวิเคราะห์เอกสารจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเลิศในการบริหาร
ของสถาบันระดับอุดมศึกษาและสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศและต่างประเทศ  
  ผู้วิจัยน าข้อสรุปที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา  (Content Analysis) เป็นองค์ความรู้          
ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ส าหรับ
ใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ โดยวิเคราะห์เอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ  ธีรพล เพ็งจันทร์, ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, กฤษณพล จันทร์พรหม,  สิทธิชัย สอนสุภี,  นพรัฐพล ศรีบุญนาค, รัตติยา ฤทธิรงค์,  
วุฒิสุธี วรเจริญ, สายสุดา เตียเจริญ,  สุรีรัตน์ ดวงสุวรรณ, โสพิศ ค านวณชัย, ศตรัตน์  ทิพย์ผ่อง,       
เสียงพิณ อ่ าโพธิ์,  สุริยะ วงศ์คงคาเทพ  และคณะ, สุนทรีย์ ค าเพ็ง,  อภิญญา  ขัดมะโน,  นิจวรรณ    
วีรวัฒโนดม, บุศรินทร์ สุจริตจันทร์,  พิกุล โกสิยานันท์,  และกรณีความเป็นเลิศในการบริหารสถาบัน
ระดับอุดมศึกษาในต่างประเทศ   ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปสาระส าคัญจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็นเลิศในการบริหารสถาบันระดับอุดมศึกษา สถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศและต่างประเทศ 
มีจ านวน 63 ตัวแปร รายละเอียดดังตารางที่ 2 
  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์อักษรภาษาอังกฤษแทนเอกสาร และใช้

เครื่องหมาย  แสดงสาระส าคัญ  จากการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 
  A = งานวิจัยของธีรพล เพ็งจันทร ์
  B = งานวิจัยของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    
  C = งานวิจัยของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
  D = งานวิจัยของกฤษณพล จันทร์พรหม   
  E = งานวิจัยของสิทธิชัย สอนสุภ ี
  F = งานวิจัยของนพรัฐพล ศรีบุญนาค 
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  G = งานวิจัยของรัตติยา ฤทธิรงค ์
  H = งานวิจัยของวุฒิสุธี วรเจริญ 
  I  = งานวิจัยของสายสุดา  เตียเจริญ  
  J  = งานวิจัยของสุรีรัตน์ ดวงสุวรรณ 
  K = งานวิจัยของโสพิศ ค านวณชัย 
  L = งานวิจัยของศตรัตน ์ทิพย์ผ่อง 
  M = งานวิจัยของเสียงพิณ อ่ าโพธิ์  
  N = งานวิจัยของสุริยะ วงศ์คงคาเทพและคณะ   
  O = งานวิจัยของสุนทรีย์  ค าเพ็ง    
  P = งานวิจัยของอภิญญา ขัดมะโน   
  Q = งานวิจัยของนิจวรรณ  วีรวัฒโนดม 
  R = งานวิจัยของบุศรินทร์ สุจริตจันทร์      
  S =  งานวิจัยของพิกุล โกสิยานันท์               
  T = กรณีความเป็นเลิศในการบริหารสถาบันระดับอุดมศึกษาในต่างประเทศ     
ตารางที่ 2  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
                         

สาระส าคัญที่น าไปใช้                   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 
1. ผู้บริหารพัฒนาบุคลากร 
แบบมีส่วนร่วมและเป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้  

√ √        √ √ √    √ √ √   

2. ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์เป็น 
ผู้น าทางความคิดและการ 
เปล่ียนแปลงให้ความส าคัญต่อ 
แผนงาน โครงการ  

 √     √    √   √   √  √ √ 

3. เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดง 
ความคิดเห็น  การสร้าง 
นวัตกรรม  การเรียนรู้จากการ 
ท างาน  ข้อเสนอแนะของ 
บุคลากรได้รับการบรรจุใน 
แผนปฏิบัติการ 

√ √        √ √ √  √   √ √   

4. สถาบันมีการปรับเปลี่ยน 
ก าลังคน  หมุนเวียนการท างาน 
เพื่อเรียนรู้งานใหม่  ลดขนาด 
ก าลังคน มีการปรับองค์กรไปสู่ 

√ √      √             
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ความก้าวหน้าในอนาคต 
5. สถาบันให้ความส าคัญต่อ 
การมีส่วนร่วมของพนักงาน 
ทุกระดับในองค์กรและสร้าง 
องค์กรแห่งความเป็นเลิศ 

√ √     √ √  √ √ √  √ √ √ √ √  √ 

6. สถาบันมีการประเมินผล 
บุคลากรเชิงระบบ  มีความ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

√            √ √  √     

7. ผู้บริหารค านึงถึง 
 “คุณภาพ” ท าให้ผู้รับบริการ 
ได้รับบริการตามท่ีต้องการและ 
มีความพึงพอใจ 

 √ √     √            √ 

8. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์สามารถ 
สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดกับ 
ผู้ปฏิบัติงาน 

 √ √              √   √ 

9. ผู้บริหารมีการบริหารจัดการ 
ด้วยข้อมูลและกระบวนการ 
ที่เป็นระบบ  ไม่ใช้ความรู้สึก 
ส่วนตัวในการตัดสินใจ 

 √ √             √ √   √ 
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ตารางที่ 2  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  (ต่อ) 
                         

สาระส าคัญที่น าไปใช้                   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 
10. ผู้บริหารมีการสร้างความ 
เป็นหุ้นส่วน  ให้เห็น 
ความส าคัญขององค์กรและ 
มีความตระหนักในการพัฒนา 
ร่วมกัน 

 √                √   

11. ผู้บริหารสร้างภาพลักษณ ์
ที่ดีให้แก่องค์กรท าให้ได้รับ 
ความร่วมมือจากชุมชน 

 √                √   

12. ผู้บริหารกระตุ้นและ 
ส่งเสริมให้โอกาสแก่ลูกน้องใน 
การท างานและการแสดง 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   
เข้าร่วมด าเนินการใน 
ทุกขั้นตอน 

 √         √      √   √ 

13. ผู้บริหารมีมุมมองที่ม ี
ความเป็นสากล   

 √         √         √ 

14. ผู้บริหารเป็นแบบอย่างท่ีดี 
ในการพัฒนาตนเองอย่าง 
ต่อเนื่อง 

 √ √        √          

15. ผู้บริหารสร้างความเข้าใจ 
ให้บุคลากรในองค์กรให้ทราบ 
จุดหมายเดียวกันในการ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพใน 
การท างาน 

 √ √    √    √          

16. สถาบันมีการวางแผน 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรกับส่วน 
ที่จะได้รับการประเมินภายนอก 
ให้เป็นเรื่องเดียวกัน 

 √            √  √ √   √ 

17. สถาบันก าหนดยุทธศาสตร์ 
การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อไปสู่มาตรฐาน โดยม ี
เป้าหมายและขั้นตอน 

 √ √    √       √  √ √ √  √ 
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การด าเนินงานที่ชัดเจน 
18. สถาบันมีการประเมินผล 
การด าเนินโครงการ ประเมิน 
ความส าเร็จจากก าไร และ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
และบุคลากรในหน่วยงาน   

 √ √    √     √  √  √ √ √  √ 
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ตารางที่ 2  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  (ต่อ) 
                         

สาระส าคัญที่น าไปใช้                   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 
19. สถาบันสร้างวัฒนธรรม 
การท างานโดยให้ความส าคัญ 
ต่อผู้รับบริการเป็นอันดับหนึ่ง  

 √ √     √   √         √ 

20. สถาบันรับฟังความคิดเห็น 
จากผู้เกี่ยวข้องในเรื่อง 
การพัฒนาการให้บริการ   
สร้างความเชื่อมั่นและให้ค ามั่น 
สัญญาในสิ่งที่สามารถให้บริการ 

 √     √       √      √ 

21. สถาบันก าหนด 
กระบวนการและมาตรการ 
แก้ปัญหาส าหรับผู้รับบริการ 
จัดสถานที/่เวทีส าหรับเป็น 
เครือข่ายให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้รับบริการ และองค์กรที ่
เก่ียวข้อง มีการแลกเปลี่ยน 
ความรู้และความคิดเห็น  

 √          √  √ √ √    √ 

22. สถาบันเสริมสร้าง 
กระบวนการเรียนรู้และแบ่งปัน 
ความรู้กับผู้รับบริการและ 
บุคลากร 

 √          √  √       

23. สถาบันมีการวิเคราะห์และ 
จัดการความรู้จากทุกหน่วยงาน 
มาประยุกต์ใช้ 

 √     √              

24. สถาบันพัฒนาบุคลากรให้ 
ท างานในลักษณะประสาน 
ความร่วมมือ 

 √     √       √  √ √ √  √ 

25. สถาบันพัฒนาระบบ 
ฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ  
น าข้อมูลมาวิเคราะห์และ 
การวางแผนให้มีช่องทางใน 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 
บุคลากรทั้งในและ 

 √     √    √   √  √ √ √  √ 
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นอกหน่วยงาน 
26. สถาบันมีการ 
ประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง 
ทั้งในและนอกองค์กรอย่าง 
ต่อเนื่อง 

 √            √      √ 
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ตารางที่ 2  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  (ต่อ) 
                         

สาระส าคัญที่น าไปใช้                   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 
27. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ 
มีอิสระในการคิดและเสนอแนะ 
ให้ความส าคัญกับบุคลากรใน 
การพัฒนาความรู้และทักษะใน 
การพัฒนากระบวนงาน การใช ้
วิทยาการเทคโนโลยีที่ทันสมัย   

 √ √   √        √  √ √   √ 

28. สถาบันเน้นการใช ้
นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น 
โดยบุคลากรในหน่วยงาน 

 √               √ √   

29. สถาบันจัดโครงสร้างการ 
บริหารองค์กรอย่างมีส่วนร่วม 
เชิงระบบและมีการกระจาย 
อ านาจ 

 √   √  √ √   √   √ √  √    

30. บริหารจัดการข้อมูลและ 
กระบวนการที่เป็นระบบ 
จัดล าดับความส าคัญและเลือก 
แก้ปัญหาที่มีความส าคัญก่อน  

 √     √              

31. คณะกรรมการของสถาบัน 
ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้แทน 
อาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ 
ภายนอก  และผู้บริหารของ 
สถาบันสามารถสรรหาได้จาก 
บุคคลภายนอก 

              √      

32. ให้ผู้รับบริการประเมิน 
ความส าเร็จจากผลสัมฤทธิ์และ 
ความพึงพอใจ รับผิดชอบต่อ 
สังคม  สร้างภาพลักษณ์ที่ดี 
อันน ามาซึ่งความร่วมมือ 

 √     √       √       

33. มีการวิเคราะห์ความ 
ต้องการของผู้เรียน เพื่อพัฒนา 
หลักสูตร  

  √ √       √          

34. สถาบันน าแนวคิดทางการ   √ √                 
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ตลาดมาใช้ในการจัดกลุ่ม 
ผู้เรียน 
35. สถาบันมีการพัฒนา 
หลักสูตรที่ค านึงถึงความ 
ต้องการของสังคม 

  √ √           √ √     
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ตารางที่ 2  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  (ต่อ) 
                         

สาระส าคัญที่น าไปใช้                   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 
36. สถาบันพัฒนาความร่วมมือ 
ทางวิชาการสู่ระบบการสร้าง 
เครือข่าย 

  √ √    √   √  √   √  √  √ 

37. สถาบันมีการประสาน 
ความร่วมมือกับองค์กร 
การศึกษาทั้งในและ 
ต่างประเทศในการการขยาย 
รูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ 
อินเตอร์เน็ต หรือสื่อดาวเทียม 
มุ่งสู่ผู้เรียนทั้งในและ 
ต่างประเทศ  

  √ √       √     √    √ 

38. มีการจัดตั้งกองทุนวิจัย    √                 √ 
39. มีการจัดตั้งศูนย์ 
ความเป็นเลิศ  

  √                 √ 

40. สร้างแรงจูงใจ ให้การ
สนับสนุนบุคลากรท า
โครงการวิจัย ร่วมมือกับองค์กร
ในระดับชาต/ินานาชาติ หรือ
การเปิดหลักสูตรร่วมกับ
สถาบันต่างประเทศ 

  √      √           √ 

41. สถาบันมุ่งเน้นการตีพิมพ์
เอกสารรายงานวิจัยเผยแพร่ใน
วารสารนานาชาติ 

  √      √           √ 

42. จัดตั้งหน่วยงาน 
ประสานงานวิจัยระดับสถาบัน 

  √      √           √ 

43. บริการวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อสนองตอบต่อความต้องการ
ของชุมชนเป็นส าคัญ 

            √ √  √     

44. บริหารการเงินเพื่อให้ได้มา 
ซึ่งแหล่งรายได้เพิ่มขึ้น   โดย 
การหารายได้จากโครงการ 
พิเศษของสถาบัน และการ 

  √ √  √    √    √  √    √ 
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ให้บริการทางการศึกษา 
ที่หลากหลาย  
45. มีการจัดตั้งหน่วยงาน 
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ (Alumni 
Relations) เพื่อระดม 
ทรัพยากรจากศิษย์เก่า 

  √                  
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ตารางที่ 2  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  (ต่อ) 
                         

สาระส าคัญที่น าไปใช้                   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 
46. บริหารการเงินแบบมุ่งศูนย์ 
ก าไรหรือศูนย์ต้นทุน เพื่อแยก 
ให้เห็นถึงผลตอบแทนของ 
แต่ละหน่วยงานได้ชัดเจน 

  √  √ √    √           

47. ให้อิสระในการบริหาร 
การงบประมาณส าหรับ 
หน่วยงานด้านบริหาร และ 
หน่วยงานด้านวิชาการ  
เพื่อส่งเสริมแนวคิดสร้างสรรค์ 
และแนวคิดของการ 
ประกอบการ  

  √ √ √ √    √      √    √ 

48. การบริหารงบประมาณจะ 
มีลักษณะพึ่งตนเองมีอิสระใน 
การบริหารงานภายใต้ระบบ 
การตรวจสอบจากเครือข่าย/ 
สังคม 

     √       √  √     √ 

49. การคัดเลือก สรรหา และ
การให้เงินเดือนแก่บุคลากร  
ที่โปร่งใสตรวจสอบได้ 

  √ √         √  √ √    √ 

50. สถาบันมีการพัฒนาระบบ
สัญญาจ้าง ทั้งในระดับอาจารย์
และเจ้าหน้าท่ี   

  √                  

51. สถาบันมีการน าระบบการ
จ้างงานภายนอก มาใช้กับการ
ให้บริการ เพื่อประสิทธิภาพ
และการลดจ านวนบุคลากร
ประจ าลง 

  √                  

52. การบริหารด้านบุคลากร 
ควรประกอบด้วยคณะผู้บริหาร 
ผู้เชี่ยวชาญ  คณาจารย์  
ผู้เอื้ออ านวยความสะดวก 
ทีมงานสนับสนุนที่มีทักษะทาง 

   √          √  √    √ 
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ภาษาต่างประเทศและทักษะ 
ทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
53. สถาบันมีแผนพัฒนา 
ศักยภาพบุคคลตามความ 
ต้องการของสถาบัน 

               √     
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ตารางที่ 2  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  (ต่อ) 
                         

สาระส าคัญที่น าไปใช้                   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 
54. สถาบันมีระบบประกัน 
คุณภาพการศึกษาท่ีมี 
ประสิทธิภาพและมีความ 
ต่อเนื่อง สามารถรองรับ 
การประกันคุณภาพภายนอก 

         √   √       √ 

55. สถาบันมุ่งเน้นผลผลิตด้าน 
คุณภาพบัณฑิต จรรยาบรรณ 
วิชาชีพ อาจารย์และบุคลากร 
มืออาชีพ และการบริการ 
วิชาการ 

    √       √       √  

56. สถาบันมุ่งเน้นความ 
เป็นเลิศด้านคุณภาพ 
ผลงานวิจัย  ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม  และคุณภาพบัณฑิต     

    √       √        √ 

57. มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศใน 
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ   

    √       √     √   √ 

58. บุคลากรทุกคนจะม ี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงและ 
พัฒนาหลักสูตร 

           √  √       

59. อาจารย์มีการจัดการเรียน 
การสอนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนโดย 
การสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 

              √ √ √    

60. อาจารย์มีการวัดและ 
ประเมินผลนักศึกษาอย่าง 
หลากหลายวิธีการ 

              √      

61. คลากรมีความรู ้
ความสามารถ และความ 

เช่ียวชาญสูง ท างานร่วมกับ 

อาจารย์ได้เป็นอย่างด ี

              √ √ √   √ 

62. อาจารย์สามารถน าวิชาการ 
ความรู ้หรือเทคโนโลยีใหม่ 

               √ √   √ 



 162 

มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้   
63. ผู้บริหารมีความรู ้
ความสามารถ และความ 
เช่ียวชาญสูง เสียสละ มุ่งมั่น 
ทุ่มเท และท างานเป็นทีม 
อย่างมีคุณภาพ 

               √ √ √ √  
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3. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับปัจจัยความ
เป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญกลุ่มตัวอย่าง
ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง จ านวนทั้งหมด 8 คน ประกอบด้วย 1) เป็นผู้บริหารด้านการรับรอง
สถาบันการศึกษาพยาบาลของสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย  2) เป็นผู้บริหาร/อดีตผู้บริหารของ
สถาบันพระบรมราชชนก สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  และ 3) เป็นผู้บริหาร  เป็นนักวิชาการที่มีความ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา ปฏิบัติงานในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย ได้รับการรับรองสถาบัน ระยะเวลา 
5 ปีข้ึนไป และหน่วยงานได้รับรางวัลจากองค์การด้านการศึกษาหรือองค์การวิชาชีพที่รับรองคุณภาพ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ   
 ผู้วิจัยสามารถสรุปสาระส าคัญจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข   
มีจ านวน 57 ตัวแปร รายละเอียดดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3  สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ  
                                                                                                            (n = 8) 

สาระส าคัญที่น าไปใช ้ คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

คนที่ 
6 

คนที่ 
7 

คนที่ 
8 

1. ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลเป็นผู้ที่มี 
ความรู้ทางวิชาการด้านการบริหารและด้าน 
การพยาบาล มีความสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่น 
ได้   

√ √ √ √ √ √ √ √ 

2. ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลเป็นผู้ที่มี 
ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตร  
การบริหารหลักสูตรและมุ่งเน้นการบริหาร 
วิชาการที่เป็นเลิศ  

√ √ √ √ √ √ √ √ 

3. ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลเป็นผู้ที ่
สามารถปกครองคนด้วยหลักธรรมาภิบาล 
ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานตามกฎหมายและ 
จริยธรรม             

√ √ √ √ √ √ √ √ 

4. ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลสามารถ 
บริหารจัดการผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ 
 ได้อย่างท่ัวถึง ยุติธรรม เท่าเทียมกันทุกคน 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

5. ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลมีการ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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กระตุ้นส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือกันใน 
องค์กรและประสานความร่วมมือกับภายนอก 
องค์กร 
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ตารางที่ 3  สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ  (ต่อ) 
                                                                                                            (n = 8) 

สาระส าคัญที่น าไปใช ้ คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

คนที่ 
6 

คนที่ 
7 

คนที่ 
8 

6. ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลกระตุ้นและ 
สนับสนุนบุคลากรให้มีอ านาจหน้าท่ี 
ที่รับผิดชอบ  มีความคิดสร้างสรรค์งาน   
โดยให้บุคลากรมีการเรียนรู้และสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

7. ผู้อ านวยการ  อาจารย์และบุคลากร 
ทางการศึกษา สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน 
ในการจัดการศึกษา  ให้ความร่วมมือกับ 
หน่วยงานของรัฐ  เอกชนและ  องค์กรชุมชน 
อย่างสม่ าเสมอ 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

8. การวิเคราะห์องค์กรและสร้างกลยุทธ์เพื่อ 
การพัฒนาองค์การให้สอดคล้องกับทิศทางที ่
เกิดจากผลการวิเคราะห์องค์กร 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

9. การก าหนดนโยบายของผู้บริหารต้องมี 
ความสอดคล้องกับสภาพการแข่งขันด้าน 
การศึกษาในปัจจุบัน ใช้หลักการตลาดเข้ามา 
บูรณาการในการมองอนาคตขององค์กรท่ีมี 
ความเป็นเลิศในการบริหารหรือมีความ 
โดดเด่นเฉพาะด้าน 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

10. บุคลากรมีการก าหนดเป้าหมาย และแผน 
ปฎิบัติการของหน่วยงาน  ให้มีความ 
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์ และ 
แผนงานของวิทยาลัย 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

11. บุคลากรมีความผูกพันกันกับหน่วยงาน 
โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาคนในองค์กร 
พัฒนางาน และมุ่งมั่นในการปฏิบัติการตาม 
แผนงานของวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

12. อาจารย์มีความรู้และความสามารถ 
เก่ียวกับหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  วิชาการท่ี 
ทันสมัย การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
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ศตวรรษที่ 21  และมีประสบการณ์การสอน 
ที่เหมาะสม   
13. อาจารย์มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ที่ทันสมัย  หลากหลาย  กระตุ้นความคิดของ
นักศึกษาและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

√ √ √ √ √ √ √ √ 
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ตารางที่ 3  สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ  (ต่อ) 
                                                                                                            (n = 8) 

สาระส าคัญที่น าไปใช ้ คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

คนที่ 
6 

คนที่ 
7 

คนที่ 
8 

14. อาจารย์มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มี
เป้าหมายที่ชัดเจนหรือวัตถุประสงค์ท่ีแน่นอน  
และมีความยืดหยุ่นในเนื้อหาการสอน 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

15. อาจารย์มีกระบวนการสอนที่สอดคล้อง 
กับตามหลักสูตร ตอบสนองต่อความต้องการ 
ของนักศึกษาและชุมชน 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

16. อาจารย์มีการค านึงถึงศักยภาพของ
ผู้เรียนและความแตกต่างระหว่างบุคคล 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

17. อาจารย์มีความสามารถในการใช้ส่ือ  
นวัตกรรม  เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจและ
เอาใจใส่ต่อการเรียนรู้ 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

18. อาจารย์มีเทคนิคการวัดผล ประเมินผล
อย่างมีประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดของ
มาตรฐานการศึกษา 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

19. บุคลากรสายสนับสนุนมีคุณภาพตาม 
ลักษณะงาน ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ และให้การ 
บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

20. วิทยาลัยมีการกระจายอ านาจการ 
ตัดสินใจและมีการก ากับติดตามอย่างม ี
ประสิทธิภาพ 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

21. การบริหารงานในระบบของวิทยาลัย  
มีคณะกรรมการวิทยาลัยและคณะกรรมการ 
บริหารวิทยาลัย ก าหนดนโยบาย ติดตาม 
ตรวจสอบผลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม 
ทิศทางท่ีวิทยาลัยก าหนด    

√ √ √ √ √ √ √ √ 

22. ทีมงานในวิทยาลัย ต้องสร้างและม ี
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  

√ √ √ √ √ √ √ √ 

23. วิทยาลัยมีการช่วยเหลือบุคลากรให้มีการ 
พัฒนาศักยภาพอย่างสูงสุดและสนับสนุนการ 
ด าเนินงานให้เกิดการบรรลุพันธกิจอย่างม ี
ประสิทธิภาพ 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
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24. อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนต้อง 
สามารถเป็นผู้ขับเคล่ือนกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ 
ก าหนดไว้ 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

25. บุคลากรสายสนับสนุนช่วยให้อาจารย์ 
สามารถด าเนินงานตามพันธกิจที่รับผิดชอบ 
ได้เป็นอย่างด ี 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

ตารางที่ 3  สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ  (ต่อ) 
                                                                                                            (n = 8) 

สาระส าคัญที่น าไปใช ้ คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

คนที่ 
6 

คนที่ 
7 

คนที่ 
8 

26. วิทยาลัยมีการส่งเสริมความเป็นเลิศ   
โดยผู้บริหารและบุคลากรมีความมุ่งมั่น   
มีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนการด าเนินการสู ่
ความส าเร็จหรือประสิทธิผลของการ 
ด าเนินงานที่มีความโดดเด่น  และมีคุณภาพ 
ที่คงไว้ได้อย่างย่ังยืน 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

27. บุคลากรสามารถเข้าถึงการประเมิน 
บุคลากรรายบุคคลและการสนับสนุน 
ทรัพยากรให้แก่กลุ่ม/ทีมงานอย่างม ี
ประสิทธิภาพ  

√ √ √ √ √ √ √ √ 

28. วิทยาลัยมีการแสดงความชื่นชมในการ 
ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการและ 
การพัฒนาวิชาชีพของบุคลากรทุกระดับ  

√ √ √ √ √ √ √ √ 

29. วิทยาลัยมีระบบการประเมินตามสภาพ 
จริงในการประเมินสถานที่ท างาน 
สภาพแวดล้อมในการท างาน  และความ 
พึงพอใจของบุคลากร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

√ √ √ √ √ √ √ √ 

30. วางแผนการพัฒนาบุคลากรให้ม ี
ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญทั้งวิชาการ 
และการพยาบาล  

√ √ √ √ √ √ √ √ 

31. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ที่ชัดเจนและยุติธรรม 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

32. วิทยาลัยมีแผนการบริหารงบประมาณ 
ที่ชัดเจน และมีการยืดหยุ่นในการปรับแผน 
ตามไตรมาส  เพื่อสนับสนุนผู้รับผิดชอบ 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
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แผนปฏิบัติการแต่ละแผนสามารถด าเนินงาน 
ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
33. มีการบริหารวิชาการที่มุ่งเน้นความ 
เป็นเลิศในระดับชาติ  โดยผู้บริหารก าหนด 
นโยบายและวิสัยทัศน์ร่วมกันกับบุคลากร 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

34. ปรับปรุง/จัดหลักสูตรวิชาที่ทันสมัย 
  สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ 
ประชาชนและสภาพสังคม   

√ √ √ √ √ √ √ √ 
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ตารางที่ 3  สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ  (ต่อ) 
                                                                                                            (n = 8) 

สาระส าคัญที่น าไปใช ้ คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

คนที่ 
6 

คนที่ 
7 

คนที่ 
8 

35. จัดท าข้อตกลงศึกษาร่วมกันกับ 
สถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ   
มีการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล 
และมีการแลกเปลี่ยน/รับนักศึกษาและ 
อาจารย์ 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

36. จัดการสอน/จัดกระบวนการเรียนรู ้
ที่หลากหลายตามกรอบมาตรฐานการศึกษา 
ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
คุณลักษณะบัณฑิตและอัตลักษณ์บัณฑิต 
ที่ก าหนดไว้          

√ √ √ √ √ √ √ √ 

37. ให้บริการห้องสมุดที่มีมาตรฐาน  
มีเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา 
และสนับสนุนการสอนของอาจารย์    

√ √ √ √ √ √ √ √ 

38. ส่งเสริมการวิจัย โดยท าข้อตกลงร่วม 
การวิจัยกับภาคเอกชนหรือองค์กรชุมชนใน 
ประเทศ     

√ √ √ √ √ √ √ √ 

39. ส่งเสริมการวิจัยโดยท าข้อตกลงร่วมงาน 
วิจัยกับสถาบันการศึกษาพยาบาลใน 
ต่างประเทศ       

√ √ √ √ √ √ √ √ 

40. ส่งเสริมการวิจัยที่เกี่ยวกับสภาพปัญหา 
ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคม     

√ √ √ √ √ √ √ √ 

41. วิทยาลัยมีศูนย์ความเป็นเลิศทางสุขภาพ 
ในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ  

√ √ √ √ √ √ √ √ 

42. วิทยาลัยมีระบบประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในที่มีประสิทธิภาพและ 
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

43. บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลมีความรู้และ 
สมรรถนะสูงโดยมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
อุดมศึกษา มีความเชี่ยวชาญด้านการ 
ปฏิบัติการพยาบาลอย่างโดดเด่น มีความ 
เข้าใจและเข้าถึงระบบสุขภาพของชุมชนด้วย 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
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หัวใจของความเป็นมนุษย์ 
44. บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลสามารถสอบ 
การประเมินความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับ 
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
จากการทดสอบของสภาการพยาบาล 
แห่งประเทศไทยผ่านในปีแรก 

√ √ √ √ √ √ √ √ 
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ตารางที่ 3  สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ  (ต่อ) 
                                                                                                            (n = 8) 

สาระส าคัญที่น าไปใช ้ คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

คนที่ 
6 

คนที่ 
7 

คนที่ 
8 

45. บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลมีพฤติกรรม 
บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ตาม 
ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตผ่านเกณฑ์ที่ 
ก าหนด 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

46. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ 
บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลที่ส าเร็จ 
การศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด    

√ √ √ √ √ √ √ √ 

47. วิทยาลัยมีการปรับปรุงการบริหารงานให้ 
ยืดหยุ่น  เหมาะสมกับบริบทของสังคม 

√ √ √ √ √ √ √  

48. รับนักศึกษาพยาบาลในสัดส่วน 
ที่เหมาะสมกับอาจารย์ 

√        

49. วิทยาลัยควรมีการผลิตบัณฑิต 
หลากหลายสาขา  

√       √ 

50. วิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โดยใช้เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สู่ความเป็นเลิศ (Education Criteria for 
Performance Excellence: EdPEx)  
พร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  

√ √ √      

51. วิทยาลัยมีกระบวนการวางแผนที่เป็น 
ระเบียบแบบแผน ภายใต้ระบบการประกัน 
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX)  
อย่างต่อเนื่อง 

 √ √   √   

52. บุคลากรปฏิบัติงานตามภารกิจและ 
ตัวชี้วัดรายบุคคลท่ีเหนือกว่ามาตรฐาน 

  √  √ √  √ 

53. วิทยาลัยมีโครงสร้างการบริหารที่เป็น 
แนวราบ  แบ่งตามเนื้องาน  ไม่แบ่งตาม 
ภาควิชา  และรับผิดชอบในรูปคณะกรรมการ 

   √    √ 

54. ผู้บริหารระดับรองและหัวหน้างานมาจาก 
การสรรหาตามคุณสมบัติที่ก าหนดตาม 
ลักษณะงานและสมัครใจท าให้มีความตั้งใจ 

   √ √ √ √ √ 
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และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ 
ได้รับมอบหมาย  สามารถประสานระหว่าง 
ผู้บริหารและกลุ่มภารกิจ  

 
 
 4. ผลการสังเกตตัวแปรปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 1 แห่ง   
  ผู้วิจัยได้เข้า สังเกตการณ์ ปฏิบัติงานบริหารของวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  จ านวน 1 แห่ง  โดยใช้เวลาในช่วงปีการศึกษา 2557 ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปผลการ
วิเคราะห์เน้ือหาจากการสังเกต มีจ านวน 102 ตัวแปร รายละเอียดดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4  ผลการสังเกต (Observation) กรณีการบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง 
    สาธารณสุข 
 

 
การบริหารวิทยาลัยพยาบาล 

การปฏิบัต ิ
มี/ท า/สร้าง ไม่ม/ีไม่ท า/

ไม่สร้าง 
1. ผู้บริหารมีภาวะผู้น า เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงที่มุ่งมั่นในการกระท าส่ิงต่าง ๆ 
ที่ดีกว่าเดิมเสมอ 

มี  

2. ผู้บริหารเป็นแบบอย่างในการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่เข้มแข็ง มี  
3. ผู้บริหารมีการก าหนดทิศทางหรือเป้าหมายขององค์กร สร้างความรู้  
ความเข้าใจ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นกับบุคลากร 

มี  

4. วิทยาลัยมีการท างานร่วมกับกรรมการบริหารของวิทยาลัยโดยการท า 
ความเข้าใจถึงความจ าเป็น  ความคาดหวังที่มีต่อสถาบัน และมีวิธีการปฏิบัติ 
ภารกิจที่มุ่งความส าเร็จสูง  

มี  

5. วิทยาลัยมีการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร สร้างคุณค่าของงาน ให้การ 
ชื่นชมผลงานและรางวัลท่ีได้รับแก่บุคลากร 

มี  

6. วิทยาลัยบริหารจัดการผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างท่ัวถึง ยุติธรรม 
เท่าเทียมกัน 

มี  

7. วิทยาลัยสนับสนุนความร่วมมือกันในองค์กรและประสานความร่วมมือกับ 
ชุมชน 

มี  

8. วิทยาลัยสนับสนุนบุคลากรให้มีอ านาจหน้าท่ีที่รับผิดชอบ  มีความคิด 
สร้างสรรค์งาน  โดยให้บุคลากรมีการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม 

มี  

9. วิทยาลัยมีการพัฒนาระบบเพื่อกระบวนการบริหารจัดการ  การพัฒนากลยุทธ์ 
และการวัดผลของสมรรถนะที่ส าคัญ 

มี  
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10. วิทยาลัยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการปรับปรุงกิจกรรม/ 
วิธีการท างาน  โดยการจัดหาทรัพยากรและแหล่งช่วยเหลือท่ีเหมาะสม 

มี  

11. วิทยาลัยมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้อคิดเห็นสะท้อนกลับแก่บุคลากร  และมี 
การทบทวนสมรรถนะที่น าไปสู่การปรับปรุงภาวะผู้น าและการปฏิบัติของผู้บริหาร 
โดยผ่านประชาคมในองค์กร 

มี  

12. ผู้อ านวยการ  อาจารย์และบุคลากร สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัด 
การศึกษา  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ  เอกชนและ  องค์กรชุมชน 
อย่างสม่ าเสมอ 

มี  

13. วิทยาลัยมีการแสดงความคิดเห็นจากบุคลากรทุกระดับเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ  ค่านิยม และอัตตลักษณ์ของวิทยาลัย 

มี  
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ตารางที่ 4  ผลการสังเกต (Observation) กรณีการบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง 
    สาธารณสุข  (ต่อ) 
 

 
การบริหารวิทยาลัยพยาบาล 

การปฏิบัต ิ
มี/ท า/สร้าง ไม่ม/ีไม่ท า/

ไม่สร้าง 
14. วิทยาลัยมีอัตลักษณ์  เอกลักษณ์ ประจ าวิทยาลัยที่แสดงปรัชญาทาง 
การศึกษาพยาบาลหรือความเชื่อท่ีเป็นรูปธรรม 

มี  

15. วิทยาลัยมีการก าหนดปณิธานของหน่วยงานหรือองค์กรเพื่อเป็นเป้าหมายที่มี 
จุดเน้นมุ่งความเป็นเลิศ 

มี  

16. วิทยาลัยก าหนดนโยบายที่มีความสอดคล้องกับสภาพการแข่งขันด้าน 
การศึกษาในปัจจุบัน และใช้หลักการตลาดบูรณาการในการมองอนาคตของ 
องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหาร หรือมีความโดดเด่นเฉพาะด้าน 

มี  

17. วิทยาลัยมีกระบวนการวางแผนที่น าข้อมูลข่าวสารมาพิจารณาร่วมกัน  ได้แก่ 
แผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการ  มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา   
การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานของวิทยาลัย ข้อมูลจากผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มี  

18. วิทยาลัยมีการวิเคราะห์องค์กรและสร้างกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาองค์การให้ 
สอดคล้องกับทิศทางที่เกิดจากผลการวิเคราะห์องค์กร 

มี  

19. บุคลากรมีการก าหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน  ให้มีความ 
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์ และแผนงานของวิทยาลัย 

มี  

20. บุคลากรในทุกระดับได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและให้อ านาจหน้าที่โดยตรง 
ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของวิทยาลัย  และการปรับปรุงกระบวนการของกิจกรรม 

มี  

21. บุคลากรในวิทยาลัยสามารถเขียนแผนปฏิบัติการ  โดยแปลงจากวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ค่านิยม  นโยบาย  และแผนงาน   ภายใต้การจัดล าดับความส าคัญของ 
ปัญหา  เป้าหมายของการวัด  และขั้นตอนในการปฏิบัติ 

มี  

22. บุคลากรมีความผูกพันกันกับวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการพัฒนาคนในองค์กร 
พัฒนางาน และมุ่งมั่นในการปฏิบัติการตามแผนงานของวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ 

มี  

23. อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในการสอนและมีวิธีสอนที่เหมาะสมโดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ตอบสนองต่ออัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของวิทยาลัย 

มี  

24. อาจารย์มีความสามารถในการใช้ส่ือ  นวัตกรรม  เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา
สนใจและเอาใจใส่ต่อการเรียนรู้ 

มี  

25. อาจารย์มีการปฏิบัติงานครอบคลุม 4 มิติ ของระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย 
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

มี  
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26. อาจารย์มีผลงานวิชาการ องค์ความรู้ หรือนวัตกรรมที่น าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงระบบสุขภาพของประเทศหรือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทางการพยาบาล 

มี  

27. อาจารย์มีความเป็นมิตรสัมพันธ์กับชุมชน  ให้ความร่วมมือ ประสานงานกับ
หน่วยงาน และองค์กรชุมชน 

มี  

 
ตารางที่ 4  ผลการสังเกต (Observation) กรณีการบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง 

    สาธารณสุข  (ต่อ) 
 

 
การบริหารวิทยาลัยพยาบาล 

การปฏิบัต ิ
มี/ท า/สร้าง ไม่ม/ีไม่ท า/

ไม่สร้าง 
28. บุคลากรสายสนับสนุนมีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ มี  
29. อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนย้ิมแย้มแจ่มใสให้การต้อนรับ  และปฏิบัติ 
ต่อผู้มาติดต่อด้วยความเต็มใจ 

มี  

30. บุคลากรสายสนับสนุนใส่ใจและเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานสูง มี  
31. อาจารย์และบุคลากรให้ความเคารพซึ่งกันและกัน รวมทั้งผู้มีอาวุโสหรือ
ต าแหน่งสูงกว่า 

มี  

32. วิทยาลัยจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์กรท่ีโปร่งใส  ตรวจสอบได้  และ
รับผิดชอบต่อสังคม 

มี  

33. วิทยาลัยจัดท าแผนงาน/แผนงบประมาณ/แผนก าลังคนขององค์กรแบบมี 
ส่วนร่วม 

มี  

34. วิทยาลัยมีการปรับปรุงการบริหารงานให้ยืดหยุ่น  เหมาะสมกับบริบทของ 
สังคม 

มี  

35. วิทยาลัยมีโครงสร้างการบริหารที่เป็นแนวราบ แบ่งตามภาควิชา  และ 
รับผิดชอบในรูปคณะกรรมการ 

มี  

36. วิทยาลัยมีการปรับกลไกการเข้าสู่ต าแหน่งของบุคลากรท่ีโปร่งใสและ 
เป็นธรรม 

มี  

37. วิทยาลัยมีการกระจายอ านาจการตัดสินใจและมีการก ากับติดตามอย่างม ี
ประสิทธิภาพ 

มี  

38. วิทยาลัยมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ  เอกชน และองค์กร 
ประชาคมภายนอกวิทยาลัย 

มี  

39. วิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับความต้องการ 
ความจ าเป็น  ความคาดหวัง  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ผู้รับบริการ  และ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มี  
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40. บุคลากรได้รับการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความต้องการ  ความจ าเป็น   
ความคาดหวัง  และการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาของกลุ่มนักศึกษา 
ผู้รับบริการ 

มี  

41. วิทยาลัยมีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารจากกลุ่มผู้รับบริการ 
ทั้งภายในและภายนอก น ามาใช้ในการปรับปรุงโปรแกรมและวิธีการด าเนินงานใน 
โครงการต่างๆ    

มี  

42. วิทยาลัยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และการสร้าง 
สัมพันธภาพกับกลุ่มผู้รับบริการและหน่วยงานภายนอก  เพื่อการสร้างความมี 
ชื่อเสียงของวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในสังคม 

มี  

43. วิทยาลัยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
ประสิทธิผลของหน่วยงาน 

มี  
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ตารางที่ 4  ผลการสังเกต (Observation) กรณีการบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง 
    สาธารณสุข  (ต่อ) 
 

 
การบริหารวิทยาลัยพยาบาล 

การปฏิบัต ิ
มี/ท า/สร้าง ไม่ม/ีไม่ท า/

ไม่สร้าง 
44. วิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
ที่เป็นผลผลิตของวิทยาลัย  การน าองค์กร  และกระบวนการที่มุ่งไปที่เป้าหมาย 
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

มี  

45. วิทยาลัยมีระบบปฏิบัติการงานสารบรรณ  การเงิน  พัสดุ  บุคลากร  และ 
การประกันคุณภาพการศึกษาทางอิเลคทรอนิกส์ที่ตรวจสอบได้ 

มี  

46. ข้อมูลข่าวสารถูกน ามาใช้โดยผ่านการวิเคราะห์จากหน่วยงานในวิทยาลัย   
มีการทบทวน   และปรับปรุงสมรรถนะที่มีความเกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์  แผนงาน 
และเป้าหมาย 

มี  

47. บุคลากรได้รับข้อมูลการประเมินผลการด าเนินงานของวิทยาลัยจากผู้ร่วมงาน 
และข้อมูลจากหน่วยงานในวิทยาลัย  น าข้อมูลข่าวสารมาใช้เพื่อประเมิน 
ความก้าวหน้าและประสิทธิผลขององค์กร 

มี  

48. การบริหารงานในระบบของวิทยาลัย มีคณะกรรมการวิทยาลัยและ 
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ในการก าหนดนโยบาย ติดตามตรวจสอบผล 
การด าเนินงานให้เป็นไปตามทิศทางท่ีวิทยาลัยก าหนด 

มี  

49. วิทยาลัยมีการช่วยเหลือบุคลากรให้มีการพัฒนาศักยภาพอย่างสูงสุดและ 
สนับสนุนการด าเนินงานให้เกิดการบรรลุพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 

มี  

50. วิทยาลัยมีการส่งเสริมความเป็นเลิศ  โดยผู้บริหารและบุคลากรมีความมุ่งมั่น 
มีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนการด าเนินการสู่ความส าเร็จหรือประสิทธิผลของ 
การด าเนินงานที่มีความโดดเด่น  และมีคุณภาพที่คงไว้ได้อย่างย่ังยืน 

มี  

51. อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนต้องสามารถเป็นผู้ขับเคล่ือนกิจกรรม 
ต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ 

มี  

52. วิทยาลัยมีการแสดงความชื่นชมในการได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการและ 
การพัฒนาวิชาชีพของบุคลากรทุกระดับ 

มี  

53. บุคลากรสามารถเข้าถึงการประเมินบุคลากรรายบุคคลและการสนับสนุน 
ทรัพยากรให้แก่กลุ่ม/ทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

มี  

54. วิทยาลัยมีระบบการประเมินตามสภาพจริงในการประเมินสถานที่ท างาน 
สภาพแวดล้อมในการท างาน  และความพึงพอใจของบุคลากร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มี  

55. วิทยาลัยมีระบบการพัฒนาบุคลากรและระบบการเตรียมความพร้อมบุคลากร 
ที่มีประสิทธิภาพ 

มี  
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56. วิทยาลัยมีการคัดเลือก/สรรหา/บรรจุ บุคลากรท่ีเหมาะสม ตรงตามสาขาวิชา 
สอดคล้องกับภารกิจ 

มี  

57. วิทยาลัยมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ มีความ 
เช่ียวชาญทั้งวิชาการและการพยาบาล 

มี  

58. วิทยาลัยส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรมีความรู้  ความสามารถใน 
การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง 

มี  
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ตารางที่ 4  ผลการสังเกต (Observation) กรณีการบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง 
    สาธารณสุข  (ต่อ) 
 

 
การบริหารวิทยาลัยพยาบาล 

การปฏิบัต ิ
มี/ท า/สร้าง ไม่ม/ีไม่ท า/

ไม่สร้าง 
59. วิทยาลัยมีกิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานในการปฏิบัติงาน 
แก่อาจารย์และบุคลากรทั้งภายในและนอกวิทยาลัย 

มี  

60. ผู้บริหารระดับรองและหัวหน้างานมาจากการสรรหาตามคุณสมบัติที่ก าหนด 
ตามลักษณะงานและสมัครใจท่ีจะท างาน 

มี  

61. วิทยาลัยมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและยุติธรรม มี  
62. วิทยาลัยมีแผนการบริหารงบประมาณที่ชัดเจน และมีการยืดหยุ่นในการปรับ 
แผนตามไตรมาส  เพื่อสนับสนุนผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการแต่ละแผนสามารถ 
ด าเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

มี  

63. วิทยาลัยมีกระบวนการด าเนินงานและการควบคุมก ากับรายรับรายจ่ายของ 
วิทยาลัยที่มีเหตุผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีแผนการด าเนินงานที่มี 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายชัดเจน 

มี  

64. วิทยาลัยมีการจัดหารายได้ โดยมีแนวทางวิธีการสร้าง  การแสวงหาทรัพย์สิน 
หรือผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการด าเนินงาน  เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน 
ในระยะยาว 

มี  

65. วิทยาลัยมีบรรยากาศขององค์กรวิชาการ มี  
66. มีการบริหารวิชาการที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศในระดับชาต ิ โดยผู้บริหารก าหนด 
นโยบายและวิสัยทัศน์ร่วมกันกับบุคลากร 

มี  

67. วิเคราะห์และจัดหลักสูตรวิชาที่ทันสมัย  สอดคล้องกับปัญหาและ 
ความต้องการของประชาชนและสภาพสังคม 

มี  

68. จัดท าข้อตกลงศึกษาร่วมกันกับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ   
มีการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล  และมีการแลกเปลี่ยน/รับนักศึกษา 
และอาจารย์ 

มี  

69. จัดการสอน/จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย มี  
70. วิทยาลัยมุ่งความส าเร็จทางวิชาการของนักศึกษาทุกวิถีทาง มี  
71. แผนการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์มีโครงสร้างครบทั้งพุทธิวิสัย ทักษะพิสัย 
และจิตพิสัย 

มี  

72. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ตามกรอบมาตรฐานการศึกษา  ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
คุณลักษณะบัณฑิตและอัตลักษณ์บัณฑิตที่ก าหนดไว้ 

มี  
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73. มีการจัดกิจกรรมสอบรวบยอดทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติและสอนซ่อมส าหรับ 
นักศึกษาที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

มี  

74. มีการสอนเสริมทางวิชาการส าหรับนักศึกษาพยาบาลเพื่อเตรียมการสอบ 
ขอขึ้นทะเบียนวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ 

มี  

75. ให้บริการห้องสมุดที่มีมาตรฐาน มีเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา 
และสนับสนุนการสอนของอาจารย์ 

มี  
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ตารางที่ 4  ผลการสังเกต (Observation) กรณีการบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง 
    สาธารณสุข  (ต่อ) 
 

 
การบริหารวิทยาลัยพยาบาล 

การปฏิบัต ิ
มี/ท า/สร้าง ไม่ม/ีไม่ท า/

ไม่สร้าง 
76. ให้บริการแหล่งเรียนรู้ตลอดเวลา  เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต   
สื่อเทคโนโลยี  เป็นต้น 

มี  

77. สนับสนุนเงินทุนวิจัยให้คณาจารย์หรือการจ้างนักศึกษาช่วยงานวิจัย มี  
78. ส่งเสริมการวิจัย โดยท าข้อตกลงร่วมการวิจัยกับภาคเอกชนหรือองค์กรชุมชน 
ในประเทศ 

ท า  

79. ส่งเสริมการวิจัยโดยท าข้อตกลงร่วมงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาพยาบาล 
ในต่างประเทศ 

ท า  

80. ส่งเสริมการวิจัยที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคม มี  
81. พัฒนาระบบกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของการวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญา มี  
82. วิทยาลัยมีศูนย์ความเป็นเลิศทางสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มี  
83. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับการสอนและการวิจัย มี  
84. จัดกิจกรรมให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน/สังคม มี  
85. สนับสนุนการท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมของประเทศ มี  
86. เผยแพร่สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง มี  
87. วิทยาลัยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีประสิทธิภาพและมี 
ความต่อเนื่อง  

มี  

88. วิทยาลัยมีการธ ารงไว้ซึ่งการรักษามาตรฐานที่สูงในการจัดโปรแกรมการเรียน 
การสอน  โปรแกรมการ ให้บริการแก่นักศึกษาและผู้รับบริการ 

มี  

89. วิทยาลัยมีการก าหนดวิธีการท างานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   
มีมาตรฐาน และมีระบบการจัดเก็บเอกสารเป็นอย่างดี 

มี  

90. วิทยาลัยมีการปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องกันกับเอกสารและขั้นตอนมาตรฐาน 
ที่ก าหนด 

มี  

91. ขั้นตอนการท างานได้รับการทบทวน และมีการปรับปรุง/พัฒนาตาม 
ข้อก าหนดพื้นฐานของวิทยาลัย 

มี  

92. มีการเทียบเคียงสมรรถนะกับองค์กรอ่ืน มี  
93. นักศึกษาสามารถเข้าถึง และมีความพึงพอใจต่อการบริการของวิทยาลัย 
ได้รับทราบข้อมูลย้อนกลับผลการปฏิบัติในปีที่ผ่านมา  พร้อมแนวทางพัฒนาการ 
ให้บริการแก่นักศึกษา 

มี  

94. บุคลากรรับรู้และมีความพึงพอใจต่อการบริหารของวิทยาลัย ได้รับข้อมูล มี  
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ย้อนกลับผลการปฏิบัติในปีที่ผ่านมาพร้อมแนวทางการพัฒนาของผู้บริหารและ 
คณะผู้บริหาร 

 
 
 
 5. สรุปผลการสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญจากการสังเกตการณ์การบริหารวิทยาลัยพยาบาล เพ่ือน ามาสร้างเป็นตัวแปร 
  เน่ืองด้วยข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และการ
สังเกต มีความสอดคล้องกันในหลายประเด็น  ผู้วิจัยจึงได้น ามาบูรณาการเข้าด้วยกัน สรุปเป็นตัวแปร 
และน ามาสร้างเป็นข้อค าถามของแบบสอบถามความคิดเห็นแล้วจึงให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร
การศึกษา ด้านการบริหารการศึกษาพยาบาล และด้านสถิติ จ านวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความ
ตรงทางเนื้อหา (Content Validity) น ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective 
Congruence: IOC) พบว่า ข้อค าถามในแต่ละข้อมีค่าดัชนีความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.5 0 ขึ้นไป 
ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอให้ปรับแก้ไขข้อค าถามบางข้อให้มีความเหมาะสม ผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขตามค าแนะน า   หลังจากนั้นได้น าเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง
อีกครั้งหน่ึงรวมทั้งปรับปรุงแก้ไขภาษา  ท าให้ได้ข้อค าถาม จ านวนทั้งสิ้น 117 ข้อ รายละเอียด        
ดังตารางที่ 5  หลังจากนั้นทดลองเครื่องมือ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเดียวกับการ
วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับผู้ให้ข้อมูลที่มีลักษณะเหมือนกลุ่มตัวอย่างทุกประการ 
จ านวน 36 คน รวบรวมข้อมูลทั้งหมดวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามด้วย

การค านวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา  (α-coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค ( Cronbach) ได้   
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ เท่ากับ .988 แสดงว่าแบบสอบถามดังกล่าวนี้มีความเหมาะสมส าหรับการ
น าไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป  
 

ตารางที่ 5  สรุปสาระส าคัญจากการสังเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และการสังเกต 
     

ข้อที ่ ข้อความ 
1 ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความรู้ทางการบริหารการศึกษา  สามารถถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติได้ 
2 ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตร การบริหารหลักสูตรและมุ่งเน้นการบริหาร 

วิชาการที่เป็นเลิศ 
3 ผู้บริหารเป็นผู้ที่สามารถปกครองคนด้วยหลัก 

ธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานตามกฎหมายและจริยธรรม   
4 ผู้บริหารมีภาวะผู้น า เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงที่มุ่งมั่นในการกระท าส่ิงต่างๆที่ดีกว่าเดิมเสมอ 
5 ผู้บริหารเป็นแบบอย่างในการน าองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
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6 ผู้บริหารมีการก าหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าหมาย ค่านิยม  ความคาดหวัง  การสร้างคุณค่า 
  ผลการด าเนินงาน และความส าเร็จ 

7 ผู้บริหารก าหนดทิศทางโดยค านึงถึงความต้องการ  ความจ าเป็น  และการตอบสนองต่อการคาดหวัง 
ของนักศึกษา  ผู้ปกครองและผู้ใช้บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาล 

8 ผู้บริหารมีการท างานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยการท าความเข้าใจถึงความจ าเป็นและความคาดหวัง 
ที่มีต่อสถาบัน 

9 ผู้บริหารมีการท างานเชิงรุก  รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร  มีส่วนร่วมในการท างาน   
10 ผู้บริหารสร้างคุณค่าของงาน ให้การช่ืนชมบุคลากรและทีมงาน  
11 ผู้บริหารสามารถจัดการผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างท่ัวถึง ยุติธรรม เท่าเทียมกัน 
12 ผู้บริหารกระตุ้นส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือกันในองค์กรและประสานความร่วมมือกับภายนอก 

องค์กร 



 185 

ตารางที่ 5  สรุปสาระส าคัญจากการสังเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และการสังเกต 
 (ต่อ) 
     

ข้อที ่ ข้อความ 
13 ผู้บริหารมีการกระตุ้นและสนับสนุนบุคลากรให้มีความคิดสร้างสรรค์งานนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 
14 ผู้บริหารท าให้เชื่อมั่นได้ว่ามีระบบการบริหารจัดการที่ดี  มีการพัฒนากลยุทธ์  ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ตรง 

ประเด็น และมีการวัดผลสมรรถนะที่ส าคัญของบุคลากร   
15 ผู้บริหารสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการปรับปรุงกิจกรรม/ วิธีการท างาน  โดยการจัดหา 

ทรัพยากรและแหล่งช่วยเหลือท่ีเหมาะสม 
16 ผู้บริหารมีความตระหนักและมีเป้าหมายการพัฒนาร่วมกันกับบุคลากรในเรื่องการสร้างความเป็นเลิศ 

ของการบริหารสถาบัน 
17 ผู้บริหารมีการกระท าที่เป็นตัวอย่างท่ีดีโดยมีการท างานอย่างมีประสิทธิผล  มีการน าข้อเสนอแนะ 

ในปีที่ผ่านมา มาปรับปรุงและมีการทบทวนกระบวนการท างานเพื่อการพัฒนางานอยู่เสมอ 
18 ผู้บริหารมีการท าความเข้าใจอย่างชัดเจนกับบุคลากรท่ีแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะน ามาสู่การ 

บริหารสู่ความเป็นเลิศ  โดยมีการสร้างพันธะสัญญา ซึ่งประยุกต์จากหลักการบริหารจัดการ 
กระบวนการท างานที่ใช้อยู่   พิจารณาบนพื้นฐานของสภาพแนวโน้มของปัญหา และการจัดล าดับ 
ความส าคัญของปัญหา 

19 ผู้บริหารมีการกระตุ้น  ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้อคิดเห็นสะท้อนกลับแก่บุคลากร  และมีการทบทวน 
สมรรถนะของผู้บริหารที่น าไปสู่การปรับปรุงภาวะผู้น าและการปฏิบัติของผู้บริหาร โดยผ่านประชาคม 
ในองค์กร 

20 ผู้บริหารมีการตอบสนองต่อความสนใจของสาธารณชนและมีวิธีการท่ีสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน/ 
สังคม/ประเทศ 

21 ผู้บริหาร  อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดการศึกษา   
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ  เอกชนและองค์กรชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 

22 วิทยาลัยมีการทบทวนท าความเข้าใจอย่างชัดเจน  เกี่ยวกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยม และอัตตลักษณ์ 
ของวิทยาลัย  โดยรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกปี 

23 วิทยาลัยก าหนดปณิธานของหน่วยงานหรือองค์กรเพื่อเป็นเป้าหมายที่มีจุดเน้นมุ่งความเป็นเลิศ 
24 วิทยาลัยก าหนดนโยบายที่มีความสอดคล้องกับสภาพการแข่งขันด้านการศึกษาในปัจจุบัน และใช ้

หลักการตลาดบูรณาการในการมองอนาคตขององค์กรท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหาร หรือมีความโดด 
เด่นเฉพาะด้าน 

25 วิทยาลัยจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีฉบับใหม่ มีการน าข้อมูลผลลัพธ์จากการ 
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณที่แล้วมาเป็นข้อมูลน าเข้าให้แก่บุคลากร 
พิจารณาวางแผนร่วมกัน  

26 วิทยาลัยมีการวิเคราะห์องค์กรและน าผลการวิเคราะห์มาสร้างกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาองค์กร 
27 บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการของหน่วยงานสอดคล้องกับนโยบาย 
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  ยุทธศาสตร์ และแผนงานของวิทยาลัย 
28 วิทยาลัยมีการก าหนดตัวชี้วัดตามพันธกิจและนโยบายของผู้อ านวยการ 
29 บุคลากรทุกระดับได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและให้อ านาจในการด าเนินงานพัฒนากิจกรรมของ 

วิทยาลัยตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 
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ตารางที่ 5  สรุปสาระส าคัญจากการสังเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และการสังเกต 
 (ต่อ) 
     

ข้อที ่ ข้อความ 
30 บุคลากรในวิทยาลัยสามารถจัดท าแผนปฏิบัติการ  โดยถ่ายทอดจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม นโยบาย 

และแผนงาน   ภายใต้การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา  เป้าหมายของการวัด  และขั้นตอนใน 
การปฏิบัติ 

31 อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมีความผูกพันกับวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการพัฒนาคน พัฒนางาน  
องค์กร และมุ่งมั่นในการปฏิบัติการตามแผนงานของวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ 

32 กระบวนการของงานที่มีความส าคัญมาก ต้องมีการจ าแนกประเภทส าหรับการน ามาวางแผนเช่ือมโยง 
มีการทบทวนและปรับปรุงโดยบุคลากรท่ีท างานภายในกระบวนการนั้น  

33 อาจารย์มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย  หลากหลาย  กระตุ้นความคิดของนักศึกษาและเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

34 อาจารย์มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือวัตถุประสงค์ท่ีแน่นอน  และมีความยืดหยุ่น
ในเนื้อหาการสอน 

35 อาจารย์มีกระบวนการสอนที่สอดคล้องกับตามหลักสูตร ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาและ
ชุมชน 

36 อาจารย์มีการค านึงถึงศักยภาพของผู้เรียนและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
37 อาจารย์มีความสามารถในการใช้ส่ือ  นวัตกรรม  เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจและเอาใจใส่ต่อ 

การเรียนรู้ 
38 อาจารย์มีเทคนิคการวัดผล  ประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดของมาตรฐานการศึกษา 
39 อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในทุกด้านตามมาตรฐานการศึกษา 
40 อาจารย์มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานครอบคลุม4 พันธกิจของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา 

ประกอบด้วย การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะเเละวัฒนธรรม และส่งเสริม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

41 อาจารย์มีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
42 อาจารย์มีความเป็นมิตรสัมพันธ์กับชุมชน  ให้ความร่วมมือ ประสานงานกับหน่วยงาน และองค์กรชุมชน  
43 บุคลากรสายสนับสนุนมีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ สามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

ของวิทยาลัยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ 
44 บุคลากรสายสนับสนุนมีคุณภาพตามลักษณะงาน ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบและให้การบริการด้วยหัวใจ 

ความเป็นมนุษย์ 
45 บุคลากรสายสนับสนุนใส่ใจและเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานสูง 
46 อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเป็นผู้ถือปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
47 วิทยาลัยจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์กรท่ีโปร่งใส  ตรวจสอบได้  และรับผิดชอบต่อสังคม 
48 วิทยาลัยจัดท าแผนงาน/แผนงบประมาณ/แผนก าลังคนขององค์กรแบบมีส่วนร่วม 
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49 วิทยาลัยมีการปรับปรุงการบริหารงานให้ยืดหยุ่น  เหมาะสมกับบริบทของสังคม 
50 วิทยาลัยมีโครงสร้างขององค์กร โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาและครอบคลุมพันธกิจ 

ของการบริหารสถาบันในระดับอุดมศึกษา 
51 วิทยาลัยมีโครงสร้างองค์กรที่เป็นแนวราบ  แบ่งตามเนื้องาน  ไม่แบ่งตามภาควิชา  และรับผิดชอบใน 

รูปคณะกรรมการ 
52 วิทยาลัยมีการปรับระบบและกลไกการเข้าสู่ต าแหน่งของบุคลากรท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 
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ตารางที่ 5  สรุปสาระส าคัญจากการสังเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และการสังเกต 
 (ต่อ) 
     

ข้อที ่ ข้อความ 
53 วิทยาลัยมีการกระจายอ านาจการตัดสินใจและมีการก ากับติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ 
54 วิทยาลัยเปิดโอกาสให้ประชาคมทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กร 
55 วิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับความต้องการ  ความจ าเป็น   

ความคาดหวัง  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ผู้รับบริการ  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
56 บุคลากรได้รับการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความต้องการ  ความจ าเป็น  ความคาดหวัง  และการจัดล าดับ 

ความส าคัญของปัญหาของกลุ่มนักศึกษาและผู้รับบริการ 
57 วิทยาลัยมีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารจากกลุ่มผู้รับบริการท้ังภายในและภายนอก น ามาใช้ 

ในการปรับปรุงวิธีการด าเนินงานในโครงการต่าง ๆ 
58 วิทยาลัยมีการส่ือสาร ประชาสัมพันธ์ และการสร้างสัมพันธภาพกับกลุ่มผู้รับบริการและหน่วยงาน 

ภายนอก  เพื่อการสร้างความมีชื่อเสียงของวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในสังคม 
59 วิทยาลัยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลของหน่วยงานกับ 

หน่วยงานภายนอก 
60 วิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  สามารถจัดท าข้อมูลข่าวสารที่เป็นผลผลิตของวิทยาลัย 

การน าองค์กร  และกระบวนการที่มุ่งไปที่เป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
61 วิทยาลัยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์  แผนงานและ 

เป้าหมาย 
62 บุคลากรทุกระดับมีการน าข้อมูลจากระบบสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ขององค์กร 
63 การบริหารงานในระบบของวิทยาลัย มีคณะกรรมการวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

ในการก าหนดนโยบาย ติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามทิศทางท่ีวิทยาลัยก าหนด 
64 ทีมงานในวิทยาลัยมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  
65 วิทยาลัยมีการช่วยเหลือบุคลากรให้มีการพัฒนาศักยภาพอย่างสูงสุดเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานให้ 

บรรลุพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
66 ผู้บริหารและบุคลากรมีความมุ่งมั่น  มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินการสู่ความส าเร็จหรือ 

ประสิทธิผลของการด าเนินงานที่มีความโดดเด่น  และมีคุณภาพที่คงไว้ได้อย่างย่ังยืน 
67 อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถเป็นผู้ขับเคล่ือนกิจกรรมต่างๆตามที่ก าหนดไว้ 
68 บุคลากรสายสนับสนุนช่วยให้อาจารย์สามารถด าเนินงานตามพันธกิจที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี 
69 วิทยาลัยมีการแสดงความชื่นชมในการได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพของ 

บุคลากรทุกระดับ 
70 บุคลากรสามารถเข้าถึงการประเมินบุคลากรรายบุคคลและการสนับสนุนทรัพยากรให้แก่กลุ่ม/ทีมงาน 

อย่างมีประสิทธิภาพ 
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71 วิทยาลัยมีระบบการประเมินตามสภาพจริงในการประเมินสถานที่ท างาน  สภาพแวดล้อมในการท างาน 
และความพึงพอใจของบุคลากร/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

72 วิทยาลัยมีระบบการพัฒนาบุคลากรและระบบการเตรียมความพร้อมบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ 
73 วิทยาลัยมีการคัดเลือก/สรรหา/บรรจุ บุคลากรท่ีเหมาะสม ตรงตามสาขาวิชาสอดคล้องกับภารกิจ 
74 วิทยาลัยมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญทั้งวิชาการและการพยาบาล 
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ตารางที่ 5  สรุปสาระส าคัญจากการสังเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และการสังเกต 
 (ต่อ) 
     

ข้อที ่ ข้อความ 
75 ผู้บริหารระดับรองและหัวหน้างานมาจากการสรรหาตามคุณสมบัติที่ก าหนดตามลักษณะงานและ 

สมัครใจท่ีจะท างาน 
76 วิทยาลัยมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและยุติธรรม 
77 วิทยาลัยมียุทธศาสตร์การบริหารการเงินที่มุ่งเน้นความโดดเด่น ความแตกต่าง เหนือกว่ามาตรฐาน 

ที่เป็นอยู ่
78 วิทยาลัยมีแผนการบริหารงบประมาณที่ชัดเจน และมีการยืดหยุ่นในการปรับแผนตามไตรมาส   

เพื่อสนับสนุนผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการแต่ละแผนสามารถด าเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 

79 วิทยาลัยมีกระบวนการด าเนินงานและการควบคุมก ากับรายรับรายจ่ายของวิทยาลัยที่โปร่งใส 
 ตรวจสอบได้  

80 วิทยาลัยมีการวางแผนการใช้ทรัพยากรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงานและโครงการ 
ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานและผู้เก่ียวข้อง 

81 วิทยาลัยมีการจัดหารายได้ โดยมีแนวทางวิธีการสร้างรายได้  การแสวงหา  ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ 
ที่จะได้รับจากการด าเนินงาน  เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว 

82 วิทยาลัยมีการบริหารวิชาการที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศในระดับชาต ิ โดยผู้บริหาร กรรมการของวิทยาลัย 
ก าหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ร่วมกันกับบุคลากร 

83 วิทยาลัยมีการด าเนินงานที่มุ่งความส าเร็จทางวิชาการของนักศึกษาทุกวิถีทาง 
84 วิทยาลัยมีการปรับปรุง/จัดหลักสูตรวิชาที่ทันสมัย  สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ 

ประชาชนและสภาพสังคม 
85 วิทยาลัยมีการจัดท าข้อตกลงศึกษาร่วมกันกับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ  และมีการ 

แลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ 
86 วิทยาลัยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตและอัตลักษณ์บัณฑิต 

ที่ก าหนดไว้ 
87 วิทยาลัยให้บริการห้องสมุดที่มีมาตรฐาน มีเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาและสนับสนุน 

การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 
88 วิทยาลัยให้บริการแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน เช่น ห้องคอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต  สื่อเทคโนโลยี   

เป็นต้น 
89 วิทยาลัยสนับสนุนเงินทุนวิจัยให้คณาจารย์และหรือการจ้างนักศึกษาช่วยงานวิจัย 
90 วิทยาลัยส่งเสริมให้มีการจัดท าวิจัยร่วมกับองค์กร/หน่วยงานภายนอก 
91 วิทยาลัยส่งเสริมให้มีการจัดท าผลงานวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ 
92 วิทยาลัยส่งเสริมการวิจัยที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาของชุมชนและสังคม 
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93 วิทยาลัยพัฒนาระบบกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของการวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญา 
94 วิทยาลัยมีศูนย์ความเป็นเลิศทางสุขภาพในการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพและการวิจัย 
95 วิทยาลัยส่งเสริมการบริการวิชาการ การวิจัย  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สอดคล้องกับสภาพปัญหา

และความต้องการของชุมชน/สังคม 
96 วิทยาลัยส่งเสริมการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับการสอนและการวิจัย 
97 วิทยาลัยจัดกิจกรรมให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน/สังคมอย่างต่อเนื่อง 
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ตารางที่ 5  สรุปสาระส าคัญจากการสังเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และการสังเกต 
 (ต่อ) 
     

ข้อที ่ ข้อความ 
98 วิทยาลัยสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น/ประเทศ 
99 วิทยาลัยมีการเผยแพร่สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับชาติ/นานาชาติ 
100 วิทยาลัยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง พร้อมรองรับ 

การประกันคุณภาพภายนอก 
101 วิทยาลัยมีการควบคุมก ากับการจัดโปรแกรมการเรียนการสอน  โปรแกรมการให้บริการแก่นักศึกษา

และผู้รับบริการ เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
102 วิทยาลัยก าหนดวิธีการท างานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  มีมาตรฐาน และมีระบบการจัด 

เก็บเอกสารเป็นอย่างดี 
103 วิทยาลัยมีการปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องกับเอกสารและขั้นตอนมาตรฐานที่ก าหนด 
104 วิทยาลัยมีขั้นตอนการท างานที่ได้รับการทบทวน และมีการปรับปรุง/พัฒนาตามข้อก าหนดพื้นฐานของ 

วิทยาลัย 
105 วิทยาลัยมีการพัฒนากระบวนการด าเนินงานให้ดีขึ้นกว่าเดิมโดยเปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืน  มีการ 

เทียบเคียงสมรรถนะที่เหมาะสม  
106 นักศึกษาสามารถเข้าถึง และมีความพึงพอใจต่อการบริการของวิทยาลัย  ได้รับทราบข้อมูลย้อนกลับ 

ผลการปฏิบัติในปีที่ผ่านมา  พร้อมแนวทางพัฒนาการให้บริการแก่นักศึกษา 
107 บุคลากรรับรู้และมีความพึงพอใจต่อการบริหารของวิทยาลัย ได้รับข้อมูลย้อนกลับผลการปฏิบัติใน 

ปีที่ผ่านมาพร้อมแนวทางการพัฒนาของผู้บริหารและคณะผู้บริหาร   
108 วิทยาลัยมีการวัดผลกระทบจากการด าเนินงานที่ส่งผลต่อชุมชน/สังคม  มีการท าความเข้าใจกับ 

ประชาคมและน าข้อมูลที่ผ่านมาไปปรับปรุงในปีต่อไป 
109 วิทยาลัยมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านคุณภาพผลงานวิจัย  ความรับผิดชอบต่อสังคม  และคุณภาพบัณฑิต     
110 วิทยาลัยมีนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียง  เกียรติประวัติ  มีผลงานดีเด่นเป็นแบบอย่าง 
111 บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลทุกคนมีความรู้และสมรรถนะสูงตรงตามมาตรฐานอุดมศึกษา โดยมีความ 

เช่ียวชาญด้านการปฏิบัติการพยาบาลอย่างโดดเด่น เข้าใจ และเข้าถึงระบบสุขภาพของชุมชน 
112 บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลทุกคนสามารถสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ 

วิชาชีพการพยาบาล จากการทดสอบของสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทยผ่านในปีแรก  
113 บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลทุกคนมีพฤติกรรมบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ตาม 

ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
114 ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร 

พยาบาลศาสตรบัณฑิตตามเกณฑ์ที่ก าหนด    
115 วิทยาลัยมีบุคลากรที่ได้รับการชมเชยและรางวัลบุคลากรดีเด่นในระดับจังหวัด/ชาติ 
116 วิทยาลัยได้รับรางวัลผลงานดีเด่นด้านการศึกษาในระดับชาติ 
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117 วิทยาลัยเป็นที่ช่ืนชม  เป็นแบบอย่าง เป็นที่นิยม  และเป็นที่ศรัทธาของชุมชน 

 
 
 
 
 6. การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA)   
    การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข  ใช้การ วิเคราะหป์ัจจัยเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA)  จาก
กลุ่มตัวอย่างวิทยาลัยพยาบาล 25 แห่ง คิดเป็นร้อยละ  89.28 ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 
จ านวน 300 ฉบับ น ามาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตารางประกอบค าบรรยาย  
ดังนี้ 
  6.1 ผล การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน 300 คน 
จ าแนกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้บริหาร ได้แก่  ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาล  รองผู้อ านวยการ/ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ 2) หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้างาน ซึ่งเป็นอาจารย์/วิทยาจารย์ที่ปฏิบัติงานสอนในวิทยาลัย
พยาบาล 3) หัวหน้างานซึ่งเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
ปฏิบัติงานในวิทยาลัยพยาบาล และ 4) ประธาน/กรรมการวิทยาลัย กลุ่มละ 75 คนเท่ากัน เมื่อแยก
พิจารณาตามเพศ  อายุ วุฒิการศึกษา  และประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน  รายละเอียด
ดังนี้ 
 

ตารางที่ 6  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
              (n = 300) 

 
 
 

สถานภาพ 

ผู้บริหาร ได้แก่  
ผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการ 
/ผู้ช่วย

ผู้อ านวยการ 

หัวหน้า
ภาควิชา/

หัวหน้างาน 
ซึ่งเป็นอาจารย์
หรือวิทยาจารย์ 

หัวหน้างานซึ่ง
เป็นข้าราชการ/
ลูกจ้างประจ า/

พนักงาน
ราชการ/ลูกจ้าง

ชั่วคราว 

ประธาน/
กรรมการ
วิทยาลัย 

 
 

รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

 
9 
66 

 
3.00 
22.00 

 
16 
59 

 
5.33 
19.67 

 
9 
66 

 
3.00 
22.00 

 
11 
64 

 
3.67 
21.33 

 
45 
255 

 
15.00 
85.00 

รวม 75 25.00 75 25.00 75 25.00 75 25.00 300 100.00 
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อายุ 
  31-40 ปี   
  41-50 ปี                         
  51 ปีขึ้นไป 

 
13 
39 
23 

 
4.33 
13.00 
7.67 

 
9 
44 
22 

 
3.00 
14.67 
7.33 

 
8 
29 
38 

 
2.66 
9.67 
12.67 

 
14 
41 
20 

 
4.66 
13.67 
6.67 

 
44 
153 
103 

 
14.67 
51.00 
34.33 

รวม 75 25.00 75 25.00 75 25.00 75 25 300 100.00 
วุฒิการศึกษา 
  ปริญญาตรี               
  ปริญญาโท            
  ปริญญาเอก 

 
- 

52 
23 

 
- 

17.33 
7.67 

 
- 

54 
21 

 
- 

18.00 
7.00 

 
13 
62 
- 

 
4.33 
20.67 

- 

 
4 
64 
7 

 
1.33 
21.34 
2.33 

 
17 
232 
51 

 
5.67 
77.33 
17.00 

รวม 75 25.00 75 25.00 75 25.00 75 25.00 300 100.00 

 
ตารางที่ 6  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

              ( n = 300) 
 

 
 

สถานภาพ 

ผู้บริหาร ได้แก่  
ผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการ 
/ผู้ช่วย

ผู้อ านวยการ 

หัวหน้า
ภาควิชา/

หัวหน้างาน 
ซึ่งเป็นอาจารย์
หรือวิทยาจารย์ 

หัวหน้างานซึ่ง
เป็นข้าราชการ/
ลูกจ้างประจ า/

พนักงาน
ราชการ/ลูกจ้าง

ชั่วคราว 

ประธาน/
กรรมการ
วิทยาลัย 

 
 

รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ประสบการณ์
การท างานใน
ต าแหน่ง
ปัจจุบัน 
  ไม่เกิน 5 ปี 
  6-10 ปี         
  11-15 ปี  
  16 ปีขึ้นไป     

 
 
 
 

22 
18 
7 
28 

 
 
 
 

7.33 
6.00 
2.33 
9.34 

 
 
 
 

27 
13 
7 
28 

 
 
 
 

9.00 
4.33 
2.33 
9.34 

 
 
 
 

18 
10 
8 
39 

 
 
 
 

6.00 
3.34 
2.66 
13.00 

 
 
 
 

22 
11 
12 
30 

 
 
 
 

7.33 
3.67 
4.00 
10.00 

 
 
 
 

89 
52 
34 
125 

 
 
 
 

29.66 
17.34 
11.32 
41.68 

รวม 75 25.00 75 25.00 75 25.00 75 25.00 300 100.00 

 
 จากตารางที่ 6 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน  300 คน  เมื่อพิจารณาใน
ภาพรวมจ าแนกตามเพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน  255 คน คิดเป็นร้อยละ 85 เป็นเพศชาย 
จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 15  มีอายุ 41-50 ปี มากที่สุด จ านวน  153 คน คิดเป็นร้อยละ  51 
น้อยที่สุด คือ มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ  14.67 ส าหรับวุฒิการศึกษาระดับ
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ปริญญาโท มากที่สุด จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 77.33 น้อยที่สุด คือปริญญาตรี จ านวน 17 คน  
คิดเป็นร้อยละ 5.67 และมีประสบการณ์ในการท างาน 16 ปีข้ึนไปมากที่สุด จ านวน  125 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.68 น้อยที่สุด คือ มีประสบการณ์ในการท างาน 11-15 ปีข้ึนไป จ านวน  34 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 11.32 
 เมื่อจ าแนกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม ในกลุ่มผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อ านวยการวิทยาลัย
พยาบาล/รองผู้อ านวยการ/ผู้ช่วยผู้อ านวยการ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน  66 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22 เป็นเพศชาย จ านวน  9 คน คิดเป็นร้อยละ  3  มีอายุ 41-50 ปี มากที่สุด จ านวน  39 คน      
คิดเป็นร้อยละ  13 น้อยที่สุด คือ มีอายุ 51 ขึ้นไป จ านวน  23 คน คิดเป็นร้อยละ 7.67 ส าหรับ       
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท มากที่สุด จ านวน  52 คน คิดเป็นร้อยละ  17.33 น้อยที่สุด คือ      
ปริญญาเอก จ านวน  23 คน คิดเป็นร้อยละ 7.67 และมีประสบการณ์ในการท างาน 16 ปีข้ึนไป     
มากที่สุด จ านวน  28 คน คิดเป็นร้อยละ  9.34 น้อยที่สุด คือ มีประสบการณ์ในการท างาน 11-15 ปี 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.33  
 
 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม ในกลุ่มหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้างานซึ่งเป็นอาจารย์หรือวิทยาจารย์
ในวิทยาลัย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 19.67  เป็นเพศชาย จ านวน 
16 คน คิดเป็นร้อยละ 5.33 มีอายุ 41-50 ปี มากที่สุด จ านวน  44 คน คิดเป็นร้อยละ 14.67       
น้อยที่สุด คือ มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 3 ส าหรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท 
มากที่สุด จ านวน  54 คน คิดเป็นร้อยละ 18 น้อยที่สุด คือ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน     
7 คน คิดเป็นร้อยละ 7 และมีประสบการณ์ในการท างาน 16 ปีข้ึนไปมากที่สุด จ านวน  28 คน       
คิดเป็นร้อยละ9.34 น้อยที่สุด คือ มีประสบการณ์ในการท างาน 11-15 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 2.33   
 ผู้ตอบแบบสอบถาม ในกลุ่มหัวหน้างานซ่ึงเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงาน
ราชการ/ลูกจ้างชั่วคราวในวิทยาลัย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน  66 คน คิดเป็นร้อยละ 22 
เป็นเพศชาย จ านวน  3 คน คิดเป็นร้อยละ 3 มีอายุ 51 ปีข้ึนไป มากที่สุด จ านวน  38 คน คิดเป็น   
ร้อยละ 12.67 น้อยที่สุด คือ มีอายุ 31-40 ปี จ านวน  8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.66 ส าหรับวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโท มากที่สุด จ านวน  62 คน คิดเป็นร้อยละ  20.67 น้อยที่สุด คือวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน  13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.33 และมีประสบการณ์ในการท างาน    
16 ปีข้ึนไป มากที่สุด จ านวน  39 คน คิดเป็นร้อยละ  13 น้อยที่สุด คือ มีประสบการณ์ในการท างาน
ไม่เกิน 5 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 6  



 197 

 ผู้ตอบแบบสอบถาม ในกลุ่มประธานและกรรมการวิทยาลัย พบว่า ส่วนใหญ่เป็น        
เพศหญิง  จ านวน  64 คน คิดเป็นร้อยละ 21.33 เป็นเพศชาย จ านวน  11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.67    
มีอายุ 41-50 ปีข้ึนไป มากที่สุด จ านวน  41 คน คิดเป็นร้อยละ  13.67 น้อยที่สุด คือ มีอายุ 31-40 ปี 
จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 4.66 ส าหรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท มากที่สุด  จ านวน  64 คน  
คิดเป็นร้อยละ  21.34 น้อยที่สุด  คือ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ  1.33 และ           
มีประสบการณ์ในการท างาน 16ปีข้ึนไป มากที่สุด จ านวน  30 คน คิดเป็นร้อยละ 10 น้อยที่สุด คือ   
มีประสบการณ์ในการท างาน 6-10 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.67 
  6.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่เป็นปัจจัยความเป็นเลิศ
ในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข   
   ส าหรับการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่เป็นปัจจัยความเป็นเลิศ
ในการบริหารวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ผู้วิจัยน าเสนอแต่ละตัวแปรโดยการ
พิจารณาจากค่ามัชฌิมเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  รายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางที่ 7  ค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหาร 
             วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

                       ( n=300) 
ตัว
แปร 

 
ข้อความ 

ค่ามัชฌิม
เลขคณิต 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1 ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความรู้ทางการบริหารการศึกษา  สามารถ
ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติได้ 

4.50 0.62 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 7  ค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหาร 
             วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  (ต่อ) 

                       ( n=300) 
ตัว
แปร 

 
ข้อความ 

ค่ามัชฌิม
เลขคณิต 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

2 ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตร  
การบริหารหลักสูตรและมุ่งเน้นการบริหารวิชาการท่ีเป็นเลิศ 

4.45 0.64 มาก 

3 ผู้บริหารเป็นผู้ที่สามารถปกครองคนด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานตามกฎหมายและ 
จริยธรรม   

4.56 0.65 มากท่ีสุด 

4 ผู้บริหารมีภาวะผู้น า เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงที่มุ่งมั่น 
ในการกระท าสิ่งต่างๆที่ดีกว่าเดิมเสมอ 

4.56 0.63 มากท่ีสุด 

5 ผู้บริหารเป็นแบบอย่างในการน าองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 4.52 0.68 มากท่ีสุด 

6 ผู้บริหารมีการก าหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าหมาย 
ค่านิยม  ความคาดหวัง  การสร้างคุณค่า  ผลการด าเนินงาน 
และความส าเร็จ 

4.51 0.60 มากท่ีสุด 

7 ผู้บริหารก าหนดทิศทางโดยค านึงถึงความต้องการ   
ความจ าเป็น  และการตอบสนองต่อการคาดหวังของ 
นักศึกษา  ผู้ปกครองและผู้ใช้บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาล 

4.46 0.62 มาก 

8 ผู้บริหารมีการท างานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยการท า 
ความเข้าใจถึงความจ าเป็นและความคาดหวังที่มีต่อสถาบัน 

4.39 0.66 มาก 

9 ผู้บริหารมีการท างานเชิงรุก  รับฟังความคิดเห็นของ 
บุคลากร และมีส่วนร่วมในการท างาน   

4.49 0.69 มาก 

10 ผู้บริหารสร้างคุณค่าของงาน ให้การช่ืนชมบุคลากรและ 
ทีมงาน  

4.47 0.68 มาก 

11 ผู้บริหารสามารถจัดการผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ  
ได้อย่างท่ัวถึง ยุติธรรม เท่าเทียมกัน 

4.42 0.68 มาก 

12 ผู้บริหารกระตุ้นส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือกันในองค์กร
และประสานความร่วมมือกับภายนอกองค์กร 

4.47 0.65 มาก 

13 ผู้บริหารกระตุ้นและสนับสนุนบุคลากรให้มีอ านาจหน้าท่ี 
ที่รับผิดชอบ  มีความคิดสร้างสรรค์งานนวัตกรรม 
อย่างต่อเนื่อง 

4.39 0.66 มาก 

14 ผู้บริหารท าให้เชื่อมั่นได้ว่ามีระบบเพื่อกระบวนการบริหาร 4.46 0.67 มาก 
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จัดการ  การพัฒนากลยุทธ์  และการวัดผลของสมรรถนะ 
ที่ส าคัญ 

15 ผู้บริหารสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ 
ปรับปรุงกิจกรรม/ วิธีการท างาน  โดยการจัดหาทรัพยากร 
และแหล่งช่วยเหลือที่เหมาะสม 

4.46 0.66 มาก 
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ตารางที่ 7  ค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหาร 
             วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  (ต่อ) 

                       ( n=300) 
ตัว
แปร 

 
ข้อความ 

ค่ามัชฌิม
เลขคณิต 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

16 ผู้บริหารมีความตระหนักและมีเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน 
กับบุคลากรในเรื่องการสร้างความเป็นเลิศของการบริหาร 
สถาบัน 

4.52 0.58 มากท่ีสุด 

17 ผู้บริหารมีการกระท าที่เป็นตัวอย่างท่ีดีโดยมีการท างาน 
อย่างมีประสิทธิผล  มีการน าข้อเสนอแนะในปีที่ผ่านมา 
น ามาปรับปรุงและมีการทบทวนเพื่อการพัฒนางาน 
อยู่เสมอ 

4.54 0.63 มากท่ีสุด 

18 ผู้บริหารมีการท าความเข้าใจอย่างชัดเจนกับบุคลากรท่ีแสดง 
ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะน ามาสู่การบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
โดยมีการสร้างพันธะสัญญา ซึ่งประยุกต์จากหลักการบริหาร 
จัดการ กระบวนการท างานที่ใช้อยู่   พิจารณาบนพื้นฐาน 
ของสภาพแนวโน้มของปัญหา และการจัดล าดับความส าคัญ 
ของปัญหา 

4.45 0.67 มาก 

19 ผู้บริหารมีการกระตุ้น  ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้อคิดเห็น 
สะท้อนกลับแก่บุคลากร  และมีการทบทวนสมรรถนะ 
ที่น าไปสู่การปรับปรุงภาวะผู้น าและการปฏิบัติของผู้บริหาร 
 โดยผ่านประชาคมในองค์กร 
 

4.42 0.70 มาก 

20 ผู้บริหารมีการตอบสนองต่อความสนใจของสาธารณชนและ 
มีวิธีการที่สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน /สังคม/ประเทศ 

4.36 0.68 มาก 

21 ผู้บริหาร  อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา สร้างการม ี
ส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดการศึกษา  ให้ความร่วมมือกับ 
หน่วยงานของรัฐ  เอกชนและองค์กรชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 

4.32 0.64 มาก 

22 วิทยาลัยมีการทบทวนท าความเข้าใจอย่างชัดเจน  เกี่ยวกับ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และอัตลักษณ์ของวิทยาลัยโดย 
รับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกปี 

4.51 0.63 มากท่ีสุด 

23 วิทยาลัยก าหนดปณิธานของหน่วยงานหรือองค์กรเพื่อเป็น 
เป้าหมายที่มีจุดเน้นมุ่งความเป็นเลิศ 

4.46 0.64 มาก 
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24 วิทยาลัยก าหนดนโยบายที่มีความสอดคล้องกับสภาพการ 
แข่งขันด้านการศึกษาในปัจจุบัน และใช้หลักการตลาด 
บูรณาการในการมองอนาคตขององค์กรท่ีมีความเป็นเลิศใน 
การบริหาร หรือมีความโดดเด่นเฉพาะด้าน 

4.37 0.69 มาก 
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ตารางที่ 7  ค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหาร 
             วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  (ต่อ) 

                       ( n=300) 
ตัว
แปร 

 
ข้อความ 

ค่ามัชฌิม
เลขคณิต 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

25 วิทยาลัยมีการจัดท าแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการ  ฉบับใหม่ 
มีการน าข้อมูลผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณที่แล้วมาเป็นข้อมูล 
น าเข้าให้แก่บุคลากรพิจารณาวางแผนร่วมกัน 

4.48 0.67 มาก 

26 วิทยาลัยมีการวิเคราะห์องค์กรและน าผลการวิเคราะห ์
มาสร้างกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาองค์กร 

4.47 0.63 มาก 

27 บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติ 
การของหน่วยงานสอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์ และ 
แผนงานของวิทยาลัย 

4.49 0.68 มาก 

28 วิทยาลัยมีการก าหนดตัวชี้วัดควรเป็นตัวชี้วัดตามพันธกิจ 
และนโยบายของผู้อ านวยการ 

4.34 0.71 มาก 

29 บุคลากรทุกระดับได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและให้อ านาจ 
ในการด าเนินงานพัฒนากิจกรรมของวิทยาลัยตามความ 
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย  

4.38 0.64 มาก 

30 บุคลากรในวิทยาลัยสามารถจัดท าแผนปฏิบัติการ  โดย 
ถ่ายทอดจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม  นโยบาย  และ 
แผนงาน   ภายใต้การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
เป้าหมายของการวัด  และขั้นตอนในการปฏิบัติ 

4.35 0.65 มาก 

31 อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมีความผูกพันกับ 
วิทยาลัย มีส่วนร่วมในการพัฒนาคน พัฒนางาน องค์กร 
และมุ่งมั่นในการปฏิบัติการตามแผนงานของวิทยาลัย 
ที่ก าหนดไว้ 

4.31 0.68 มาก 

32 กระบวนการของงานที่มีความส าคัญมาก ต้องมีการจ าแนก 
ประเภทส าหรับการน ามาวางแผนเช่ือมโยง  มีการทบทวน 
และปรับปรุงโดยบุคลากรที่ท างานภายในกระบวนการนั้น 

4.33 0.66 มาก 

33 อาจารย์มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย  หลากหลาย 
กระตุ้นความคิดของนักศึกษาและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

4.41 0.61 มาก 

34 อาจารย์มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือ 4.40 0.59 มาก 
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วัตถุประสงค์ที่แน่นอน  และมีความยืดหยุ่นในเนื้อหา 
การสอน 

35 อาจารย์มีกระบวนการสอนที่สอดคล้องกับตามหลักสูตร 
ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาและชุมชน 

4.41 0.60 มาก 

36 อาจารย์มีการค านึงถึงศักยภาพของผู้เรียนและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

4.38 0.63 มาก 
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ตารางที่ 7  ค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหาร 
             วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  (ต่อ) 

                       ( n=300) 
ตัว
แปร 

 
ข้อความ 

ค่ามัชฌิม
เลขคณิต 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

37 อาจารย์มีความสามารถในการใช้ส่ือ นวัตกรรม เพื่อกระตุ้น 
ให้นักศึกษาสนใจและเอาใจใส่ต่อการเรียนรู้ 

4.28 0.64 มาก 

38 อาจารย์มีเทคนิคการวัดผล  ประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามตัวชี้วัดของมาตรฐานการศึกษา 

4.34 0.63 มาก 

39 อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนใน 
ทุกด้านตามมาตรฐานการศึกษา 

4.31 0.64 มาก 

40 อาจารย์มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานครอบคลุม 
4 พันธกิจของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย  
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะ 
เเละวัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.29 0.68 มาก 

41 อาจารย์มีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

4.15 0.73 มาก 

42 อาจารย์มีความเป็นมิตรสัมพันธ์กับชุมชน  ให้ความร่วมมือ 
ประสานงานกับหน่วยงาน และองค์กรชุมชน  

4.39 0.65 มาก 

43 บุคลากรสายสนับสนุนมีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ 
สามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสาขา 
พยาบาลศาสตร์ 

4.12 0.73 มาก 

44 บุคลากรสายสนับสนุนมีคุณภาพตามลักษณะงาน ตัวชี้วัด 
ที่รับผิดชอบและให้การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

4.09 0.69 มาก 

45 บุคลากรสายสนับสนุนใส่ใจและเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานสูง 4.18 0.72 มาก 

46 อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเป็นผู้ถือปฏิบัติตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

4.34 0.69 มาก 

47 วิทยาลัยจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์กรท่ีโปร่งใส  
ตรวจสอบได้  และรับผิดชอบต่อสังคม 

4.35 0.78 มาก 

48 วิทยาลัยจัดท าแผนงาน/แผนงบประมาณ/แผนก าลังคนของ
องค์กรแบบมีส่วนร่วม 

4.39 0.68 มาก 

49 วิทยาลัยมีการปรับปรุงการบริหารงานให้ยืดหยุ่น   เหมาะสม 4.26 0.81 มาก 
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กับบริบทของสังคม 
50 วิทยาลัยมีโครงสร้างขององค์กร โดยค านึงถึงความเหมาะสม 

กับจ านวนนักศึกษาและครอบคลุมพันธกิจของการบริหาร 
สถาบันในระดับอุดมศึกษา 

4.22 0.80 มาก 
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ตารางที่ 7  ค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหาร 
             วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  (ต่อ) 

                       ( n=300) 
ตัว
แปร 

 
ข้อความ 

ค่ามัชฌิม
เลขคณิต 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

51 วิทยาลัยมีโครงสร้างองค์กรที่เป็นแนวราบ  แบ่งตามเนื้องาน 
ไม่แบ่งตามภาควิชา  และรับผิดชอบในรูปคณะกรรมการ 

3.79 0.97 มาก 

52 วิทยาลัยมีการปรับระบบและกลไกการเข้าสู่ต าแหน่งของ 
บุคลากรที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

4.15 0.93 มาก 

53 วิทยาลัยมีการกระจายอ านาจการตัดสินใจและมีการก ากับ 
ติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.08 0.93 มาก 

54 วิทยาลัยเปิดโอกาสให้ประชาคมทั้งภายในและภายนอก 
วิทยาลัยมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กร 

3.95 0.95 มาก 

55 วิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ 
เก่ียวกับความต้องการ  ความจ าเป็น  ความคาดหวัง  ระดับ 
ความพึงพอใจของนักศึกษา ผู้รับบริการ  และผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

4.25 0.73 มาก 

56 บุคลากรได้รับการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความต้องการ   
ความจ าเป็น  ความคาดหวัง  และการจัดล าดับความส าคัญ 
ของปัญหาของกลุ่มนักศึกษาและผู้รับบริการ 

4.13 0.74 มาก 

57 วิทยาลัยมีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารจากกลุ่ม 
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก น ามาใช้ในการปรับปรุง 
วิธีการด าเนินงานในโครงการต่าง ๆ 

4.17 0.69 มาก 

58 วิทยาลัยมีการส่ือสาร ประชาสัมพันธ์ และการสร้าง 
สัมพันธภาพกับกลุ่มผู้รับบริการและหน่วยงานภายนอก 
เพื่อการสร้างความมีชื่อเสียงของวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักใน 
สังคม 

4.18 0.77 มาก 

59 วิทยาลัยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานที่ใช้ใน 
การประเมินประสิทธิผลของหน่วยงานกับหน่วยงาน 
ภายนอก 

4.14 0.84 มาก 

60 วิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  สามารถจัดท า 
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นผลผลิตของวิทยาลัย  การน าองค์กร 
และกระบวนการที่มุ่งไปที่เป้าหมายทั้งระยะสั้นและ 

4.25 0.81 มาก 
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ระยะยาว 
61 วิทยาลัยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีการรายงาน 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์  แผนงานและเป้าหมาย 
4.25 0.73 มาก 

62 บุคลากรทุกระดับมีการน าข้อมูลจากระบบสารสนเทศมาใช ้
ในการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร 

4.21 0.71 มาก 
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ตารางที่ 7  ค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหาร 
             วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  (ต่อ) 

                       ( n=300) 
ตัว
แปร 

 
ข้อความ 

ค่ามัชฌิม
เลขคณิต 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

63 การบริหารงานในระบบของวิทยาลัย มีคณะกรรมการ 
วิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยในการก าหนด 
นโยบาย ติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม 
ทิศทางท่ีวิทยาลัยก าหนด 

4.39 0.64 มาก 

64 ทีมงานในวิทยาลัยมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  4.30 0.69 มาก 

65 วิทยาลัยมีการช่วยเหลือบุคลากรให้มีการพัฒนาศักยภาพ 
อย่างสูงสุดเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุพันธกิจ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.42 0.65 มาก 

66 ผู้บริหารและบุคลากรมีความมุ่งมั่น  มีส่วนร่วมในการ 
ขับเคล่ือนการด าเนินการสู่ความส าเร็จหรือประสิทธิผลของ 
การด าเนินงานที่มีความโดดเด่น  และมีคุณภาพที่คงไว้ได ้
อย่างย่ังยืน 

4.39 0.67 มาก 

67 อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถเป็นผู้ขับเคล่ือน
กิจกรรมต่างๆตามที่ก าหนดไว้ 

4.35 0.65 มาก 

68 บุคลากรสายสนับสนุนช่วยให้อาจารย์สามารถด าเนินงาน 
ตามพันธกิจที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี 

4.24 0.72 มาก 

69 วิทยาลัยมีการแสดงความชื่นชมในการได้รับรางวัลผลงาน 
ทางวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพของบุคลากรทุกระดับ 

4.36 0.68 มาก 

70 บุคลากรสามารถเข้าถึงการประเมินบุคลากรรายบุคคลและ 
การสนับสนุนทรัพยากรให้แก่กลุ่ม/ทีมงานอย่างม ี
ประสิทธิภาพ 

4.27 0.70 มาก 

71 วิทยาลัยมีระบบการประเมินตามสภาพจริงในการประเมิน 
สถานที่ท างาน  สภาพแวดล้อมในการท างาน  และความ 
พึงพอใจของบุคลากร/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4.25 0.70 มาก 

72 วิทยาลัยมีระบบการพัฒนาบุคลากรและระบบการเตรียม 
ความพร้อมบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 

4.30 0..69 มาก 

73 วิทยาลัยมีการคัดเลือก/สรรหา/บรรจุ บุคลากรท่ีเหมาะสม 
ตรงตามสาขาวิชาสอดคล้องกับภารกิจ 

4.30 0.72 มาก 
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74 วิทยาลัยมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ  
มีความเชี่ยวชาญทั้งวิชาการและการพยาบาล 

4.34 0.68 มาก 

75 ผู้บริหารระดับรองและหัวหน้างานมาจากการสรรหาตาม
คุณสมบัติที่ก าหนดตามลักษณะงานและสมัครใจท่ีจะท างาน 

4.25 0.74 มาก 

76 วิทยาลัยมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและ
ยุติธรรม 

4.26 0.81 มาก 
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ตารางที่ 7  ค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหาร 
             วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  (ต่อ) 

                       ( n=300) 
ตัว
แปร 

 
ข้อความ 

ค่ามัชฌิม
เลขคณิต 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

77 วิทยาลัยมียุทธศาสตร์การบริหารการเงิน ที่มุ่งเน้นความโดด 

เด่น ความแตกต่าง เหนือกว่ามาตรฐานที่เป็นอยู ่
4.11 0.76 มาก 

78 วิทยาลัยมีแผนการบริหารงบประมาณที่ชัดเจน และมีการ 
ยืดหยุ่นในการปรับแผนตามไตรมาส  เพื่อสนับสนุน 
ผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการแต่ละแผนสามารถด าเนินงาน 
ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.28 0.71 มาก 

79 วิทยาลัยมีกระบวนการด าเนินงานและการควบคุมก ากับ 
รายรับรายจ่ายของวิทยาลัยที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

4.38 0.64 มาก 

80 วิทยาลัยมีการวางแผนการใช้ทรัพยากรให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงานและโครงการที่ตั้งไว้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามความต้องการของ 
หน่วยงานและผู้เก่ียวข้อง 

4.23 0.71 มาก 

81 วิทยาลัยมีการจัดหารายได้ โดยมีแนวทางวิธีการสร้างรายได้ 
การแสวงหา  ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการ 
ด าเนินงาน  เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว 

4.10 0.76 มาก 

82 วิทยาลัยมีการบริหารวิชาการที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศใน 
ระดับชาติ  โดยผู้บริหาร กรรมการของวิทยาลัยก าหนด 
นโยบายและวิสัยทัศน์ร่วมกันกับบุคลากร 

4.30 0.70 มาก 

83 วิทยาลัยมีการด าเนินงานที่มุ่งความส าเร็จทางวิชาการของ
นักศึกษาทุกวิถีทาง 

4.38 0.69 มาก 

84 วิทยาลัยมีการปรับปรุง/จัดหลักสูตรวิชาที่ทันสมัย 
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและ 
สภาพสังคม 

4.32 0.68 มาก 

85 วิทยาลัยมีการจัดท าข้อตกลงศึกษาร่วมกันกับ 
สถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ  และมีการ 
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ 

4.24 0.80 มาก 

86 วิทยาลัยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนา 
คุณลักษณะบัณฑิตและอัตลักษณ์บัณฑิตที่ก าหนดไว้ 

4.46 0.62 มาก 
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87 วิทยาลัยให้บริการห้องสมุดที่มีมาตรฐาน มีเทคโนโลยี 
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาและสนับสนุนการจัด 
การเรียนการสอนของอาจารย์ 

4.43 0.63 มาก 

88 วิทยาลัยให้บริการแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน เช่น  
ห้องคอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต  สื่อเทคโนโลยี  เป็นต้น 

4.43 0.66 มาก 



 212 

ตารางที่ 7  ค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหาร 
             วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  (ต่อ) 

                       ( n=300) 
ตัว
แปร 

 
ข้อความ 

ค่ามัชฌิม
เลขคณิต 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

89 วิทยาลัยสนับสนุนเงินทุนวิจัยให้คณาจารย์และหรือการจ้าง
นักศึกษาช่วยงานวิจัย 

4.36 0.69 มาก 

90 วิทยาลัยส่งเสริมให้มีการจัดท าวิจัยร่วมกับองค์กร/หน่วยงาน 
ภายนอก 

4.30 0.73 มาก 

91 วิทยาลัยส่งเสริมให้มีการจัดท าผลงานวิจัยร่วมกับ 
สถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ 

4.25 0.77 มาก 

92 วิทยาลัยส่งเสริมการวิจัยที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาของชุมชน
และสังคม 

4.28 0.71 มาก 

93 วิทยาลัยพัฒนาระบบกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของการวิจัย 
หรือทรัพย์สินทางปัญญา 

4.27 0.70 มาก 

94 วิทยาลัยมีศูนย์ความเป็นเลิศทางสุขภาพในการให้บริการ
วิชาการ /วิชาชีพและการวิจัย 

4.39 0.66 มาก 

95 วิทยาลัยส่งเสริมการบริการวิชาการ การวิจัย  การท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของชุมชน/สังคม 

4.34 0.67 มาก 

96 วิทยาลัยส่งเสริมการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับการสอน
และการวิจัย 

4.41 0.66 มาก 

97 วิทยาลัยจัดกิจกรรมให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน/ 
สังคมอย่างต่อเนื่อง 

4.37 0.69 มาก 

98 วิทยาลัยสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น/ 
ประเทศ 

4.30 0.71 มาก 

99 วิทยาลัยมีการเผยแพร่สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในระดับชาติ/นานาชาติ 

4.25 0.71 มาก 

100 วิทยาลัยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มี 
ประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง พร้อมรองรับการประกัน 
คุณภาพภายนอก 

4.48 0.61 มาก 

101 วิทยาลัยมีการควบคุมก ากับการจัดโปรแกรมการเรียน 
การสอน  โปรแกรมการให้บริการแก่นักศึกษาและ

4.38 0.62 มาก 
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ผู้รับบริการ เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
102 วิทยาลัยก าหนดวิธีการท างานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

มีมาตรฐาน และมีระบบการจัดเก็บเอกสารเป็นอย่างดี 
4.32 0.68 มาก 

103 วิทยาลัยมีการปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องกับเอกสารและ
ขั้นตอนมาตรฐานที่ก าหนด 

4.29 0.67 มาก 

 

ตารางที่ 7  ค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหาร 
             วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  (ต่อ) 

                       ( n=300) 
ตัว
แปร 

 
ข้อความ 

ค่ามัชฌิม
เลขคณิต 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

104 วิทยาลัยมีขั้นตอนการท างานที่ได้รับการทบทวน และมีการ 
ปรับปรุง /พัฒนาตามข้อก าหนดพื้นฐานของวิทยาลัย 

4.29 0.66 มาก 

105 วิทยาลัยมีการพัฒนากระบวนการด าเนินงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
โดยเปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืน  มีการเทียบเคียงสมรรถนะ 
ที่เหมาะสม  

4.21 0.67 มาก 

106 นักศึกษาสามารถเข้าถึง และมีความพึงพอใจต่อการบริการ 
ของวิทยาลัย  ได้รับทราบข้อมูลย้อนกลับผลการปฏิบัติในปี 
ที่ผ่านมา  พร้อมแนวทางพัฒนาการให้บริการแก่นักศึกษา 

4.27 0.65 มาก 

107 บุคลากรรับรู้และมีความพึงพอใจต่อการบริหารของวิทยาลัย 
ได้รับข้อมูลย้อนกลับผลการปฏิบัติในปีที่ผ่านมาพร้อม 
แนวทางการพัฒนาของผู้บริหารและคณะผู้บริหาร   

4.29 0.63 มาก 

108 วิทยาลัยมีการวัดผลกระทบจากการด าเนินงานที่ส่งผลต่อ 
ชุมชน/สังคม  มีการท าความเข้าใจกับประชาคมและน า 
ข้อมูลที่ผ่านมาไปปรับปรุงในปีต่อไป 

4.24 0.69 มาก 

109 วิทยาลัยมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านคุณภาพผลงานวิจัย 
ความรับผิดชอบต่อสังคม  และคุณภาพบัณฑิต     

4.37 0.59 มาก 

110 วิทยาลัยมีนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียง  เกียรติประวัติ  มีผลงาน 
ดีเด่นเป็นแบบอย่าง 

4.32 0.66 มาก 

111 บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลทุกคนมีความรู้และสมรรถนะ 
สูงตรงตามมาตรฐานอุดมศึกษา โดยมีความเชี่ยวชาญด้าน 
การปฏิบัติการพยาบาลอย่างโดดเด่น เข้าใจ และเข้าถึง 
ระบบสุขภาพของชุมชน 

4.31 0.64 มาก 
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112 บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลทุกคนสามารถสอบความรู้ 
ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
การพยาบาล จากการทดสอบของสภาการพยาบาล 
แห่งประเทศไทยผ่านในปีแรก  

4.37 0.66 มาก 

113 บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลทุกคนมีพฤติกรรมบริการ 
สุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ตามความคิดเห็นของ 
ผู้ใช้บัณฑิตผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

4.39 0.64 มาก 

114 ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตของวิทยาลัย 
พยาบาลที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร 
บัณฑิตตามเกณฑ์ที่ก าหนด    

4.45 0.61 มาก 
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ตารางที่ 7  ค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหาร 
             วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  (ต่อ) 

                       ( n=300) 
ตัว
แปร 

 
ข้อความ 

ค่ามัชฌิม
เลขคณิต 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

115 วิทยาลัยมีบุคลากรที่ได้รับการชมเชยและรางวัลบุคลากร 
ดีเด่นในระดับจังหวัด/ชาติ 

4.23 0.70 มาก 

116 วิทยาลัยได้รับรางวัลผลงานดีเด่นด้านการศึกษาในระดับชาติ 4.12 0.83 มาก 

117 วิทยาลัยเป็นที่ช่ืนชม  เป็นแบบอย่าง เป็นที่นิยม  และ 
เป็นที่ศรัทธาของชุมชน 

4.42 0.67 มาก 

 
 จากตารางที่ 7 พบว่า ในภาพรวมตัวแปรทั้ง 117 ข้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง = 3.79-4.56  
แสดงว่าผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับของตัวแปร มีค่าเฉลี่ยในระดับมากถึงมากที่สุด  โดยข้อที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ตัวแปรที่ 4 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งมั่นในการกระท า
สิ่งต่าง ๆ ที่ดีกว่าเดิมเสมอ ( = 4.56, S.D. = 0.63) และตัวแปรที่ 3 ผู้บริหารเป็นผู้ที่สามารถ
ปกครองคนด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานตามกฎหมายและจริยธรรม ( = 4.56,  S.D. 
= 0.65) รองลงมาคือ ตัวแปรที่ 17 ผู้บริหารมีการกระท าที่เป็นตัวอย่างที่ดีโดยมีการท างานอย่างมี
ประสิทธิผล  มีการน าข้อเสนอแนะในปีที่ผ่านมาน ามาปรับปรุงและมีการทบทวนเพื่อการพัฒนางาน
อยู่เสมอ  ( =4.54, S.D. = 0.63) ส่วนตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ  ตัวแปรที่ 51 วิทยาลัย          
มีโครงสร้างองค์กรที่เป็นแนวราบ แบ่งตามเนื้องาน ไม่แบ่งตามภาควิชา และรับผิดชอบใน              
รูปคณะกรรมการ ( = 3.79, S.D. = 0.98) เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) พบว่า      
อยู่ระหว่าง 0.58 - 0.98  แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อตัวแปรมีลักษณะสอดคล้องกัน 
  6.3 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข  
   การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข จากแบบสอบถามความคิดเห็นด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ (Exploratory 
Factor Analysis: EFA) มีข้อตกลงเบ้ืองต้น คือ ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันและพิจารณาจาก ค่า  KMO 
(Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 และทดสอบ



 216 

สมมุติฐานด้วยค่า Bartlett’s Test of Sphericity ที่ต้องมีนัยส าคัญทางสถิติจึงเหมาะสมที่จะน าไป
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยได้1  รายละเอียดดังตารางที่ 8 
 
ตารางที่ 8  การวิเคราะห์ค่า KMO (Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) และ 
      วิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบ Bartlett's Test of Sphericity 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .933 
Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 42020.940 

 df 6786 
 Sig. .000 

 

 จากตารางที่ 8 พบว่า ผลการทดสอบค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy) ของชุดข้อมูลที่เก็บได้จากการวิจัย พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.933 แสดงถึงความ
เหมาะสม  เพียงพอของข้อมูลทั้งหมดและตัวแปรต่าง  ๆ ที่สามารถใช้การวิเคราะห์ปัจจัยได้ในระดับ     
ดีมาก  เพราะค่า KMO มีค่าสูง การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยค่าสถิติทดสอบ 
Bartlett’s Test of Sphericity มีนัยส าคัญทางสถิติ (Sig = 0.00 < .05) ส าหรับค่า Sig น้อยกว่า 
.05 แสดงว่า เมตริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆมีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นข้อมูลที่ได้จึงมีความ
เหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์ปัจจัยต่อไป 
 การวิเคราะห์ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  โดยการสกัดปัจจัย (Factor Extraction) ด้วยวิธีวิเคราะห์ปัจจัยหลัก (Principal 
Component Analysis: PCA) หมุนแกนแบบออโธโกนอล (Orthogonal Rotation)  ด้วยวิธี          
แวริแมกซ์ (Varimax Rotation) ก าหนดเป็นปัจจัยตามเกณฑ์คัดเลือกตัวแปร ดังนี้ 1) ค่าความ
แปรปรวนของตัวแปร  (Eigenvalue) ที่มากกว่าหรือเท่ากับ  1 ตามเกณฑ์ของไคเซอร์ ( Kaiser,s 
Criterion) 2) มีค่าน้ าหนักปัจจัย (Factor loading) ของตัวแปรแต่ละตัวของปัจจัยนั้นมีค่าตั้งแต่ .45 
ขึ้นไป และ 3) มีตัวแปรที่บรรยายในแต่ละปัจจัย มีจ านวน 3 ตัวแปรขึ้นไป เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์
ดังกล่าวรายละเอียดดังตารางที่ 9 และตารางที่ 10 
 

                                                           

 1Joseph F. Hair, Jr., and others, Multivariate Data Analysis, 5th ed. (New 
Jersey: Pearson Education Inc, 1998), 111, quoted in Brian Habing, Exploratory Factor 
Analysis (University of South Carolina, 2013), 6, accessed February 14, 2016, available 
from http://www.people.stat.sc.edu  

http://www.people.stat.sc.edu/
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ตารางที่ 9 ค่าความแปรปรวนของตัวแปรปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล 
               สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

Com 
ponent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of  
Squared Loadings 

Total % of 
Variance 

Cumulative  
% 

Total % of  
Variance 

Cumulative  
% 

Total % of  
Variance 

Cumulative  
% 

1 53.492 45.720 45.720 53.492 45.720 45.720 17.173 14.678 14.678 
2 5.232 4.472 50.192 5.232 4.472 50.192 11.869 10.145 24.822 
3 4.955 4.235 54.427 4.955 4.235 54.427 10.069 8.606 33.428 
4 3.702 3.164 57.591 3.702 3.164 57.591 8.453 7.225 40.654 
5 3.069 2.623 60.214 3.069 2.623 60.214 7.526 6.433 47.087 
6 2.754 2.353 62.568 2.754 2.353 62.568 6.290 5.376 52.463 
7 2.433 2.080 64.648 2.433 2.080 64.648 5.046 4.313 56.776 
8 2.001 1.710 66.358 2.001 1.710 66.358 4.842 4.139 60.915 
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ตารางที่ 9 ค่าความแปรปรวนของตัวแปรปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล 
               สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  (ต่อ) 
 

Com 
ponent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of  
Squared Loadings 

Total % of 
Variance 

Cumulative  
% 

Total % of  
Variance 

Cumulative  
% 

Total % of  
Variance 

Cumulative  
% 

9 1.790 1.530 67.888 1.790 1.530 67.888 3.170 2.709 63.624 
10 1.720 1.470 69.358 1.720 1.470 69.358 2.510 2.145 65.769 
11 1.475 1.261 70.618 1.475 1.261 70.618 2.299 1.965 67.734 
12 1.431 1.223 71.841 1.431 1.223 71.841 2.293 1.960 69.694 
13 1.296 1.108 72.949 1.296 1.108 72.949 1.969 1.683 71.376 
14 1.194 1.020 73.969 1.194 1.020 73.969 1.727 1.476 72.853 
15 1.146 .980 74.949 1.146 .980 74.949 1.642 1.404 74.256 
16 1.108 .947 75.896 1.108 .947 75.896 1.618 1.383 75.639 
17 1.033 .883 76.779 1.033 .883 76.779 1.334 1.140 76.779 

 

 จากตารางที่ 9  พบว่า ปัจจัยที่มีค่าไอเกนมากกว่า  1 มี 17 ปัจจัย เมื่อหมุนแกนแล้ว
อธิบายความแปรปรวนได้ทั้งหมด ร้อยละ 76.78 และเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การคัดเลือกที่มีค่าความ
แปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalue) ที่มากกว่าหรือเท่ากับ  1 มีค่าน้ าหนักปัจจัย (Factor Loading) 
มีค่าตั้งแต่ .45 ขึ้นไป และมีตัวแปรที่อธิบายปัจจัยได้มากกว่า 3 ตัวแปรขึ้นไป  มีเพียง 8 ปัจจัยที่มี
คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ ปัจจัยที่ 1-8 ส่วนปัจจัยที่ 9-17 นั้น ขาดคุณสมบัติตาม
เกณฑ์จึงไม่เข้าข่ายการวิจัย   
 เมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ ปัจจัยที่  1-8 พบว่า ค่าความ
แปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) มากกว่า  1.00  สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ทั้งหมด  
60.915 นอกจากนี้น้ าหนักปัจจัยและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละปัจจัยหลังหมุนแกน  น าเสนอข้อมูล     
ดังตารางที่ 10 
 

ตารางที่ 10  ค่าน้ าหนักปัจจัยและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละปัจจัยหลังหมุนแกน 
 

ตัวแปร ค่าน้ าหนักปัจจัย 
1 2 3 4 5 6 7 8 

009 .780        
004 .766        
012 .760        
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014 .759        
011 .754        
010 .753        
017 .730        
006 .722        
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ตารางที่ 10  ค่าน้ าหนักปัจจัยและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละปัจจัยหลังหมุนแกน  (ต่อ) 
 

ตัวแปร ค่าน้ าหนักปัจจัย 
1 2 3 4 5 6 7 8 

003 .721        
001 .721        
007 .720        
005 .717        
015 .704        
002 .693        
008 .680        
019 .675        
018 .673        
013 .672        
016 .665        
020 .661        
021 .560        
022 .480        
076  .722       
072  .719       
074  .679       
073  .663       
075  .629       
077  .628       
079  .624       
078  .615       
070  .611       
071  .602       
104  .528       
066  .528       
080  .492       
069  .488       
084  .485       
068  .476       
065  .474       
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067  .467       
082  .463       
083  .459       
103  .456       
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ตารางที่ 10  ค่าน้ าหนักปัจจัยและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละปัจจัยหลังหมุนแกน  (ต่อ) 
 

ตัวแปร ค่าน้ าหนักปัจจัย 
1 2 3 4 5 6 7 8 

097   .802      
098   .786      
096   .758      
095   .744      
099   .659      
100   .610      
094   .581      
101   .560      
092   548      
093   .482      
052    .824     
047    .820     
049    .790     
053    .767     
050    .766     
048    .710     
054    .690     
046    .686     
044    .633     
045    .624     
043    .613     
036     .712    
034     .708    
035     .697    
038     .692    
039     .691    
033     .683    
037     .675    
040     .477    
058      .797   
060      .793   
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059      .786   
056      .726   
057      .668   
055      .653   
061      .551   
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ตารางที่ 10  ค่าน้ าหนักปัจจัยและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละปัจจัยหลังหมุนแกน  (ต่อ) 
 

ตัวแปร ค่าน้ าหนักปัจจัย 
1 2 3 4 5 6 7 8 

025       .661  
027       .613  
028       .609  
029       .597  
026       .587  
030       .568  
023       .495  
024       .465  
114        .685 
112        .654 
113        .583 
111        .571 
109        .496 
110        .456 

 22 ตัวแปร 21 ตัวแปร 10 ตัวแปร 11 ตัวแปร 8 ตัวแปร 7 ตัวแปร 8 ตัวแปร 6 ตัวแปร 

 
 จากตารางที1่0 พบว่า ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ตามเกณฑ์การคัดเลือกที่ก าหนด คือ ปัจจัยที่ 1 จ านวน 22 ตัวแปร ปัจจัยที่ 2 
จ านวน  21 ตัวแปร ปัจจัยที่ 3 จ านวน 10 ตัวแปร ปัจจัยที่ 4 จ านวน 11 ตัวแปร ปัจจัยที่ 5 จ านวน 
8 ตัวแปร ปัจจัยที่ 6 จ านวน 7 ตัวแปร ปัจจัยที่ 7 จ านวน 8 ตัวแปร และปัจจัยที่ 8 จ านวน              
6 ตัวแปร  
 

ตารางที่ 11 ปัจจัยและค่าน้ าหนักปัจจัยของตัวแปรความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล 
                สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

ล าดับที ่ ชื่อปัจจัย จ านวนตัวแปร ค่าน้ าหนัก 
1 ปัจจัยที่ 1 22 .480 - .780 
2 ปัจจัยที่ 2 21 .456 - .722 
3 ปัจจัยที่ 3 10 .482 – .802 
4 ปัจจัยที่ 4 11 .613 – .824 
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5 ปัจจัยที่ 5 8 .477 – .712 
6 ปัจจัยที่ 6 7 .551 - .797 
7 ปัจจัยที่ 7 8 .465 – .661 
8 ปัจจัยที่ 8 6 .456 – .685 

รวม 93  

 
 จากตารางที่ 11 พบว่า ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัด
กระทรวงสาธารณสุขที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดมีจ านวน 8 ปัจจัย โดยปัจจัยที่มีจ านวนตัวแปร
ที่อธิบายปัจจัยได้ คือ ปัจจัยที่ 1 มีจ านวนตัวแปรที่อธิบายปัจจัยได้ 22 ตัวแปร  มีค่าน้ าหนัก      
ปัจจัยอยู่ระหว่าง .480 - .780 ปัจจัยที่ 2 มีจ านวนตัวแปรที่อธิบายปัจจัยได้ 21 ตัวแปร มีค่าน้ าหนัก
ปัจจัยอยู่ระหว่าง .456 - .722 ปัจจัยที่ 3 มีจ านวนตัวแปรที่อธิบายปัจจัยได้ 10 ตัวแปร มีค่าน้ าหนัก
ปัจจัยอยู่ระหว่าง  .482 - .802 ปัจจัยที่ 4 มีจ านวนตัวแปรที่อธิบายปัจจัยได้  11 ตัวแปร มีค่าน้ าหนัก
ปัจจัยอยู่ระหว่าง .613 – .824 ปัจจัยที่ 5 มีจ านวนตัวแปรที่อธิบายปัจจัยได้ 8 ตัวแปร มีค่าน้ าหนัก
ปัจจัยอยู่ระหว่าง .477 – .712 ปัจจัยที่ 6 มีจ านวนตัวแปรที่อธิบายปัจจัยได้ 7 ตัวแปร มีค่าน้ าหนัก
ปัจจัยอยู่ระหว่าง .551 - .797 ปัจจัยที่ 7  มีจ านวนตัวแปรที่อธิบายปัจจัยได้ 8 ตัวแปร มีค่าน้ าหนัก
ปัจจัยอยู่ระหว่าง .465 - .661 และปัจจัยที่ 8 มีจ านวนตัวแปรที่อธิบายปัจจัยได้ 6 ตัวแปร มีค่า
น้ าหนักปัจจัยอยู่ระหว่าง .456 – .685 ซึ่งรวมมีจ านวนตัวแปรที่อธิบายปัจจัยทั้งหมด 93 ตัวแปร        
มีค่าน้ าหนักปัจจัยอยู่ระหว่าง .456 - .824 
 ผู้วิจัยตั้งชื่อปัจจัยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด และมีรายละเอียดแต่ละปัจจัย         
ดังตารางที่ 12-19 
 

ตารางที่ 12  ค่าน้ าหนักปัจจัยตัวแปรที่สังเกตได้ของปัจจัยที่ 1  
 

ตัวแปร ข้อความ ค่าน้ าหนักปัจจัย 
009 ผู้บริหารมีการท างานเชิงรุก  รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร   

มีส่วนร่วมในการท างาน   
.780 

004 ผู้บริหารมีภาวะผู้น า เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงที่มุ่งมั่นในการกระท า 
สิ่งต่าง ๆ ที่ดีกว่าเดิมเสมอ 

.766 

012 ผู้บริหารกระตุ้นส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือกันในองค์กรและ 
ประสานความร่วมมือกับภายนอกองค์กร 

.760 

014 ผู้บริหารท าให้เชื่อมั่นได้ว่ามีระบบเพื่อกระบวนการบริหารจัดการ 
การพัฒนากลยุทธ์  และการวัดผลของสมรรถนะที่ส าคัญ 

.759 

011 ผู้บริหารสามารถจัดการผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ  ได้อย่างท่ัวถึง  
ยุติธรรม เท่าเทียมกัน 

.754 
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010 ผู้บริหารสร้างคุณค่าของงาน ให้การช่ืนชมบุคลากรและทีมงาน .753 
017 ผู้บริหารมีการกระท าที่เป็นตัวอย่างท่ีดีโดยมีการท างานอย่างม ี

ประสิทธิผล  มีการน าข้อเสนอแนะในปีที่ผ่านมา น ามาปรับปรุงและ 
มีการทบทวนเพื่อการพัฒนางานอยู่เสมอ 

.730 

006 ผู้บริหารมีการก าหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าหมาย ค่านิยม 
ความคาดหวัง  การสร้างคุณค่า  ผลการด าเนินงาน และความส าเร็จ 

.722 

003 ผู้บริหารเป็นผู้ที่สามารถปกครองคนด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริม 
ให้ปฏิบัติงานตามกฎหมายและจริยธรรม   

.721 

001 ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความรู้ทางการบริหารการศึกษา  สามารถ 
ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติได้ 

.721 

 
ตารางที่ 12  ค่าน้ าหนักปัจจัยตัวแปรที่สังเกตได้ของปัจจัยที่ 1  (ต่อ)  
 

ตัวแปร ข้อความ ค่าน้ าหนักปัจจัย 
007 ผู้บริหารก าหนดทิศทางโดยค านึงถึงความต้องการ  ความจ าเป็น 

และการตอบสนองต่อการคาดหวังของนักศึกษา  ผู้ปกครองและ 
ผู้ใช้บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาล 

.720 

005 ผู้บริหารเป็นแบบอย่างในการน าองค์กรสู่ความเป็นเลิศ .717 
015 ผู้บริหารสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการปรับปรุง 

กิจกรรม/วิธีการท างาน  โดยการจัดหาทรัพยากรและแหล่ง 
ช่วยเหลือที่เหมาะสม 

.704 

002 ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตร การบริหาร 
หลักสูตรและมุ่งเน้นการบริหารวิชาการท่ีเป็นเลิศ 

.693 

008 ผู้บริหารมีการท างานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยการท า 
ความเข้าใจถึงความจ าเป็นและความคาดหวังที่มีต่อสถาบัน 

.680 

019 ผู้บริหารมีการกระตุ้น  ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้อคิดเห็นสะท้อนกลับ 
แก่บุคลากร  และมีการทบทวนสมรรถนะที่น าไปสู่การปรับปรุง 
ภาวะผู้น าและการปฏิบัติของผู้บริหาร โดยผ่านประชาคมในองค์กร 

.675 

018 ผู้บริหารมีการท าความเข้าใจอย่างชัดเจนกับบุคลากรท่ีแสดงให้เห็น 
ถึงความมุ่งมั่นที่จะน ามาสู่การบริหารสู่ความเป็นเลิศ  โดยมีการ 
สร้างพันธะสัญญา ซึ่งประยุกต์จากหลักการบริหารจัดการ 
 กระบวนการท างานที่ใช้อยู่   พิจารณาบนพื้นฐานของสภาพ 
แนวโน้มของปัญหา และการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

.673 

013 ผู้บริหารกระตุ้นและสนับสนุนบุคลากรให้มีอ านาจหน้าท่ี 
ที่รับผิดชอบ  มีความคิดสร้างสรรค์งานนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 

.672 
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016 ผู้บริหารมีความตระหนักและมีเป้าหมายการพัฒนาร่วมกันกับ
บุคลากรในเรื่องการสร้างความเป็นเลิศของการบริหารสถาบัน 

.665 

020 ผู้บริหารมีการตอบสนองต่อความสนใจของสาธารณชนและมีวิธีการ 
ที่สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน /สังคม/ประเทศ 

.661 

021 ผู้บริหาร  อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สร้างการม ี
ส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดการศึกษา  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ของรัฐ  เอกชนและองค์กรชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 

.560 

022 ผู้บริหารมีการทบทวนท าความเข้าใจอย่างชัดเจน  เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ  ค่านิยม และอัตตลักษณ์ของวิทยาลัย  โดยรับฟังความ
คิดเห็นจากบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกปี 

.480 

 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues)  17.173 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of variance)  14.678 

 
 จากตารางที่ 12 พบว่า ปัจจัยที่ 1 อธิบายด้วยตัวแปรส าคัญ 22 ตัวแปร หลังหมุนแกน 
เรียงล าดับตามค่าน้ าหนักปัจจัยจากมากไปหาน้อย  ได้แก่ ตัวแปรที่ 009, 004, 012, 014, 011, 010,  
017, 006, 001, 003, 007, 005, 015, 002, 008, 019, 018, 013, 016, 021, 022 มีค่าน้ าหนัก  
ตัวแปรในปัจจัยอยู่ระหว่าง  .780 ถึง .480  มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 
17.173 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) เท่ากับ 14.678 ซึ่งเมื่อเทียบค่า
ความแปรปรวนของตัวแปร  (Eigenvalues) กับปัจจัยอื่น ๆ แล้ว ปัจจัยนี้มีความส าคัญในอันดับที่ 1 
แสดงว่าตัวแปรทั้ง 22 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายปัจจัยนี้ได้ดีที่สุด และเมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า ตัวแปรที่ 9 ผู้บริหารมีการท างานเชิงรุก รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร มีส่วนร่วมในการ
ท างาน มีน้ าหนักปัจจัยมากที่สุด คือ .780 ส าหรับตัวแปรที่ 022 ผู้บริหารมีการทบทวนท าความเข้าใจ
อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยม และอัตตลักษณ์ของวิทยาลัย โดยรับฟังความคิดเห็น
จากบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มีน้ าหนักปัจจัยน้อยที่สุด คือ .480 ผู้วิจัยตั้งชื่อปัจจัยที่ 1 ว่า 
ปัจจัยด้าน “ภาวะผู้น าของผู้บริหาร” 
 

ตารางที่ 13  ค่าน้ าหนักปัจจัยตัวแปรที่สังเกตได้ของปัจจัยที่ 2   
 

ตัวแปร ข้อความ ค่าน้ าหนักปัจจัย 
076 วิทยาลัยมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและยุติธรรม .722 
072 วิทยาลัยมีระบบการพัฒนาบุคลากรและระบบการเตรียม 

ความพร้อมบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
.719 

074 วิทยาลัยมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ มีความ
เช่ียวชาญทั้งวิชาการและการพยาบาล 

.679 
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073 วิทยาลัยมีการคัดเลือก/สรรหา/บรรจุ บุคลากรท่ีเหมาะสม ตรงตาม
สาขาวิชาสอดคล้องกับภารกิจ 

.663 

075 ผู้บริหารระดับรองและหัวหน้างานมาจากการสรรหาตามคุณสมบัติ 
ที่ก าหนดตามลักษณะงานและสมัครใจท่ีจะท างาน 

.629 

077 วิทยาลัยมียุทธศาสตร์การบริหารการเงิน ที่มุ่งเน้นความโดดเด่น 

ความแตกต่าง เหนือกว่ามาตรฐานที่เป็นอยู ่
.628 

079 วิทยาลัยมีกระบวนการด าเนินงานและการควบคุมก ากับรายรับ 
รายจ่ายของวิทยาลัยที่โปร่งใส ตรวจสอบได้  

.624 

078 วิทยาลัยมีแผนการบริหารงบประมาณที่ชัดเจน และมีการยืดหยุ่น 
ในการปรับแผนตามไตรมาส  เพื่อสนับสนุนผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติ 
การแต่ละแผนสามารถด าเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

.615 

070 บุคลากรสามารถเข้าถึงการประเมินบุคลากรรายบุคคลและ 
การสนับสนุนทรัพยากรให้แก่กลุ่ม/ทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

.611 

071 วิทยาลัยมีระบบการประเมินตามสภาพจริงในการประเมินสถานที่ 
ท างาน  สภาพแวดล้อมในการท างาน  และความพึงพอใจของ 
บุคลากร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

.602 

104 วิทยาลัยมีขั้นตอนการท างานที่ได้รับการทบทวน และมีการปรับปรุง 
/พัฒนาตามข้อก าหนดพื้นฐานของวิทยาลัย 

.528 

066 ผู้บริหารและบุคลากรมีความมุ่งมั่น  มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน 
การด าเนินการสู่ความส าเร็จหรือประสิทธิผลของการด าเนินงาน 
ที่มีความโดดเด่น  และมีคุณภาพที่คงไว้ได้อย่างย่ังยืน 

.528 
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ตารางที่ 13  ค่าน้ าหนักปัจจัยตัวแปรที่สังเกตได้ของปัจจัยที่ 2  (ต่อ)   
 

ตัวแปร ข้อความ ค่าน้ าหนักปัจจัย 
080 วิทยาลัยมีการวางแผนการใช้ทรัพยากรให้บรรลุวัตถุประสงค์และ 

เป้าหมายของแผนงานและโครงการที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานและผู้เก่ียวข้อง 

.492 

069 วิทยาลัยมีการแสดงความชื่นชมในการได้รับรางวัลผลงานทาง 
วิชาการและการพัฒนาวิชาชีพของบุคลากรทุกระดับ 

.488 

084 วิทยาลัยมีการปรับปรุง/จัดหลักสูตรวิชาที่ทันสมัย  สอดคล้องกับ 
ปัญหาและความต้องการของประชาชนและสภาพสังคม 

.485 

068 บุคลากรสายสนับสนุนช่วยให้อาจารย์สามารถด าเนินงานตาม 
พันธกิจที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี 

.476 

065 วิทยาลัยมีการช่วยเหลือบุคลากรให้มีการพัฒนาศักยภาพอย่างสูงสุด 
เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 

.474 

067 อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถเป็นผู้ขับเคล่ือนกิจกรรม 
ต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ 

.467 

082 วิทยาลัยมีการบริหารวิชาการที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศในระดับชาติ   
โดยผู้บริหาร กรรมการของวิทยาลัยก าหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ 
ร่วมกันกับบุคลากร 

.463 

083 วิทยาลัยมีการด าเนินงานที่มุ่งความส าเร็จทางวิชาการของนักศึกษา
ทุกวิถีทาง 

.549 

103 วิทยาลัยมีการปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องกับเอกสารและขั้นตอน 
มาตรฐานที่ก าหนด 

.456 

 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues)  11.869 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 10.145 

 
 จากตารางที่ 13  พบว่า ปัจจัยที่ 2  อธิบายด้วยตัวแปรส าคัญ 21 ตัวแปร หลังหมุนแกน 
เรียงล าดับตามค่าน้ าหนักปัจจัยจากมากไปหาน้อย  ได้แก่ ตัวแปรที่ 076, 072, 074, 073, 075, 077, 
079, 078, 071, 104, 066, 080, 069, 084, 068, 065, 067, 082, 103, 102 มีค่าน้ าหนักตัวแปร   
ในปัจจัยอยู่ระหว่าง .722 ถึง .456 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ11.869  
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) เท่ากับ 10.145 ซึ่งเมื่อเทียบค่าความ
แปรปรวนของตัวแปร  (Eigenvalues) กับปัจจัยอื่นๆแล้ว ปัจจัยนี้มีความส าคัญเป็นอันดับที่ 2 
กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง 21 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายปัจจัยนี้ได้ดีที่สุดและเมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า ตัวแปรที่ 076 วิทยาลัยมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและยุติธรรม  มีน้ าหนัก
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ปัจจัยมากที่สุดคือ .722 ส าหรับตัวแปรที่ 103 วิทยาลัยมีการปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องกับเอกสาร
และข้ันตอนมาตรฐานที่ก าหนด มีน้ าหนักปัจจัยน้อยที่สุดคือ .456 ผู้วิจัยตั้งชื่อปัจจัยที่ 2 นี้ว่าปัจจัย
ด้าน “การมุ่งเน้นบุคลากร” 

 
 
ตารางที่ 14  ค่าน้ าหนักปัจจัยตัวแปรที่สังเกตได้ของปัจจัยที่ 3   
 

ตัวแปร ข้อความ ค่าน้ าหนักปัจจัย 
097 วิทยาลัยจัดกิจกรรมให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน/สังคม 

อย่างต่อเนื่อง 
.802 

098 วิทยาลัยสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น/
ประเทศ 

.786 

096 วิทยาลัยส่งเสริมการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับการสอนและ 
การวิจัย 

.758 

095 วิทยาลัยส่งเสริมการบริการวิชาการ การวิจัย  การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน/สังคม 

.744 

099 วิทยาลัยมีการเผยแพร่สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในระดับชาติ/นานาชาติ 

.659 

100 วิทยาลัยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีประสิทธิภาพ 
และมีความต่อเนื่อง พร้อมรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

.610 

094 วิทยาลัยมีศูนย์ความเป็นเลิศทางสุขภาพในการให้บริการวิชาการ/ 
วิชาชีพและการวิจัย 

.581 

101 วิทยาลัยมีการควบคุมก ากับการจัดโปรแกรมการเรียนการสอน  
โปรแกรมการให้บริการแก่นักศึกษาและผู้รับบริการ เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

.560 

092 วิทยาลัยส่งเสริมการวิจัยที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาของชุมชนและ
สังคม 

.548 

093 วิทยาลัยพัฒนาระบบกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของการวิจัยหรือ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

.482 

 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 10.069 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 8.606 
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 จากตารางที่ 14 พบว่า ปัจจัยที่ 3 อธิบายด้วยตัวแปรส าคัญ 10 ตัวแปร หลังหมุนแกน
เรียงล าดับตามค่าน้ าหนักปัจจัยจากมากไปหาน้อย  ได้แก่ ตัวแปรที่ 097, 098, 096, 095, 099, 100, 
094, 101, 092, 093 มีค่าน้ าหนักตัวแปรในปัจจัยอยู่ระหว่าง .802 ถึง .482 มีค่าความแปรปรวนของ
ตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ10.069 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 
เท่ากับ 8.606 ซึ่งเมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับปัจจัยอื่น ๆ แล้ว ปัจจัย
นี้มีความส าคัญเป็นอันดับที่ 3 กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง  10 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายปัจจัยนี้ได้
ดีที่สุด และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ตัวแปรที่  097 มีวิทยาลัยจัดกิจกรรมให้บริการวิชาการและ
วิชาชีพแก่ชุมชน/สังคมอย่างต่อเนื่อง น้ าหนกัปัจจัยมากที่สุดคือ .802 ส าหรับตัวแปรที่  093 วิทยาลัย
พัฒนาระบบกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของการวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญา มีน้ าหนักปัจจัยน้อยที่สุดคือ 
.482 ผู้วิจัยตั้งชื่อปัจจัยที่ 3 ว่า ปัจจัยด้าน “การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ” 

 
ตารางที่ 15  ค่าน้ าหนักปัจจัยตัวแปรที่สังเกตได้ของปัจจัยที่ 4  
   

ตัวแปร ข้อความ ค่าน้ าหนักปัจจัย 
052 วิทยาลัยมีการปรับระบบและกลไกการเข้าสู่ต าแหน่งของบุคลากร 

ที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
.824 

047 วิทยาลัยจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์กรท่ีโปร่งใส  ตรวจสอบได้  
และรับผิดชอบต่อสังคม 

.820 

049 วิทยาลัยมีการปรับปรุงการบริหารงานให้ยืดหยุ่น  เหมาะสมกับ 
บริบทของสังคม 

.790 

053 วิทยาลัยมีการกระจายอ านาจการตัดสินใจและมีการก ากับติดตาม 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

.767 

050 วิทยาลัยมีโครงสร้างขององค์กร โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับ 
จ านวนนักศึกษาและครอบคลุมพันธกิจของการบริหารสถาบัน 
ในระดับอุดมศึกษา 

.766 

048 วิทยาลัยจัดท าแผนงาน/แผนงบประมาณ/แผนก าลังคนของ 
องค์กรแบบมีส่วนร่วม 

.710 

054 วิทยาลัยเปิดโอกาสให้ประชาคมทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย 
มีส่วนร่วมในการบริหารองค์กร 

.690 

046 อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเป็นผู้ถือปฏิบัติตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

.686 

044 บุคลากรสายสนับสนุนมีคุณภาพตามลักษณะงาน ตัวชี้วัด 
ที่รับผิดชอบและให้การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

.633 

045 บุคลากรสายสนับสนุนใส่ใจและเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานสูง .624 
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043 บุคลากรสายสนับสนุนมีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ สามารถ 
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ 

.613 

 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 8.453 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 7.225 

 
 จากตารางที่ 15 พบว่า ปัจจัยที่ 4  อธิบายด้วยตัวแปรส าคัญ 11 ตัวแปร หลังหมุนแกน 

เรียงล าดับตามค่าน้ าหนักปัจจัยจากมากไปหาน้อย  ได้แก่ ตัวแปรที่ 052, 047, 049, 050, 053, 054, 
048, 046, 044, 045, 043 มีค่าน้ าหนักตัวแปรในปัจจัยอยู่ระหว่าง .824 ถึง .613 มีค่าความ
แปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 8.453 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of 
Variance) เท่ากับ 7.255 ซึ่งเมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร  (Eigenvalues) กับปัจจัยอื่น ๆ
แล้ว ปัจจัยนี้มีความส าคัญเป็นอันดับที่ 4 กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง 11 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบาย
ปัจจัยนี้ได้ดีที่สุด และเมื่อแยกพิจารณารายข้อ พบว่า ตัวแปรที่ 052 วิทยาลัยมีการปรับกลไกการเข้า
สู่ต าแหน่งของบุคลากรที่โปร่งใสและเป็นธรรม   มีน้ าหนักปัจจัยมากที่สุดคือ .824 ส าหรับตัวแปรที่  
043 บุคลากรสายสนับสนุนมีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ สามารถสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนของวิทยาลัยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ มีน้ าหนัก
ปัจจัยน้อยที่สุดคือ .613  ผู้วิจัยตั้งชื่อปัจจัยที่ 4 ว่า ปัจจัยด้าน “การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล” 

 

ตารางที่ 16  ค่าน้ าหนักปัจจัยตัวแปรที่สังเกตได้ของปัจจัยที่ 5  
 

ตัวแปร ข้อความ ค่าน้ าหนักปัจจัย 
036 อาจารย์มีการค านึงถึงศักยภาพของผู้เรียนและความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล 
.712 

034 อาจารย์มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือ
วัตถุประสงค์ที่แน่นอน  และมีความยืดหยุ่นในเนื้อหาการสอน 

.708 

035 อาจารย์มีกระบวนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตร ตอบสนองต่อ
ความต้องการของนักศึกษาและชุมชน 

.697 

038 อาจารย์มีเทคนิคการวัดผล  ประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพตาม
ตัวชี้วัดของมาตรฐานการศึกษา 

.692 

039 อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในทุกด้านตาม
มาตรฐานการศึกษา 

.691 

033 อาจารย์มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย  หลากหลาย  กระตุ้น 
ความคิดของนักศึกษาและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

.683 

037 อาจารย์มีความสามารถในการใช้ส่ือ  นวัตกรรม  เพื่อกระตุ้นให้ .675 
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นักศึกษาสนใจและเอาใจใส่ต่อการเรียนรู้ 
040 อาจารย์มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานครอบคลุม 4 พันธกิจ 

ของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย การสอน การวิจัย  
การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะเเละวัฒนธรรม และส่งเสริม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

.477 

 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 7.526 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 6.433 

 
 จากตารางที่ 16 พบว่า ปัจจัยที่ 5  อธิบายด้วยตัวแปรส าคัญ 8 ตัวแปร หลังหมุนแกน 
เรียงล าดับตามค่าน้ าหนักปัจจัยจากมากไปหาน้อย  ได้แก่ ตัวแปรที่ 036, 034, 035, 038, 039, 033, 
037, 040 มีค่าน้ าหนักตัวแปรในปัจจัยอยู่ระหว่าง  .712 ถึง .477 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร 
(Eigenvalues) เท่ากับ 7.526 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) เท่ากับ 6.433 
ซึ่งเมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับปัจจัยอื่น ๆ แล้ว ปัจจัยนี้มีความส าคัญ
เป็นอันดับที่ 5 กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง  8 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายปัจจัยนี้ได้ดีที่สุด และเมื่อ
แยกพิจารณารายข้อ พบว่า ตัวแปรที่ 036 อาจารย์มีการค านึงถึงศักยภาพของผู้เรียนและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล มีน้ าหนักปัจจัยมากที่สุดคือ .712 ส าหรับตัวแปรที่  040 อาจารย์มีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานครอบคลุม  4 พันธกิจของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย     
การสอน การวิจัย  การบริการวิชาการ  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมีน้ าหนักปัจจัยน้อยที่สุดคือ  .477 ผู้วิจัยตั้งชื่อปัจจัยที่ 5 ว่า ปัจจัยด้าน  “กระบวนการจัด       
การเรียนการสอน” 
ตารางที่ 17  ค่าน้ าหนักปัจจัยตัวแปรที่สังเกตได้ของปัจจัยที่ 6   
 

ตัวแปร ข้อความ ค่าน้ าหนักปัจจัย 
058 วิทยาลัยมีการส่ือสาร ประชาสัมพันธ์ และการสร้างสัมพันธภาพกับ 

กลุ่มผู้รับบริการและหน่วยงานภายนอก  เพื่อการสร้างความ 
มีชื่อเสียงของวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในสังคม 

.797 

060 วิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  สามารถจัดท าข้อมูล 
ข่าวสารที่เป็นผลผลิตของวิทยาลัย  การน าองค์กร  และ 
กระบวนการที่มุ่งไปที่เป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

.793 

059 วิทยาลัยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานที่ใช้ใน 
การประเมินประสิทธิผลของหน่วยงานกับหน่วยงานภายนอก 

.786 

056 บุคลากรได้รับการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความต้องการ  ความจ าเป็น 
  ความคาดหวัง  และการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาของกลุ่ม 
นักศึกษาและผู้รับบริการ 

.726 
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057 วิทยาลัยมีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารจากกลุ่ม 
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก น ามาใช้ในการปรับปรุงวิธีการ 
ด าเนินงานในโครงการต่าง ๆ 

.668 

055 วิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับความ 
ต้องการ  ความจ าเป็น  ความคาดหวัง  ระดับความพึงพอใจของ 
นักศึกษา ผู้รับบริการ  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

.653 

061 วิทยาลัยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีการรายงานข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์  แผนงานและเป้าหมาย 

.551 

 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 6.290 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 5.376 

 
 จากตารางที่ 16 พบว่า ปัจจัยที่ 6  อธิบายด้วยตัวแปรส าคัญ 7 ตัวแปร หลังหมุนแกน 

เรียงล าดับตามค่าน้ าหนักปัจจัยจากมากไปหาน้อย  ได้แก่ ตัวแปรที่ 058, 060, 059, 056, 057, 055, 
061 มีค่าน้ าหนักตัวแปรในปัจจัยอยู่ระหว่าง .797 ถึง .551 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร 
(Eigenvalues) เท่ากับ 6.290 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) เท่ากับ 5.376 
ซึ่งเมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับปัจจัยอื่น ๆ แล้ว ปัจจัยนี้มีความส าคัญ
เป็นอันดับที่ 6 กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง  9 ตัวแปร  เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายปัจจัยนี้ได้ดีที่สุด และเมื่อ
แยกพิจารณารายข้อ พบว่าตัวแปรที่ 058 วิทยาลัยมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และการสร้าง
สัมพันธภาพกับกลุ่มผู้รับบริการและหน่วยงานภายนอก  เพื่อการสร้างความมีชื่อเสียงของวิทยาลัยให้
เป็นที่รู้จักในสังคม มีน้ าหนักปัจจัยมากที่สุดคือ .797  ส าหรับตัวแปรที่  061 วิทยาลัยมีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศให้มีการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์  แผนงานและเป้าหมาย มีน้ าหนัก
ปัจจัยน้อยที่สุดคือ .551 ผู้วิจัยตั้งชื่อปัจจัยที่ 6 ว่า ปัจจัยด้าน “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” 

 
 
 
ตารางที่ 18  ค่าน้ าหนักปัจจัยตัวแปรที่สังเกตได้ของปัจจัยที่ 7  
 

ตัวแปร ข้อความ ค่าน้ าหนักปัจจัย 
025 วิทยาลัยจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีฉบับใหม่  

มีการน าข้อมูลผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามแผน  กลยุทธ์และ 
แผนปฏิบัติการในปีงบประมาณท่ีแล้วมาเป็นข้อมูลน าเข้าให้แก่ 
บุคลากรพิจารณาวางแผนร่วมกัน  

.661 

027 บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการของ .613 
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หน่วยงานสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานของ 
วิทยาลัย 

028 วิทยาลัยมีการก าหนดตัวชี้วัดตามพันธกิจและนโยบายของ 
ผู้อ านวยการ 

.609 

029 บุคลากรทุกระดับได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและให้อ านาจในการ 
ด าเนินงานพัฒนากิจกรรมของวิทยาลัยตามความรับผิดชอบที่ได้รับ 
มอบหมาย   

.597 

026 วิทยาลัยมีการวิเคราะห์องค์กรและน าผลการวิเคราะห์มาสร้าง 
กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาองค์กร 

.587 

030 บุคลากรในวิทยาลัยสามารถจัดท าแผนปฏิบัติการโดยถ่ายทอดจาก 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม นโยบาย และแผนงาน ภายใต้ 
การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา  เป้าหมายของการวัดและ 
ขั้นตอนในการปฏิบัติ 

.568 

023 วิทยาลัยก าหนดปณิธานของหน่วยงานหรือองค์กรเพื่อเป็นเป้าหมาย
ที่มีจุดเน้นมุ่งความเป็นเลิศ 

.495 

024 วิทยาลัยก าหนดนโยบายที่มีความสอดคล้องกับสภาพการแข่งขัน 
ด้านการศึกษาในปัจจุบัน และใช้หลักการตลาดบูรณาการในการมอง 
อนาคตขององค์กรท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหาร หรือมีความ 
โดดเด่นเฉพาะด้าน 

.465 

 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 5.046 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 4.313 

 
 จากตารางที่ 18  พบว่า ปัจจัยที่ 7 อธิบายด้วยตัวแปรส าคัญ 8 ตัวแปร หลังหมุนแกน 
เรียงล าดับตามค่าน้ าหนักปัจจัยจากมากไปหาน้อย  ได้แก่ ตัวแปรที่ 025, 027, 028, 029, 026, 030, 
023, 024 มีค่าน้ าหนักตัวแปรในปัจจัยอยู่ระหว่าง .661 ถึง .465 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร 
(Eigenvalues) เท่ากับ 5.046 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) เท่ากับ 4.313 
ซึ่งเมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับปัจจัยอื่น ๆ แล้ว ปัจจัยนี้มีความส าคัญ
เป็นอันดับที่ 7 กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง  7 ตัวแปร  เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายปัจจัยนี้ได้ดีที่สุด และเมื่อ
แยกพิจารณารายข้อ พบว่า ตัวแปรที่ 025 วิทยาลัยจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี
ฉบับใหม่ มีการน าข้อมูลผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการใน
ปีงบประมาณที่แล้วมาเป็นข้อมูลน าเข้าให้แก่บุคลากรพิจารณาวางแผนร่วมกัน มีน้ าหนักปัจจัย       
มากที่สุดคือ .661 ส าหรับตัวแปรที่  024 วิทยาลัยก าหนดนโยบายที่มีความสอดคล้องกับสภาพ       
การแข่งขันด้านการศึกษาในปัจจุบัน และใช้หลักการตลาดบูรณาการในการมองอนาคตขององค์กรที่มี
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ความเป็นเลิศในการบริหาร หรือมีความโดดเด่นเฉพาะด้าน  มีน้ าหนักปัจจัยน้อยที่สุดคือ .465  ผู้วิจัย
ตั้งชื่อปัจจัยที่ 7 ว่า ปัจจัยด้าน “การวางแผนกลยุทธ์” 

 

ตารางที่ 19  ค่าน้ าหนักปัจจัยตัวแปรที่สังเกตได้ของปัจจัยที่ 8  
 

ตัวแปร ข้อความ ค่าน้ าหนักปัจจัย 
114 ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาล 

ที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด    

.685 

112 บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลทุกคนสามารถสอบความรู้  ขอขึ้น 
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล  
จากการทดสอบของสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทยผ่านในปีแรก  

.654 

113 บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลทุกคนมีพฤติกรรมบริการสุขภาพด้วย 
หัวใจความเป็นมนุษย์ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตผ่านเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

.583 

111 บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลทุกคนมีความรู้และสมรรถนะสูง 
ตรงตามมาตรฐานอุดมศึกษา โดยมีความเชี่ยวชาญด้าน 
การปฏิบัติการพยาบาลอย่างโดดเด่น เข้าใจ และเข้าถึงระบบ 
สุขภาพของชุมชน 

.571 

109 วิทยาลัยมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านคุณภาพผลงานวิจัย   
ความรับผิดชอบต่อสังคม  และคุณภาพบัณฑิต     

.496 

110 วิทยาลัยมีนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียง  เกียรติประวัติ  มีผลงานดีเด่น 
เป็นแบบอย่าง 

.456 

 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 4.842 
 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) 4.139 

 
 จากตารางที่ 19  พบว่า ปัจจัยที่ 8  อธิบายด้วยตัวแปรส าคัญ 6 ตัวแปร หลังหมุนแกน 
เรียงล าดับตามค่าน้ าหนักปัจจัยจากมากไปหาน้อย  ได้แก่ ตัวแปรที่ 114, 112, 113, 111, 109, 110 
มีค่าน้ าหนักตัวแปรในปัจจัยอยู่ระหว่าง  .685 ถึง .456 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 
เท่ากับ 4.842 ร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) เท่ากับ 4.139  ซึ่งเมื่อเทียบค่า
ความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับปัจจัยอื่น ๆ แล้ว ปัจจัยนี้มีความส าคัญเป็นอันดับที่ 8 
กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง  6 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายปัจจัยนี้ได้ดีที่สุด และเมื่อแยกพิจารณา 
รายข้อ พบว่า ตัวแปรที่ 114 ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาล      
ที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามเกณฑ์ที่ก าหนด มีน้ าหนักปัจจัยมากที่สุดคือ 
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.685 ส าหรับตัวแปรที่  110 วิทยาลัยมีนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียง เกียรติประวัติ  มีผลงานดีเด่นเป็น
แบบอย่าง มีน้ าหนักปัจจัยน้อยที่สุดคือ .456  ผู้วิจัยตั้งชื่อปัจจัยที่ 8 ว่า ปัจจัยด้าน  “มุ่งเน้นผลลัพธ์
การด าเนินงาน” 
 จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  จากกลุ่มตัวอย่างมี 8 ปัจจัย สรุปเป็นภาพได้ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
               

 

 
8. 

การมุ่งเน้นผลลัพธ์การ
ด าเนินงาน 

 

 
1. 

ภาวะผู้น า 
ของผู้บริหาร 

 

ปัจจัยความเป็นเลิศในการ

บริหารวิทยาลัยพยาบาล

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
4.  

การบริหารตามหลัก 
ธรรมาภิบาล           

 
7. 

การวางแผนกลยุทธ์ 

 
 

 
5. 

กระบวนการจัด 
การเรียนการสอน 

 
 

 
6. 

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 
3. 

การมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติการ 

 
2. 

การมุ่งเน้นบุคลากร 
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ภาพที่ 4   สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัด 
              กระทรวงสาธารณสุข  
 

 จากภาพที่ 4 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จากกลุ่มตัวอย่างมี 8 ปัจจัย คือ 1) ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  2) การมุ่งเน้น
บุคลากร 3) การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ   4) การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 5) กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน  6) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  7) การวางแผนกลยุทธ์  และ 8) การมุ่งเน้นผลลัพธ์
การด าเนินงาน 
 
ตอนที่ 2  การยืนยันปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง 
      สาธารณสุข 
 การสังเคราะห์ผลการยืนยันปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ด้วยการพิจารณาข้อมูลจากความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวนทั้งหมด 5 คน  ได้แก่ 1) ผู้บริหารหน่วยงานในสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข   
เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือมีประสบการณ์ในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่  
3 ปีข้ึนไป และ 2) ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ใน        
การบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป เป็นผู้ได้รับรางวัลหรือ
หน่วยงานได้รับรางวัลจากองค์การด้านการศึกษาหรือองค์การวิชาชีพที่รับรองคุณภาพในระดับชาติ  
และได้รับการรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา 5 ปี  ผู้เชี่ยวชาญ
ยืนยันปัจจัยในประเด็นความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และความเป็นประโยชน ์พร้อมทั้ง
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้ได้ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขที่เหมาะสมมากยิ่งข้ึน  
 1. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อปัจจัยความเป็นเลิศในการ
บริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
  การวิเคราะห์ความถ่ี (Frequency: f) ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อปัจจัย
ความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดังตารางที่ 20 
 

ตารางที่ 20  ค่าความถี่ของความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหาร 
              วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

(n=5)        
ปัจจัยความเป็น

เลิศในการบริหาร
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง ความเป็นประโยชน์ 
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วิทยาลัยพยาบาล เหมาะสม ไม่เหมาะสม เป็นไปได้ เป็นไปไม่ได้ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ประโยชน ์ ไม่เป็น
ประโยชน ์

ปัจจัยที่ 1  
ภาวะผู้น าของ 
ผู้บริหาร 

5 - 5 - 5 - 5 - 

ปัจจัยที่ 2 
มุ่งเน้นบุคลากร 

5 - 5 - 5 - 5 - 

ปัจจัยที่ 3  
มุ่งเน้นการ
ปฏิบัติการ 

5 - 5 - 5 - 5 - 

ปัจจัยที่ 4 
การบริหาร 
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

5 - 5 - 5 - 5 - 

 
 
ตารางที่ 20  ค่าความถี่ของความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหาร 
              วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

(n=5)        
ปัจจัยความเป็น

เลิศในการบริหาร
วิทยาลัยพยาบาล 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง ความเป็นประโยชน์ 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม เป็นไปได้ เป็นไปไม่ได้ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ประโยชน ์ ไม่เป็น
ประโยชน ์

ปัจจัยที่ 5
กระบวนการ
จัดการเรียน 
การสอน 

5 - 5 - 5 - 5 - 

ปัจจัยที่ 6 
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

5 - 5 - 5 - 5 - 

ปัจจัยที่ 7  
การวางแผน 
กลยุทธ์ 

5 - 5 - 5 - 5 - 

ปัจจัยที่ 8 
มุ่งเน้นผลลัพธ์

5 - 5 - 5 - 5 - 
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การด าเนินงาน 

  
 จากตารางที่ 20 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญทุกคนมีความเห็นสอดคล้องกัน โดยมีความเห็นว่า
ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีความเหมาะสม 
จ านวน 5 คน เป็นไปได้ จ านวน 5 คน ถูกต้อง จ านวน 5 คน และเป็นประโยชน์  จ านวน 5 คน       
สรุปได้ว่า การยืนยันปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน ปัจจัยทั้ง 8 ปัจจัย มีความเหมาะสม เป็นไปได้ ถูกต้อง และ
เป็นประโยชน ์
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
  ผลการยืนยันปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พบว่า ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ปัจจัยทั้ง 8 ปัจจัย                
มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  มีความ
เหมาะสม เป็นไปได้ในการพัฒนาและการน าไปใช้ประโยชน์  อย่างไรก็ตามมีผู้เชี่ยวชาญบางท่าน         
มีความเห็นเพิ่มเติมว่าปัจจัยการมุ่งเน้นผลลัพธ์การด าเนินงาน จ าเป็นที่จะต้องมีการมุ่งเน้นความ    
เป็นเลิศด้านการบริการวิชาการ /การถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี /การสอน (Training Center) 
ด้วย เพราะในปัจจุบันวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ          
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก  มีแผนงานโครงการ  
และกิจกรรมการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพที่มีการก าหนดผลลัพธ์            
การด าเนินงานของศูนย์ฯ  มีจุดเน้นการพัฒนาและบริการวิชาการตามบริบทของวิทยาลัย เพื่อให้เกิด
การผลักดันการออกแบบการปฏิบัติการให้มีความเป็นมาตรฐาน  มีความเป็นเลิศ  ได้รับการยอมรับ
และเป็นประโยชน์ในระบบสุขภาพของประเทศ   นอกจากนี้มีผู้เชี่ยวชาญบางท่านให้ความคิดเห็น
เพิ่มเติมว่าการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและธุรกิจพยาบาล เป็นสิ่งที่วิทยาลัยพยาบาล            
ควรค านึงถึงให้มากขึ้น เพราะมีความเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเป็นเลิศในการบริหารของวิทยาลัย
พยาบาลในอนาคตด้วย ซึ่งวิทยาลัยควรก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การตลาดที่มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ของระบบสุขภาพและสภาพการแข่งขันด้านการศึกษา  มีกระบวนการเชิงระบบ และ
ด าเนินการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
 ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข สรุปได้ดังนี้  
 ปัจจัยที่ 1  “ภาวะผู้น าของผู้บริหาร” ประกอบด้วย 22 ตัวแปร ดังนี้ 1) ผู้บริหารมีการ
ท างานเชิงรุก รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร  มีส่วนร่วมในการท างาน 2) ผู้บริหารมีภาวะผู้น า     
เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งมั่นในการกระท าสิ่งต่างๆที่ดีกว่าเดิมเสมอ 3) ผู้บริหารกระตุ้นส่งเสริม
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สนับสนุนความร่วมมือกันในองค์กรและประสานความร่วมมือกับภายนอกองค์กร  4) ผู้บริหารท าให้
เชื่อมั่นได้ว่ามีระบบเพื่อกระบวนการบริหารจัดการ  การพัฒนากลยุทธ์และการวัดผลของสมรรถนะที่
ส าคัญ 5) ผู้บริหารสามารถจัดการผลตอบแทนในรูปแบบต่าง  ๆ ได้อย่างทั่วถึง ยุติธรรม เท่าเทียมกัน  
6) ผู้บริหารสร้างคุณค่าของงาน ให้การชื่นชมบุคลากรและทีมงาน 7) ผู้บริหารมีการกระท าที่เป็น
ตัวอย่างที่ดีโดยมีการท างานอย่างมีประสิทธิผล  มีการน าข้อเสนอแนะในปีที่ผ่านมา น ามาปรับปรุง
และมีการทบทวนเพื่อการพัฒนางานอยู่เสมอ  8) ผู้บริหารมีการก าหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
เป้าหมาย ค่านิยม ความคาดหวัง การสร้างคุณค่า ผลการด าเนินงาน และความส าเร็จ  9) ผู้บริหาร
เป็นผู้ที่สามารถปกครองคนด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานตามกฎหมายและจริยธรรม  
10) ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความรู้ทางการบริหารการศึกษา สามารถถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติได้     
11) ผู้บริหารก าหนดทิศทางโดยค านึงถึงความต้องการ ความจ าเป็นและการตอบสนองต่อการคาดหวัง
ของนักศึกษา ผู้ปกครองและผู้ใช้บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาล   12) ผู้บริหารเป็นแบบอย่างในการน า
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ  13) ผู้บริหารสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการปรับปรุงกิจกรรม/ 
วิธีการท างานโดยการจัดหาทรัพยากรและแหล่งช่วยเหลือที่เหมาะสม  14) ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การบริหารหลักสูตรและมุ่งเน้นการบริหารวิชาการที่เป็นเลิศ            
15) ผู้บริหารมีการท างานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยการท าความเข้าใจถึงความจ าเป็นและความ
คาดหวังที่มีต่อสถาบัน 16) ผู้บริหารมีการกระตุ้นส่งเสริมสนับสนุนให้ข้อคิดเห็นสะท้อนกลับแก่
บุคลากร  และมีการทบทวนสมรรถนะที่น าไปสู่การปรับปรุงภาวะผู้น าและการปฏิบัติของผู้บริหาร 
โดยผ่านประชาคมในองค์กร  17) ผู้บริหารมีการท าความเข้าใจอย่างชัดเจนกับบุคลากรที่แสดงให้เห็น
ถึงความมุ่งมั่นที่จะน ามาสู่การบริหารสู่ความเป็นเลิศโดยมีการสร้างพันธะสัญญาซึ่งประยุกต์จาก
หลักการบริหารจัดการ กระบวนการท างานที่ใช้อยู่ พิจารณาบนพื้นฐานของสภาพแนวโน้มของปัญหา 
และการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 18) ผู้บริหารกระตุ้นและสนับสนุนบุคลากรให้มีอ านาจหน้าที่
ที่รับผิดชอบ  มีความคิดสร้างสรรค์งานนวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง  19) ผู้บริหารมีความตระหนักและ        
มีเป้าหมายการพัฒนาร่วมกันกับบุคลากรในเรื่องการสร้างความเป็นเลิศของการบริหารสถาบัน         
20) ผู้บริหารมีการตอบสนองต่อความสนใจของสาธารณชนและมีวิธีการที่สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 
/สังคม/ประเทศ  21) ผู้บริหาร  อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน    
ในการจัดการศึกษาให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เอกชนและองค์กรชุมชนอย่างสม่ าเสมอ  และ    
22) ผู้บริหารมีการทบทวนท าความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และ         
อัตลักษณ์ของวิทยาลัย  โดยรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกปี 
 ปัจจัยที่ 2  “การมุ่งเน้นบุคลากร” ประกอบด้วย 21 ตัวแปร  ดังนี้  1) วิทยาลัยมีระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและยุติธรรม 2) วิทยาลัยมีระบบการพัฒนาบุคลากรและระบบ
การเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  3) วิทยาลัยมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มี
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ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญทั้งวิชาการและการพยาบาล 4) วิทยาลัยมีการคัดเลือก/สรรหา/บรรจุ 
บุคลากรที่เหมาะสม ตรงตามสาขาวิชาสอดคล้องกับภารกิจ  5) ผู้บริหารระดับรองและหัวหน้างานมา
จากการสรรหาตามคุณสมบัติที่ก าหนดตามลักษณะงานและสมัครใจที่จะท างาน 6) วิทยาลัย มี
ยุทธศาสตร์การบริหารการเงิน ที่มุ่งเน้นความโดดเด่น ความแตกต่าง เหนือกว่ามาตรฐานที่เป็นอยู่      
7) วิทยาลัยมีกระบวนการด าเนินงานและการควบคุมก ากับรายรับรายจ่ายของวิทยาลัยที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้  8) วิทยาลัยมีแผนการบริหารงบประมาณที่ชัดเจน และมีการยืดหยุ่นในการปรับแผน
ตามไตรมาส  เพื่อสนับสนุนผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการแต่ละแผนสามารถด าเนินงานไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  9) บุคลากรสามารถเข้าถึงการประเมินบุคลากรรายบุคคลและการ
สนับสนุนทรัพยากรให้แก่กลุ่ม/ทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ 10) วิทยาลัยมีระบบการประเมินตาม
สภาพจริงในการประเมินสถานที่ท างาน  สภาพแวดล้อมในการท างานและความพึงพอใจของ
บุคลากร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  11) วิทยาลัยมีข้ันตอนการท างานที่ได้รับการทบทวน และมีการ
ปรับปรุง/พัฒนาตามข้อก าหนดพื้นฐานของวิทยาลัย 12) ผู้บริหารและบุคลากรมีความมุ่งมั่น          
มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินการสู่ความส าเร็จหรือประสิทธิผลของการด าเนินงานที่มีความ
โดดเด่น  และมีคุณภาพที่คงไว้ได้อย่างยั่งยืน 13) วิทยาลัยมีการวางแผนการใช้ทรัพยากรให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงานและโครงการที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามความ
ต้องการของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง  14) วิทยาลัยมีการแสดงความชื่นชมในการได้รับรางวัลผลงาน
ทางวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพของบุคลากรทุกระดับ  15) วิทยาลัยมีการปรับปรุง/จัดหลักสูตร
วิชาที่ทันสมัย  สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและสภาพสังคม  16) บุคลากร
สายสนับสนุนช่วยให้อาจารย์สามารถด าเนินงานตามพันธกิจที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี  17) วิทยาลัย
มีการช่วยเหลือบุคลากรให้มีการพัฒนาศักยภาพอย่างสูงสุดเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุ      
พันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ  18) อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถเป็นผู้ขับเคลื่อน
กิจกรรมต่างๆตามที่ก าหนดไว้  19) วิทยาลัยมีการบริหารวิชาการที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศในระดับชาติ   
โดยผู้บริหาร กรรมการของวิทยาลัยก าหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ร่วมกันกับบุคลากร  20) วิทยาลัย  
มีการด าเนินงานที่มุ่งความส าเร็จทางวิชาการของนักศึกษาทุกวิถีทาง และ  21) วิทยาลัยมีการ
ปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องกับเอกสารและขั้นตอนมาตรฐานที่ก าหนด   
 ปัจจัยที่ 3  “การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ”  ประกอบด้วย 10 ตัวแปร ดังนี้ 1) วิทยาลัยจัด
กิจกรรมให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน/สังคมอย่างต่อเนื่อง   2) วิทยาลัยสนับสนุนการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่ิน/ประเทศ  3) วิทยาลัยส่งเสริมการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับการ
สอนและการวิจัย 4) วิทยาลัยส่งเสริมการสอน บริการวิชาการ การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน/สังคม   5) วิทยาลัยมีการเผยแพร่สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับชาติ/นานาชาติ  6) วิทยาลัยมีระบบประกันคุณภาพ
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การศึกษาภายในที่มีประสิทธิภาพและมีความต่อเน่ือง พร้อมรองรับการประกันคุณภาพภายนอก      
7) วิทยาลัยมีศูนย์ความเป็นเลิศทางสุขภาพในการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพและการวิจัย                
8) วิทยาลัยมีการควบคุมก ากับการจัดโปรแกรมการเรียนการสอน  โปรแกรมการให้บริการแก่
นักศึกษาและผู้รับบริการ เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้    9) วิทยาลัยส่งเสริมการวิจัยที่เกี่ยวกับ
สภาพปัญหาของชุมชนและสังคม  และ 10) วิทยาลัยพัฒนาระบบกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของการวิจัย
หรือทรัพย์สินทางปัญญา  
 ปัจจัยที่ 4 “การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล” ประกอบด้วย 11 ตัวแปร ดังนี้  
1) วิทยาลัยมีการปรับกลไกการเข้าสู่ต าแหน่งของบุคลากรที่โปร่งใสและเป็นธรรม  2) วิทยาลัยจัดท า
นโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่โปร่งใส  ตรวจสอบได้  และรับผิดชอบต่อสังคม  3) วิทยาลัยมีการ
ปรับปรุงการบริหารงานให้ยืดหยุ่น  เหมาะสมกับบริบทของสังคม  4) วิทยาลัยมีการกระจายอ านาจ
การตัดสินใจและมีการก ากับติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ  5) วิทยาลัยมีโครงสร้างขององค์กร โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาและวิธีการของผู้บริหาร 6) วิทยาลัยจัดท าแผนงาน/แผน
งบประมาณ/แผนก าลังคนขององค์กรแบบมีส่วนร่วม  7) วิทยาลัยเปิดโอกาสให้ประชาคมทั้งภายใน
และภายนอกวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กร  8) อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเป็นผู้ถือ
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล  9) บุคลากรสายสนับสนุนมีคุณภาพตามลักษณะงาน  ตัวชี้วัดที่
รับผิดชอบและให้การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  10) บุคลากรสายสนับสนุนใส่ใจและเอาใจใส่
ในการปฏิบัติงานสูง และ 11) บุคลากรสายสนับสนุนมีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบเพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสาขา
พยาบาลศาสตร์ 
 ปัจจัยที่ 5  “กระบวนการจัดการเรียนการสอน” ประกอบด้วย 8 ตัวแปร ดังนี้ 
1) อาจารย์มีการค านึงถึงศักยภาพของผู้เรียนและความแตกต่างระหว่างบุคคล 2) อาจารย์มีแผน     
การจัดการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือวัตถุประสงค์ที่แน่นอน  และมีความยืดหยุ่นในเนื้อหา       
การสอน  3) อาจารย์มีกระบวนการสอนที่สอดคล้องกับตามหลักสูตร ตอบสนองต่อความต้องการของ
นักศึกษาและชุมชน   4) อาจารย์มีเทคนิคการวัดผล ประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดของ
มาตรฐานการศึกษา 5) อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในทุกด้านตามมาตรฐาน
การศึกษา 6) อาจารย์มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยหลากหลาย มุ่งผู้เรียนเป็นส าคัญ กระตุ้น
ความคิดของนักศึกษาและเน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  7) อาจารย์มีความสามารถในการใช้
สื่อ นวัตกรรม เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจและเอาใจใส่ต่อการเรียนรู้  และ  8) อาจารย์มีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานครอบคลุม  4 พันธกิจของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย     
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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 ปัจจัยที่ 6  “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ”  ประกอบด้วย 7 ตัวแปร ดังนี้ 1) วิทยาลัย     
มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การสร้างสัมพันธภาพกับกลุ่มผู้รับบริการและหน่วยงานภายนอก      
เพื่อการสร้างความมีชื่อเสียงของวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในสังคม 2) วิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นผลผลิตของวิทยาลัย การน าองค์กร
และกระบวนการที่มุ่งไปที่เป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว  3) วิทยาลัยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลของหน่วยงานกับหน่วยงานภายนอก  4) บุคลากร
ได้รับการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความต้องการ ความจ าเป็น ความคาดหวัง และการจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหาของกลุ่มนักศึกษาและผู้รับบริการ  5) วิทยาลัยมีการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลข่าวสารจากกลุ่มผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก น ามาใช้ในการปรับปรุงโปรแกรมและ
วิธีการด าเนินงานในโครงการต่าง ๆ 6) วิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ความต้องการ  ความจ าเป็น  ความคาดหวัง  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และ 7) วิทยาลัยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
วิสัยทัศน์ แผนงานและเป้าหมาย 
 ปัจจัยที่ 7  “การวางแผนกลยุทธ์”  ประกอบด้วย 9 ตัวแปร  ดังนี้ 1) วิทยาลัยจัดท า
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีฉบับใหม่ มีการน าข้อมูลผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามแผน     
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณที่แล้วมาเป็นข้อมูลน าเข้าให้แก่บุคลากรพิจารณาวางแผน
ร่วมกัน  2) บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการของหน่วยงานสอดคล้อง
กับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานของวิทยาลัย  3) วิทยาลัยมีการก าหนดตัวชี้วัดตามพันธกิจและ
นโยบายของผู้อ านวยการ  4) บุคลากรทุกระดับได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและให้อ านาจในการ
ด าเนินงานพัฒนากิจกรรมของวิทยาลัยตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 5) วิทยาลัยมีการ
วิเคราะห์องค์กรและน าผลการวิเคราะห์มาสร้างกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาองค์กร  6) บุคลากรในวิทยาลัย
สามารถจัดท าแผนปฏิบัติการ โดยถ่ายทอดจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม  นโยบายและแผนงาน   
ภายใต้การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา เป้าหมายของการวัดและขั้นตอนในการปฏิบัติ  และ              
7) วิทยาลัยก าหนดปณิธานของหน่วยงานหรือองค์กรเพื่อเป็นเป้าหมายที่มีจุดเน้นมุ่งความเป็นเลิศ     
8)วิทยาลัยก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การตลาดที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ของระบบสุขภาพ
และสภาพการแข่งขันด้านการศึกษาในปัจจุบัน มีกระบวนการเชิงระบบ และด าเนินการปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม 
 ปัจจัยที่ 8  “การมุ่งเน้นผลลัพธ์การด าเนินงาน”ประกอบด้วย 6 ตัวแปร ดังนี้ 1) ผู้ใช้
บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตตามเกณฑ์ที่ก าหนด  2) บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลทุกคนสามารถสอบ
ความรู้ขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล จากการทดสอบของสภา
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การพยาบาลแห่งประเทศไทยผ่านในปีแรก  3) บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลทุกคนมีพฤติกรรมบริการ
สุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  4) บัณฑิต
ของวิทยาลัยพยาบาลทุกคนมีความรู้และสมรรถนะสูงโดยมีคุณภาพตามมาตรฐานอุดมศึกษา  
เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการพยาบาลอย่างโดดเด่นมีความเข้าใจและเข้าถึงระบบสุขภาพของชุมชน    
5) วิทยาลัยมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ คุณภาพผลงานวิจัย ความรับผิดชอบต่อสังคม
และคุณภาพบัณฑิต และ 6) วิทยาลัยมีนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียง เกียรติประวัติ มีผลงานดีเด่นเป็น
แบบอย่าง   
 
 จากปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข     
ทั้ง 8 ปัจจัยดังกล่าว เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญยิ่งต่อการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ถ้าสถาบันพระบรมราชชนกและวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ศึกษา
และน าไปปฏิบัติ อย่างต่อเน่ือง เป็นระบบ จะส่งผลให้น าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ  การบริหาร
สถาบันการศึกษาพยาบาลก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติต่อไป 
 



 
  

 
 

บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อทราบ  1) ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหาร
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ 2) ผลการยืนยันปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหาร
วิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน  (Mixed Research 
Methodology) ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research Method) ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้า
ตัวแปรเกี่ยวกับความเป็นเลิศในการบริหาร   โดยด าเนินการวิจัยในข้ันที่  1 การก าหนดกรอบแนวคิดใน  
การวิจัย ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิดหลักการ และทฤษฎทีี่เกี่ยวข้องกับปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารของ
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ และ  
น าข้อสรุปที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหาเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับ ปัจจัยความเป็นเลิศใน การบริหารวิทยาลัย
พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และใช้เป็นแนวทางหรือกรอบในการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้าง แล้วน าไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับปัจจัยส่งเสริมความเป็นเลิศในการ
บริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ผู้วิจัยเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญแบบ
เจาะจงตามคุณสมบัติที่ก าหนด หลังการสัมภาษณ์น าข้อมูลทั้งหมดที่สังเคราะห์ได้ไปสร้างเครื่องมือ
สังเกตชนิดตรวจสอบรายการ น าไปสังเกตการณ์การบริหารวิทยาลัยพยาบาล เพื่อยืนยันตัวแปรหรือ
ประเด็นความเป็นเลิศในการบริหาร และหาข้อสรุปปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัย
พยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  หลังจากนั้นใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research 
Method) ด าเนินการวิจัยในข้ันที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัย และขั้นที่  3 การยืนยันปัจจัย  ในข้ันที่ 2   
การวิเคราะห์ปัจจัยมีการน าตัวแปรที่ได้ในเชิงคุณภาพไปสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย โดยการตรวจสอบความ
ตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถามความคิดเห็นด้วยดัชนีความสอดคล้อง  ที่เรียกว่า 
IOC (Index of Item-Objective Congruence) ซึ่งพิจารณาค่า IOC ที่มากกว่า0.5ขึ้นไป โดย
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน  น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง       
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเดียวกับการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 36 คน รวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์หาความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามความคิดเห็นทั้งฉบับ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา  
( Coefficient)  ด้วยสูตร สัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค ( Cronbach, Alpha  
Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น( Reliability) ของแบบสอบถามความคิดเห็นทั้งฉบับ มีค่าเท่ากับ  
.988  แล้วน าแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับหน่วยวิเคราะห์ คือ วิทยาลัย
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พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จ านวนทั้งหมด 28 แห่ง ก าหนดผู้ให้ข้อมูลวิทยาลัยล ะ 12 คน 
ประกอบด้วย 1) ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาล/ผู้บริหารระดับรองผู้อ านวยการ/ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
จ านวน 3 คน 2) หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้างาน ซึ่งเป็นอาจารย์/วิทยาจารย์ที่ปฏิบัติงานสอนใน  
วิทยาลัยพยาบาล จ านวน 3 คน 3) หัวหน้างานซึ่งเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/
ลูกจ้างชั่วคราวในวิทยาลัยพยาบาล จ านวน 3 คน และ 4) ประธาน/กรรมการวิทยาลัย จ านวน 3 คน   
จากการรวบรวมข้อมูล   ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างวิทยาลัยพยาบาล     
25 แห่ง คิดเป็นร้อยละ  89.28 ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามความคิดเห็นกลับคืนมา จ านวน  300 ฉบับ 
รวบรวมข้อมูลแล้วมาท าการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ ( Exploratory Factor Analysis: EFA) เพื่อ
จ าแนกตัวแปร ปัจจัยความเป็นเลิศในการ บริหารวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้
จ านวนทั้งหมด 8 ปัจจัย ส่วนขั้นที่  3 การยืนยันปัจจัย มีการน าปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหาร
วิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มาพิจารณาตรวจสอบยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด ซึ่งเป็นผู้บริหารของสถาบันพระบรมราชชนก และผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสบผลส าเร็จในการบริหารสถาบัน  จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้      
ในการวิจัย คือ แบบตรวจสอบรายการ ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นในประเด็นความเหมาะสม (Propriety) 
ความเป็นไปได้ ( Feasibility) ความถูกต้อง ( Accuracy) และความเป็นประโยชน์  (Utility) ใช้การ
วิเคราะห์ด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา หลังจากนั้นน ามาสรุปเป็นปัจจัยความ
เป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งน าข้อเสนอแนะและ
น ามาสรุปในรายงานการวิจัยต่อไป 

 

สรุปผลการวิจัย 
 

 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย สรุปผลการวิจัยดังนี้ 
 1. ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประกอบด้วย 93 ตัวแปร จ านวนทั้งหมด 8 ปัจจัย ค่าน้ าหนักปัจจัย( Factor loading) อยู่ระหว่าง 
0.456-0.824  ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) มากกว่า1.00 สามารถอธิบายค่าความ
แปรปรวนของตัวแปรทั้งหมดได้เท่ากับร้อยละ 60.91 ล าดับน้ าหนักของปัจจัยที่ได้จากมากไปน้อย คือ 
1) ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  2) การมุ่งเน้นบุคลากร  3) การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ 4) การบริหาร       
ตามหลักธรรมาภิบาล  5) กระบวนการจัดการเรียนการสอน  6) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ           
7) การวางแผนกลยุทธ์  และ 8) การมุ่งเน้นผลลัพธ์การด าเนินงาน จะเห็นได้ว่า ปัจจัยความเป็นเลิศ    
ในการบริหารวิทยาลัย สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีลักษณะเป็นพหุปัจจัย ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานของ
การวิจัย 
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  1.1 ปัจจัย ที่ 1 “ภาวะผู้น าของผู้บริหาร” มีตัวแปรจ านวน 22 ตัวแปร  คือ              
1) ผู้บริหารมีการท างานเชิงรุก รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร  มีส่วนร่วมในการท างาน 2) ผู้บริหาร
มีภาวะผู้น า เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งมั่นในการกระท าสิ่งต่างๆที่ดีกว่าเดิมเสมอ 3) ผู้บริหาร
กระตุ้นส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือกันในองค์กรและประสานความร่วมมือกับภายนอกองค์กร        
4) ผู้บริหารท าให้เชื่อมั่นได้ว่ามีระบบเพื่อกระบวนการบริหารจัดการ  การพัฒนากลยุทธ์และการ
วัดผลของสมรรถนะที่ส าคัญ 5) ผู้บริหารสามารถจัดการผลตอบแทนในรูปแบบต่าง  ๆ ได้อย่างทั่วถึง 
ยุติธรรมเท่าเทียมกัน  6) ผู้บริหารสร้างคุณค่าของงาน ให้การชื่นชมบุคลากรและทีมงาน 7) ผู้บริหาร  
มีการกระท าที่เป็นตัวอย่างที่ดีโดยมีการท างานอย่างมีประสิทธิผล  มีการน าข้อเสนอแนะในปีที่ผ่านมา 
น ามาปรับปรุงและมีการทบทวนเพื่อการพัฒนางานอยู่เสมอ 8) ผู้บริหารมีการก าหนดทิศทาง 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ค่านิยม ความคาดหวัง  การสร้างคุณค่า ผลการด าเนินงานและ
ความส าเร็จ  9) ผู้บริหารเป็นผู้ที่สามารถปกครองคนด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานตาม
กฎหมายและจริยธรรม  10) ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความรู้ทางการบริหารการศึกษา สามารถถ่ายทอด
นโยบายสู่การปฏิบัติได้  11) ผู้บริหารก าหนดทิศทางโดยค านึงถึงความต้องการ ความจ าเป็นและ   
การตอบสนองต่อการคาดหวังของนักศึกษา ผู้ปกครองและผู้ใช้บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาล             
12) ผู้บริหารเป็นแบบอย่างในการน าองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  13) ผู้บริหารสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในการปรับปรุงกิจกรรม/วิธีการท างานโดยการจัดหาทรัพยากรและแหล่งช่วยเหลือที่
เหมาะสม 14) ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การบริหารหลักสูตรและมุ่งเน้น
การบริหารวิชาการที่เป็นเลิศ 15) ผู้บริหารมีการท างานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยการท า        
ความเข้าใจถึงความจ าเป็นและความคาดหวังที่มีต่อสถาบัน  16) ผู้บริหารมีการกระตุ้น ส่งเสริม
สนับสนุนให้ข้อคิดเห็นสะท้อนกลับแก่บุคลากร มีการทบทวนสมรรถนะที่น าไปสู่การปรับปรุงภาวะ
ผู้น าและการปฏิบัติของผู้บริหารโดยผ่านประชาคมในองค์กร  17) ผู้บริหารมีการท าความเข้าใจอย่าง
ชัดเจนกับบุคลากรที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะน ามาสู่การบริหารสู่ความเป็นเลิศโดยมีการสร้าง
พันธะสัญญาซึ่งประยุกต์จากหลักการบริหารจัดการ กระบวนการท างานที่ใช้อยู่ พิจารณาบนพื้นฐาน
ของสภาพแนวโน้มของปัญหา และการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 18) ผู้บริหารกระตุ้นและ
สนับสนุนบุคลากรให้มีอ านาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ  มีความคิดสร้างสรรค์งานนวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง             
19) ผู้บริหารมีความตระหนักและมีเป้าหมายการพัฒนาร่วมกันกับบุคลากรในเรื่องการสร้างความ   
เป็นเลิศของการบริหารสถาบัน  20) ผู้บริหารมีการตอบสนองต่อความสนใจของสาธารณชนและ         
มีวิธีการที่สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน/สังคม/ประเทศ 21) ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรทาง    
การศึกษาสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดการศึกษา ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ 
เอกชนและองค์กรชุมชนอย่างสม่ าเสมอ  และ 22) ผู้บริหารมีการทบทวนท าความเข้าใจอย่างชัดเจน
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เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและอัตลักษณ์ของวิทยาลัย  โดยรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกปี 
  1.2  ปัจจัยที่ 2 “การมุ่งเน้นบุคลากร” มีตัวแปร จ านวน 21 ตัวแปร คือ 1) วิทยาลัย
มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและยุติธรรม  2) วิทยาลัยมีระบบการพัฒนาบุคลากร
และระบบการเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 3) วิทยาลัยมีการวางแผนพัฒนาบุคลากร
ให้มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญทั้งวิชาการและการพยาบาล 4) วิทยาลัยมีการคัดเลือก/สรรหา/
บรรจุ บุคลากรที่เหมาะสม ตรงตามสาขาวิชาสอดคล้องกับภารกิจ 5) ผู้บริหารระดับรองและหัวหน้า
งานมาจากการสรรหาตามคุณสมบัติที่ก าหนดตามลักษณะงานและสมัครใจที่จะท างาน  6) วิทยาลัย   
มียุทธศาสตร์การบริหารการเงิน ที่มุ่งเน้นความโดดเด่น ความแตกต่าง เหนือกว่ามาตรฐานที่เป็นอยู่      
7) วิทยาลัยมีกระบวนการด าเนินงานและการควบคุมก ากับรายรับรายจ่ายของวิทยาลัยที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 8) วิทยาลัยมีแผนการบริหารงบประมาณที่ชัดเจน และมีการยืดหยุ่นในการปรับแผน
ตามไตรมาส เพื่อสนับสนุนผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการแต่ละแผนสามารถด าเนินงานไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 9) บุคลากรสามารถเข้าถึงการประเมินบุคลากรรายบุคคลและ         
การสนับสนุนทรัพยากรให้แก่กลุ่ม/ทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ 10) วิทยาลัยมีระบบการประเมินตาม
สภาพจริงในการประเมินสถานที่ท างาน  สภาพแวดล้อมในการท างาน  และความพึงพอใจของ
บุคลากร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 11) วิทยาลัยมีข้ันตอนการท างานที่ได้รับการทบทวนและมีการปรับปรุง/
พัฒนาตามข้อก าหนดพื้นฐานของวิทยาลัย  12) ผู้บริหารและบุคลากรมีความมุ่งมั่น มีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินการสู่ความส าเร็จหรือประสิทธิผลของการด าเนินงานที่มีความโดดเด่น  และมี
คุณภาพที่คงไว้ได้อย่างยั่งยืน 13) วิทยาลัยมีการวางแผนการใช้ทรัพยากรให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนงานและโครงการที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามความต้องการของ
หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง 14) วิทยาลัยมีการแสดงความชื่นชมในการได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการ
และการพัฒนาวิชาชีพของบุคลากรทุกระดับ 15) วิทยาลัยมีการปรับปรุง/จัดหลักสูตรวิชาที่ทันสมัย  
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและสภาพสังคม 16) บุคลากรสายสนับสนุนช่วย
ให้อาจารย์สามารถด าเนินงานตามพันธกิจที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี 17) วิทยาลัยมีการช่วยเหลือ
บุคลากรให้มีการพัฒนาศักยภาพอย่างสูงสุดเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุพันธกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ 18) อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง  ๆ ตามที่
ก าหนดไว้ 19) วิทยาลัยมีการบริหารวิชาการที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศในระดับชาติ  โดยผู้บริหาร 
กรรมการของวิทยาลัยก าหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ร่วมกันกับบุคลากร 20) วิทยาลัยมีการด าเนินงาน
ที่มุ่งความส าเร็จทางวิชาการของนักศึกษาทุกวิถีทาง และ 21) วิทยาลัยมีการปฏิบัติงานอย่าง
สอดคล้องกับเอกสารและขั้นตอนมาตรฐานที่ก าหนด   
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  1.3 ปัจจัยที่ 3 “การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ”มีตัวแปร จ านวน  10 ตัวแปร คือ         
1) วิทยาลัยจัดกิจกรรมให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน/สังคมอย่างต่อเนื่อง  2) วิทยาลัย
สนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่ิน/ประเทศ 3) วิทยาลัยส่งเสริมการบริการวิชาการที่
เชื่อมโยงกับการสอนและการวิจัย  4) วิทยาลัยส่งเสริมการสอน บริการวิชาการ การวิจัย การท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน/สังคม 5) วิทยาลัยมีการ
เผยแพร่สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับชาติ/นานาชาติ  6) วิทยาลัยมีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีประสิทธิภาพและมีความต่อเน่ือง พร้อมรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก 7) วิทยาลัยมีศูนย์ความเป็นเลิศทางสุขภาพในการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพและ
การวิจัย  8) วิทยาลัยมีการควบคุมก ากับการจัดโปรแกรมการเรียนการสอน โปรแกรมการให้บริการ
แก่นักศึกษาและผู้รับบริการ เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้  9) วิทยาลัยส่งเสริมการวิจัยที่เกี่ยวกับ
สภาพปัญหาของชุมชนและสังคม  และ 10) วิทยาลัยพัฒนาระบบกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของการวิจัย
หรือทรัพย์สินทางปัญญา  
  1.4  ปัจจัยที่ 4 “การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล”  มีตัวแปรจ านวน  11ตัวแปร คือ  
1) วิทยาลัยมีการปรับกลไกการเข้าสู่ต าแหน่งของบุคลากรที่โปร่งใสและเป็นธรรม 2) วิทยาลัยจัดท า
นโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และรับผิดชอบต่อสังคม 3) วิทยาลัยมีการ
ปรับปรุงการบริหารงานให้ยืดหยุ่น  เหมาะสมกับบริบทของสังคม 4) วิทยาลัยมีการกระจายอ านาจ
การตัดสินใจและมีการก ากับติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ 5) วิทยาลัยมีโครงสร้างขององค์กร โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาและวิธีการของผู้บริหาร  6) วิทยาลัยจัดท าแผนงาน/แผน
งบประมาณ/แผนก าลังคนขององค์กรแบบมีส่วนร่วม 7) วิทยาลัยเปิดโอกาสให้ประชาคมทั้งภายใน
และภายนอกวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กร  8) อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเป็นผู้ถือ
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 9) บุคลากรสายสนับสนุนมีคุณภาพตามลักษณะงาน ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ
และให้การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 10) บุคลากรสายสนับสนุนใส่ใจและเอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานสูง และ 11) บุคลากรสายสนับสนุนมีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบเพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ 
  1.5  ปัจจัยที่  5 “กระบวนการจัดการเรียนการสอน”  มีตัวแปรจ านวน 8 ตัวแปร คือ 
1) อาจารย์มีการค านึงถึงศักยภาพของผู้เรียนและความแตกต่างระหว่างบุคคล 2) อาจารย์มีแผน     
การจัดการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือวัตถุประสงค์ที่แน่นอนและมีความยืดหยุ่นในเนื้อหา      
การสอน 3) อาจารย์มีกระบวนการสอนที่สอดคล้องกับตามหลักสูตร ตอบสนองต่อความต้องการของ
นักศึกษาและชุมชน 4) อาจารย์มีเทคนิคการวัดผล  ประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดของ
มาตรฐานการศึกษา 5) อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในทุกด้านตามมาตรฐาน
การศึกษา 6) อาจารย์มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยหลากหลาย มุ่งผู้เรียนเป็นส าคัญ กระตุ้น
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ความคิดของนักศึกษาและเน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  7) อาจารย์มีความสามารถในการใช้
สื่อ/นวัตกรรมเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจและเอาใจใส่ต่อการเรียนรู้ และ 8) อาจารย์มีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานครอบคลุม  4 พันธกิจของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย        
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  1.6  ปัจจัยที่ 6 “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” มีตัวแปร จ านวน  7 ตัวแปร คือ       
1) วิทยาลัยมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การสร้างสัมพันธภาพกับกลุ่มผู้รับบริการและหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อการสร้างความมีชื่อเสียงของวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในสังคม 2) วิทยาลัยมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นผลผลิตของวิทยาลัย การน า
องค์กร  และกระบวนการที่มุ่งไปที่เป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว 3) วิทยาลัยมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลของหน่วยงานกับหน่วยงานภายนอก          
4) บุคลากรได้รับการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความต้องการ ความจ าเป็น ความคาดหวัง และ             
การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาของกลุ่มนักศึกษาและผู้รับบริการ  5) วิทยาลัยมีการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารจากกลุ่มผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก น ามาใช้ในการปรับปรุงโปรแกรม
และวิธีการด าเนินงานในโครงการต่าง  ๆ  6) วิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเข้าถึง
การเรียนรู้เกี่ยวกับความต้องการ ความจ าเป็น ความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 7) วิทยาลัยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีการรายงาน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ แผนงานและเป้าหมาย 
  1.7  ปัจจัยที่ 7 “การวางแผนกลยุทธ์” มีตัวแปร จ านวน 8 ตัวแปร คือ 1) วิทยาลัย
จัดท าแผน กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีฉบับใหม่ มีการน าข้อมูลผลลัพธ์จากการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณที่แล้วมาเป็นข้อมูลน าเข้าให้แก่บุคลากรพิจารณา
วางแผนร่วมกัน 2) บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
สอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์และแผนงานของวิทยาลัย  3) วิทยาลัยมีการก าหนดตัวชี้วัดตาม
พันธกิจและนโยบายของผู้อ านวยการ  4) บุคลากรทุกระดับได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและให้อ านาจ
ในการด าเนินงานพัฒนากิจกรรมของวิทยาลัยตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 5) วิทยาลัย         
มีการวิเคราะห์องค์กรและน าผลการวิเคราะห์มาสร้างกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาองค์กร 6) บุคลากรใน
วิทยาลัยสามารถจัดท าแผนปฏิบัติการ โดยถ่ายทอดจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม นโยบายและ
แผนงานภายใต้การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา เป้าหมายของการวัดและขั้นตอนในการปฏิบัติ             
7) วิทยาลัยก าหนดปณิธานของหน่วยงานหรือองค์กรเพื่อเป็นเป้าหมายที่มีจุดเน้นมุ่งความเป็นเลิศ     
และ 8) วิทยาลัยก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การตลาดที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ของระบบ
สุขภาพและสภาพการแข่งขันด้านการศึกษาในปัจจุบัน  มีกระบวนการเชิงระบบ และด าเนินการปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม 
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  1.8  ปัจจัยที่ 8 “การมุ่งเน้นผลลัพธ์การด าเนินงาน” มีตัวแปร จ านวน 6 ตัวแปร คือ    
1) ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตตามเกณฑ์ที่ก าหนด 2) บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลทุกคนสามารถสอบ
ความรู้ขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล จากการทดสอบของสภา
การพยาบาลแห่งประเทศไทยผ่านในปีแรก 3) บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลทุกคนมีพฤติกรรมบริการ
สุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 4) บัณฑิตของ
วิทยาลัยพยาบาลทุกคนมีความรู้และสมรรถนะสูงโดยมีคุณภาพตามมาตรฐานอุดมศึกษา  เชี่ยวชาญ
ด้านการปฏิบัติการพยาบาลอย่างโดดเด่นมีความเข้าใจและเข้าถึงระบบสุขภาพของชุมชน 5) วิทยาลัย
มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ คุณภาพผลงานวิจัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและคุณภาพ
บัณฑิต และ 6) วิทยาลัยมีนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียง เกียรติประวัติ มีผลงานดีเด่นเป็นแบบอย่าง   
 2.  ผลการยืนยันปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พบว่า ผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน 5 คน มีความเห็นสอดคล้องกัน โดยมีความเห็นว่า ปัจจัย
ส่งเสริมความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย         
8 ปัจจัย คือ 1) ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  2) การมุ่งเน้นบุคลากร 3) การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ  4) การ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 5) กระบวนการจัดการเรียนการสอน 6) การวางแผนกลยุทธ์   7) ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ 8) การมุ่งเน้นผลลัพธ์การด าเนินงาน ส าหรับการตรวจสอบยืนยันเป็น
ปัจจัยมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้  มีความถูกต้อง และมีความเป็นประโยชน์ ซึ่ง เป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัย   
 

อภิปรายผล 
 

 การวิจัยในครั้งนี้มีประเด็นที่ส าคัญที่ค้นพบจากปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหาร
วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  และสามารถน ามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย
ได้ดังนี้ 

 1. ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประกอบด้วย 8 ปัจจัย ล าดับน้ าหนักของปัจจัยที่ได้จากมากไปน้อย คือ  1) ภาวะผู้น าของผู้บริหาร      
2) การมุ่งเน้นบุคลากร  3) การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ  4)การบริหารตามหลักธรรมาภิบา ล                 
5)กระบวนการจัดการเรียนการสอน  6) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  7) การวางแผนกลยุทธ์   และ     
8) การมุ่งเน้นผลลัพธ์การด าเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัย  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
วิทยาลัยพยาบาลเป็นสถาบันการศึกษาวิชาชีพพยาบาลเฉพาะทางที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข       
อยู่ในความรับผิดชอบภายใต้การก ากับดูแลของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข            
จากประกาศของกระทรวงสาธารณสุข พ .ศ.2559 ได้ก าหนดภารกิจหลักในการจัดการศึกษาระดับ
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ปริญญาตรี และการศึกษาต่อเน่ืองพยาบาลศาสตร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พัฒนาบุคลากรโดยการจัดการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ทั้งทางด้านบริหาร       
ด้านบริการ และด้านวิชาการ ด าเนินการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิชาการและ         
การบริการสุขภาพ   บริการวิชาการและให้บริการด้านสุขภาพแก่สังคม ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และประชาธิปไตย จากการด าเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทส าคัญของสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านการจัด
การศึกษาวิชาชีพพยาบาล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นเลิศขององค์กร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เป็น
สถาบันอุดมศึกษาชั้นน า ซึ่งปรากฏอยู่ในยุทธศาสตร์การพัฒนาของสถาบันพระบรมราชชนก พ .ศ. 
2559-2563 และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาส าหรับก าลังคนด้านสุขภาพ           
ในศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2557-พ.ศ. 2561) ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “การศึกษา คุณภาพ เสมอภาค    
เพื่อสมรรถนะและหัวใจบุคลากรด้านสุขภาพ” โดยมุ่งเน้นประเด็นยุทธศาสตร์สู่วิสัยทัศน์ที่มี
ความส าคัญต่อการสร้างความเป็นเลิศในการบริหารสถาบัน คือ การปฏิรูปการบริหารจัดการ           
ในสถาบันการศึกษา การออกแบบการบริหารจัดการของสถาบันการศึกษาและกระบวนการเรียน   
การสอน แต่ในสภาพปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตวิทยาลัยพยาบาลอาจต้องเผชิญกับปัจจัยภายใน
และภายนอกหลายประการ เห็นได้จากการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพสอดคล้องกับ           
ความต้องการของตลาด/ผู้รับบริการ  การเปลี่ยนแปลงการปฏิรูประบบราชการ ระบบสุขภาพ      
เกิดวิกฤตของวิชาชีพพยาบาล และผลกระทบที่ส่งผลต่อการบริหารสถาบันการศึกษา ประกอบกับ
การแข่งขันเสรีการศึกษาของประชาคมอาเซียน อีกทั้งแนวโน้มในศตวรรษที่  21 สถานการณ์ของ
ปัญหาสุขภาพ มีการเปลี่ยนผ่านทางระบาดวิทยาและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม  ท าให้
ประชาชนผู้รับบริการมีความต้องการและความจ าเป็นด้านสุขภาพที่มีคุณภาพมากขึ้น สถานบริการ
สุขภาพต้องการบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูงกว่าในอดีต  และเป็นบุคลากร   
ที่มีสมรรถนะสูง ท าให้สภาพการบริหารงานของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขต้อง
เปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาองค์กรอยู่ตลอดเวลา   ดังนั้นวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข จึงต้องมีแนวทางการส่งเสริมความเป็นเลิศในการบริหารเชิงระบบ เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้มีศักยภาพในการแข่งขัน
รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สร้างความมั่นใจให้แก่สังคมว่าสามารถผลิตและพัฒนา
บัณฑิตได้อย่างมีมาตรฐานสากลและมีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง จากข้อค้นพบดังกล่าวนี้สอดคล้องกับ
ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศที่น าแนวคิดหลักของการด าเนินการที่เป็น
เลิศด้านการศึกษา และแนวคิดความเป็นเลิศ การบริหารสถาบันอุดมศึกษา น ามาประยุกต์ใช้ในองค์การ
ด้านการศึกษา เห็นได้จากปัจจัยความเป็นเลิศของมูลนิธิบริหารคุณภาพแห่งชาติยุโรป ระบุไว้ว่า 
องค์การความเป็นเลิศ ประกอบด้วย ภาวะผู้น า นโยบายและกลยุทธ์ การบริหารบุคคลในองค์กร และ
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การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ เช่นเดียวกับกับแนวคิดหลักของการด าเนินการที่เป็นเลิศด้านการศึกษาของ
บัลด์ดริจ ค.ศ. 2015-2016 ประกอบด้วย ภาวะผู้น า การวางแผนกลยุทธ์  ผู้ปฏิบัติงาน การปฏิบัติการ 
และผลลัพธ์ ส่วนสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวถึงเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ เพื่อประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล มีเกณฑ์ด้านการบริหารได้แก่ ภาวะผู้น า โดยผู้น าระดับสูงของสถาบันเป็น
ผู้บริหารที่ชี้น าให้สถาบันมีความยั่งยืน มีจริยธรรมของผู้น าระดับสูง มีธรรมาภิบาล และการวางแผน
กลยุทธ์  (NIST, 2014)  ส าหรับ  รูเบ็น  (Ruben) กล่าวถึงปัจจัยที่จ าเป็นเพื่อความเป็นเลิศในการ
บริหาร และการธ ารงรักษาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไว้อย่างดีเยี่ยม ประกอบด้วย ภาวะ
ผู้น า แผนงาน บุคลากรในส านักงาน การใช้ข้อมูลสารสนเทศ และผลลัพธ์  สอดคล้องกับ  สิทธิชัย         
สอนสุภี ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ระบบการบริหาร  
ทรัพยากรบุคคล  และสอดคล้องกับ  ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช  ศึกษาองค์ประกอบหลักของระบบ           
การบริหารที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน ประกอบด้วย  ภาวะผู้น าของผู้บริหาร      
การวางแผนกลยุทธ์ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลและการจัดการสารสนเทศและความรู้ น อกจากนี้ข้อ
ค้นพบปัจจัยในการวิจัยดังกล่าวมีความแตกต่างกับการศึกษาของ สุรีรัตน์ ดวงสุวรรณ (2555) ซึ่งพบว่า 
องค์ประกอบเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อรูปแบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง คือ  1) ด้านผู้น า
องค์กร 2) ด้านการพัฒนาหลักสูตร 3) ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   4) ด้านการพัฒนา
บุคลากร  5) ด้านการสร้างเครือข่าย  6) ด้านงบประมาณ 7) ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง และ  
8) ด้านการประกันคุณภาพ 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย ผู้วิจัยน าเสนอการอภิปรายผลเรียงล าดับแต่ละปัจจัย 
ดังนี้ 
  1.1 ปัจจัยภาวะผู้น าของผู้บริหาร  เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อ ความเป็นเลิศในการ
บริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในล าดับที่ 1 เมื่อพิจารณาข้อค าถามของ
แบบสอบถามความคิดเห็น ประกอบด้วยลักษณะต่าง  ๆ ดังนี้  1) ผู้บริหารมีการท างานเชิงรุก รับฟัง
ความคิดเห็นของบุคลากร มีส่วนร่วมในการท างาน 2) ผู้บริหารมีภาวะผู้น า เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ที่มุ่งมั่นในการกระท าสิ่งต่างๆที่ดีกว่าเดิมเสมอ  3) ผู้บริหารกระตุ้นส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือกัน
ในองค์กรและประสานความร่วมมือกับภายนอกองค์กร  4) ผู้บริหารท าให้เชื่อมั่นได้ว่ามีระบบเพื่อ
กระบวนการบริหารจัดการ การพัฒนากลยุทธ์และการวัดผลของสมรรถนะที่ส าคัญ 5) ผู้บริหาร
สามารถจัดการผลตอบแทนในรูปแบบต่าง  ๆ ได้อย่างทั่วถึง ยุติธรรม เท่าเทียมกัน 6) ผู้บริหารสร้าง
คุณค่าของงาน  ให้การชื่นชมบุคลากรและทีมงาน 7) ผู้บริหารมีการกระท าที่เป็นตัวอย่างที่ดีโดยมีการ
ท างานอย่างมีประสิทธิผล  มีการน าข้อเสนอแนะในปีที่ผ่านมา น ามาปรับปรุงและมีการทบทวนเพื่อ
การพัฒนางานอยู่เสมอ 8) ผู้บริหารมีการก าหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ค่านิยม  ความ
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คาดหวัง การสร้างคุณค่า ผลการด าเนินงาน และความส าเร็จ 9) ผู้บริหารเป็นผู้ที่สามารถปกครองคน
ด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานตามกฎหมายและจริยธรรม 10) ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความรู้
ทางการบริหารการศึกษา  สามารถถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติได้ 11) ผู้บริหารก าหนดทิศทางโดย
ค านึงถึงความต้องการ  ความจ าเป็นและการตอบสนองต่อการคาดหวังของนักศึกษา ผู้ปกครองและ           
ผู้ใช้บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาล 12) ผู้บริหารเป็นแบบอย่างในการน าองค์กรสู่ความเป็นเลิศ        
13) ผู้บริหารสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการปรับปรุงกิจกรรม/วิธีการท างานโดย         
การจัดหาทรัพยากรและแหล่งช่วยเหลือที่เหมาะสม 14) ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตร การบริหารหลักสูตรและมุ่งเน้นการบริหารวิชาการที่เป็นเลิศ 15) ผู้บริหารมีการ
ท างานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยการท าความเข้าใจถึงความจ าเป็นและความคาดหวังที่มีต่อ
สถาบัน  16) ผู้บริหารมีการกระตุ้น  ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้อคิดเห็นสะท้อนกลับแก่บุคลากรและมีการ
ทบทวนสมรรถนะที่น าไปสู่การปรับปรุงภาวะผู้น าและการปฏิบัติของผู้บริหาร โดยผ่านประชาคมใน
องค์กร 17) ผู้บริหารมีการท าความเข้าใจอย่างชัดเจนกับบุคลากรที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะ
น ามาสู่การบริหารสู่ความเป็นเลิศโดยมีการสร้างพันธะสัญญาซึ่งประยุกต์จากหลักการบริหารจัดการ 
กระบวนการท างานที่ใช้อยู่ พิจารณาบนพื้นฐานของสภาพแนวโน้มของปัญหา และการจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหา 18) ผู้บริหารกระตุ้นและสนับสนุนบุคลากรให้มีอ านาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ     
มีความคิดสร้างสรรค์งานนวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง  19) ผู้บริหารมีความตระหนักและมีเป้าหมาย      
การพัฒนาร่วมกันกับบุคลากรในเรื่องการสร้างความเป็นเลิศของการบริหารสถาบัน  20) ผู้บริหารมี
การตอบสนองต่อความสนใจของสาธารณชนและมีวิธีการที่สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน/สังคม/
ประเทศ 21) ผู้บริหาร  อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัด
การศึกษาให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน  และองค์กรชุมชนอย่างสม่ าเสมอ  และ         
22) ผู้บริหารมีการทบทวนท าความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยม และอัต
ลักษณ์ของวิทยาลัยโดยรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกปี  
   ปัจจัยนี้ประกอบด้วยตัวแปร มีค่าน้ าหนักอยู่ระหว่าง 0.780 ถึง 0.480  มีค่า
ความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 17.173 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent 
of Variance) เท่ากับ 14.678  ซึ่งอธิบายความสอดคล้องหรือความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 22 ตัวแปร 
ในปัจจัยที่ 1 แสดงว่า ผู้ให้ข้อมูลปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน ทั้งนี้ตัวแปรทั้ง 22 ตัวแปรสามารถจัดอยู่ใน
ปัจจัยที่ 1 คือ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลต้องมีทิศทาง
หรือหลักการในการท างาน  และสามารถถ่ายทอดเป็นกิจกรรม  หรือการด าเนินงานในเชิงรูปธรรมได้ 
การสร้างความสุขให้กับผู้ปฏิบัติงาน  พร้อมไปกับการพัฒนาองค์กร เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้ผู้ปฏิบัติ
สามารถท างานได้ตรงตามทิศทางและวัดผลในเชิงคุณภาพอย่างชัดเจน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับภาวะผู้น าของ
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ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลเป็นส าคัญ โดยข้อค้นพบดังกล่าวนี้สอดคล้องกับ บุรทิน ค าพิรัชต์ วิเคราะห์
โปรไฟล์เพื่อการคาดการณ์แนวโน้มความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า 
ภาวะผู้น าของผู้บริหารระดับสูง  มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อทุกปัจจัยในโมเดลการประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษา  รวมทั้งผลการด าเนินงานของสถาบัน ซึ่งสะท้อนว่าความส าเร็จด้านการด าเนินงาน
ของสถาบันข้ึนกับภาวะผู้น าของผู้บริหารระดับสูงเป็นส าคัญ  สอดคล้องกับการศึกษาของ  ศศิรัศมิ์  
ประสาทแก้ว, จรัส อติวิทยาภรณ์  และอิศรัฏฐ์ รินไธสง พบว่า หัวใจของการบริหารมหาวิทยาลัยอยู่ที่
ผู้บริหารสูงสุด  โดยต้องมีผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมุ่งมั่น  จริงใจ ทุ่มเท เสียสละ มีความหนักแน่น
ชัดเจนวางตัวเป็นกลาง  ไม่เห็นแก่พวกพ้อง  และต้องมีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร  
เพื่อสร้างความผูกพันและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุตามพันธกิจหลักของสถาบันการศึกษา  
ตลอดจนจะต้องมีการสร้างภาวะผู้น าของผู้บริหารในทุกระดับเพื่อให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ ส่วนอย่าง
ต่อเน่ือง สอดคล้องกับการศึกษาของ  มาซู๊ด และฮัสสัน (Masood and Hassan) ศึกษาพบว่า ภาวะ
ผู้น า (Leadership) เป็นปัจจัยควบคุมปัจจัยทั้งหมด ผู้น าเป็นผู้ขับเคลื่อนสู่ผลลัพธ์  มีหน้าที่ที่ต้องท า
กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนงานขององค์การและพัฒนาความสามารถขององค์การอันน าไปสู่การมีผล
ปฏิบัติงานในระดับสูง  ซึ่ง  นิจวรรณ วีรวัฒโนดม พบว่า ลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารเป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารองค์กรในระยะยาว  โดยมีการน าที่มุ่งเน้นผู้บริหารที่มี
ประสิทธิภาพ   และจากการศึกษาผู้บริหารต้องมีคุณลักษณะผู้น าที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
การศึกษาของ  สุภาวดี นพรุจจินดา  พบว่า องค์ประกอบภาวะผู้น าของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ  ที่มีความจ าเป็นในบริบทของวิทยาลัย
พยาบาล คือ 1) ผู้น าวิสัยทัศน์ 2) ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 3) ผู้น าทางวิชาชีพ 4) ผู้น าจริยธรรม 5) ผู้น า
สร้างแรงบันดาลใจ  6) ผู้น าค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และ 7) ผู้น าด้านเทคโนโลยี เช่นเดียวกับ
มณฑา วิญญูโสภิต พบว่า การน าองค์กรของผู้บริหารเป็นตัวขับเคลื่อนระบบไปสู่ความส าเร็จในหมวด
ผลลัพธ์สอดคล้องกับ  บุศรินทร์ สุจริตจันทร์  ศึกษารูปแบบองค์การที่มีศักยภาพการท างานสูงของ
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า องค์ประกอบแรกคือ ภาวะผู้น าที่มีความส าคัญ
ที่สุด เช่นเดียวกับ ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช ผลการวิจัยพบว่า ระบบการบริหารที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ
ของสถานศึกษาเอกชน  โดยใช้แนวคิด/หลักการของรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศต่าง  ๆ เป็น
กรอบแนวคิดเบ้ืองต้น และใช้วิธีการเทียบเคียง ( Benchmarking) โดยการศึกษาถึงคุณลักษณะและ
แนวปฏิบัติของสถานศึกษาเอกชนที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเป็นเลิศ จากการศึกษาพบว่า 
องค์ประกอบอันดับแรกของระบบการบริหารที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน คือ ภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  สอดคล้องกับการศึกษาของ  สิทธิชัย สอนสุภี พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย  ปัจจัยแรก คือ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 
ได้แก่  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องและมีกลยุทธ์ไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจน ผู้บริหารร่วมกับผู้มีส่วนได้
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ส่วนเสียในการตัดสินใจ ผู้บริหารแสดงพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์  โปร่งใสและมีความรับผิดชอบ  ผู้บริหาร
แสดงความเข้มแข็ง มั่นคง กล้าคิด  กล้าท า  และกล้าตัดสินใจ ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง และผู้บริหารยึดถือประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรมากกว่าส่วนตัว นอกจากนี้
ผลการศึกษาของ  แฮคส์ ลาเซน  และมาคูไลเดส ( Hack, Larsen and Marcoulides) ที่พบว่ามี
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของผู้บริหารกับผลส าเร็จของโรงเรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน  ผลการวิจัยของ  แฮริงเจอร์ บิคแมน และเดวิส  (Hallinger, Bickman and Devis)        
ที่พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารโดยส่งผ่านบรรยากาศ  และการจัดระบบการเรียนการสอน  จะเห็นได้
ว่าภาวะผู้น าของผู้บริหารเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหรือคุณลักษณะส่วนตัวที่ต้องอาศัยเครื่องมือ  
กระบวนการหรือวิธีการผ่านองค์ประกอบอื่น ๆ  และจรัสศรี เพ็ชรคง ศึกษาพบว่า องค์ประกอบภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารส่งผลต่อผู้ปฏิบัติงานในการใช้ความรู้ความสามารถเพื่อสร้างผลงานให้แก่องค์กร 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ เวย์ และแคนเทรล (Vey and Cantrell) ที่พบว่าการที่ผู้บริหารมีภาวะผู้น า
จะน าไปสู่พฤติกรรมที่ช่วยในการปรับสภาพแวดล้อมการท างาน  กระบวนการท างาน  ขวัญและ
ก าลังใจ  สอดคล้องกับ  ชุติมา มาลัย พบว่า พฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล สอดคล้องกับสถาบันมาตรฐาน           
และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( National  Institute  of  Standard  and Technology: NIST) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา กล่าวถึงปัจจัยส าคัญของการบริหารสถานศึกษา คือ ภาวะผู้น าของผู้น าระดับสูงของ
สถาบันเป็นผู้บริหารที่ชี้น าให้สถาบันมีความยั่งยืน มี จริยธรรมของผู้น าระดับสูง (Senior Leadership)
สอดคล้องกับทัศนะของ  เอสเทอร์แมน และน็อคคาล่า  (Estermann and Nokkala) ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร คือ  ความสามารถของผู้บริหารสถาบันในการตัดสินใจที่เป็นอิสระ   และมูลนิธิคุณภาพ
แห่งชาติยุโรปได้กล่าวถึง ผู้บริหารต้องเป็นผู้น าที่มีความเป็นเลิศซึ่งสามารถพัฒนาและเอื้ออ านวยให้
วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การประสบผลส าเร็จ  ผู้น าพัฒนาค่านิยมขององค์การและระบบต้อง
ก าหนดเพื่อความส าเร็จอย่างยั่งยืนและมีการปฏิบัติให้สอดคล้องกับความจริงโดยการกระท าและ
พฤติกรรม  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  โสภิต สุวรรณเวลา พบว่า พฤติกรรมภาวะผู้น าที่เป็นผู้บริหาร
มืออาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องแสดงพฤติกรรมภาวะผู้น าด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  
การสร้างแรงบันดาลใจ  การค านึงถึงปัจเจกบุคคล การกระตุ้นทางปัญญาและประโยชน์ส่วนรวม  
เน้นด้านคุณธรรมศีลธรรมประกอบการตัดสินใจ มีการใช้แผนเชิงกลยุทธ์เป็นเครื่องมือในการบริหาร
และเปลี่ยนกรอบแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่  ๆ (Reframing) มีการก าหนดนโยบายและแปลงวิสัยทัศน์
ไปสู่การปฏิบัติ  และมีการพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วมกัน  ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ มีการ
ประเมินผลการด าเนินโครงการโดยผู้บริหารให้ความส าคัญในเรื่องของคุณภาพ และจริยธรรม          
มีมุมมองที่มีความเป็นสากล ซึ่ง มายัม ฮัดซันซาเดส  และคณะ (Maryam Hassanzadeh and others) 
ได้ให้ความเห็นว่า ผู้น าควรจะเป็นผู้น าที่มีทักษะใหม่  ๆ และความสามารถในการน าองค์กรใน
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สภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และผู้น าที่มีความเป็นสากลจะต้องมีสมรรถนะการ
บริหารในการเผชิญสถานการณ์ สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน  เน่ืองจากการเกิดขึ้นในโลกของความ
เปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์จะน าไปสู่ความต้องการการเปลี่ยนแปลงของผู้น าในองค์กรที่มี
คุณลักษณะที่หลากหลาย   สอดคล้องกับ  วูดส์ ฮัสแบนส์ และบราวน์ ( Woods, Husbands and 
Brown) ศึกษาภาวะผู้น าที่ประสบความส าเร็จในการบริหารสถาบันของผู้บริหารการศึกษา พบว่า 
คุณลักษณะเฉพาะของภาวะผู้น า ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ คือ  1) เป็นผู้ที่มีความมั่นคง ท างาน
ได้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ รองรับกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้  มีความคาดหวังใน
ผลงานสูง และมีความพยายามอย่างสูงที่จะผลักดันมุ่งให้เกิดความส าเร็จกับผู้เรียน 2) เป็นผู้มีความ
มั่นคงแน่วแน่  ไม่หวั่นต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้น  3) เป็นผู้ที่มุ่งเน้นปรับปรุงการสอนและพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับหัวหน้างานและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 4) เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในการประเมิน มีการติดตามประเมินความก้าวหน้า ให้การสนับสนุนตามความเหมาะสม
และปฏิบัติการภายใต้องค์ความรู้ของแต่ละบุคคล 5) เป็นผู้ที่ท างานอย่างครอบคลุม  มีความเอาใจใส่
ต่อความก้าวหน้าของงานและการพัฒนาของแต่ละบุคคล 6) เป็นผู้ที่พัฒนาผู้เรียนรายบุคคลโดยให้
การสนับสนุนให้โอกาสที่ดีเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  7) เป็นผู้ที่มี       
ส่วนร่วมกับผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ และชุมชนในการสนับสนุนการเรียนรู้และประเมิน
ความก้าวหน้าแก่ผู้เรียน และ 8) เป็นผู้ที่มุ่งมั่น และมีความเข้มงวดในเรื่องการประเมินตนเอง และมี
การใช้ข้อมูลที่ถูกต้องในการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาสถาบันการศึกษา  

เช่นเดียวกับ วิเชศ ค าบุญรัตน์ และเลิศชัย สุธรรมานนท์ พบว่า การบริหารสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศมีความต้องการภาวะผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ในการน าองค์กร และการน าทีมงานมี
อิทธิพลต่อความส าเร็จของการบริหารสถาบัน และจากการศึกษาของ  คาร์โดนา และฟราย พบว่า 
ผู้น าแบบเหนือชั้นที่ใส่ใจ ห่วงหาอาทรและอุทิศตนให้บริการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ตามจะสามารถ
ยกระดับแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอกของผู้ตามให้สูงข้ึน โดยแรงจูงใจของผู้น าแบบเหนือชั้นก็คือ 
ใช้แรงจูงใจที่จะท าเพื่อผู้อื่นสูงกว่าท าเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่นเดียวกับการศึกษาของ  สก็อต และ
คณะ (Scott A. Quatro and others) ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบของผู้น าที่ส าคัญส าหรับการ   
เป็นผู้น าในการพัฒนาและการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ  พบว่า ผู้น าในองค์การเพื่อการปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) การวิเคราะห์  (Analytical) ผู้น าต้องสามารถคิด
วิเคราะห์และพัฒนาคนในองค์การที่มีความเชี่ยวชาญในการท างานได้ 2) แนวคิด (Conceptual) ผู้น า
ในองค์การต้องมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการที่มีความซับซ้อนได้  มีความคิดสร้างสรรค์          
มีทักษะความคิดที่แข็งแกร่งและมีความเข้าใจในการบริหารจัดการเป็นอย่างดี  3) ผู้น ากับการพัฒนา
ทางอารมณ์ (Emotional) ผู้น าต้องสามารถพัฒนาอารมณ์ของตนเอง  สามารถปรับตัวทางอารมณ์ได้
อย่างดี และ 4) จิตวิญญาณ (Spiritual) ผู้น าต้องมีจิตวิญญาณในการมุ่งเน้นพัฒนา  มีศีลธรรมและ
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จริยธรรม และเป็นตัวอย่างที่ดี  ดังนั้นองค์การที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศต้องมีปัจจัยที่ขับเคลื่อน คือ ภาวะ
ผู้น า (Leadership) ผู้น าที่มีความเป็นเลิศ ควรที่จะพัฒนาและเอื้ออ านวยให้วิสัยทัศน์และพันธกิจของ
องค์การประสบผลส าเร็จ  ผู้น าพัฒนาค่านิยมขององค์การและระบบต้องก าหนดเพื่อความส าเร็จอย่าง
ยั่งยืนและมีการปฏิบัติให้สอดคล้องกับความจริงโดยการกระท าและพฤติกรรม  
   เมื่อพิจารณาจากข้อค้นพบรายข้อในปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัย
พยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุขด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร ที่มีค่าน้ าหนักมากที่สุด พบว่า 
ผู้บริหารมีการท างานเชิงรุก  รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร มีส่วนร่วมในการท างาน สอดคล้องกับ
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยของ  สิทธิชัย สอนสุภี พบว่า ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารเป็นความสามารถพิเศษของผู้บริหารระดับสูงซ่ึงเป็นคุณลักษณะและพฤติกรรมที่แสดง
อิทธิพล ชักจูง การกระตุ้นและการโน้มน้าวบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้สามารถท างานได้บรรลุผลตาม
เป้าหมายขององค์กร เช่นเดียวกับการศึกษาของ สแตค และฟอร์ทเลอร์ (Strack and Fottler) พบว่า 
พฤติกรรมของการเป็นผู้น าที่มีประสิทธิผลใน 5 ด้านต่อไปนี้ 1) กล้าท้าทายต่อกระบวนการท างานที่
เคยชิน 2) สามารถสร้างแรงบันดาลใจต่อวิสัยทัศน์ร่วมแก่ผู้ตาม 3) สร้างความสามารถในการ
ปฏิบัติงานแก่ผู้ตาม 4) แสดงพฤติกรรมเป็นตัวอย่างต้นแบบแก่ผู้ตาม  และ 5) สามารถปลุกเร้าให้
ก าลังใจแก่ผู้ตาม  สอดคล้องกับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้
กล่าวถึงการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหาร
เปรียบเสมือนผู้ก าหนดทิศทางของสถาบัน มีบทบาทส าคัญในการเชื่อมโยงกับอาจารย์และบุคลากร 
เพื่อน านโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ ผู้น าต้องมีวิสัยทัศน์เป็นผู้น าทางความคิดและ         
การเปลี่ยนแปลงให้ความส าคัญต่อแผนงาน โครงการ  สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดกับผู้ปฏิบัติงานเป็น   
ผู้กระตุ้น การให้ค าแนะน า ส่งเสริมให้โอกาสแก่ลูกน้องในการท างานและการแสดงความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมและหุ้นส่วนความร่วมมือด้านการจัดการ  เข้าร่วมด าเนินการในทุกขั้นตอน  
จากข้อค้นพบดังกล่าวควรเน้นพัฒนาคุณลักษณะของผู้น าเพื่อการน าองค์กรสู่ความเป็นเลิศในอนาคต 
ในกลุ่มรองผู้อ านวยการ/ผู้ช่วยผู้อ านวยการ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน เพื่อเตรียมความพร้อมใน
กระบวนการคัดเลือกสรรหาเป็นผู้บริหารมืออาชีพ มีทีมงานที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลและ      
มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้ 
จากเหตุผลดังกล่าว “ภาวะผู้น าของผู้บริหาร” จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญของความเป็นเลิศในการบริหาร
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
  1.2  ปัจจัย การมุ่งเน้นบุคลากร เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อความเป็นเลิศในการ
บริหารวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ล าดับที่ 2 เมื่อพิจารณาข้อค าถามของ
แบบสอบถามความคิดเห็นประกอบด้วยลักษณะต่างๆ ดังนี้  1) วิทยาลัยมีระบบการประเมินผล    
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและยุติธรรม  2) วิทยาลัยมีระบบการพัฒนาบุคลากรและระบบการเตรียม
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ความพร้อมบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  3) วิทยาลัยมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ   
มีความเชี่ยวชาญทั้งวิชาการและการพยาบาล 4) วิทยาลัยมีการคัดเลือก/สรรหา/บรรจุ บุคลากรที่
เหมาะสม ตรงตามสาขาวิชาสอดคล้องกับภารกิจ 5) ผู้บริหารระดับรองและหัวหน้างานมาจากการ
สรรหาตามคุณสมบัติที่ก าหนดตามลักษณะงานและสมัครใจที่จะท างาน 6) วิทยาลัยมียุทธศาสตร์การ
บริหารการเงิน ที่มุ่งเน้นความโดดเด่น ความแตกต่าง เหนือกว่ามาตรฐานที่เป็นอยู่  7) วิทยาลัย        
มีกระบวนการด าเนินงานและการควบคุมก ากับรายรับรายจ่ายของวิทยาลัยที่โปร่งใส ตรวจสอบได้   
8) วิทยาลัยมีแผนการบริหารงบประมาณที่ชัดเจน และมีการยืดหยุ่นในการปรับแผนตามไตรมาส  
เพื่อสนับสนุนผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการแต่ละแผนสามารถด าเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  9) บุคลากรสามารถเข้าถึงการประเมินบุคลากรรายบุคคลและการสนับสนุนทรัพยากร
ให้แก่กลุ่ม/ทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ 10) วิทยาลัยมีระบบการประเมินตามสภาพจริงในการ
ประเมินสถานที่ท างาน  สภาพแวดล้อมในการท างานและความพึงพอใจของบุคลากร/ผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสีย 11) วิทยาลัยมีข้ันตอนการท างานที่ได้รับการทบทวน และมีการปรับปรุง/พัฒนาตาม
ข้อก าหนดพื้นฐานของวิทยาลัย 12) ผู้บริหารและบุคลากรมีความมุ่งมั่น  มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
การด าเนินการสู่ความส าเร็จหรือประสิทธิผลของการด าเนินงานที่มีความโดดเด่นและมีคุณภาพที่คงไว้
ได้อย่างยั่งยืน 13) วิทยาลัยมีการวางแผนการใช้ทรัพยากรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนงานและโครงการที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานและ
ผู้เกี่ยวข้อง 14) วิทยาลัยมีการแสดงความชื่นชมในการได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการและการพัฒนา
วิชาชีพของบุคลากรทุกระดับ 15) วิทยาลัยมีการปรับปรุง/จัดหลักสูตรวิชาที่ทันสมัยสอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนและสภาพสังคม 16) บุคลากรสายสนับสนุนช่วยให้อาจารย์
สามารถด าเนินงานตามพันธกิจที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี 17) วิทยาลัยมีการช่วยเหลือบุคลากรให้มี
การพัฒนาศักยภาพอย่างสูงสุดเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ     
18) อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง  ๆ ตามที่ก าหนดไว้       
19) วิทยาลัยมีการบริหารวิชาการที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศในระดับชาติ   โดยผู้บริหาร กรรมการของ
วิทยาลัยก าหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ร่วมกันกับบุคลากร 20) วิทยาลัยมีการด าเนินงานที่มุ่ง
ความส าเร็จทางวิชาการของนักศึกษาทุกวิถีทาง  และ (21) วิทยาลัยมีการปฏิบัติงานอย่างสอดคล้อง
กับเอกสารและขั้นตอนมาตรฐานที่ก าหนด  
   ปัจจัยนี้ประกอบด้วยตัวแปร มีค่าน้ าหนักอยู่ระหว่าง0.722 ถึง 0.456 มีค่าความ
แปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 11.869 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of 
Variance) เท่ากับ 10.145  ซึ่งอธิบายความสอดคล้องหรือความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 21 ตัวแปร   
ในปัจจัยที่ 2 แสดงว่า ผู้ให้ข้อมูลปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน ทั้งนี้ตัวแปรทั้ง 21 ตัวแปรสามารถจัดอยู่ใน
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ปัจจัยที่ 2 คือ การมุ่งเน้นบุคลากร ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่า วิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ต้องให้ความส าคัญกับบุคลากรในองค์การและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันมีการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ  และการด าเนินงานขององค์การทุกภาคส่วนมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาทั้งด้านกลยุทธ์การจัดการ กลยุทธ์การแข่งขัน การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังนั้นการจัดการ
เตรียมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
นับว่ามีความส าคัญ เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพที่ดีที่สุด มีความสามารถจัดการแก้ปัญหาเรียนรู้ได้อย่าง
รวดเร็ว กระตือรือร้น  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีความเป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์  และสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้  การมุ่งเน้นบุคลากรซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญในการด าเนินการของวิทยาลัย
พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขไปสู่ความเป็นเลิศในการบริหาร  สอดคล้องกับ พรชัย เจดามาน 
เสนอว่า“คน” เป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดของการบริหารจัดการในองค์กร เพราะคนเป็นทรัพยากรที่
ทรงคุณค่าและสามารถสร้างคุณค่า (Value Creation) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรได้เป็นอย่างดี 
สอดคล้องกับ รูเบ็น  (Ruben) กล่าวถึงปัจจัยที่จ าเป็นเพื่อความเป็นเลิศในการบริหาร ( Excellence 
in Management) และการธ ารงรักษาไว้ของสถาบันอย่างดีเย่ียมโดยมุ่งเน้นบุคลากร มีระบบ        
การวางแผนก าลังคน การสรรหา การจ้าง การบรรจุรักษาบุคลากรที่เหมาะสม  สอดคล้องกับเกณฑ์
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  พ.ศ. 2558  การบริหารจัดการภาครัฐที่กล่าวถึงในหมวด  5        
การมุ่งเน้นระบบบุคลากร สิ่งที่ส าคัญที่สุด  ที่องค์กรในปัจจุบันจะต้องให้ความส าคัญอย่างยิ่ง  คือ     
การบริหารจัดการทุนมนุษย์  (Human Capital) ซึ่งเป็นวิธีการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน     
ยุคเศรษฐกิจองค์ความรู้ (Knowledge Economy) โดยการให้ความส าคัญกับการบริหารคน นับตั้งแต่
การสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสม การพัฒนาบุคลากร และการรักษาคนไว้ในองค์การ  ดังนั้น
องค์การจะต้องบริหารจัดการเพื่อให้มีบุคลากรซึ่งมีศักยภาพที่ดีที่สุด  จากข้อค้นพบดังกล่าวจึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนากระบวนการการคัดเลือก/สรรหาบุคลากรที่เหมาะสม ตรงตามสาขาวิชา
สอดคล้องกับภารกิจ อีกทั้งมีระบบการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ โดยการท าแผนแม่บท (Road 
Map) แสดงเส้นทางการฝึกอบรมบุคลากรที่ก าหนดไว้อย่างเป็นระบบแบบแผน โดยระบุบุคลากร         
แต่ละต าแหน่งและแต่ละวิชาชีพ จะต้องหรือควรได้รับการพัฒนามีการประเมินสมรรถนะ 
(Competency) ด้วยความจริง  ส่งผลให้การท าการวางแผนพัฒนาความสามารถในการท างานเป็น
รายบุคคล ( Individual Development Plan: IDP) สามารถที่มองแนวทางในการปิดช่องว่าง ( GAP) 
ที่ต้องพัฒนาหรือฝึกอบรมได้ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งการมุ่งเน้นบุคลากร เป็นการสร้างความได้เปรียบใน   
การแข่งขันยุคเศรษฐกิจ  องค์ความรู้  (Knowledge Economy) และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน     
โดยการให้ความส าคัญกับการบริหารคน   สอดคล้องกับแนวคิดความเป็นเลิศของ  ปีเตอร์  และ         
วอเทอร์แมน (Peter and Waterman) กล่าวถึงองค์ประกอบที่ส าคัญ  คือ การเพิ่มผลผลิตโดยอาศัย
พนักงาน (Productivity Through People) ให้ความส าคัญกับคุณค่าและคุณภาพการบริการที่มุ่งสู่
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ผู้รับบริการ  (Hand-on and Close to the Customer Value-driven)  เช่นเดียวกับ  ดูบริน
(Dubrin) ให้ความเห็นว่า การมีบุคลากรที่เพียงพอจะท าให้มั่นใจว่าจะท าให้องค์การไปสู่เป้าหมายได้ 
สอดคล้องกับการศึกษาของ จิระภา สุขเกษม และยุวดี เปรมวิชัย  ศึกษาเรื่อง ผลกระทบต่อความเป็น
เลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทยในการเป็นประชาคมอาเซียน พบว่า เมื่อเข้าเป็นประชาคมอาเซียน 
ควรให้ความส าคัญในด้านการมุ่งเน้นบุคลากร  (Workforce Focus)  เพราะปัจจัยที่ส าคัญของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยในการเข้าเป็นประชาคมอาเซียน องค์ประกอบที่ส าคัญอันดับแรก คือ  1) การ
พัฒนาบุคลากรและการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร องค์ประกอบดังกล่าวมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินการสู่ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทยมากที่สุด  องค์ประกอบการพัฒนาบุคลากรและ
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร มีความสัมพันธ์ทางตรงสูงสุดกับองค์ประกอบการมุ่งเน้นลูกค้า  
เช่นเดียวกับรายงานผลการวิจัยของ  ไนฮาล ไนเจล และโรบิน ( Nihal, Nigel and Robin)  ศึกษา
เกี่ยวกับการด าเนินการที่เป็นเลิศส าหรับองค์กรในประเทศนิวซีแลนด์  พบว่า การมุ่งเน้นทรัพยากร
บุคคล มีอิทธิพลทางตรงกับผลลัพธ์องค์กรมากที่สุด โดยผู้บริหารให้ความส าคัญกับการสร้างคุณค่ากับ
บุคลากรทุกระดับ เพื่อช่วยให้เกิดการด าเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์ร่วมกันของเป้าหมายขององค์กร      
ซึ่งสมาชิกทุกคนถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อองค์กร   นอกจากนี้  คอนราด  แลชลี่ (Conrad 
Lashley)  ได้กล่าวถึงความส าคัญของบุคลากรว่าบุคลากรต้องมีความมุ่งมั่นในเป้าหมายขององค์การ
และต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งในด้านทักษะประสบการณ์และความสามารถให้กับ
บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาตนเองในการเรียนรู้กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อสร้างแนวคิด
ใหม่ๆ สอดคล้องกับรูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพสู่ความเป็นเลิศของมูลนิธิคุณภาพแห่งชาติยุโรป
(The European Foundation for Quality Management “EFQM Excellence Model”)  ที่
มุ่งเน้นการบริหารบุคคลในองค์กร ( People Management)  เป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อน ( Enablers)ที่
ส าคัญที่จะน าไปสู่ปัจจัยที่เป็นผลลัพธ์ (Results) โดยองค์การที่มีความเป็นเลิศต้องมีการบริหารจัดการ 
พัฒนาและให้อิสระในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพทั้งในระดับรายบุคคล ระดับทีมงานและระดับ
องค์การ บุคลากรได้รับการสนับสนุนอย่างยุติธรรม มีความเท่าเทียมกันและมอบอ านาจหน้าที่ให้แก่
บุคลากร มีการสร้างพันธะสัญญาในการใช้ความรู้และทักษะในการท างานเพื่อประโยชน์ขององค์การ 
และจากการศึกษาของ  เสียงพิณ อ่ าโพธิ์  พบว่า บุคลากรจะได้รับการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาใน
ระดับสูง มีการประเมินคุณภาพบุคลากรอย่างเป็นระบบ อีกทั้งอาคารสถานที่ท างานจะได้รับการใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด  นอกจากนี้  พรชัย เจดามาน ได้ให้ความเห็นไว้ว่า เน้นความเป็นหุ้นส่วนร่วมกัน
พัฒนาระบบงานและระบบการเรียนรู้  การสร้างความผาสุกและแรงจูงใจของบุคลากร  กระตุ้นให้
บุคลากรพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ เพื่อมุ่งไปในแนวทางเดียวกันกับเป้าประสงค์และ
แผนปฏิบัติการโดยรวมของสถาบันอุดมศึกษา  รวมทั้งประเมินความใส่ใจการสร้างและรักษา
สภาพแวดล้อมในการท างาน และการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร สอดคล้อง
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กับโมเดลความเป็นเลิศของนีสต์ ( NIST) พบว่า การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงานมีอิทธิพลโดยตรงกับผลลัพธ์
การด าเนินงานที่ดี ซึ่งองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศจะให้ความส าคัญกับการสร้างความผูกพันของ
ผู้ปฏิบัติงานที่ดีกับบุคลากรทุกระดับ  โดยมีระบบการวางแผนก าลังคน การสรรหา การจ้าง การบรรจุ
รักษาบุคลากรที่เหมาะสมและการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อรักษาบรรยากาศในการท างานที่มี
ความปลอดภัย มั่นคง เกื้อกูลการท างานของบุคลากรในระยะยาว จากข้อค้นพบดังกล่าว วิทยาลัย
พยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จะมีความเป็นเลิศในการบริหาร จึงควรมีการมุ่งเน้นบุคลากร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนากระบวนการคัดเลือกสรรหาเพื่อให้มีผู้บริหารและบุคลากร ซึ่งมีศักยภาพ
ที่ดีที่สุด องค์กรจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ หากขาดความพร้อมของปัจจัยด้านบุคลากรในองค์กร
ที่มีคุณภาพ ความรู้ ( Knowledge) ทักษะ (Skills) พฤติกรรม ( Behavior) และความสามารถที่
เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะงาน วิสัยทัศน์  และทัศนคติที่ดี ความรักผูกพันต่อกัน และความ        
พึงพอใจในงาน ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ เป็นสิ่งสะท้อนให้ก่อเกิดสมรรถนะและขีดระดับความสามารถที่
โดดเด่น อันเป็นสิ่งที่องค์การต้องการ 
   เมื่อพิจารณาจากข้อค้นพบรายข้อในปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัย
พยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขด้านการมุ่งเน้นบุคลากรที่มีค่าน้ าหนักมากที่สุด พบว่า วิทยาลัย   
มีระบบ การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและยุติธรรม  อาจเป็นเพราะว่า วิทยาลัยพยาบาล  
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรทางการศึกษาพยาบาลหลักของประเทศที่มีครอบคลุมใน      
ทุกภาคของประเทศ ไทย  ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการจ านวนมาก         
ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพื่อสร้างผลงาน ประกอบกับการแข่งขันทางการศึกษา      
การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐ ดังนั้น จึงต้องมีระบบประเมินการท างานและบริหารผลการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่อาจารย์และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
สอดคล้องกับรูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพสู่ความเป็นเลิศของมูลนิธิคุณภาพแห่งชาติยุโรป  (The 
European Foundation for Quality  Management “EFQM Excellence Model”)  ที่มุ่งเน้น
การบริหารบุคคลในองค์กร ( People  Management) เป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อน  (Enablers) ที่ส าคัญ 
ซึ่งจะน าไปสู่ปัจจัยที่เป็นผลลัพธ์ ( Results) โดยองค์การที่มีความเป็นเลิศต้องมีการบริหารจัดการ 
พัฒนาและให้อิสระในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพทั้งในระดับรายบุคคล ทีมงานและองค์การ 
บุคลากรได้รับการสนับสนุนอย่างยุติธรรม มีความเท่าเทียมกันและมอบอ านาจหน้าที่ให้แก่บุคลากร   
มีการสร้างพันธะสัญญาในการใช้ความรู้และทักษะในการท างานเพื่อประโยชน์ขององค์การ   
สอดคล้องกับการศึกษาของ  ณัฐปาลิน นิลเป็ง ศึกษาผลลัพธ์การด าเนินงานที่ดีตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาวิทยาลัยพยาบาล ในหมวด  5  การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน  ได้แก่ 1) มีระบบการให้รางวัล  ยกย่อง
เชิดชูเกียรติแก่บุคลากรหรือทีมงานที่มีผลงานดีเด่น โดยพิจารณาจากผลงานเด่นเป็นประจ าทุกปี และ 
2) มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์  และมีส่วนร่วมวางแผน
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พัฒนาตนเอง ดังนั้นผู้  บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรให้ความส าคัญกับระบบ    
การประเมินผลการปฏิบัติงาน    มีกระบวนการประเมินที่โปร่งใสและเป็นรูปธรรม   จากเหตุผล
ดังกล่าว “มุ่งเน้นบุคลากร”  จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญของการ ส่งเสริมความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัย
พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
   ปัจจัยที่ 3 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อความเป็นเลิศ
ในการบริหารวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในล าดับที่  3 เมื่อพิจารณาข้อค าถามของ
แบบสอบถามความคิดเห็น ประกอบด้วยลักษณะต่างๆ ดังนี้ 1) วิทยาลัยจัดกิจกรรมให้บริการวิชาการ
และวิชาชีพแก่ชุมชน/สังคมอย่างต่อเนื่อง  2) วิทยาลัยสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น/ประเทศ  3)วิทยาลัยส่งเสริมการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับการสอนและการวิจัย           
4) วิทยาลัยส่งเสริมการบริการวิชาการ การวิจัย  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของชุมชน/สังคม  5) วิทยาลัยมีการเผยแพร่สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในระดับชาติ/นานาชาติ 6) วิทยาลัยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มี
ประสิทธิภาพและมีความต่อเน่ือง พร้อมรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 7) วิทยาลัยมีศูนย์ความ
เป็นเลิศทางสุขภาพในการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพและการวิจัย  8) วิทยาลัยมีการควบคุมก ากับการ
จัดโปรแกรมการเรียนการสอน โปรแกรมการให้บริการแก่นักศึกษาและผู้รับบริการเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้  9) วิทยาลัยส่งเสริมการวิจัยที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาของชุมชนและสังคม  และ
10)วิทยาลัยพัฒนาระบบกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของการวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญา  
   ปัจจัยนี้ประกอบด้วยตัวแปร มีค่าน้ าหนักอยู่ระหว่าง 0.802 ถึง 0.482 มีค่าความ
แปรปรวนของตัวแปร  (Eigenvalues) เท่ากับ 10.069  ค่าร้อยละของความแปรปรวน  (Percent of 
Variance) เท่ากับ 8.606  ซึ่งอธิบายความสอดคล้องหรือความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 10ตัวแปร     
ในปัจจัยที่ 3 แสดงว่า ผู้ให้ข้อมูลปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน ทั้งนี้ตัวแปรทั้ง 10 ตัวแปร สามารถจัดอยู่ใน
ปัจจัยที่ 3 คือ มุ่งเน้นการปฏิบัติการ  ปัจจัยนี้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  ในหมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ ที่ว่าด้วยแง่มุมที่ส าคัญทั้งหมดของการจัดการ
กระบวนการ  การให้บริการ  และกระบวนการที่ส าคัญที่ช่วยสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสีย และการบรรลุพันธกิจของส่วนราชการ  ตลอดจนกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญต่าง  ๆ 
สอดคล้องกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2557-2558 ที่ว่าด้วยระบบปฏิบัติการ  สอดคล้อง
กับจิระภา สุขเกษม และยุวดี เปรมวิชัย  พบว่า เมื่อเข้าเป็นประชาคมอาเซียน ควรให้ความส าคัญใน
ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติการด้วย  และการวิเคราะห์ผลกระทบต่อความเป็นเลิศ พบว่า ปัจจัยในการ
เป็นประชาคมอาเซียน ด้านกระบวนการปฏิบัติเพื่อมุ่งผลลัพธ์  ส่งผลกระทบต่อปัจจัยการด าเนินการ
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพสู่ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทยมากที่สุด คือ หมวด 6 การมุ่งเน้น
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การปฏิบัติการ สถาบันจะต้องด าเนินการตามมาตรฐานสากลให้ครอบคลุมด้านมาตรฐานด้าน
ศักยภาพและด้านการด าเนินการตามภารกิจการจัดการศึกษาที่ก าหนด สถาบันต้องมีการควบคุม    
การด าเนินงานอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของค าเพชร ภูริปัญญา พบว่า 
ปัจจัยความส าเร็จของสถาบันอุดมศึกษาระดับโลกขึ้นอยู่กับคุณภาพของภารกิจหลักของการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ หลักสูตรและการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และมิติทางวัฒนธรรม 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  ซูเมน และคณะ  (Soumen and others)  พบว่า การมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติการมีอิทธิพลโดยตรงต่อผลลัพธ์การด าเนินงาน  เช่นเดียวกับ  มณฑา  วิญญูโสภิต พบว่า        
การมุ่งเน้นการปฏิบัติการเป็นตัวจักรส าคัญที่สุดที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ จากข้อค้นพบดังกล่าวผู้บริหารและ
ทีมงานต้องมุ่งมั่น เอาใจใส่ดูแล ออกแบบ พัฒนาระบบกลไก ตรวจสอบกระบวนการการท างานต่าง ๆ
ให้มากขึ้นด้วย  เมื่อพิจารณาจากข้อค้นพบรายข้อในปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัย
พยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ด้านมุ่งเน้นการปฏิบัติการ ที่มีค่าน้ าหนักมากที่สุด พบว่า 
วิทยาลัยจัดกิจกรรมให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน/สังคมอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นเพราะว่า    
ในปัจจุบันวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการจัดท าแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก  มีแผนงานโครงการ  และกิจกรรม   
การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพ ที่มีการก าหนดผลลัพธ์การด าเนินงานของศูนย์ฯ 
มีจุดเน้นการพัฒนาและบริการวิชาการตามบริบทของวิทยาลัย ซึ่งจะท าให้เกิดการพัฒนาสุขภาวะที่ดี
ของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายของวิทยาลัยพยาบาล อันจะส่งผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน มีการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการยืนยันปัจจัย
ที่ว่า วิทยาลัยพยาบาลควรมีการมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการ /การถ่ายทอดนวัตกรรม
และเทคโนโลยี/การสอน (Training Center) ด้วย เพื่อให้เกิดการผลักดันการออกแบบการปฏิบัติ    
การให้มีความเป็นมาตรฐาน มีความเป็นเลิศ ได้รับการยอมรับและเป็นประโยชน์ในระบบสุขภาพของ
ประเทศ  จากเหตุผลดังกล่าว “มุ่งเน้นการปฏิบัติการ” จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญของการส่งเสริมความ
เป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
   ปัจจัยที่ 4 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อ    
ความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ล าดับที่ 4  เมื่อพิจารณา          
ข้อค าถามของแบบสอบถามความคิดเห็น  ประกอบด้วยลักษณะต่าง  ๆ ดังนี้ 1) วิทยาลัยมีการปรับ
กลไกการเข้าสู่ต าแหน่งของบุคลากรที่โปร่งใสและเป็นธรรม 2) วิทยาลัยจัดท านโยบายการก ากับดูแล
องค์กรที่โปร่งใส  ตรวจสอบได้  และรับผิดชอบต่อสังคม  3) วิทยาลัยมีการปรับปรุงการบริหารงานให้
ยืดหยุ่น  เหมาะสมกับบริบทของสังคม 4) วิทยาลัยมีการกระจายอ านาจการตัดสินใจและมีการก ากับ
ติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ 5) วิทยาลัยมีโครงสร้างขององค์กร โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับ
จ านวนนักศึกษาและวิธีการของผู้บริหาร 6) วิทยาลัยจัดท าแผนงาน/แผนงบประมาณ/แผนก าลังคน
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ขององค์กรแบบมีส่วนร่วม 7) วิทยาลัยเปิดโอกาสให้ประชาคมทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยมีส่วน
ร่วมในการบริหารองค์กร 8) อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเป็นผู้ถือปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล    
9) บุคลากรสายสนับสนุนมีคุณภาพตามลักษณะงาน  ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบและให้การบริการด้วย      
หัวใจความเป็นมนุษย์ 10) บุคลากรสายสนับสนุนใส่ใจและเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานสูง และ          
11) บุคลากรสายสนับสนุนมีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ของวิทยาลัยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์  
   ปัจจัยนี้ประกอบด้วยตัวแปรมีค่าน้ าหนักอยู่ระหว่าง 0.824 ถึง 0.613 มีค่าความ
แปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 8.453 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of 
Variance) เท่ากับ 7.255 ซึ่งอธิบายความสอดคล้องหรือความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 11 ตัวแปร     
ในปัจจัยที่ 4 แสดงว่า ผู้ให้ข้อมูลปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน ทั้งนี้ตัวแปรทั้ง 11 ตัวแปร สามารถจัดอยู่ใน
ปัจจัยที่ 4 คือ การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ปัจจัยนี้สอดคล้องกับทัศนะของแนวคิดด้าน        
การจัดการที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพเพื่อความเป็นเลิศของ  ปีเตอร์  และวอเตอร์แมน ( Peter and 
Waterman)  ที่พบว่าองค์กรเป็นระบบเปิด ควรค านึงถึงระบบการท างาน  (System)  ให้ความส าคัญ
กับวิธีการที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ มีระบบการท างานภายในท าหน้าที่ปฏิสัมพันธ์กันตามวัตถุประสงค์ และ
มีองค์ประกอบการด าเนินงานที่เป็นโครงสร้างเชิงระบบที่ชัดเจน เช่นเดียวกับ  เอสเทอร์แมน และ   
น็อคคาล่า  (Estermann and Nokkala) กล่าวถึงปัจจัยของความส าเร็จของการบริหารสถาบัน  
อุดมศึกษาในยุโรป  (Success Factors for European Universities) ประกอบด้วย ผู้น าที่สามารถ
ออกแบบโครงสร้างการบริหารภายในให้มีประสิทธิภาพ  มีการเลือกตั้งและฝึกอบรมผู้บริหารระดับ
หน่วยงาน มีโปรแกรมวิชาการที่ยอดเย่ียม และมีการใช้ทรัพยากรงบประมาณ โดยปัจจัยเหล่านี้
ด าเนินการภายใต้พันธกิจที่เป็นจุดเน้นและเป็นนโยบายของสถาบันอุดมศึกษานั้น  ๆ  สอดคล้องกับ        
มินทซเบิร์ก (Henry Mintzberg) ให้ความเห็นว่าระบบราชการวิชาชีพ (Professional Bureaucracy)  
มีโครงสร้างการกระจายอ านาจการตัดสินใจผู้ปฏิบัติงานในระดับสูง และการพัฒนาของทักษะวิชาชีพ 
(Standardization of Skills) ของสมาชิกในองค์กร  ประสิทธิผลขององค์กรขึ้นอยู่กับความรู้
ความสามารถและทักษะวิชาชีพของผู้ปฏิบัติ  เช่นเดียวกับ ดูบริน (Dubrin) กล่าวถึงกระบวนการเป็น
เรื่องของการปฏิบัติที่ท าให้เกิดสัมฤทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์หรือการได้รับบริการที่ดี นอกจากนั้น   
ออราเคิล ให้ความเห็นว่าการด าเนินงานนั้นต้องท าให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของ
กลุ่มบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด  เช่นเดียวกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551-2565) ระบุว่า “ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ (Governance and Management) 
เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม  กล่าวคือ          
หากสถาบันอุดมศึกษามีกลไกการก าหนดทิศทางที่ดีและก้าวหน้า  พร้อมกับการขับเคลื่อนโดยการ
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บริหารงานที่มีประสิทธิภาพแล้ว ภารกิจของสถาบันการศึกษาก็ส าเร็จลุล่วงไปได้  บทบาทและ     
ความรับผิดชอบขององค์กรสูงสุดมีความส าคัญต่อความเจริญของสถาบันและผลผลิตที่ดี   หากเป็น
ต้นแบบที่ดีในการน าธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารสถาบันการศึกษาแล้ว  ก็ย่อมท าให้องค์การหรือ
สถาบันนั้น ๆ ได้รับความศรัทธาและความเชื่อมั่น องค์การที่โปร่งใสย่อมได้รับความไว้วางใจจากสังคม
และประชาชนทุกภาคส่วนตลอดจนส่งผลดีต่อเสถียรภาพขององค์การและความเจริญก้าวหน้าของ
ประเทศ  สอดคล้องกับข้อเสนอเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล  4 ด้าน คือ 1) การบริหารการศึกษาต้อง
สอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบายและความต้องการของระบบการศึกษาไทย  (Relevance)        
2) กระบวนการบริหารต้องมีประสิทธิภาพ  (Efficiency) ได้ประสิทธิผล  (Effectiveness) 3) ทุก
ขั้นตอนต้องโปร่งใส  (Transparency) และมีเหตุผล  (Reasonableness) และ 4) มีผู้รับผิดชอบ      
ผลการบริหาร  (Accountability) เช่นเดียวกับ  ซาลมิ ( Salmi) กล่าวถึงกลไกการขับเคลื่อน
สถาบันการศึกษาชั้นน า คือ การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งสถาบันจะต้องมีระบบการก ากับดูแล
กิจการภายในสถาบันที่มีความยืดหยุ่นเหมาะสม  สอดคล้องกับบริบทของแต่ละสถาบัน  มีระบบ
บริหารจัดการที่โปร่งใสชัดเจน สอดคล้องกับ เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช และคณะ พบว่า ปัจจัยน าเข้า
ที่ส าคัญและกระบวนการที่มีคุณภาพ  องค์ประกอบที่ส าคัญ ส่งผลให้การด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษามีความเป็นเลิศ  คือ  ด้านการบริหารและการจัดการสถาบัน  โดยการมุ่งเน้นการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับ  บุศรินทร์ สุจริตจันทร์ พบว่าองค์ประกอบองค์การที่มีศักยภาพ
การท างานสูงของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ  
คือ ระบบธรรมาภิบาล  สอดคล้องกับ สุนทรีย์ ค าเพ็ง  ผลการวิจัยพบว่า การบริหารวิทยาลัยพยาบาล 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ควรมีรูปแบบเป็นสถาบันก ากับของรัฐที่ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี  
และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เป็นส าคัญ   สอดคล้องกับ พิชฌาย์วีร์ สินสวัสดิ์   ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็น
สถาบันการศึกษาในก ากับของรัฐ ของวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า วิทยาลัย
และกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นที่สอดคล้องกันและให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านธรรมาภิบาลโดย
ผู้บริหารมีความเป็นมืออาชีพ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และบุคลากรมีศักยภาพเชิง
วิชาการ สอดคล้องกับ  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพของ
สถาบันในระดับอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ  (Autonomy)  
มีการตรวจสอบได้  (Accountability) และมีธรรมาภิบาลที่ดี  (Good Governance)  ดังนั้น
สถาบันการศึกษาที่มีระบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลแล้วนั้นย่อมได้รับความเชื่อถือ         
ความไว้วางใจและความศรัทธา  และการมีธรรมาภิบาลจะช่วยสร้างแรงจูงใจในการท างานและรักษา
อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนที่ดีให้อยู่กับสถาบันการศึกษาแห่งนั้น ท าให้เกิดการเรียนรู้  และ
นวัตกรรมใหม่  ๆ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างจุดยืนของสถาบันการศึกษา  
ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  และเป็นที่ยอมรับในสังคม  นอกจากนี้มีความสอดคล้องกับ
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ศรีพัชรา สิทธิก าจร แก้วพิจิตร ให้ทัศนะไว้ว่า การใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นการบริหารงานที่มุ่งคุณภาพ
ของการบริหารในองค์กรการศึกษา ในขณะเดียวกันก็ส่งผลต่อผลลัพธ์การด าเนินงานที่ดี เกิดคุณภาพ
ทางการศึกษาอีกด้วย เช่นเดียวกับงานวิจัยของ  สิทธิชัย สอนสุภี   ศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย  พบว่า ระบบการบริหาร เป็นปัจจัยหน่ึงที่ส่งผลต่อ
ความเป็นเลิศของสถาบัน  จากข้อค้นพบดังกล่าว สถาบันการศึกษาควรจะมีการพัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการตนเองที่คล่องตัว  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  เพื่อการบรรลุความเป็นเลิศของพหุภารกิจ 
ซึ่งจะต้องมีอิสระในการก ากับดูแลสถาบันที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้  
   เมื่อพิจารณาจากข้อค้นพบรายข้อในปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัย
พยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ด้านระบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ที่มีค่าน้ าหนัก     
มากที่สุด พบว่า วิทยาลัยมีการปรับกลไกการเข้าสู่ต าแหน่งของบุคลากรที่โปร่งใสและเป็นธรรม ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่า วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะต้องเป็นแบบอย่างในการ
เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีที่จะท าให้นานาชาติยอมรับ ซ่ึงเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับ
การพัฒนาองค์กรแบบยั่งยืน  ดังนั้น การบริหารบุคลากรควรมีความโปร่งใสในข้อมูลต่าง  ๆ ให้       
มากที่สุด ทั้งในด้านนโยบาย  วิธีการปฏิบัติ มีระบบให้ข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา  เพื่อสร้างความเข้าใจ
และเปิดโอกาสให้บุคลากรและบุคคลภายนอกตรวจสอบข้อมูลได้  ประเด็นปัจจัยดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกับการศึกษาของ  อภิญญา  ขัดมะโน ซึ่งพบว่าการบริหารจัดการสถานศึกษาต้องมี
กระบวนการที่โปร่งใส  ตรวจสอบได้ มีความยุติธรรม  มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร  ใช้หลักการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  หลักการสร้างเครือข่าย  และหลักการประสานความร่วมมือรวมพลัง  ซึ่งจะช่วย
แก้ไขปัญหาในการบริหารบุคลากร   ในองค์กร อันน าไปสู่การพัฒนาสถาบันไปสู่องค์กรแห่งคุณภาพที่
เป็นเลิศ จากเหตุผลดังกล่าว “การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล” จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญของความเป็น
เลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
   ปัจจัยที่ 5 กระบวนการจัดการเรียนการสอน  เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อความ
เป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ล าดับที่ 5  เมื่อพิจารณาข้อ
ค าถามของแบบสอบถามความคิดเห็น ประกอบด้วยลักษณะต่าง  ๆ ดังนี้  1) อาจารย์มีการค านึงถึง
ศักยภาพของผู้เรียนและความแตกต่างระหว่างบุคคล  2) อาจารย์มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มี
เป้าหมายที่ชัดเจนหรือวัตถุประสงค์ที่แน่นอน  และมีความยืดหยุ่นในเนื้อหาการสอน 3) อาจารย์มี
กระบวนการสอนที่สอดคล้องกับตามหลักสูตร ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาและชุมชน  
4) อาจารย์มีเทคนิคการวัดผล ประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดของมาตรฐานการศึกษา   
5) อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในทุกด้านตามมาตรฐานการศึกษา            
6) อาจารย์มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยหลากหลาย  กระตุ้นความคิดของนักศึกษาและเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 7) อาจารย์มีความสามารถในการใช้สื่อ  นวัตกรรม  เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจ
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และเอาใจใส่ต่อการเรียนรู้ และ 8) อาจารย์มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานครอบคลุม  4 พันธกิจ
ของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย  การสอน การวิจัย  การบริการวิชาการ  การท านุบ ารุง
ศิลปะเเละวัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   ปัจจัยนี้ประกอบด้วยตัวแปร มีค่าน้ าหนักอยู่ระหว่าง 0.712 ถึง 0.477 มีค่าความ
แปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 7.526 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of 
Variance) เท่ากับ 6.433 ซึ่งอธิบายความสอดคล้องหรือความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 8 ตัวแปร       
ในปัจจัยที่ 5 แสดงว่า ผู้ให้ข้อมูลปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน ทั้งนี้ตัวแปรทั้ง 8 ตัวแปร สามารถจัดอยู่ใน
ปัจจัยที่ 5 คือ กระบวนการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข        
ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อพัฒนานักศึกษาพยาบาลให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ อัตลักษ์ของสถาบัน ให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ โดยข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับ  เอสเทอร์แมน  และ
คณะ กล่าวถึงความส าเร็จของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในยุโรป ประกอบด้วย การมีโปรแกรม
วิชาการที่ยอดเย่ียม โดยปัจจัยนี้ด าเนินการภายใต้พันธกิจที่เป็นจุดเน้นและเป็นนโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษานั้น สอดคล้องกับรายงานแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยกับการเตรียม
ความพร้อมในศตวรรษที่ 21 ที่กล่าวถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่ผู้สอน
และผู้เรียนช่วยกันจัดกิจกรรมขึ้นมาต้องมีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก และความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์อันจะท าให้
เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ความสามารถ เจตคติและค่านิยมที่ดี  ซึ่งการจัดการเรียนสอนให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการเรียนและจุดเน้นของสาระส าคัญ  ผู้สอนควรมียุทธวิธีในการ
ด าเนินงานเพื่อให้ได้ผลดี คือ ผู้สอนมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  คิด ค้นคว้า เพื่อแสวงหา
หลักการแนวทางต่าง  ๆ และผู้สอนต้องวิธีการใหม่ๆน ามาใช้จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยสอดคล้องกับบริบท        
การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่  21  สอดคล้องกับ  เอลตัน (Elton) พบว่า การสอนที่เป็นเลิศ
(Teaching Excellence) ต้องมุ่งเน้นที่ผู้เรียนมีจิตส านึก เห็นคุณค่าในการเรียนรู้ สอดคล้องกับ  กิบส์ 
(Gibbs) เสนอแนวคิดของการสอนที่เป็นเลิศภายใต้โครงการการได้รับรางวัลในการสอน  ซึ่งการสอน
ที่เป็นเลิศนั้นต้องมุ่งเน้นผู้เรียน การเรียนรู้ของผู้เรียนและสิ่งสนับสนุนเพื่อการพัฒนาผู้เรียน จุดเน้นที่
ส าคัญมากที่สุด คือการสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง และการพัฒนาหลักสูตรหรือ
โปรแกรมการจัดการเรียนรู้ รองลงมาคือ การสอน โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละบริบทนั้น  ๆ และผู้สอนควรศึกษาข้อมูลความคิดเห็นของนักศึกษา   
ที่มีต่อผู้สอน กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างครอบคลุมด้วยนอกจากนี้ผู้สอนมีงานวิจัย      
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เพื่อการพัฒนาผู้เรียน มีการพัฒนานวัตกรรมการสอน และอาจารย์มีความเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 
สอดคล้องกับงานวิจัย ของ สัมฤทธิ์ กางเพ็ง พบว่า ปัจจัยการจัดกระบวนการเรียนการสอนมีอิทธิพล
ทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียนและปัจจัยการจัดกระบวนการเรียนการสอน ประกอบด้วย การจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย   การเน้นกระบวนการคิด  การจัดบรรยากาศให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง และการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สิทธิชัย สอนสุภี  พบว่า การเรียนการสอนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ซึ่งการ
เรียนการสอนเป็นกระบวนการเรียนรู้สองทางระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา ในการถ่ายทอดวิชาความรู้
ต่าง  ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ จนสามารถปฏิบัติได้อย่างช านาญ   สอดคล้องกับ  ไพฑูรย์       
สินลารัตน์ ที่ให้ทัศนะไว้ว่า การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นจุดมุ่งหมายที่ต้องมีการ
บริหารงานด้วยความร่วมมือของอาจารย์ บุคลากรจากแหล่งฝึก ผู้ใช้บัณฑิต และจัดการเรียนการสอน
ตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ในโปรแกรมการเรียนการสอน   สอดคล้องกับการศึกษาของ  นิจวรรณ         
วีรวัฒโนดม และนงณภัทร  รุ่งเนย พบว่า การบริหารวิชาการให้มีผลลัพธ์ที่ดี สถาบันการศึกษา         
ควรจัดการเรียนการสอนตามเน้ือหาสาระที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรอย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียน 
เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์  เน้นการปฏิบัติจริง  เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติตนที่เหมาะสมใน               
วิถีชีวิตประจ าวัน  โดยมีแนวทางในการด าเนินงานดังนี้  1) เน้ือหาสาระการเรียนรู้และกิจกรรม        
การเรียนในการจัดการเรียนการสอน  ควรสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  เป้าหมาย  และคุณลักษณะ          
อันพึงประสงค์ของบัณฑิตในหลักสูตร  2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการฝึกทักษะ  กระบวนการคิด
วิเคราะห์ การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การแก้ปัญหา ฯลฯ ที่เริ่มจากชีวิตประจ าวันและเชื่อมโยง
สู่ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และสังคมโลก 3) จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการทดลองปฏิบัติจริง
ทั้งในสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถาบัน  ทั้งในรูปของการจัดท าโครงการ  โครงงานและ     
อื่น ๆ ทั้งการศึกษารายบุคคลและเป็นกลุ่ม  และ 4) วัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทั้ง       
3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ (Knowledge) ทักษะกระบวนการ  (Process) และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
(Attribute) สอดคล้องกับ ณัฐปาลิน นิลเป็ง ผลลัพธ์การด าเนินงานที่ดีในด้านการสอน ได้แก่ การจัด
หลักสูตรการเรียนการสอน /บริการส่งเสริมการเรียนรู้ /บริการวิชาการ  สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก
หรือลักษณ์เด่นของสถาบันท าให้ผู้เรียน  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับ
ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา เสนอแนวทางที่เป็นระบบสู่การปรับปรุงผลการด าเนินการ
ขององค์การ กล่าวถึงการด าเนินการที่เป็นเลิศต้องการผลลัพธ์ที่โดดเด่น   ดังนั้นการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนต้องให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ของผู้เรียน  ผู้เรียนเป็นลูกค้าที่ส าคัญ  โดยตระหนักถึง
ความแตกต่างในด้านพันธกิจ บทบาท และหลักสูตรของสถาบันต่าง ๆ แต่ในขณะเดียวกันสถาบันต้อง
ค านึงถึงความต้องการของลูกค้ากลุ่มอื่นด้วย เช่น ผู้ปกครอง  ผู้ใช้บัณฑิต สอดคล้องกับประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการที่ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ .ศ. 2558 ได้ก าหนด
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ปรัชญาและวัตถุประสงค์ไว้ว่า  มุ่งให้การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและ
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล  ให้การผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาอยู่บนฐานความเชื่อว่า 
ก าลังคนที่มีคุณภาพต้องเป็นบุคคลที่มีจิตส านึกของความเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม  
และมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองบนฐานภูมิปัญญาไทยภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม      
เพื่อน าพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและทัดเทียมมาตรฐานสากล ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อก ากับ
ส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการสื่อสารแบบไร้พรมแดน      
มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามกรอบมาตรฐานและ
จรรยาบรรณที่ก าหนด สามารถสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมทั้งในระดับท้องถ่ิน
และสากล   จากความส าคัญดังกล่าวอาจารย์ผู้สอนจึงต้องด าเนินการเพื่อให้เกิดกระบวนการจัด       
การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  สอดคล้องกับชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน พบว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ ประกอบด้วย ด้านเทคนิควิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้านการใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล  จิตวิทยาการเรียนรู้และการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง ซึ่ง
สอดคล้องกับตัวชี้วัดคุณภาพการสอนด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้  (Teaching-the Learning 
Environment) ของหนังสือพิมพ์ไทมส์  ไฮเออร์ เอดูเคชัน ซัปพลีเมนต์ (Times Higher Education 
Supplement) จากสหราชอาณาจักร  ได้ก าหนดตัวชี้วัดและมีการปรับค่าน้ าหนักของคะแนนที่มี
พื้นฐานเดียวกับการจัดล าดับมหาวิทยาลัยโลก  (The World University Ranking) ในปี ค.ศ. 2015/
พ.ศ. 2558 โดยพิจารณาจากบรรยากาศการเรียนการสอนหรือสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ดังนั้น  สถาบันการศึกษาพยาบาลต้องให้ความส าคัญกับกระบวนการจัดการเรียน การสอน  มีการ
พัฒนาคุณภาพการสอนด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนและสื่อการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย          
เพื่อผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ เช่นเดียวกับ  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 
กระทรวงศึกษาธิการ เสนอว่า ผู้สอนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ทันสมัยสอดคล้องกับบริบท      
การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่  21 โดยเฉพาะกระบวนการเรียน การสอน ที่ส าคัญและมี
ลักษณะเด่นในศตวรรษที่21 ได้แก่ การเรียนแบบรู้จริง (Mastery Learning) การเรียนรู้แบบการสอน
ให้น้อย เรียนรู้ให้มาก  (Teach Less, Learn More) และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  (Lifelong Learning)  
อีกทั้งสถาบันการศึกษาพยาบาลต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพการสอนด้านสภาพแวดล้อม
ในการเรียนรู้ให้ทันสมัยโดยมีการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริง ห้องปฏิบัติการพยาบาลที่มีเครื่องมือ
ทันสมัย สร้างสรรค์สื่อการสอนแบบออนไลน์ นอกจากนี้มีการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรจ าเป็นต้อง
ได้รับการอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ ทัศนคติและทักษะที่ดีในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัดการเรียนการสอน มีการถอดบทเรียนจากอาจารย์ที่ประสบความส าเร็จในการจัดการ
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เรียนการสอนซ่ึงจะท าให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  จากข้อค้นพบดังกล่าว วิทยาลัยพยาบาลมีความ
จ าเป็นต้องปรับตัวเองให้อยู่รอดภายใต้กระแสการแข่งขันที่ไม่หยุดนิ่งเช่นกัน  ซึ่งไม่เพียงแข่งขันกับ
ตัวเองเพื่อให้วิทยาลัยมีความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับชาติ  และแข่งขันกับสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศทั้งของรัฐและเอกชนที่มีอยู่มากมาย  แต่ยังต้องแข่งขันกับสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศที่ขยายเครือข่ายเข้ามาด าเนินธุรกิจการศึกษาพยาบาลในประเทศอย่างแพร่หลายอีก 
ดังนั้น การที่วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขควรให้ความส าคัญกับการพัฒนานวัตกรรม/
เทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัยในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จัดให้แก่ผู้เรียน มุ่งสู่การพัฒนา
วิชาการให้วิทยาลัยมีความสามารถในการแข่งขันสูงข้ึน   
   เมื่อพิจารณาจากข้อค้นพบรายข้อในปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัย
พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่มีค่าน้ าหนักมากที่สุด 
พบว่า อาจารย์มีการค านึงถึงศักยภาพของผู้เรียนและความแตกต่างระหว่างบุคคล  ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า วิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางที่ต้อง
ด าเนินการบริหารการศึกษาให้สอดรับกับเกณฑ์มาตรฐานมาตรฐานหลักสูตร พ .ศ. 2558 จากปรัชญา
และวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และ
ทักษะด้านวิชาการ  สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้
ประเด็นปัจจัยดังกล่าวยังมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ  พูนสุข เจนพานิช วิสุทธิ์พันธ์ และพรศรี 
ดิสรเตติวัตน์  พบว่า อาจารย์ต้องพยายามพัฒนาวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย ค านึงถึงความแตกต่าง
ของผู้เรียน และพัฒนาวิธีการสอนตามความแตกต่างตามชั้นปีของนักศึกษา ซึ่งจะท าให้นักศึกษา       
มีผลลัพธ์ทางการศึกษาสูงข้ึน  คือ มีความรู้เพิ่มมากขึ้น  มีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาหรือวิชาชีพ รวมทั้ง
มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานเป็นการเพิ่มสมรรถนะทางวิชาชีพ  ซึ่งจะท าให้มีการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จากเหตุผลดังกล่าว “กระบวนการจัดการเรียนการสอน” จึงเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญของความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
   ปัจจัยที่ 6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อความเป็น
เลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ล าดับที่ 6 เมื่อพิจารณาข้อค าถามของ
แบบสอบถามความคิดเห็น ประกอบด้วยลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 1) วิทยาลัยมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 
การสร้างสัมพันธภาพกับกลุ่มผู้รับบริการและหน่วยงานภายนอก  เพื่อการสร้างความมีชื่อเสียงของ
วิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในสังคม  2) วิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  สามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นผลผลิตของวิทยาลัย  การน าองค์กร  และกระบวนการที่มุ่งไปที่เป้าหมาย
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 3) วิทยาลัยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน
ประสิทธิผลของหน่วยงานกับหน่วยงานภายนอก 4) บุคลากรได้รับการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ        
ความต้องการ ความจ าเป็น ความคาดหวัง และการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาของกลุ่มนักศึกษา
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และผู้รับบริการ  5) วิทยาลัยมีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารจากกลุ่มผู้รับบริการทั้งภายใน
และภายนอก น ามาใช้ในการปรับปรุงโปรแกรมและวิธีการด าเนินงานในโครงการต่าง  ๆ  6) วิทยาลัย
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับความต้องการ  ความจ าเป็น      
ความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ผู้รับบริการ  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ              
7) วิทยาลัยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ แผนงานและ
เป้าหมาย  
   ปัจจัยนี้ประกอบด้วยตัวแปร มีค่าน้ าหนักอยู่ระหว่าง 0.797 ถึง 0.551 มีค่าความ
แปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 6.290  ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of 
Variance) เท่ากับ 5.376  ซึ่งอธิบายความสอดคล้องหรือความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 7 ตัวแปร      
ในปัจจัยที่ 6 แสดงว่า ผู้ให้ข้อมูลปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน ทั้งนี้ตัวแปรทั้ง 7 ตัวแปร สามารถจัดอยู่ใน
ปัจจัยที่ 6 คือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ  ฮีคส์ 
(Heeks) พบว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารเป็นพื้นฐานขององค์การสาธารณะที่จะ
ค้นคว้าและสนับสนุนการท างานของผู้บริหาร ช่วยในการจัดระบบสารสนเทศในส่วนของการบริการ
สาธารณะให้ถูกต้อง ใช้ในการก ากับติดตามและควบคุมระบบสนับสนุน สร้างความเข้าใจและสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและงานระบบข้อมูลและสารสนเทศ  สอดคล้องข้อบังคับสภา           
การพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์พ .ศ. 
2556 สถาบันการศึกษาต้องมีระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า แนวทางการพัฒนาการศึกษา
ไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่  21 สถานศึกษาต้องมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่จะ    
ช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการสื่อสาร  การแลกเปลี่ยนข้อมูล  การเรียนรู้อย่างทั่วถึงในองค์การ  และ
การจัดการความรู้  เป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้  และสะท้อนผลงานของทุกระดับในองค์การ 
สอดคล้องกับการศึกษาของ  พิชฌาย์วีร์ สินสวัสดิ์ พบว่า ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาท
และมีความส าคัญอย่างมากในการบริหารจัดการในวิทยาลัยพยาบาล ช่วยให้การท างานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  เช่นเดียวกับ โสพิศ ค านวนชัย  ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ พบว่า กลุ่มผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และสอดคล้องกับการศึกษาของ  ราตรี ศรีไพรวรรณ และพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ พบว่า 
สถานศึกษาควรจัดการสารสนเทศของผลการด าเนินงาน  และองค์ความรู้โดยมีระบบข้อมูลและ
สารสนเทศที่มีคุณภาพสูงและทันเวลาในการใช้งานให้มีการจัดท าข้อมูลและสารสนเทศที่จ าเป็น       
มีความพร้อมใช้งานส าหรับครูผู้สอน  บุคลากรผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างเหมาะสม  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ท าให้ข้อมูล  สารสนเทศ
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ทันสมัยพร้อมใช้งานสอดคล้องต่อทิศทางการให้บริการทางการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีความพร้อมใช้งานเป็นที่ยอมรับและสร้างปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  กับสถานศึกษามากยิ่งขึ้น ให้มีการจัดการความรู้ที่บรรลุผลของ    
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการน าวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศไปใช้ด าเนินงานและวางแผนเชิงกลยุทธ์เร่งรัด
ให้มีการจัดการความรู้ขององค์การเพื่อให้บรรลุผลในการรวบรวมและถ่ายทอดความรู้สู่ครูผู้สอนและ
บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  อีกทั้งผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุน  อ านวยความสะดวก  จัดสรร
งบประมาณให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้
อย่างเพียงพอ  จัดให้มีแหล่งเรียนรู้  ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  เหมาะสมเพียงพอ  ดังนั้น
ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   มีการจัดสรรงบประมาณอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อการจัดการสารสนเทศและความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม  ผู้บริหารต้องมีความ     
รอบรู้ พร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศ  จนสามารถน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ  เพื่อการบริหารและตัดสินใจในเชิงบริหารได้  องค์การใดที่มี
ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  สารสนเทศ  และความพร้อมของบุคลากร
ผู้ใช้งาน  ย่อมเป็นองค์การที่ได้เปรียบในการพัฒนาองค์การให้มีความก้าวหน้า  และสอดคล้องกับ
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศของ  มัลคอล์ม บัลดริจ (Malcolm Baldrige 
National Quality Model) กล่าวถึงในประเด็นการจัดการสารสนเทศการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ  
เป็นเครือข่ายความรู้ของสถาบันในการสนับสนุนการตัดสินใจ  การจัดการความรู้และผลิตนวัตกรรม  
ส าหรับกระบวนการในการรวบรวมวิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุงข้อมูล และสารสนเทศขององค์การ 
ซึ่งถือว่ามีความส าคัญ และสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์การได้ในระดับหนึ่ง  
สอดคล้องกับ  ณัฐปาลิน  นิลเป็ง  ศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบัน      
พระบรมราชชนกสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน า เมื่อพิจารณาในหมวดผลลัพธ์การด าเนินงานที่ดี  
พบว่า 1) มีการวิเคราะห์กระบวนการ  และผลลัพธ์ที่ได้  และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน  เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงโปรแกรมและผลการด าเนินงาน  2) มีการสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วม    
ในการจัดการความรู้  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์การ   สอดคล้องกับคณะกรรมการร่วม
ประเมินมาตรฐานการศึกษา  (Joint Committee on Standards for Educational Evaluation) 
ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาได้ก าหนดคุณภาพของการประเมินผลในเรื่องสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ ( Information Management) ควรพิจารณาการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีระบบ     
การทวนสอบ การตรวจสอบ และวิธีการเก็บรักษา ส าหรับการจัดการสารสนเทศและความรู้ต้อง
มุ่งเน้นความรู้ที่บุคลากรต้องใช้ในการปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงกระบวนการ  และการบริการ  รวมถึง
การพัฒนาทางเลือกที่แปลกใหม่  ซึ่งเพิ่มคุณค่าให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และ        
ส่วนราชการ เช่นเดียวกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้น าเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการ
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บริหารจัดการภาครัฐ น ามาเรียนรู้สู่การปฏิบัติในหน่วยงาน ( Public Sector Management) ผลการ
ด าเนินงานพบว่า การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เป็นองค์ความรู้เพื่อการบริหารจัดการ 
เปิดโลกทัศน์ให้บุคลากรได้มีโอกาสศึกษายุทธวิธีการปฏิบัติที่ดี ( Best Practice) ของหน่วยงานอื่น   
เพื่อเป็นการพัฒนาจากภายในที่ยั่งยืน สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การเปลี่ยนระบบความคิด
ของบุคลากรให้เห็นความส าคัญของผู้รับบริการ พัฒนาบุคลากรให้ท างานในลักษณะประสาน      
ความร่วมมือ (Collaborative Fashion) มีการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางและต่อเน่ือง ส าหรับ
ผลลัพธ์การด าเนินงานที่ต้องพัฒนา ได้แก่ การจัดการสารสนเทศ  การใช้ข้อมูลและสารสนเทศเป็น
เครือข่ายความรู้ของสถาบันในการสนับสนุนการตัดสินใจ การจัดการความรู้ และผลิตนวัตกรรม 
   เมื่อพิจารณาจากข้อค้นพบรายข้อในปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัย
พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีค่าน้ าหนักมากที่สุด พบว่า 
วิทยาลัย   มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การสร้างสัมพันธภาพกับกลุ่มผู้รับบริการและหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อการสร้างความมีชื่อเสียงของวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในสังคม  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าสภาพ
ในปัจจุบันและอนาคตองค์กรด้านการศึกษาต่างได้รับผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย  การปรับเปลี่ยนการบริหาร
จัดการของสถาบันการศึกษาในภาครัฐ ระบบการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และสภาวะการแข่งขันของ
องค์การ   ด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นต้น จากผลกระทบดังกล่าวก่อให้เกิดความจ าเป็น
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของการบริหารที่ต้องมุ่งสู่ความเป็นเลิศเหนือคู่แข่งหรือเน้นองค์การที่ท าให้
เกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการทั้งในลักษณะของกลุ่มหรือปัจเจกชนที่หลากหลายรูปแบบเพื่อให้ทันต่อ
ความต้องการของต่างๆ ดังนั้น ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรให้ความส าคัญกับ
การสร้างความเข้มแข็งด้านการสื่อสารของวิทยาลัยพยาบาล ท าการตลาดและการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง มีฐานข้อมูลสารสนเทศส าหรับประชาชนที่สามารถเข้าถึงได้ มีการ
เสริมสร้างสัมพันธภาพกับกลุ่มผู้รับบริการและหน่วยงานภายนอก จัดกิจกรรมและน าเสนอผลงาน        
ที่โดดเด่นเชิงรุกเข้าถึงชุมชน/สังคม เพื่อสร้างความมีชื่อเสียงของวิทยาลัยพยาบาลให้เป็นที่รู้จักของ
สังคมมากขึ้น เป็นการสร้างแบรนด์ ( Brand) ให้สังคมทราบว่าบัณฑิตที่จบจากวิทยาลัยพยาบาล  
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน จากความส าคัญของ  “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” 
ซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่เชื่อมโยงระบบงานเข้าด้วยกัน จากปัจจุบันสู่อนาคต   อาจกล่าวได้ว่า       
เป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้ในการบริหารการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข       
ซึ่ง กฤษณพล  จันทร์พรหม ศึกษารูปแบบของมหาวิทยาลัยเสมือนจริงที่เหมาะสมส าหรับสถาบัน  
อุดมศึกษาในประเทศไทย  พบว่าควรเป็นการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนที่ตอบสนองการศึกษา       
ตลอดชีวิต อาศัยเทคโนโลยีทันสมัยโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  ผู้เรียนได้รับโอกาสการศึกษา        
เต็มศักยภาพโดยเน้นความเสมอภาค  ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  ท าหน้าที่พัฒนาและสร้างสรรค์  
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เผยแพร่ องค์ความรู้ สู่การเชื่อมโยง  การผลิตและบริการ  ท าให้สังคมได้รับประโยชน์จากภูมิปัญญา
ของชาติสูงสุด ใช้สื่อและเทคโนโลยีทุกรูปแบบอย่างเหมาะสมกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้สมจริงและ     
มีประสิทธิภาพ จากเหตุผลดังกล่าว“ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ”จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญของความเป็น
เลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
   ปัจจัยที่ 7 “การวางแผนกลยุทธ์” เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อความเป็นเลิศใน
การบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ล าดับที่ 7 เมื่อพิจารณาข้อค าถามของ
แบบสอบถามความคิดเห็น ประกอบด้วยลักษณะต่างๆ ดังนี้ 1) วิทยาลัยจัดท าแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีฉบับใหม่ มีการน าข้อมูลผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการในปีงบประมาณที่แล้วมาเป็นข้อมูลน าเข้าให้แก่บุคลากรพิจารณาวางแผนร่วมกัน      
2) บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการของหน่วยงานสอดคล้องกับนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ และแผนงานของวิทยาลัย  3) วิทยาลัยมีการก าหนดตัวชี้วัดตามพันธกิจและนโยบายของ
ผู้อ านวยการ  4) บุคลากรทุกระดับได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและให้อ านาจในการด าเนินงานพัฒนา
กิจกรรมของวิทยาลัยตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 5) วิทยาลัยมีการวิเคราะห์องค์กรและ    
น าผลการวิเคราะห์มาสร้างกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาองค์กร   6) บุคลากรในวิทยาลัยสามารถจัดท า
แผนปฏิบัติการโดยถ่ายทอดจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม นโยบายและแผนงาน ภายใต้การจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหา  เป้าหมายของการวัดและขั้นตอนในการปฏิบัติ 7) วิทยาลัยก าหนดปณิธาน
ของหน่วยงานหรือองค์กรเพื่อเป็นเป้าหมายที่มีจุดเน้นมุ่งความเป็นเลิศ  และ   8) วิทยาลัยก าหนด
นโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ของระบบสุขภาพและสภาพ     
การแข่งขันด้านการศึกษาในปัจจุบัน มีกระบวนการเชิงระบบและด าเนินการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
   ปัจจัยนี้ประกอบด้วยตัวแปรมีค่าน้ าหนักอยู่ระหว่าง 0.661 ถึง 0.465 มีค่าความ
แปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 5.046 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of 
Variance) เท่ากับ 4.313 ซึ่งอธิบายความสอดคล้องหรือความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 8 ตัวแปร      
ในปัจจัยที่ 7 แสดงว่า ผู้ให้ข้อมูลปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน ทั้งนี้ตัวแปรทั้ง 8 ตัวแปรส ามารถจัดอยู่ใน
ปัจจัยที่ 7 คือ การวางแผนกลยุทธ์ ปัจจัยนี้สอดคล้องกับ  วิเชศ ค าบุญรัตน์ และเลิศชัย สุธรรมานนท์ 
พบว่า การวางแผนกลยุทธ์ส่งผลต่อความส าเร็จของสถาบัน เน่ืองจากการวางแผนกลยุทธ์จะต้องมีการ
ก าหนดเป้าหมาย  วัตถุประสงค์  พันธกิจท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รู้ถึงเป้าหมาย  แนวทางวิธีการที่
สถาบันจะด าเนินการ  ส่งผลให้บุคลากรในสถาบันสามารถน าความคิดสร้างสรรค์  น าความรู้
ความสามารถของตนมาใช้ในการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่สถาบันก าหนด  อันส่งผลให้สถาบัน
ประสบความส าเร็จได้ตามเป้าหมาย  วัตถุประสงค์ พันธกิจที่ก าหนด สอดคล้องกับ  ณัฐปาลิน นิลเป็ง 
พบว่า ผลลัพธ์การด าเนินงานที่ดีตามยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยพยาบาล  ในสังกัดสถาบัน       
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พระบรมราชชนกสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าในหมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ์   ได้แก่ 1) มีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับพันธกิจสมรรถนะหลักของสถาบัน   2) มีการ
ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสม  โดยพิจารณาความเป็นไปได้ในการด าเนินการ  ส าหรับแผนปฏิบัติการตามกลยุทธ์ของ
สถาบันที่เน้นการน าความรู้  และการจัดสรรทรัพยากรต่าง  ๆ มาใช้อย่างเหมาะสม  เพื่อสนับสนุน     
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการให้บรรลุผลส าเร็จ สอดคล้องกับศูนย์องค์การสู่ความเป็นเลิศ ( The 
Center of Organization Excellence: COE) กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศขององค์การ 
ปัจจัยส าคัญ คือ แผนกลยุทธ์ ( Strategic Plans) เชิงบูรณาการมีแนวทางแบบบูรณาการในการ
บริหารด้านระบบกลยุทธ์ โดยการจัดแบ่งงานตามหน้าที่หลัก  การก าหนดกลยุทธ์  จัดล าดับ
ความส าคัญ การจัดสรรทรัพยากร การประเมินองค์กร  และการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง  ซึ่งองค์การ
จะประสบความส าเร็จตามพันธกิจหลักได้นั้นจ าเป็นต้องมีการวางแผนกลยุทธ์  เน่ืองจากเป็นแนวทาง   
ที่จะท าให้องค์การด าเนินการได้อย่างมีทิศทาง  คือมุ่งสู่ความส าเร็จขององค์การได้อย่างมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับองค์ประกอบของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ       
ในหมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการประเมินการด าเนินการในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  
วิธีการในการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์กลยุทธ์หลักและแผนปฏิบัติการ   
มีการถ่ายทอดเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติและการวัดผลความก้าวหน้าส าหรับการจัดท ายุทธศาสตร์   
วิธีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก  รวมถึงการยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน  ผลการด าเนินการโดยรวมและความส าเร็จในอนาคต   ซึ่งปัจจัยนี้
สอดคล้องกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  ปี พ.ศ. 2557-2558  เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเกณฑ์หลัก
คือ การวางแผนเชิงกลยุทธ์  สามารถใช้สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร  ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใด
หรืออยู่ในธุรกิจใด เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  ปรับปรุงผลลัพธ์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน      
สร้างความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันของแผนงาน กระบวนการ การตัดสินใจ  บุคลากร       
การปฏิบัติการ และผลลัพธ์ เกณฑ์ให้มุมมองโดยภาพรวมว่าองค์กรอยู่ระดับใดและจ าเป็นต้องเคลื่อน
ไปสู่ระดับใด และสอดคล้องกับการบริหารจัดการคุณภาพสู่ความเป็นเลิศของมูลนิธิคุณภาพแห่งชาติ
ยุโรป ปัจจัยหลักคือ นโยบายและกลยุทธ์ขององค์กร (Policy and Strategy) องค์การที่เป็นเลิศต้องมี
การปฏิบัติที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ  โดยการพัฒนากลยุทธ์ที่เน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หน่วยงานย่อยหรือแผนกต้องมีการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดผลที่ดี  ส าหรับนโยบาย แผน วัตถุประสงค์และ
กระบวนการท างานต้องถูกพัฒนา มีการปรับกลยุทธ์ มอบหมายให้ด าเนินการตามกลยุทธ์ที่ก าหนด 
สอดคล้องกับกรณีการบริหารของมหาวิทยาลัยเทมส์ วัลเลย์ เป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับว่า
ด าเนินการอย่างจริงจังในการพัฒนาความเป็นเลิศในการบริหาร เริ่มต้นจากการประเมินตนเองท าให้รู้
ว่าปัญหาคืออะไร น ามาสู่ขั้นตอนของการจัดล าดับความส าคัญน าไปสู่การจัดท าแผน ต้องพิสูจน์ให้
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เห็นว่าการจัดล าดับความส าคัญและแผนมีความสัมพันธ์กับพันธกิจขององค์กรอย่างไร  กระบวนการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนต้องยึดภารกิจเป็นตัวตั้งน าไปสู่แผนการพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้น สิ่งส าคัญของ
การพัฒนาองค์กร บุคลากรทุกคนต้องมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน  มีการประชุมกัน บุคลากรสามารถให้
ข้อเสนอแนะในการบริหารของสถาบัน  และข้อเสนอแนะดังกล่าวได้รับการบรรจุในแผนปฏิบัติการ  
ท าให้บุคลากรรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการนี้  ท าให้เกิดการยอมรับจนได้รับรางวัล และมีการ
ปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้ได้รางวัลที่สูงขึ้นต่อไป   สอดคล้องกับรูปแบบของ  บัลด์ดริจ (The Baldridge 
Model) ซึ่งมีการน าปัจจัยที่จ าเป็นหลักมาประยุกต์ใช้ในการบริหารสถาบันอุดมศึกษาอย่างแพร่หลาย
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจัยที่ส าคัญหนึ่งในการบริหารสถาบันสู่ความเป็นเลิศในการบริหาร คือ
การวางแผนกลยุทธ์ ( Strategic Planning) สถาบันการศึกษาต้องค านึงถึงภารกิจ บทบาท และ
แผนงานโครงการต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง  
   เมื่อพิจารณาจากข้อค้นพบรายข้อในปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัย
พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านการวางแผนกลยุทธ์ ที่มีค่าน้ าหนักมากที่สุด พบว่า วิทยาลัย
จัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีฉบับใหม่ มีการน าข้อมูลผลลัพธ์จากการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณที่แล้วมาเป็นข้อมูลน าเข้าให้แก่บุคลากรพิจารณา
วางแผนร่วมกัน  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ในปัจจุบันเป็นยุคที่มีการแข่งขันสูง  ทั้งผู้บริหารและบุคลากร
ทุกภาคส่วนของวิทยาลัยพยาบาลจะต้องให้ความส าคัญต่อการวางแผนกลยุทธ์  และจะต้องมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้แผนกลยุทธ์มีความทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ทั้งภายใน และภายนอกองค์การอยู่ตลอดเวลา การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติเป็นประเด็นที่ทุกภาค
ส่วนของวิทยาลัยพยาบาลที่ต้องให้ความส าคัญ  เน่ืองจากต้องใช้แผนกลยุทธ์เป็นแนวทางและ         
ทิศทางการด าเนินงานในอนาคต  เพื่อการบรรลุตามภารกิจและเป้าหมายขององค์การที่จะก้าวสู่
องค์การที่เป็นเลิศ (Excellence Organization) ซึ่งท าให้องค์การสามารถอยู่รอดอย่างยั่งยืน 
สอดคล้องกับการถอดบทเรียนที่ท าให้เห็นถึงแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศตามบริบทของ
วิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ตอบสนองสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและความ
ต้องการของชุมชน จากข้อค้นพบดังกล่าว วิทยาลัยควรมีการจัดท าแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนก  มีแผนงานโครงการ  และกิจกรรมการพัฒนาที่มีการก าหนด
ผลลัพธ์การด าเนินงานของวิทยาลัย  มีจุดเน้นการพัฒนาตามบริบทของวิทยาลัยที่ใช้มาตรฐานตาม
เกณฑ์การประเมิน มีการจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนทรัพยากร กระบวนการพัฒนาระบบและกลไก
เพื่อผลิตผลงานวิจัย  และผลงานวิชาการ  การจัดท าหลักสูตรฝึกอบรม  ประชุมวิชาการ  การพัฒนา
ความเชี่ยวชาญของบุคลากร  การพัฒนานักศึกษา  การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ  และการพัฒนา
ทางด้านโครงสร้างทางกายภาพให้มีศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อการเรียนรู้และศึกษาดูงาน  มีห้องสาธิตที่
รวบรวมนวัตกรรม  ผลงานเพื่อการเรียนรู้  อีกทั้งมีแผนพัฒนาชุมชนตัวอย่าง  แผนพัฒนาระบบ
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ฐานข้อมูล เว็บไซต์ ตลอดจนการบูรณาการกันระหว่างบริการวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัยและ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดยมีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลให้มีความเป็น
เลิศ มีวัตถุประสงค์ครอบคลุม  มิติด้านลูกค้า  มิติด้านกระบวนการภายใน  มิติด้านการเรียนรู้และ
พัฒนา และมิติด้านการเงิน  จากเหตุผลดังกล่าว “การวางแผนกลยุทธ์” จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญของ
ความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
   ปัจจัยที่ 8 การมุ่งเน้นผลลัพธ์การด าเนินงาน  เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อความ
เป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ล าดับที่ 8 เมื่อพิจารณาข้อค าถาม
ของแบบสอบถามความคิดเห็น ประกอบด้วยลักษณะต่าง  ๆ ดังนี้ 1) ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพบัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 2) บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลทุกคนสามารถสอบความรู้ขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล จากการทดสอบของสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทยผ่าน       
ในปีแรก  3) บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลทุกคนมีพฤติกรรมบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 4) บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลทุกคนมีความรู้
และสมรรถนะสูงโดยมีคุณภาพตามมาตรฐานอุดมศึกษา  เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการพยาบาล      
อย่างโดดเด่น   มีความเข้าใจและเข้าถึงระบบสุขภาพของชุมชน  5) วิทยาลัยมุ่งเน้นความเป็นเลิศ     
ด้านคุณภาพบัณฑิต คุณภาพผลงานวิจัย  การบริการวิชาการ และความรับผิดชอบต่อสังคม และ     
6) วิทยาลัยมีนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียง  เกียรติประวัติ  มีผลงานดีเด่นเป็นแบบอย่าง   
   ปัจจัยนี้ประกอบด้วยตัวแปรมีค่าน้ าหนักอยู่ระหว่าง  0.685 ถึง 0.456 มีค่าความ
แปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 4.842 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of 
Variance) เท่ากับ 4.139 ซึ่งอธิบายความสอดคล้องหรือความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง  6 ตัวแปร        
ในปัจจัยที่ 8 แสดงว่า ผู้ให้ข้อมูลปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน ทั้งนี้ตัวแปรทั้ง 6 ตัวแปร สามารถจัดอยู่ใน
ปัจจัยที่ 8 คือ มุ่งเน้นผลลัพธ์การด าเนินงาน ซึ่งเป็นปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัย
พยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดังเห็นได้จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้   
ความหมายความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา  คือ เป้าหมายเชิงอุดมคติของสถาบันอุดมศึกษา      
ซึ่งสามารถวัดผลจากการบรรลุเป้าหมาย ( Goal) ที่เป็นผลจากวิธีการด าเนินการตามภารกิจของ
สถาบันโดยอาจประเมินผลหรือเปรียบเทียบกับเป้าหมายเปรียบเทียบกับมาตรฐาน  เปรียบเทียบกับ
ผลลัพธ์ในอดีต  และเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นได้ ส าหรับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ เสนอว่า  “ผลการด าเนินการที่เป็นเลิศ ” (Performance Excellence) เป็นแนวทางการ
จัดการผลการด าเนินการของส่วนราชการอย่างบูรณาการ  ซึ่งส่งผลให้เกิด  1) การส่งมอบคุณค่าที่ดี
ขึ้นอยู่เสมอให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ซึ่งจะส่งผลต่อความส าเร็จของส่วนราชการ          
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2) การปรับปรุงประสิทธิผลและความสามารถของส่วนราชการโดยรวม  และ 3) การเรียนรู้ของ      
ส่วนราชการและบุคลากร  สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติที่ให้ความส าคัญกับ
การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการก าลังคนของประเทศ การอุดมศึกษา      
จึงเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคนเข้าสู่วิชาชีพ ซึ่งวิทยาลัยพยาบาลเป็นสถาบันอุดมศึกษาวิชาชีพ
เฉพาะทางในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทโดยตรงในการผลิตและ
พัฒนาพยาบาลให้ได้บัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอยู่ในมาตรฐานวิชาชีพ              
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาและตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์
การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์  พ.ศ. 2556 และข้อบังคับสภา       
การพยาบาลว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  
พ.ศ. 2554 สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินการรับรองสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา รอบสี่ 
พ.ศ. 2559-2563 ที่ยังคงให้ความส าคัญกับผลลัพธ์การด าเนินการของสถาบันการศึกษาที่เน้นคุณภาพ
ศิษย์ สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เสนอไว้ในแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ระบุว่า การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่ดีมีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนา
ประเทศ  บัณฑิตจะมีคุณภาพได้ก็ต่อเมื่อการบริหารการศึกษาที่มีคุณภาพ  ซึ่งบัณฑิตควรจะได้รับ     
การพัฒนาให้มีความพร้อมมากที่สุดเมื่อไปท างานจริงในระดับที่เรียกว่า “บัณฑิตพร้อมใช้” สอดคล้อง
กับคุณภาพบัณฑิตยุคใหม่ตามความต้องการของสถานประกอบการ  “คนพร้อมท างาน  (Ready to 
Work)” ต้องมีความรู้รอบตัว /ความรู้ปฏิบัติ  ทักษะภาษาอังกฤษ  กล้าแสดงความคิดเห็น /ความคิด
สร้างสรรค์เพิ่มเติม มีจิตอาสา มีทัศนคติในการพัฒนาตนเอง ทักษะการสื่อสาร  ทักษะการปฏิสัมพันธ์ 
เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาตามคุณลักษณะที่คาดหวัง สอดคล้องกับงานวิจัยของสิทธิชัย 
สอนสุภี  พบว่า ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย องค์ประกอบส าคัญอันดับแรก คือ คุณภาพบัณฑิต 
เช่นเดียวกับพิกุล  โกสิยานันท์   พบว่า การบริหารวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข          
ที่มีประสิทธิผล คือ คุณภาพบัณฑิต สอดคล้อง กับณัฐปาลิน นิลเป็ง ผลลัพธ์การด าเนินงานที่ดีในด้าน
การสอน ได้แก่ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน /บริการส่งเสริมการเรียนรู้ /บริการวิชาการ  
สอดคล้องกับสมรรถนะหลักหรืออัตลักษณ์เด่นของสถาบันท าให้ผู้เรียน  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับ
ประโยชน์สูงสุด  สอดคล้องกับกรณีการจัดล าดับความเป็นเลิศของสถาบันการศึกษาพยาบาลใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นการจัดล าดับสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีชื่อเสียง  จะมุ่งเน้นไปที่
คุณภาพของผู้เรียน ผู้เรียนมีทิศทางในการเรียนที่ถูกต้อง ยูเอสนิวส์ แอนด์ รีพอร์ท ( U.S. News and 
World Report ก าหนดเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาในภาพรวมของสถาบัน และการวัดผลผลิต 
(Output Measures) เช่นเดียวกับการจัดล าดับ  (The A-List: Top Nursing School Rankings) 
การจัดล าดับของเดอะเอลิส  (The A-List  Nursing School Rankings) มีการประเมินเกณฑ์หลักใน
เรื่องคุณภาพทางวิชาการ (Academic Quality) และเปอร์เซ็นต์ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สามารถสอบ
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ผ่านการทดสอบของนิวเคล็ก อาร์เอน เทสท์ ( NCLEX-RN Test) ของสภาการพยาบาลแห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกา การจัดล าดับของฟอร์เบสนี้อาจจะพิจารณาเป็นเกณฑ์ประเมินด้วย ในกรณีรับรอง     
การจัดล าดับสถาบันในการวางตามต าแหน่งในรายการ  ซึ่งการจัดล าดับของฟอร์เบสจะได้รับ        
การยอมรับที่สูงมาก มีการประเมินคุณภาพของวิชาการ  มุ่งเน้นในเรื่องผลผลิตมากกว่าปัจจัยน าเข้า
และเน้นเรื่องการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและสอดคล้องกับมูลนิธิการวิจัยเอนไอเอช ( NIH Research 
Funding) พิจารณาการมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านการวิจัยจากเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การวิจัยของสถาบันการศึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากร จากข้อค้นพบดังกล่าว  นอกจากนี้การที่
วิทยาลัยพยาบาลจะมีผลลัพธ์การด าเนินงานที่ดีนั้นควรให้ความส าคัญกับการมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
อย่างต่อเน่ือง มุ่งสู่การพัฒนาวิชาการให้วิทยาลัยมีความสามารถในการแข่งขันสูงข้ึน อีกทั้งผู้บริหาร
ให้ความส าคัญกับการมุ่งเน้นผลลัพธ์การด าเนินงานที่ดีด้านคุณภาพบัณฑิต คุณภาพผลงานวิจัย     
การบริการวิชาการ และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแส         
การแข่งขันที่ไม่หยุดนิ่งเช่นกัน 
   เมื่อพิจารณาจากข้อค้นพบรายข้อในปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัย
พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ด้านการมุ่งเน้นผลลัพธ์การด าเนินงาน ที่มีค่าน้ าหนักมากที่สุด 
พบว่า  ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลที่ส าเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามเกณฑ์ที่ก าหนด  อาจเป็นเพราะว่าในปัจจุบันวิทยาลัยพยาบาลมี
การด าเนินงานโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การด าเนินงานที่ดีเป็นส าคัญ คุณภาพต้องเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรม 
ค านึงถึงผู้รับบริการให้ได้รับบริการตามที่ต้องการและมีความพึงพอใจ ประเมินผลองค์กรอย่าง
ครอบคลุมด้วยการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  และให้ความส าคัญต่อการสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการและบุคลากร มุ่งผลลัพธ์แห่งความส าเร็จในการแก้ไขปัญหา ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียประเมินความส าเร็จจากผลสัมฤทธิ์ ความพึงพอใจ ความรับผิดชอบต่อสังคมและการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี       อันน ามาซึ่งความร่วมมือ  สอดคล้องกับ  ควอสแควเรลลี ซิมมอนด์  
(Quacquarelli Symonds Limited: QS) เป็นบริษัทเอกชนทางธุรกิจในด้านการศึกษาในประเทศ
อังกฤษ ที่มีการประเมินการจัดอันดับในเรื่อง 1) ชื่อเสียงด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ( Academic 
Reputation)  2) ทัศนคติของผู้จ้างงานต่อมหาวิทยาลัย ( Employer Reputation)  ส าหรับผลลัพธ์
ในการด าเนินงานที่ดีในเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต วิทยาลัยจะต้องมีข้อมูลน ามาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ จัดการความรู้ระหว่างอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน  นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต เพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ภาพลักษณ์ที่ดีความมีชื่อเสียงของสถาบัน อีกทั้งสามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคดิจิตอลนี้ จากเหตุผลดังกล่าว “การมุ่งเน้นผลลัพธ์การด าเนินงาน” จึงเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญของความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
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   กล่าวโดยสรุปจากผลการวิจัยปรากฏว่า ได้ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหาร
วิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย 8 ปัจจัย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การที่จะท า
ให้สถาบันบรรลุความส าเร็จของความเป็นเลิศในการบริหารได้นั้น  ผู้บริหารของวิทยาลัยพยาบาลต้อง
ค านึงถึงปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารเหล่านี้ที่จะส่งผลต่อการบริหารทั้งภายในและภายนอก
สถาบันการศึกษา โดยผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลต้องมีภาวะผู้น าที่มีหลากหลาย มีความสามารถทั้ง
ด้านการบริหารและด้านวิชาการ ตามความจ าเป็นในบริบทของแต่ละวิทยาลัย  มีการท างานเชิงรุก  
รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร  มีส่วนร่วมในการท างาน มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการ
บริหารจัดการสถาบันการศึกษา มีสมรรถนะในการเผชิญสภาพปัญหาและสิ่งแวดล้อมในท่ามกลาง
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและความหลากหลายของวัฒนธรรม มีการวางแผนกลยุทธ์ที่เป็นเสมือน
ทิศทางไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจน ใช้การเรียนรู้ที่เป็นกระบวนการเชิงยุทธศาสตร์อย่างต่อเน่ือง และ
บูรณาการเข้ากับการปฏิบัติงาน น ากลยุทธสู่การปฏิบัติที่เป็นจริงได้ พร้อมด้วยการมุ่งเน้น
ระบบปฏิบัติการ การออกแบบ กลไกเชิงระบบและด าเนินการตามกระบวนการท างาน มีการจัดการ
พันธกิจให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพแก่สถาบัน อีกทั้งให้ความส าคัญกับระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีความยุติธรรม  และวิทยาลัยมีการปรับกลไกการเข้าสู่ต าแหน่งของบุคลากร
ที่โปร่งใสและเป็นธรรม   พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านบริหารและวิชาการพยาบาล   
สร้างผลงานที่ก้าวกระโดด โดยการมีส่วนร่วมกับบุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และปรับปรุงพัฒนา
สถานที่ท างานให้น่าอยู่ น่าท างานและมีความสุข คณาจารย์มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ซึ่งมีเป้าหมายสูงสุด คือ การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  นอกจากนี้
วิทยาลัยพยาบาลการสร้างความเข้มแข็งด้านการสื่อสารของวิทยาลัยพยาบาล ท าการตลาดและ     
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย รองรับการตัดสินใจของผู้บริหาร 
และการจัดการความรู้ ที่น าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์ บุคลากรและผู้ใช้บัณฑิต  อีกทั้งมี
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลช่วยควบคุมและก ากับดูแลให้สามารถด าเนินการสู่ความเป็นเลิศได้
ครอบคลุมทุกพันธกิจของการอุดมศึกษาน าไปสู่ผลลัพธ์การด าเนินงานของสถาบันการศึกษาที่มี
คุณภาพและมีความเป็นรูปธรรม โดยให้ความส าคัญต่อการสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ให้ผู้ใช้
บัณฑิตพยาบาลซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการประเมินความส าเร็จจากผลสัมฤทธิ์และ
ความพึงพอใจ ค านึงถึงผู้รับบริการให้ได้รับบริการตามที่ต้องการและมีความพึงพอใจ  อีกทั้งมุ่ง
ผลลัพธ์แห่งความส าเร็จในการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นเป้าหมายที่คาดหวังจะท าให้วิทยาลัยพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งจะส่งผลให้วิทยาลัยมีภาพลักษณ์ที่ดีอันน ามาซึ่งความร่วมมือ
ท าให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมีศักยภาพสมรรถนะที่โดดเด่น ท าให้วิทยาลัยมีชื่อเสียง
และได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคม  
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 2. ผลการยืนยันปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  พบว่า ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ทั้ง 8 ปัจจัย จากการยืนยันปัจจัยพบว่า ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
สอดคล้องกัน คือ มี ความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ ถูกต้อง และเป็นประโยชน์  ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ว่าผลการยืนยันปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัด
กระทรวงสาธารณสุขมีความเหมาะสม เป็นไปได้ ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่อง  ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ได้ข้อค้นพบที่เป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งผู้วิจัย     
มีข้อเสนอแนะส าหรับผู้บริหารต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องผู้บริหารของวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารวิทยาลัยพยาบาล น าข้อค้นพบนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในระดับนโยบายและการน าไปปฏิบัติกับหน่วยงานให้สอดคล้องกับบริบท  มีรายละเอียด
ดังนี้ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ผู้บริหารต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  ควรน าปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารที่ได้จากงานวิจัยในครั้งนี้ น าไปใช้ประโยชน์ใน
การเพิ่มสมรรถนะความเป็นเลิศในการบริหารที่เหมาะสมกับบุคลากร จัดท าการพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้บริหารโดยเน้นเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ เหมาะสมกับบริบทที่จ าเป็นในวิทยาลัย
พยาบาล ให้ครอบคลุมทั้ง 8 ปัจจัย เช่น องค์ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้บริหาร  การปฏิบัติการที่
เป็นเลิศในแต่ละพันธกิจ  การมุ่งเน้นบุคลากร การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนกลยุทธ์ และการมุ่งเน้น
ผลลัพธ์การด าเนินงานที่ดี เป็นต้น 
 2.  ผู้บริหารต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ควรมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะของผู้น าเพื่อการน าองค์กรสู่ความเป็นเลิศในอนาคต 
ตั้งแต่การพัฒนากระบวนการคัดเลือก/สรรหาผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล การพัฒนาเป็นผู้บริหาร      
มืออาชีพ อีกทั้งการพัฒนากลุ่มรองผู้อ านวยการ/ผู้ช่วยผู้อ านวยการ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน   
เพื่อเตรียมการคัดเลือกสรรหาเป็นผู้บริหารมืออาชีพ มีภาวะผู้น าที่มีความเป็นสากล เป็นผู้ซ่ึงสามารถ
เผชิญต่อปัญหาสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่าง  ๆ กัน และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม  
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 3.  ผู้บริหารของวิทยาลัยพยาบาล ควรค านึงถึงปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารเหล่านี้
ที่จะส่งผลต่อการบริหารทั้งภายในและภายนอกสถาบัน จากข้อค้นพบรายข้อในแต่ละด้าน ที่มีน้ าหนัก
มากที่สุด ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะที่ส าคัญและมีความจ าเป็นในบริบทของวิทยาลัยพยาบาล ดังนี้ 
  3.1 ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและทีมงานควรมีการท างานเชิงรุก รับฟังความคิดเห็น
และมีส่วนร่วมในการท างานกับบุคลากร  
  3.2  ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรให้ความส าคัญกับระบบ   
การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการพัฒนากระบวนการประเมินที่โปร่งใสและเป็นรูปธรรม   
  3.3  ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรให้ความส าคัญกับการจัด
กิจกรรมให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน/สังคมอย่างต่อเนื่อง ซึง่จะท าให้เกิดการมุ่งเน้นผลลัพธ์
การด าเนินงานที่ดีในงานบริการวิชาการได้อย่างเป็นรูปธรรม  
  3.4 ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรให้ความส าคัญกับการสอน   
ที่เป็นเลิศ มีการพัฒนาการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 แก่อาจารย์ให้มากขึ้น อาจารย์ควรค านึงถึงศักยภาพของผู้เรียนและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 
  3.5  ผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรให้ความส าคัญกับการสร้าง
ความเข้มแข็งด้านการสื่อสารของวิทยาลัยพยาบาล ท าการตลาดและการสื่อสารประชาสัมพันธ์
หลากหลายช่องทาง เพื่อสร้างความมีชื่อเสียงของวิทยาลัยพยาบาลให้เป็นที่รู้จักของสังคมมากขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ศึกษาวิจัยปัจจัยต่างๆของความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล  สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
 2. ศึกษาวิจัยรูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 3.  ศึกษาวิจัยแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารของวิทยาลัยพยาบาล  สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข  
 4.  ศึกษาวิจัยความเป็นเลิศในการบริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย   
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ภาคผนวก ก  
หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ 
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ภาคผนวก ข  
แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ 
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แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ 
 
 

 
เรียน    
 

 แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้เชี่ยวชาญในการรวบรวมข้อมูลหรือตัวแปรต่างๆส าหรับดุษฎีนิพนธ์เรื่องรูปแบบการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ( THE ADMINISTRATION MODEL 
TOWARD EXCELLENCE OF NURSING COLLEGE UNDER THE MINISTRY OF PUBLIC 
HEALTH) ข้อมูลหรือตัวแปรที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ท่านมีค่ายิ่งต่อการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ และ    
จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาสถาบันการศึกษาพยาบาล ผู้วิจัยจะได้น าไปสังเคราะห์และ
ก าหนดเป็นกรอบในการวิจัยข้ันต่อไป   
 แบบสัมภาษณ์  ประกอบด้วย 2 ตอน คือ  
 ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ 
 ตอนที่ 2 ข้อค าถามในการสัมภาษณ์ส าหรับการพิจารณาก าหนดตัวแปรเพื่อเป็นกรอบใน
การวิจัย 
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจักได้รับความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์เป็นอย่างดียิ่ง         
จึงขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
    
 
           
 
 

(นางสาวบุญทิพย์   ลิขิตพงษ์วิทย์) 
นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ 

 

 
ค าช้ีแจง 
 จากการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อก าหนดในการวิจัยครั้งนี้  ดังนั้นขอความกรุณาท่านได้โปรดให้ความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลใน
การสัมภาษณ์ตามความคิดเห็นของท่าน 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ 
O  นาย O  นาง  O นางสาว …………………………………………………………………………………………………… 
 

ต าแหน่ง………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
 

สถานที่ท างาน…………………………………………………………………….…………………………………………………… 
 

วันเดือนปีที่ให้สัมภาษณ์…………………………………………………………….…………………………………………….. 
 

ลงชื่อผู้ให้การสัมภาษณ…์……………………………………………………………..………………………………………….. 
 
ตอนที่ 2   ข้อค าถามในการสัมภาษณ์ส าหรับการพิจารณาก าหนดตัวแปรเพื่อเป็นกรอบ 
 ในการวิจัย 
 1. องค์ประกอบของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง 
สาธารณสุขควรประกอบด้วยองค์ประกอบใดบ้าง   
 2. องค์ประกอบของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ องค์ประกอบใดที่ส าคัญที่สุด เพราะเหตุใด 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้สัมภาษณ์ 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 รองศาสตราจารย์สุปาณี  เสนาดิสัย ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานการศึกษาพยาบาลและ

ผดุงครรภ์  สภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย  
2 นายแพทย์อภิชาติ  รอดสม ผู้อ านวยการสถาบันพระบรมราชชนก    

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
3 ดร.ลิลลี่  ศิริพร อดีตรองผู้อ านวยการสถาบันพระบรมราชชนก   

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระบรมราชชนก   
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

4 ดร.เพลินตา  พรหมบัวศรี ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี 
5 ดร.สุนทรีย์  ค าเพ็ง รองผู้อ านวยการกลุ่มผลิตและพัฒนานักศึกษา  

วิทยาลัยพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 
6 ดร.พนิตนาฎ ช านาญเสือ หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี 
7 ดร.ชุติมา  มาลัย รองผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกัน

คุณภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 
8 ดร.สุภาพร  วรรณสันทัด รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ   

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือเข้าสังเกตการบริหารของวิทยาลัยพยาบาล 
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ภาคผนวก ง 
แบบสังเกตกรณีการบริหารของวิทยาลัยพยาบาล 
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แบบสังเกตกรณีการบริหารของวิทยาลัยพยาบาล 
………………………………………………………………………………………. 

 
ตอนที ่1  ข้อมูลทั่วไป  
1.  วัน เดือน ปี และเวลาที่ศึกษา..…………………………………………………………………………………….……… 
2.  ชื่อวิทยาลัยพยาบาล………………………………………………………………………..………………………………… 
3.  ข้อมูลพื้นฐาน  
 3.1 จ านวนบุคลากร ……………………………………………………………………………………………….………… 
 3.2 จ านวนนักศึกษา…………………………………………………………………………………………………..……… 
 3.3 ข้อมูลอื่น ๆ................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 264 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
ตอนที่ 2   การปฏิบัติตามตัวแปรการบริหารสู่ความเป็นเลิศของวิทยาลัยพยาบาล 
ค าช้ีแจง:   โปรดเขียนเครื่องหมาย  √  ลงในช่องทางขวามือเมื่อพิจารณาจากสภาพความเป็นจริงว่า 
 วิทยาลัยพยาบาลของท่านมีการปฏิบัติตามตัวแปรการบริหารสู่ความเป็นเลิศหรือไม ่

 1 หมายถึง วิทยาลัยพยาบาลเป็น/มี/ท า/สร้าง ตามตัวแปรการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
 0 หมายถึง วิทยาลัยพยาบาลไม่เป็น/ไม่มี/ไม่ท า/ไม่สร้าง ตามตัวแปรการบริหารสู ่
    ความเป็นเลิศ 

 
 

ข้อที ่
 

ตัวแปรการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
สภาพจริง ตัวแปรที่สังเกต

เพิ่มเติม 1 0 
1 ผู้บริหารมีภาวะผู้น า เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงที่มุ่งมั่นใน 

การกระท าสิ่งต่าง ๆ ทีดีกว่าเดิมเสมอ 
   

2 ผู้บริหารเป็นแบบอย่างในการสร้างวัฒนธรรมขององค์กร 
ที่เข้มแข็ง 

   

3  ผู้บริหารมีการก าหนดทิศทางหรือเป้าหมายขององค์กร  
สร้างความรู้ ความเข้าใจ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน 
แสดงความคิดเห็นกับบุคลากร 

   

4 วิทยาลัยมีการท างานร่วมกับกรรมการบริหารของวิทยาลัย 
โดยการท าความเข้าใจถึงความจ าเป็น  ความคาดหวังที่มีต่อ 
สถาบัน และมีวิธีการปฏิบัติภารกิจที่มุ่งความส าเร็จสูง 

   

5 วิทยาลัยมีการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร สร้างคุณค่า 
ของงาน ให้การช่ืนชมผลงานและรางวัลท่ีได้รับแก่บุคลากร 

   

6 วิทยาลัยบริหารจัดการผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 
อย่างท่ัวถึง ยุติธรรม เท่าเทียมกัน 
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7 วิทยาลัยสนับสนุนความร่วมมือกันในองค์กรและประสาน 
ความร่วมมือกับชุมชน 

   

8 วิทยาลัยสนับสนุนบุคลากรให้มีอ านาจหน้าท่ีที่รับผิดชอบ   
มีความคิดสร้างสรรค์งาน  โดยให้บุคลากรมีการเรียนรู้และ 
สร้างสรรค์นวัตกรรม 

   

9 วิทยาลัยมีการพัฒนาระบบเพื่อกระบวนการบริหารจัดการ   
การพัฒนากลยุทธ์  และการวัดผลของสมรรถนะที่ส าคัญ 

   

10 วิทยาลัยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการปรับปรุง 
กิจกรรม/ วิธีการท างาน  โดยการจัดหาทรัพยากรและแหล่ง 
ช่วยเหลือที่เหมาะสม 

   

11 วิทยาลัยมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้อคิดเห็นสะท้อนกลับ 
แก่บุคลากร  และมีการทบทวนสมรรถนะที่น าไปสู่การปรับปรุง 
ภาวะผู้น าและการปฏิบัติของผู้บริหาร โดยผ่านประชาคม 
ในองค์กร 

   

12 ผู้อ านวยการ  อาจารย์และบุคลากร สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน 
ในการจัดการศึกษาให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ  เอกชน 
และองค์กรชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 

   

 

 

ข้อที ่
 

ตัวแปรการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
สภาพจริง ตัวแปรที่สังเกต

เพิ่มเติม 1 0 
13 วิทยาลัยมีการแสดงความคิดเห็นจากบุคลากรทุกระดับเกี่ยวกับ 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยม และอัตตลักษณ์ของวิทยาลัย 
   

14 วิทยาลัยมีอัตลักษณ์  เอกลักษณ์ ประจ าวิทยาลัยที่แสดงปรัชญา 
ทางการศึกษาพยาบาลหรือความเชื่อท่ีเป็นรูปธรรม 

   

15 วิทยาลัยมีการก าหนดปณิธานของหน่วยงานหรือองค์กรเพื่อเป็น 
เป้าหมายที่มีจุดเน้นมุ่งความเป็นเลิศ 

   

16 วิทยาลัยก าหนดนโยบายที่มีความสอดคล้องกับสภาพการแข่งขัน 
ด้านการศึกษาในปัจจุบัน และใช้หลักการตลาดบูรณาการในการ 
มองอนาคตขององค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหาร หรือ 
มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน 

   

17 วิทยาลัยมีกระบวนการวางแผนที่น าข้อมูลข่าวสารมาพิจารณา 
ร่วมกัน  ได้แก่ แผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการ  มาตรฐาน 
การประกันคุณภาพการศึกษา  การประเมินประสิทธิผล 
การด าเนินงานของวิทยาลัย ข้อมูลจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 
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18 วิทยาลัยมีการวิเคราะห์องค์กรและสร้างกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา 
องค์การให้สอดคล้องกับทิศทางท่ีเกิดจากผลการวิเคราะห์องค์กร 

   

19 บุคลากรมีการก าหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
ให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์ และแผนงานของ 
วิทยาลัย 

   

21 บุคลากรในทุกระดับได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและให้อ านาจ 
หน้าท่ีโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของวิทยาลัย  และ 
การปรับปรุงกระบวนการของกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

   

22 บุคลากรในวิทยาลัยสามารถเขียนแผนปฏิบัติการ  โดยแปลงจาก 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่านิยม  นโยบาย  และแผนงาน   ภายใต้ 
การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา  เป้าหมายของการวัด  และ 
ขั้นตอนในการปฏิบัติ 

   

23 บุคลากรมีความผูกพันกันกับวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
คนในองค์กร  พัฒนางาน และมุ่งมั่นในการปฏิบัติการตาม 
แผนงานของวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ 

   

24 อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในการสอนและมีวิธีสอนที่เหมาะสม 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตอบสนองต่ออัตลักษณ์และเอกลักษณ ์
ของวิทยาลัย 

   

25 อาจารย์มีความสามารถในการใช้ส่ือ  นวัตกรรม  เพื่อกระตุ้นให้ 
นักศึกษาสนใจและเอาใจใส่ต่อการเรียนรู้ 

   

26 อาจารย์มีการปฏิบัติงานครอบคลุม4มิติ ของระดับอุดมศึกษา 
 ประกอบด้วย การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท าน ุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   

 

 

ข้อที ่
 

ตัวแปรการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
สภาพจริง ตัวแปรที่สังเกต

เพิ่มเติม 1 0 
27 อาจารย์มีผลงานวิชาการ องค์ความรู้ หรือนวัตกรรมที่น าไปสู่ 

การเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพของประเทศหรือการพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล 

   

28 อาจารย์มีความเป็นมิตรสัมพันธ์กับชุมชน  ให้ความร่วมมือ 
ประสานงานกับหน่วยงาน และองค์กรชุมชน 

   

29 บุคลากรสายสนับสนุนมีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ    
30 อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนย้ิมแย้มแจ่มใสให้การต้อนรับ 

และปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อด้วยความเต็มใจ 
   

31 บุคลากรสายสนับสนุนใส่ใจและเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานสูง    
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32 อาจารย์และบุคลากรให้ความเคารพซึ่งกันและกัน รวมทั้ง 
ผู้มีอาวุโสหรือต าแหน่งสูงกว่า 

   

33 วิทยาลัยจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์กรท่ีโปร่งใส  ตรวจสอบ 
ได้  และรับผิดชอบต่อสังคม 

   

34 วิทยาลัยจัดท าแผนงาน/แผนงบประมาณ/แผนก าลังคน 
ขององค์กรแบบมีส่วนร่วม 

   

35 วิทยาลัยมีการปรับปรุงการบริหารงานให้ยืดหยุ่น  เหมาะสมกับ 
บริบทของสังคม 

   

36 วิทยาลัยมีโครงสร้างการบริหารที่เป็นแนวราบ แบ่งตามภาควิชา 
  และรับผิดชอบในรูปคณะกรรมการ 

   

37 วิทยาลัยมีการปรับกลไกการเข้าสู่ต าแหน่งของบุคลากรท่ีโปร่งใส 
และเป็นธรรม 

   

38 วิทยาลัยมีการกระจายอ านาจการตัดสินใจและมีการก ากับติดตาม 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

   

39 วิทยาลัยมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ  เอกชน  
และองค์กรประชาคมภายนอกวิทยาลัย 

   

40 วิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับ 
ความต้องการ  ความจ าเป็น  ความคาดหวัง  ระดับความ 
พึงพอใจของนักศึกษา ผู้รับบริการ  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   

41 บุคลากรได้รับการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความต้องการ   
ความจ าเป็น  ความคาดหวัง  และการจัดล าดับความส าคัญของ 
ปัญหาของกลุ่มนักศึกษา  ผู้รับบริการ 

   

42 วิทยาลัยมีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารจากกลุ่ม
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก น ามาใช้ในการปรับปรุง
โปรแกรมและวิธีการด าเนินงานในโครงการต่าง ๆ     

   

43 วิทยาลัยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
และการสร้างสัมพันธภาพกับกลุ่มผู้รับบริการและหน่วยงาน
ภายนอก  เพื่อการสร้างความมีชื่อเสียงของวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก
ในสังคม 

   

 

 

ข้อที ่
 

ตัวแปรการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
สภาพจริง ตัวแปรที่สังเกต

เพิ่มเติม 1 0 
44 วิทยาลัยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานที่ใช้ในการ

ประเมินประสิทธิผลของหน่วยงาน 
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45 วิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  สามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นผลผลิตของวิทยาลัย  การน าองค์กร  และ
กระบวนการที่มุ่งไปที่เป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

   

46 วิทยาลัยมีระบบปฏิบัติการงานสารบรรณ  การเงิน  พัสดุ  
บุคลากร  และการประกันคุณภาพการศึกษาทางอิเลคทรอนิกส์ 
ที่ตรวจสอบได้ 

   

47 ข้อมูลข่าวสารถูกน ามาใช้โดยผ่านการวิเคราะห์จากหน่วยงานใน 
วิทยาลัย  มีการทบทวน   และปรับปรุงสมรรถนะที่มีความ 
เก่ียวข้องกับวิสัยทัศน์  แผนงานและเป้าหมาย 

   

48 บุคลากรได้รับข้อมูลการประเมินผลการด าเนินงานของวิทยาลัย 
จากผู้ร่วมงานและข้อมูลจากหน่วยงานในวิทยาลัย  น าข้อมูล 
ข่าวสารมาใช้เพื่อประเมินความก้าวหน้าและประสิทธิผลของ 
องค์กร 

   

49 การบริหารงานในระบบของวิทยาลัย มีคณะกรรมการวิทยาลัย 
และคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ในการก าหนดนโยบาย 
ติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามทิศทางท่ี 
วิทยาลัยก าหนด 

   

50 วิทยาลัยมีการช่วยเหลือบุคลากรให้มีการพัฒนาศักยภาพอย่าง 
สูงสุดและสนับสนุนการด าเนินงานให้เกิดการบรรลุพันธกิจอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

   

51 วิทยาลัยมีการส่งเสริมความเป็นเลิศ  โดยผู้บริหารและบุคลากรม ี
ความมุ่งมั่น  มีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนการด าเนินการสู ่
ความส าเร็จหรือประสิทธิผลของการด าเนินงานที่มีความโดดเด่น 
  และมีคุณภาพที่คงไว้ได้อย่างย่ังยืน 

   

52 อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนต้องสามารถเป็นผู้ขับเคล่ือน 
กิจกรรมต่างๆตามที่ก าหนดไว้ 

   

53 วิทยาลัยมีการแสดงความชื่นชมในการได้รับรางวัลผลงานทาง 
วิชาการและการพัฒนาวิชาชีพของบุคลากรทุกระดับ 

   

54 บุคลากรสามารถเข้าถึงการประเมินบุคลากรรายบุคคลและ 
การสนับสนุนทรัพยากรให้แก่กลุ่ม/ทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

   

55 วิทยาลัยมีระบบการประเมินตามสภาพจริงในการประเมินสถานที่ 
ท างาน  สภาพแวดล้อมในการท างาน  และความพึงพอใจของ 
บุคลากร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   

56 วิทยาลัยมีระบบการพัฒนาบุคลากรและระบบการเตรียม 
ความพร้อมบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
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57 วิทยาลัยมีการคัดเลือก/สรรหา/บรรจุ บุคลากรท่ีเหมาะสม  
ตรงตามสาขาวิชาสอดคล้องกับภารกิจ 

   

 

 

ข้อที ่
 

ตัวแปรการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
สภาพจริง ตัวแปรที่สังเกต

เพิ่มเติม 1 0 
58 วิทยาลัยมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ  

มีความเชี่ยวชาญทั้งวิชาการและการพยาบาล 
   

59 วิทยาลัยส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรมีความรู้  ความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง 

   

60 วิทยาลัยมีกิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานใน 
การปฏิบัติงานแก่อาจารย์และบุคลากรทั้งภายในและ 
นอกวิทยาลัย 

   

61 ผู้บริหารระดับรองและหัวหน้างานมาจากการสรรหาตาม 
คุณสมบัติที่ก าหนดตามลักษณะงานและสมัครใจท่ีจะท างาน 

   

62 วิทยาลัยมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและ 
ยุติธรรม 

   

63 วิทยาลัยมีแผนการบริหารงบประมาณที่ชัดเจน และมีการยืดหยุ่น 
ในการปรับแผนตามไตรมาส  เพื่อสนับสนุนผู้รับผิดชอบ 
แผนปฏิบัติการแต่ละแผนสามารถด าเนินงานไปได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   

64 วิทยาลัยมีกระบวนการด าเนินงานและการควบคุมก ากับรายรับ 
รายจ่ายของวิทยาลัยที่มีเหตุผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ 
มีแผนการด าเนินงานที่มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายชัดเจน   

   

65 วิทยาลัยมีการจัดหารายได้ โดยมีแนวทางวิธีการสร้าง   
การแสวงหา  ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ที่จะได้รับจาก 
การด าเนินงาน  เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว 

   

66 วิทยาลัยมีบรรยากาศขององค์กรวิชาการ    
67 มีการบริหารวิชาการที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศในระดับชาต ิ 

โดยผู้บริหารก าหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ร่วมกันกับบุคลากร 
   

68 วิเคราะห์และจัดหลักสูตรวิชาที่ทันสมัย  สอดคล้องกับปัญหาและ 
ความต้องการของประชาชนและสภาพสังคม 

   

69 จัดท าข้อตกลงศึกษาร่วมกันกับสถาบันการศึกษาพยาบาล 
ในต่างประเทศ  มีการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล และ
มีการแลกเปลี่ยน/รับนักศึกษาและอาจารย์ 

   

70 จัดการสอน/จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย    
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71  วิทยาลัยมุ่งความส าเร็จทางวิชาการของนักศึกษาทุกวิถีทาง    
72 แผนการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์มีโครงสร้างครบทั้งพุทธิวิสัย 

ทักษะพิสัย  และจิตพิสัย 
   

73 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
ที่หลากหลายตามกรอบมาตรฐานการศึกษา  ให้บรรลุผลตาม 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้  คุณลักษณะบัณฑิตและอัตลักษณ์บัณฑิต 
ที่ก าหนดไว้ 
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ข้อที ่
 

ตัวแปรการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
สภาพจริง ตัวแปรที่สังเกต

เพิ่มเติม 1 0 
74 มีการจัดกิจกรรมสอบรวบยอดทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติและสอน

ซ่อมส าหรับนักศึกษาท่ีไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
   

75 มีการสอนเสริมทางวิชาการส าหรับนักศึกษาพยาบาล 
เพื่อเตรียมการสอบขอขึ้นทะเบียนวิชาชีพการพยาบาลและ 
ผดุงครรภ์ 

   

76 ให้บริการห้องสมุดที่มีมาตรฐาน มีเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ 
ของนักศึกษาและสนับสนุนการสอนของอาจารย์ 

   

77 ให้บริการแหล่งเรียนรู้ตลอดเวลา  เช่น ห้องสมุด  อินเตอร์เน็ต 
  สื่อเทคโนโลยี  เป็นต้น 

   

78 สนับสนุนเงินทุนวิจัยให้คณาจารย์หรือการจ้างนักศึกษาช่วย 
งานวิจัย 

   

79 ส่งเสริมการวิจัย โดยท าข้อตกลงร่วมการวิจัยกับภาคเอกชนหรือ 
องค์กรชุมชนในประเทศ 

   

80 ส่งเสริมการวิจัยโดยท าข้อตกลงร่วมงานวิจัยกับสถาบันการศึกษา 
พยาบาลในต่างประเทศ 

   

81 ส่งเสริมการวิจัยที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน 
และสังคม 

   

82 พัฒนาระบบกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของการวิจัยหรือทรัพย์สิน 
ทางปัญญา 

   

83 วิทยาลัยมีศูนย์ความเป็นเลิศทางสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน    
84 ส่งเสริมการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับการสอนและการวิจัย    
85 จัดกิจกรรมให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน/สังคม    
86 สนับสนุนการท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมของประเทศ    
87 เผยแพร่สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง    
88 วิทยาลัยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มี 

ประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง 
   

89 
 

วิทยาลัยมีการธ ารงไว้ซึ่งการรักษามาตรฐานที่สูงในการจัด 
โปรแกรมการเรียนการสอน  โปรแกรมการ ให้บริการแก่นักศึกษา 
และผู้รับบริการ 

   

90 วิทยาลัยมีการก าหนดวิธีการท างานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
มีมาตรฐาน และมีระบบการจัดเก็บเอกสารเป็นอย่างดี 

   

91 วิทยาลัยมีการปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องกันกับเอกสารและ    
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ขั้นตอนมาตรฐานที่ก าหนด 
92 ขั้นตอนการท างานได้รับการทบทวน และมีการปรับปรุง/พัฒนา 

ตามข้อก าหนดพื้นฐานของวิทยาลัย 
   

93 มีการเทียบเคียงสมรรถนะกับองค์กรอ่ืน    
 

 

ข้อที ่
 

ตัวแปรการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
สภาพจริง ตัวแปรที่สังเกต

เพิ่มเติม 1 0 
94 นักศึกษาสามารถเข้าถึง และมีความพึงพอใจต่อการบริการของ 

วิทยาลัย  ได้รับทราบข้อมูลย้อนกลับผลการปฏิบัติในปีที่ผ่านมา  
พร้อมแนวทางพัฒนาการให้บริการแก่นักศึกษา 

   

95 
 
 

บุคลากรรับรู้และมีความพึงพอใจต่อการบริหารของวิทยาลัย 
 ได้รับข้อมูลย้อนกลับผลการปฏิบัติในปีที่ผ่านมาพร้อม 
แนวทางการพัฒนาของผู้บริหารและคณะผู้บริหาร 

   

96 วิทยาลัยมีการวัดผลกระทบจากการด าเนินงานที่ส่งผลต่อชุมชน/ 
สังคม  มีการท าความเข้าใจกับประชาคมและน าข้อมูลที่ผ่านมา 
ไปปรับปรุงในปีต่อไป 

   

97 วิทยาลัยมีนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียง  เกียรติประวัติ  มีผลงานดีเด่น 
เป็นแบบอย่าง  และเป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย 

   

98 บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลมีความรู้และสมรรถนะสูง โดยมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานอุดมศึกษา เช่ียวชาญด้านการปฏิบัติการพยาบาล 
อย่างโดดเด่น  มีความเข้าใจและเข้าถึงระบบสุขภาพของชุมชน 
ด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ 

   

99 บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลสามารถสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและ 
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล จากการทดสอบ 
ของสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทยผ่านในปีแรก 

   

100 วิทยาลัยมีบุคลากรที่ได้รับการชมเชยและรางวัลบุคลากรดีเด่น 
ในระดับจังหวัด/ชาติ/นานาชาติ 

   

101 วิทยาลัยได้รับรางวัลผลงานดีเด่นด้านการศึกษาในระดับชาติ    
102 วิทยาลัยเป็นที่ช่ืนชม  เป็นแบบอย่าง เป็นที่นิยม  และ 

เป็นที่ศรัทธาของชุมชน 
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ภาคผนวก จ  
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือวิจัย 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 
 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
ดร. กฤษดา  แสวงดี              - รองผู้อ านวยการสถาบันพระบรมราชชนก  รับผิดชอบ

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์   
กลุ่มพัฒนาบุคลากร  และกลุ่มวิจัย 
- อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 2  กรรมการบริหาร 
สภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย 

ดร. วรเดช   ช้างแก้ว          รองผู้อ านวยการ  กลุ่มอ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ราชบุร ี
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา       

ผศ. ดร. ประนอม  รอดค าดี อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ผู้เชี่ยวชาญการบริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล  

ผศ.ดร.  กีรดา  ไกรนุวัตร 
 

อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  
ผู้เชี่ยวชาญสาขาสถาบันการศึกษาพยาบาล (School  of  
Nursing) 

ดร. จิรพรรณ  โพธิ์ทอง     
 

หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สุพรรณบุรี   
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ภาคผนวก ฉ 
หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัย     
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รายชื่อวิทยาลัยพยาบาลที่ทดลองเครื่องมือวิจัย 
…………………………. 

 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี
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ภาคผนวก ช  
การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัย 
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การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัย 
Reliability Analysis-scale (Alpha) 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 36 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 36 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items 
N of Items 

.988 .989 117 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item 

Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
VAR00001 519.7222 2381.349 .578 .988 
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VAR00002 519.7222 2373.749 .746 .988 
VAR00003 519.6111 2382.416 .646 .988 
VAR00004 519.7222 2376.892 .676 .988 
VAR00005 519.8056 2369.018 .574 .988 
VAR00006 519.8611 2362.809 .705 .988 
VAR00007 519.9167 2357.336 .789 .988 
VAR00008 519.8056 2390.847 .348 .988 
VAR00009 519.8333 2358.600 .775 .988 
VAR00010 519.7222 2367.006 .723 .988 
VAR00011 519.8333 2387.914 .404 .988 
VAR00012 519.8333 2378.543 .597 .988 
VAR00013 519.8611 2361.209 .786 .988 
VAR00014 519.8333 2360.029 .810 .988 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item 

Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
VAR00015 519.6667 2376.800 .633 .988 
VAR00016 519.7222 2359.578 .857 .988 
VAR00017 519.8611 2361.723 .777 .988 
VAR00018 519.7500 2368.593 .840 .988 
VAR00019 519.8333 2357.114 .860 .988 
VAR00024 519.9722 2350.999 .791 .988 
VAR00025 519.8056 2368.904 .724 .988 
VAR00026 519.8056 2363.304 .760 .988 
VAR00027 519.6944 2384.275 .528 .988 
VAR00028 519.8611 2391.780 .290 .988 
VAR00029 519.8889 2375.302 .655 .988 
VAR00030 520.1389 2374.294 .555 .988 
VAR00031 519.9722 2372.085 .600 .988 
VAR00032 519.9167 2365.736 .655 .988 
VAR00033 519.8889 2380.730 .545 .988 
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VAR00034 519.7778 2379.778 .587 .988 
VAR00035 519.7778 2375.263 .682 .988 
VAR00036 519.9167 2370.821 .619 .988 
VAR00037 520.1111 2360.559 .679 .988 
VAR00038 520.0000 2352.057 .779 .988 
VAR00039 520.0556 2364.740 .643 .988 
VAR00040 519.9444 2377.997 .542 .988 
VAR00041 520.1111 2363.987 .669 .988 
VAR00042 519.8889 2372.502 .591 .988 
VAR00043 520.2778 2366.378 .583 .988 
VAR00044 520.2222 2368.806 .559 .988 
VAR00045 520.1944 2368.275 .528 .988 
VAR00046 519.8611 2356.580 .865 .988 
VAR00047 519.8056 2356.504 .814 .988 
VAR00048 519.8333 2368.200 .670 .988 
VAR00049 519.9167 2359.964 .747 .988 
VAR00050 520.1389 2365.894 .608 .988 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item 

Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
VAR00051 520.4167 2358.021 .587 .988 
VAR00052 519.9722 2366.542 .694 .988 
VAR00055 519.9722 2366.371 .648 .988 
VAR00056 520.1944 2366.275 .529 .988 
VAR00057 520.1111 2381.302 .310 .988 
VAR00058 520.0833 2369.507 .489 .988 
VAR00059 520.0278 2359.456 .718 .988 
VAR00060 519.9722 2373.799 .622 .988 
VAR00061 520.0278 2365.856 .664 .988 
VAR00062 519.9722 2358.885 .719 .988 
VAR00063 519.8889 2364.444 .677 .988 
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VAR00064 520.0556 2375.768 .509 .988 
VAR00065 519.8889 2363.416 .693 .988 
VAR00066 519.9722 2365.913 .614 .988 
VAR00067 520.0556 2365.197 .636 .988 
VAR00068 520.2778 2364.549 .577 .988 
VAR00069 519.8611 2358.980 .718 .988 
VAR00070 519.8889 2349.644 .856 .988 
VAR00071 519.9444 2370.397 .627 .988 
VAR00072 520.0278 2360.142 .708 .988 
VAR00073 519.8889 2372.044 .556 .988 
VAR00074 519.9167 2367.107 .742 .988 
VAR00075 519.9722 2361.056 .732 .988 
VAR00076 519.8889 2373.759 .496 .988 
VAR00077 520.1111 2348.444 .811 .988 
VAR00078 519.9722 2350.428 .799 .988 
VAR00079 519.8889 2357.530 .738 .988 
VAR00080 520.2222 2365.549 .574 .988 
VAR00081 520.0556 2376.283 .592 .988 
VAR00082 520.0000 2359.829 .708 .988 
VAR00083 519.9722 2358.599 .772 .988 
VAR00084 520.0556 2360.797 .663 .988 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item 

Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
VAR00085 519.8056 2363.704 .753 .988 
VAR00086 519.9167 2356.364 .619 .988 
VAR00087 519.9722 2355.056 .637 .988 
VAR00088 519.9167 2347.736 .758 .988 
VAR00089 519.8333 2377.400 .559 .988 
VAR00090 520.3333 2351.257 .686 .988 
VAR00091 520.0278 2365.342 .724 .988 
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VAR00092 520.0833 2345.450 .770 .988 
VAR00093 520.0000 2348.971 .782 .988 
VAR00094 519.8333 2367.114 .688 .988 
VAR00095 519.8056 2364.904 .799 .988 
VAR00096 519.8611 2359.380 .712 .988 
VAR00097 520.0000 2363.829 .581 .988 
VAR00098 520.0556 2362.625 .604 .988 
VAR00099 519.8611 2364.009 .685 .988 
VAR00100 519.7222 2371.349 .799 .988 
VAR00101 519.8889 2354.502 .783 .988 
VAR00102 519.9444 2354.454 .784 .988 
VAR00103 519.9167 2350.250 .846 .988 
VAR00104 520.0556 2370.797 .637 .988 
VAR00105 519.9167 2377.736 .501 .988 
VAR00106 519.9167 2363.336 .746 .988 
VAR00107 519.8889 2361.416 .779 .988 
VAR00108 519.9167 2375.050 .547 .988 
VAR00109 519.8333 2359.743 .815 .988 
VAR00110 519.8611 2384.237 .393 .988 
VAR00111 519.8611 2382.180 .428 .988 
VAR00112 519.9444 2393.254 .240 .988 
VAR00113 519.9444 2388.797 .292 .988 
VAR00114 519.8333 2392.771 .250 .988 
VAR00115 519.8889 2384.673 .357 .988 
VAR00116 520.0000 2383.771 .330 .988 
VAR00117 519.7500 2383.164 .469 .988 
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ภาคผนวก ซ 
เอกสารการรับรองโครงการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์    
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เอกสารการรับรองโครงการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นพรัตน์วชิระ 
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เอกสารการรับรองโครงการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
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ภาคผนวก ฌ  
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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 293 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (แบบสอบถามความคิดเห็น) 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 
เรื่อง รูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

____________________________ 
 

 
ค าช้ีแจง   
 1.  แบบสอบถามฉบับน้ีส าหรับ 1) ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ/ผู้ช่วยผู้อ านวยการ   
วิทยาลัยพยาบาล  2) หัวหน้าภาควิชา  /หัวหน้างาน ซึ่งเป็นอาจารย์/วิทยาจารย์ที่ปฏิบัติงานสอนใน
วิทยาลัยพยาบาล  3) หัวหน้างานซึ่งเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
ปฏิบัติงานในวิทยาลัยพยาบาล  4) ประธานและกรรมการของวิทยาลัยพยาบาล 
 2.  แบบสอบถามฉบับน้ีจัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จึงขอความกรุณาจากท่านได้โปรดตอบ
แบบสอบถามตามตามความคิดเห็นของท่านในสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นองค์ประกอบการบริหารสู่       
ความเป็นเลิศของวิทยาลัยพยาบาล ค าตอบเหล่านี้จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของท่าน        
แต่ประการใด   
    แบบสอบถามฉบับน้ีมี  2  ตอน  คือ   
    ตอนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
                    ตอนที่ 2   ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสู่ความเป็นเลิศของวิทยาลัยพยาบาล  สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
 3.  เมื่อท่านให้ข้อมูลครบทุกข้อ โปรดส่งแบบสอบถามคืนให้เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานใน
วิทยาลัยพยาบาลของท่าน เพื่อรวบรวมใส่ซองที่ผู้วิจัยได้จัดเตรียมไว้แล้วจัดส่งทางไปรษณีย์คืนให้
ผู้วิจัย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูง ส าหรับความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามในครั้งนี้ 
 

  
(นางสาวบุญทิพย์   ลิขิตพงษ์วิทย์) 

นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารการศึกษาภาควิชาการ
บริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถามงานวิจัย 
เรื่องรูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

____________________________ 
 
ตอนที่ 1   ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าช้ีแจง   โปรดกาเครื่องหมาย √   ลงใน  หน้าข้อที่ตรงกับสถานภาพของท่าน 

 
 ส าหรับผู้วิจัย 
1. เพศ   
      1.    ชาย                    2.  หญิง 
 

 

2. อายุ 
      1.    ไม่เกิน 30 ปี         2.   31 -40  ปี   
      3.     41-50  ปี           4.    51 ปีข้ึนไป 
 

 

3. วุฒิทางการศึกษา 
      1.    ต่ ากว่าปริญญาตรี   2.   ปริญญาตรี                            
      3.    ปริญญาโท           4.    ปริญญาเอก     
          

 

4. ต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบในปัจจุบัน    
      1.   ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการ/ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  
      2.   หัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้างานซึ่งเป็นอาจารย์/วิทยาจารย์ที่ 
                ปฏบัิตงิานสอนในวิทยาลัยพยาบาล 
      3.   หัวหน้างานซึ่งเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/ 
                ลกูจา้งชั่วคราว ปฏบัิตงิานในวิทยาลัยพยาบาล   
      4.   ประธานกรรมการวิทยาลัยพยาบาล/กรรมการวิทยาลัยพยาบาล 
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5. ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 
      1.   ไม่เกิน 5  ปี              2.   6 – 10  ปี         
      3.   11 – 15  ปี              4.   16 ปี ข้ึนไป     
 

 

 
 
 
 
 
ตอนที่ 2   ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสู่ความเป็นเลิศของวิทยาลัยพยาบาล  
              สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ค าช้ีแจง   ขอความกรุณาให้ท่าน โปรดเขียนเครื่องหมาย  √   ลงใน  ช่องขวามือ    

 ซึ่งท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นตัวแปรการบริหารสู่ความเป็นเลิศของวิทยาลัยพยาบาล 
    โดยแสดงความคิดเห็นในมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ที่เน้น 
 การจัดล าดับตามความส าคัญในแต่ละระดับมีความหมายดังนี้ 

  ระดับ 1 หมายถึง องค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของวิทยาลัยพยาบาล 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีความส าคัญในระดับน้อยที่สุด ค่าน้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน 

  ระดับ 2 หมายถึง องค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของวิทยาลัยพยาบาล 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีความส าคัญในระดับน้อย ค่าน้ าหนักเท่ากับ 2 คะแนน 

  ระดับ 3 หมายถึง องค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของวิทยาลัยพยาบาล 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีความส าคัญในระดับปานกลาง ค่าน้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน 

  ระดับ 4 หมายถึง องค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของวิทยาลัยพยาบาล 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีความส าคัญในระดับมาก ค่าน้ าหนักเท่ากับ 4 คะแนน 

  ระดับ 5 หมายถึง องค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของวิทยาลัยพยาบาล 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีความส าคัญในระดับมากที่สุด ค่าน้ าหนักเท่ากับ 5 คะแนน 
 

ข้อ
ที่  

ตัวแปรการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ระดับความส าคัญของตัวแปร เหตุผล 
ประกอบ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 

1 ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความรู้ทางการบริหารการศึกษา  
สามารถถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติได้ 

      



 297 

2 ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ 
หลักสูตร การบริหารหลักสูตรและมุ่งเน้นการบริหาร 
วิชาการที่เป็นเลิศ 

      

3 ผู้บริหารเป็นผู้ที่สามารถปกครองคนด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานตามกฎหมายและ 
จริยธรรม   

      

4 ผู้บริหารมีภาวะผู้น า เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง 
ที่มุ่งมั่นในการกระท าส่ิงต่างๆที่ดีกว่าเดิมเสมอ 

      

5 ผู้บริหารเป็นแบบอย่างในการน าองค์กรสู่ความ 
เป็นเลิศ 

      

6 ผู้บริหารมีการก าหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย ค่านิยม  ความคาดหวัง  การสร้างคุณค่า 
ผลการด าเนินงาน และความส าเร็จ 

      

7 ผู้บริหารก าหนดทิศทางโดยค านึงถึงความต้องการ 
ความจ าเป็น  และการตอบสนองต่อการคาดหวัง 
ของนักศึกษา  ผู้ปกครองและผู้ใช้บัณฑิตของ 
วิทยาลัยพยาบาล 

      

 

ข้อ
ที่  

ตัวแปรการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ระดับความส าคัญของตัวแปร เหตุผล 
ประกอบ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 

8 ผู้บริหารมีการท างานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดย 
การท าความเข้าใจถึงความจ าเป็นและความคาดหวัง 
ที่มีต่อสถาบัน 

      

9 ผู้บริหารมีการท างานเชิงรุก  รับฟังความคิดเห็นของ 
บุคลากร  มีส่วนร่วมในการท างาน   

      

10 ผู้บริหารสร้างคุณค่าของงาน ให้การช่ืนชมบุคลากร 
และทีมงาน  

      

11 ผู้บริหารสามารถจัดการผลตอบแทนในรูปแบบ 
ต่าง ๆ ได้อย่างท่ัวถึง ยุติธรรม เท่าเทียมกัน 

      

12 ผู้บริหารกระตุ้นส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือกันใน 
องค์กรและประสานความร่วมมือกับภายนอกองค์กร 

      

13 ผู้บริหารมีการกระตุ้นและสนับสนุนบุคลากรให้มี 
ความคิดสร้างสรรค์งานนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 

      

14 ผู้บริหารท าให้เชื่อมั่นได้ว่ามีระบบการบริหารจัดการ       
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ที่ดี มีการพัฒนากลยุทธ์  ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ตรง 
ประเด็น และมีการวัดผลสมรรถนะที่ส าคัญของ 
บุคลากร   

15 ผู้บริหารสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน 
การปรับปรุงกิจกรรม/ วิธีการท างาน  โดยการจัดหา 
ทรัพยากรและแหล่งช่วยเหลือท่ีเหมาะสม 

      

16 ผู้บริหารมีความตระหนักและมีเป้าหมายการพัฒนา 
ร่วมกันกับบุคลากรในเรื่องการสร้างความเป็นเลิศ 
ของการบริหารสถาบัน 

      

17 ผู้บริหารมีการกระท าที่เป็นตัวอย่างท่ีดีโดยมีการ 
ท างานอย่างมีประสิทธิผล  มีการน าข้อเสนอแนะใน 
ปีที่ผ่านมา มาปรับปรุงและมีการทบทวน 
กระบวนการท างานเพื่อการพัฒนางานอยู่เสมอ 

      

18 ผู้บริหารมีการท าความเข้าใจอย่างชัดเจนกับบุคลากร 
ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะน ามาสู่การบริหารสู ่
ความเป็นเลิศ  โดยมีการสร้างพันธะสัญญา  
ซึ่งประยุกต์จากหลักการบริหารจัดการ กระบวนการ 
ท างานที่ใช้อยู่ พิจารณาบนพื้นฐานของสภาพ 
แนวโน้มของปัญหา และการจัดล าดับความส าคัญ 
ของปัญหา 

      

 

 

ข้อ
ที่  

ตัวแปรการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ระดับความส าคัญของตัวแปร เหตุผล 
ประกอบ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 

19 ผู้บริหารมีการกระตุ้น  ส่งเสริมสนับสนุนให้ 
ข้อคิดเห็นสะท้อนกลับแก่บุคลากร  และมีการ 
ทบทวนสมรรถนะของผู้บริหารที่น าไปสู่การปรับปรุง 
ภาวะผู้น าและการปฏิบัติของผู้บริหาร โดยผ่าน 
ประชาคมในองค์กร 

      

20 ผู้บริหารมีการตอบสนองต่อความสนใจของ 
สาธารณชนและมีวิธีการที่สร้างความเข้มแข็ง 
แก่ชุมชน/สังคม/ประเทศ 

      

21 ผู้บริหาร  อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดการศึกษา   

      



 299 

ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ  เอกชนและ 
องค์กรชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 

22 ผู้บริหารมีการทบทวนท าความเข้าใจอย่างชัดเจน  
เก่ียวกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยม และอัตตลักษณ์
ของวิทยาลัย   โดยรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกป ี

      

23 วิทยาลัยก าหนดปณิธานของหน่วยงานหรือองค์กร 
เพื่อเป็นเป้าหมายที่มีจุดเน้นมุ่งความเป็นเลิศ 

      

24 วิทยาลัยก าหนดนโยบายที่มีความสอดคล้องกับ 
สภาพการแข่งขันด้านการศึกษาในปัจจุบัน และ 
ใช้หลักการตลาดบูรณาการในการมองอนาคตของ 
องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหาร หรือมีความ 
โดดเด่นเฉพาะด้าน 

      

25 วิทยาลัยจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีฉบับใหม่ มีการน าข้อมูลผลลัพธ์จากการ 
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการใน 
ปีงบประมาณท่ีแล้วมาเป็นข้อมูลน าเข้าให้แก่ 
บุคลากรพิจารณาวางแผนร่วมกัน  

      

26 วิทยาลัยมีการวิเคราะห์องค์กรและน าผล 
การวิเคราะห์มาสร้างกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาองค์กร 

      

27 บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายและ 
แผนปฏิบัติการของหน่วยงานสอดคล้องกับนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ และแผนงานของวิทยาลัย 

      

28 วิทยาลัยมีการก าหนดตัวชี้วัดตามพันธกิจและ 
นโยบายของผู้อ านวยการ 

      

29 บุคลากรทุกระดับได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและให้ 
อ านาจในการด าเนินงานพัฒนากิจกรรมของวิทยาลัย 
ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย   
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ข้อ
ที่  

ตัวแปรการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ระดับความส าคัญของตัวแปร เหตุผล 
ประกอบ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 

30 บุคลากรในวิทยาลัยสามารถจัดท าแผนปฏิบัติการ 
โดยถ่ายทอดจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
นโยบาย  และแผนงาน   ภายใต้การจัดล าดับ 
ความส าคัญของปัญหา  เป้าหมายของการวัด  และ 
ขั้นตอนในการปฏิบัติ 

      

31 อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมีความผูกพันกับ 
วิทยาลัย มีส่วนร่วมในการพัฒนาคน พัฒนางาน 
องค์กร และมุ่งมั่นในการปฏิบัติการตามแผนงานของ 
วิทยาลัยที่ก าหนดไว้ 

      

32 กระบวนการของงานที่มีความส าคัญมาก ต้องมีการ 
จ าแนกประเภทส าหรับการน ามาวางแผนเช่ือมโยง 
มีการทบทวนและปรับปรุงโดยบุคลากรท่ีท างาน 
ภายในกระบวนการนั้น  

      

33 อาจารย์มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
หลากหลาย  กระตุ้นความคิดของนักศึกษาและ 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

      

34 อาจารย์มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายที่ 
ชัดเจนหรือวัตถุประสงค์ท่ีแน่นอน  และมีความ 
ยืดหยุ่นในเนื้อหาการสอน 

      

35 อาจารย์มีกระบวนการสอนที่สอดคล้องกับตาม 
หลักสูตร ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษา 
และชุมชน 

      

36 อาจารย์มีการค านึงถึงศักยภาพของผู้เรียนและความ 
แตกต่างระหว่างบุคคล 

      

37 อาจารย์มีความสามารถในการใช้ส่ือ  นวัตกรรม 
เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจและเอาใจใส่ต่อการ 
เรียนรู้ 

      

38 อาจารย์มีเทคนิคการวัดผล  ประเมินผลอย่างม ี
ประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดของมาตรฐานการศึกษา 

      

39 อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียนในทุกด้านตามมาตรฐานการศึกษา 
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40 อาจารย์มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ครอบคลุม4 พันธกิจของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา 
 ประกอบด้วย การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
 การท านุบ ารุงศิลปะเเละวัฒนธรรม และส่งเสริม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

      

 

ข้อ
ที่  

ตัวแปรการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ระดับความส าคัญของตัวแปร เหตุผล 
ประกอบ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 

41 อาจารย์มีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

      

42 อาจารย์มีความเป็นมิตรสัมพันธ์กับชุมชน  ให้ความ
ร่วมมือ ประสานงานกับหน่วยงาน และองค์กรชุมชน  

      

43 บุคลากรสายสนับสนุนมีความเชี่ยวชาญในงานที่
รับผิดชอบ สามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนของวิทยาลัยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ 

      

44 บุคลากรสายสนับสนุนมีคุณภาพตามลักษณะงาน 
ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบและให้การบริการด้วยหัวใจ 
ความเป็นมนุษย์ 

      

45 บุคลากรสายสนับสนุนใส่ใจและเอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานสูง 

      

46 อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเป็นผู้ถือปฏิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

      

47 วิทยาลัยจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์กรท่ี
โปร่งใส  ตรวจสอบได้  และรับผิดชอบต่อสังคม 

      

48 วิทยาลัยจัดท าแผนงาน/แผนงบประมาณ/แผน
ก าลังคนขององค์กรแบบมีส่วนร่วม 

      

49 วิทยาลัยมีการปรับปรุงการบริหารงานให้ยืดหยุ่น  
เหมาะสมกับบริบทของสังคม 

      

50 วิทยาลัยมีโครงสร้างขององค์กร โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาและครอบคลุมพันธกิจ
ของการบริหารสถาบันในระดับอุดมศึกษา 

      

51 วิทยาลัยมีโครงสร้างองค์กรที่เป็นแนวราบ  แบ่งตาม
เนื้องาน  ไม่แบ่งตามภาควิชา  และรับผิดชอบในรูป
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คณะกรรมการ 
52 วิทยาลัยมีการปรับระบบและกลไกการเข้าสู่ต าแหน่ง

ของบุคลากรท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม 
      

53 วิทยาลัยมีการกระจายอ านาจการตัดสินใจและมีการ
ก ากับติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ 

      

54 วิทยาลัยเปิดโอกาสให้ประชาคมทั้งภายในและ 
ภายนอกวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กร 

      

55 วิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถ 
เข้าถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับความต้องการ  ความจ าเป็น 
ความคาดหวัง  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 
ผู้รับบริการ  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

      

 

ข้อ
ที่  

ตัวแปรการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ระดับความส าคัญของตัวแปร เหตุผล 
ประกอบ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 

56 บุคลากรได้รับการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความต้องการ 
ความจ าเป็น  ความคาดหวัง  และการจัดล าดับ 
ความส าคัญของปัญหาของกลุ่มนักศึกษาและ 
ผู้รับบริการ 

      

57 วิทยาลัยมีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร 
จากกลุ่มผู้รับบริการท้ังภายในและภายนอก น ามาใช้ 
ในการปรับปรุงวิธีการด าเนินงานในโครงการต่าง ๆ 

      

58 วิทยาลัยมีการส่ือสาร ประชาสัมพันธ์ และการสร้าง 
สัมพันธภาพกับกลุ่มผู้รับบริการและหน่วยงาน 
ภายนอก  เพื่อการสร้างความมีชื่อเสียงของวิทยาลัย 
ให้เป็นที่รู้จักในสังคม 

      

59 วิทยาลัยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน 
ที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลของหน่วยงานกับ 
หน่วยงานภายนอก 

      

60 วิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี 
ประสิทธิภาพ  สามารถจัดท าข้อมูลข่าวสารที่เป็น 
ผลผลิตของวิทยาลัย  การน าองค์กร  และ 
กระบวนการที่มุ่งไปที่เป้าหมายทั้งระยะสั้นและ 
ระยะยาว 

      

61 วิทยาลัยมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี       
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การรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์  แผนงาน 
และเป้าหมาย 

      

62 บุคลากรทุกระดับมีการน าข้อมูลจากระบบ 
สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลขององค์กร 

      

63 การบริหารงานในระบบของวิทยาลัย  
มีคณะกรรมการวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหาร 
วิทยาลัยในการก าหนดนโยบาย ติดตามตรวจสอบผล 
การด าเนินงานให้เป็นไปตามทิศทางท่ีวิทยาลัย 
ก าหนด 

      

64 ทีมงานในวิทยาลัยมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน        
65 วิทยาลัยมีการช่วยเหลือบุคลากรให้มีการพัฒนา 

ศักยภาพอย่างสูงสุดเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานให้ 
บรรลุพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 

      

66 ผู้บริหารและบุคลากรมีความมุ่งมั่น  มีส่วนร่วมใน 
การขับเคลื่อนการด าเนินการสู่ความส าเร็จหรือ 
ประสิทธิผลของการด าเนินงานที่มีความโดดเด่น 
และมีคุณภาพที่คงไว้ได้อย่างย่ังยืน 

      

 

ข้อ
ที่  

ตัวแปรการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ระดับความส าคัญของตัวแปร เหตุผล 
ประกอบ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 

67 อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถเป็น 
ผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆตามที่ก าหนดไว้ 

      

68 บุคลากรสายสนับสนุนช่วยให้อาจารย์สามารถ 
ด าเนินงานตามพันธกิจท่ีรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี 

      

69 วิทยาลัยมีการแสดงความชื่นชมในการได้รับรางวัล 
ผลงานทางวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพของ 
บุคลากรทุกระดับ 

      

70 บุคลากรสามารถเข้าถึงการประเมินบุคลากร 
รายบุคคลและการสนับสนุนทรัพยากรให้แก่กลุ่ม/ 
ทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

      

71 วิทยาลัยมีระบบการประเมินตามสภาพจริงในการ 
ประเมินสถานที่ท างาน  สภาพแวดล้อมในการ 
ท างาน  และความพึงพอใจของบุคลากร/ผู้มีส่วนได้ 
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ส่วนเสีย 
72 วิทยาลัยมีระบบการพัฒนาบุคลากรและระบบ 

การเตรียมความพร้อมบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ 
      

73 วิทยาลัยมีการคัดเลือก/สรรหา/บรรจุ บุคลากรท่ี
เหมาะสม ตรงตามสาขาวิชาสอดคล้องกับภารกิจ 

      

74 วิทยาลัยมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มี
ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญทั้งวิชาการและ 
การพยาบาล 

      

75 ผู้บริหารระดับรองและหัวหน้างานมาจากการสรรหา
ตามคุณสมบัติที่ก าหนดตามลักษณะงานและสมัครใจ
ที่จะท างาน 

      

76 วิทยาลัยมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนและยุติธรรม 

      

77 วิทยาลัยมียุทธศาสตร์การบริหารการเงิน ที่มุ่งเน้น 

ความโดดเด่น ความแตกต่าง เหนือกว่ามาตรฐาน 

ที่เป็นอยู ่

      

78 วิทยาลัยมีแผนการบริหารงบประมาณที่ชัดเจน และ 
มีการยืดหยุ่นในการปรับแผนตามไตรมาส  เพื่อ 
สนับสนุนผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการแต่ละแผน 
สามารถด าเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 

      

79 วิทยาลัยมีกระบวนการด าเนินงานและการควบคุม 
ก ากับรายรับรายจ่ายของวิทยาลัยที่โปร่งใส 
 รวจสอบได้  

      

 

ข้อ
ที่  

ตัวแปรการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ระดับความส าคัญของตัวแปร เหตุผล 
ประกอบ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 

80 วิทยาลัยมีการวางแผนการใช้ทรัพยากรให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงานและ 
โครงการท่ีตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม 
ความต้องการของหน่วยงานและผู้เก่ียวข้อง 

      

81 วิทยาลัยมีการจัดหารายได้ โดยมีแนวทางวิธีการ 
สร้างรายได้  การแสวงหา  ทรัพย์สินหรือ 
ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการด าเนินงาน  เพื่อสร้าง 
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ความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว 
82 วิทยาลัยมีการบริหารวิชาการที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ 

ในระดับชาติ  โดยผู้บริหาร กรรมการของวิทยาลัย 
ก าหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ร่วมกันกับบุคลากร 

      

83 วิทยาลัยมีการด าเนินงานที่มุ่งความส าเร็จทาง
วิชาการของนักศึกษาทุกวิถีทาง 

      

84 วิทยาลัยมีการปรับปรุง/จัดหลักสูตรวิชาที่ทันสมัย 
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน 
และสภาพสังคม 

      

85 วิทยาลัยมีการจัดท าข้อตกลงศึกษาร่วมกันกับ 
สถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ  และ 
มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ 

      

86 วิทยาลัยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตและอัตลักษณ์บัณฑิต 
ที่ก าหนดไว้ 

      

87 วิทยาลัยให้บริการห้องสมุดที่มีมาตรฐาน  
มีเทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาและ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 

      

88 วิทยาลัยให้บริการแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน เช่น 
ห้องคอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต  สื่อเทคโนโลยี 
เป็นต้น 

      

89 วิทยาลัยสนับสนุนเงินทุนวิจัยให้คณาจารย์และหรือ 
การจ้างนักศึกษาช่วยงานวิจัย 

      

90 วิทยาลัยส่งเสริมให้มีการจัดท าวิจัยร่วมกับองค์กร/ 
หน่วยงานภายนอก 

      

91 วิทยาลัยส่งเสริมให้มีการจัดท าผลงานวิจัยร่วมกับ 
สถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ 

      

 

 

ข้อ
ที่  

ตัวแปรการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ระดับความส าคัญของตัวแปร เหตุผล 
ประกอบ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 

92 วิทยาลัยส่งเสริมการวิจัยที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาของ
ชุมชนและสังคม 
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93 วิทยาลัยพัฒนาระบบกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของ 
การวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญา 

      

94 วิทยาลัยมีศูนย์ความเป็นเลิศทางสุขภาพในการ
ให้บริการวิชาการ /วิชาชีพและการวิจัย 

      

95 วิทยาลัยส่งเสริมการบริการวิชาการ การวิจัย   
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สอดคล้องกับ 
สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน/สังคม 

      

96 วิทยาลัยส่งเสริมการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับ
การสอนและการวิจัย 

      

97 วิทยาลัยจัดกิจกรรมให้บริการวิชาการและวิชาชีพ 
แก่ชุมชน/สังคมอย่างต่อเนื่อง 

      

98 วิทยาลัยสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น/ประเทศ 

      

99 วิทยาลัยมีการเผยแพร่สืบสานศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับชาติ/นานาชาติ 

      

100 วิทยาลัยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มี 
ประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง พร้อมรองรับ 
การประกันคุณภาพภายนอก 

      

101 วิทยาลัยมีการควบคุมก ากับการจัดโปรแกรมการ
เรียนการสอน  โปรแกรมการให้บริการแก่นักศึกษา
และผู้รับบริการ เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

      

102 วิทยาลัยก าหนดวิธีการท างานที่มีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล  มีมาตรฐาน และมีระบบการจัดเก็บ 
เอกสารเป็นอย่างดี 

      

103 วิทยาลัยมีการปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องกับเอกสาร 
และขั้นตอนมาตรฐานที่ก าหนด 

      

104 วิทยาลัยมีขั้นตอนการท างานที่ได้รับการทบทวน 
 และมีการปรับปรุง /พัฒนาตามข้อก าหนดพื้นฐาน 
ของวิทยาลัย 

      

105 วิทยาลัยมีการพัฒนากระบวนการด าเนินงานให้ดีขึ้น 
กว่าเดิมโดยเปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืน  มีการ 
เทียบเคียงสมรรถนะที่เหมาะสม  

      

106 นักศึกษาสามารถเข้าถึง และมีความพึงพอใจต่อการ 
บริการของวิทยาลัย  ได้รับทราบข้อมูลย้อนกลับผล 
การปฏิบัติในปีที่ผ่านมา  พร้อมแนวทางพัฒนาการ 
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ให้บริการแก่นักศึกษา 
 

ข้อ
ที่  

ตัวแปรการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ระดับความส าคัญของตัวแปร เหตุผล 
ประกอบ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 

107 บุคลากรรับรู้และมีความพึงพอใจต่อการบริหารของ 
วิทยาลัย ได้รับข้อมูลย้อนกลับผลการปฏิบัติใน 
ปีที่ผ่านมาพร้อมแนวทางการพัฒนาของผู้บริหาร 
และคณะผู้บริหาร   

      

108 วิทยาลัยมีการวัดผลกระทบจากการด าเนินงาน 
ที่ส่งผลต่อชุมชน/สังคม  มีการท าความเข้าใจกับ 
ประชาคมและน าข้อมูลที่ผ่านมาไปปรับปรุง 
ในปีต่อไป 

      

109 วิทยาลัยมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านคุณภาพ 
ผลงานวิจัย  ความรับผิดชอบต่อสังคม  และคุณภาพ 
บัณฑิต     

      

110 วิทยาลัยมีนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียง  เกียรติประวัติ   
มีผลงานดีเด่นเป็นแบบอย่าง 

      

111 บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลทุกคนมีความรู้และ 
สมรรถนะสูงตรงตามมาตรฐานอุดมศึกษา โดยม ี
ความเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการพยาบาลอย่างโดด 
เด่น เข้าใจ และเข้าถึงระบบสุขภาพของชุมชน 

      

112 บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลทุกคนสามารถสอบ 
ความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล จากการทดสอบของ 
สภาการพยาบาลแห่งประเทศไทยผ่านในปีแรก  

      

113 บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลทุกคนมีพฤติกรรม 
บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ตาม 
ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

      

114 ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตของ 
วิทยาลัยพยาบาลที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร 
พยาบาลศาสตรบัณฑิตตามเกณฑ์ที่ก าหนด    

      

115 วิทยาลัยมีบุคลากรที่ได้รับการชมเชยและรางวัล 
บุคลากรดีเด่นในระดับจังหวัด/ชาติ 

      

116 วิทยาลัยได้รับรางวัลผลงานดีเด่นด้านการศึกษา       
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ในระดับชาติ 
117 วิทยาลัยเป็นที่ช่ืนชม  เป็นแบบอย่าง เป็นที่นิยม 

  และเป็นที่ศรัทธาของชุมชน 
      

 

 

 

รายชื่อวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข  เพื่อเก็บข้อมูลการวิจัย  จ านวน  28  แห่ง 

…………………………… 
 

 1. ภาคเหนือ มีจ านวน 7 แห่ง  ได้แก่ 
   1.1  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่  
   1.2  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา  
       1.3  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์  
  1.4  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง   
       1.5  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ ์
       1.6  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช  จังหวัดพิษณุโลก  
          2.  ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจ านวน 8 แห่ง ได้แก่ 
  2.1  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุร ี
       2.2  วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า   จันทบุรี 
       2.3  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธาน ี
   2.4  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร ์
  2.5  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  
   2.6  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค ์
       2.7  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 
       2.8  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ศรีมหาสารคาม 

 3. ภาคกลาง มีจ านวน 10  แห่ง  ได้แก ่
      3.1  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 
      3.2  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช  
  3.3  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีนนทบุรี 
   3.4  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 
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   3.5  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 
        3.6  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท 
   3.7  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีราชบุร ี
   3.8  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุร ี
   3.9  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีสุพรรณบุรี 
  3.10 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุร ี

 4.  ภาคใต้  มีจ านวน 5 แห่ง  ได้แก่ 
      4.1  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี  
  4.2  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีสงขลา 
  4.3  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 
        4.4  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ียะลา 
        4.5  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง    

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ  
หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อแสดงความคิดเห็นผลการวิจัย 
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ภาคผนวก ฏ 
แบบตรวจสอบรายการเพื่อยืนยันผลการวิจัย 
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ค าช้ีแจง   
 แบบตรวจสอบรายการฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อประกอบการยืนยันองค์ประกอบการบริหารสู่
ความเป้นเลิศของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1  ข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญ 
 ตอนที่ 2  ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 การตรวจสอบรายการฉบับนี้เป็นส่วนที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการวิจัย  ซึ่งเป็นการยืนยัน
ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ขององค์ประกอบ หลังจากที่ท่านได้ศึกษารายละเอียด
ประกอบการพิจารณาแล้ว การให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ      
การยืนยันองค์ประกอบและให้ความมั่นใจต่อการน าเสนอองค์ประกอบที่เหมาะสม ซึ่งจะเป็น         
แนวทางการพัฒนาการบริหารวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้ที่มีความสนใจ    
ที่จะพัฒนาการศึกษาพยาบาลให้มีคุณภาพ 
 ขอกราบขอบพระคุณที่ท่านได้ให้ความกรุณาในการวิจัยครั้งนี ้
 
 
 

  
 
 
 
 

นางสาวบุญทิพย์   ลิขิตพงษ์วิทย ์
นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ข้อมูลของผู้เช่ียวชาญ 

ชื่อ-สกุล..................................................................................................................................... 
ต าแหน่งทางการบริหาร ........................................................................................................... 
สถานที่ท างาน .......................................................................................................................... 
 

ตอนที่ 1  ความคิดเห็นที่มีต่อองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของวิทยาลัยพยาบาล 
 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ค าชี้แจง  ภายหลังจากที่ท่านได้พิจารณาองค์ประกอบของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขฉบับร่างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  ในฐานะที่ท่านมีความ
เชี่ยวชาญด้านการบริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล  ท่านมีความความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของ
การบริหารสู่ความเป็นเลิศของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข อย่างไรบ้าง 
 ตอนที่ 1.1  แบบแสดงความคิดเห็นที่มีต่อองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
วิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ในด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง 
และความเป็นประโยชน์   
 โปรดพิจารณาองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของวิทยาลัยพยาบาล  สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ที่ผู้วิจัยศึกษาและค้นพบจากการวิจัย  จ านวน 8 องค์ประกอบ คือ  

 องค์ประกอบที่ 1 ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  
 องค์ประกอบที่ 2 การมุ่งเน้นบุคลากร 
 องค์ประกอบที่ 3 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ 
 องค์ประกอบที่ 4 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  
 องค์ประกอบที่ 5 กระบวนการจัดการการสอน 
 องค์ประกอบที่ 6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   



 315 

 องค์ประกอบที่ 7 การวางแผนกลยุทธ์   
 องค์ประกอบที่ 8 การมุ่งเน้นผลลัพธ์การด าเนินงาน   

 ส าหรับรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 “ภาวะผู้น าของผู้บริหาร”  ประกอบด้วย 22 ตัวแปร  ดังนี้             
1) ผู้บริหารมีการท างานเชิงรุก  รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร  มีส่วนร่วมในการท างาน 2) ผู้บริหาร
มีภาวะผู้น า เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งมั่นในการกระท าสิ่งต่าง  ๆ ที่ดีกว่าเดิมเสมอ 3) ผู้บริหาร
กระตุ้นส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือกันในองค์กรและประสานความร่วมมือกับภายนอกองค์กร       
4) ผู้บริหารท าให้เชื่อมั่นได้ว่ามีระบบเพื่อกระบวนการบริหารจัดการ  การพัฒนากลยุทธ์และ        
การวัดผลของสมรรถนะที่ส าคัญ 5) ผู้บริหารสามารถจัดการผลตอบแทนในรูปแบบต่าง  ๆ ได้อย่าง
ทั่วถึง ยุติธรรม เท่าเทียมกัน   6) ผู้บริหารสร้างคุณค่าของงาน ให้การชื่นชมบุคลากรและทีมงาน        
7) ผู้บริหารมีการกระท าที่เป็นตัวอย่างที่ดีโดยมีการท างานอย่างมีประสิทธิผล  มีการน าข้อเสนอแนะ
ในปีที่ผ่านมา น ามาปรับปรุงและมีการทบทวนเพื่อการพัฒนางานอยู่เสมอ  8) ผู้บริหารมีการก าหนด
ทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าหมาย ค่านิยม  ความคาดหวัง  การสร้างคุณค่า  ผลการด าเนินงาน 
และความส าเร็จ   9) ผู้บริหารเป็นผู้ที่สามารถปกครองคนด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ปฏิบัติงาน
ตามกฎหมายและจริยธรรม  10) ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความรู้ทางการบริหารการศึกษา สามารถถ่ายทอด
นโยบายสู่การปฏิบัติได้  11) ผู้บริหารก าหนดทิศทางโดยค านึงถึงความต้องการ ความจ าเป็นและ     
การตอบสนองต่อการคาดหวังของนักศึกษา ผู้ปกครองและผู้ใช้บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาล         
12) ผู้บริหารเป็นแบบอย่างในการน าองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  13) ผู้บริหารสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในการปรับปรุงกิจกรรม/วิธีการท างานโดยการจัดหาทรัพยากรและแหล่งช่วยเหลือ            
ที่เหมาะสม  14) ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การบริหารหลักสูตรและ
มุ่งเน้นการบริหารวิชาการที่เป็นเลิศ  15) ผู้บริหารมีการท างานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยการท า
ความเข้าใจถึงความจ าเป็นและความคาดหวังที่มีต่อสถาบัน  16) ผู้บริหารมีการกระตุ้น  ส่งเสริม
สนับสนุนให้ข้อคิดเห็นสะท้อนกลับแก่บุคลากร  และมีการทบทวนสมรรถนะที่น าไปสู่การปรับปรุง
ภาวะผู้น าและการปฏิบัติของผู้บริหาร โดยผ่านประชาคมในองค์กร  17) ผู้บริหารมีการท าความเข้าใจ
อย่างชัดเจนกับบุคลากรที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะน ามาสู่การบริหารสู่ความเป็นเลิศโดยมีการ
สร้างพันธะสัญญาซึ่งประยุกต์จากหลักการบริหารจัดการ กระบวนการท างานที่ใช้อยู่ พิจารณาบน
พื้นฐานของสภาพแนวโน้มของปัญหา และการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา  18) ผู้บริหารกระตุ้น
และสนับสนุนบุคลากรให้มีอ านาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ  มีความคิดสร้างสรรค์งานนวัตกรรมอย่าง
ต่อเน่ือง  19) ผู้บริหารมีความตระหนักและมีเป้าหมายการพัฒนาร่วมกันกับบุคลากรในเรื่องการสร้าง
ความเป็นเลิศของการบริหารสถาบัน 20) ผู้บริหารมีการตอบสนองต่อความสนใจของสาธารณชนและ
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มีวิธีการที่สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน/สังคม/ประเทศ 21) ผู้บริหาร อาจารย์  และบุคลากรทางการ
ศึกษา สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดการศึกษา  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ  เอกชน
และองค์กรชุมชนอย่างสม่ าเสมอ และ 22) ผู้บริหารมีการทบทวนท าความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับ
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยม และอัตลักษณ์ของวิทยาลัย   โดยรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกปี 
 องค์ประกอบที่ 2 “การมุ่งเน้นบุคลากร”  ประกอบด้วย  21 ตัวแปร  ดังนี้  1) วิทยาลัย
มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและยุติธรรม  2) วิทยาลัยมีระบบการพัฒนาบุคลากร
และระบบการเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  3) วิทยาลัยมีการวางแผนพัฒนาบุคลากร
ให้มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญทั้งวิชาการและการพยาบาล  4) วิทยาลัยมีการคัดเลือก/สรรหา/
บรรจุ บุคลากรที่เหมาะสม ตรงตามสาขาวิชาสอดคล้องกับภารกิจ  5) ผู้บริหารระดับรองและหัวหน้า
งานมาจากการสรรหาตามคุณสมบัติที่ก าหนดตามลักษณะงานและสมัครใจที่จะท างาน  6) วิทยาลัย  
มียุทธศาสตร์การบริหารการเงิน ที่มุ่งเน้นความโดดเด่น ความแตกต่าง เหนือกว่ามาตรฐานที่เป็นอยู่      
7) วิทยาลัยมีกระบวนการด าเนินงานและการควบคุมก ากับรายรับรายจ่ายของวิทยาลัยที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้  8) วิทยาลัยมีแผนการบริหารงบประมาณที่ชัดเจน และมีการยืดหยุ่นในการปรับแผน
ตามไตรมาส  เพื่อสนับสนุนผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการแต่ละแผนสามารถด าเนินงานไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  9) บุคลากรสามารถเข้าถึงการประเมินบุคลากรรายบุคคลและการ
สนับสนุนทรัพยากรให้แก่กลุ่ม/ทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ  10) วิทยาลัยมีระบบการประเมินตาม
สภาพจริงในการประเมินสถานที่ท างาน  สภาพแวดล้อมในการท างาน  และความพึงพอใจของ
บุคลากร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 11) วิทยาลัยมีข้ันตอนการท างานที่ได้รับการทบทวน และมีการปรับปรุง 
/พัฒนาตามข้อก าหนดพื้นฐานของวิทยาลัย  12) ผู้บริหารและบุคลากรมีความมุ่งมั่น  มีส่วนร่วมใน
การขับเคลื่อนการด าเนินการสู่ความส าเร็จหรือประสิทธิผลของการด าเนินงานที่มีความโดดเด่น  และ
มีคุณภาพที่คงไว้ได้อย่างยั่งยืน  13) วิทยาลัยมีการวางแผนการใช้ทรัพยากรให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนงานและโครงการที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามความต้องการของ
หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง  14) วิทยาลัยมีการแสดงความชื่นชมในการได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการ
และการพัฒนาวิชาชีพของบุคลากรทุกระดับ  15) วิทยาลัยมีการปรับปรุง/จัดหลักสูตรวิชาที่ทันสมัย  
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและสภาพสังคม 16) บุคลากรสายสนับสนุนช่วย
ให้อาจารย์สามารถด าเนินงานตามพันธกิจที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี 17) วิทยาลัยมีการช่วยเหลือ
บุคลากรให้มีการพัฒนาศักยภาพอย่างสูงสุดเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุพันธกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ  18) อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง  ๆ ตามที่
ก าหนดไว้  19) วิทยาลัยมีการบริหารวิชาการที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศในระดับชาติ   โดยผู้บริหาร 
กรรมการของวิทยาลัยก าหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ร่วมกันกับบุคลากร 20) วิทยาลัยมีการด าเนินงาน
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ที่มุ่งความส าเร็จทางวิชาการของนักศึกษาทุกวิถีทาง และ  21)วิทยาลัยมีการปฏิบัติงานอย่าง
สอดคล้องกับเอกสารและขั้นตอนมาตรฐานที่ก าหนด   
 องค์ประกอบที่ 3 “การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ”  ประกอบด้วย  10 ตัวแปร  ดังนี้           
1)วิทยาลัยจัดกิจกรรมให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน/สังคมอย่างต่อเนื่อง   2) วิทยาลัย
สนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่ิน/ประเทศ  3) วิทยาลัยส่งเสริมการบริการวิชาการ   
ที่เชื่อมโยงกับการสอนและการวิจัย  4) วิทยาลัยส่งเสริมการบริการวิชาการ การวิจัย  การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน/สังคม   5) วิทยาลัยมีการ
เผยแพร่สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับชาติ/นานาชาติ  6) วิทยาลัยมีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีประสิทธิภาพและมีความต่อเน่ือง พร้อมรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก  7)วิทยาลัยมีศูนย์ความเป็นเลิศทางสุขภาพในการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพและ  
การวิจัย  8) วิทยาลัยมีการควบคุมก ากับการจัดโปรแกรมการเรียนการสอน  โปรแกรมการให้บริการ
แก่นักศึกษาและผู้รับบริการ เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้   9) วิทยาลัยส่งเสริมการวิจัยที่เกี่ยวกับ
สภาพปัญหาของชุมชนและสังคม  และ 10) วิทยาลัยพัฒนาระบบกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของการวิจัย
หรือทรัพย์สินทางปัญญา  
 องค์ประกอบที่ 4 “การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล”  ประกอบด้วย  11 ตัวแปร ดังนี้  
1) วิทยาลัยมีการปรับกลไกการเข้าสู่ต าแหน่งของบุคลากรที่โปร่งใสและเป็นธรรม  2) วิทยาลัยจัดท า
นโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และรับผิดชอบต่อสังคม 3) วิทยาลัยมีการ
ปรับปรุงการบริหารงานให้ยืดหยุ่น   เหมาะสมกับบริบทของสังคม  4) วิทยาลัยมีการกระจายอ านาจ
การตัดสินใจและมีการก ากับติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ  5) วิทยาลัยมีโครงสร้างขององค์กร โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาและวิธีการของผู้บริหาร 6) วิทยาลัยจัดท าแผนงาน/แผน
งบประมาณ/แผนก าลังคนขององค์กรแบบมีส่วนร่วม  7) วิทยาลัยเปิดโอกาสให้ประชาคมทั้งภายใน
และภายนอกวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กร  8) อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเป็นผู้ถือ
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล  9) บุคลากรสายสนับสนุนมีคุณภาพตามลักษณะงาน  ตัวชี้วัดที่
รับผิดชอบและให้การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  10) บุคลากรสายสนับสนุนใส่ใจและเอาใจใส่
ในการปฏิบัติงานสูง  และ   11) บุคลากรสายสนับสนุนมีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ           
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา    
สาขาพยาบาลศาสตร์ 
 องค์ประกอบที่  5 “กระบวนการจัดการเรียนการสอน” ประกอบด้วย  8 ตัวแปร ดังนี้ 
1) อาจารย์มีการค านึงถึงศักยภาพของผู้เรียนและความแตกต่างระหว่างบุคคล 2) อาจารย์มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือวัตถุประสงค์ที่แน่นอน  และมีความยืดหยุ่นในเนื้อหาการสอน  
3) อาจารย์มีกระบวนการสอนที่สอดคล้องกับตามหลักสูตร ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษา
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และชุมชน  4) อาจารย์มีเทคนิคการวัดผล  ประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดของมาตรฐาน
การศึกษา 5) อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในทุกด้านตามมาตรฐาน
การศึกษา 6) อาจารย์มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยหลากหลาย กระตุ้นความคิดของนักศึกษา
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  7) อาจารย์มีความสามารถในการใช้สื่อ นวัตกรรม เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา
สนใจและเอาใจใส่ต่อการเรียนรู้  และ 8) อาจารย์มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานครอบคลุม        
4 พันธกิจของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ  การท านุ
บ ารุงศิลปะเเละวัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 องค์ประกอบที่ 6 “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ”  ประกอบด้วย  7 ตัวแปร  ดังนี้              
1) วิทยาลัยมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การสร้างสัมพันธภาพกับกลุ่มผู้รับบริการและหน่วยงาน
ภายนอก  เพื่อการสร้างความมีชื่อเสียงของวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในสังคม   2) วิทยาลัยมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นผลผลิตของวิทยาลัย     
การน าองค์กร  และกระบวนการที่มุ่งไปที่เป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว 3) วิทยาลัยมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผลของหน่วยงานกับหน่วยงาน
ภายนอก 4) บุคลากรได้รับการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความต้องการ ความจ าเป็น ความคาดหวัง และ
การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาของกลุ่มนักศึกษาและผู้รับบริการ  5) วิทยาลัยมีการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารจากกลุ่มผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก น ามาใช้ในการปรับปรุงโปรแกรม
และวิธีการด าเนินงานในโครงการต่าง  ๆ  6) วิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้
เกี่ยวกับความต้องการ  ความจ าเป็น  ความคาดหวัง  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ผู้รับบริการ   
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ  7) วิทยาลัยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีการรายงานข้อมูล            
ที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ แผนงานและเป้าหมาย 
 องค์ประกอบที่ 7 “การวางแผนกลยุทธ์”  ประกอบด้วย 8 ตัวแปร  ดังนี้  1) วิทยาลัย
จัดท าแผน กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีฉบับใหม่ มีการน าข้อมูลผลลัพธ์จากการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณที่แล้วมาเป็นข้อมูลน าเข้าให้แก่บุคลากรพิจารณา
วางแผนร่วมกัน  2) บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
สอดคล้องกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์ และแผนงานของวิทยาลัย   3) วิทยาลัยมีการก าหนดตัวชี้วัดตาม
พันธกิจและนโยบายของผู้อ านวยการ  4) บุคลากรทุกระดับได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและให้อ านาจ
ในการด าเนินงานพัฒนากิจกรรมของวิทยาลัยตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย  5) วิทยาลัยมี
การวิเคราะห์องค์กรและน าผลการวิเคราะห์มาสร้างกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาองค์กร  6) บุคลากรใน
วิทยาลัยสามารถจัดท าแผนปฏิบัติการ  โดยถ่ายทอดจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม  นโยบาย  และ
แผนงานภายใต้การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา  เป้าหมายของการวัดและขั้นตอนในการปฏิบัติ             
7) วิทยาลัยก าหนดปณิธานของหน่วยงานหรือองค์กรเพื่อเป็นเป้าหมายที่มีจุดเน้นมุ่งความเป็นเลิศ     
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8) วิทยาลัยก าหนดนโยบายที่มีความสอดคล้องกับสภาพการแข่งขันด้านการศึกษาในปัจจุบัน  และ   
ใช้หลักการตลาดบูรณาการในการมองอนาคตขององค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารหรือมีความ
โดดเด่นเฉพาะด้าน 
 องค์ประกอบที่  8 “การมุ่งเน้นผลลัพธ์การด าเนินงาน”  ประกอบด้วย 6 ตัวแปร ดังนี้
1) ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตตามเกณฑ์ที่ก าหนด 2) บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลทุกคนสามารถสอบ
ความรู้ขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล จากการทดสอบของสภา
การพยาบาลแห่งประเทศไทยผ่านในปีแรก 3) บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลทุกคนมีพฤติกรรมบริการ
สุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 4) บัณฑิตของ
วิทยาลัยพยาบาลทุกคนมีความรู้และสมรรถนะสูงโดยมีคุณภาพตามมาตรฐานอุดมศึกษา  เชี่ยวชาญ
ด้านการปฏิบัติการพยาบาลอย่างโดดเด่น  มีความเข้าใจและเข้าถึงระบบสุขภาพของชุมชน               
5) วิทยาลัยมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านคุณภาพผลงานวิจัย  ความรับผิดชอบต่อสังคม  และคุณภาพ
บัณฑิต  และ 6) วิทยาลัยมีนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียง เกียรติประวัติ มีผลงานดีเด่นเป็นแบบอย่าง   
 ขอให้ท่านพิจารณาข้อความในตาราง และกาเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ท่านมี
ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบ 
ตารางแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
 

องค์ประกอบ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
การบริหารสู่ความเป็นเลิศ ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

องค์ประกอบที่ 1  
ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  

    

องค์ประกอบที่ 2  
การมุ่งเน้นบุคลากร 

    

องค์ประกอบที่ 3  
การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ 

    

ปัจจัยที่ 4  
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

    

องค์ประกอบที่ 5  
กระบวนการจัดการการสอน 
ของอาจารย์ 

    

องค์ประกอบที ่6  
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    

องค์ประกอบที่ 7      
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การวางแผนกลยุทธ ์
องค์ประกอบที่ 8 
มุ่งเน้นผลลัพธ์การด าเนินงาน   

    

 

 ตอนที่ 2.2   ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 1. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่มีต่อองค์ประกอบที่น าเสนอในแต่ละองค์ประกอบ 

  องค์ประกอบที่ 1 ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 

  องค์ประกอบที่ 2 การมุ่งเน้นบุคลากร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 

  องค์ประกอบที่ 3 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

  องค์ประกอบที่ 4 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 

  องค์ประกอบที่ 5 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 

  องค์ประกอบที่ 6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 

  องค์ประกอบที่ 7 การวางแผนกลยุทธ์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 

  องค์ประกอบที่ 8 การมุ่งเน้นผลลัพธ์การด าเนินงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
 2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในกรณีที่เห็นว่ายังมีองค์ประกอบอื่นนอกเหนือจาก  
8 องค์ประกอบนี้ 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบยืนยันผลการวิจัย 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
ผู้บริหารหน่วยงานในสถาบันพระบรมราชชนก 
อาจารย์ดร.ดลใจ จองพานิช รองผู้อ านวยการสถาบันพระบรมราชชนก 

และผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ชัยนาท 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
อาจารย์ดร.เยาวดี  สุวรรณนาคะ ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   

พระพุทธบาท จงัหวัดสระบุร ี
อาจารย์ดร.จรวยพร  ทะแกล้วพันธุ ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   

นครล าปาง จังหวัดล าปาง 
อาจารย์ดร.ทัศนีย์ เกริกกุลธร ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   

สระบุรี 
อาจารย์เกสร  คงแขม ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี

พุทธชินราช พิษณุโลก   
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ประวัติผู้วิจัย 

 
ชื่อ - สกุล                             นางสาวบุญทิพย์   ลิขิตพงษ์วิทย์ 
ที่อยู่ปัจจุบัน                          167  หมู่ที่ 4 ซอยชุมชนสะพานด า 36 ถนนเลียบคลองชลประทาน 

ต าบลเจ็ดเสมียน อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120  
สถานที่ที่ท างาน       วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
ประวัติการศึกษา  
    พ.ศ. 2526 

 
    พ.ศ. 2528 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.ศ.5) สายวิทยาศาสตร์  
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 
ประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์  
วิทยาลัยพยาบาลราชบุรี 

    พ.ศ. 2537 ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเน่ืองเทียบเท่า 
ปริญญาตรี) วิทยาลัยพยาบาลราชบุรี  

    พ.ศ. 2537 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  (สาขาสาธารณสุขศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

    พ.ศ. 2546 
 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน)    
คณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาเขตศิริราช  มหาวิทยาลัยมหิดล 

    พ.ศ. 2556 ศึกษาต่อระดับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหาร
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การศึกษา   คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร    

ประวัติการท างาน  
    พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2537 พยาบาลเทคนิค 2 สถานีอนามัยต าบลหัวโพ อ าเภอบางแพ   

จังหวัดราชบุรี 
    พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2539 
 
    พ.ศ. 2539 

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 4 หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านวังกุ่ม 
ต าบลโพหัก อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 
พยาบาลวิชาชีพ 5  โรงพยาบาลบางแพ อ าเภอบางแพ   
จังหวัดราชบุรี 

    พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2543 วิทยาจารย์ 5  ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน   
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 

    พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2551 พยาบาลวิชาชีพ ระดับช านาญการ ด้านการสอน  
ชุดวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 

    พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน พยาบาลวิชาชีพ ระดับช านาญการพิเศษ ด้านการสอน  
ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 
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