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การวิจัยครั้งนีม้ีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังของการบริหาร

จัดการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพฒันศิลป์ 2)เพื่อพฒันารูปแบบ
การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์  ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  และ 3) 
เพื่อใหข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการน ารูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์  ดนตรี คีตศิลป์ และ
ทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ไปใช ้กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัทัง้หมด จ านวน 365 คน เครื่องมือท่ีใชเ้ป็นแบบ
มาตราประมาณค่า คือ แบบสอบถามการพฒันารูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ 
และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ โดยมีความเชื่อมั่นของสภาพปัจจบุนัและสภาพความคาดหวงัทัง้ฉบบัเท่ากับ 
.989 และ .990 ตามล าดับ แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบ  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคระหข์อ้มูล 
ได้แก่ ค่ารอ้ยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ดัชนีล าดับของความต้องการจ าเป็น  (PNI) และการ
ทดสอบที ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลการศกึษาสภาพปัจจบุนัและสภาพความคาดหวงัของการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศ
ดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ดา้นการใหค้วามส าคญักับผูร้บับริการและผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสีย มีความตอ้งการจ าเป็นมากท่ีสุด ค่า PNI เท่ากับ 0.261 รองลงมา คือ ดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร ค่า PNI 
เท่ากับ 0.249 ถัดมาคือ ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้ และ ด้านผลลัพธ์การด าเนินการ  ค่า PNI 
เท่ากับ 0.229  ดา้นการมุ่งเนน้ระบบปฏิบตัิการ ค่า PNI เท่ากับ 0.202 ดา้นภาวะผูน้  าและการน าองคก์ร ค่า PNI เท่ากับ 
0.201  และดา้นการวางแผนกลยทุธ ์ค่า PNI เท่ากบั 0.177 ตามล าดบั 2) ผลการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการสู่ความ
เป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ โดยมี 7 องคป์ระกอบ จ านวน 46 ขอ้ โดยมีความเหมาะสมโดยรวม
อยู่ในระดบัมากท่ีสดุและสงูกว่าเกณฑท่ี์ก าหนดอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ 3) ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายใน
การน ารูปแบบไปใช ้ประกอบดว้ย มีดงันี ้1) นโยบายระดบักระทรวง จ านวน 7 ขอ้ 2) นโยบายระดบัสถาบนั จ านวน 7 ขอ้ 
และ 3) นโยบายระดบัคณะและวิทยาลยั จ านวน 7 ขอ้ 

 
ค าส าคญั : การพฒันารูปแบบ, การบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศ, นาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์, สถาบนั
บณัฑิตพฒันศิลป์ 
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The purposes of this research are as follows: (1) to study the current conditions and 

expectations on the management towards the excellence of the music, performing, vocal, and visual arts; (2) 
to develop a proper model of excellent management; and (3) to provide a policy recommendation to 
enhance managerial excellence at the Bunditpatanasilpa Institute.The population of this study included 365 
respondents using the estimated scale with a questionnaire survey on managerial excellence in terms of 
music, performing, vocal, and visual arts at the institute. The reliability value of the entire condition and 
expectation was .989 and .990, respectively. The statistical tools for data analysis included frequency, 
percentage, mean, standard deviation, PNI, and a t-test. The results revealed the following: the most 
significant need of managerial excellence at Bunditpatanasilpa was the importance of service users and 
stakeholders with a PNI of 0.261; followed by human resources (PNI 02.49,) analysis, knowledge 
management, measurement and performance (PNI 0.229); operational system (PNI 0.202); leadership and 
lead organizations (PNI 0.229); and strategic planning (PNI 0.177), respectively. While the overall 
management model towards the excellence of the music, performance, vocals, and visual arts were highly 
satisfied and higher than the standard criteria with a statistical significance of .01, and the policy 
recommendation for implementation was comprised of seven agendas at the ministerial level, seven 
agendas at the institutional level, and seven agendas for the faculty and the college.  
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มีจุดมุ่งหมายหลกั

เพื่อพัฒนาประเทศไทยใหเ้ป็นไปอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) มีการ
ปรบัโครงสรา้งไปสู่ความเป็นไทยแลนด ์4.0 และใหค้วามส าคัญต่อการมีส่วนร่วมภาคีพัฒนาทุก
ภาคส่วน ทั้งระดับกลุ่มอาชีพ  ระดับภาค และระดับประเทศอย่างต่อเนื่ อง (ส านักง าน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ส านกันายกรฐัมนตรี.  2560, น. 1) และยงั
ส่งผลใหป้ระเทศไทยมีระดับการพฒันาที่สงูขึน้ตามล าดับ ไดแ้ก่ เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญ่ขึน้ มี
ฐานการผลิตและบริการที่มีความเขม้แข็งและโดดเด่นในหลายสาขา และความร่วมมือกับมิตร
ประเทศทัง้ในรูปทวิภาคีและพหุภาคี รวมถึงความร่วมมือกบัประเทศในอนุภูมิภาคและอาเซียนมี
ความเขม้แข็งและชัดเจนขึน้ ขยายโอกาสด้านการค้าและการลงทุนของไทยเพิ่มขึน้ ในขณะที่
โครงสรา้งพื ้นฐานมีการพัฒนาครอบคลุมมากขึน้ และการบริการทางสังคมทุกด้านที่มีความ
ครอบคลุมทั่ วถึง ท าให้รายได้ประชาชนสูงขึน้ปัญหาความยากจนลดลง และคุณภาพชีวิต
ประชาชนดีขึน้ อย่างไรก็ตาม โครงสรา้งเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกบัเศรษฐกิจและสงัคมโลก
มากขึน้ จึงท าใหม้ีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอก ในขณะที่ความสามารถในการ
แข่งขันปรบัตัวชา้ เนื่องจากการยกระดับห่วงโซ่มูลค่าการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการสู่
การใชอ้งคค์วามรู ้วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวตักรรมยงัด าเนินการไดน้อ้ย ท าใหฐ้านการผลิต
เกษตร อตุสาหกรรม และบริการมีผลิตภาพการผลิตต ่า ประกอบกบัประเทศไทยยงัประสบปัญญา
คุณภาพในเกือบทุกด้านที่ส  าคัญ ได้แก่ คุณภาพคน คุณภาพการศึกษา คุณภาพบริการ
สาธารณสุขและบริการสาธารณสุขสังคมไทยยังมีความเหลื่อมล า้สูงก่อให้เกิดความแตกแยก 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรฐัมนตรี.   2560,  
น. 1)  

กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 4 
มาตรฐานที่ 4 ดา้นศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย สถาบนัอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู ้การ
วิจยั หรือการบริการวิชาการซึ่งน าไปสู่การสืบสาน การสรา้งความรู ้ความเขา้ใจในศิลปวฒันธรรม 
การปรบัและประยุกตใ์ชศิ้ลปวฒันธรรมทัง้ของไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสม ตามศกัยภาพ
และอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการดา้นศิลปวัฒนธรรมท าให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม  
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และประเทศชาติ และขอ้ 5 มาตรฐานที่ 5 ดา้นการบริหารจัดการ ไดแ้ก่ 1) สถาบันอุดมศึกษามี
หลกัสตูรและการจดัการเรียนรูท้ี่เนน้การพัฒนาผูเ้รียนแบบบูรณาการเพื่อใหม้ีคุณลกัษณะอันพึง
ป ระสงค์  ตอบสนองยุท ธศาสตร์ชา ติและความต้องการที่ หลากหลายของประ เทศ  
2) สถาบนัอดุมศกึษามีการบรหิารงานตามพนัธกิจและวิสยัทศันข์องสถาบนัอดุมศึกษาตลอดจนมี
การบริหารจัดการบุคลากรและทรพัยากรการเรียนรูเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล ค านึงถึงความ
หลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัว
โปร่งใสและตรวจสอบได ้3) สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมีการก ากับให้การจัดการศึกษาและการด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตาม
กฎกระทรวงการประกนัคณุภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคลอ้งตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร
ระดับอุดมศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอ่ืน ๆ  
ที่กระทรวงศกึษาธิการก าหนด (กระทรวงศกึษาธิการ.  2561, น. 19-21) 

สถาบนัอดุมศึกษาที่มีการบริหารจดัการความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และ
ทัศนศิลป์และมีชื่อเสียงในประเทศไทย ไดแ้ก่ วิทยาลยันาฏศิลป สถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป์  เป็น
สถาบนัของชาติแห่งแรกที่ใหก้ารศึกษาทัง้วิชาสามญัและวิชาศิลปขึน้กบักรมศิลปากร มีความเป็น
เลิศทางดา้นนาฏศิลป์ และดนตรี มีการจัดการศึกษาระดับพืน้ฐาน จนถึงระดบัอดุมศึกษาอย่างมี
คณุภาพ สรา้งพฒันาและเผยแพร่งานวิจยัดา้นนาฏศิลป์และดนตรีมีคณุค่าสู่สงัคม ใหบ้ริการทาง
วิชาการกับองค์กรภาครฐั เอกชน และบุคคลทั่วไป อนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรม เป็นแหล่งรวมองค์
ความรูด้้านนาฏศิลป์และดนตรีทั้งแบบราชส านักและพื ้นบ้านอันเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์.  2562: ออนไลน์)  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล เป็นวิทยาลยัดนตรีชัน้น าของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นสถาบนัการศึกษา
เพื่อสนบัสนุนและเสริมสรา้งประสิทธิภาพการท างานทางดา้นดนตรี มุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลยั
ระดับโลก การเรียนการสอนและการวิจัย โดยการใหบ้ริการทางด้านทรพัยากรความรูท้ี่เก่ียวขอ้ง 
รวมไปถึงสภาพแวดลอ้มที่จะน าไปสู่การคน้พบทางปัญญาและการเจริญเติบโตทางวัฒนธรรม 
อนาคตของวิทยาลยัไม่ใช่เป็นเพียงอนาคตของวิทยาลยัดนตรีแห่งเดียว แต่เป็นเสมือนอนาคตของ
ชุมชนอุดมคติทางดนตรีแห่งโลกไร้พรมแดน (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิ ทยาลัยมหิดล.   
2562: ออนไลน)์ วิทยาลยัดนตรี มหาวิทยาลยัรงัสิต เป็นสถาบนัการศึกษาที่มีความเขม้แข็งทาง
วิชาการมีมาตรฐานการเรียนการสอนดา้นการแสดงดนตรี การผลิตดนตรี คีตศิลป์ การแสดงขับ
รอ้ง และการประพันธเ์พลง เป็นตน้ ที่มีคุณภาพทัง้ทฤษฎีและปฏิบติั สรา้งและพัฒนาองคค์วามรู ้
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ผลิตบัณฑิตใหม้ีความรูม้ีคุณธรรม มีคุณภาพ และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ใหบ้ริการ
วิชาการและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ภายใตก้ารบริหารจดัการที่ดี (วิทยาลยัดนตรี มหาวิทยาลยั
รงัสิต.  2562: ออนไลน)์ และคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์เป็นสถาบนัการศึกษาชัน้น าแห่งการสรา้งสรรค ์จุดเด่นที่ส  าคัญ
อยู่ที่อาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษที่ ต่างก็เป็นผู้มีความรูค้วามสามารถชั้นสูงในสาขาที่
รบัผิดชอบ และเป็นผูไ้ดร้บัการยอมรบัอย่างกวา้งขวาง โดยมีทัง้ผูท้รงคณุวฒุิระดบัศิลปินแห่งชาติ 
ศิลปินที่มีชื่อเสียง ตลอดจนศิลปินรุ่นใหม่ที่มีแนวการสร้างสรรค์เป็นของตนเอง รวมไปถึง
นักวิชาการศิลปวัฒนธรรม และผูม้ีประสบการณ์ต่าง ๆ ในวงการศิลปะ จากทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ (คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.  2562: 
ออนไลน)์ 

มหาวิทยาลยัที่มีคณุภาพและความเป็นเลิศจะตอ้งเป็นมหาวิทยาลยัที่มีขีดความสามารถ
สงู ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลยัอาจเลือกเป็นเลิศดา้นหนึ่งหรือหลายดา้นขึน้อยู่กบัเอกลกัษณห์รือความ
ตอ้งการและความพรอ้มของมหาวิทยาลยั เช่น มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นเลิศในการพฒันา
สังคมและท้องถิ่น เป็นเลิศหรือเป็นผู้น าด้านงานวิจัยและสรา้งนวัตกรรม เป็นเลิศในการผลิต
นักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการหรือเป็นเลิศในการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร เป็นต้น  
การจะประสบความส าเร็จในความเป็นเลิศด้านใดก็ตาม อาจารย์จะต้องเป็นบุคลากรที่มีขีด
ความสามารถสงู สามารถปฏิบติังานตามภารกิจหลกัของมหาวิทยาลยัและขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้แก่ การสอน การวิจัย  
การบริการทางวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการปฏิบัติงานอ่ืนของ
มหาวิทยาลยั อาจารยคื์อบุคคลที่มีทักษะ คุณลกัษณะส่วนบุคคลที่สอดคลอ้งกับบทบาทหนา้ที่
และยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัยและพรอ้มที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัยให้
บรรลุผลส า เร็จ  ซึ่ งคุณ สมบั ติดังกล่าวรวม เรียกว่าขีดสมรรถนะของอาจารย์ (Faculty 
Competencies) หรือสมรรถนะของอาจารย์จึงมีผลต่อคุณภาพของมหาวิทยาลัย ท าให้
มหาวิทยาลัยที่ขีดสมรรถนะสูงมีความเป็นเลิศและมีความสามารถในการแข่งขัน (สุภาพร  
ตนัติสนัติสม.  2555, น. 3)  

ดงันัน้การบรหิารจดัการสูค่วามเป็นเลิศในปัจจุบนัมีการพฒันาบริหารจดัการสู่ความเป็น
เลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์ โดยผูว้ิจยัไดท้ าการ
วิเคราะห์องค์ประกอบจากนักคิดและนักวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเกิดจาก
องค์ประกอบทั้ง 7 ด้าน คือ 1) ด้านภาวะผู้น าและการน าองค์กร 2) ด้านการวางแผนกลยุทธ ์ 
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3) ดา้นการใหค้วามส าคัญกบัผูร้บับริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 4) การวดั การวิเคราะหแ์ละการ
จัดการความรู ้5) การมุ่งเน้นบุคลากร 6) การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 7) ผลลัพธ์การด าเนินการ 
สอดคลอ้งกับระติกรณ์ นิยมะจันทร ์(2558, น. 150) ไดศ้ึกษาเรื่อง ปัจจัยของการบริหารจัดการ
ด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่ เป็นเลิศในสถาบันอุดมศึ กษา ได้ศึกษา
องคป์ระกอบ 7 ดา้น คือ 1) การน าองคก์ร 2) กลยุทธ์ 3) ลูกคา้ 4) การวัด การวิเคราะห ์และการ
จดัการความรู ้5) บุคลากร 6) การปฏิบติัการ 7) ผลลพัธ์ ซึ่งสอดคลอ้งกับศรุดา ชัยวรรณ (2561, 
น. 230) ไดศ้ึกษาเรื่อง รูปแบบการพฒันาองคก์รสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัเอกชน ไดศ้ึกษา
องคป์ระกอบ 7 ดา้น คือ 1) การน าองคก์ร 2) กลยุทธ์ 3) ลูกคา้ 4) การวัด การวิเคราะห ์และการ
จดัการความรู ้5) บคุลากร 6) การปฏิบติัการ 7) ผลลพัธ ์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีวัตถุประสงค์เพื่ อให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการจาก
ระดับพืน้ฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชัน้สูง ดา้นนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ ทัง้ไทยและ
สากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับทอ้งถิ่นและระดับชาติ ท าการสอน ท าการแสดง ท าการวิจัย 
และให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ท านุบ ารุง และเผยแพร่
ศิลปวฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณข์องชาติ และศิลปวฒันธรรมที่หลากหลายของชุมชนในทอ้งถิ่น 
(สถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์.  2550, น. 3) ส าหรบัความเป็นเลิศทางการบริหารเป็นพันธกิจส าคัญ
ประการหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษา เพราะความเป็นเลิศและการจัดการความเป็นเลิศเป็นความ
มุ่งมั่นที่องคก์ารตอ้งการกระท า โดยจะเริ่มตน้จากการทบทวนนิยามความเป็นเลิศ ตามดว้ยหลกั
คิดและแนวทางในการสรา้งความเป็นเลิศเพื่อเป็นจุดเริ่มตน้ในการด าเนินการ (สมาน อัศวภูมิ.  
2559: 1)เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั เพื่อขบัเคลื่อนประเทศไปสู่ ระบบเศรษฐกิจที่
เขม้แข็ง น าไปสูก่ารพฒันาที่มีคณุภาพอย่างยั่งยืน (High Performance Economy) ปัจจยัพืน้ฐาน
ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1)ทรพัยากรมนุษย์  2)วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 3)การปรบัปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 4)การพัฒนาระบบขอ้มูลข่าวสารดา้นบริหารจัดการ (ส านักงาน
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.  2562) และพันธกิจหลักที่ส  าคัญของ
สถาบนัอดุมศึกษา ที่เป็นพนัธกิจหลกั 4 ประการ คือ 1) พันธกิจผลิตบณัฑิตที่ 2) พนัธกิจการวิจัย 
3) การบริหารทางวิชาการแก่สงัคม เพื่อสรา้งสรรคจ์รรโลงใหส้งัคมเจริญกา้วหนา้ โดยใชว้ิชาการ
ขัน้สูงเป็นพืน้ฐาน 4) การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อคงความเป็นเอกลกัษณ์แห่งชาติไทย ใน
การด าเนินพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ผู้ที่มีความส าคัญที่สุดต่อการบรรลุเป้าหมาย คือ 
“อาจารย”์ ที่จะตอ้งด าเนินพันธกิจทั้ง 4 ด้านควบคู่ไปในสัดส่วนที่เหมาะสม (เรณุมาศ มาอุ่น.  
2559, น. 169)  
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ปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาที่มีการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี 
คีตศิลป์ และทศันศิลป์จนสามารถสรา้งสรรคผ์ลงานใหเ้ป็นที่รูจ้กัในสงัคม และประเทศชาติ ไดแ้ก่ 
สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์เป็นสถาบนัที่มีการบริหารจดัการการศึกษาดา้นนาฏศิลป์เป็นหลกัสตูรที่
เนน้การเรียนการสอนดา้นนาฏศิลป์ ทัง้ทางดา้นปฏิบติัและทฤษฎี อนัหมายรวมถึงองคค์วามรูท้าง
ศาสตรแ์ละศิลป์เชิงลึกในนาฏศิลป์ เพื่อผลิตบณัฑิตใหม้ีความรูค้วามสามารถความช านาญ เป็น
มืออาชีพและเป็นฐานรากส าคญัในการอนุรกัษส์ืบสานงานดา้นนาฏศิลป์ ตลอดจนสรา้งสรรคง์าน
ใหเ้ป็นที่ยอมรบัในระดบัชาติและนานาชาติ เพื่อเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณข์องชาติ
ใหเ้ป็นที่ประจกัษ ์อีกทัง้มุ่งฝังจิตส านกัใหบ้ณัฑิตมีคณุธรรม จรยิธรรม มีความรบัผิดชอบต่อตนเอง
ต่อสังคมไทย และสังคมโลก (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์.  2560, น. 8) การบริหารจัดการด้าน
ดนตรี คีตศิลป์ เป็นการบูรณาการความรูใ้นศาสตรท์ี่เก่ียวขอ้งไปสูก่ารศกึษา และพฒันาผูเ้รียนใหรู้ ้
คุณค่าของดนตรี คีตศิลป์ และศิลปวัฒนธรรมของชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม คิดริเริ่มสรา้งสรรค์
งานดนตรี คีตศิลป์ นวัตกรรม และงานวิจัย สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม 
ประเทศชาติและนานาชาติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์. 2558, น. 12) และการบริหารจัดการ
การศึกษาดา้นทศันศิลป์ในโลกยุคปัจจุบนัเป็นการต่อยอดทักษะดา้นศิลปกรรมร่วมสมัย และช่าง
ศิลป์ไทยให้เกิดความเชี่ยวชาญ มีรูปแบบและลักษณะเฉพาะน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
เหมาะสมต่อความต้องการของสถานประกอบการและหน่วยงานทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้าน  
ต่าง ๆ ของสังคม รวมทัง้บัณฑิตสามารถสืบทอดและประยุกตอ์งคค์วามรู ้ภูมิปัญญา ความเชื่อ 
ทักษะฝีมือ ที่มีอัตลกัษณ์ดา้นศิลปกรรมของช่างไทยในอดีต เป็นการเรียนรูว้ิถีชีวิตแนวความคิด 
มรดกทางศิลปวฒันธรรมดัง้เดิม ผสมผสานบูรณาการดา้นมุมมอง จินตนาการ ทศันคติ ลกัษณะ
ทางคุณธรรม จริยธรรม และทกัษะที่ดีของผูเ้รียนในศตวรรษที่ 21 ทัง้ดา้นความรู ้กระบวนการคิด
วิเคราะห ์การประยุกต ์สรา้งสรรค ์การจัดการ การน าเสนอ การท างานเป็นทีม การใชเ้ทคโนโลยี 
ความเขา้ใจต่อสถานการณโ์ลกและสิ่งแวดลอ้มเพื่อพฒันาองคค์วามรู ้สรา้งสรรคผ์ลงานศิลปกรรม
ไทยร่วมสมัยขึน้ใหม่ เป็นการสรา้งคณุค่าและมูลค่าเพิ่ม เกิดประโยชนต่์อการประกอบอาชีพการ
พฒันาในหลาย ๆ ดา้นของตนเอง สังคม และประเทศชาติ (สถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์.  2561, น. 
13) วิทยาลยัดรุิยางคศิลป์ มหาวิทยาลยัมหิดลไดบ้รหิารจดัการการศึกษาดา้นดนตรีและเป็นศนูย์
รวมของคณาจารย์ชาวไทยและชาวต่างชาติ (จากทั่วโลก)  เป็นแหล่งวิชาการที่เขม้แข็ง และมี
ความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม คณาจารยข์องมหาวิทยาลัยลว้นเป็นผูท้ี่เชี่ยวชาวใน
สาขาวิชา มีประสบการณก์ารปฏิบติัดนตรีมาโดยตลอด ผลงานการแสดง การบนัทึกเสียงที่ไดร้บั
การยอมรับในระดับโลก บ้างก็เป็นศิลปินแห่งชาติ หรือได้รับการยกย่อง ได้รางวัลอ่ืน ๆ ใน
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ระดับชาติ ผลงานการประพันธ์ดนตรีของคณาจารยเ์ป็นที่ชื่นชม อยู่ในระดับแนวหนา้ของสงัคม
ดนตรี และมีความคิดเบือ้งหลังที่ลึกซึง้ (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล.  2562: 
ออนไลน)์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัเป็นสถาบนัอุดมศึกษาที่ผลิตศิลปินที่มีความรูค้วามช านาญ
ดา้นทกัษะและความคิดสรา้งสรรค ์เป็นผูร้ิเริ่ม บุกเบิก แสวงหา คิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น เพื่อ
อนรุกัษ ์สง่เสรมิและเผยแพรศิ่ลปวฒันธรรมเพื่อสงัคมไทยสืบต่อไป เปิดสอนระดบัปรญิญาบณัฑิต
และระดบับณัฑิตศกึษา ในสาขาวิชาซึ่งสงักดัภาควิชาต่าง ๆ อาทิ ภาควิชาดรุยิางคศิลป์ ทศันศิลป์ 
นาฏยศิลป์ และนฤมิตศิลป์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  2562: ออนไลน)์ มหาวิทยาลยัศิลปากร
เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ด  าเนินการบริหารจัดการ เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาทัศนศิลป์ แขนงต่าง ๆ 
ทางดา้นจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ์ศิลปไทย ทฤษฎีศิลป์ และสื่อผสม ในระดับปริญญา
ตรี และบัณฑิตศึกษา อีกทั้งยังมุ่งมั่นส่งเสริมการอนุ รักษ์ สืบสาน งานวิจัยและพัฒนา การ
สรา้งสรรคศิ์ลปะ ตลอดจนการใหบ้ริการดา้นวิชาการ โดยร่วมมือกับองคก์รและหน่วยงานต่างๆ 
ของรฐัและเอกชน ในการเผยแพร่ส่งเสริมงานศิลปวฒันธรรมทัง้ในและต่างประเทศ ด าเนินการจดั
แสดงนิทรรศการดา้นศิลปกรรมของอาจารย ์นักศึกษา และศิลปินที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเผยแพร่
และเพื่อประโยชนแ์ก่สาธารณชนเสมอมา (มหาวิทยาลยัศิลปากร.  2562: ออนไลน)์ ความเป็นเลิศ
ดา้นทัศนศิลป์ไดม้ีการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมใหเ้กิดผูน้  าดา้นการออกแบบนวัตกรรม บูรณา
การศาสตรแ์ละศิลป์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหม้ีคุณภาพและเสริมสรา้งบรรยากาศ
การเรียนรูอ้ย่างสรา้งสรรค ์(คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั.  2563:  ออนไลน)์  

ส าหรบัการบริหารจดัการดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของมหาวิทยาลยั
ซาลซบ์ูรก์ (Mozarteum University of Salzburg.  2019: Online) พบว่า มหาวิทยาลัยไดบ้ริหาร
จดัการดา้นศิลปะและการศึกษามากกว่า 40 สาขาในสาขาดนตรีการแสดงและวิจิตรศิลป์ ศิลปิน
อายุนอ้ยกว่า 1,700 คนจากทั่วโลกไดร้บัการฝึกอบรมอย่างครอบคลุมในหลาย ๆ เรื่องทัง้ในดา้น
การประพนัธ ์การแสดง การรอ้ง การแสดงละครเวที การแสดงผูก้  ากบัการออกแบบเวที การศึกษา
ดา้นดนตรี และการเต้นร  าศิลปะ ศิลปศึกษา และมหาวิทยาลัยยังเป็นศูนยศิ์ลปะการสอนและ
วิทยาศาสตรเ์ป็นงานระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ในการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศของ
อาจารยแ์ละนักศึกษาโครงการทุนการศึกษาการแลกเปลี่ยนคอนเสิรต์และโครงการร่วมกันรกัษา
ความสมัพันธ์ทั่วโลกกับดนตรีที่เป็นมิตรและสถาบนัการศึกษาศิลปะ รวมถึงมหาวิทยาลยัดนตรี
และ ศิลปะการแสดงเวียนนา (University of Music and Performing Arts Vienna.  2019: 
Online) พบว่า มหาวิทยาลัยไดเ้ป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุด และมีชื่อเสียงที่สุด ในดา้น
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ศิลปะ การแสดงละคร เพลงและภาพยนตร ์ มี 115 สาขาการศึกษา และ 41 โปรแกรม มีการ
รบัรองใน 24 สถาบันการศึกษาของประเทศ และเป็นเรื่องส าคัญในกิจกรรมทางวัฒนธรรมของ
ออสเตรีย  มหาวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดงกราซ (University of Music and Dramatic 
Arts Graz.  2019: Online) พบว่า เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงเฉพาะทางดา้นดนตรีและ
ศิลปะการแสดง เปิดสอนแตกสาขาไปมากถึง 17 สาขาดว้ยกัน มีการเรียนการสอนที่แบ่งเฉพาะ
ดา้นไวอ้ย่างชัดเจน ลงลึกในรายละเอียดของแต่ละเครื่องดนตรีอย่างแทจ้ริง ท าให้นักศึกษาได้
เรียนรูเ้ฉพาะสิ่งที่สนใจไดเ้ต็มที่ นอกจากนีย้ังเปิดโอกาสใหน้ักศึกษาไดเ้ขา้ร่วมประกวดหรือเขา้
รว่มงานประจ าวงใหญ่ต่างๆ ไดอ้ย่างอิสระ และมหาวิทยาลยัซิดนีย ์ออสเตรเลีย (The University 
of Sydney.  2019: Online) พบว่า เป็นสถาบนัอุดมศึกษาไดบ้ริหารจัดการดา้นการเรียนการสอน
ทางดา้นทัศนศิลป์ที่วิทยาลยัศิลปะสามารถช่วยใหน้ักศึกษาไดม้ีความคิดสรา้งสรรคแ์นวคิดและ
ทักษะทางเทคนิคที่สามารถน าไปใชไ้ดห้ลากหลายสาขาวิชา ในขณะที่เศรษฐกิจเชิงสรา้งสรรค์
ขยายตัว ในกระบวนการดิจิตอลและวิธีคิดแบบดัง้เดิม และการสื่อสารผ่านสื่อที่ยงัใชรู้ปภาพเป็น
เรื่องส าคัญ สิ่งเหล่านีเ้ป็นที่ตอ้งการในหลายอุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ออกแบบ และการสื่อสารโทรคมนาคม และมหาวิทยาลัยวอชิงตัน เซนต์หลุยส ์ (Washington 
University in St.Louis.  2019: Online) พบว่า เป็นมหาวิทยาลัยอิสระ ก่อตั้งในปี ค.ศ.1853  
เปิดสอนในวิทยาเขต 4 แห่ง ไดแ้ก่ แดนฟอรธ์เมดิคัล, นอรธ์,  เวสต ์และศูนยก์ารวิจยัไทสนั โดยมี
ความโดดเด่นดา้นวิชาการศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์การออกแบบและทัศนศิลป์ ศิลปะ และ
สถาปัตยกรรมและการออกแบบเมือง  

จากการบริหารสถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์สู่ความเป็นเลิศนัน้ เป็นพันธกิจส าคญัประการ
หนึ่ง เพราะการจดัการความเป็นเลิศเป็นความมุ่งมั่นที่องคก์รตอ้งการกระท าและจ าเป็น แนวทาง
ในการปฏิบัติยังขาดชัดเจนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว ้โดยเฉพาะบริบทการบริหารจัดการ 
ประเด็นอาจจะไม่ใช่ผูบ้ริหารและบุคลากรในองคก์ร เพราะในกระบวนการที่จะมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
(สมาน อศัวภมูิ. 2559, น. 1) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณฐัปาลิน นิลเป็ง (2557, น. 21) ไดศ้กึษา
เรื่องยุทธศาสตรก์ารพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกสู่ความเป็น
สถาบนัอุดมศึกษาชัน้น า พบว่า กลุ่มตัวอย่างผูบ้ริหารและกลุ่มตัวอย่างอาจารย ์ในกลุ่มตัวอย่าง
อาจารยส์  าหรบัผลการวิเคราะหต์ามประเด็นย่อยแต่ละหมวดพบทัง้ประเด็นที่เป็นจุดแข็งและจุดที่
ตอ้งพัฒนาขององคก์ารเพื่อน าไปเป็นแนวทางการวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาองคก์ารสู่การเป็น
สถาบนัอดุมศกึษาชัน้น า  
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จากวิสยัทศันข์องสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ที่มุ่งเนน้ใหส้ถาบนัเป็นสถาบนัการศึกษาชัน้
น าด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ จากการบริหารจัดการ เห็นไดว้่าสถาบันมีการ
เปลี่ยนแปลงหลายดา้น เช่น นโยบายการบริหารจัดการ โครงสรา้งการบริหารจัดการ การจัดการ
เรียนการสอน หลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีความ
หลากหลาย  บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลา ระบบประกันคุณภาพการศึกษามีการ
เปลี่ยนแปลงอย่าวต่อเนื่อง และไดน้ าแนวคิดทฤษฎีทางการบรหิารของแมคคินซีย ์(McKinsey 7s 
Framework) เพื่อตอ้งการน าเสนอว่าประสิทธิภาพขององคก์รเกิดจากความสัมพันธ์ของปัจจัย  
ต่าง ๆ 7 ประการ ได้แก่ 1) กลยุทธ์ (Strategy) 2) โครงสร้าง (Structure) 3) ระบบ (System)  
4) รูปแบบ (Style) 5) การจัดการบุคคลเข้าท างาน (Staff) 6) ทักษะ (Skill) และ 7) ค่านิยมร่วม 
(Shared Value) (เลิศชาย ปานมขุ.  2563: ออนไลน)์ น ามาประยุกตใ์ชใ้นการแกไ้ขปัญหาภายใน
องคก์ร อีกทัง้สภาพปัญหาของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ในปัจจุบนัในภาพรวม การเปลี่ยนแปลง
จากภาครฐับาลส่งผลให้นโยบายระดับประเทศที่เก่ียวกับการศึกษาขาดความชัดเจนท าใหก้าร
บริหารจัดการและการจัดการการศึกษาไดร้บัผลกระทบ และสถาบนัไม่ไดส้ังกัดในหน่วยงานที่จัด
การศึกษาโดยตรง ท าใหก้ารพัฒนาบุคลากรไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบนั ไดส้ะทอ้น
ปัญหาภาพรวม ไดแ้ก่ องคป์ระกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต สถาบนัขาดการจดัท าแผนใหค้รอบคลุม
การจัดกิจกรรมพัฒนา และบริการนักศึกษาในภาพรวมของสถาบันที่คณะสามารถน าไป
ด าเนินการในระดับคณะ การก าหนดโครงการหรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษาควรมีการก าหนด
ตัวชีว้ัดใหส้อดคลอ้งกับวัตถุประสงค ์และก าหนดตัวชีว้ัดความส าเร็จร่วมกัน และทุกกิจกรรมที่
ด  าเนินการควรประเมินความส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละตวัชีว้ดัของกิจกรรมนัน้ องคป์ระกอบที่ 2 
การวิจัย บุคลากรมีภาระงานสอนมากท าใหเ้ป็นอุปสรรคในการท างานวิจัยและงานสรา้งสรรค ์
จ านวนบุคลากรที่ท างานวิจัยมีจ านวนนอ้ย งบประมาณในการท าวิจัยในแหล่งทุนภายนอกมีอยู่
อย่างจ ากดั ไม่เพียงพอส าหรบัการจดัสรร ควรเพิ่มกิจกรรมความร่วมมือกบัสถาบนัอดุมศึกษาที่มี
หลกัสตูรการเรียนการสอนดา้นศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และทศันศิลป์ ควรก าหนดเปา้หมายในการ
ท าวิจยัของแต่ละหน่วยงานใหช้ดัเจน เพื่อใหส้ถาบนัไดจ้ดัสรรงบประมาณ และสดัส่วนงานวิจยัได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ควรบูรณาการงานวิจัยกับงานอ่ืน ๆ ในทุกระดับ และควรก าหนดใหช้ัดเจน
ระหว่างทุนสนับสนุนงานวิจัยระดับอุดมศึกษา กับระดับพืน้ฐาน องค์ประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ แผนการใหบ้รกิารวิชาการแก่สงัคม ควรมีความชดัเจนและต่อเนื่อง เพื่อใหห้น่วยงานที่รบั
บริการเกิดความเขม้แข็งและยั่งยืน และควรเปิดหลกัสูตรส าหรบัคนทุกช่วงวัย องคป์ระกอบที่ 4 
การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมและความเป็นไทย สถาบนัมีคู่แข่งในการจดัการการศกึษาดา้น
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ศิลปวัฒนธรรม  บุคลากรมีภาระหน้าที่ในด้านการเรียนการสอน และงานพิเศษอ่ืน ๆ ได้รับ
มอบหมายเป็นจ านวนมาก ขาดงานสรา้งสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรม ควรขยายเครือข่าย
เผยแพรด่า้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ใหค้รอบคลมุทกุประเทศในอาเซียน และขยาย
เครือข่ายเพิ่มในทวีปอ่ืน ๆ เพิ่มเติม และควรเพิ่มมิติทางด้านอ่ืน ๆ เขา้มาเพิ่มในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เช่น การท าความร่วมมือทางการศึกษา องค์ประกอบที่  5 การบริหารจัดการ  
การจัดการศึกษาของสถาบันมีความหลากหลาย มีทั้งระดับการศึกษาขั้ นพื ้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ท าใหก้ารด าเนินงานดา้นประกันคุณภาพมีปัญหาน าไปสู่การ
ปฏิบติั ระบบการบรหิารดา้นความรว่มมือกบัหน่วยงานภายนอกยงัไม่เป็นรูปธรรม และการบรหิาร
จัดการยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ขาดรูปแบบการบริหารจัดการ เพื่อมุ่งสู่ความเป็ นเลิศ 
สถาบนัควรวิเคราะหแ์ละจัดระบบงานใหช้ัดเจน และเชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ระดับรายบุคคล และควรจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรในระดับสถาบันที่สอดคลอ้งกับ
วิสยัทัศน ์และพันธกิจใหค้รอบคลุมบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภทใหม้ีความชัดเจน และสามารถ
ขับเคลื่อน ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน ถ่ายทอดไปยังระดับคณะต่อไป (สถาบันบณัฑิตพัฒน
ศิลป์.  2560: 58-60 และสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์.  2561, น.13-17) 

สอดคลอ้งกับ หทัยรตัน ์บุญมา (2561, น.71-72) ไดศ้ึกษาเรื่อง การส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์การของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม  พบว่า สภาพปัญหาของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 1. ขาดการส่งเสริมภาวะผู้น าที่จ  าเป็นในหน่วยงาน ได้แก่ 1) ควรส่งเสริม
บคุลากรใหเ้ห็นความส าคญักบัการประยกุตใ์ชห้ลกัการบริหารท่ีมุ่งผลสมัฤทธิ์ ซึ่งผูบ้ริหารจะเป็นผู้
มอบหมายงานโดยพิจารณาจากความตั้งใจ ความรบัผิดชอบ ศักยภาพและความถนัดของบุคล
การแต่ละคร 2) การน ากลยุทธใ์นการบริหารจัดการมาใชบ้ริหารจดัการตามนโยบายขององคก์าร 
3) ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมในองคก์ร เพื่อใหเ้กิดการท างานเป็นร่วมกัน 2. ขาดการด าเนินการ
ดา้นนโยบายใหเ้กิดความชดัเจน เพื่อใหเ้กิดการบรหิารจดัการโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 3. ขาดการ
ส่งเสริมลักษณะองคก์ารใหบุ้คลากรมีความตระหนักในการปฏิบัติงานแบบผสมผสานระหว่าง
ความเป็นสากล และถือระบบอาวุโส  4. สถาบันขาดการสรา้งความผูกพันต่อองคก์าร โดยใหม้ี
ชื่อเสียงเป็นที่ยอดรบัของสังคม 5. บุคลากรในสถาบันขาดการตอบสนองความคาดหวังในการ
บริหารจดัการเพื่อน าไปสู่การบริหารที่มีจุดหมายเดียวกนั ไดแ้ก่ 1) ควรส่งเสริมศกัยภาพบุคลการ
ใหม้ีประสิทธิภาพในการท างานใหเ้ป็นที่ยอดรบัของสาธารณชน ในวงการศึกษาศิลปะ และการ
แสดง 2) ควรส่งเสริมนักศึกษาใหเ้ป็นบุคคลที่มีความสามารถดา้นศิลปะที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม กตัญญู สามารถแสดง เผยแพร่ พัฒนาอนุรกัษ์ สามารถแสดง เผยแพร่ พัฒนาอนุรกัษ ์
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สืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติได้อย่างดีและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 3) ควร
สง่เสรมิใหน้กัศกึษาเป็นบคุคลเป็นผูท้ี่มีจิตใจที่เขม้แข็ง สามารถเชิญ และแกไ้ขเฉพาหนา้ไดอ้ย่างมี
วิจารณญาณ  

นอกจากนีผู้ว้ิจัยยังไดท้ าการสัมภาษณ์รองอธิการบดีสถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า 
การบริหารสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ของสถาบันยังมีสภาพปัญหาอยู่หลายประการ  
1) ด้านบุคลากรซึ่งขาดการเขา้ใจความคิดในการท างานให้ตรงตามวิสัยทัศน์ ส่วนมากท างาน
ประจ าตามหนา้ที่  2) การก าหนดยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธข์องสถาบนัยงัขาดความชดัเจนที่จะไปสู่
ความเป็นเลิศ 3) โครงสรา้งการบรหิารที่ไม่ชดัเจน และไม่เอือ้ต่อการบริหารในการที่จะน าสถาบนัสู่
ความเป็นเลิศ 4) การสรา้งวิสยัทศันร์่วมของบุคคลในสถาบนัจะสรา้งความเป็นเลิศไดทุ้กภาคส่วน
ตอ้งมีส่วนร่วมทุ่มเทเพื่อสถาบนั 5) บุคลากรขาดแรงจูงใจหรือสิ่งเรา้ที่จะท างานใหไ้ปสู่ความเป็น
เลิศได ้ (อ านวย นวลอนงค.์  2562: สัมภาษณ์) และสอดคล้องกับงานวิจัยของวาสนา บุญญา
พิทักษ์ (2554, น.1) ที่ไดศ้ึกษาเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การบริหารคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์
คณุภาพการศกึษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศส าหรบัสถาบนัอดุมศกึษาที่จดัหลกัสตูรสาขาดนตรี
และนาฏศิลป์ไทย พบว่า ด้านการบริหารคุณภาพการศึกษาส่วนใหญ่เป็นไปตามแนวประกัน
คณุภาพการศึกษา สว่นดา้นแนวปฏิบติัที่ดี จ าแนกได ้2 กลุ่ม คือ แนวปฏิบติัที่ดีเฉพาะศาสตรต์าม
เกณฑป์ระกนัคณุภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ และดา้นการพฒันากลยุทธ ์ก าหนด
กลยุทธ์ได้ ดังนี ้1) ความเป็นผูน้  ามืออาชีพ สามารถพัฒนาศาสตรด์้านดนตรี นาฏศิลป์ไทยทั้ง
ระบบรวมถึงพัฒนาการบริหารจัดการเพื่ อคุณภาพการเรียนรู้ด้านดนตรี นาฏศิลป์ไทย  
2) มีแผนพัฒนาการบริหารจัดการกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศการเตรียมเป็นประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกที่มีคุณภาพ 3) สรา้งทางเลือกทางการศึกษาดา้นดนตรีและนาฏศิลป์
ไทยที่หลากหลาย พัฒนารูปแบบบริการวิชาการใหเ้หมาะสมกับทอ้งถิ่นรวมถึงส่งเสริมการมีงาน
ท า 4) ขบัเคลื่อนการวิจยัอย่างเป็นรูปธรรมพฒันาและถ่ายทอดองคค์วามรูจ้ดัระบบสารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจของผู้บริหาร 5) การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านผู้สอนสรา้ง
สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศองคก์ารที่เอือ้ต่อการปฏิบติังานเพื่อสรา้งความภกัดีต่อองคก์ารและ 
6) การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดบัการจดัการศกึษาดา้นดนตรี นาฏศิลป์ไทยสู่ความ
เป็นเลิศ  

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นสิ่งที่สามารถใชย้ืนยันไดว้่า สถาบนัการศึกษา
ได้มีการจัดระบบบริหารจัดการการศึกษา การบริหารจัดการองค์การในด้านต่าง ๆ ของ
สถาบนัการศึกษาว่ามีคณุภาพมากนอ้ยเพียงใด และมีสิ่งใดบา้งที่จะตอ้งไดร้บัการปรบัปรุงพฒันา
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ใหดี้ขึน้ เพื่อใหเ้ป็นสถาบนัการศึกษาที่จดัการศกึษาไดต้ามมาตรฐาน มีคณุภาพ มีความน่าเชื่อถือ
และเป็นที่ยอมรบัของสาธารณชน สถาบนัการศึกษาเมื่อผ่านการรบัรองจากการประเมินคุณภาพ
การศึกษาก็นับ ได้ว่ามี ระดับความ เป็น เลิศตามเกณฑ์การประเมิ นคุณภาพภายนอก
ระดบัอดุมศึกษาของส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) 
คุณภาพและความเป็นเลิศมีความหมายคลา้ยกันใชแ้ทนกันได ้ทัง้นี ้คุณภาพและความเป็นเลิศ
ต่างหมายถึง คุณลักษณะท่ีมีมาตรฐานสูง และตัง้ใจจะใหเ้กิดผลสมัฤทธิ์ไม่ต ่าไปกว่ามาตรฐาน 
(Gardner, J,  1961) และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีจุดที่ควรพัฒนา ไดแ้ก่ 1) สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์และคณะควรมีการวิเคราะห์แผนการบริการวิชาการแก่สังคมที่ค  านึงถึงศักยภาพ
บคุลากรของคณะและสถาบนัที่มีอตัลกัษณเ์ด่น โดยอาจจะก าหนดการใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคม 
เช่น หลกัสตูรระยะสัน้ การบรหิารพืน้ที่ที่มีอยู่ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ หรือการจดัผลงานแต่ละคณะ 
เพื่อท าให้เกิดรายได ้2) สถาบันควรเร่งรดัการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหก้ับบุคลากรทุกคน  ทุกส่วนงาน  เพื่อสรา้งวัฒนธรรมคุณภาพในการปฏิบัติงานให้
เกิดขึน้อย่างแทจ้รงิ 3) สถาบนัควรมีการจดัการอบรม ประชุม หรือใหค้วามรูก้บับุคลากรที่เก่ียวกบั
การจัดท าแผนและถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อที่จะสามารถน าวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้
เพื่อใหเ้กิดการพัฒนาทั้งในระดับปฏิบัติการงานโครงการ/กิจกรรม และระดับภาพรวมใหญ่ของ
แผนกลยุทธ์ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องเชื่อมโยงกันและวัดความส าเร็จไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมที่
ชัดเจนยิ่งขึน้ (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน).  
2557, น.5) 

ดว้ยเหตุผลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเป็นปัญหาที่เก่ียวขอ้งกับการบริหารและการพัฒนา
สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์สูค่วามเป็นเลิศดา้นต่าง ๆ ทัง้สิน้และการบรหิารงานนัน้เป็นองคป์ระกอบ
ส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของสถาบันฯ จ าเป็นที่จะต้องปรับปรุง และแก้ไขใน
ประเด็นที่ส  านักงานประกนัคณุภาพไดเ้สนอแนะไวเ้พื่อใชเ้ป็นแนวทางพัฒนาของสถาบนัฯ ผูว้ิจัย
จึงสนใจที่จะน าแนวคิดและผลจากการวิจัยต่าง ๆ มาศึกษาประกอบกับการศึกษาสภาพและ
ปัญหาการรูปแบบการบริหารงานของ สู่ความเป็นเลิศของสถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์ ที่ปฏิบติัอยู่
หรือที่เกิดขึน้จริงมาเป็นขอ้มลูในการพัฒนาเป็นรูปแบบการบริหารงาน ซึ่งผลการวิจัยที่ไดจ้ะเป็น
ขอ้มูลส าหรบัการพัฒนาเป็นรูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
ต่อไป 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 

การวิจยัในครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังของการบริหารจัดการสู่ความ

เป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 
2. เพื่อพฒันารูปแบบการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ 

และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 
3. เพื่อใหข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการน ารูปแบบการบรหิารจดัการสูค่วามเป็นเลิศ

ดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ไปใช ้

ความส าคัญของการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีท้  าใหไ้ดรู้ปแบบการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีต

ศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ เพื่อน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานดา้น
นาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่ เป็นมาตรฐานวิชาชีพและเป็นที่ยอมรับของสังคม 
สามารถเป็นแหล่งการเรียนรู ้ใหบ้ริการทางวิชาการดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์แก่
ผูบ้รหิาร คณาจารย ์ขา้ราชการ นิสิต นกัศกึษา บคุคลทั่วไป ชุมชนและทอ้งถิ่น ทัง้ยงัเพิ่มศกัยภาพ
ในการแข่งขันกับหน่วยงาน สถาบันการอุดมศึกษา ในอนาคตได้ และเพิ่มศักยภาพในการ
สรา้งสรรคผ์ลงาน นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่ออนุรกัษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่งานดา้นนาฏศิลป์ 
ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ใหสู้ค่วามเป็นเลิศในระดบัประเทศ และระดบัสากล 

ขอบเขตของการวิจัย 
รูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์

ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ มีขอบเขตการวิจยัดงัต่อไปนี ้ 
1.ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล 

ระยะที่ 1  การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังของการบริหาร
จดัการสูค่วามเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ มี
ขอบเขตดา้นประชากรดงัต่อไปนี ้

1. ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสรา้งเพื่อศึกษาการบริหาร
จดัการดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ คือ ผูบ้ริหาร และคณะกรรมการบริหารจดัการ
ดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ จ านวน 4 แห่ง แห่งละ 2 คน รวมจ านวน 8 คน   ไดแ้ก่ 
วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล , 
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วิทยาลยัดนตรี มหาวิทยาลยัรงัสิต และคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยั
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร ์โดยมีคณุสมบติัตามที่ผูว้ิจยัก าหนดไว ้

2. ผูใ้หข้อ้มูลในการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังของการ
บริหารจัดการดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร คณาจารย ์บุคลากร
ทางการศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ เป็นหน่วยงานระดับอุดมศึกษาโดยตรง ได้แก่ 
ส  านักงานอธิการบดี คณะศิลปศึกษา คณะศิลปนาฏดุริยางค์ คณะศิลปวิจิตร จ านวน 4 แห่ง 
วิทยาลยันาฏศิลปสว่นกลางและสว่นภมูิภาค จ านวน 12 แห่ง และวิทยาลยัช่างศิลปสว่นกลางและ
สว่นภมูิภาค จ านวน 3 แห่ง รวมเป็น 19 แห่ง รวมจ านวนทัง้สิน้ 1,201 คน 

ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ 
ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ มีขอบเขตดา้นประชากรดงัต่อไปนี ้

1. ผูใ้หข้อ้มูลในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการประกอบดว้ย เป็นผูม้ี
ความรูค้วาม สามารถ มีประสบการณ ์และมีความเชี่ยวชาญดา้นการบรหิารจดัการดา้นนาฏศิลป์ 
ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป์ จ านวน 9 คน ซึ่งมีคุณสมบติัตามที่
ผูว้ิจยัไดร้ะบไุว ้

2. ผูใ้หข้อ้มูลในการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได ้ประกอบดว้ย 
ผูบ้รหิาร คณาจารย ์และบุคลากรทางการศกึษา ไดแ้ก่ ส  านกังานอธิการบดี คณะศิลปศกึษา คณะ
ศิลปนาฏดุริยางค ์คณะศิลปวิจิตร จ านวน 4 แห่ง วิทยาลัยนาฏศิลปส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
จ านวน 12 แห่ง และวิทยาลยัช่างศิลปส่วนกลางและส่วนภมูิภาค จ านวน 3 แห่ง รวมเป็น 19 แห่ง 
แห่งละ 3 คน รวมจ านวน 57 คน 

ระยะที่ 3 ผู้ให้ข้อมูลในการให้ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการน ารูปแบบการ
บรหิารจดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒัน
ศิลป์ไปใช ้จ านวน 9 คน ซึ่งมีคณุสมบติัตามที่ผูว้ิจยัไดก้ าหนดไว ้

2.ขอบเขตด้านตัวแปรทีศ่ึกษา 
ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาแนวคิดการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เกณฑร์างวัลคุณภาพ

แห่งชาติ (TQA) และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั (PMQA) และแนวคิดทฤษฎีของ
นกัวิชาการสงัเคราะหม์าเป็นตวัแปรในการศึกษา ดงันี ้

1. ด้านการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
1.1 ภาวะผูน้  าและการน าองคก์ร 
1.2 การวางแผนกลยทุธ ์
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1.3 การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับรกิารและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย 
1.4 การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้
1.5 การมุ่งเนน้บคุลากร 
1.6 การมุ่งเนน้ระบบปฏิบติัการ 
1.7 ผลลพัธก์ารด าเนินการ 

และได้น าแนวคิดทฤษฎีทางการบริหารของแมคคินซีย์  (McKinsey 7s 
Framework) ยังน าเสนอประสิทธิภาพขององค์กรเกิดจากความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ 7 
ประการ ดงันี ้

2.ด้านการบริหารจัดการ 
2.1กลยทุธข์ององคก์ร 
2.2โครงสรา้งองคก์าร 
2.3ระบบการปฏิบติังาน 
2.4บคุลากร 
2.5ทกัษะ ความรูค้วามสามารถ 
2.6รูปแบบการบรหิารจดัการ 
2,7ค่านิยมรว่ม 

ผู้วิจัยน าแนวคิดการด าเนินการที่ เป็นเลิศ (EdPEx) เกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ (TQA) และเกณฑค์ณุภาพการบริหารจดัการภาครฐั (PMQA) เป็นหลกัในการศึกษา จึง
ไดส้งัเคราะหแ์นวคิดดงักล่าวเพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศดา้น
นาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และก าหนดเป็นตัวแปรที่
ศกึษา ดงันี ้ 

1)  ภาวะผูน้  าและการน าองคก์ร  
2) การวางแผนกลยทุธ ์ 
3) การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับรกิารและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย  
4) การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้ 
5) การมุ่งเนน้บคุลากร  
6) การมุ่งเนน้ระบบปฏิบติัการ  
7) ผลลพัธก์ารด าเนินการ 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1. การพัฒนารูปแบบ หมายถึง กระบวนการสรา้งหรือการพัฒนาแบบจ าลอง การ
ทดสอบทางดา้นหลกัการ วิธีการด าเนินงาน และหลกัเกณฑต่์าง ๆ ของระบบ เพื่อน าไปสู่ในการ
พัฒนารูปแบบที่ ดี  และสามารถยึดถือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุ
วตัถปุระสงคไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคณุภาพ 

2. การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ หมายถึง การด าเนินงานต่าง ๆ ทางดา้นการ
บริหารจดัการของผูบ้ริหารสถาบนัการอดุมศึกษาตามเกณฑค์ณุภาพการศึกษาใหม้ีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เกณฑ์
รางวลัคณุภาพแห่งชาติ (TQA) และเกณฑค์ณุภาพการบริหารจดัการภาครฐั (PMQA) เพื่อมุ่งไปสู่
ความเป็นเลิศของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์  ประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบ ดงัต่อไปนี ้

2.1 ภาวะผู้น าและการน าองคก์ร หมายถึง วิธีการที่ผูบ้ริหารและผูน้  าขององคก์รชี ้
แนวทางในการก าหนดวิสยัทศันเ์ปา้หมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ค่านิยม ความคาดหวงัผลการ
ด าเนินการขององคก์าร โดยใหค้วามส าคญักบัวิธีการที่ผูบ้รหิารขององคก์รสื่อสารกบับุคลากร และ
สรา้งบรรยากาศที่ส่งเสริมใหเ้กิดพฤติกรรมการด าเนินการที่มีจริยธรรม และผลการด าเนินการที่ดี 
รวมถึงระบบการก ากับดแูลตนเองที่ดี ความรบัผิดชอบต่อสงัคม รวมทัง้การสนับสนุนชุมชน ผูน้  า
องคก์รตอ้งมีความรอบรูใ้นทุกดา้น ระเบียบต่าง  ๆ เช่น ระเบียบการเงิน พสัด ุมีการจดัฝึกอบรม มี
การท างานเป็นทีม สามารถแสดงความคิดเห็นได ้ผูบ้ริหารตอ้งมีวิสัยทัศน ์มีการบริหารจัดการ
องคก์รตามนโยบายขององคก์ร มีการตัดสินใจโดยระบบคณะกรรมการร่วมกันคิดท างานเป็นทีม 
และควรมีการผลกัดนักระบวนการต่าง ๆ ใหไ้ปสูร่ะดบันานาชาติ 

2.2 การวางแผนกลยุทธ ์หมายถึง การวางแผนปฏิบติัการ การถ่ายทอดเพื่อน าแผน
ไปปฏิบติั วิธีการที่องคก์รปรบัเปลี่ยนแผนเมื่อสถานการณม์ีการเปลี่ยนแปลงไป และเป็นวิธีการวดั
ความส าเร็จ โดยเป็นส่วนที่ส  าคญัในการวางแผนกลยุทธ์ การวางแผนเป็นขัน้เป็นตอน การบรหิาร
การเปลี่ยนแปลงได ้มีการวางแผนท าหลกัสตูรระยะสัน้เพื่อสรา้งเครือข่ายดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีต
ศิลป์ และทศันศิลป์ การวางแผนกลยทุธใ์นการกระจายไปสู่ชมุชน เพื่อเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม การ
วางแผนกลยุทธ ์มุ่งความเป็นอยู่ที่มั่นคง มุ่งเนน้การศึกษาไปสู่นานาชาติ ทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมใน
การพฒันาการศกึษาใหเ้ป็นเลิศ 

2.3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง เป็น
ภารกิจหลกัของสถาบนัพึงใหบ้รกิารแก่ชุมชน สงัคม และประเทศชาติ โดยใหบ้ริการในรูปแบบต่าง 
ๆ ตามความถนัดและในดา้นที่สถาบนัมีความเชี่ยวชาญ การใหบ้ริการอาจมีการใหแ้บบเปล่าโดย
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ไม่คิดค่าใชจ้่ายหรืออาจมีการคิดค่าใชจ้่ายตามความเหมาะสม โดยใหบ้รกิารทัง้หน่วยงานภาครฐั
และเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชม และสงัคม สรา้งเครือข่ายผูป้กครองของ
นักศึกษา มีการติดตามประเมินผล เพื่อความมั่นใจว่าหลักสูตรสามารถเปิดสอนได้จริง สรา้ง
เครือข่ายของนักศึกษาใหม้ีประธานนักศึกษา กิจการนักศึกษา มีส่วนร่วมในการพูดคุยเก่ียวกับ
ปัญหากบัผูบ้ริหารได ้มีการปรบัวิธีการด าเนินการใหอ้ยู่ร่วมกนัได ้และนกัศกึษาที่ส  าเรจ็การศึกษา
ไดม้ีงานท า ขาดอตัราอาจารยผ์ูส้อน และอาจารยผ์ูส้อนต่างชาติ สาขาวิชาเฉพาะควรมีการส ารวจ
ความพึงพอใจของนักศึกษา ผูป้กครอง และมีการประเมินอาจารยผ์ูส้อนจากนักศึกษา การสรา้ง
ความผูกพันกับนักศึกษาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีการทุนสนับสนุนใหน้ักศึกษามีการเรียน
แลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยที่  MOU ในต่างประเทศ และพัฒนาหลักสูตรที่ เปิดใหม่ การปรับ
หลกัสตูรต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูร้บับรกิาร 

2.4 การวัด การวิเคราะห ์และการจัดการความรู้ หมายถึง เป็นการตรวจประเมิน
เก่ียวกบัการวดั การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานขององคก์ร เพื่อใหส้อดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกัน
ทัง้องคก์ร เพื่อใชติ้ดตามผลการปฏิบติังาน การตดัสินใจของผูบ้รหิาร และน าขอ้มลูสานสนเทศมา
เรียนรูเ้พื่อใหเ้กิดนวตักรรม เพื่อใหเ้กิดการน ามาปรบัปรุงและพฒันาองคก์ร การจดัการความรู ้การ
ส่งเสริม นโยบายในการท า KM มีงบประมาณสนับสนุนในการจดัท า KM และขยายผลและจดัท า
เป็นรูปแบบในการท า KM แลว้น ามาขยายผลว่าเป็นอย่างไร ประชมุปรกึษาหารือ เพื่อแกไ้ขปัญหา
ต่อไป 

2.5 การมุ่งเน้นบุคลากร  หมายถึง กระบวนการของสถาบันใช้แนวทางการ
ด าเนินการสรรหา คดัเลือก และการบรรจุบุคลากรที่มีความรูค้วามสามารถเขา้มาปฏิบติังาน เพื่อ
สรา้งความเจริญก้าวหน้าให้แก่องค์การ พรอ้มทั้งเอาใจใส่ต่อการพัฒนารกัษาให้บุคลากรที่
ปฏิบัติงาน ได้เพิ่มพูนความรู ้ความสามารถมากยิ่งขึน้  และเป็นการบริหารจัดการและพัฒนา
เพื่อให้บุคลากรที่ศักยภาพที่ดีที่สุด ผู้บริหารองคก์รจะต้องส่งเสริมให้บุคลากรมีความสามารถ
จดัการแกปั้ญหาเรียนรูไ้ด ้มีความกระตือรือรน้ มีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์มีความเป็นภาวะผูน้  าที่
มีวิสยัทัศน ์และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอย่างดี การสรา้งความเสมอภาค ทุนคนมีส่วน
รว่มในการท างาน การส่งเสริมใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมใหไ้ดไ้ปแสดงผลงาน เผยแพรศิ่ลปวฒันธรรม
ในต่างประเทศ การช่วยพัฒนาส่งเสริมใหบุ้คลากรไดม้ีโอกาสสรา้งผลงานสรา้งสรรค ์ช่วยพัฒนา
ส่งเสริมใหม้ีความกา้วหนา้ในวิชาชีพ และการสนบัสนุนใหบุ้คลากรท างานวิจยัสรา้งสรรค ์การท า
ผลงานต าแหน่งทางวิชาการ การให้ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทั้งภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ 
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2.6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ หมายถึง ระบบต่าง ๆ ที่ใชภ้ายในองคก์ร เพื่อการ
บริหารจัดการในการใชท้รพัยากรต่าง ๆ ใหม้ีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลน าไปสู่ผลผลิต และการ
บริการที่มีคณุภาพแก่ผูร้บับริการเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ ควบคมุ และปรบัปรุงกระบวนการต่าง 
ๆ ได ้มีการวางแผนระบบปฏิบัติการ การจัดท างานแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติงานทุกภาค
การศกึษา มีระบบ Operation System การจดัการทั่วไปใหส้ามารถปฏิบติัการไดอ้ย่างรวดเรว็ การ
บริหารจดัการระบบ Work Process เป็นแบบทุกอย่างตามแผนใหไ้ปในทิศทางเดียวกนั และมีการ
ออกแบบกระบวนการท างานขององคก์ร มีระบบการท างานเป็นทีม การท างานร่วมกัน ทุกคนมี
สว่นรว่มในการปฏิบติัการ และส่งเสรมิใหน้ะระบบ PDCA, KM, ITQF, QA น ามาพฒันาระบบงาน
อย่างต่อเนื่อง 

2.7 ผลลัพธ์การด าเนินการ หมายถึง เป็นการตรวจสอบประเมินผลของการ
ด าเนินงาน และแนวโน้มของสถาบันอุดมศึกษาในมิติต่าง ๆ โดยอาศัยการประเมินผลของ 
Balanced Scorecard เพื่อสอดรบักบัระบบการประเมินผลที่สถาบนัอดุมศกึษาไดด้ าเนินการตาม
ค ารบัรองการปฏิบติัราชการ ซึ่งอยู่ภายใตก้รอบการประเมินผล 4 มิติ ไดแ้ก่ มิติดา้นประสิทธิผล
ตามพันธกิจ มิติดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ มิติดา้นประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการ และมิติ
ดา้นการพัฒนาองคก์ร การบริหารการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีปัจจัยภายในและภายนอก เน้น
มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ เน้นผลลัพธ์ความส าเร็จของผู้ส  าเร็จการศึกษาไปสู่
สาธารณชน สรา้งความรว่มมือรว่มใจของอาจารยผ์ูส้อนกบันกัศึกษา และน าผลงานของนกัศึกษา 
ศิษยเ์ก่าที่ไดร้บัรางวลัระดบัชาติ และนานาชาติ มุ่งไปสูค่วามเป็นเลิศ   

3. สภาพปัจจุบัน หมายถึง สภาพความเป็นจริงหรือสภาพที่เกิดขึน้จริงต่อการบริหาร
จดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์ 
ตามความเห็นของผูบ้ริหาร คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา ในการวิจยัครัง้นีแ้บ่งออกเป็น 
7 ดา้น ไดแ้ก่ ภาวะผูน้  าและการน าองคก์ร การวางแผนกลยุทธ ์การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นบุคลากร การ
มุ่งเนน้ระบบปฏิบติัการ และผลลพัธก์ารด าเนินการ 

4. สภาพความคาดหวัง หมายถึง ความปรารถนาหรือความมุ่งหวังของผู้บริหาร 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ 
ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ตามความเห็นของผูบ้รหิาร คณาจารย ์
และบุคลากรทางการศึกษา ในการวิจัยครัง้นี ้แบ่งออกเป็น 7 ดา้น ไดแ้ก่ ภาวะผู้น าและการน า
องคก์ร การวางแผนกลยุทธ ์การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับรกิารและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย  การวดั การ



 18 
 
วิเคราะห ์และการจดัการความรู ้การมุ่งเนน้บุคลากร การมุ่งเนน้ระบบปฏิบติัการ และผลลพัธก์าร
ด าเนินการ 

5. นาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ หมายถึง สภาพที่แสดงใหเ้ห็นถึงความ
โดดเด่นหรือความยอดเยี่ยมทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ โดยมุ่งเน้นการ
บริหารจัดการภาวะผูน้  าและการน าองคก์ร การวางแผนกลยุทธ์ การใหค้วามส าคัญกับผูบ้ริหาร
บริการ การวัด การวิเคราะห์ การจัดการความรู ้บุคลากร ระบบปฏิบัติการ และผลลัพธ์การ
ด าเนินการ เพื่อความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ตามเอกลกัษณว์ิถีวงัหนา้และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น โดย
ยึดรูปแบบราชส านกัซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบมาตรฐาน ความเป็นเลิศดา้นดนตรี โดยสรา้งความรูท้าง
ศาสตรด์นตรีอย่างลุ่มลึก พัฒนาความคิดสรา้งสรรค ์ความเป็นเลิศดา้นคีตศิลป์ สรา้งบณัฑิตให้
เป็นผู้รูใ้นศาสตรด์้านคีตศิลป์ มีความซื่อสัตยต่์อวิชาชีพ สามารถสืบทอดเผยแพร่สู่ชุมชน และ
ความเป็นเลิศดา้นทศันศิลป์ สรา้งบณัฑิตที่มีทกัษะ ความรูค้วามสามารถ ความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์
พฒันางานดา้นทศันศิลป์ อนรุกัษ ์สืบสาน และเผยแพรอ่งคค์วามรูด้า้นทศันศิลป์ 

6. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดกระทรวง
วฒันธรรม จดัการศกึษาระดบัปรญิญาตรี 3 คณะวิชา ไดแ้ก่ คณะศิลปวิจิตร คณะศิลปศึกษา และ
คณะศิลปนาฏดุริยางค ์และจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท ไดแ้ก่ โครงการจัดตั้งบัณฑิต
วิทยาลัย หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขานาฏศิลป์ไทย และสาขาดุริยางคศิลป์ไทย  สาขา
ทศันศิลป์ และก าลงัจะเปิดระดบัปริญญาเอก หลกัสตูรศิลปดษุฎีบณัฑิต สาขานาฏศิลป์ไทย และ
สาขาดรุยิางคศิลป์ไทย 

7. เกณฑก์ารคัดเลือกรูปแบบ หมายถึง เกณฑท์ี่ผูว้ิจยัก าหนดขึน้ เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมของรูปแบบ โดยเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความเหมาะสมกับเกณฑ ์3.51 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยใชก้ารทดสอบที (One Sample t-test) ถา้รูปแบบใดมีคะแนนเฉลี่ยความ
เหมาะสมสงูกว่าเกณฑอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ถือว่ารูปแบบนัน้มีความเหมาะสมในระดบัมาก 
สมควรที่จะน าไปใชเ้ป็นรูปแบบส าหรบัการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีต
ศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ได ้

  
 
 
 
 



 19 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการวิจยัเรื่องการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี 
คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในครัง้นี ้ ผู ้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งจากบคุคลต่าง ๆ มาเป็นกรอบของการวิจยั ดงัต่อไปนี ้

1. แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีการบริหารจัดการ แนวคิด 7s Mckinsey แมคคินซีย ์
ประกอบดว้ยปัจจัย 7 ประการ ไดแ้ก่ กลยุทธ์ขององคก์ร โครงสรา้งองคก์ร ระบบการปฏิบัติงาน 
บคุลากร ทกัษะ ความรูค้วามสามารถ รูปแบบการบรหิารจดัการ และค่านิยมรว่ม 

2. แนวคิดเก่ียวกบัความเป็นเลิศ ผูว้ิจยัไดแ้นวคิดของนกัวิชาการ ดงัต่อไปนี ้
2.1 เกณฑค์ณุภาพการศกึษา เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)เกณฑ ์
2.2 การจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: 

TQA) 
2.3 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management 

Quality Award: PMQA) 
2.4 การบรหิารคณุภาพ ( Total Quality Managemant: TQM)  
2.5 แนวปฏิบติัที่ดี (Best Practice) 

3. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบ ผูว้ิจัยไดแ้นวคิดของ (Keeves,  1997: 386-
393) ไดเ้สนอการสรา้งรูปแบบไว ้5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่   

3.1 ขัน้รวบรวมปัญหา  
3.2 ขัน้พฒันารูปแบบ  
3.3 การทดสอบรูปแบบ  
3.4 การท าใหส้  าเรจ็  
3.5 การพฒันาปรบัปรุงรูปแบบใหท้นัสมยั 

ผูว้ิจัยไดน้ าเฉพาะขัน้ตอนรวบรวมปัญหา และขัน้ตอนพัฒนารูปแบบมาด าเนินการวิจัย
ในครัง้นี ้

4. แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ 
ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดของวาสนา 
บญุญาพิทิกษ ์(2554) รตัติยา ฤทธิรงค ์(2555, น. 11-12) ณัฐปาลิน นิลเป็ง (2557, น. 21) เต็มใจ 
มนตไ์ธสงค ์(2558) ระติกรณ ์นิยมจันัทร ์(2558) กิตติ ศรีนุชศาสตร,์ นาวาอากาศเอก (2560: 74-
86) ดาราพร คงจา (2560: 102) บุญทิพย์ ลิขิตพงษ์วิทย์ (2560, น . 117) ศรุดา ชัยวรรณ  
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(2561, น. 230) ส านกังานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) (2558, น. 32-
66) ส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (2558, น. 21-67) และส านักงานคณะกรรมการการ
อดุมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2558, น. 12-63) พบว่า การบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศดา้น
นาฏศิลป์  ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มาใช้ในการวิจัย 
ประกอบดว้ย ดงัต่อไปนี ้

4.1ภาวะผูน้  าและการน าองคก์ร 
4.2การวางแผนกลยทุธ ์
4.3การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับรกิารและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย 
4.4การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้
4.5การมุ่งเนน้บคุลากร 
4.6การมุ่งเนน้ระบบปฏิบติัการ 
4.7ผลลพัธก์ารด าเนินการ 

จากการสงัเคราะหแ์นวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการบรหิารจดัการสู่
ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ที่ ไดก้ล่าว
มาขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดก้ าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัแสดงในภาพประกอบ 1 
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1. แนวคดิเกี่ยวกับทฤษฎกีารบริหารจัดการ 
การบรหิารแนวคิด 7s Mckinsey แมคคินซยี ์
ประกอบดว้ยปัจจยั 7 ประการ ไดแ้ก่ 1) กลยทุธข์อง
องคก์ร 2) โครงสรา้งองคก์ร 3) ระบบการปฏิบตัิงาน 
4) บคุลากร 5) ทกัษะ ความรูค้วามสามารถ 6) 
รูปแบบการบรหิารจดัการ 7) คา่นิยมรว่ม 

 

 

 

 

2. แนวคดิเกี่ยวกับความเป็นเลิศ 
ไดแ้ก่ 1) )  เกณฑค์ณุภาพการศกึษา เพื่อการ
ด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx)   2) การจดัการตาม
เกณฑร์างวลัคณุภาพแห่งชาติ (TQA) 3) เกณฑ์
การบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA)  4) การบรหิาร
คณุภาพ ( TQM)  5) แนวปฏิบตัทิี่ดี (Best 
Practice) 

 

3. แนวคดิเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ 
การพฒันารูปแบบ รูปแบบ (Keeves,  1997: 386-
393) หมายถงึ การแสดงโครงสรา้ง เพื่อใชศ้กึษา
ความสมัพนัธข์องตวัแปร ไดเ้สนอขัน้ตอนในการ
สรา้งรูปแบบในการด าเนินการวจิยัในครัง้นี ้ 
2 ขัน้ตอน ดงันี ้ 
1) ขัน้รวบรวมปัญหา  
2) ขัน้พฒันารูปแบบ  

การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ 
1. ภาวะผูน้  าและการน าองคก์ร 
2. การวางแผนกลยทุธ ์
3. การใหค้วามส าคญักับผูร้บับริการและผูม้ีส่วนได้

ส่วนเสีย 
4. การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้
5. การมุง่เนน้บคุลากร 
6. การมุง่เนน้ระบบปฏิบตัิการ 
7. ผลลพัธก์ารด าเนินการ 

 

รูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ 

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 

 

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการน ารูปแบบไปใช้การบริหาร
จัดการสู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และ

ทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยัการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศ 
ดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 

 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

ในการวิจัยครัง้นี ้ผู ้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และไดน้ าเสนอตาม
หวัขอ้ต่อไปนี ้

ตอนที่ 1 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการบรหิารจดัการสู่ความเป็นเลิศ 
ตอนที่ 2 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบการบรหิารจดัการ 

สูค่วามเป็นเลิศ 
ตอนที่ 3 แนวคิด และทฤษฎีการบรหิารจดัการ 
ตอนที่ 4 แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบและการพฒันารูปแบบ 
ตอนที่ 5 ความเป็นมา และความส าคญัดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ 
ตอนที่ 6 สาระส าคญัที่เก่ียวขอ้งกบัสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 
ตอนที่ 7 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

ตอนที ่1 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
ความเป็นมาและแนวคิดเบือ้งต้นของการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

ศาสตรก์ารบริหารมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องแต่ละยุคต่างก็มีจุดเน้นที่มีความ
แตกต่างกนัเช่นในยุคทัศนะดัง้เดิมประมาณปี ค.ศ.1890 ใหค้วามส าคญักบัความมีประสิทธิภาพ
ในการท างานและการควบคุมมาก แต่ละเลยความส าคัญของมนุษย ์ในยุคทัศนะเชิงพฤติกรรม  
ซึ่งเริ่มเมื่อ ค.ศ.1910 เป็นตน้มา การบริหารใหค้วามส าคัญกับมนุษยม์ากขึน้ โดยมีความเชื่อที่ว่า
องคก์รที่มีประสิทธิผลนัน้ผูบ้ริหารจะตอ้งเขา้ใจและใหค้วามสนใจกบัการเสรมิสรา้งปัจจยัจูงใจที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการท างานของมนุษยใ์นองคก์ร ส่วยในยคุทศันะเชิงปริมาณ ซึ่งเริ่มเมื่อ ค.ศ.1940 
เป็นตน้มา ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาระบบฐานขอ้มลู มีการใชต้วัแบบคณิตศาสตร ์วิธีการเชิง
สถิติ และการวิจัยเชิงปฏิบติัการเพื่อประกอบการตัดสินใจมากขึน้ (วิโรจน ์สารรตันะ และคณะ .  
2545, น. 16-17) 

ในปลายทศวรรษ 1970 มีการพัฒนาทฤษฎีใหม่ ๆ ที่มีความหลากหลายมากขึน้ 
ศาสตรท์างการบริหารไดร้บัอิทธิพลจากหลากสาขาผสมผสานกนัในลกัษณะสหวิทยาการ และยัง
มีการน าทฤษฎีต่าง ๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กับองค์กรมากขึน้ 
ประยุกตใ์ชไ้ดท้ั่วไป ปัจจุบนัการบริหารองคก์รที่ได้รบัการยอมรบัว่ามีประสิทธิภาพและเป็นที่นิยม
ใช้กันมากที่สุดคือการบริหารคุณภาพแบบทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM) 
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แนวคิดนีม้ีวิวฒันาการมากจากการผลิตทางดา้นอตุสาหกรรมที่ว่าการผลิตตอ้งมีคณุภาพ ซึ่งตอ้งมี
การตรวจสอบผลผลิต ต่อมามีแนวคิดในการควบคุมคุณภาพที่เน้นกระบวนการผลิต โดยการ
ตรวจหาขอ้ผิดพลาดในการท างาน เพื่อหาทางแกไ้ข แนวคิดต่อมาเปลี่ยนเป็นการผลิตสินคา้ใหม้ี
คณุภาพตามความตอ้งการของลกูคา้ เพื่อใหไ้ดม้าตรฐานเป็นที่พอใจจึงเกิดระบบประกนัคณุภาพ
ขึน้ ระบบนีเ้นน้การป้องกนัการเกิดขอ้ผิดพลาดแทนการคน้หาขอ้ผิดพลาด เพื่อเป็นการลดตน้ทุน
การผลิต ส าหรบัแนวคิดคิดดา้นคณุภาพในปัจจุบนัคือการผลิตสินคา้ใหไ้ดต้รงตามความตอ้งการ
ของลกูคา้ ซึ่งตอ้งเกิดจากการบรหิารที่มีคณุภาพในทกุ ๆ ดา้น (สกุญัญา โฆวิไลกลู. 2547, น. 59) 

ความหมายของความเป็นเลิศ 
ความเป็นเลิศ (Excellence) พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2542, 

น. 1035) เลิศ หมายถึง ยอดดี หรือยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษ (เลิศเลอ)  และ
พจนานุกรมของ Webster ยังไดแ้ปลความหมายว่า สิ่งที่ดีที่สุด สมบูรณ์ที่สุด หรือการกระท าที่
ประกอบไปด้วยคุณภาพที่สูงสุดจนเป็นที่ยอมรับของคนทั่ วไป  สอดคล้องกับอุไรพรรณ   
เจนวณิชยานนท ์(2537, น. 12) ไดใ้หค้วามหมายความเป็นเลิศ หมายถึง สิ่งที่ดีที่สดุ สมบูรณท์ี่สดุ
หรือการกระท าที่ประกอบดว้ยคุณภาพที่สูงสุดเป็นที่ยอมรบัของคนทั่วไป และมีนักวิชาการไดใ้ห้
ความหมายความเป็นเลิศ ดงัต่อไปนี ้

อุดม  ชูลีวรรณ (2559, น . 40) ได้ให้ความหมาย  ความเป็นเลิศ หมายถึง 
คณุลกัษณะ หรือการบริการที่มีคณุภาพยอดเยี่ยม โดดเด่นเป็นระดบัคณุภาพสงูสดุ มีผลงานยอด
เยี่ยมสามารถเป็นแบบอย่างใหก้บัผูอ่ื้นได ้

นิจวรรณ  วีรวัฒโนดม (2553, น. 26) ไดใ้หค้วามหมาย ความเป็นเลิศ หมายถึง 
สถานะลักษณะหรือสภาพที่ดีมาก ยอดเยี่ยม มีคุณภาพสูง ดีที่สุด สมบูรณ์ที่สุด มีความเด่นชัด
และมีประสิทธิภาพสงู 

สมาน  อัศวภูมิ (2559, น. 2) ไดใ้หค้วามหมาย ความเป็นเลิศ หมายถึง ความ
แตกต่างในคุณภาพของผลิตภัณฑห์รือบริการที่องคก์ารด าเนินการยิ่งต่างมาก เยี่ยมมาก ย่ิงเลิศ
มาก ส่วนองค์การเป็นเลิศก็คือองค์การที่ไม่หยุดที่จะสรา้งความเป็นเลิศในผลิตภัณฑ์หรือการ
บริการของตนตลอดเวลานั่นเอง ขอ้ส าคัญอย่ามัวแต่ถกเถียงกันว่าคืออะไร อย่างไร ใหล้งมือท า
และให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเขาเป็นคนบอกว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราเป็นเลิศหรือไม่  
อย่างไร ความเป็นเลิศเกิดขึน้ไดจ้ากความรกัและความพากเพียรในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
ความเป็นเลิศไม่อาจจะเกิดขึน้ไดจ้ากการท าชั่วครัง้ชั่วคราว แต่ตอ้งเป็นการท าอย่างเป็นกิจนิสัย
และต่อเนื่องดว้ย 
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แสงเดือน  วงศช์วลิต (2559, น. 10) ไดใ้หค้วามหมาย ความเป็นเลิศ หมายถึง 
การเขา้ถึงระดบัความส าเรจ็หรือประสิทธิผลของการด าเนินงานตามเกณฑต์วัชีว้ดัสู่ความเป็นเลิศ 

เวบสเตอร ์(Webster, 1968, p. 636) ไดใ้หค้วามหมาย ความเป็นเลิศ หมายถึง 
ความเป็นเลิศ 3 แนว คือ แนวแรกหมายถึง ความเป็นเลิศในดา้นคณุภาพ เช่น มีคณุภาพดี มีระดบั
ของความเด่นชัด แนวที่สองหมายถึง คุณภาพที่เป็นเลิศหรือมีคุณค่า และแนวที่สามหมายถึง 
ความเด่นชดัหรือ คณุภาพที่มีคณุค่า การแสดงถึงระดบัคณุภาพที่สงู หรือที่สงูที่สดุ 

ดีพอรเ์ตอร ์(DePorter, 2000) ไดใ้หค้วามหมาย ความเป็นเลิศ หมายถึง การท า
ทุกอย่างที่มุ่งคุณภาพสูงสุดยอดเยี่ยม มีคุณค่า และคุ้มค่า เมื่อเราท าสิ่งใดด้วยความเป็นเลิศ  
เราจะท าได้อย่างยอดเยี่ ยม (Extremely Well) โชติช่วง (Shine) และโดดเด่น (Stand Out) 
Deporter อา้งค ากล่าวของ  Alistotle ว่า ความเป็นเลิศเป็นศิลปะ ซึ่งไดม้าดว้ยการฝึกฝนและฝึก
นิสัย เราท าสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ใช่เพราะเรารูค้วามถูกต้องหรือความเป็นเลิศ แต่เพราะเราท าความ
ถูกตอ้งหรือความเป็นเลิศ และความเป็นเลิศไม่ใช่การกระท าแค่ครัง้คราว แต่ตอ้งท าสิ่งนัน้ ๆ จน
เป็นกิจนิสยัดว้ย 

ส านักงานมาตรฐานการศึกษาอังกฤษ (Office of Standards in Education, 
2003 อา้งถึงใน ธวชั  กรุดมณี และคนอ่ืน ๆ, 2547: 3) ไดใ้หค้วามหมาย ความเป็นเลิศ หมายถึง 
ยอดเยี่ยม เด่น อยู่ระดับหนึ่ง มีประสิทธิภาพระดับสูง ความรวดเร็วในความก้าวหน้าของ
กระบวนการ 

สรุปไดว้่า ความเป็นเลิศ หมายถึง คณุลกัษณะหรือสภาพการบรหิารจดัการที่เป็น
เลิศ มีคณุภาพยอดเยี่ยม ดีที่สดุ สมบูรณแ์บบที่สุด มีความเด่นชดั มีประสิทธิภาพสงู และมีความ
โดดเด่นเป็นที่ยอมรบัต่อสงัคม ประเทศชาติ 

ความหมายของความเป็นเลิศตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษา 
ส านกัมาตรฐานอดุมศึกษา ส านกังานปลดั ทบวงมหาวิทยาลยั (2545, น. 16) ไดใ้ห้

ความหมายความ เป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา หมายถึง การด าเนินงานที่สร้าง
มลูค่าเพิ่ม (Value Added) โดยเฉพาะดา้นการเรียนรูข้องผูเ้รียน ภาวะผูน้  าในการด าเนินงานและ
การปรบัปรุงผลการด าเนินงาน 

สถาบนัมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติอเมริกา (National Institute of Standards 
and Technology: NIST) (Baldrige National Quality Program, 2010, p. 2) ได้ให้ความหมาย 
สถาบันการศึกษาที่เป็นเลิศดา้นการศึกษา หมายถึง สถานศึกษาที่ใชก้ระบวนการผสมผสานใน
การด าเนินงาน โดยมีจดุมุ่งหมายเพื่อสง่มอบคณุค่าที่ไดร้บัการปรบัปรุงอยู่เสมอแก่ผูเ้รียน  
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สรุปไดว้่า ความเป็นเลิศตามเกณฑค์ณุภาพการศกึษา หมายถึง การด าเนินงาน โดย
ใชก้ระบวนการผสมผสานเพื่อสรา้งคณุค่าเพิ่มและส่งมอบคุณค่าที่ไดร้บัการปรบัปรุงอยู่เสมอแก่
ผูเ้รียน โดยเฉพาะดา้นการเรียนรูข้องผูเ้รียน และการปรบัปรุงผลการปฏิบติังาน 

เกณฑว์ัดความเป็นเลิศทางการศึกษา 
อไุรพรรณ  เจนวาณิชยานนท ์(2537, น. 26-27) ไดก้ล่าวถึงเกณฑก์ารวัดความเป็น

เลิศหรือคณุภาพของสถาบนัอดุมศกึษา นัน้จะตอ้งมีลกัษณะ ดงันี ้
1. ควรจะใชเ้กณฑห์ลายๆ ดา้นประกอบกนั (Multiple Criteria) 
2. เกณฑท์ี่ก าหนดขึน้จะตอ้งค านึงถึงสมัฤทธิ์ผลของทัง้นกัศกึษาและอาจารย ์
3. ถา้ใชเ้กณฑท์รพัยากรจะตอ้งค านวณในลกัษณะต่อหวั (Percapital) มากกว่า

พดูถึงองคร์วม 
4. เกณฑท์ี่ก าหนดควรค านึงถึงภารกิจที่ส  าคญัของสถาบนัอดุมศกึษา 

สรุปได้ว่า เกณฑ์วัดความเป็นเลิศทางการศึกษา หมายถึง  เกณฑ์หลาย ๆ ด้าน
ประกอบกัน ท่ีต้องค านึงถึงผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา คณาจารย์ และภารกิจที่ส  าคัญของ
สถาบนัอดุมศกึษาหรือมหาวิทยาลยั 

องคป์ระกอบของความเป็นเลิศทางการศึกษา 
ปองสิน  วิเศษศิริ (2550, น. 58-59) ไดก้ล่าวถึงคุณภาพของการศึกษาที่นับว่าเป็น

เลิศนั้นเมื่อพิจารณาจากเกณฑค์ุณภาพที่ประเทศต่าง ๆ ก าหนดแลว้พอจะสรุปไดว้่า มักจะเป็น
เรื่องที่เก่ียวขอ้งกบัการบรหิาร 3 เรื่องที่ประกอบกนัเป็นระบบการบรหิารการศึกษา ดงันี ้

1. ปัจจยัน าเขา้ ประกอบดว้ย ทรพัยากรทางกายภาพที่จ  าเป็น ไดแ้ก่ สิ่งก่อสรา้ง 
งบประมาณ ผูบ้รหิาร ครูที่มีความสามารถ ทรพัยากรทางเทคโนโลยี 

2. กระบวนการ ประกอบดว้ย ภาวะผูน้  า การวางแผนกลยุทธ์ การจัดการระบบ
สารสนเทศ และการจดัการความรู ้การบรหิารทรพัยากรบคุคล รวมทัง้การสรา้งบรรยากาศองคก์ร 

3. ผลผลิต ประกอบด้วย ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานชาติ และสามารถ
พัฒนาสู่มาตรฐานสากลบนพื ้นฐานของความเป็นไทย สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับศรัทธาเป็น
ตน้แบบ 

สรุปได้ว่า องค์ประกอบของความเป็นเลิศทางการศึกษา หมายถึง องค์ประกอบ
ประกอบดา้นปัจจัยน าเขา้ กระบวนการ และผลผลิต เพื่อน ามาประกอบกันเป็นระบบการบริหาร
จดัการศกึษา 
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การบริหารเพ่ือความเป็นเลิศ 
พิชยั  เสงี่ยมจิตต ์(2542, น. 12) ไดก้ลา่วถึง คณุลกัษณะความเป็นเลิศในการบรหิาร

ที่คน้พบจากการวิจยัที่บรษิัทอเมรกิาประสบผลส าเรจ็ในการด าเนินงานอย่างสงู 8 ประการ ดงันี ้
1. มุ่งเนน้ปฏิบติั (A Bias for Action) 
2. มีความใกลช้ิดกบัลกูคา้ (Close to the Customer) 
3. มีความอิสระในการท างานและมีความรูส้ึกเป็นเจา้ของกิจการ (Autonomy 

and Entrepreneurship) 
4. เพิ่มผลผลิตโดยอาศยัพนกังาน (Productivity Through People) 
5. สมัผสักบังานอย่างใกลช้ิด และความเชื่อมั่นในคณุค่าเป็นแรงผลกัดนั (Hands 

– on, Value-Driven) 
6. ท าธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญและเก่ียวเนื่อง (Stick to the Knitting) 
7. รูปแบบเรียบง่ายธรรมดา พนักงานอ านวยการมีจ ากัด (Simple From, Lean 

Staff) 
8. เข้ม งวดและผ่ อนป รน ใน เวลา เดี ย วกัน  (Simultaneous Loose-Tight 

Properties) 
จันทรานี  สงวนนาม (2545, น. 121) ไดก้ล่าวถึง ปัจจัยที่ท าใหส้ถานศึกษาประสบ

ความส าเร็จ ได้แก่ ภาวะผู้น าและแบบของผู้บริหาร การก าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่
ชดัเจนของสถานศึกษา การเป็นผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหาร บรรยากาศของสถานศึกษา ทกัษะ
ดา้นมนุษยสมัพนัธ ์การใชอ้  านาจหนา้ที่ และการตดัสินใจ ความสามารถในการแกปั้ญหาและการ
พัฒนา งานความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับผู้ร่วมงาน ความพึงพอใจในก ารท างาน 
ความสามารถในการยืดหยุ่นต่อสถานการณ์เฉพาะหน้า ประสบการณ์ทางการบริหาร และ
ความสมัพนัธร์ะหว่างชมุชนกบัสถานศกึษา 

สรุปไดว้่า การบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศ หมายถึง การด าเนินงานต่าง ๆ ทางดา้น
การบริหารจัดการของผู้บริหารสถาบันการอุดมศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึ กษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้บรรลุเป้าหมายขององคก์ร เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบ 
ดงันี ้1) ภาวะผูน้  าและการน าองคก์ร 2) การวางแผนกลยุทธ ์3) การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับริการ
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และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 4) การวัด การวิเคราะห ์และการจัดการความรู ้5) การมุ่งเนน้บุคลากร 6) 
การมุ่งเนน้ระบบปฏิบติัการ และ 7) ผลลพัธก์ารด าเนินการ 

รูปแบบของการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (The Malcolm Baldrige 

National Quality Award: MBNQA) MBNQA เป็นรางวัลคุณภาพของประเทศสหรฐัอเมริกาได้
ตราเป็นกฎหมายเมื่อวันที่ ที่ไดก้ าหนดไวใ้นแต่ละปี ซึ่งเกณฑท์ี่ระบุไวน้ัน้ไดม้าจากการศึกษาวิจัย
ถึงการด าเนินงานขององคก์ร เกณฑเ์หล่านีม้ีการปรบัปรุงอยู่ตลอดภายใตแ้นวคิดหลกัส าคัญของ
รางวัล เพื่อความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง เช่น ใน ค.ศ.2001 และ ค.ศ.2002 ได้มีการ
ปรบัปรุงและพัฒนาเกณฑโ์ดยน าแนวคิดเชิงระบบเขา้มาเป็นแนวทางในการประเมิน และในปี 
ค.ศ.2003 และ ค.ศ.2004 ได้น าแนวคิดเรื่องการจัดการความรู้ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ งของ
องค์ประกอบของระบบ (Baldrige National Quality Program,  2005:  Online) MBNQA เป็น
รางวลัที่มีมาตรฐานระดบัโลกและเป็นแนวทางที่ซึ่งเป็นตน้แบบรางวลัคณุภาพแห่งที่ประเทศ ที่เป็น
รางวัลของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม ยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการ
อันน าไปสู่การสรา้งความพึงพอใจแก่ลูกคา้ และเพื่อผลต่อองคก์รในที่สุด บทบาทที่ส  าคัญของ 
MBNQA มีอยู่ 3 ประการ คือ 

1. ช่วยปรบัปรุงวิธีการด าเนินการ ความสามารถและผลการด าเนินการใหเ้ป็นที่
ยอมรบั โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะท าใหเ้กิดการพฒันาอย่างเป็นรูปธรรมที่แทจ้รงิ 

2.  กระตุน้ให้มีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอ้มูลเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติสู่ความ
เป็นเลิศระหว่างองคก์ารต่าง ๆ  

3. เป็นเครื่องมือที่สามารถน ามาใชใ้นการจัดการผลการด าเนินการขององคก์าร 
รวมทัง้ใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู ้

รางวลัคณุภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) เริ่มตน้ตัง้แต่มีการลงนาม
ในบนัทึกความเขา้ใจระหว่างสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติและส านกังานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่อวันที่  5 กันยายน 2539 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติขึน้ในประเทศไทยและดว้ยตระหนกัถึงความส าคญัของรางวลันี ้ส  านกังานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติจึงไดบ้รรจุรางวลัคุณภาพแห่งชาติไวใ้นแผนยุทธศาสตร์
การเพิ่มผลผลิตของประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลกัในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง 
ๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน เพื่อเผยแพร่สนับสนุน และผลกัดันในองคก์รต่าง ๆ ทัง้ภาคผลิตและการ
บรกิารน าเกณฑร์างวลัคณุภาพแห่งชาติไปพฒันาขีดความสามารถดา้นการบริหารจดัการ องคก์ร
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ที่มีวิธีและผลการด าเนินการในระดับมาตรฐานโลกจะได้รบัการประกาศเกียรติคุณด้วยรางวัล
คณุภาพแห่งชาติ และองคก์รที่ไดร้บัรางวลัจะน าเสนอวิธปฏิบติัที่น าองคก์รของตนไปสู่ความส าเร็จ
เพื่อเป็นแบบอย่างใหอ้งคก์รอ่ืน ๆ น าไปประยุกต ์เพื่อให้ประสบผลส าเรจ็เช่นเดียวกนั ซึ่งเมื่อมีการ
ขยายการด าเนินงานไปอย่างกวา้งขวางย่อมจะสง่ผลต่อการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนั
ของประเทศใหส้ามารถแข่งขนัในตลาดการคา้โลกได ้รางวลัคณุภาพแห่งชาติ ถือเป็นรางวลัระดบั
โลก (World Class) เนื่องจากมีพืน้ฐานทางดา้นเทคนิคและกระบวนการตดัสินรางวลัเช่นเดียวกับ
รางวลัคณุภาพแห่งชาติของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality 
Award (MBNQA) ซึ่งเป็นตน้แบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ประเทศต่าง ๆ หลายประเทศทั่วโลก
น าไปประยุกต ์เช่น ประเทศญ่ีปุ่ น ออสเตรเลีย สิงคโปร ์และฟิลิปปินส ์เป็นตน้ (ส านักงานรางวัล
คณุภาพแห่งชาติ สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.  2562:  ออนไลน)์ ส าหรบัรางวลัคุณภาพแห่งชาติ 
(Thailand Quality Award: TQA) ไดม้ีเกณฑร์างวลัคณุภาพแห่งชาติ ดงัต่อไปนี ้

1. เกณฑเ์พ่ือผลการด าเนินงานทีเ่ป็นเลิศ 
ส านกังานรางวลัคณุภาพแห่งชาติ สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2558: 1-2) 

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เอือ้ให้องค์กรบรรลุเป้าประสงค์ ปรับปรุงผลลัพธ์ และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนั เพื่อสามารถแข่งขนักบัองคก์รในระดบันานาชาติ การใชเ้กณฑร์างวลั
คุณภาพแห่งชาติ - ค่านิยมและแนวคิดหลกัเกณฑเ์พื่อผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ และแนวทาง
การใหค้ะแนน เพื่อปรบัปรุงและใหไ้ดม้าซึ่งผลลพัธท์ี่ยั่งยืน องคก์รที่ไดร้บัรางวลัคุณภาพแห่งชาติ
ไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นองคก์รตน้แบบระดบัประเทศ องคก์รเหลา่นีไ้ดแ้ลกเปลี่ยนเรียนรูว้ิธีปฏิบติัที่
เป็นเลิศให้แก่องค์กรต่าง ๆ และเป็นแรงบันดาลใจใหอ้งคก์รอ่ืน ๆ ปรบัปรุงการปฏิบัติการและ
ผลลพัธข์องตนเอง ซึ่งสง่ผลดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 

2. เกณฑม์ีเจตจ านงทีเ่รียบง่าย 
เจตจ านงของเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ คือ การช่วยองค์กร ไม่ว่าขนาด

ใดหรืออยู่ในธุรกิจใด ตอบค าถามที่ทา้ทาย 3 ขอ้ ดงันี ้1) องคก์รด าเนินไดดี้เท่าที่ควรเป็นหรือไม่ 2) 
องคก์รรูไ้ดอ้ย่างไร 3) องคก์รควรปรบัปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไร ดว้ยวิธีการอย่างไร จากการทา้
ทายตนเองตอบค าถามของเกณฑร์างวลัคณุภาพแห่งชาติ เพื่อผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ องคก์ร
จะไดส้  ารวจตนเองว่าไดส้  าเร็จในสิ่งที่ส  าคัญต่อองคก์รแลว้หรือไม่ ค าถามของเกณฑค์รอบคลุม 7 
ดา้นที่ส  าคญัในการจดัการและการด าเนินการขององคก์ร (แบ่งย่อยออกเป็นกระบวนการ 6 หมวด 
และผลลพัธ์ 1 หมวด) ไดแ้ก่ 1) การน าองคก์ร 2) กลยุทธ ์3) ลูกคา้ 4) การวัด วิเคราะห ์และการ
จดัการความรู ้5) บคุลากร 6) การปฏิบติัการ 7) ผลลพัธ ์
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3.เกณฑส์่งเสริมให้เกิดมุมมองเชิงระบบ 
มมุมองเชิงระบบ หมายถึง การบรหิารจดัการองคป์ระกอบทัง้หมดขององคก์ร

ใหเ้ป็นหนึ่งเดียว เพื่อใหเ้กิดความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง โครงสรา้งและกลไกบูรณาการของระบบ 
ไดแ้ก่ ค่านิคม และแนวคิดหลกั เกณฑ ์7 หมวด ที่มีการปฏิบติัที่เก่ียวเนื่องกนั และแนวทางการให้
คะแนน 

สรุปไดว้่า เกณฑร์างวลัคณุภาพ หมายถึง เกณฑเ์พื่อผลการด าเนินงานที่เป็น
เลิศ มีเจตจ านงที่เรียบง่าย สง่เสรมิใหเ้กิดมมุมองเชิงระบบ เพื่อใหอ้งคอ์งคก์รบรรลเุปา้ประสงค ์ผล
การด าเนินงานที่เป็นเลิศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และปรบัปรุงใหไ้ดม้าซึ่งผลลพัธที่
ยั่งยืน 

ลักษณะทีส่ าคัญของเกณฑ ์
1.การมุ่งเน้นทีค่่าและแนวคิดหลัก 

ส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2558: 3-8) 
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมีพืน้ฐานมาจาก “ค่านิยมและแนวคิดหลัก 11 ประการ” ซึ่งเป็น
รากฐานส าหรบัการบูรณาการผลการด าเนินการที่ส  าคัญและขอ้ก าหนดการปฏิบัติการภายใต้
กรอบที่มุ่งเนน้ผลลพัธ ์ซึ่งจะสรา้งพืน้ฐานส าหรบัการปฏิบติั ขอ้มลูป้อนกลบัและความส าเร็จอย่าง
ต่อเนื่อง ส านกังานรางวลัคณุภาพแห่งชาติ สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2558: 122-131) 

มมุมองเชิงระบบ (Systems Perspective) หมายถึง การจดัการกบัองคป์ระกอบ
ทกุส่วนขององคก์รใหเ้ป็นองคก์รหนึ่งเดียว เพื่อบรรลพุนัธกิจ ความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง และความ
เป็นเลิศ การจัดการผลด าเนินการโดยรวมขององค์กรจะประสบความส าเร็จได้ ตอ้งอาศัยการ
ตระหนกัรูว้่าองคก์รเป็นระบบที่มีการปฏิบติัการที่เชื่อมโยงกนั 

การน าองคก์รอย่างมีวิสยัทศัน ์(Visionary Leadership) ผูน้  าระดบัสงูขององคก์ร
ควรก าหนดวิสยัทศันแ์ละสรา้งบรรยากาศที่มุ่งเนน้ลกูคา้ สรา้งค่านิยม และจรยิธรรมขององคก์รที่มี
ความชดัเจนและเป็นรูปธรรม รวมทัง้ก าหนดความคาดหวงัที่สงูส  าหรบับุคลากร วิสยัทศัน ์ค่านิยม 
และความคาดหวังขององคก์ร ควรมีความสมดุลระหว่างความตอ้งการของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทุก
กลุ่ม ผูน้  าตอ้งท าใหม้ั่นใจว่ามีการสรา้งกลยุทธ ์ระบบ และวิธีการต่าง ๆ เพื่อการสรา้งความรู ้และ
ขีดความสามารถ กระตุ้นให้เกิดการสรา้งนวัตกรรม มีภาวะความรบัผิดชอบ (Accountability) 
บรรลผุลการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

ความเป็นเลิศที่มุ่งเนน้ลกูคา้ (Customer Focused Excellence) เนื่องจากลกูคา้
ขององคก์รเป็นผูต้ดัสินผลการด าเนินการและคณุภาพของผลิตภัณฑแ์ละบริการ ดังนัน้ องคก์รจึง
ตอ้งค านึงถึงคุณลกัษณะและลักษณะทั้งหมดของผลิตภัณฑแ์ละบริหาร รวมทั้งช่องทางในการ
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เขา้ถึงและสนบัสนนุลกุคา้ เพื่อเป็นการส่งมอบคณุค่าใหแ้ก่ลกุคา้เหลา่นี ้ซึ่งจะน าไปสู่การไดล้กูคา้
ใหม่ ความพึงพอใจ ความนิยม และความภักดีของลูกคา้ ดังนัน้ ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกคา้จึง
เป็นแนวคิดเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการใหไ้ดล้กูคา้ใหม่ การรกัษาลูกคา้เดิม และการท าใหลู้กคา้เกิด
ความภกัดี มีระดบัการรบัรูข้องตราสินคา้ที่แข็งแกร่ง การเพิ่มส่วนแบ่งตลาด รวมถึงการเติบโตของ
ธุรกิจ 

การใหค้วามส าคญักบับุคลากร (Valuing People) หมายถึง ความมุ่งมั่นต่อการ
สรา้งความผูกพัน การพัฒนา และความผาสุกของบุคลากร ซึ่งอาจต้องอาศัยการออกแบบวิธี
ปฏิบัติที่มีความยืดหยุ่น และมีผลการด าเนินการที่ดีที่เหมาะสมกับความต้องการด้านสถานที่
ท างานและชีวิตครอบครวัที่แตกต่างกนั ความทา้ทายที่ส  าคญัในการใหค้วามส าคญักบับคุลากร 

การเรียนรู้ระดับองค์กรและความคล่องตัว (Organizational Learning and 
Agility) ความส าเร็จในภาวะปัจจุบนัที่มีกาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีการแข่งขันในระดบัโลก 
จ าเป็นต้องอาศัยการเรียนรูร้ะดับองค์กรอย่างต่อเนื่องและมีความคล่องตัว ซึ่งหมายถึง ขีด
ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับไว และความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการ หลายองคก์ร
ตอ้งลดระยะเวลาในการน าผลิตภณัฑห์รือบริการใหม่หรือปรบัปรุงใหม่เขา้สูต่ลาด รวมทัง้องคก์รที่
ไม่แสวงผลก าไรและองคก์รภาครฐัมีความจ าเป็นตอ้งตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อประเด็นปัญหา
สงัคมใหม่ ๆ  

การมุ่งเนน้ความส าเรจ็ (Focus on Success) เป็นการพฒันาผูน้  า บคุลากร และ
ผูส้่งมอบการวางแผนสืบทอดต าแหน่งที่มีประสิทธิผล การสรา้งสภาพแวดลอ้มที่สนับสนุนความ
กลา้เสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลไดผ้ลเสียอย่างรอบดา้น และกระตุน้ใหเ้กิดนวตักรรม ตลอดทัง้การ
คาดการณถ์ึงความรบัผิดชอบและความกงัวลของสงัคม 

ก า ร จั ด ก า ร เพื่ อ น วั ต ก ร ร ม  (Managing for Innovation) ห ม า ย ถึ ง  
การเปลี่ยนแปลงที่ส  าคัญเพื่อปรบัปรุงผลิตภัณฑ ์บริหาร แผนงาน กระบวนการ การปฏิบัติการ 
และรูปแบบทางธุรกิจขององคก์ร เพื่อสรา้งคุณค่าใหม่ใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย นวตักรรมควรน า
องคก์รไปสู่มิติใหม่ในการด าเนินการ การสรา้งนวัตกรรม จ าเป็นตอ้งมีสภาพแวดลอ้มที่เกือ้หนุน 
กระบวนการในการระบโุอกาสเชิงกลยทุธ ์

การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง (Management by Fact) ต้อวมีการวัดและการ
วิเคราะหผ์ลการด าเนินการขององคก์รทั้งภายในองคก์รและภายในสภาพแวดลอ้มการแขง้ขนั การ
วดัผลควรพัฒนาจากความตอ้งการและกลยุทธ์ทางธุรกิจ และควรสื่อถึงขอ้มูลและสารสนเทศที่
ส  าคัญอย่างย่ิงเก่ียวกับกระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ท่ีส  าคัญรวมทั้งผลการ
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ด าเนินการของคู่แข่งและอตุสาหกรรม การบรหิารผลการด าเนินการขององคก์รอย่างมีประสิทธิผล
ตอ้วอาศยัขอ้มลูและสารสนเทศหลากหลายรูปแบบประกอบกนั 

ความรับผิ ดชอบ ต่อสังคม  (Societal Responsibility) ผู้น าองค์กรควรให้
ความส าคญัต่อความรบัผิดชอบที่มีต่อสงัคม และการค านึงถึงความผาสกุและประโยชนข์องสงัคม 
ผู้น าควรเป็นแบบอย่างที่ ดีแก่องค์กรและบุคลากรในการคุ้มครองป้องกันสุขอนามัย ความ
ปลอดภยั และสิ่งแวดลอ้มของสาธารณะ 

จริยธรรมและความโปร่งใส (Ethics and Transparency) องค์กรควรแสดงให้
เห็นถึงความส าคัญของการประพฤติปฏิบัติอย่างมรจริยธรรมต่อการท าธุรกรรมและการปฏิบัติ
สมัพนัธก์บัผูม้ีสว่นไดส้่วนเสียทกุกลุม่ คณะกรรมการก ากบัดแูลองคก์รตอ้งมีจรยิธรรมสงูและตรวจ
ติดตามการด าเนินการทั้งหมด ผู้น าระดับสูงควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของการประพฤติ
ปฏิบติัอย่างมีจรยิธรรมและแสดงใหเ้ห็นอย่างชดัเจนถึงความคาดหวงัต่อบุคลากรในเรื่องดงักลา่ว 

การส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์ (Delivering Value and Results) การส่งมอบ
คณุค่าใหแ้ก่ผูม้ีสว่นไดส้่วนเสีย ที่ส  าคญัจะช่วยในเรื่องการสรา้งความภกัดีต่อองคก์ร มีสว่นรว่มใน
การเติบโตทางเศรษฐกิจ และช่วยเหลือสงัคมดว้ย ในการตอบสนองต่อเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลง
และขดัแยง้กนัในบางครัง้ เพื่อสรา้งความสมดลุระหว่างคณุค่าของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย 

2. การมุ่งเน้นกระบวนการ 
กระบวนการ หมายถึง วิธีการต่าง ๆ ที่องค์กรใช้เพื่อท าให้งานส าเร็จ เกณฑ์

รางวลัคณุภาพแห่งชาติช่วยใหอ้งคก์รตรวจประเมินและปรบัปรุงกระบวนการตาม 4 ปัจจยัเหลา่นี ้
1. แนวทาง หมายถึง การออกแบบและการเลือกกระบวนการ วิธีการ และตวั

วดัที่มีประสิทธิผล 
2. การถ่ายทอดสู่การปฏิบติั หมายถึง การน าแนวทางไปปฏิบติัอย่างคงเสน้

คงวาทั่วทัง้องคก์ร 
3. การเรียนรู ้หมายถึง การประเมินความก้าวหน้า และการไดม้าซึ่งความรู้

ใหม่ รวมทัง้การเสาะหาโอกาส ส าหรบัการสรา้งนวตักรรม 
4. การบูรณาการ หมายถึง ความสอดคลอ้งระหว่างแนวทางกบัความจ าเป็น

ขององคก์ร การท าใหม้ั่นใจว่าตวัวดั สารสนเทศ และระบบการปรบัปรุง เสรมิซึ่งกนัและกนัระหว่าง
กระบวนการและหน่วยงาน และสรา้งความสอดคลอ้งระหว่างกระบวนการและการปฏิบติัการทั่ว
ทัง้องคก์ร เพื่อใหบ้รรลเุปา้ประสงคร์ะดบัองคก์รที่ส  าคญั 

 
3. การมุ่งเน้นผลลัพธ ์
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เกณฑร์างวลัคณุภาพแห่งชาติ ชีน้  าใหอ้งคก์รประเมินผลลพัธจ์าก 3 มมุมอง 
- มมุมองภายนอก (ลกูคา้และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียอ่ืนมององคก์รอย่างไร) 
- มมุมองภายนอก (การปฏิบติัการขององคก์รมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อย่างไร) 
- มมุมองอนาคต (องคก์รเรียนรูแ้ละเติบโตหรือไม่) 

เกณฑร์างวัลคุณภาพแห่งชาติ ก าหนดใหแ้สดงผลลพัธท์ี่ครอบคลุมทุกประเด็น
ส าคญัขององคก์ร เนื่องจากองคป์ระกอบของตวัวดัเป็นสิ่งท าใหม้ั่นใจว่ากลยุทธข์ององคก์รมีความ
สมดุลระหว่างผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียที่ส  าคัญกับวัตถุประสงคต่์าง ๆ ตลอดจนเป้าประสงคร์ะยะสั้น 
และระยะยาว เกณฑร์างวลัคณุภาพแห่งชาติช่วยใหอ้งคก์รประเมินผลลพัธต์าม 4 ปัจจยัเหลา่นี ้

1. ระดบั หมายถึง ผลการด าเนินการ ปัจจบุนัในมาตรวดัที่เหมาะสม 
2. แนวโนม้ หมายถึง ทิศทางและอตัราเปลี่ยนแปลงของผลลพัธ ์
3. การเปรียบเทียบ หมายถึง ผลการดเนินการขององคก์รเทียบกบัองคก์รอ่ืน

ที่เหมาะสม เช่น คู่แข่งหรือองคก์รอ่ืนที่เหมาะสม เช่น คู่แข่งหรือองคก์รที่คลา้ยคลึงกัน และเทียบ
กบัระดบัเทียบเคียงหรือผูน้  าในธุรกิจ 

4. การบูรณาการ หมายถึง ขอบข่ายของความส าคญัของผลลพัธท์ี่องคก์รใช้
ติดตามดแูละการใชผ้ลลพัธน์ัน้เพื่อสนบัสนนุเปา้ประสงคร์ะดบัองคก์รและการปรบัเปลี่ยนแผน 

4. การมุ่งเน้นการปฏิบัติทีเ่กี่ยวเน่ืองกัน 
การปฏิบติัที่เก่ียวเนื่องกันระหว่างเกณฑห์มวดต่าง ๆ เป็นองคป์ระกอบที่ส  าคัญ

ของมมุมองเชิงระบบในเกณฑร์างวลัคณุภาพแห่งชาติตวัอย่างการปฏิบติัที่เก่ียวเนื่องกนั เช่น 
1. การปฏิบติัที่เก่ียวเนื่องกนัระหว่างกระบวนการ และผลลพัธท์ี่เกิดขึน้ 
2. ความจ าเป็นของข้อมูลในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และในการ

ปรบัปรุงการปฏิบติัการ 
3. การปฏิบัติที่เก่ียวเนื่องกันระหว่างการวางแผนบุคลากรกับการวางแผน

เชิงกลยทุธ ์
4. ความจ าเป็นในการสรา้งกลยทุธแ์ละแผนปฏิบติัการ 
5. การปฏิบติัที่เก่ียวเนื่องกันระหว่างแผนปฏิบติัการและการเปลี่ยนแปลงที่

จ  าเป็นในระบบงานขององคก์ร 
 

 
5. การมุ่งเน้นการปรับปรุง 
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เกณฑร์างวัลคณุภาพแห่งชาติ ช่วยใหอ้งคก์รเขา้ใจและตรวจประเมินองคก์รว่า
ไดป้ระสบผลส าเร็จในสิ่งที่ส  าคัญต่อองคก์รในระดับใดองคก์รมีการถ่ายทอดกระบวนการไปสู่การ
ปฏิบติัในระดบัพฒันาการใด ผลลพัธข์ององคก์รดีในระดบัใด องคก์รไดเ้รียนรูแ้ละปรบัปรุงหรือไม่ 
และแนวทางขององคก์รตอบสนองความจ าเป็นขององค์กรไดดี้ในระดบัใด แนวทางการใหค้ะแนน
แสดงใหเ้ห็นถึงมิติของกระบวนการและผลลพัธท์ี่อธิบายขา้งตน้ 

ในขณะที่องคก์รตอบค าถามตามเกณฑแ์ละประเมินผลการตอบของตนเองกับ
แนวทางการใหค้ะแนน องคก์รจะสามารถระบุจุดแข็งและโอกาสในการปรบัปรุง ทัง้ภายในเกณฑ์
แต่ละหมวดและระหว่างหมวด เมื่อองคก์รใชเ้กณฑร์างวลัคณุภาพแห่งชาติ เพื่อบริหารจัดการผล
การด าเนินการขององคก์ร จะเกิดการท างานประสานกันระหว่างกระบวนการที่ส  าคัญและขอ้มูล
ปอ้นกลบัระหว่างกระบวนการกบัผลลพัธ ์ซึ่งจะน าไปสูว่งจรการปรบัปรุง และเมื่อองคก์รใชเ้กณฑน์ี ้
อย่างต่อเนื่อง องค์กรจะไดเ้รียนรู้เก่ียวกับตนเองมากขึน้ และจะสามารถระบุวิธีที่ดีที่สุดในการ
เสรมิสรา้งจดุแข็ง ปิดช่องว่างและสรา้งนวตักรรม 

6. เกณฑร์างวัลคุณภาพแห่งชาติสามารถปรับใช้ได้ 
เกณฑไ์ม่ไดก้ าหนดว่าองคก์รควรจดัโครงสรา้งหรือการปฏิบติัการอย่างไร ในโครง

ร่างองคก์ร (หน้า 15-20) องคก์รจะอธิบายว่าอะไรเป็นสิ่งส าคัญต่อองคก์ร (สภาพแวดลอ้มการ
ปฏิบัติการ ความสัมพันธ์ที่ส  าคัญ สภาพแวดล้อมเชิงแข่งขัน และบริบทเชิงกลยุทธ์) เกณฑ์
สนับสนุนให้องค์กรใช้แนวทางที่สรา้งสรรค์ ปรับเปลี่ยนได้และยืดหยุ่น ซึ่งจะเอือ้ให้เกิดการ
ปรบัปรุงอย่างต่อเนื่องและอย่างก้าวกระโดดด้วยนวัตกรรม เกณฑ์สนับสนุนใหอ้งค์กรเลือกใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลที่สุดเพื่อช่วยใหอ้งคก์รปรบัปรุง (เช่น Lean, Six Sigma, 
ISO9000, Balanced Scorecard, Plan-Do-Check-Act [PDCA]) หากใช้งานอย่างเหมาะสม 
เครื่องมือเหลา่นีจ้ะช่วยใหอ้งคก์รบรรลคุวามเป็นเลิศ 

7. บทบาทของเกณฑร์างวัลคุณภาพแห่งชาติ 
เกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ มีบทบาทในการสรา้งเสริมความสามารถในการ

แข่งขนั 3 ประการ คือ 
1. ช่วยปรบัปรุงกระบวนการ ขีดความสามารถ และผลลพัธ ์
2. ช่วยกระตุ้นการสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรูว้ิธีการปฏิบัติที่ เป็นเลิศ

ระหว่างองคก์รต่าง ๆ 
3. เป็นเครื่องมือที่น ามาใชใ้นการท าความเขา้ใจและใชใ้นการบริหารจัดการ

ผลการด าเนินการขององคก์ร ชีน้  าความคิดในเชิงกลยุทธแ์ละสรา้งโอกาสในการเรียนรู ้ในประเทศ
ไทย มีการใชเ้กณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อช่วยให้องคก์รปรบัปรุงขีดความสามารถในการ
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แข่งขันและผลลัพธ์ผ่านระบบการพัฒนาและประเมินองค์กรต่าง ๆ ได้แก่ ระบบการรับรอง
มาตรฐานโรงพยาบาล (HA) ระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ  (State Enterprise 
Performance Appraisal : SEPA) ระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector 
Management Quality Award: PMQA) และเกณฑค์ณุภาพการศกึษาเพื่อผลด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
(Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) 

8. เกณฑร์างวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย 
มีเนือ้หาของข้อก าหนดและการประเมินที่เทียบเคียงได้รบัการยอมรบัว่าเป็น

กรอบการบริหารจัดการเพื่อน าองคก์รไปสู่ความเป็นเลิศ การใชเ้กณฑด์ังกล่าวจะช่วยใหอ้งคก์ร
ต่าง ๆ ในประเทศไทยมุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อประโยชนข์องลูกคา้ บุคลากร ผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสีย สงัคม ประเทศชาติ และองคก์ร 

9. วิธีการใช้เกณฑร์างวัลคุณภาพแห่งชาติ 
ทุกองคก์รไม่ว่าจะเป็นองคก์รขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก สามารถใชเ้กณฑร์างวัล

คณุภาพแห่งชาติเพื่อปรบัปรุงองคก์รได ้เกณฑร์างวลัคณุภาพแห่งชาติจะช่วยใหอ้งคก์รตดัสินใจได้
ว่าจะเริ่มตน้ที่ใด 

สรุปไดว้่า รูปแบบของการบริหารสู่ความเป็นเลิศ  ประกอบดว้ย 1) เกณฑเ์พื่อผล
การด าเนินงานที่เป็นเลิศ 2) เกณฑม์ีเจตจ านงที่เรียบง่าย 3) เกณฑส์่งเสรมิใหเ้กิดมมุมองเชิงระบบ 
4) การมุ่งเน้นการปฏิบัติที่ เก่ียวเนื่องกัน 5) การมุ่งเน้นการปรับปรุง 6) เกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติสามารถปรบัใชไ้ด ้7) บทบาทของเกณฑร์างวลัคณุภาพแห่งชาติ 8) เกณฑร์างวลัคณุภาพ
แห่งชาติของประเทศไทย และ 9) วิธีการใชเ้กณฑร์างวลัคณุภาพแห่งชาติ เป็นตน้ 

การจัดการคุณภาพโดยรวม 
การจัดการคุณภาพโดยรวมนั้นอยู่ภายใต้แนวคิดของการจัดการบนพื ้นฐาน  

ความพึงพอใจของลูกค้า องค์กรต่าง ๆ ควรน าแนวคิดของการจัดการคุณภาพโดยรวมเข้าไป
ประยุกตใ์ชใ้นกระบวนการจัดการ เพื่อการเปลี่ยนแปลงการบริหารองคก์ร ซึ่งการจัดการคุณภาพ
โดยรวมนัน้เป็นกระบวนการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิน้สุด และจะตอ้งใชร้ะยะเวลานานกว่า
จะประสบความส าเรจ็ได ้(ปรียาวดี ผลเอนก.  2558: 17) 

ความหมายของการจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management: TQM) 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2546: 3) ได้ให้ความหมาย การ

จดัการคณุภาพโดยรวม หมายถึง แนวทางการบริหารองคก์รที่ยึดถือคณุภาพเป็นศูนยก์ลาง และ
อาศยัการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุก ๆคน ในองคก์รโดยมุ่งเป้าหมายไปที่ความส าเรจ็ระยะยาวของ
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องคก์ร จากการสรา้งความพึงพอใจให้แก่ลกูคา้ และเอือ้ประโยชนต่์อสมาชิกทุกคนในองคก์ร และ
ต่อสงัคม 

ปรียาวดี ผลเอนก (2558, น. 18) ได้ให้ความหมาย การจัดการคุณภาพโดยรวม 
หมายถึง การปรบัปรุงคณุภาพอย่างต่อเนื่อง เนน้คณุภาพทั่วทัง้องคก์ร รวมถึงลกูคา้และผูม้ีสว่นได้
สว่นเสียในองคก์ร การมีสว่นรว่มและการท างานเป็นทีม การเรียนรูภ้ายในองคก์ร 

Ramasamy (2009, p. 33) ไดใ้หค้วามหมาย การจัดการคุณภาพโดยรวม หมายถึง 
การปรบัปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เน้นคุณภาพทั่วทั้งองคก์ร การจัดการคุณภาพองค์กรอย่าง
กวา้ง และค่าใชจ้่ายในการจดัการคณุภาพที่มีประสิทธิภาพ 

Evans and Lindsay (2008, p. 19) ไดใ้หค้วามหมาย การจัดการคุณภาพโดยรวม 
หมายถึง หลกัพืน้ฐาน 3 ประการ คือ การมุ่งเนน้ไปที่ตวัลกูคา้และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียในองคก์ร การ
มีส่วนร่วมและการท างานเป็นทีม การมุ่งเน้นไปที่กระบวนการเพื่อสนับสนุนปรบัปรุงคุณภาพ
โดยรวม และการเรยนรูภ้ายในองคก์ร 

สรุปไดว้่า การจัดการคุณภาพโดยรวม หมายถึง การปรบัปรุงคุณภาพทัง้ระบบ เพื่อ
มุ่งเนน้คณุภาพขององคก์ร รวมไปถึงการใหค้วามส าคัญกับลูกคา้ ผูร้บับริการและผูม้ีส่วนไดส้่วน
เสียในองคก์ร การมีสว่นรว่มและการท างานเป็นทีม ซึ่งจะตอ้งมีการปรบัปรุงพฒันาอย่างต่อเนื่อง 

รูปแบบของการจัดการคุณภาพ 
รูปแบบของการจัดการคุณภาพโดยรวมอยู่บนพืน้ฐานของผลการปฏิบัติงานที่ยอด

เยี่ยมของศตวรรษที่ผ่านมา การจดัเตียมกรอบแนวคิดของประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมไดร้อบคลมุไป
ถึงมุมมองขององคก์รและการด าเนินการขององคก์ร ประสิทธิภาพจะประสบความส าเร็จไดด้ว้ย
การใชแ้นวทางการด าเนินงานที่เป็นเลิศ และวางแผนที่เก่ียวเนื่องกับพนักงาน เพื่อที่จะปรบัปรุง
กระบวนการ ซึ่ ง รูปแบบของการจัดการคุณภาพโดยรวม (Oakland, John.  2003, p. 27) 
ประกอบดว้ย 

1. การวางแผน (Planning) คือ การพฒันาและน านโยบาย ตลอดจนกลยุทธท์ี่ได้
ก าหนดไวม้าปรบัใชก้บัพนัธมิตร และแหลง่ทรพัยากร รวมถึงการออกแบบคณุภาพ 

2. ประสิทธิภาพ (Performance) คือ กรอบแนวคิดของการวัดประสิทธิภาพ 
(Balanced Scorecard) ส าหรบัองคก์ร การบรรลุผลในการประเมินตนเอง (Self – Assessment) 
การตรวจสอบ (Audits) การทบทวนและการเปรียบเทียบ (Benchmarking) 

3. กระบวนการ (Processes) คือ การเข้าใจ การบริหารจัดการ การออกแบบ 
และการออกแบบซ า้ รวมถึงระบบการจดัการคณุภาพ ตลอดจนการปรบัปรุงคณุภาพอย่างต่อเนื่อง 
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4. พนักงาน (People) คือ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเปลี่ยนแปลง
วฒันธรรม การท างานเป็นทีม การติดต่อสื่อสาร นวตักรรม และการเรียนรู ้

สรุปไดว้่า รูปแบบของการจดัการคุณภาพ หมายถึง การวางแผน การประสิทธิภาพ
การด าเนินการ กระบวนการการบริหารจัดการ  และการจัดการทรพัยากรมนุษย ์เพื่อการพัฒนา
และน านโยบาย ประเมินผล ตรวจสอบการจดัการคณุภาพ ปรบัปรุงคณุภาพอย่างต่อเนื่อง 

แนวปฏิบัติทีด่ี (Best Practice) 
ความหมายของแนวปฏิบัติทีด่ี (Best Practice) 

สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2562: ออนไลน)์ ไดใ้หค้วามหมาย แนวปฏิบติัที่ดี 
หมายถึง เป็นวิธีปฏิบติัในกระบวนการธุรกิจ ซึ่งมีส่วนอย่างยิ่งในการท าใหอ้งคก์รไปสู่เป้าหมายที่
ก าหนดไว ้ดว้ยผลลพัธใ์นการด าเนินการที่เป็นเลิศ สรา้งความยั่งยืนใหก้บัองคก์ร 

บรูชยั  ศิริมหาสาคร (2548) ไดใ้หค้วามหมาย แนวปฏิบติัที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบติั
ที่เป็นเลิศ ในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหส้  าเร็จ ซึ่งเป็นผลมาจากการน าความรูไ้ปปฏิบติัจริง แลว้สรุป
ความรู ้และประสบการณน์ัน้ เป็นปฏิบติัที่ดีที่สดุของตนเอง 

วิจารณ ์พานิช (2546, น. 17-28) ไดใ้หค้วามหมาย แนวปฏิบติัที่ดี หมายถึง เป็น
องคป์ระกอบส าคญัประการหนึ่งของการจดัการความรู ้คือ การมีฐานขอ้มลูเก่ียวกบัวิธีการปฏิบติัที่
เป็นเลิศของหน่วยงานต่างๆ ที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่ยอมรบัในดา้นต่าง ๆ โดยมีการเผยแพร่วิธีการ
ปฏิบติังานที่เป็นเลิศ เพื่อใหห้น่วยงานอื่นไดน้ าไปปรบัใช ้

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (2554, p. 118) ไดใ้หค้วามหมาย แนวปฏิบติัที่ ดี 
หมายถึง วิธีปฏิบติัหรือขัน้ตอนการปฏิบติัที่ท าใหอ้งคก์ารประสบความส าเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศ
ตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรบัในวงการวิชาการหรือวิชาชีพนัน้ ๆ มีหลกัฐานของความส าเร็จปรากฏ
ชดัเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบติั หรือขัน้ตอนการปฏิบติั ตลอดจนความรูแ้ละประสบการณ์  บนัทึก
เป็นเอกสาร เผยแพรใ่หห้น่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

สรุปไดว้่า แนวปฏิบติัที่ดี หมายถึง วิธีการหรือขัน้ตอนการด าเนินงานใหดี้ที่สดุ ให้
องคก์รประสบความส าเร็จหรือสู่ความเป็นเลิศตามวตัถุประสงค ์สามารถบรรลสุู่เป้าหมายไดด้ว้ย
เทคนิค วิธีการที่เหมาะสมและสามารถน าไปใชป้ระโยชนต่์อไปได ้
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ตอนที ่2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวข้องกับองคป์ระกอบการบริการจัดการสู่ความเป็นเลิศ
ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ 

ภาวะผู้น าและการน าองคก์ร 
จากความหมายของค าว่า ผูน้  า หวัหนา้ ผูบ้รหิาร และนกับรหิารที่กล่าวมาทั้งหมดนัน้ 

จะเห็นได้ว่ามีคุณสมบัติของบุคคลประการหนึ่งที่มีความจ าเป็นต่อการยอมรบัของผู้ตาม และ
จ าเป็นต่อการโนม้นา้วใหผู้ต้ามกระท าการใด ๆ จนประสบความส าเรจ็ตามที่ตอ้งการได ้คณุสมบติั
ดงักลา่ว คือ ภาวะผูน้  า (Leadership) (สเุมธ แสงนิ่มนวล. 2552, น.10) 

ภาวะผู้น า (Leadership) คืออะไร และค าว่า ภาวะ หมายถึง สภาพ (Condition) 
ภาวะผู้น า คือ สภาพของความเป็นผู้น า ซึ่ง ดไวท์ เอลเซนฮาวเออร์ (Dwight Elsenhower)  
ไดข้ยายความไวว้่าเป็น “ศิลปะในการท าใหผู้อ่ื้นท าในสิ่งที่คณุตอ้งการ ใหส้  าเร็จลลุ่วงไดด้ว้ยความ
เต็มใจของพวกเขาเอง” 

ส่วนวิธีการสรา้งภาวะผูน้  า หรือสรา้งศิลปะในการท าใหผู้อ่ื้นท าในสิ่งที่ผูน้  าตอ้งการ
ใหส้  าเร็จลลุ่วงไดด้ว้ยความเต็มใจของผูป้ฏิบติันัน้ มีสตูรส าเร็จ 5 ประการ ที่เรียกว่าสตูร 1 2 3 4 5 
คือ 1) เขม้แข็ง 2) แกรง่กลา้ 3) ศรทัธา 4) คณุค่า และ 5) สามารถ 

การน าองค์กร กล่าวถึงวิธีการที่ผู ้บริหารขององค์กรชั้นน าแลพก าหนดวิสัยทัศน์
เป้าประสงคร์ะยะสัน้ระยะยาว ค่านิยม และความคาดหวงัในผลการด าเนินการขององคก์ร โดยให้
ความส าคัญกับวิธีการที่ผูบ้ริหารขององคก์รสื่อสารกับบุคลากร และสรา้งบรรยากาศที่ส่งเสริมให้
เกิดพฤติกรรมการด าเนินการที่มีจริยธรรมและผลการด าเนินการที่ดี รวมถึงระบบการก ากับดูแล
ตนเองที่ดี ความรบัผิดชอบต่อสงัคม รวมทัง้การสนบัสนุนชุมชน (ส านกังานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ. 2562ก: ออนไลน)์ 

การน าองคก์รเป็นการมุ่งเน้นเพื่อปรบัปรุงองคก์รเก่ียวกับการน าองคก์ร และความ
รบัผิดชอบต่อสงัคม โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี ้

1.การน าองคก์ร ไดใ้หค้วามส าคญัใน  3 เรื่อง ไดแ้ก ่
1.1 บทบาทผูบ้ริหารขององคก์รในการก าหนด วิสัยทัศน ์เป้าประสงคร์ะยะ

สัน้ระยะยาว ค่านิยม การสื่อสาร การสรา้งคณุค่าและการท าใหเ้กิดความสมดลุของคณุค่าระหว่าง
ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทุกกลุ่ม รวมทัง้การท าใหเ้กิดการมุ่งเนน้ขององคก์รในการปฏิบติัการต่าง ๆ ใน
การสรา้งและรกัษาใหอ้งคก์รมีผลการด าเนินการที่ดีอย่างยั่งยืน โดยตอ้งอาศยัการมุ่งเนน้อนาคต 
และความมุ่งมั่นของผูบ้ริหาร ทั้งในเรื่องการปรบัปรุงและนวัตกรรม รวมทั้งการสรา้งบรรยากาศ
เพื่อใหเ้กิดการกระจายอ านาจในการตดัสินใจ ความคลอ่งตวั และการเรียนรูข้องบคุลากร 



  38 

1.2 การก ากบัดแูลตนเองที่ดี เป็นเรื่องของการจดัการเพื่อใหเ้กิดการควบคุม 
และการตรวจสอบการด าเนินการขององคก์ร รวมทัง้ความรบัผิดชอบในดา้นต่าง ๆ ของผูบ้ริหาร
สูงสุดขององค์กร ซึ่งการด าเนินการให้มั่นใจว่าการก ากับดูแลตนเองที่ ดีมีประสิทธิผลจะมี
ความส าคัญต่อความเชื่อถือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมโดยรวม ตลอดจนส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของการปฏิบติังานองคก์ร 

1.3 การทบทวนผลการปฏิบัติงาน มีขอบเขตครอบคลุมการด าเนินการใน
ดา้นต่าง ๆ ขององคก์ร ซึ่งไม่เพียงแต่ทบทวนว่าองคก์รท าไดดี้เพียงใดในปัจจบุนั แต่ยงัพิจารณาว่า
องคก์รจะด าเนินการไดดี้อย่างไรในอนาคตดว้ยผลการทบทวนผลการด าเนินการขององคก์รจะเป็น
แนวทางในการปรบัปรุงและการสรา้งนวตักรรมที่สอดคลอ้งกบัเป้าประสงคห์ลกัขององคก์ร ปัจจยั
แห่งความส าเรจ็ และตวัชีว้ดั ดงันัน้สิ่งส  าคญัในการทบทวนโดยผูบ้ริหารขององคก์ร คือ การแปลง
ผลของการทบทวนไปสู่เรื่องที่ตอ้งด าเนินการและสามารถน าไปปฏิบติัทั่วทัง้องคก์ร ตลอดจนผูม้ี
สว่นเก่ียวขอ้ง 

2. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม ไดใ้หค้วามส าคญัใน  3 เรื่อง ไดแ้ก่ 
2.1 การแสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคม ในการแก้ไขป้องกันผลกระทบทาง

ลบที่เกิดจากการด าเนินการและใหบ้ริการขององคก์ร 
2.2 การด าเนินการอย่างมีจริยธรรม เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความรบัผิดชอบต่อ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความโปร่งใสในการด าเนินงาน รวมถึงการปฏิบัติอย่างมี
จรยิธรรมต่อผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย 

2.3 การใหก้ารสนับสนุนชุมชนที่ส  าคัญเพื่อสรา้งภาพลักษณ์ที่ดีขององคก์ร
ต่อชมุชน 

บทบาทของผูบ้รหิารในการน าองคก์ร มี 4 บทบาท (The 4 Roles of Leadership) 
1. บทบาทในการชี ้น า (Pathfinding) ก าหนดวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับความ

ตอ้งการของผูร้บับรกิาร และกระตุน้ใหบ้คุลากรมุ่งมั่นที่จะปฏิบติังานใหบ้รรลวุิสยัทศัน ์
2. บทบาทในการสรา้งความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (Aligning) การ

คิดคน้ระบบงานและเทคนิคบรหิารเพื่อใชใ้นการปฏิบติังานมุ่งสูว่ิสยัทศัน ์
3. บทบาทในการกระจายอ านาจการตัดสินใจ (Empowering) การสรา้งเงื่อนไข

เพื่อผลกัดนัใหบ้คุลากรไดใ้ชศ้กัยภาพที่มีอยู่ในการปฏิบติังานที่มีอยู่อย่างเต็มที่ 
4. บาทบาทในการเป็นแบบอย่างที่ดี (Modeling) ทัง้หลกัการในการท างานและ

ประพฤติตนเพื่อสรา้งศรทัธาใหก้บับคุลากรใชเ้ป็นแบบอย่าง  
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สรุปไดว้่า ภาวะผูน้  าและการน าองคก์ร เป็นวิธีการที่ผูบ้รหิารและผูน้  าขององคก์รชีน้  า
และก าหนดวิสยัทศันเ์ป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ค่านิยม ความคาดหวงัผลการด าเนินการ
ขององค์การ โดยให้ความส าคัญกับวิธีการที่ผู ้บริหารขององค์กรสื่อสารกับบุคลากร และสรา้ง
บรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการด าเนินการที่มีจริยธรรม และผลการด าเนินการที่ดี 
รวมถึงระบบการก ากบัดแูลตนเองที่ดี ความรบัผิดชอบต่อสงัคม รวมทัง้การสนบัสนนุชมุชน 

การผลิตบัณฑิต 
เป็นพันธกิจที่ส  าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเ้รียนมีความรูใ้นวิชาการและวิชาชีพ มีคณุลกัษณะตามหลกัสูตรที่
ก าหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบนัใชห้ลกัการของการจดักระบวนการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั ดงันัน้ พนัธกิจดังกลา่วจึงเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการหลกัสตูรและการเรียนการสอน เริ่ม
ตัง้แต่การก าหนดปัจจยัน าเขา้ที่ไดม้าตรฐานตามที่ก าหนด ประกอบดว้ย การมีอาจารยท์ี่มีปริมาณ
และคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัย
หลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน (สถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ.  2553: 36-37) 

ดงันัน้ จึงจ าเป็นตอ้งมีการวางระบบและกลไกการควบคมุคุณภาพขององคป์ระกอบ
ต่าง ๆ ที่ใชใ้นการผลิตบณัฑิต ไดแ้ก่ 1) หลกัสตูรการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ 2) คณาจารยแ์ละ
ระบบการพฒันาอาจารย ์3) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน 4) หอ้งสมดุและแหลง่การเรียนรูอ่ื้น 
5) อปุกรณก์ารศกึษา 6) สภาพแวดลอ้มในการเรียนรูแ้ละบรกิารการศกึษา 7) การวดัผลการศกึษา
และสมัฤทธิ์ผลทางการเรียนของนิสิต 8) องคป์ระกอบอื่นตามที่แต่ละสถานศึกษาระดบัอดุมศึกษา
เห็นสมควร 

ตวับ่งชี ้จ านวน 13 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ 
1.อาจารยป์ระจ าที่มีคณุวฒุิปรญิญาเอก 
2.อาจารยป์ระจ าที่ด  ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
3.สื่อ อปุกรณก์ารศกึษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู ้
4.ระบบและกลไกการพฒันาและบรหิารหลกัสตูร 
5.ระบบการพฒันาคณาจารยแ์ละบคุลากรสายสนบัสนุน 
6.ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 
7.ระบบและกลไกการพฒันาสมัฤทธิ์ผลการเรียนตามคณุลกัษณะของบณัฑิต 
8.ระดบัความส าเรจ็ของการเสรมิสรา้งคณุธรรมจรยิธรรมที่จดัใหก้บันิสิต 
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9.บณัฑิตปรญิญาตรีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
10.คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อดุมศกึษาแห่งชาติ 
11.ผลงานของผูส้  าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทที่ไดร้บัการตีพิมพห์รือเผยแพร่ 
12. ผลงานของผู้ส  าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร ่
13. การพฒันาคณาจารย ์

สรุปได้ว่า การผลิตบัณฑิต เป็นการจัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมี
ความรูค้วามสามารถในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลกัสูตรที่ก าหนด การเรียนการ
สอนใชห้ลกัการของการจดัการกระบวนการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

การบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค ์
วิรชั ลภิรตันกุล (2546, น. 219) ไดใ้หค้วามหมาย การวิจัย หมายถึง กระบวนการ

คน้ควา้หาความจริงภายในขอบเขตที่ก าหนดไวอ้ย่างมีระบบตามระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร ์
(Scientific Method) เพื่ อประโยชน์ในการอธิบายหรือคาดการณ์ล่วงหน้า (Explanation or 
Prediction)  

ณรงค ์โพธิ์พฤกษานนัท ์(2551, น. 25) ไดใ้หค้วามหมาย การวิจยั หมายถึง กระบวน
การศึกษาคน้ควา้ความจริง ความรูท้ี่เราสงสัย เพื่อหาค าตอบหรือขอ้เท็จจริงที่ด  าเนินไปอย่างมี
ระเบียบและเป็นที่ยอมรบักนัในทางวิชาการดว้ยวิธีการที่เชื่อถือได ้เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งค าตอบที่ถูกต้อง
ต่อปัญหาที่ตัง้ไว ้

ประทุม ฤกษ์กลาง (2553, น. 10) ได้ให้ความหมาย การวิจัย หมายถึง วิธีการ
แสวงหาความรูข้้อเท็จจริง เพื่ออธิบายปัญหาข้อข้องใจของปรากฎการณ์ต่าง ๆ อย่างมีระบบ
ระเบียบ โดยอาศยัวิธีการทางวิทยาศาสตร ์เพื่อใหไ้ดค้  าตอบที่น่าเชื่อถือและใชอ้า้งอิงไดท้ั่วไป 

มาเรียม นิลพันธุ์ (2554, น . 9) ได้ให้ความหมาย การวิจัย หมายถึง กระบวน
การศึกษาหาความรูอ้ย่างเป็นระบบเชื่อถือได ้โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตรเ์พื่อตอบ
ค าถามการวิจยั ผลที่สามารถน าไปแกปั้ญหาพฒันาองคค์วามรู ้

สรุปได้ว่า การบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เป็นการสรา้งและ
พัฒนาศักยภาพ การสรา้งระบบกลไกการบริหารและการจัดการความรู ้การพัฒนาคุณภาพ
งานวิจัย นวัตกรรม และงานสรา้งสรรคส์ู่สงัคม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหไ้ปน าเสนอ
ผลงานวิจยั นวตักรรม งานสรา้งสรรคใ์นเวทีระดบัชาติและนานาชาติ 

การบริการวิชาการ 
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การบรกิารวิชาการแก่สงัคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลกัของสถาบนัอดุมศกึษา สถาบนัพึง
ใหบ้ริการทางวิชาการแก่ชุมชน สงัคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดและใน
ดา้นที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ การใหบ้ริการทางวิชาการอาจใหเ้ปล่าโดยไม่คิดค่าใชจ้่าย หรือ
อาจคิดค่าใชจ้่ายตามความเหมาะสม โดยใหบ้ริการทั้งหน่วยงานภาครฐัและเอกชน หน่วยงาน
อิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสงัคมโดยกวา้ง รูปแบบการใหบ้ริการทางวิชาการมีความ
หลากหลาย เช่น การอนุญาตใหใ้ชป้ระโยชนท์รพัยากรของสถาบนั เป็นแหลง่อา้งอิงทางวิชาการให้
ค าปรึกษา ใหก้ารอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท างานวิจัยเพื่อตอบค าถามต่าง ๆ หรือ
ชีแ้นะสงัคม การใหบ้รกิารทางวิชาการ นอกจากเป็นการท าประโยชนใ์หส้งัคมแลว้ สาถบนัยงัไดร้บั
ประโยชนด์า้นต่าง ๆ คือ เพิ่มพูนความรูแ้ละประสบการณ์ของอาจารยอ์ันจะน ามาสู่การพัฒนา
หลกัสตูร มีการบูรณาการเพื่อใชป้ระโยชนท์างดา้นการจดัการเรียนการสอน และการวิจัย พัฒนา
ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สรา้งเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของ
นักศึกษาและเป็นการสรา้งรายไดข้องสถาบนัจากการใหบ้ริการทางวิชาการดว้ย (มหาวิทยาลัย
เกษมบณัฑิต. 2562: ออนไลน)์ 

สรุปไดว้่า การบริการวิชาการ เป็นภารกิจหลกัของสถาบนัอดุมศึกษา และสถาบนัพึง
ใหบ้ริการทางวิชาการแก่ชุมชน สงัคม และประเทศชาติ โดยใหบ้ริการในรูปแบบต่าง ๆ ตามความ
ถนดัและในดา้นที่สถาบนัมีความเชี่ยวชาญ การใหบ้รกิารวิชาการอาจมีการใหแ้บบเปลา่โดยไม่คิด
ค่าใชจ้่ายหรืออาจมีการคิดค่าใชจ้่ายตามความเหมาะสม โดยใหบ้ริการทัง้หน่วยงานภาครฐัและ
เอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชมุชม และสงัคม  

การบริหารศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง

วิชาการแก่สังคม แลพการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนิ นพันธกิจหลัก 
สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของสถาบัน 
เพื่อใหส้ถาบันด าเนินการสอดคลอ้งกับอัตลกัษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และ
เจรญิเติบโตอย่างยั่งยืน (วิทยาลยับรมราชชนนี ยะลา สถาบนัพระบรมราชชนก.  2556: 1) 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่ งของ
สถาบนัการศึกษาระดบัอดุมศึกษา ดงันัน้ทุกสถาบนัจึงตอ้งมีระบบและกลไกการด าเนินงานดา้นนี ้
ใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยแต่ละสถาบนัอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกัน
ตามปรชัญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบนัและมีการบูรณาการเขา้กับพันธกิจอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ
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การผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสานพัฒนา เผยแพร่ศิลปะและ
วฒันธรรม สรา้งสรรค ์สง่เสรมิภมูิปัญญาทอ้งถิ่นใหเ้ป็นรากฐานการพฒันาองคค์วามรูท้ี่ดีขึน้ 

ศิลปะ หมายถึง งานสรา้งสรรคท์ี่ส่งเสริมสรา้งสุนทรีย ์ความงาม และความสุข แก่
ผูค้น สภาพแวดลอ้มและสงัคม เพื่อพฒันาการยกระดบัความมีรสนิยม ความสนุทรีย ์เขา้ใจคณุค่า
และความส าคัญของศิลปะตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสขุ 

วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษย์ที่มีการพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งเรื่องความคิด ความรูส้ึก ความเชื่อ ก่อให้เกิดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นได้จาก
พฤติกรรมในวิถีชีวิตและสังคม รวมทั้งผลที่เกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย ์
วฒันธรรมมีลกัษณะเฉพาะและมีลกัษณะสากล เปลี่ยนแปลงตามสมยันิยม วฒันธรรมปัจจบุันที่ดี
ควรมีความสอดคลอ้งกบัความเป็นสากล แต่มีรากฐานของวฒันธรรมตนเองที่มีคณุค่า 

วฒันธรรมในสถาบนัอุดมศึกษา หมายถึง วัฒนธรรมที่แสดงความเป็นอุดมศึกษาที่
ถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสงัคม มีความเจริญงอกงามทางปัญญา ความรู ้ความคิด ทัศนคติ และ
จิตใจ การมีน า้ใจเสียสละและการมีส่วนร่วมกบัสงัคม สามารถเป็นผูน้  าที่ดีและเป็นที่พึ่งของสงัคม 
มีวฒันธรรมในวิถีชีวิตของสถาบนัที่น่าศรทัธาเป็นที่ยอมรบั มีบทบาทต่อการปกป้องวฒันธรรมที่ดี
งามของไทย และพฒันาแนวทางการด ารงชีวิตท่ามกลางกระแสวฒันธรรมสากลไดเ้หมาะสม 

สรุปไดว้่า การบริหารศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย เป็นการบริหารจัดการดา้น
ศิลปะ วัฒนธรรม และความเป็นไทย เพื่อใหส้ิ่งที่มีคุณค่าและสวยงามควรค่าแก่การบริหารการ
อนุรกัษ์และเผยแพร่ใหก้ับนิสิต นักศึกษา และสาธารณชนใหไ้ดร้บัรู ้และปฏิบติัใหด้ ารงอยู่ต่อไป 
และสถาบนัยงัมีบทบาทหนา้ที่ในการรบัผิดชอบดา้นการศึกษา คน้ควา้ วิจัย ที่เป็นแหล่งรวบรวม
ขอ้มลู การเรียนรูท้างวฒันธรรม สรา้งจิตส านึกใหเ้ห็นคณุค่าของศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย 

การบริหารจัดการ 
ธงชัย  สันติวงษ์ (2533, น. 6) ได้ให้ความหมาย การบริหาร หมายถึงระบบการ

ท างานของผูบ้ริหารในการบริหารระบบต่าง ๆ ขององค์กรใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ เพื่อใหเ้กิดผล
ส าเร็จมากที่สุดส าหรบัองคก์ร ระบบการบริหารนีจ้ะเริ่มจากระบบต่าง ๆ ขององคก์ร โดยสมัพันธ์
มาถึงการปฏิบติัหนา้ที่การบรหิารโดยนกับรหิาร 

วาณี  ฐาปนวงศศ์านติ (2543, น. 2) ไดใ้หค้วามหมาย การบริหาร หมายถึง ระบบ
การด าเนินงานที่ประกอบดว้ยบุคคลตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปรว่มประสานสมัพนัธ ์ประกอบกิจกรรมอย่าง
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มีระบบ มีระเบียบกฎเกณฑแ์ละมีจุดมุ่งหมายเดียวกนั โดยใชท้รพัยากรและเทคนิคต่าง ๆ ใหเ้กิด
ประโยชนส์งูสดุ 

สมยศ  นาวีการ (2545, น. 11) ไดใ้หค้วามหมาย การบริหาร หมายถึง กระบวนการ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และใชบุ้คคลอ่ืนเพื่อความส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์ร องคก์รทุกประเภท
ต้องมีผู้บริหารแสวงหาก าไร องค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่ผู้บริหารทุกคนต้องเก่ียวข้องกับ
กิจกรรมดังต่อไปนี ้คือ การวางแผน การจัดองคก์ร การจัดหาบุคคล การฝึกอบรม การเป็นผูน้  า 
การจดัการความขดัแยง้ กิจกรรมเหล่านีต้อ้งอาศยักระบวนการพืน้ฐานสองอย่าง คือ การตดัสินใจ 
การติดต่อสื่อสาร และความเขา้ใจเรื่องบคุคล กลุม่ และองคก์ร 

ธร  สุนทรายุทธ (2550, น. 18) ได้ให้ความหมาย การบริหาร หมายถึง กลุ่มของ
กิจกรรม ประกอบดว้ย การวางแผน (Planning) การจดัองคก์ร (Organizing) การสั่งการหรือการ
ชี ้น า (Directing or Leading) และการควบคุม  (Controlling) ที่ มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
ทรัพยากรขององค์กรเพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และด้วยจุดมุ่งหมายส าคัญในการบรรลุ
ความส าเรจ็ตามเปา้หมายขององคก์รอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

นิจวรรณ  วีรวัฒโนดม (2553, น. 24) ได้ให้ความหมาย การบริหาร การบริหาร 
หมายถึง กระบวนการที่จะท าให้งานต่างๆ ส าเร็จลุล่วงตามจุดประสงค์ขององค์กร โดยใช้
ทรพัยากรใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ ดว้ยวิธีการด าเนินการตามกระบวนการบรหิาร ซึ่งผูบ้รหิารจะตอ้ง
มีศาสตรแ์ละศิลป์ โดยอาศยัทัง้อ  านาจหนา้ที่ ภาวะผูน้  า และความรูท้างการบรหิาร  

จอมพงศ์  มงคลวนิช (2556, น. 22) ได้ให้ความหมาย การบริหาร หมายถึง การ
ด าเนินงานของกลุม่บคุคล เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคท์ี่วางไว ้

อุดม  ชูลีวรรณ  (2559, น . 16) ได้ให้ความหมายความ การบริหาร หมายถึง 
กระบวนการในการด าเนินงาน ตอ้งพึ่งพาทรพัยากรใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร หน้าที่ส  าคัญ
ประกอบดว้ยการวางแผน การจดัองคก์าร การน า และการควบคมุ 

สุนทร โคตรบรรเทา (2560, น. 17) ได้ให้ความหมายความ การบริหาร หมายถึง 
กระบวนการในการปฏิบติังานกบัคนและโดยคน เพื่อใหง้านบรรลเุปา้หมายขององคก์าร  

เฮอรเ์บิรต์ เอ. ไซมอน (Herbert A. Simon, 1947) (อ้างใน จอมพงศ์  มงคลวนิช , 
2556, น. 21) ได้ให้ความหมาย การบริหาร หมายถึง บุคคลตั้งแต่สองคนขึ ้นไปร่วมมือกัน
ปฏิบติังานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ซึ่งความหมายของการบริหารนยันีม้าจากการมองว่า
การบริหารเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่มีลักษณะส าคัญคือ 1) เป็นกิจกรรมกลุ่ม ไม่ใช่ของบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง 2) สมาชิกร่วมมือประสานสัมพันธ์กันไม่ใช่ต่างคนต่างท า 3) เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย



  44 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างทัง้ที่เป็นเป้าหมายร่วมกนัของกลุ่ม (เปาหมายขององคก์าร) และ
เปา้หมายของสมาชิกแต่ละบคุคล ซึ่งไม่จ าเป็นตอ้งเหมือนกนั 

สตีเฟน พี. รอบบินส ์(Stephen P. Robbins, 1978) (อ้างใน สุนทร  โคตรบรรเทา, 
2551, น. 3) ไดใ้หค้วามหมาย การบริหาร หมายถึงกระบวนการในการก าหนดเป้าหมาย จัดสรร
ทรพัยากร และประสานงานใหบุ้คลากรใชค้วามพยายามในการปฏิบติังาน เพื่อใหเ้ป้าหมายของ
องคก์ารบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ ความหมายของการบริหารนัยนี ้มาจากการมองว่าการ
บริหารเป็นกระบวนการที่มีลกัษณะส าคัญ คือ 1) เป็นกระบวนการที่มีขัน้ตอนนับแต่การก าหนด
เปา้หมายจดัสรรทรพัยากรต่าง ๆ ประสานงาน ก ากบั ติดตาม และนิเทศ 2) เพื่อใหบ้คุลากรท างาน
เต็มศกัยภาพ มิใช่ผูบ้รหิารท าแต่เพียงล าพงั 3)  เพื่อใหบ้รรลเุปา้หมายอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ผล
ออกมาตามที่ตอ้งการโดยใชท้รพัยากรเท่าที่จ  าเป็นอย่างประหยดัและเกิดประโยชนส์งูสดุ 

ฮอย และมิสเคิล (Hoy and Miskel, 2001, p. 437-438) ได้ให้ความหมาย การ
บรหิาร หมายถึง กระบวนการที่มงุไปสูจุ่ดมุ่งหมายที่ก าหนดไวด้ว้ยองคป์ระกอบหลายประการ เช่น 
การตัดสินใจองค์กร แรงจูงใจ ภาวะผู้น า เป็นต้น โดยการบริหารต้องค านึงถึงผลกระทบที่จะ
ตามมาและสภาพการณท์ี่เกิดขึน้ในอนาคตดว้ย 

แชมเบอร ์(Chamber, 2003, p. 780) ได้ให้ความหมาย การบริหาร หมายถึง การ
จดัการเป็นทกัษะ หรือการปฏิบติัของการควบคมุบางสิ่ง การติดต่อกิจการโดยเฉพาะ 

ปิยธิดา ตรีเดช และศกัดิ์สิทธิ์ ตรีเดช (2536, น. 89-91) ไดใ้หค้วามหมาย การจดัการ 
หมายถึง การบรหิารงาน (Administration) และการจดัการ (Management) เป็นค าที่ใชแ้ทนกนัได ้
แต่มีนกัวิชการบางท่านแยกใหค้วามเห็นแตกต่างของ 2 ค านี ้เช่น การบริหารมุ่นเนน้นโยบาย ส่วน
การจดัการเป็นการน าเอานโยบายไปปฏิบติั 

พชัสิรี ชมภูค า (2552, น. 55) ไดใ้หค้วามหมายการจดัการ หมายถึง การด าเนินการ
ในการวางแผน ตัดสินใจ การจัดการ การน า และการควบคุมทรพัยากร ไดแ้ก่ ทรพัยากรการเงิน 
สินทรพัยถ์าวร ขอ้มลูและทรพัยากรมนษุย ์เพื่อช่วยใหอ้งคก์ารบรรลเุป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล ทั้งนี ้วิภาส ทองสุทธิ์ (2552, น. 3-5) กล่าวถึงการจัดการทรพัยากรคน (Men)  
เงิน (Money) วตัถดิุบ (Material) และวิธีด าเนินงาน (Method)  

สรุปได้ว่า การบริหารจัดการ เป็นการบริหารจัดการเป็นงานที่ เก่ียวข้องกับการ
จดัระบบบริหารองคก์าร ใหก้ารบริหารงานอ่ืน ๆ บรรลผุลตามมาตรฐาน คณุภาพ และเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้โดยมีบทบาทหลกัในการประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวกต่าง 
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ๆในการบริหารงานทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาหน่วยงานใหใ้ชน้วตักรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
สง่เสรมิการปฏิบติังานตามหลกัการบรหิารท่ีมุ่งเนน้ผลสมัฤทธิ์ของงานเป็นหลกั 

การบริหารการเงนิและงบประมาณ 
จากเป้าหมายหลกัของการเป็นมหาวิทยาลยัในก ากับของรฐัที่ส  าคัญในการมีระบบ

บริหารจัดการที่ท าให้มหาวิทยาลัยบรรลุความเป็นเลิศทางวิชาการได้เร็วขึน้ ระบบการบริหาร
การเงินและงบประมาณเป็นระบบหนึ่งที่ส  าคัญมาก การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรฐัยึด
หลักการเดียวกันคือเป็นหน่วยงานของรฐัที่เป็นนิติบุคคล ไม่เป็นส่วนราชการหรือรฐัวิสาหกิจ มี
ความเป็นอิสระ คลอ่งตวั มีเสรีภาพทางวิชาการ อยู่ในก ากบัของรฐับาลและด าเนินงานภายใตส้ภา
มหาวิทยาลยั รฐัก ากบัดา้นนโยบายและมาตรฐานและใหก้ารอดุหนนุงบประมาณแบบเงินอดุหนุน
ทั่วไป (Block Grant) โดยถือเป็นรายไดห้ลกัของมหาวิทยาลยั มีลกัษณะเป็นองคก์ารมหาชนอิสระ 
คุม้ครองโดยพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ และพระราชบญัญัติการจดัตัง้มหาวิทยาลยัแต่ละ
แห่ง (วิจิตร ศรีสอา้น.  2558, อา้งใน ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.  
2560: 113-114) 

การท างานวิชาการในหลายด้านของมหาวิทยาลัย มีความแตกต่างจากการ
ด าเนินงานของส่วนราชการทั่วไป เนื่องจากภารกิจของมหาวิทยาลยัในดา้นการเรียนการสอน การ
วิจัย จ าเป็นตอ้งใชอ้ปุกรณเ์ครื่องมือที่แตกต่างจากอปุกรณเ์ครื่องมือและเครื่องใชส้  านกังานทั่วไป 
ในขณะที่ระเบียบพัสดุ การจัดซือ้จัดจา้งตามระเบียบราชการ จะไม่เอือ้ต่อการด าเนินงานด้าน
วิชาการของมหาวิทยาลยั การเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรฐั ที่เปิดโอกาสให้
มหาวิทยาลัยร่างระเบียบเพื่อบริหารจัดการภายในของตนเอง มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ
สามารถจัดหา ใชจ้่าย และบริหารการเงินของตนเองไดอ้ย่างคล่องตัว โดยไม่อยู่ภายใตแ้บบแผน
และระเบียบของราชการ หากแต่ด าเนินการไปตามกฎหมายจดัตัง้มหาวิทยาลยัและกฎหมายของ
มหาวิทยาลยัในเรื่องดงักลา่วโดยเฉพาะ และมหาวิทยาลยัมีความคลอ่งตวัมากขึน้  

สรุปไดว้่า การบริหารการเงินและงบประมาณ เป็นการวางแผน การจดัระเบียบ การ
ควบคุม และการตรวจสอบก ากับกิจกรรมทางด้านการเงิน งบประมาณ และใช้ประโยชน์จาก
เงินทุน งบประมาณขององค์กร ซึ่งใช้หลักการบริหารจัดการของทรัพยากรทางการเงินและ
งบประมาณขององคก์รใหคุ้ม้ค่าและไดป้ระโยชนส์งูสดุ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
การบริหารทรพัยากรมนุษย ์(Human Resource Management: HRM) เดิมเรียกว่า

การบริหารงานบุคคล (Personnel Management) แต่เมื่อโลกธุรกิจปัจจุบันมีความเจริญเติบโต
ขยายตวัมากขึน้ กรอบแนวคิดดา้นงานบคุคลจึงจ าเป็นตอ้งขยายและพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัความ
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เปลี่ยนแปลงดงักล่าว ซึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่ไม่ไดม้องว่าบุคลากรในองคก์ารเป็นเพียงผูร้บัค าสั่ง
ตามที่มองหมายเท่านัน้ ในบทบาทใหม่บุคลากรมีฐานะเป็นทรพัยากรขององคก์าร หรือในปัจจุบนั
เรียกว่า “ทุนมนุษย”์ ที่มีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนใหภ้าระงานต่าง ๆ ขององคก์ารด าเนินการ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สรา้งความส าเร็จ ความเจริญเติบโตกา้วหนา้ใหแ้ก่องคก์าร 
ดว้ยเหตุนีเ้องจึงท าใหก้ารบริหารทรพัยากรมนุษยเ์ป็นที่ยอมรบัและมีความส าคัญยิ่งต่อองคก์าร  
ในสว่นของความหมายตามที่นกัวิชาการใหไ้ว ้มีดงัต่อไปนี ้ 

พะยอม วงศ์สารศรี (2545: 5, อ้างใน วิลาวรรณ รพีพิศาล.  2554, น. 1-9) ได้ให้
ความหมาย การบริหารทรพัยากรมนุษย ์หมายถึง กระบวนการที่ผูบ้ริหารใชศิ้ลปะและกลยุทธ์
ด าเนินการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคลากรที่มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้ปฏิบัติงานในองคก์าร
พรอ้มทั้งใส่ใจพัฒนา บ ารุงรักษาให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานได้เพิ่มพูนความรู ้ความสามารถ มี
สขุภาพรา่งกายและจิตใจที่ดีในการปฏิบติังาน และยงัรวมถึงการแสวงหาวิธีการที่ท าใหบุ้คลากรใน
องคก์ารที่ตอ้งพน้จากการปฏิบัติงานดว้ยเหตุทุพพลภาพ เกษียณอายุ หรือเหตุอ่ืนใดในงานให้
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมีความสขุ 

เสนาะ ติ เยาว์ (2545: 7, อ้างใน  วิลาวรรณ  รพีพิ ศาล.  2554, น . 1-9) ได้ให้
ความหมาย การบริหารทรพัยากรมนุษย ์หมายถึง การจัดระเบียบดูแลบุคลากรให้ปฏิบัติงาน 
เพื่อใหบุ้คลากรไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากความรู ้ความสามารถของแต่ละบคุลากรใหไ้ดม้ากที่สดุ อนัเป็น
ผลท าให้องค์กรอยู่ในฐานะได้เปรียบทางการแข่งขัน และความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับ
บุคลากร ตัง้แต่ระดับสูงและต ่าสุด รวมตลอดดถึงการด าเนินการต่าง ๆ อนัเก่ียวขอ้งกับบุคลากร
ทกุคนในองคก์ร 

ดนัย เทียนพุฒ  (2546: 17, อ้างใน วิลาวรรณ รพีพิศาล.  2554, น . 1-9) ได้ให้
ความหมาย การบริหารทรพัยากรมนุษย ์หมายถึง การจัดการในเรื่องทรพัยากรมนุษยข์ององคก์ร 
เช่น เรื่องการสรรหา การพัฒนา การรักษา และการใช้ประโยชน์ทรพัยากรบุคคล ให้สามารถ
พัฒนาทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจและเทคโนโลยียุคใหม่ รวมถึงการตอบสนองความ
ตอ้งการเฉพาะบคุลากรใหม้ากที่สดุดว้ยเทคโนโลยีและวิทยาการดา้นต่าง ๆ  

Dessler (1997: 2, อา้งใน วิลาวรรณ รพีพิศาล.  2554, น. 1-9)  ไดใ้ห้ความหมาย 
การบริหารทรพัยากรมนุษย ์หมายถึง การก าหนดนโดยบายและแนวที่เก่ียวกับทรพัยากรที่มีค่า
ที่สุดขององคก์ร ซึ่งหมายถึงทรพัยากรบุคคลที่เป็นผูป้ฏิบติังาน อุทิศเวลาเพื่อความส าเร็จที่ยั่งยืน
ตามวตัถปุระสงคข์ององคก์ร 
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Robert and David (2001: 4, อ้างใน วิลาวรรณ รพีพิศาล.  2554, น. 1-9) ได้ให้
ความหมาย การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์หมายถึง การใชท้รพัยากรบุคคลอนัทรงค่าขององคก์รให้
ปฏิบติังานไดส้  าเร็จตามวัตถุประสงคข์ององคก์ร โดยมีภารกิจหลัก 7 ดา้น คือ การวางแผนดา้น
ก าลงัคน การสรรหาและการคดัเลือก การฝึกอบรมพฒันา การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์
เกือ้กลู การดแูลสขุภาพความปลอดภยั แรงงานสมัพนัธ ์และการวิจยัดา้นทรพัยากรมนษุย ์

สรุปไดว้่า การบริหารทรพัยากรมนุษย ์เป็นกระบวนการของผูบ้ริหารใชแ้นวทางการ
ด าเนินการสรรหา คดัเลือก และการบรรจุบุคลากรที่มีความรูค้วามสามารถเขา้มาปฏิบติังาน เพื่อ
สรา้งความเจริญก้าวหน้าให้แก่องค์การ พรอ้มทั้งเอาใจใส่ต่อการพัฒนารกัษาให้บุคลากรที่
ปฏิบัติงาน ได้เพิ่มพูนความรู ้ความสามารถมากยิ่งขึน้  และเป็นการบริหารจัดการและพัฒนา
เพื่อให้บุคลากรที่ศักยภาพที่ดีที่สุด ผู้บริหารองคก์รจะต้องส่งเสริมให้บุคลากรมีความสามารถ
จดัการแกปั้ญหาเรียนรูไ้ด ้มีความกระตือรือรน้ มีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์มีความเป็นภาวะผูน้  าที่
มีวิสยัทศัน ์และสามารถท างานรว่มกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอย่างดี 

การบริหารตามหลักธรรมาภบิาล 
ธรรมาภิบาล หมายถึง การบรหิารกิจการบา้นเมืองและสงัคมที่ดี เป็นแนวทางส าคญั

ในการจัดระเบียบใหส้งัคมรฐั ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายปฏิบติัการ ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีสงบสขุ มีความรูร้กัสามคัคี
และร่วมกันเป็นพลัง ก่อใหเ้กิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนเสริมความเขม้แข็งหรือสรา้ง
ภูมิคุม้กนัแก่ประเทศ เพื่อบรรเทาป้องกนัหรือแกไ้ขเยียวยาภาวะวิกฤต ภยนัตรายที่หากจะมีมาใน
อนาคต เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรม ความโปร่งใส และความมีส่วนร่วม อันเป็น
คุณลักษณะส าคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นพระประมุข สอดคลอ้งกับความเป็นไทยรฐัธรรมนูญ และกระแสโลกยุค
ปัจจุบนั (ระเบียบส านกันายกรฐัมนตรีว่าดว้ยการสรา้งระบบบรหิารกิจการบา้นเมืองและสงัคมที่ดี 
พ.ศ.2542) 

แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างธรรมาภบิาล  
การส่งเสริมใหเ้กิดการสรา้งธรรมาภิบาลนัน้ มากจากความรว่มมือของทัง้สถาบนัทัง้

ภาครฐั ภาคเอกชน และประชาสังคม บทบาทของรฐัที่ส  าคัญนั้น คือ รฐัเป็นผูม้ีบทบาทในการ
วางรากฐาน และรกัษากฎระเบียบต่าง ๆ การสรา้งธรรมาภิบาลของรฐันัน้จ าเป็นตอ้งอาศัยระบบ
การจัดการภาครฐัที่มีประสิทธิภาพ มีภาระรบัผิดชอบภายใต้กฎหมาย และนโยบายที่โปร่งใส
ตรวจสอบได ้ดังนัน้จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่รฐัจะตอ้งมีการปฏิรูประบบราชการ เพื่อปรบัปรุง
ระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบภายใต้กรอบของกฎหมาย ซึ่ง
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จุดมุ่งหมายในการสรา้งธรรมาภิบาลของภาครฐันัน้ จะตอ้งพยายามปฏิรูปการบริหารจัดการให้
ถูกตอ้งตามหลักเหตุผล และหน้าที่ มีระบบความรบัผิดชอบดา้นการเงินที่มีประสิทธิภาพมาใช ้
และใหม้ีความโปรง่ใสในการปฏิบติังาน ยกระดบัความช านาญของภาครฐัใหม้ีความทนัสมยั เป็น
ตน้ สว่นบทบาทขององคก์ารภาคเอกชนและบทบาทประชาสงัคมที่มีต่อการสรา้งธรรมาภิบาล คือ 
การรวมตัวกันของสาธารณชนในการต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยรฐัควรมีการหา
มาตรการที่จะกระตุน้ใหเ้กิดการตระหนกัถึงการท าผิดจรรยาบรรณ เป็นตน้ 

หลักการพืน้ฐานของการสร้างธรรมาภบิาล 
ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการสรา้งระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ

สงัคมที่ดี พ.ศ.2542 ระบวุ่าธรรมาภิบาลมีองคป์ระกอบ 6 ประการ คือ 
1. หลกันิติธรรม ไดแ้ก่ การตรากฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบัต่าง ๆใหท้นัสมยัและเป็น

ธรรมเป็นที่ยอมรบัของสงัคม ไม่เลือกปฏิบติั และสงัคมยินยอมพรอ้มใจปฏิบติัตามกฎหมายและ
กฎขอ้บังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอ าเภอใจ หรือ ตาม
อ านาจของตวับคุคล 

2. หลกัความโปร่งใส ไดแ้ก่ การสรา้งความไวว้างใจซึ่งกัน โดยมีการใหแ้ละการ
รบัขอ้มลูที่สะดวกเป็นจริง ทนัการณ ์ตรงไปตรงมา มีที่มาที่ไปที่ชดัเจนและเท่าเทียม มีกระบวนการ
ตรวจสอบความถกูตอ้งชดัเจนได ้

3. หลกัการมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมรบัรู ้และร่วม
คิด ร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น การแจ้ง
ความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ นอกจากนีย้ังรวมไปถึง
การรว่มตรวจสอบ และรว่มรบัผิดชอบต่อผลของการกระท านัน้ 

4. หลักความรบัผิดชอบตรวจสอบได ้ไดแ้ก่ความรบัผิดชอบที่ตรวจสอบไดเ้ป็น
การสรา้งกลไกใหม้ีผูร้บัผิดชอบ ตระหนกัในหนา้ที่ ความส านึกในความรบัผิดชอบต่อสงัคม การใส่
ใจปัญหาสาธารณะของบา้นเมือง และกระตือรือรน้ในการแกปั้ญหา ตลอดจนการเคารพในความ
คิดเห็นที่แตกต่าง และความกลา้ที่จะยอมรบัผลจากการกระท าของตน 

5. หลกัความคุม้ค่า ไดแ้ก่ การบริหารจัดการและการใชท้รพัยากรที่มีจ ากัด ให้
เกิดประโยชน ์เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่สว่นรวม 

6. หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ส านึกในหน้าที่ของ
ตนเอง มีความซื่อสตัยส์จุรติ จรงิใจ ขยนั อดทน มีระเบียบวินยั และเคารพในสิทธิของผูอ่ื้น  
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สรุปไดว้่า การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล เป็นหลกัของการบริหารสาธารณะที่ให้
ความส าคญักบัหลกัการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และใหค้วามส าคญักบัประชาชน เพื่อมุ่งให้
เกิดการบริหารจัดการที่ดีตามหลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม 
หลกัความรบัผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่า 

การวางแผนกลยุทธ ์
อุทัย  บุญประเสริฐ (2537, น. 5) ไดใ้หค้วามหมาย การวางแผนกลยุทธ์ หมายถึง 

วิธีการหรือวิธีด าเนินการหรือเทคนิคการปฏิบัติซึ่งเป็นวิธีการอันแยบคายในการด าเนินงานไปสู่
จดุหมายหรือเป้าหมายท่ีตอ้งการเป็นกลวิธี ซึ่งไดผ้่านการคดัเลือกที่ผ่านการคิด การไตรต่รองอย่าง
รอบคอบ และไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าเป็นวิธีที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพสงู 

ธงชัย  สันติวงษ์ (2540, น. 56) การวางแผนกลยุทธ์ หมายถึง การวางแผนการจัด
โครงสรา้งองค์กร และการปฏิบัติซึ่งเป็นกระบวนการบริหาร การวางแผนกลยุทธ์เป็นการคิด
วิเคราะหเ์พื่อการวางแผนก่อนจะลงมือท า และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารกลยุทธ์ หรือ
การจดัการกลยทุธ ์(Strategic Planning) 

ศิริรตัน ์ เสรีรตัน ์และคนอ่ืน ๆ (2542, น. 43) ไดใ้หค้วามหมาย การวางแผนกลยุทธ ์
หมายถึง ขอ้ความเก่ียวกับภารกิจและทิศทางในอนาคต วัตถุประสงค์การด าเนินงานระยะสั้น 
ระยะยาวตลอดจนกลยทุธใ์นการท างาน 

ไพโรจน ์ ดว้งวิเศษ (2543, น. 82) ไดใ้หค้วามหมาย การวางแผนกลยุทธ์ หมายถึง 
การวางแผนระยะยาวขององคก์ารท่ีมุ่งเนน้ตดัสินใจ และก าหนดวตัถุประสงคข์ององคก์าร จากการ
ประเมินปัจจยัที่มีอิทธิพลทัง้หลายและเลือกกลยุทธใ์นการท างาน โดยการเชื่อมโยงทรพัยากรต่าง 
ๆ  ปรบัเปลี่ยนกลยทุธใ์หเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม 

ถวิล  มาตรเลี่ยม (2544, น . 73-74) ) ได้ให้ความหมาย การวางแผนกลยุทธ ์
หมายถึง เป็นกระบวนการส าคัญยิ่งต่อการบริหารและจดัการศึกษาในปัจจุบนั เนื่องจากสามารถ
ช่วยใหส้ถานศึกษารูว้่า แผนกลยุทธ์ท าใหม้องเห็นภาพรวมของสถานศึกษาไดห้มด ท าใหม้ีแนว
ปฏิบติัที่จะตอ้งด าเนินการควบคมุในอนาคต และที่ส  าคญัสถานศึกษาสมารถตอบสนองต่อสภาพ
การเปลี่ยนแปลงของบรบิทไดอ้ย่างมรวิทธิภาพ 

สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์ (2544, น. 5) ได้ให้ความหมาย การวางแผนกลยุทธ ์
หมายถึง เป็นการวางแผนที่ต้องอาศัยวิสัยทัศน์ของผู้น าในการเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกที่จะกระทบกบัสถานศึกษา เป็นการวางแผนในลกัษณะที่เป็น
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ทั้งการแก้ไขและตอ้งปราบปรามปัญหา และรองรบัการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้ในอนาคตและ
ระยะสัน้ ระยะกลางและระยะยาว 

สุพจน์  ทรายแก้ว (2545, น. 47) ไดใ้หค้วามหมาย การวางแผนกลยุทธ์ หมายถึง 
การวางแผนกลยุทธเ์ป็นกระบวนการส าคญัเก่ียวกับการก าหนดวิสยัทัศนแ์ละภารกิจขององคก์าร 
การวิเคราะหอ์งคก์าร การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เพื่อก าหนดวัตถุประสงคแ์ละตัวชีว้ัดผลงาน (Key 
Performance Indicators: KPI) 

ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545, น. 13) ไดใ้หค้วามหมาย
การวางแผนกลยุทธ์ หมายถึง เป็นกระบวนการที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจเพื่อก าหนดพันธกิจ 
ทิศทางและกลยทุธข์ององคก์รในปัจจุบนั ซึ่งจะสง่ผลในอนาคตทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ซึ่งการ
วางแผนกลยทุธม์ีความเหมาะสมในการวางแผนบนพืน้ฐานขอ้ตกลงในการตดัสินใจรว่มกนัของทุก
ฝ่าย 

นิจวรรณ  วีรวัฒโนดม (2553, น . 19) ได้ให้ความหมาย การวางแผนกลยุทธ ์
หมายถึง กระบวนการที่องค์กรพยายามสรา้งอนาคตของตน กลวิธีมีความเหมาะสม พัฒนา
แนวทางการด าเนินงาน เพื่อใหบ้รรลจุุดมุ่งหมาย และเพื่อใหอ้งคก์รสามารถเขา้กับสิ่งแวดลอ้มได้
อย่างเหมาะสม 

พรทิพย ์ สพุรรณกุล (2553, น. 10) ไดใ้หค้วามหมาย การวางแผนกลยุทธ ์หมายถึง 
การวางแผนเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบติังานที่เหมาะสมกับบทบาทหนา้ที่ของโรงเรียน สอดคลอ้ง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ทิศทางและความคาดหวังที่ โรงเรียนก าหนดไว้ สอดคล้องกับ
สถานการณแ์ละบรบิทต่าง ๆ ของโรงเรียนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

วาสนา  บุญญาพิทักษ์ (2554, น. 141) ได้ให้ความหมาย การวางแผนกลยุทธ ์
หมายถึง การวางแผนระยะยาวขององคก์าร ที่มุ่งถึงการตัดสินใจก าหนดวัตถุประสงคโ์ดยการ
เชื่อมโยงทรพัยากรต่าง ๆ และวิธีการอนัแยบคายในการน าไปสูจุ่ดหมายหรือเปา้หมายที่ตอ้งการ 

หยดฟ้า  ราชมณี (2554, น. 9) ไดใ้หค้วามหมาย การวางแผนกลยุทธ ์หมายถึง เป็น
กระบวนการ ขัน้ตอน การก าหนดวตัถุประสงค ์การเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงคแ์ละการใชท้รพัยากร
เพื่อใหบ้รรลวุตัถุประสงค ์โดยเริ่มพิจารณาจากวิสยัทัศนท์ี่ตอ้งการใหเ้ป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งใน
อนาคต แล้วจึงก าหนดพันธกิจและเป้าประสงค์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ โดยค านึงถึง
สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก เพื่อใหส้ถานศึกษาสามารถปรบัตวักบัสภาวะ
แวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลงและบรรลถุึงความส าเรจ็ตามวตัถปุระสงคท์ี่ตัง้ไว ้
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เซอรโ์ต และปีเตอร ์(Certo and Peter, 1991, p. 5) ไดใ้หค้วามหมาย การวางแผน
กลยุทธ ์หมายถึง การจดัการกลยุทธ์เป็นกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่องที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
องคก์รสามารถเขา้กบัสิ่งแวดลอ้มไดเ้หมาะสม 

ไรท ์และคนอ่ืน ๆ (Wright and Others, 1992, p. 15) ไดใ้หค้วามหมาย การวางแผน
กลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการต่อเนื่องในการก าหนดภารกิจและเป้าประสงคข์ององคก์รภายใต้
บริบทของสิ่งแวดลอ้มภายนอกขององคก์ร การก าหนดกลวิธีที่เหมาะสม การปฏิบติังานตามวิธีที่
ก าหนดไว ้การใชอ้  านาจหนา้ที่ในการควบคมุกลยุทธเ์พื่อท าใหม้ั่นใจว่ากลวิธีขององคก์รที่น ามาใช้
สามารถน าไปสูค่วามส าเรจ็ตามเปา้ประสงคท์ี่ก าหนดไว ้

สรุปได้ว่า การวางแผนกลยุทธ์ หมายถึง หมายถึง การวางแผนปฏิบัติการ การ
ถ่ายทอดเพื่อน าแผนไปปฏิบติั วิธีการที่องคก์รปรบัเปลี่ยนแผนเมื่อสถานการณม์ีการเปลี่ยนแปลง
ไป และเป็นวิธีการวดัความส าเรจ็ โดยเป็นสว่นที่ส  าคัญในการวางแผนกลยทุธ ์การวางแผนเป็นขัน้
เป็นตอน การบรหิารการเปลี่ยนแปลงได ้มีการวางแผนท าหลกัสตูรระยะสัน้เพื่อสรา้งเครือข่ายดา้น
นาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ การวางแผนกลยทุธใ์นการกระจายไปสูชุ่มชน เพื่อเผยแพร่
ศิลปวฒันธรรม การวางแผนกลยุทธ์ มุ่งความเป็นอยู่ที่มั่นคง มุ่งเนน้การศึกษาไปสู่นานาชาติ ทุก
คนตอ้งมีสว่นรว่มในการพฒันาการศกึษาใหเ้ป็นเลิศ 

การวัด การวิเคราะห ์และการจัดการความรู้ 
องค์กรที่มีการบริหารงานเป็นเลิศ จะต้องมีระบบการวัดและการวิเคราะห์ผลการ

ด าเนินงานที่สอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและทั่วถึงทัง้องคก์ร เพื่อใชติ้ดตามการปฏิบติังาน
ประจ าวันและผลการด าเนินงานตามเป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตรข์ององคก์ร เพื่อสนับสนุนการ
ตดัสินใจของผูบ้ริหาร รวมถึงน าขอ้มลูและสารสนเทศมาเรียนรูเ้พื่อใหเ้กิดการปรบัปรุงและพฒันา
องคก์ร อีกประการหนึ่งที่ส  าคญัคือ องคก์รตอ้งสรา้งความพรอ้มในการใชง้านของขอ้มลูสารสนเทศ
และคุณภาพของ Hardware และ Software โดยตอ้งออกแบบระบบขอ้มูลและสารสนเทศใหต้รง
กบัความตอ้งการใช ้และท าใขอ้มลูและสารสนเทศถูกตอ้ง เชื่อถือได ้ทนัเวลา สามารถน าไปใชง้าน
ไดแ้ละมีระบบรกัษาความปลอดภัยของขอ้มลู รวมถึงการจดัการความรู ้ซึ่งเป็นการสรา้งสินทรพัย์
ทางความรูใ้หอ้ยู่กบัองคก์ร โดยพัฒนาระบบใหอ้งคค์วามรูถู้กถ่ายทอดและเก็บรกัษาไวท้ี่องคก์ร 
และมีการแบ่งปันความรู้ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างรวดเร็วทั้งองค์กร (ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ.  2562ก: ออนไลน)์ 

การวัด วิเคราะห์ ทบทวน และปรับปรุงผลการด าเนินการ โดยการใช้ข้อมูลและ
สารสนเทศในทุกระดับและทุกส่วนราชการ รวมทั้งวิธีการใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูล



  52 

เก่ียวกับผู้รบับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ  ประกอบไปด้วย ได้แก่ 
(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ. 2558, น. 12-13) 

การวดั การวิเคราะหแ์ละการปรบัปรุงผลการด าเนินการของสว่นราชการ ไดแ้ก่ 
1. การวดัผลการด าเนินการ 

- ตวัวดัผลการด าเนินการ เป็นการเลือก รวบรวม ปรบัใหส้อดคลอ้ง ตวัวดัผล
การด าเนินที่ส  าคญั และการติดตาม การสนบัสนนุการตดัสินใจ ปรบัปรุง และนวตักรรม 

- ขอ้มลูเชิงเปรียบเทียบ เป็นการเลือกและใชข้อ้มลูเชิงเปรียบเทียบ 
- ข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการเลือกและใช้ข้อมูล

ผูร้บับรกิาร และการใชข้อ้มลูที่รวบรวมผ่านสื่อเทคโนโลยีสานสนเทศ 
- ความคล่องตัวของการวัดผล เป็นการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่

เกดิขึน้อย่างรวดเรว็ 
- การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนการ เป็นการทบทวนผลการ

ด าเนินการ การ 
วิเคราะหเ์พื่อสนับสนุนการทบทวน การใชผ้ลการทบทวนของผูบ้ริหาร การประเมิน

ความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเรว็ต่อความเปลี่ยนแปลงในดา้นความตอ้งการและความ
ทา้ทาย และการทบทวนของคณะกรรมการก ากบัดแูล 

2. การปรบัปรุงผลการด าเนินการ 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรูว้ิธีปฏิบติัที่เป็นเลิศ เป็นการคน้หาหน่วยงานที่มีผล

การด าเนินการที่ดี การคน้หาวิธีปฏิบติัที่เป็นเลิศ 
- ผลการด าเนินการในอนาคต เป็นการใชผ้ลการทบทวนคาดการณ์ผลการ

ด าเนินการ การปรบัแกค้วามแตกต่างระหว่างผลการคาดการณ์ ผลการด าเนินการในอนาคตกับ
การคาดการณ ์และผลการด าเนินการของแผนปฏิบติัการที่ส  าคญั 

- การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสร้างนวัตกรรม เป็นการจัดล าดับ
ความส าคัญของการปรบัปรุงและโอกาสสรา้งนวัตกรรม การถ่ายทอดภายใน และการถ่ายทอด
ภายนอก 

การจัดการความรู ้สานสนเทศ และเทคโนโลยี เป็นการเพิ่มพูนสินทรพัยท์างความรู้
ของส่วนราชการและการจัดการเพื่อใหค้วามมั่นใจว่า ขอ้มลู สารสนเทศ ซอฟตแ์วร ์และฮารด์แวร ์
ที่จ  าเป็นส าหรบับุคลากร ผูส้่งมอบ พนัธมิตร และผูใ้หค้วามรว่มมือ รวมทัง้ผูร้บับรกิาร และผูม้ีสว่น
ไดส้ว่นเสียมีคณุภาพ และพรอ้มใชง้าน ไดแ้ก่ 
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3. ความรูข้องสว่นราชการ 
- การจัดการความรู ้เป็นการรวบรวมและถ่ายทอดความรูข้องบุคลการผู้ที่

เก่ียวขอ้งภายนอก เพื่อน าไปด าเนินการ และสรา้งนวตักรรมและการวางแผนเชิงยทุธศาสตร ์ 
- การเรียนรูร้ะดบัองคก์าร เป็นการท าใหก้ารเรียนรูฝั้งลกึลงในการปฏิบติังาน 

4. ขอ้มลู สารสนเทศ และเทคโนโลยีสาสนเทศ 
- คุณลักษณะของข้อมูลและสารสนเทศ เป็นความแม่นย า ถูกต้อง และ

เชื่อถือได ้ทนักาล ปลอดภยัและเป็นความลบั 
- ความพรอ้มใชง้านของขอ้มูลและสารสนเทศ เป็นความพรอ้มใชง้านดว้ย

รูปแบบที่ใชง้านง่าย 
- คุณลักษณะของฮารด์แวรแ์ละซอฟต์แวร์ มีความน่าเชื่อถือได้ ปลอดภัย 

และใชง้านง่าย 
- ความพรอ้มใชง้านในภาวะฉุกเฉิน เป็นความพรอ้มใชง้านอย่างต่อเนื่องใน

กรณีฉกุเฉินได ้
ลกัษณะขององคก์ารท่ีเป็นเลิศดา้นการวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้

1.การน าขอ้มลู สารสนเทศ องคค์วามรูไ้ปสูก่ารใชป้ระโยชน ์
2.สื่อสารข้อมูล ผลการด าเนินงานที่ทันสมัย สม ่าเสมอ ง่ายต่อการเข้าใจทั้ง

องคก์าร 
3.มีการสื่อสารภายในดว้ยเทคโนโลยีที่รวดเร็วทนัการณต่์อการน าไปใชป้ระโยชน ์
4.มีมาตรฐานการจดัเก็บขอ้มลู เพื่อสามารถน าไปใชไ้ดอ้ย่างถกูตอ้ง 
5.มีการประเมิน ปรับปรุง ทั้งฮารด์แวร ์และซอฟต์แวร ์เพื่อการจัดเก็บข้อมูล

สม ่าเสมอ 
สรุปได้ว่า การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้หมายถึง เป็นการตรวจ

ประเมินเก่ียวกับการวดั การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานขององคก์ร เพื่อใหส้อดคลอ้งไปในทิศทาง
เดียวกันทัง้องคก์ร เพื่อใชติ้ดตามผลการปฏิบัติงาน การตัดสินใจของผูบ้ริหาร และน าขอ้มูลสาน
สนเทศมาเรียนรูเ้พื่อใหเ้กิดนวตักรรม เพื่อใหเ้กิดการน ามาปรบัปรุงและพัฒนาองคก์ร การจัดการ
ความรู ้การส่งเสรมิ นโยบายในการท า KM มีงบประมาณสนบัสนนุในการจดัท า KM และขยายผล
และจัดท าเป็นรูปแบบในการท า KM แลว้น ามาขยายผลว่าเป็นอย่างไร ประชุมปรกึษาหารือ เพื่อ
แกไ้ขปัญหาต่อไป 
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การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
การออกแบบ จดัการ และปรบัปรุงกระบวนการท างานที่ส  าคัญ เพื่อส่งมอบผลผลิต

และการบริการที่สรา้งคณุค่าแก่ผูร้บับริการ และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย และท าใหส้่วนราชการประสบ
ความส าเร็จและยั่งยืน กระบวนการท างาน ประกอบไปด้วย ได้แก่  (ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ. 2558, น. 16-17) 

การออกแบบผลผลิต การบรกิาร และกระบวนการ 
- แนวคิดในการออกแบบ เป็นการออกแบบผลผลิตการบริการ และกระบวนการ

ท างาน  
- การน าเทคโนโลยีใหม่ ความรู ้ความเป็นเลิศดา้นผลผลิตและบริการ และความ

คลอ่งตวัมาพิจารณาในกระบวนการ 
- ขอ้ก าหนดของผลผลิต การบรกิาร และกระบวนการท างาน เป็นการก าหนดของ

ผลผลิตและการบรกิาร และการก าหนดขอ้ก าหนดของกระบวนการท างาน 
การจดัการกระบวนการ 

- การน ากระบวนการไปปฏิบติั เป็นการปฏิบติังานตามขอ้ก าหนดที่ส  าคัญ มีตัว
วดัหรือ 

- ตัวชี ้วัดที่ส  าคัญ ควบคุม และปรับปรุงกระบวนการ ตัววัดเชื่อมโยงผลการ
ด าเนินการคณุภาพของผลผลิตหรือการบริการ 

- กระบวนการสนับสนุน เป็นการก าหนดกระบวนการสนับสนุนที่ส  าคัญและการ
ปฏิบติังานตามขอ้ก าหนดที่ส  าคญั 

- การปรบัปรุงผลผลิต การบริการ และกระบวนการ เป็นการปรบัปรุงผลผลิต การ
บรกิาร ลดความผิดพลาดหรือซ า้ซอ้นหรือการสญูเสีย 

ประสิทธิผลการปฏิบติัการ 
- การควบคุมตน้ทุน เป็นการควบคุมตน้ทุนโดยรวม การป้องการไม่ใหเ้กิดของ

เสียหรือความผิดพลาดหรือการท างานซ า้ การลดตน้ทนุเก่ียวกบัการตรวจสอบกระบวนการหรือผล
การด าเนินการ สมดลุระหว่างการควบคมุตน้ทนุกบัความตอ้งการของผูร้บับริการ 

- การจดัการห่วงโซ่อปุทาน เป็นการจดัการห่วงโซ่อปุทาน การเลือกผูส้ง่มอบ การ
วดัและประเมินผลการด าเนินการของผูส้่งมอบ การใหข้อ้มลูป้อนกลบัเพื่อช่วยใหเ้กิดการปรบัปรุง 
และเป็นการด าเนินการกบัผูส้ง่มอบที่มีผลการด าเนินการที่ไม่ดี 
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- การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและต่อภาวะฉุกเฉิน  เป็นการท าให้
สภาพแวดล้อมการปฏิบัติการมีความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุการตรวจสอบ วิเคราะห์
ตน้เหตุ และการท าให้คืนสู่สภาพเดิม ส่วนการเตรียมพรอ้มต่อภาวะฉุกเฉิน ตอ้งค านึงถึงความ
ต่อเนื่องของการปฏิบติัการ 

- การจัดนวัตกรรม เป็นการเปิดโอกาสในการสรา้งนวัตกรรมในการวางเผน การ
ท าใหท้รพัยากรดา้นการเงินและดา้นอ่ืน พรอ้มใชใ้นการสนับสนุนนวัตกรรม การติดตามผลของ
โครงการ 

ลกัษณะขององคก์ารท่ีเป็นเลิศดา้นการมุ่งเนน้ระบบปฏิบติั 
1. มีการออกแบบระบบงานที่มีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งตามความตอ้งการของ

ผูร้บับรกิารไปปัจจบุนัและอนาคต 
2. ทกุหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งรว่มออกแบบ 
3. ก าหนดตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมายของกระบวนการ บนพืน้ฐานความตอ้งการของ

ผูร้บับรกิาร 
4. มีการติดตาม ประเมินผล และควบคมุกระบวนการ 
5. มีการบรหิารความสมัพนัธก์บัผูร้บับรกิาร และผูม้ีสว่นไดส้่วนเสีย 
6. สง่เสรมิและสรา้งนวตักรรมในการปฏิบติังาน 

สรุปไดว้่า การมุ่งเนน้ระบบปฏิบติัการ หมายถึง ระบบต่าง ๆ ที่ใชภ้ายในองคก์ร เพื่อ
การบรหิารจดัการในการใชท้รพัยากรต่าง ๆ ใหม้ีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลน าไปสูผ่ลผลิต และการ
บริการที่มีคณุภาพแก่ผูร้บับริการเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ ควบคมุ และปรบัปรุงกระบวนการต่าง 
ๆ ได ้มีการวางแผนระบบปฏิบัติการ การจัดท างานแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติงานทุกภาค
การศกึษา มีระบบ Operation System การจดัการทั่วไปใหส้ามารถปฏิบติัการไดอ้ย่างรวดเรว็ การ
บริหารจดัการระบบ Work Process เป็นแบบทุกอย่างตามแผนใหไ้ปในทิศทางเดียวกนั และมีการ
ออกแบบกระบวนการท างานขององคก์ร มีระบบการท างานเป็นทีม การท างานร่วมกัน ทุกคนมี
สว่นรว่มในการปฏิบติัการ และส่งเสรมิใหน้ะระบบ PDCA, KM, ITQF, QA น ามาพฒันาระบบงาน
อย่างต่อเนื่อง  

การมุ่งเน้นผลลัพธ์การด าเนินงาน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.  
2558, น. 18) 

1,ดา้นผลผลิตและการบรกิารตามพนัธกิจหลกัของสว่นราชการ 
2.ดา้นการน ายทุธศาสตรไ์ปปฏิบติั 
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3.ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย 
4.การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับรกิารและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย 
3.ขีดความสามารถและอตัราก าลงับคุลากร 
4.บรรยากาศการท างาน 
5.การท าใหบ้คุลากรมีความผกูพนั 
6.การพฒันาบคุลากรและการพฒันาผูน้  าของสว่นราชการ 
8.การน าองคก์าร 
9.การก ากบัดแูลองคก์ร 
10.กฎหมายและกฎระเบียบขอ้บงัคบั 
11.การประพฤติปฏิบติัตามหลกันิติธรรม ความโปรง่ใส และจรยิธรรม 
12.สงัคมและชมุชน 
13.ผลการด าเนินการดา้นงบประมาณ และการเงิน 
14.การเติบโต 
15.ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ 
16.การเตรียมพรอ้มต่อภาวะฉกุเฉิน 
17.การจดัการห่วงโซ่อปุทาน 
สรุปไดว้่า ผลลัพธ์การด าเนินการ หมายถึง เป็นการตรวจสอบประเมินผลของการ

ด าเนินงาน และแนวโน้มของสถาบันอุดมศึกษาในมิติต่าง ๆ โดยอาศัยการประเมินผลของ 
Balanced Scorecard เพื่อสอดรบักบัระบบการประเมินผลที่สถาบนัอดุมศกึษาไดด้ าเนินการตาม
ค ารบัรองการปฏิบติัราชการ ซึ่งอยู่ภายใตก้รอบการประเมินผล 4 มิติ ไดแ้ก่ มิติดา้นประสิทธิผล
ตามพันธกิจ มิติดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ มิติดา้นประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการ และมิติ
ดา้นการพัฒนาองคก์ร การบริหารการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีปัจจัยภายในและภายนอก เน้น
มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ เน้นผลลัพธ์ความส าเร็จของผู้ส  าเร็จการศึกษาไปสู่
สาธารณชน สรา้งความรว่มมือรว่มใจของอาจารยผ์ูส้อนกบันกัศึกษา และน าผลงานของนกัศึกษา 
ศิษยเ์ก่าที่ไดร้บัรางวลัระดบัชาติ และนานาชาติ มุ่งไปสูค่วามเป็นเลิศ    

จากที่ผูว้ิจัยได้ศึกษาเก่ียวกับองค์ประกอบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ได้มี
นกัวิชาการและงานวิจยัที่ไดก้ลา่วถึงองคป์ระกอบการบรหิารจดัการสูค่วามเป็นเลิศ สรุปไดด้งันี  ้

วาสนา บุญญาพิทักษ์ (2554, น. 9) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การบริหาร
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่ อการด าเนินการที่ เป็นเลิศส าหรับ
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สถาบนัอดุมศกึษาที่จดัหลกัสตูรสาขาดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ไดศ้กึษาองคป์ระกอบ 7 ดา้น คือ 1) 
การน าองคก์ร 2) กลยุทธ ์3) ลูกคา้ 4) การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้5) บุคลากร 6) 
การปฏิบติัการ 7) ผลลพัธ ์

รตัติยา  ฤทธิรงค ์(2555, น. 11-12) ไดศ้ึกษาเรื่อง กลยุทธก์ารบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ของศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชัน้คลินิก กระทรวงสาธารณสุข ไดศ้ึกษาองคป์ระกอบ 7 ดา้น คือ 1)
การน าองคก์ร 2) กลยุทธ ์3) ลูกคา้ 4) การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้5) บุคลากร 6) 
การปฏิบติัการ 7) ผลลพัธ ์

ณัฐปาลิน นิลเป็ง (2557, น. 21) ได้ศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาวิทยาลัย
พยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกสู่ความเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน า ไดพ้บว่า กลุ่ม
ตัวอย่างผูบ้ริหารและกลุ่มตัวอย่างอาจารย ์ในกลุ่มตัวอย่างอาจารยส์  าหรบัผลการวิเคราะหต์าม
ประเด็นย่อยแต่ละหมวดพบทัง้ประเด็นที่เป็นจดุแข็งและจดุที่ตอ้งพฒันาขององคก์ารเพื่อน าไปเป็น
แนวทางการวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาองคก์ารสู่การเป็นสถาบนัอุดมศึกษาชัน้น า โดยใชเ้กณฑ์
คณุภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 7 หมวด ไดแ้ก่ 1) การน าองคก์าร 2) การวางแผน
เชิงกลยุทธ์ 3) การมุ่งเน้นลูกค้า 4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้5) การมุ่งเน้น
ผูป้ฏิบติังาน 6) การจดัการกระบวนการ และ 7) ผลลพัธ ์

เต็มใจ มนตไ์ธสงค ์(2558, น. 61-75) ไดศ้ึกษาเรื่อง การปฏิบัติตามเกณฑค์ุณภาพ
การศึกษาเพื่อด าเนินการที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดศ้ึกษาองคป์ระกอบ 7 
ดา้น คือ 1) การน าองคก์ร 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ ์3) การมุ่งเนน้ลกูคา้ 4) การวดั การวิเคราะห ์
และการจดัการความรู ้5) การมุ่งเนน้ปฏิบติัการ 6) การจดัการกระบวนการ 7) ผลลพัธ ์

ระติกรณ์ นิยมะจันทร ์(2558, น. 150) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยของการบริหารจัดการ
ด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่ เป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา ได้ศึกษา
องคป์ระกอบ 7 ดา้น คือ 1) การน าองคก์ร 2) กลยุทธ์ 3) ลูกคา้ 4) การวัด การวิเคราะห ์และการ
จดัการความรู ้5) บคุลากร 6) การปฏิบติัการ 7) ผลลพัธ ์

กิตติ ศรีนุชศาสตร ์(2560, น. 74-86) ไดศ้ึกษาเรื่อง แนวทางการบริหารโรงเรียนนาย
เรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราช ไดศ้ึกษาองคป์ระกอบ 8 องคป์ระกอบ คือ 1) การน าองคก์ร 2) 
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์3) การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับรกิารและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย 4) การวดั 
การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้5) การมุ่งเนน้ทรพัยากรบุคคล 6) การจดัการกระบวนการ 7) 
ผลลพัธก์ารด าเนินการ 8) สารสนเทศ 
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ดาราพร คงจา (2560, น. 102) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงาน
คณุภาพที่เป็นเลิศส าหรบัวิทยาลยัพยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการบรหิารงานคณุภาพที่เป็นเลิศส าหรบัวิทยาลยัพยาบาล สงักดัสถาบนั
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประกอบดว้ย 2 ลักษณะ ไดแ้ก่ 1) ดา้นกระบวนการ 6 
ประกอบหลกั (การน าองคก์ร การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์การใหค้วามส าคญักบันักศึกษาและผูท้ี่
เก่ียวขอ้ง การวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นทรพัยากรบุคคล และการจัดการ
กระบวนการ) และ 12 องคป์ระกอบ (การชีน้  าองคก์ร การก ากับดูแลองคก์ร การท ายุทธศาสตร ์
การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบติั ความรูเ้ก่ียวกบันกัศึกษา การสรา้งความสมัพนัธก์บันกัศึกษาและผู้
ที่ เก่ียวข้อง การวัดวิเคราะห์และปรับปรุง การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ออกแบบกระบวนการ และการจัดกระบวนการท างาน) ซึ่งมีตัวบ่งชีร้วมทุกองคป์ระกอบ จ านวน 
103 ตวับ่งชี ้และ 2) องคป์ระกอบดา้นผลลพัธก์ารด าเนินการบริหารงานคุณภาพ ประกอบดว้ย 5 
องคป์ระกอบย่อย (การชีน้  าองคก์ร การบริหารเชิงยุทธศาสตร ์ความส าเรจ็ตามพนัธกิจ การบรหิาร
บคุลากร และการพฒันาองคก์ร) ซึ่งมีตวับ่งชีร้วมทกุองคป์ระกอบย่อย จ านวน 21 ตวับ่งชี ้

บุญทิพย์ ลิขิตพงษ์วิทย ์(2560, น. 117) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยความเป็นเลิศในการ
บริหารวิทยาลยัพยาบาล สงักัดกระทรวงสาธารณสุข ไดศ้ึกษาปัจจยัความเป็นเลิศในการบริหาร
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบดว้ย 8 ปัจจัยที่ส  าคัญ คือ 1) ภาวะผูน้  า
ของผูบ้รหิาร 2) การมุ่งเนน้บุคลากร 3) การมุ่งเนน้ปฏิบติัการ 4) การบรหิารตามหลกัธรรมาภิบาล 
5) กระบวนการจัดการเรียนการสอน 6) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 7) การวางแผนกลยุทธ ์และ 
8) การมุ่งเนน้ผลลพัธก์ารด าเนินงาน 

ศรุดา ชยัวรรณ (2561, น. 230) ไดศ้ึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาองคก์รสู่ความเป็น
เลิศของมหาวิทยาลัยเอกชน ไดศ้ึกษาองคป์ระกอบ 7 ด้าน คือ 1) การน าองค์กร 2) กลยุทธ์ 3) 
ลกูคา้ 4) การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้5) บคุลากร 6) การปฏิบติัการ 7) ผลลพัธ ์

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2558, น. 32-66) ไดม้ีเกณฑค์ณุภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ มีลักษณะส าคัญขององค์กร 7 หมวด คือ 1) การน าองค์กร 2) การ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร ์3) การใหค้วามส าคัญกับผูร้บับริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 4) การวัด 
การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้5) การมุ่งเน้นบุคลากร 5) การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ  
7) ผลลพัธก์ารด าเนินการ 
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ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2558, น. 12-63) ได้มีเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษา เพื่อด าเนินการที่เป็นเลิศ ประกอบดว้ย 7 หมวด คือ 1) การน าองคก์าร 2) กลยุทธ์ 3) 
ลกูคา้ 4) การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้5) บคุลากร 6) ระบบปฏิบติัการ 7) ผลลพัธ ์ 

ส านกังานรางวลัคณุภาพแห่งชาติ สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2558, น. 21-67) ได้
ศึกษาองค์ประกอบ 7 หมวด คือ 1)การน าองค์กร 2) กลยุทธ์ 3) ลูกคา้ 4) การวัด การวิเคราะห ์
และการจดัการความรู ้5) บคุลากร 6) การปฏิบติัการ 7) ผลลพัธ ์

รางวัลคุณภาพแห่งชาติมัลคอมบอลดริจของประเทศสหรัฐอเมริกา (Malcolm 
Baldrige National Quality Award: MBNQA.  2005: Online) ไดศ้กึษาองคป์ระกอบ 7 หมวด คือ 
1)การน าองคก์ร 2) กลยุทธ ์3) ลกูคา้ 4) การวดั การวิเคราะห ์และการจัดการความรู ้5) บุคลากร 
6) การปฏิบติัการ 7) ผลลพัธ ์

รางวลัคณุภาพแห่งชาติยุโรป (European Quality Award: EQA.  1988: Online) ได้
ศึกษาองค์ประกอบ 7 หมวด คือ 1)การน าองค์กร 2) กลยุทธ์ 3) ลูกคา้ 4) การวัด การวิเคราะห ์
และการจดัการความรู ้5) บคุลากร 6) การปฏิบติัการ 7) ผลลพัธ ์

รางวัลคุณภาพแห่งชาติออสเตรเลีย (Australia Business Excellence Award: 
ABEA.  1983: Online) ไดศ้ึกษาองคป์ระกอบ 7 หมวด คือ 1)การน าองคก์ร 2) กลยุทธ์ 3) ลูกคา้ 
4) การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้5) บคุลากร 6) การปฏิบติัการ 7) ผลลพัธ ์

รางวลัคณุภาพแห่งชาติสิงคโปร ์(Singapore Quality Award: SQA.  1994: Online) 
ไดศ้ึกษาองคป์ระกอบ 7 หมวด คือ 1)การน าองคก์ร 2) กลยุทธ์ 3) ลูกคา้ 4) การวัด การวิเคราะห ์
และการจดัการความรู ้5) บคุลากร 6) การปฏิบติัการ 7) ผลลพัธ ์

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของนกัวิชาการขา้งตน้ สามารถสรุปแนวทางการบรหิาร
จดัการสูค่วามเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ได ้ดงัตาราง 1 
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จากตาราง 1 สรุปแนวทางการบรหิารจดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีต
ศิลป์ และทศันศิลป์ ที่ผูว้ิจยัไดท้ าการสงัเคราะหแ์ละด าเนินการคัดเลือกและสงัเคราะหก์ารบริหาร
จัดการสู่ความเป็นเลิศ โดยพิจารณาความถ่ีรับได้ตั้งแต่ 15 ขึ ้นไป จากแนวคิดทฤษฎีของ
นกัวิชาการ จ านวน 16 แนวคิดทัง้หมด ที่ผูว้ิจยัน ามาใชเ้ป็นแนวทางการบริหารจดัการสู่ความเป็น
เลิศเบือ้งตน้ เพื่อน าไปศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ 
ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ไดท้ัง้สิน้ จ านวน 7 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
ภาวะผูน้  าและการน าองคก์ร การวางแผนกลยุทธ ์การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับริการและผูม้ีสว่นได้
ส่วนเสีย การมุ่งเนน้บุคลากร การมุ่งเนน้ระบบปฏิบัติการ และผลลพัธ์การด าเนินการ เพื่อน ามา
ประกอบในการวิจยัในครัง้นี ้มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1. ภาวะผู้น าและการน าองค์กร หมายถึง วิธีการที่ผู ้น าระดับสูงชีน้  าและทให้
องคก์รมีความยั่งยืน การก าหนดวิสัยทัศน ์ค่านิยม และความคาดหวังในผลการด าเนินงานของ
องค์กร (รัตติยา ฤทธิรงค์.  2555: 11) ทั้งนี ้การให้ความส าคัญกับความผู้น าในการก าหนด
วิสยัทัศน ์ผูน้  าระดับสูง ตอ้งเก่งคิด เก่งท า เก่งพูด เก่งคน และเก่งเวลา (วาสนา บุญญาพิทักษ์. 
2556: 78-98) และการน าองค์กรยังเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส  าคัญที่สุดเป็นปัจจัยที่ส  าคัญในการ
ด าเนินงานใหบ้รรลผุล (ระติกรณ ์นิยมะจนัทร.์  2558: 147-157)  

2. การวางแผนกลยุทธ์ หมายถึง การจัดท าวัตุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบติัการขององคก์ร รวมทัง้การถ่ายทอดวตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธแ์ละแผนปฏิบติัการที่เลือก
ไวเ้พื่อน าไปปฏิบัติ การปรบัเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์บังคับ ตลอดจนวิธีการวัดผลความก้าวหน้า 
(รตัติยา ฤทธิรงค.์  2555: 11) และการก าหนดแผนปฏิบติัการ และตัง้เป้าหมายร่วมกนับนพืน้ฐาน
ความท้าทายและความเป็นไปได ้รวมทั้งมีการรบัส่งลูก (Catch Ball) อย่างเป็นระบบในทุกรบั 
(วาสนา  บญุญาพิทกัษ.์  2556: 78-98)  

3. การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง การที่
องคก์รสรา้งความผกูพนักบัผูเ้รียนและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียเพื่อความส าเรจ็ครอบคลมุถึงวิธีการสรา้ง
นวตักรรมที่มุ่งเนน้ผูเ้รียนและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียรวมทัง้วิธีการที่องคก์รรบัฟังผูเ้รียนและผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสีย และใช้สารสนเทศเพื่อปรบัปรุงค้นหาโอกาสในการสรา้งนวัตกรรม (รตั ติยา ฤทธิรงค์.  
2555: 11)  และผูเ้รียนสถาบนัต่างช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรูต้ามแบบฉบบัที่เขาตอ้งการ จึงเป็นสถาบนั
ที่มีคณุภาพครบวงจร (วาสนา  บญุญาพิทกัษ์.  2556: 78-98) รวมถึงการสรา้งความพงึพอใจ และ
สรา้งความสมัพนัธท์ี่ดี ซึ่งจะก่อใหเ้กิดผกูพนัอย่างต่อเนื่อง (ดาราพร คงจา.  2560, น. 102-119) 
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4. การวดั การวิเคราะห ์และการจัดการความรู ้หมายถึง เป็นการตรวจประเมิน
เก่ียวกบัการวดั การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานขององคก์ร เพื่อใหส้อดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกัน
ทัง้องคก์ร เพื่อใชติ้ดตามผลการปฏิบติังาน การตดัสินใจของผูบ้รหิาร และน าข้อมลูสานสนเทศมา
เรียนรูเ้พื่อใหเ้กิดนวัตกรรม เพื่อใหเ้กิดการน ามาปรบัปรุงและพัฒนาองคก์ร นอกเหนือจากการ
จัดการความรู้ การจัดระบบเทคโนโลยีเป็นหัวใจของการจัดการความรู้ คือ สารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด (วาสนา  บุญญาพิทักษ์.  2556, น. 
 78-98)  

5. การมุ่งเน้นบุคลากร หมายถึง เป็นการเน้นที่วิธีการปฏิบัติที่ส  าคัญด้าน
ทรพัยากรบุคคล ซึ่งมุ่งที่จะสรา้ง และรกัษาใหม้ีผลการด าเนินงานที่ดีอยู่เสมอ และมุ่งที่จะพฒันา
บุคลากรใหส้ามารถปรบัตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในองคก์รได ้(ดาราพร คงจา.  2560: 102-119) 
และบุคลากรเพียงหนึ่งคนไม่สามารถท าใหอ้งคก์รบรรลุจุดมุ่งหมายได ้แต่บุคลากรเพียงคนเดียว
อาจสามารถหน่วงเหนี่ยวองคก์รไม่ใหบ้รรลจุุดมุ่งหมายไดอ้ย่างง่ายดาย (วาสนา  บุญญาพิทกัษ์.  
2556: 78-98) และเพื่อมุ่งสรา้งและรกัษาใหอ้งค์กรมีสภาพแวดล้อมที่มีผลการด าเนินการดีอยู่
เสมอ และท าใหบุ้คลากรมีความผูกพันในองคก์ร และมุ่งปฏิบัติงานสู่เป้าหมาย อีกทั้งเพื่อท าให้
องคก์รสามารถปรบัตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและประสบความส าเร็จ (ส านักงานรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.  2558: 107) 

6. การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ หมายถึง เป็นการจัดการระบบเพื่อปรับปรุง
กระบวนการท างานเปรียบเสมือนน า้มนัหล่อลื่นที่ผลกัดนัใหแ้นวคิด ความมุ่งมั่นตามแผนกลยุทธ์
เป็นไปตามวงรอบ (วาสนา  บญุญาพิทกัษ.์  2556: 78-98)  

7. ผลลพัธก์ารด าเนินการ หมายถึง เป็นการรายงานผลการปฏิบติังาน เป็นวงจร
ในการพัฒนาคุณภาพดังค ากล่าวที่ว่า ที่ใดมีการวัดที่นั่นมีการปรบัปรุง (วาสนา  บุญญาพิทักษ์.  
2556: 78-98) เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงการบริหารจัดการที่ตอ้งมีความสอดคล้อง และบูรณาการกัน
อย่างเป็นระบบ (กิตติ ศรีนชุศาสตร.์ 2560: 74-86)  

สรุปไดว้่า ความเป็นเลิศในการวิจยัครัง้นี ้ประกอบดว้ย 7 ดา้น ไดแ้ก่ ภาวะผูน้  าและ
การน าองคก์ร การวางแผนกลยุทธ ์การใหค้วามส าคัญกบัผูร้บับริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย การ
วัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้การมุ่งเน้นบุคลากร การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และ
ผลลพัธก์ารด าเนินการ 
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ตอนที ่3 แนวคิด และทฤษฎีการบริหารจัดการ  
ความหมายของการบริหาร 

ธงชัย  สันติวงษ์ (2533, น. 6) ได้ให้ความหมาย การบริหาร หมายถึงระบบการ
ท างานของผูบ้ริหารในการบริหารระบบต่าง ๆ ขององคก์รใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ เพื่อใหเ้กิดผล
ส าเร็จมากที่สุดส าหรบัองคก์ร ระบบการบริหารนีจ้ะเริ่มจากระบบต่าง ๆ ขององคก์ร โดยสมัพันธ์
มาถึงการปฏิบติัหนา้ที่การบรหิารโดยนกับรหิาร 

วาณี  ฐาปนวงศศ์านติ (2543, น. 2) ไดใ้หค้วามหมาย การบริหาร หมายถึง ระบบ
การด าเนินงานที่ประกอบดว้ยบุคคลตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปรว่มประสานสมัพนัธ ์ประกอบกิจกรรมอย่าง
มีระบบ มีระเบียบกฎเกณฑแ์ละมีจุดมุ่งหมายเดียวกนั โดยใชท้รพัยากรและเทคนิคต่าง ๆ ใหเ้กิด
ประโยชนส์งูสดุ 

สมยศ  นาวีการ (2545, น. 11) ไดใ้หค้วามหมาย การบริหาร หมายถึง กระบวนการ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และใชบุ้คคลอ่ืนเพื่อความส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์ร องคก์รทุกประเภท
ต้องมีผู้บริหารแสวงหาก าไร องค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่ผู้บริหารทุกคนต้องเก่ียวข้องกับ
กิจกรรมดังต่อไปนี ้คือ การวางแผน การจัดองคก์ร การจัดหาบุคคล การฝึกอบรม การเป็นผูน้  า 
การจดัการความขดัแยง้ กิจกรรมเหล่านีต้อ้งอาศยักระบวนการพืน้ฐานสองอย่าง คือ การตดัสินใจ 
การติดต่อสื่อสาร และความเขา้ใจเรื่องบคุคล กลุม่ และองคก์ร 

ธร  สุนทรายุทธ (2550, น. 18) ได้ให้ความหมาย การบริหาร หมายถึง กลุ่มของ
กิจกรรม ประกอบดว้ย การวางแผน (Planning) การจดัองคก์ร (Organizing) การสั่งการหรือการ
ชี ้น า (Directing or Leading) และการควบคุม  (Controlling) ที่ มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
ทรัพยากรขององค์กรเพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และด้วยจุดมุ่งหมายส าคัญในการบรรลุ
ความส าเรจ็ตามเปา้หมายขององคก์รอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

นิจวรรณ  วีรวัฒโนดม (2553, น. 24) ได้ให้ความหมาย การบริหาร การบริหาร 
หมายถึง กระบวนการที่จะท าให้งานต่างๆ ส าเร็จลุล่วงตามจุดประสงค์ขององค์กร โดยใช้
ทรพัยากรใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ ดว้ยวิธีการด าเนินการตามกระบวนการบรหิาร ซึ่งผูบ้รหิารจะตอ้ง
มีศาสตรแ์ละศิลป์ โดยอาศยัทัง้อ  านาจหนา้ที่ ภาวะผูน้  า และความรูท้างการบรหิาร  

จอมพงศ์  มงคลวนิช (2556, น. 22) ได้ให้ความหมาย การบริหาร หมายถึง การ
ด าเนินงานของกลุม่บคุคล เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคท์ี่วางไว ้

อุดม  ชูลีวรรณ  (2559, น . 16) ได้ให้ความหมายความ การบริหาร หมายถึง 
กระบวนการในการด าเนินงาน โดยอาศยับุคคลและทรพัยากรใหบ้รรลวุตัถุประสงคข์ององคก์ร ซึ่ง
มีหนา้ที่ส  าคญัดา้นการวางแผน การจดัองคก์าร การน า และการควบคมุ 
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สุนทร โคตรบรรเทา (2560, น. 17) ได้ให้ความหมายความ การบริหาร หมายถึง 
กระบวนการในการปฏิบติังานกบัคนและโดยคน เพื่อใหง้านบรรลเุปา้หมายขององคก์าร  

เฮอรเ์บิรต์ เอ. ไซมอน (Herbert A. Simon, 1947) (อ้างใน จอมพงศ์  มงคลวนิช , 
2556: 21) ไดใ้หค้วามหมาย การบริหาร หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลตัง้แต่สองคนขึน้ไปร่วมมือกัน
ด าเนินการใหบ้รรลวุัตถุประสงคอ์ย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ซึ่งความหมายของการบริหาร
นัยนีม้าจากการมองว่าการบริหารเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่มีลกัษณะส าคัญคือ 1) เป็นกิจกรรม
กลุ่ม ไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 2) สมาชิกร่วมมือท าอย่างประสานสมัพนัธก์นัไม่ใช่ต่างคนต่าง
ท า 3) เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างทัง้ที่เป็นเป้าหมายรว่มกนัของกลุ่ม 
(เปาหมายขององคก์าร) และเปา้หมายของสมาชิกแต่ละบคุคล ซึ่งไม่จ าเป็นตอ้งเหมือนกนั 

สตีเฟน พี. รอบบินส ์(Stephen P. Robbins, 1978) (อ้างใน สุนทร  โคตรบรรเทา, 
2551, น. 3) ไดใ้หค้วามหมาย การบริหาร หมายถึงกระบวนการในการก าหนดเป้าหมาย จัดสรร
ทรพัยากร และประสานงานใหบุ้คลากรใชค้วามพยายามในการปฏิบติังาน เพื่อใหเ้ป้าหมายของ
องคก์ารบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ ความหมายของการบริหารนัยนี ้มาจากการมองว่าการ
บริหารเป็นกระบวนการที่มีลกัษณะส าคัญ คือ 1) เป็นกระบวนการที่มีขัน้ตอนนับแต่การก าหนด
เปา้หมายจดัสรรทรพัยากรต่าง ๆ ประสานงาน ก ากบั ติดตาม และนิเทศ 2) เพื่อใหบ้คุลากรท างาน
เต็มศกัยภาพ มิใช่ผูบ้รหิารท าแต่เพียงล าพงั 3)  เพื่อใหบ้รรลเุปา้หมายอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ผล
ออกมาตามที่ตอ้งการโดยใชท้รพัยากรเท่าที่จ  าเป็นอย่างประหยดัและเกิดประโยชนส์งูสดุ 

ฮอย และมิสเคิล (Hoy and Miskel, 2001, p. 437-438) ได้ให้ความหมาย การ
บรหิาร หมายถึง กระบวนการที่มงุไปสูจุ่ดมุ่งหมายที่ก าหนดไวด้ว้ยองคป์ระกอบหลายประการ เช่น 
การตัดสินใจองค์กร แรงจูงใจ ภาวะผู้น า เป็นต้น โดยการบริหารต้องค านึงถึงผลกระทบที่จะ
ตามมาและสภาพการณท์ี่เกิดขึน้ในอนาคตดว้ย 

แชมเบอร ์(Chamber, 2003, p. 780) ได้ให้ความหมาย การบริหาร หมายถึง การ
จดัการเป็นทกัษะ หรือการปฏิบติัของการควบคมุบางสิ่ง การติดต่อกิจการโดยเฉพาะ 

สรุปไดว้่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการท างานเป็นทีม เพื่อใหร้ะบบการบริหาร
จัดการขององคก์ร การด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จใหเ้กิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการใช้
ทรพัยากรที่มีอยู่อย่างจ ากดัในการด าเนินงานบริหารจดัการ เพื่อใหบ้รรลตุามวตัถุประสงค ์และให้
เกิดประโยชนส์งูสดุต่อองคก์ร และการบริหารจดัการตอ้งค านึงผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึน้ในอนาคตดว้ย 
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ความหมายของการจัดการ 
ปิยธิดา ตรีเดช และศกัดิ์สิทธิ์ ตรีเดช (2536, น. 89-91) ไดใ้หค้วามหมาย การจดัการ 

หมายถึง การบรหิารงาน (Administration) และการจดัการ (Management) เป็นค าที่ใชแ้ทนกนัได ้
แต่มีนกัวิชการบางท่านแยกใหค้วามเห็นแตกต่างของ 2 ค านี ้เช่น การบริหารมุ่นเนน้นโยบาย ส่วน
การจดัการเป็นการน าเอานโยบายไปปฏิบติั 

พชัสิรี ชมภูค า (2552, น. 55) ไดใ้หค้วามหมาย การจดัการ หมายถึง การด าเนินการ
ในการวางแผน ตัดสินใจ การจัดการ การน า และการควบคุมทรพัยากร ไดแ้ก่ ทรพัยากรการเงิน 
สินทรพัยถ์าวร ขอ้มลูและทรพัยากรมนษุย ์เพื่อช่วยใหอ้งคก์ารบรรลเุป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล ทั้งนีวิ้ภาส ทองสุทธิ์ (2552: 3-5) กล่าวถึงการจัดการทรพัยากรคน (Men) เงิน 
(Money) วตัถดิุบ (Material) และวิธีด าเนินงาน (Method) ว่ามีขัน้ตอนดงันี ้

1. การวางแผน หมายถึง กระบวนการก าหนดเป้าหมายและพัฒนาวิธีการให้
บรรลเุป้าหมาย ซึ่งการวางแผนจะตอ้งอาศัยประสบการณ ์การวิเคราะหข์อ้มูลต่าง ๆ ที่คาดว่าจะ
เกิดขึน้ในอนาคต ลดความเสี่ยง เกิดความชัดเจนในการด าเนินการ ลดความซ า้ซ้อนในการ
ปฏิบติังานเกิดการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในองคก์าร โดยแผนการที่ดีนัน้จะตอ้ง
น าไปปฏิบติัได ้มีความยืดหยุ่น สามารถปรบัเปลี่ยนใหเ้ขา้กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไดแ้ละ
เป็นที่ยอมรบัของบคุลากรที่เก่ียวขอ้งกบัแผนการนัน้ 

2. การจัดองคก์าร หมายถึง กระบวนการก าหนดกรอบ เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
และมอบหมายงานการบริหาร การจัดสรรทรพัยากรและประสานโครงสรา้งขององคก์ารจะตอ้ง
สอดคลอ้งกับลกัษณะของกิจการ จะตอ้งระบุหนา้ที่และความรบัผิดชอบ สายบงัคบับญัชาเพื่อให้
สมาชิกในองคก์ารรูถ้ึงบทบาทและหนา้ที่ของตนเองและผูอ่ื้น ดงันัน้โครงสรา้งของแต่ละองคก์ารจึง
อาจไม่ เหมือนกัน และควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

3. การจัดบุคคลเข้าท างาน หรือการชักน า หมายถึง กระบวนการในการใช้
อิทธิพลและจูงใจผูอ่ื้นในองคก์ารใหร้่วมกันท างาน การจดัคนเขา้ท างานใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะ
งาน ไดแ้ก่ การวิเคราะหง์าน การวางแผนก าลงัคน และการจดัหาบคุคลเขา้ท างาน 

4. การอ านวยการ หมายถึง การที่ท าใหบุ้คคลอ่ืนปฏิบติังาน เพื่อใหอ้งคก์รบรรลุ
เป้าหมายที่ไดร้ะบุไว ้หลกัการที่ดี คือ ผูบ้ริหารจะตอ้งค านึงถึงความสามารถของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
สรา้งทัศนคติที่ดีในการท างาน จูงใจใหผู้ใ้ตบ้งัคับบญัชาเกิดขวญั ก าลงัใจในการปฏิบติังาน การ
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มอบหมายงานตอ้งมีความสมบูรณ ์ชดัเจน ใหค้วามส าคญัต่อการสื่อสารภายในองคก์าร รกัษาไว้
ซึ่งระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์าร 

5. การควบคุม  หมายถึ ง  กระบวนการตรวจ  ติดตาม  และก ากับดูแล
ความกา้วหนา้ของกิจกรรมต่าง ๆ ในองคก์ารว่าบรรลทุี่ตัง้ไวห้รือไม่ 

สรุปไดว้่า การจดัการ หมายถึง กระบวนการท างานหรือกิจกรรมที่กลุ่มบุคคลในองคก์าร 
ร่วมมือกันท างาน เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงคต์ามแนวทางที่ก าหนด 5 ขั้นตอน ประกอบดว้ย การ
วางแผน การจดัองคก์าร การบงัคบับญัชาสั่งการ การประสานงานและการควบคมุ 

ความส าคัญของการบริหาร 
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2551, น. 1) กล่าวว่า การบริหารเป็นภารกิจหลักของ

ผูบ้ริหารที่ตอ้งก าหนดแบบแผน วิธีและขัน้ตอนต่าง ๆ ในการปฏิบติังานไวอ้ย่างมีระบบ เพราะถา้
ระบบบริหารงานไม่ดีจะกระทบกระเทือนต่อส่วนอ่ืน ๆ ของหน่วยงาน นักบริหารที่ดีตอ้งรูจ้กัเลือก
วิธีการบริหารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะใหง้านได้บรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว ้การ
บริหารงานนั้นจะต้องใช้ศาสตรแ์ละศิลป์ทุกประการ เพราะการด าเนินการต่าง ๆ มิใช่เพียงแต่
กิจกรรมที่ผูบ้ริหารจะกระท าเพียงล าพังคนเดียว แต่ยังมีเพื่อนร่วมงานอีก หลายคนที่มีส่วนท าให้
งานนั้นประสบความส าเร็จผู้ช่วยงานแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านสติปัญญา
ความสามารถ ความถนัด และความตอ้งการที่ไม่เหมือนกัน จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะน า
เทคนิควิธีและกระบวนการการบริหารที่เหมาะสมมาใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
ขององคก์าร 

ณัฏพันธ์ เขจรนันทน์ (2552, น. 34) กล่าวว่า ความส าคัญของการบริหารที่ ดีมี
ดงัต่อไปนี ้

1. คุณค่าในดา้นการประหยัด การบริหารมความจ าเป็นตอ้งใชท้รพัยากรต่าง ๆ 
เช่น คน เงิน เวลา วัสดุอุปกรณ์ ไดอ้ย่างประหยัด การสิน้เปลืองสูญเปล่ามีน้อย แต่ไดป้ระโยชน์
สงูสดุ 

2. คุณค่าในดา้นประสิทธิภาพ การบริหารจะช่วยท าใหก้ารท างานเกิดผลงานที่
คุม้ค่ากับการลงทุนหรือทรพัยากรที่ใชไ้ป ก่อให้เกิดความพึงพอใจในผลงานที่ไดร้บัตามความ
ปรารถนาในงานนัน้ดว้ย 

3. คณุค่าในดา้นประสิทธิผล การบริหารงานจะก่อใหเ้กิดประสิทธิผลของงานซึ่ง
หมายถึงการด าเนินงานใหส้  าเรจ็ลลุว่งตามจดุประสงคห์รือความคาดหมายเป็นหลกั 
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4. คุณค่าในดา้นความเป็นธรรม การบริหารเป็นการด าเนินงานดว้ยความเป็น
ธรรมอย่างทั่วหนา้และทั่วถึง ปราศจากการเลือกที่รกัมักที่ชัง โดยไม่ไดเ้ลือกแบ่งแยก วรรณะ เชือ้
ชาติ และศาสนา 

5. คณุค่าในดา้นความซื่อสตัย ์ถกูตอ้งตามระเบียบแบบแผนและธรรมเนียม การ
กระท า โดยชอบย่อมก่อใหเ้กิดความมีเกียรติ เกิดความมั่งคง กา้วหนา้ เป็นที่น่ายกย่องสรรเสรญิ 

สรุปได้ว่าความส าคัญของการบริหาร  หมายถึง การบริหารตามภารกิจหลักของ
ผูบ้ริหารที่ไดก้ าหนดไวเ้ป็นขัน้ตอน มีแบบแผน มีวิธีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ โดยตอ้งอาศัย
ถึงคุณค่าในดา้นการประหยัด ดา้นประสิทธิภาพ ดา้นประสิทธิผล ดา้นความเป็นธรรม และดา้น
ความซื่อสตัย ์

กระบวนการการบริหาร 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2550, น . 19) การบริหาร ประกอบกันขึ ้น เป็น

กระบวนการที่ส  าคญั 5 องคป์ระกอบ ดงัต่อไปนี ้
1.การวางแผน คือ การศึกษาอนาคตและความต้องการแล้ววางแนวทางการ

ปฏิบติัไวล้ว่งหนา้ 
2.การจดัการองคก์าร คือ การจดัแบ่งหน่วยงานออกเป็นแผนก เป็นฝ่าย หรือเป็น

กลุม่ลกัษณะของงาน และการแบ่งงานกนัท า 
3.การจัดคนเข้าท างาน คือ การจัดตัวบุคคลเป็นการบริหารงานด้านบุคลากร 

ไดแ้ก่ การจดัอตัราก าลัง การสรรหา การพฒันาบุคลากร การสรา้งบรรยากาศที่ดี การปรพเมินผล
การท างาน และการใหพ้น้จากงาน 

4.การอ านวยการการสั่งการ คือ การบังคับบัญชาสั่งการใหค้นงานท างานตาม
หนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมายตามล าดบัขัน้ 

5.การควบคุม คือ การควบคุมดูแลใหม้ีการปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัที่ วางไว้
หรือตามแผนที่วางไว ้เพื่อใหง้านด าเนินไปดว้ยความเรียบรอ้ยรวดเร็ว หนา้ที่ในการบริหารเป็นของ
ผูบ้รหิารทกุระดบัชัน้ 

ลเูธอร ์กูลิค และลินดลั เออรว์ิค (Luther Gulick and Lyndall Urwick, 1946; อา้งอิง
ใน จอมพงศ ์ มงคลวนิช. 2556, น. 38-39) ไดศ้ึกษาวิเคราะหบ์ทบาทหนา้ที่ของผูบ้ริหาร เพื่อดวู่า
ผูบ้ริหารระดบัสงูขององคก์ารจะตอ้งท าอะไรบา้ง ในที่สุดเขาไดส้รุปว่า ผูบ้ริหารมีบทบาทหนา้ที่ที่
ตอ้งท าและรบัผิดชอบอยู่ 7 ประการ คือ การวางแผน (Planning) การจดัองคก์าร (Organization) 
การบริหารบุคคล (Staffing) การอ านวยการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) การ
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เสนอรายงาน (Reporting) และกาบรหิารงบประมาณ (Budgeting) บทบาทหนา้ที่ของผูบ้ริหารทัง้ 
7 ประการนีเ้รียกสัน้ ๆ ว่า “POSDCoRB” ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

1. การวางแผน (Planning) คือ การระบุสิ่งที่จะท าในอนาคตว่าจะท าอะไรบา้ง 
ท าอะไรก่อนหลัง รวมถึงการก าหนดวิธีการและงบประมาณที่จะท าใหง้านนัน้ ๆ บรรลุเป้าหมาย
ขององคก์ารไวล้ว่งหนา้ 

2. การจัดองคก์าร (Planning) คือ การจัดระบบต่าง ๆ ในองคก์ารใหเ้หมาะสม 
เช่น จดัระบบโครงการของงานในองคก์ารว่าจะแบ่งงานกนัอย่างไร มีก่ีฝ่าย อะไรบา้ง หรือจดัระบบ
การใชอ้  านาจในองคก์ารกนัอย่างไร เป็นตน้ 

3. การบริหารบุคคล (Organizing) คือ การด าเนินงานต่าง ๆ ที่เก่ียวกบับุคลากร 
นับตัง้แต่การจัดหาบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ และทักษะที่เหมาะสมกับงานเขา้มาท างาน 
การพัฒนาบุคลากรในระบบเพื่อเพิ่มสมรรถภาพการท างานใหสู้งขึน้ การดูแลควบคุมนิเทศงาน 
การจ่ายค่าตอบแทน รวมไปถึงการพิจารณาใหบ้คุลากรออกจากระบบงานดว้ย 

4. การอ านวยการ (Directing) คือ การพิจารณาตดัสินใจเลือกวิธีการ แนวทางที่
เหมาะสมในการด าเนินงาน และสั่งการให้บุคลากรปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5. การประสานงาน (Coordinating) คือ การด าเนินการเพื่อใหบุ้คลากรฝ่ายต่าง 
ๆ ไดป้ฏิบติังานอย่างประสานสอดคลอ้ง ไม่ท างานซ า้ซอ้นกนัหรือขดัแยง้กนั ทัง้นีเ้พื่อใหง้านด าเนิน
ไปดว้ยความเรียบรอ้ยและราบรื่น 

6. การเสนอรายงาน (Reporting) คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ โดยให้
บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานเสนอรายงานความก้าวหน้าและอุปสรรคในการท างานเป็นระยะ ๆ เพื่อ
ผูบ้รหิารจะไดท้ราบตลอดจนหาแนวทางช่วยเหลือแกไ้ขต่อไป 

7. การบริหารงบประมาณ (Budgeting) คือ การจดัการเก่ียวกบังบประมาณ นับ
แต่การจัดหางบประมาณ จัดสรรงบประมาณ ตลอดจนควบคุมงบประมาณ เพื่อให้การใช้
งบประมาณเป็นไปอย่างรดักมุ ประหยดั และเกิดประโยชนส์งูสดุ 

และลูเธอร ์กูลิค (Luther Gulick; อา้งถึงใน วิโรจน ์สารรตันะ. 2553, น. 43) ยังให้
ความส าคญัของการควบคมุ การสั่งการ การประสานงาน จะตอ้งสรา้งขอบข่ายการควบคมุ (Span 
of Control) ใหม้ีประสิทธิภาพ ตอ้งพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ประกอบ เช่น จ านวนคนที่เป็นหัวหน้า 
จ านวนคนที่เป็นลูกน้อง ความสามารถเฉพาะตัวของหัวหน้า ลักษณะเฉพาะของงานที่ท า และ
เสถียรภาพขององค์การ อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องค านึงถึงในการบริหารจัดการองค์กร คือ เอกภาพการ
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ควบคุม (Unity of Command) องคก์ารที่ดีตอ้งสามารถสรา้งโครงสรา้งอ านาจภายในองคก์ารใน
ลกัษณะที่มีหัวหนา้ฝ่ายบริหารควบคมุและประสานงานต่าง ๆ แต่เพียงผูเ้ดียว องคก์ารเกิดขึน้มา 
เพราะมนุษยท์ี่มาอยู่ร่วมกนัไดช้่วยกนัแบ่งงานกนัท าตามความช านาญพิเศษของแต่ละคน ซึ่งเป็น
การประหยดัเวลาและแรงงานในการท างานอย่างยิ่ง เมื่อสงัคมขยายตวัขึน้ลกัษณะการแบ่งงานกนั
ท าจะสลบัซบัซอ้นมากยิ่งขึน้จนในที่สุดจ าเป็นตอ้งสรา้งกลไกหรือโครงสรา้งบางประการ เพื่อผูก
โยงประสานหน่วยงานแต่ละหน่วย (Work Unit) เขา้ดว้ยกนั ดงันัน้หวัใจทฤษฎีเก่ียวกบัองคก์ารจึง
เป็นเรื่องของความพยายามจัดโครงสร้างการประสานงานระหว่างหน่วยท างานย่อยให้มี
ประสิทธิภาพ หลกัในการประสานงานหน่วยท างานระหว่างหน่วยท างานย่อยใหม้ีประสิทธิภาพ 
หลกัการในการประสานงานหน่วยท างานย่อยมีอยู่สองวิธีที่ตอ้งใชค้วบคู่กนัไป คือ วิธีแรก เรียกว่า 
การประสานงานโดยการสรา้งกลไกในการควบคุมภายในองคก์าร หมายถึง การจัดตัง้โครงสรา้ง
อ านาจ (Structure of Authority) ซึ่งประกอบดว้ยสายการบงัคบับญัชาระหว่างหวัหนา้และลกูนอ้ง 
เป็นล าดบัชัน้ เชื่อมโยงจากยอดถึงฐานของโครงสรา้งอ านาจ โดยใหค้นในแต่ละขัน้ของโครงสรา้ง
ดงักล่าวแบ่งงานกนัท าเป็นหน่วยงาน วิธีที่สอง เรียกว่า การประสานงานโดยการผูกมัดทางใจ ท า
ให้คนที่มาร่วมกันท างานมีพลังจิตใจประกอบการงานเต็มความสามารถและท าด้วยความ
กระตือรือรน้ บรรยากาศในการท างานดังกล่าวจะสรา้งขึน้มาไดต้อ้งอาศยัความสามารถของผูน้  า 
(Leadership) มีกิจกรรม 7 ประการ มีดงัต่อไปนี ้

P คือ การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดเป้าหมายขององคก์ารว่า
ควรท างาน เพื่อบรรลวุตัถปุระสงคอ์ะไร และจะด าเนินการอย่างไร 

O คือ การจัดองคก์าร (Organizing) หมายถึง การจัดตัง้โครงสรา้งอ านาจอย่าง
เป็นทางการภายในองคก์าร เพื่อประสานงานหน่วยท างานย่อยต่าง ๆ ใหส้ามารถบรรลุเป้าหมาย
ขององคก์ารได ้

D คือ การสั่งการ (Directing) หมายถึง การที่หัวหน้าฝ่ายบริหารมีหน้าที่ต้อง
ตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา โดยพยายามน าเอาการตัดสินใจดังกล่าวมาเปลี่ยนเป็นค าสั่ งและ
ค าแนะน า นอกจากนีย้งัหมายถึงการที่หวัหนา้ฝ่ายบริหารตอ้งท าหนา้ที่เป็นผูน้  าขององคก์าร 

S คือ การบรรจุ (Staffing) หมายถึง หน้าที่ดา้นบริหารงานบุคคล เพื่อฝึกอบรม
เจา้หนา้ที่และจดัเตรียมบรรยากาศในการท างานที่ดีไว ้

Co คือ การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง หน้าที่ส  าคัญต่าง ๆ ในการ
ประสานสว่นต่าง ๆ ของงานใหเ้ขา้ดว้ยกนัอย่างดี 
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R คือ การรายงาน (Reporting) หมายถึง การรายงานความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ใน
องคก์ารใหท้กุฝ่ายทราบ ทัง้นีอ้าจใชว้ิธีการต่าง ๆ เช่น การศกึษาและการตรวจสอบ 

B คือ การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง หน้าที่ ในส่วนที่ เก่ียวข้องกับ
งบประมาณในรูปของการวางแผนและการควบคมุดา้นการเงินและบญัชี 

สรุปได้ว่า  กระบวนการการบริหาร หมายถึง กระบวนการหรือบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารในการด าเนินการด้านการวางแผน การจัดการองค์การ การบริหารงานบุคคล การ
อ านวยการ การประสานงาน การน าเสนอรายงาน และการบริหารงบประมาณ เพื่อใหก้ารบริหาร
จดัการองคก์รใหม้ีประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการตามกรอบแนวคิดของแมคคินซีย ์(McKinsey 7-S Framework) 
ดร.โธมัส เจ ปีเตอรส์ และโรเบิรต์ เอช วอเตอรแ์มน ได้เผยแพร่ผลการวิจัยการ

เทียบเคียงขอ้มูลบริษัทชั้นน ากว่า 60 บริษัท ดว้ยเกณฑก์ารประเมินเดียวกัน ซึ่งปรากฏผลว่ามี
บริษัทเพียงจ านวนหนึ่งที่ไดช้ื่อว่าเป็นบริษัทชัน้เลิศ (Excellence Companies) ซึ่งมีความโดดเด่น
อย่างยิ่งโดยเฉพาะในดา้นนวตักรรม และการประดิษฐ์คิดคน้สิ่งใหม่ ๆ โดยกรอบแนวคิดพืน้ฐานที่
น ามาใช้ในการคัดสรรบริษัทต่าง ๆ นั้น เรียกว่า McKinsey 7-S Framework  ซึ่งกรอบแนวคิด
ประกอบดว้ยปัจจัย 7 ประการ ในการประเมินองคก์ร แนวคิดนีต้อ้งการน าเสนอว่าประสิทธิภาพ
ขององคก์รเกิดจากความสมัพนัธข์องปัจจยัต่าง ๆ 7 ประการ ขององคก์รว่ามีลกัษณะและมีสภาพ
อย่างไร จึงเป็นที่มาของศัพท์ค าหนึ่งว่า McKinsey’s 7 S (อ านาจ วัดจินดา.  2551; อ้างอิงใน  
ฤทยัรตัน ์แสนศิลา.  2557, น. 45-47)  

1. กลยุทธ์ขององคก์ร (Strategy) การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการอย่าง
หนึ่งที่จะช่วยใหผู้บ้รหิารตอบค าถามที่ส  าคญั อาทิ องคก์รอยู่ที่ไหนในขณะนี ้องคก์รมีเป้าหมายอยู่
ที่ไหน  พนัธกิจของเราคืออะไร พนัธกิจของเราควรจะเป็นอะไร และใครเป็นผูร้บับริการของเรา การ
บริหารเชิงกลยุทธ์จะมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง การบริหารเชิงกลยุทธ์จะช่วยใหอ้งคก์รก าหนด
และพฒันาขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัขึน้มาได ้และเป็นแนวทางที่บุคคลภายในองคก์รรูว้่าจะใช้
ความพยายามไปในทิศทางใดจึงจะประสบความส าเรจ็ 

2. โครงสรา้งองคก์าร (Structure) คือโครงสรา้งที่ไดต้ัง้ขึน้ตามกระบวนการ หรือ
หนา้ที่ของงานโดยมีการรบับคุลากรใหเ้ขา้มาท างานรว่มกนัในฝ่ายต่าง ๆ เพื่อใหบ้รรลเุป้าประสงค์
ที่ตัง้ไว ้หรือหมายถึง การจัดระบบระเบียบใหก้ับบุคคล ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป เพื่อน าไปสู่เป้าหมายที่
วางไว ้เนื่องจากองคก์รในปัจจบุนัมีขนาดใหญ่ การจดัองคก์รที่ดีจะมีสว่นช่วยใหเ้กิดความคลอ่งตวั
ในการปฏิบติังาน ลดความซ า้ซอ้นหรือขอ้แยง้ในหนา้ที่ ช่วยใหบ้คุลากรไดท้ราบขอบเขตงานความ
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รบัผิดชอบ มีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการบริหาร
จดัการไดอ้ย่างถกูตอ้งรวดเรว็ 

3. ระบบการปฏิบัติงาน (System) ในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุ
เป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้นอกจากการจัดโครงสรา้งที่ เหมาะสมและมีกลยุทธ์ที่ดีแล้ว การ
จัดระบบการท างาน (Working System) ก็มีความส าคัญยิ่ง อาทิ  ระบบบัญชีและการเงิน 
(Accounting & Financial System) ระบบพัสดุ (Supply System) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology System) ระบบการติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation 
System) 

4. บุคลากร (Staff) ทรัพยากรมนุษย์นับเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการ
ด าเนินงานขององค์กร องค์กรจะประสบความส าเร็จหรือไม่ส่วนหนึ่งจะขึน้อยู่กับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Managemant) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็น
กระบวนการวิเคราะหค์วามตอ้งการทรพัยากรมนุษยใ์นอนาคต โดยการตดัสินใจเก่ียวกบับุคลากร
นั้นควรมีการวิเคราะหท์ี่อยู่บนพืน้ฐานของกลยุทธ์องคก์ารที่เป็นสิ่งก าหนดทิศทางที่องคก์ารจะ
ด าเนินไปให้ถึง ซึ่งจะเป็นผลให้กระบวนการก าหนดคุณลักษณะ และการคัดเลือกและจัดวาง
บคุลากรไดอ้ย่างเหมาะสมยิ่งขึน้ 

5. ทักษะ ความรู ้ความสามารถ (Skill) ทักษะในการปฏิบัติงานของทรพัยากร
บคุคลในองคก์รสามารถแยกทกัษะออกเป็น 2 ดา้นหลกั คือ ทกัษะดา้นงานอาชีพ (Occupational 
Skills) เป็นทักษะที่จะท าให้บุคลกรสามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ได้ ตามหน้าที่  และ
ลกัษณะงานที่รบัผิดชอบ เช่น ดา้นการเงิน ดา้นบุคคล ซึ่งคงตอ้งอยู่บนพืน้ฐานการศึกษาหรือไดร้บั
การอบรมเพิ่มเติม ส่วนทักษะความถนัด หรือความชาญฉลาดพิเศษ (Aptitudes and Special 
talents) นั้นอาจเป็นความสามารถที่ท าใหพ้นักงานนัน้ ๆ โดดเด่นกว่าคนอ่ืน ส่งผลใหม้ีผลงานที่
ดีกว่าและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ การงานได้รวดเร็ว  ซึ่ งองค์การคงต้องมุ่ งเน้นในทั้ง 2 
ความสามารถไปควบคู่กนั 

6. รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) แบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของ
ผูบ้ริหารเป็นองคป์ระกอบที่ส  าคัญอย่างหนึ่งของสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร พบว่า ความเป็น
ผู้น าขององค์กรจะมีบทบาทที่ส  าคัญต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร ผู้น าที่ประสบ
ความส าเร็จจะตอ้งวางโครงสรา้งวัฒนธรรมองคก์รดว้ยการเชื่อมโยงระหว่างความเป็นเลิศ และ
พฤติกรรมทางจรรยาบรรณใหเ้กิดขึน้ 
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7. ค่านิยมร่วม (Shared Values) ค่านิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือร่วมกันโดย
สมาชิกขององคก์รที่ไดก้ลายเป็นรากฐานของระบบการบริหาร และวิธีการปฏิบติัของบคุลากรและ
ผูบ้ริหารภายในองคก์ร หรืออาจเรียกว่า วัฒนธรรมองคก์ร (Organizational Culture) โดยทั่วไป
แลว้ความเชื่อจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงบคุลิกภาพและเปา้หมายของผูก้่อตัง้หรือผูบ้รหิารระดบัสงู ต่อมา
ความเชื่อเหล่านัน้จะก าหนดบรรทดัฐาน เป็นพฤติกรรมประจ าวนัขึน้มาภายในองคก์ร เมื่อค่านิยม
และความเชื่อไดถ้กูยอมรบัทั่วทัง้องคก์รและบึคลากรกระท าตามค่านิยมเหล่านัน้แลว้องคก์รก็จะมี
วฒันธรรมที่เขม้แข็ง 

สรุปได้ว่า แนวคิดของแมคคินซีย์ (McKinsey 7-S Framework) เป็นกรอบการ
พิจารณาและการวางแผนเพื่อก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร โดยการประสานองค์ประกอบทั้ง 7 
ประการ เป็นส่วนที่ส  าคัญต่อกาบริหารองค์กรเริ่มตั้งแต่การก าหนดกลยุทธ์องค์กร โครงสรา้ง
องคก์าร ระบบการปฏิบัติงาน บุคลากร ทักษะ ความรู ้ความสามารถ รูปแบบการบริหารจัดการ 
และค่านิยมรว่ม ตามเปา้หมายที่ตอ้งการ การยอมรบั และน าไปใชป้ระโยชนต่์อองคก์ร 

ตอนที ่4 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 
ความหมายของรูปแบบ 

รูปแบบ (Model) เป็นโครงสรา้งของความเก่ียวขอ้งของหน่วยต่าง ๆ หรือตัวแปรต่าง 
ๆ ดงันัน้ รูปแบบจึงน่าจะมีมากกว่าหน่ึงมิติ หลายตวัแปร และตวัแปรต่าง ๆ มีความเก่ียวขอ้งซึ่งกนั
และกันในเชิงความสัมพันธ์และเชิงเหตุและผล (อุทุมพร  จามรมาน. 2541, น. 22) และเป็น
รูปธรรมของความคิดที่เป็นนามธรรม ซึ่งบุคคลแสดงออกมาในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง เช่น เป็น
ค าอธิบาย เป็นแผนผงั ไดอะแกรมหรือแผนภาพ เพื่อช่วยใหต้นเองและบุคคลอ่ืนสามารถเขา้ใจได้
ชัดเจนขึน้ รูปแบบเป็นเครื่องมือทางความคิดที่บุคคลใชใ้นการสืบสอบหาค าตอบ ความรู ้ความ
เขา้ใจในปรากฏการณท์ัง้หลาย (ทิศนา  แขมมณี.  2545, น. 218) ไดม้ีผูใ้หค้วามหมายของรูปแบบ
ไวด้งันี ้

ถวลัยร์ฐั  วรเทพพฒุิพงษ์ (2540, น. 21-23) ไดใ้หค้วามหมาย รูปแบบ หมายถึง 
ตวัแทนหรือแบบหรือสิ่งจ าลองที่สรา้งขึน้ เพื่ออธิบายพฤติกรรมของลกัษณะบางประการของสิ่งที่
เป็นจริงอย่างหนึ่ง หรือเป็นเครื่องมือทางความคิดที่บุคคลใช้ในการหาความรู้ความเข้าใจ
ปรากฏการณ ์ 

วาโร  เพ็งสวสัดิ ์(2553, น. 3) ไดใ้หค้วามหมาย รูปแบบ หมายถึง กรอบความคิด
ทางดา้นหลกัการ วิธีการ ด าเนินงาน และเกณฑต่์าง ๆ ของระบบ ที่สามารถยึดถือเป็นแนวทางใน
การด าเนินงาน เพื่อใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคไ์ด ้
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เยาวดี  วิบูลย์ศรี (2544, น. 27) ได้ให้ความหมาย รูปแบบ หมายถึง วิธีการที่
บุคคลใดบุคคลหนึ่งไดถ้่ายทอดความคิด ความเขา้ใจ ตลอดทั้งจินตนาการที่มีต่อปรากฏการณ ์
หรือเรื่องราวใด ๆ ให้ปรากฏ โดยใช้การสื่อสารในลักษณะต่าง ๆ เช่น ภาพวาด ภาพเหมือน 
แผนภูมิ  แผนผังต่อเนื่ อง หรือสมการทางคณิตศาสตร์ ให้สามารถเข้าใจได้ง่าย และใน
ขณะเดียวกนัก็สามารถน าเสนอเรื่องราว หรือประเด็นต่าง ๆ ไดอ้ย่างกระชบัภายใตห้ลกัการอย่างมี
ระบบ 

อทุยั  บญุประเสริฐ (2546, น. 31) ไดใ้หค้วามหมาย รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่แสดง
โครงสรา้งของความเก่ียวขอ้งระหว่างชุดของปัจจยัหรือตวัแปรต่าง ๆ หรือองคป์ระกอบที่ส  าคญัใน
เชิงความสมัพันธ์หรือเหตุผลซึ่งกันและกัน เพื่อช่วยเขา้ใจขอ้เท็จจริงหรือปรากฏการณ์ในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ 

รุ่งนภา  จิตโรจนรักษ์  (2549, น . 14) ได้ให้ความหมาย  รูปแบบ หมายถึง 
แบบอย่างหรือแนวทางในการกระท าหรือด าเนินการใด ๆ ที่แสดงหรืออธิบายใหเ้ห็นถึงโครงสรา้ง
ทางความคิด หรือความสัมพันธ์ขององคป์ระกอบที่ส  าคัญของปรากฏการณ์ที่ศึกษาใหส้ามารถ
เขา้ใจไดง้่ายขึน้ 

นงลักษณ์   เรืองทอง (2550, น . 77) ได้ให้ความหมาย รูปแบบ หมายถึง 
แบบจ าลองที่ย่อขยาดของจริงใหเ้ล็กลงหรือหมายถึง สิ่งที่แสดงถึงโครงสรา้งของความสมัพันธก์นั
ขององคป์ระกอบ หรือตวัตัวแปรต่าง ๆ เพื่อที่จะช่วยในการวิเคราะหปั์ญหาและเขา้ใจถึงสิ่งต่าง ๆ 
ไดง้่ายและดีขึน้ 

ทิศนา  แขมมณี (2551, น. 1) ไดใ้หค้วามหมาย รูปแบบ หมายถึง ตัวแทนหรือ
แบบหรือสิ่งจ าลองที่สรา้งขึน้ เพื่ออธิบายพฤติกรรมของลกัษณะบางประการของสิ่งที่เป็นจริงอย่าง
หนึ่ง หรือเป็นเคร่ืองมือทางความคิดที่บุคคลใชใ้นการหาความรูค้วามเขา้ใจปรากฏการณ ์

พิชญาภา  ยืนยาว (2552, น . 152) ได้ให้ความหมาย รูปแบบ หมายถึง 
แบบจ าลองของปรากฏการณ์ใดปรากการณ์หนึ่ง เพื่อใช้ประโยชน์ในการบรรยาย และแสดง
ลกัษณะปรากฏการณท์ี่จะเกิดขึน้ ทัง้นีย้งัแสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรหรือปัจจัย
ต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ตลอดทัง้ใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ยุวลักษณ์  เส้นหวาน (2554, น. 121) ได้ให้ความหมาย รูปแบบ หมายถึง 
แบบจ าลองที่แสดงหรืออธิบายใหเ้ห็นถึงโครงสรา้งทางความคิด เพื่อใหส้ามารถเขา้ใจได้อย่าง
ชดัเจน 
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วิชญาภา  เมธีวรฉัตร (2557, น. 12) ได้ใหค้วามหมาย รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่
สรา้งหรือพฒันาขึน้จากแนวคิด ทฤษฎีที่ไดศ้ึกษามาของผูส้รา้งเองเพื่อถ่ายทอดความสมัพนัธข์อง
องคป์ระกอบ โดยใชส้ื่อที่ท าใหเ้ขา้ใจไดง้่ายและกระชบัถกูตอ้ง และสามารถตรวจสอบเปรียบเทียบ
กบัปรากฏการณจ์รงิได ้เพื่อช่วยใหต้นเองและคนอ่ืนสามารถเขา้ใจไดช้ดัเจนขึน้ 

อัษ  แสนภักดี (2558, น. 14) ไดใ้หค้วามหมาย รูปแบบ หมายถึง แบบจ าลอง
โครงสรา้งความสมัพันธร์ะหว่างองคป์ระกอบชุดของปัจจยัหรือตวัแปรของทฤษฎีเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
หรือจากแนวคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

ชิรวฒัน ์นิจเนตร (2560, น. 75-76) ไดใ้หค้วามหมาย รูปแบบ หมายถึง สภาพที่
พึงปรารถนาซึ่งมีลักษณะเป็นอุดมคติหรือเกิดได้ยากในโลกของความเป็นจริง แต่ในทาง
สงัคมศาสตรแ์ละวงการศึกษาหมายถึงสิ่งที่แสดงโครงสรา้งและความสมัพนัธเ์ชิงเหตผุลของปัจจยั
หรือตัวแปรของสิ่งที่ศึกษา เพื่ออธิบายลักษณะส าคัญของปรากฏการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ให้
เข้าใจง่าย มองเห็นเป็นรูปธรรม ใช้ข้อมูล เหตุผล และฐานคติมาประกอบ สามารถพยากรณ์
ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรได ้ส่งผลต่อการปรบัปรุงหรือการยกระดบัไปสูก่ารพฒันาเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง โดยมีกระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีความแม่นตรงและเชื่อถือไดท้างสถิติ สามารถ
ท าซ า้ใหม่ได ้

สโตเนอร ์และเวนเคล (Stoner and Walkel,  1986, p. 12) ได้ให้ความหมาย 
รูปแบบ หมายถึง รูปแบบเป็นการจ าลองความจริงของปรากฏการณ์ เพื่อท าความเข้าใจ
ความสมัพนัธท์ี่สลบัซบัซอ้นของปรากฏการณน์ัน้ ๆ ไดง้่ายขึน้ 

ดังนั้น ค าว่า “รูปแบบ” หรือ Model เป็นค าที่ใชเ้พื่อสื่อความหมายหลายอย่าง 
โดยทั่วไปแลว้รูปแบบจะหมายถึง สิ่งหรือวิธีการด าเนินงานที่เป็นตน้แบบอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็น
ตวัแทนของโครงการทางความคิด หรือองคป์ระกอบและความสมัพันธข์ององคป์ระกอบต่าง ๆ ที่
ส  าคญัของเรื่องที่ศึกษาเพื่ออธิบายพฤติกรรมและลกัษณะบางประการของสิ่งที่เป็นจริงอย่างหนึ่ง 
เช่น แบบจ าลองสิ่งก่อสรา้ง รูปแบบในการพฒันาชนบท เป็นตน้ 

สรุปได้ว่า รูปแบบ หมายถึง โครงสรา้งหรือแบบจ าลอง สิ่งที่สรา้งและน ามา
พฒันาขึน้ไวเ้ป็นแนวทางในการบริหารจดัการอย่างใดอย่างหนึ่ง และแสดงใหเ้ห็นถึงองคป์ระกอบ
ที่ส  าคัญ ๆ ที่เกิดขึน้จากทฤษฎี ประสบการณ ์ปรากฎการณ ์เพื่อน าเสนอในรูปแบบขอ้ความ โดย
อธิบายถึงความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบต่าง ๆ ของรูปแบบนัน้ ๆ ได ้
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ประเภทของรูปแบบ 
รูปแบบมีหลายประเภทดว้ยกนัซึ่งนักวิชาการดา้นต่าง ๆ ก็ไดจ้ดัแบ่งประเภทต่างกัน

ออกไป ส าหรบัรูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตรน์ั้น ได้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คีฟว์ส 
(Keeves,  1988, p. 561-565) คือ 

1. รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) เป็นรูปแบบเชิงกายภาพ ที่ใช้
เก่ียวกับด้านวิทยาศาสตร ์เช่น รูปแบบโครงสรา้งอะตอมที่สรา้งขึน้โดยใช้การเทียบโครงสรา้ง
รูปแบบใหส้อดคลอ้งกับลกัษณะทางกายภาพ สอดคลอ้งกับขอ้มูลและความรูท้ี่มีในลกัษณะนั้น 
รูปแบบที่สรา้งขึน้ตอ้งมีองคป์ระกอบชดัเจน สามารถทดสอบดว้ยขอ้มลูเชิงประจกัษ์ และสามารถ
น าไปใชใ้นการหาขอ้สรุปของปรากฏการณไ์ดก้วา้งขวาง  

2. รูปแบบเชิงขอ้ความ (Semantic Model) เป็นรูปแบบที่ใชภ้าษาเป็นสื่อในการ
อธิบายหรือบรรยายปรากฏการณ์ที่ศึกษา ดว้ยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพื่อใหเ้ห็นโครงสรา้ง
ทางความคิดองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์นั้น และใช้
ขอ้ความอธิบายเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจมากขึน้ แต่จุดอ่อนของรูปแบบนีคื้อขาดความชดัเจน ท าให้
ยากแก่การทดสอบรูปแบบแต่ทัง้นีไ้ดม้ีการน ารูปแบบเชิงขอ้ความนีม้าใชก้ับการศึกษามาก เช่น 
รูปแบบการเรียนรูใ้นโรงเรียน เป็นตน้ 

3. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) เป็นรูปแบบที่ ใช้แสดง
ความสมัพันธ์ขององคป์ระกอบหรือตัวแปร โดยใชส้ญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร ์ปัจจุบนัค่อนขา้ง
น าไปใชด้า้นพฤติกรรมศาสตร ์โดยเฉพาะในการวดัและประเมินผลทางการศึกษา รูปแบบลกัษณะ
นีส้ว่นใหญ่พฒันามาจากรูปแบบเชิงขอ้ความ 

4. รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) เป็นรูปแบบที่เริ่มจากการน าเทคนิคการ
วิเคราะหเ์สน้ทาง (Path Analysis) ในการศึกษาเก่ียวกบัพันธุศาสตรม์าใช ้รูปแบบเชิงสาเหตุนีท้  า
ใหส้ามารถศึกษารูปแบบเชิงขอ้ความที่มีตวัแปรสลบัซบัซอ้นขึน้ได ้แนวคิดส าคญัของรูปแบบนีคื้อ
ตอ้งสรา้งขึน้จากทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งหรืองานวิจัยที่มีมาแล้ว รูปแบบจะเขียนในลักษณะสมการ
เสน้ตรง แต่ละสมการจะแสดงความสมัพนัธเ์ชิงเหตเุชิงผลระหว่างตวัแปร จากนัน้จะรวบรวมขอ้มลู
ในสภาพการณ์ที่ เป็นจริง เพื่อทดสอบรูปแบบ โดยรูปแบบเชิงสาเหตุสามารถแบ่งออกเป็น 2 
ลกัษณะ ดงัต่อไปนี ้

4.1 รูปแบบระบบ เส้น เด่ียว (Recursive Model) เป็น รูปแบบที่ แสดง
ความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตรุะหว่างตวัแปรดว้ยเสน้โยงที่มีทิศทางของการเป็นสาเหตทุิศทางเดียว โดย
ไม่มีความสมัพนัธย์อ้นกลบั 
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4.2 รูปแบบระบบเส้นคู่  (Non Recursive Model) เป็น รูปแบบที่ แสดง
ความสมัพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร โดยทิศทางความสมัพันธ์ของตัวแปรภายในตัวแปรหนึ่ง
อาจเป็นทัง้ตวัแปรเชิงสาเหต ุและเชิงผลลพัธไ์ด ้จึงมีทิศทางความสมัพนัธย์อ้นกลบั 

สมิธ และคณะ (Smith and Others.  1980: 461) ไดจ้ าแนกรูปแบบเป็น 2 ประเภท 
ดงันี ้

1. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) แบ่งเป็น 
1.1 รูปแบบคล้ายจริง  ( Iconic Model) มีลักษณ ะคล้างของจริง  เช่น 

เครื่องบินจ าลองหุ่น ไลก่าหุ่นตามรา้นตดัเย็บเสือ้ผา้ เป็นตน้ 
1.2 รูปแบบเสมือนจริง (Analog Model) มีลกัษณะคลา้ยปรากฏการณ์จริง 

เช่น การทดลองทางเคมีในหอ้งปฏิบติัการก่อนจะท าการทอลองเครื่องบินจ าลอง เป็นตน้ รูปแบบ
ชนิดนีม้ีความใกลเ้คียงความจรงิมากกว่ารูปแบบแรก 

2. รูปแบบเชิงสญัลกัษณ ์(Symbolic Model) จ าแนกเป็น 
2.1 รูปแบบขอ้ความ (Verbal Model) หรือรูปแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Model) เป็นการใช้ข้อความธรรมดาในการอธิบายอย่างย่อ เช่น ค าพรรณนาลักษณะงาน 
ค าอธิบายรายวิชา เป็นตน้ 

2.2 รูปแบบทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) หรือ รูปแบบเชิ ง
ปรมิาณ (Quantitative Model) เช่น สมการ และโปรแกรมเชิงเสน้ เป็นตน้ 

สรุปไดว้่า การด าเนินงานวิจัยครัง้นี ้เป็นงานวิจัยประเภทรูปแบบเชิงขอ้ความ หรือ
เรียกว่า Semantic Model เป็นรูปแบบที่ใชภ้าษาเป็นสื่อในการอธิบายหรือบรรยายปรากฏการณท์ี่
ศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพื่อให้เห็นโครงสรา้งทางความคิดองค์ประกอบ และ
ความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบของปรากฏการณน์ัน้ ๆ เช่น รูปแบบการเรียนการสอน รูปแบบการ
บรหิารจดัการองคก์ร  

ลักษณะของรูปแบบ 
รุ่งนภา  จิตโรจนรักษ์  (2549, น . 14) กล่าวว่า รูปแบบที่ ดีควรมีคุณลักษณะ  

5 ประการ คือ 
1. ควรประกอบดว้ยความสมัพนัธข์องตวัแปรแบบมีโครงสรา้ง 
2. มีลักษณะที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผล และสามารถ

ตรวจสอบไดด้ว้ยขอ้มลูเชิงประจกัษ์ 
3. มีโครงสรา้งหรือกลไก เพื่ออธิบายปรากฏการณใ์นเชิงเหตผุลไดอ้ย่างชดัเจน 
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4. น าไปสู่การสรา้งแนวความคิดใหม่ หรือความสมัพนัธใ์หม่ของปรากฏการณ์ที่
ศกึษา 

5. สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของเรื่องหรือปรากฏการณท์ี่จะน ารูปแบบดงักล่าวอธิบาย 
คีฟว์ส (Keeves,  1988, p. 560) กล่าวว่า รูปแบบที่ ใช้ประโยชน์ได้ ควรจะมี

ขอ้ก าหนด (Requirement) 4 ประการ คือ 
1. รูปแบบ ควรประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมี โครงสร้าง (Structural 

Relationship) มากกว่าความสมัพนัธท์ี่เก่ียวเนื่องกนัแบบรวมๆ (Associative Relationship) 
2. รูปแบบ ควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึน้ ซึ่งสามารถถูก

ตรวจสอบไดโ้ดยการสงัเกต ซึ่งเป็นไปไดท้ี่จะทดสอบรูปแบบพืน้ฐานของขอ้มลูเชิงประจกัษไ์ด ้
3. รูปแบบ ควรจะตอ้งระบุหรือชีใ้หเ้ห็นถึงกลไกเชิงเหตผุลของเรื่องที่ศกึษา ดงันัน้ 

นอกจากรูปแบบจะเป็นเคร่ืองมือในการพยากรณไ์ด ้ควรใชอธิบายปรากฏการณไ์ดด้ว้ย 
4. รูปแบบ ควรเป็นเครื่องในการสรา้งมโนทัศนใ์หม่ และสรา้งความสมัพันธข์อง

ตวัแปรในลกัษณะใหม่ ซึ่งเป็นการขยายในเรื่องทีก าลงัศกึษา 
สรุปไดว้่า ลักษณะของรูปแบบ ควรมีความสมัพันธ์ของตัวแปรในรูปแบบใหม่ เป็น

ทางแนวในการพยากรณ์ผล และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ อให้
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีที่จะน ารูปแบบมาศึกษา และยงัเป็นน ามาสรา้งเป็นแนวคิดใหม่ 

องคป์ระกอบของรูปแบบ 
นิคม ทาแดง (2536, น. 131-132) ไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกับองคป์ระกอบของรูปแบบ

ไวว้่า 
1.สว่นประกอบ เป็นสว่นหนึ่งของระบบ ซึ่งถกูก าหนดขึน้จากการกระท าต่าง ๆ  

เพื่อแสดงผลลพัธข์องระบบ 
2.ตวัแปร เป็นคุณสมบติัที่ก าหนดขึน้ภายใตเ้งื่อนไขต่าง ๆ กนั ซึ่งอาจจ าแนกได้

หลายชนิด 
3. พารามิเตอร ์เป็นคณุสมบติัของระบบ 
4.ฟังก์ชั่นความสัมพันธ์ เป็นฟังก์ชั่นที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร ์

และตวัแปรต่าง ๆ ในระบบ ซึ่งบ่งบอกถึงพฤติกรรมของระบบ 
องคป์ระกอบของรูปแบบ บารโ์ด ้และแฮรท์แมน (Bardo and Hartman,  1982: 70-

71) ให้ความเห็นเก่ียวกับองคป์ระกอบของรูปแบบไวว้่า การที่จะระบุว่ารูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 
จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดมากน้อยเพียงใดจึงจะเหมาะสม และรูปแบบนั้น ควรมี
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องคป์ระกอบอะไรบา้ง ไม่ไดม้ีขอ้ก าหนดที่แน่นอน ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัปรากฏการณน์ัน้ ๆ เช่น รูปแบบ
ระบบที่มีลกัษณะบางประการของระบบเปิด อินแวนเซวิช (Ivancevich, et al., อา้งถึงใน จินตนา  
ศกัดิภ์ู่อรา่ม.  2545: 10) เป็นรูปแบบที่แสดงถึงองคป์ระกอบย่อยของระบบซึ่งประกอบดว้ย 4 ส่วน 
คือ 1) ปัจจัยน าเข้า 2) กระบวนการ 3) ผลผลิต 4) ข้อมูลป้อนกลับจากสภาพแวดล้อม การ
พิจารณารูปแบบในลกัษณะนี ้ถือว่าผลผลิตของระบบเกิดผลผลิตขึน้ และใหค้วามสนใจกบัขอ้มูล
ป้อนกลบัจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ซึ่งแสดงถึงการเริ่มมีลกัษณะของความเป็นระบบเปิด ซึ่ง
องคป์ระกอบของรูปแบบจะเป็นสว่นส าคญัอีกประการหนึ่งที่บ่งบอกถึงลกัษณะของรูปแบบที่ดี 

การก าหนดองคป์ระกอบของรูปแบบในการศึกษาและการท าความเขา้ใจเก่ียวกับ
การจัดองค์การและการบริหารจัดการ (The Model of Organization and Management) ตาม
ความคิดของบราวน ์และโมเบริกส ์Brown and Moberg (1980: 98) นัน้ Brown and Moberg ได้
สังเคราะห์รูปแบบขึน้มาจากแนวคิดเชิงระบบ (Systems Approach) กับหลักการบริหารตาม
สถานการณ์ (Contingency Approach) และองคป์ระกอบตามรูปแบบของ Brown and Moberg 
ประกอบด้วยสภาพแวดล้อม (Environment) เทคโนโลยี (Technology) โครงสรา้ง (Structure) 
กระบวนการจดัการ (Management Process) และการตดัสินใจสั่งการ (Decision Making) 

รูปแบบการศึกษาและการท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัองคก์ารและการบริหารของ 
Brown and Moberg (1980: 17) ซึ่งสามารถน ามาแสดงไดด้งัภาพ 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 รูปแบบเชิงระบบและสถานการณ ์(Systems/Contingency Model)  

ที่มา : Brown and Moberg (1980, p. 17) 

 

สภาพแวดลอ้ม 

โครงสรา้ง เทคโนโลยี 

กระบวนการจดัการ การตดัสินสั่งการ 
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สรุปไดว้่า องคป์ระกอบของรูปแบบ มีองคป์ระกอบที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ส่วนประกอบ 
เพื่อแสดงผลลพัธ์ของระบบ ตัวแปร เป็นส่วนที่ก าหนดขึน้ภายใตเ้งื่อนไขต่าง ๆ พารามิเตอร ์เป็น
คุณสมบัติของระบบ และฟังก์ชั่นความสัมพันธ์ บ่งบอกถึงพฤติกรรมของระบบ และระบบตอ้ง
ประกอบดว้ย ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ ผลผลิต และขอ้มลูปอ้นกลบัจากสภาพแวดลอ้ม  

การสร้างรูปแบบ 
ในการสรา้งรูปแบบ คีฟว์ส (Keeves, 1997, p. 386-393) ได้เสนอขั้นตอนในการ

สรา้งรูปแบบไว ้5 ขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้
1. ขั้นรวบรวมปัญหา (Problem Formulation) เพื่ อให้รู ้ว่าอะไรคือปัญหาที่

แทจ้รงิ 
2. ขั้นพัฒนารูปแบบ (Model Construction) ด าเนินการภายหลังจากที่ ได้

รวบรวมปัญหาต่าง ๆ แลว้ ในการสรา้งรูปแบบตอ้งพิจารณาวัตถุประสงคเ์บือ้งตน้ของการสรา้ง
และตอ้งรูถ้ึงลักษณะเฉพาะที่ตอ้งการผลผลิต ตอ้งรูข้อ้มูลสารสนเทศที่จ  าเป็นและควรค านึงถึง
ค่าใชจ้่ายในการสรา้งและความสนใจของผูใ้ชด้ว้ย เพราะถ้ารูปแบบมีค่าใชจ้่ายสูงและไม่เป็นที่
ยอมรบัของผูใ้ชข้อ้มลูที่รวบรวมมาอาจมีโอกาสบกพร่องไดใ้นระหว่างด าเนินงานขัน้ต่าง ๆ จึงควร
มีการใหค้ าจ ากดัความสภาพการณ ์การสุม่ตวัอย่างและท าตามหลกัวิชาอย่างเคร่งครดั 

3. การทดสอบรูปแบบ (Testing the Model) เมื่อสร้างรูปแบบเสร็จแล้วควร
ทดสอบโดยพิจารณาถึง 

3.1 มีความตรงตามสถานการณ์จริง (Valid) รูปแบบที่สรา้งหากมีความ
ใกลเ้คียงกับความจริงจะดีมาก เพราะจะช่วยใหก้ารตัดสินใจดีขึน้ ไม่ยุ่งยากต่อการน าไปใชแ้ละ
ควรพิจารณาถึงระดบัของความส าเรจ็จากการแกปั้ญหา 

3.2 มีการน าไปทดลองใช้ เพื่อเปรียบเทียบว่าผลการน าไปใช้ท าให้มีการ
ปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติงานอย่างไร การทดลองใช้มี 2 ลักษณะ คือ ทดลองย้อนหลัง 
(Retrospective Evaluation) โดยใช้กับข้อมูลในอดีตและการทดลองใช้ปฏิบั ติในปัจจุบัน 
(Pretest) 

4. การท าใหส้  าเร็จ (Implementation) เมื่อผ่านการทดสอบแลว้ก็ควรสามารถที่
จะน าไปใชใ้หเ้กิดความส าเร็จ เพราะไม่มีรูปแบบใดที่จะเรียกว่าส าเร็จอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะ
ไดร้บัการยอมรบัไดร้บัความสนใจและมีการน าไปใช ้
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5. การพัฒนาปรบัปรุงรูปแบบใหท้ันสมัย (Model Updating) แมว้่าจะมีการน า
รูปแบบไปใชอ้ย่างประสบความส าเร็จ แต่ก็ควรมีการพัฒนาปรบัปรุง ประยุกตใ์ห้เหมาะสมกับ
วตัถปุระสงคข์ององคก์รและสถานการณท์ี่มากระทบจากภายนอกและภายในองคก์รดว้ย 

การสรา้งรูปแบบ คือ การก าหนดมโนทัศนเ์ก่ียวขอ้งสมัพันธ์กนัอย่างเป็นระบบ เพื่อ
ชี ้ให้เห็นชัดเจนว่ารูปแบบเสนออะไร เสนออย่างไร เพื่อให้ได้อะไร และสิ่งที่ ได้นั้นอธิบาย
ปรากฏการณ์อะไร และน าไปสู่ข้อค้นพบอะไรใหม่ ๆ (Steiner,  1969; Keeves, 1988, p. 172) 
ขัน้ตอนการสรา้งรูปแบบเขียนไวใ้นภาพประกอบ 3 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 แสดงขัน้ตอนการสรา้งรูปแบบสรา้งความสมัพนัธ์ 

ที่มา : Steiner  (1969) & Keeves  1988, p. 172)  

 

สรุปไดว้่า การสรา้งรูปแบบ ของคีฟวส์ ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นรวบรวม
ปัญหา ขัน้พฒันารูปแบบ การทดสอบรูปแบบ การท าใหส้  าเรจ็ และการพฒันาปรบัปรุงรูปแบบให้
ทนัสมยั เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัวตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

การพัฒนารูปแบบ 
การพัฒนารูปแบบ ชัยยงค ์ พรหมวงศ ์และคณะ (2544, น. 7) ใหแ้นวคิดเก่ียวกับ

การจดัระบบหรือการพฒันาระบบ โดยมีขัน้ตอนต่าง ๆ ดงันี ้
1. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) เป็นวิธีการระบุส่วนประกอบของ

องค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทั้งหลายที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ

มโนทศัน ์

Concepts 

ตวัแปร 
Variables 

ขอ้เสนอ 

Propositions 

รูปแบบ 

Models 

การวดั Measurement 

ผลการท านาย 

Solution 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้เสนอ Relating Propositions 
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ภายในระบบกบัองคป์ระกอบภายนอก การจดัเรียงองคป์ระกอบ ทพัยากรที่ตอ้งใช ้กลุ่มเป้าหมาย
ของผูใ้ชร้ะบบภารกิจที่จะตอ้งด าเนินการ และผลผลิตหรือบริการที่จะเสนอแก่กลุ่มเป้าหมาย ใน
การวิเคราะหร์ะบบ ผูว้ิเคราะหม์ีกิจกรรมที่จะตอ้งวิเคราะห ์ดงันี ้

1.1 วิเคราะหป์ณิธาน 
1.2 วิเคราะหจ์ดุมุ่งหมาย และวตัถปุระสงค ์
1.3 วิเคราะหห์นา้ที่ 
1.4 วิเคราะหภ์ารกิจ 
1.5 วิเคราะหเ์ครื่องมือ สื่อ หรือช่องทาง 
1.6 วิเคราะหว์ิธีการ 
1.7 วิเคราะหก์ารตรวจสอบ ควบคมุ และการประเมิน 

2. การสงัเคราะหร์ะบบ (System Synthesis) เป็นการน าขอ้มูลที่ไดม้าใชใ้นการ
สรา้งระบบใหม่ โดยการน าองคป์ระกอบ ความสมัพนัธ ์ทิศทาง และล าดบัขัน้ตอนของระบบใหม่ 

3. การสร้างแบบจ าลอง (System Modeling) เป็นขั้นการสื่ อสารระบบที่
สรา้งใหม่ เพื่อใหง้่ายต่อการน าไปใช ้โดยการเขียนแบบจ าลองแบบใดแบบหนึ่ง ดงันี ้

3.1 แบบรูปภาพหรือหุ่นจ าลองของจรงิ เช่น ภาพวาด หุ่นจ าลอง 
เครื่องบิน ฯลฯ 

3.2 แบบจ าลองเปรียบเทียบ เช่น นาฬิกา เป็นแบบจ าลองของเวลา หรือ สี
แดง ขาว  น ้า เงิน  ของธงชาติไทย เป็นแบบจ าลองอุปมาอุปมัยของชาติ  ศาสนา และ
พระมหากษัตรยิ ์เป็นตน้ 

3.3 แบบจ าลองแนวคิด ได้แก่ แบบจ าลองที่แทนด้วยภาพแผนภูมิ หรือ
แผนภาพในรูปแบบต่าง ๆ แบบจ าลองจะช่วยอธิบายขัน้ตอนส าคัญของระบบ ช่วยในการสื่อสาร
ใหท้ราบขัน้ตอน และการควบคมุ และท านายไวว้่าจะเกิดอะไรขึน้ เมื่อไดด้  าเนินไปตามระบบ 

4. การทดสอบระบบ (System Testing) เมื่อได้มีการพัฒนาระบบด้วยการ
ก าหนดขั้นตอนและแสดงออกมาในรูปของแบบจ าลองแลว้ เรียกไดว้่า เราไดร้ะบบใหม่ขึน้เป็น
ตน้แบบ แต่ยังประกนัไม่ไดว้่า ระบบที่พัฒนาขึน้จะท างานไดต้ามวตัถุประสงค์ นักจัดท าระบบจึง
จ าเป็นที่จะตอ้งน า “ตน้แบบระบบ” (System Prototype) ไปทดสอบระบบในสถานการณ์จ าลอง 
(System Simulation) กล่าวคือ น าระบบไปใช้สถานการณ์ที่ใกล้ความจริง แน่นอน หากน าไป
ทดลองในสถานการณจ์ริงมีปัญหามากในดา้นค่าใชจ้่าย เวลา และความเสี่ยง โดยเฉพาะระบบที่
เก่ียวขอ้งกบัคนและทรพัยส์ิน นกัจดัระบบจึงทดสอบระบบในสถานการณจ์ าลองแทน 
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สรุปไดว้่า การพฒันารูปแบบ หมายถึง กระบวนการสรา้งหรือการพฒันาแบบจ าลอง 
การทดสอบทางดา้นหลกัการ วิธีการด าเนินงาน และหลักเกณฑต่์าง ๆ ของระบบ เพื่อน าไปสู่ใน
การพัฒนารูปแบบที่ ดี  และสามารถยึดถือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุ
วตัถปุระสงคไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคณุภาพ 

การตรวจสอบรูปแบบ 
การตรวจสอบรูปแบบ ไอส์เนอร ์(Eisner,  1976:192-193) ได้เสนอแนวคิดการ

ตรวจสอบรูปแบบ โดยการใชผู้ท้รงคณุวฒุิ ดงันี ้
1. การประเมินโดยแนวทางนี ้มิไดเ้น้นผลสมัฤทธิ์ของเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์

ตามรูปแบบการประเมินแบบอิงเป้าหมาย (Goal-Based Model) การตอบสนองปัญหาและความ
ต้องการของผู้เก่ียวข้องตามรูปแบบการประเมินแบบสนองตอบ (Responsive Model) หรือ
กระบวนการตัดสินใจ (Decision Making Model) แต่อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่การประเมินโดย
ผูท้รงคุณวุฒิจะเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึก ซึ่งเฉพาะในประเด็นที่น ามาพิจารณาซึ่งไม่
จ าเป็นต้องเก่ียวโยงกับวัตถุประสงค์หรือผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการตัดสินใจเสมอไป แต่อาจ
ผสมผสานปัจจยัในการพิจารณาต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั ตามวิจารณญาณของผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อใหไ้ด้
ขอ้สรุปเก่ียวกบัคณุภาพ ประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสมของสิ่งที่ท าการประเมิน 

2. เป็นรูปแบบการประเมินที่เนน้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Specialization) ใน
เรื่องที่จะประเมินโดยที่พัฒนามาจากรูปแบบการวิจารณ์งานศิลป์ (Art Criticism) ที่มีความ
ละเอียดอ่อนลกึซึง้ และตอ้งอาศยัผูเ้ชี่ยวชาญระดบัสงูมาเป็นผูว้ินิจฉยั เนื่องจากเป็นการวดัคณุค่า 
ไม่อาจประเมินดว้ยเรื่องวัดใด ๆ ได ้และตอ้งใชค้วามรูค้วามสามารถของผูป้ระเมินอย่างแทจ้ริง 
ต่อมาไดม้ีการน าแนวคิดนีม้าประยุกตใ์ชใ้นทางการศึกษาระดับสูงในวงการอุดมศึกษามากขึน้
เฉพาะสาขานัน้ผูท้ี่ศกึษาเรื่องนัน้จรงิ ๆ จึงจะทราบและเขา้ใจอย่างลกึซึง้ 

3. เป็นแบบที่ใชต้ัวบุคคล หรือผูท้รงคุณวฒุิเป็นเครื่องมือในการประเมิน โดยให้
ความเชื่อถือว่าผูท้รงคุณวุฒินั้นเที่ยงธรรม และมีดุลพินิจที่ดี ทัง้นีม้าตรฐานและเกณฑพ์ิจารณา
ต่าง ๆ นัน้ จะเกิดขึน้จากประสบการณแ์ละความช านาญของผูท้รงคณุวฒุินั่นเอง 

4. เป็นรูปแบบที่ยอมให้ความยืดหยุ่นในกระบวนการท างานของผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามอธัยาศยั และความถนดัของแต่ละคน นบัตัง้แต่การก าหนดประเด็นส าคญัที่พิจารณา การบ่งชี ้
ขอ้มลูที่ตอ้งการ การเก็บรวบรวม การประมวลผล การวินิจฉยัขอ้มลู ตลอดจนวิธีการน าเสนอ 

การเลือกผูท้รงคุณวุฒิจะเนน้ที่สถานภาพทางวิชาชีพ ประสบการณ์ และการเป็นที่
เชื่อถือ (High Credit) ของวิชาชีพนั้นเป็นส าคัญ อุทุมพร  จามรมาน (2541: 23) ได้ให้แนวการ
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ตรวจสอบรูปแบบว่าจุดมุ่งหมายที่ส  าคญัของการสรา้งรูปแบบก็เพื่อทดสอบ หรือตรวจสอบรูปแบบ
นัน้ดว้ยขอ้มูลเชิงประจักษ์ การตรวจสอบรูปแบบมีหลายวิธี ซึ่งอาจใชก้ารวิเคราะหจ์ากหลกัฐาน
เชิงคุณลักษณะ (Qualitative) และเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยที่การตรวจสอบรูปแบบจาก
หลกัฐานเชิงคณุลกัษณะอาจใชผู้เ้ชี่ยวชาญเป็นผูต้รวจสอบ สว่นการตรวจสอบโมเดลจากหลกัฐาน
เชิงปรมิาณใชเ้ทคนิคทางสถิติ ซึ่งการตรวจสอบรูปแบบควรตรวจสอบคณุลกัษณะ 2 อย่าง คือ 

1. การตรวจสอบความมากน้อยของความสมัพันธ์ ความเก่ียวขอ้ง และเหตุผล
ระหว่างตวัแปร 

2. การประมาณค่าพารามิเตอรข์องความสมัพันธด์ังกล่าว ซึ่งการประมาณค่านี ้
สามารถประมาณขา้มกาลเวลา กลุม่ตวัอย่าง หรือสถานที่ได ้(Across Time, Sample, Sites) หรือ
อา้งอิงจากกลุม่ตวัอย่างไปหาประชากรได ้โดยผลการตรวจสอบน าไปสูค่  าตอบ 3 ขอ้ คือ การสรา้ง
รูปแบบใหม่ การปรบัปรุง และการพฒันารูปแบบเดิม 

สรุปได้ว่า การตรวจสอบรูปแบบ หมายถึง การตรวจสอบ รูปหรือประเมิน โดย
สามารถความยืดหยุ่นของกระบวนการท างานของผูท้รงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญตามอัธยาศัยและ
ความถนัดของแต่ละบุคคล เช่น การก าหนดประเด็นส าคัญที่พิจารณา การบ่งชีข้อ้มูลที่ตอ้งการ 
การเก็บรวบรวม การประมวลผล  การวินิจฉัยขอ้มูล และวิธีการน าเสนอ ทั้งนีเ้กณฑ์การเลือก
ผูท้รงคณุวฒุิ ผูเ้ชี่ยวชาญ จะเนน้ที่สถานภาพทางวิชาชีพ ประสบการณ ์และการเป็นที่เชื่อถือของ
วิชาชีพเป็นส าคญั 

ตอนที ่5 ความเป็นมา และความส าคัญด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ 
ข้อมูลเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย 

รานี  ชยัสงคราม (2544, น. 2) ประเทศไทยมีประเพณีแบบอย่างทางศิลปะการแสดง
มาชา้นาน ซึ่งไดผ้่านมาหลายศตวรรษและหลายศตวรรษและหลายชั่วอายคุน การถ่ายทอดศิลปะ
นี ้ได้ผ่านหลายทาง จากที่เป็นค าพูด จนถ่ายทอดมาเป็นเอกสารเรื่องราวของคนๆ เดียวหรือ
ครอบครวัมาจนเป็นกิจการทางการศึกษาอย่างมีระบบ แต่กระนั้นประเพณีทางศิลปะของการ
แสดงนี ้ก็ได้ผ่านจากยุครุ่งเรืองและยุคที่เสื่อม นาฏศิลป์ไทยเป็นส่วนหนึ่งของกระแสแห่งการ
แสดงออกทางวฒันธรรมที่ส  าคญั และยงัเป็นสิ่งส าคญัอย่างมากต่อวิถีชีวิตของชาวไทย ไม่ใช่เป็น
เพียงแค่ความบนัเทิงอย่างเดียว แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมที่ส  าคญัและเก่ียวขอ้งกบัศาสนา
และกลุ่มสังคมหลายกลุ่ม โดยแท้จริงแล้วนาฏศิลป์ของไทยนั้นสามารถที่จะบรรยายลักษณะ
เฉพาะตัว และยังสามารถที่สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของสังคมไทยที่แตกต่างจากที่ อ่ืน  ๆ 
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โดยเฉพาะ ดังนั้นเราสามารถสงัเกตไดว้่านาฏศิลป์ของไทยจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงลักษณะที่จะบ่ง
บอกใหเ้ห็นถึงความเป็นไทย 

ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย 
รานี  ชัยสงคราม (2544, น. 3) ประเทศไทยตัง้อยู่ตอนกลางของทวีปเอเชียอาคเนย ์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ในเสน้ทางการพาณิชย ์ประเทศไทยจึงมีวัฒนธรรมที่หลากหลายมาจาก
ตะวนัตก และตะวนัออก วฒันธรรมเหล่านีไ้ดห้ลั่งไหลเขา้สู่ประเทศไทย ซึ่งมีผลท าใหรู้ปแบบทาง
ประเพณีและศิลปะมีความแตกต่างกันไป นาฏศิลป์ไทยนัน้สามารถจะสืบคน้หาถึงความเป็นมา
ไดม้าตัง้แต่ประวติัศาสตรข์องชาติไทยสิ่งที่มุ่งบอกถึงลกัษณะเฉพาะของวัฒนธรรมของนาฏศิลป์
ไทย ท าให้เราได้เห็นวัตถุในทางศิลป์ที่มนุษย์ได้ท าขึน้มากมาย ทั้งวรรณคดี ประติมากรรม 
จิตรกรรม และอ่ืน ๆ ในแต่ละยุคของประวัติศาสตรไ์ดเ้ผยใหเ้ห็นถึงสิ่งที่มีอยู่ รวมถึงความเจริญ
ของมรดกทางวฒันธรรมของไทย 

ข้อมูลเกี่ยวกับดนตรี 
ประวัติความเป็นมาของดนตรีไทย 

ในสมยักรุงสโุขทยั ดนตรีไทยมีลกัษณะเป็นการขบัล าน า และรอ้งเล่น วรรณคดี “ไตร
ภูมิพระร่วง” กล่าวถึงเครื่องดนตรี ได้แก่ ฆ้อง กลอง ฉ่ิง แฉ่ง (ฉาบ) บัณเฑาะว ์พิณ ซอ ป่ีไฉน 
ระฆงั กรบั และกงัสดาล 

สมัยกรุงศรีอยุธยา มีวงป่ีพาทยท์ี่ยังคงรูปแบบป่ีพาทยเ์ครื่องหา้เหมือนเช่นสมัยกรุง
สโุขทยั แต่เพิ่มระนาดเอกเขา้ไป นบัแต่นัน้วงป่ีพาทยจ์ึงประกอบดว้ย ระนาดเอก ป่ีใน ฆอ้งวงใหญ่ 
กลองทัด ตะโพน ฉ่ิง ส่วนวงมโหรีพัฒนาจากวงมโหรีเครื่องสี่ เป็นมโหรีเครื่องหก เพิ่มขลุ่ย และ
ร  ามะนา รวมเป็นมีซอสามสาย กระจบัป่ี ทบั (โทน) ร  ามะนา ขลุย่ และกรบัพวง 

ถึงสมยัรตันโกสินทร ์เริ่มจากรชักาลที่ 1 เพิ่มกลองทดัเขา้วงป่ีพาทยอี์ก 1 ลกู รวมเป็น 
2 ลูก ตัวผู้เสียงสูง ตัวเมียเสียงต ่า รัชกาลที่  2 ทรงพระปรีชาสามารถการดนตรีทรงซอสาม 
คู่พระหตัถคื์อซอสายฟ้าฟาด และทรงพระราชนิพนธเ์พลงไทย บุหลนัลอยเลื่อน รชักาลสมยันีเ้กิด
กลองสองหน้าพัฒนามาจากเปิงมางของมอญ พอในรชักาลที่ 3 พัฒนาเป็นวงป่ีพาทยเ์ครื่องคู่  
มีการประดิษฐ์ระนาดทุม้คู่กบัระนาดเอก และฆอ้งวงเล็กใหคู้่กบัฆอ้งวงใหญ่ 

รชักาลที่ 4 เกิดวงป่ีพาทยเ์ครื่องใหญ่พรอ้มการประดิษฐ์ระนาดเอกเหล็ก และระนาด
ทุ้มเหล็ก รัชกาลที่  5 สมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรงคิดค้นวงป่ีพาทย์ดึกด าบรรพ์
ประกอบการแสดงละครดึกด าบรรพ ์ในรชักาลที่ 6 น าวงดนตรีของมอญเขา้ผสมเรียกวงป่ีพาทย์
มอญโดยหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) มีการน าอังกะลุงเขา้มาเผยแพร่เป็นครัง้แรก 
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และน าเครื่องดนตรีต่างชาติ เช่น ขิม ออรแ์กนของฝรั่งมาผสมเป็นวงเครื่องสายผสม แลว้จึงเป็น
ดนตรีไทยที่เราไดเ้ห็นจนถึงปัจจบุนันี ้

ประวัติความเป็นมาของดนตรีสากล 
การก าเนิดของเครื่องดนตรีเกิดขึน้ตัง้แต่สมัยโบราณ โดยมนุษยรู์จ้กัการสรา้งเครื่อง

ดนตรีง่าย ๆ จากธรรมชาติรอบขา้ง คือ เริ่มจากการปรบมือ ผิวปาก เคาะหิน หรือน ากิ่งไมม้าตีกัน 
ซึ่งต่อมาไดม้ีการสรา้งเครื่องดนตรีที่มีรูปทรงลกัษณะต่าง ๆ ที่แตกต่างกนัไปในแต่ละชนชาติ โดยมี
การแลกเปลี่ยนศิลปวฒันธรรมและลกัษณะเครื่องดนตรีของชนชาติต่าง ๆ โดยเฉพาะเครื่องดนตรี
สากลที่เป็นเครื่องดนตรีของชาวตะวนัตกที่น ามาเล่นกัน แพร่หลายในปัจจุบนั ส าหรบัการก าเนิด
ของดนตรีตะวนัตกนัน้มาจากเครื่องดนตรีของชนชาติกรีกโบราณที่สรา้งเครื่องดนตรีขึน้มา 3 ชนิด 
คือ ไลรา คีธารา และออโรสจนต่อมามีการพัฒนาสรา้งเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ ทั้งประเภท
เครื่องสายเครื่องเป่า เครื่องทองเหลือง เครื่องตี และเครื่องดีดหรือเครื่องเคาะ เช่น ไวโอลิน  
ฟลุต ทรมัเป็ต กลองชุด กีตาร ์ฯลฯ โดยพบเครื่องดนตรีสากลไดใ้นวงดนตรีสากลประเภทต่าง ๆ 
ตัง้แต่สมยัโบราณจนถึงปัจจบุนั (ณรุทธ ์สทุธจิตต.์ 2534, น. 133) 

ข้อมูลเกี่ยวกับคีตศิลป์ 
แต่เดิมนั้น ยังไม่มีศัพทบ์ัญญัติว่าดว้ยศาสตรก์ารขับรอ้งในเชิงวิชาการโดยตรง แต่

หากยอ้นกลบัไปเมื่อสมยักรุงศรีอยุธยา พบหลกัฐานในจดหมายเหตลุาลแูบรท์ี่มีบนัทึกการขบัรอ้ง
ของชาวสยามไว้ว่าผู้ที่รอ้งเพลงนั้นเรียกว่า “ช่างขับ”  (Tchang-crab) (La Loubere, แปลโดย  
สันต์ ท. โกมลบุตร.  2552, น. 211) และโดยความเขา้ใจโดยทั่วไปแลว้มักเรียกอากัปกิริยาการ 
“ขับรอ้ง” ของผูแ้สดงในประเภทนัน้ แต่โบราณว่า “รอ้งร  าท าเพลง” เป็นค ารวบยอดแห่งกิริยาแห่ง
ความรื่นเริงของมนุษย ์(สมเด็จฯ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ ์อา้งถึงใน ฤดีรตัน ์กายราศ.  
2554, น. 42) แต่ก็มีการกล่าวถึงศัพทท์ี่เก่ียวกับการขับรอ้งระคนกันในบริบทอ่ืน ๆ ดังที่กรมหมื่น
สถิตยธ ารงสวสัดิ์ทรงกล่าวไวใ้นงานนิพนธข์องพระองคเ์ผยแพรใ่นสาร “วชิรญาณวิเศษ” ว่า “เร่ือง
ขับรอ้งนี ้ความตรงกับค ามคธว่า คีตะ หรือ สงัคีต” (กรมหมื่นสถิตยธ ารงสวัสดิ์.  2431, น. 273) 
หรือตามจดหมายที่สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทูลถวายวิสชันาแด่
สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ ์เก่ียวกับต ารา “สงัคีตรตันากร” มี
การกล่าวถึง “เครื่องสงัคีต” ซึ่งมีพระวินิจฉยัตอบกลบัมาว่า “สงัคีต ก็แปลว่ารอ้ง” (สมเด็จฯ เจา้ฟ้า
กรมพระยานริศรานุวดัติวงศ ์อา้งถึงใน ฤดีรตัน ์กายราศ.  2554, น. 178) จึงกล่าวไวว้่า “คีต” และ 
“สงัคีต” นีถื้อเป็นค าศพัทท์ี่ใชก้นัอย่างแพรห่ลายนบัแต่ยุคตน้กรุงรตันโกสินทร ์ดงัตวัอย่างในวงการ
วรรณศิลป์ท่ีไดใ้หค้วามหมายว่า “เพลงขับ” (เจา้พระยาธรรมศักดิ์มนตรี.  2473, น. 167) แต่เมื่อ
น ามาใชใ้นวิชาการดนตรีไทยโดยตรงแลว้ หมายถึง “การขบัรอ้งอย่างมีศิลป์ ในภาษาไทยเรียกว่า 
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คีตศิลป์” (เสรี หวังในธรรม. 2529, น. 150) ส าหรบัหลกัวิชาการว่าดว้ยการขับรอ้งเพลงไทย หรือ
ค าศัพท์บัญญัติที่ เป็นที่ รูจ้ักในแวดวงวิชาการว่า “คีตศิลป์ไทย” ซึ่ง เป็นมรดกภูมิปัญญาทาง
ศิลปวฒันธรรมที่มีเอกลกัษณว์่าดว้ยเรื่องการของคนไทย (ชยัทตั โสพระขรรค.์  2560, น. 46) 

เมื่อ พ.ศ.2488 ไดม้ีการปรบัปรุงการศึกษาภายในโรงเรียนสังคีตศิลปในความดูแล
ของกรมศิลปากร โดยไดเ้ปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนนาฏศิลป และจัดใหม้ีการเรียนการสอนใหม่แบ่ง
ออกเป็น 6 สาขาวิชา โดยไดบ้รรจุหลกัสตูร “คีตศิลป” ขึน้เป็นสาขาวิชาเฉพาะเพื่อสอนการขบัรอ้ง 
โดยสอน “ขับร้องเพลง 3 ชั้น เพลงเถา เพลงตับ เพลงละคร ขับเสภา พากย์และบอกบท  
ทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบติั” (กรมศิลปากร. 2492, น. 82) 

ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนศิลป์ 
ทศันศิลป์ (อังกฤษ: Visual Arts) คือ กระบวนการถ่ายทอดผลงานศิลปะ การท างาน

ศิลปะอย่างมีจินตนาการ ความคิดสรา้งสรรค ์มีระบบระเบียบเป็นขัน้เป็นตอนการสรา้งสรรคง์าน
อย่างมีประสิทธิภาพสวยงาม มีการปฏิบัติงานตามแผนและมีการพัฒนาผลงานให้ดีขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง 

ทัศนศิลป์ คือ ศิลปะที่มองเห็นได ้การรบัรูท้างจักษุประสาท โดยการมองเห็น สสาร
วตัถ ุและสรรพสิ่งต่าง ๆ ที่เขา้มากระทบ รวมถึงมนษุย ์และสตัว ์จะดว้ยการหยุดนิ่งหรือเคลื่อนไหว
ก็ตาม หรือจะดว้ยการปรุงแต่ง หรือไม่ปรุงแต่งก็ตาม ก่อใหเ้กิดปัจจยัสมมติต่อจิตใจ และอารมณ์
ของมนุษย ์อาจจะเป็นไปในทางเดียวกนัหรือไม่ก็ตาม มีขัน้ตอนและกระบวนการในการถ่ายทอดที่
มีลักษณะเฉพาะ เป็นการแปลความหมายทางศิลปะ ที่แตกต่างกันไปแต่ละมมุมมองของแต่ละ
บุคคล ในงานศิลปะชิน้เดียวกันซึ่งไรข้อบเขตทางจินตนาการ ไม่มีกรอบที่แน่นอน ขึน้กับอารมณ์
ของบุคคลในขณะทัศนศิลป์นัน้ แนวทางทัศนศิลป์เป็นศิลปะที่รบัรูไ้ดด้ว้ยการมอง ไดแ้ก่ รูปภาพ
ทิวทัศนท์ั่วไป เป็นส าคัญอนัดับตน้ ๆ รูปภาพคนเหมือน ภาพลอ้ ภาพสิ่งของต่าง ๆ ก็ลว้นแลว้แต่
เป็นเรื่องของทัศนศิลป์ดว้ยกนัทั้งสิน้ ซึ่งถา้กล่าวว่าทศันศิลป์เป็นความงามทางศิลปะที่ไดจ้ากการ
มอง หรือทศันานั่นเอง (วิกิพีเดีย สารานกุรมเสรี.  2562: ออนไลน)์  

สรุปไดว้่า นาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ หมายถึง สภาพที่แสดงใหเ้ห็นถึง
ความโดดเด่นหรือความยอดเยี่ยมทางดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ โดยมุ่งเนน้การ
บริหารจัดการภาวะผูน้  าและการน าองคก์ร การวางแผนกลยุทธ์ การใหค้วามส าคัญกับผูบ้ริหาร
บริการ การวัด การวิเคราะห์ การจัดการความรู ้บุคลากร ระบบปฏิบัติการ และผลลัพธ์การ
ด าเนินการ เพื่อความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ตามเอกลกัษณว์ิถีวงัหน้าและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น โดย
ยึดรูปแบบราชส านกัซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบมาตรฐาน ความเป็นเลิศดา้นดนตรี โดยสรา้งความรูท้าง
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ศาสตรด์นตรีอย่างลุ่มลึก พัฒนาความคิดสรา้งสรรค ์ความเป็นเลิศดา้นคีตศิลป์ สรา้งบณัฑิตให้
เป็นผู้รูใ้นศาสตรด์้านคีตศิลป์ มีความซื่อสัตยต่์อวิชาชีพ สามารถสืบทอดเผยแพร่สู่ชุมชน และ
ความเป็นเลิศดา้นทศันศิลป์ สรา้งบณัฑิตที่มีทกัษะ ความรูค้วามสามารถ ความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์
พฒันางานดา้นทศันศิลป์ อนรุกัษ ์สืบสาน และเผยแพรอ่งคค์วามรูด้า้นทศันศิลป์ 

ตอนที ่6 สาระส าคัญทีเ่กี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรม และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ประวัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ในอดีตงานศิลปวัฒนธรรมทัง้ดา้นนาฏดุริยางค ์และช่างศิลป์ไดร้บัการอุปถัมภอ์ยู่
ภายใต ้พระบารมีพระมหากษัตรยิ ์พระบรมวงศานุวงศ ์หรือไดร้บัการอนเุคราะหจ์ากขนุนางผูใ้หญ่ 
คหบดีรวมทัง้นกับวช ต่อมาเมื่อมีการสถาปนากรมศิลปากรขึน้เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลกัในการ
อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอด สรา้งสรรค ์และพฒันาศิลปวฒันธรรม จึงไดจ้ดัตัง้สถานศกึษานาฏดรุิยางค ์
ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็น โรงเรียนศิลปากรแผนกนาฏดุริยางค ์โรงเรียนสงัคีตศิลป์ โรงเรียนนาฏศิลป 
และวิทยาลยันาฏศิลปตามล าดับ ส่วนการจัดการศึกษาดา้นช่างศิลป์ไดจ้ัดตั้งสถานศึกษาในชื่อ
โรงเรียนประณีตศิลป และเป็นวิทยาลยัช่างศิลป ต่อมาตามล าดบั 

“สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์” เป็นนามที่สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมารี องคอ์ปุถัมภม์รดกศิลปวฒันธรรมไทย โปรดเกลา้ฯ พระราชทาน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.
2540 ซึ่งเป็นการยกระดับการศึกษาดา้นนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ เพื่อน า
ศิลปะพฒันาตนเอง สงัคม และประเทศชาติ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เดิมเป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกรมศิลปากร 
กระทรวงศึกษาธิการ ไดร้บัการสถาปนาขึน้ตามพระราชบญัญัติการจดัการศกึษาระดบัปริญญาตรี
ในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2541 โดยมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ดา้นนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และช่างศิลป์ทั้งไทยและสากล การด าเนินการในการจดัตั้ง
สถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์ เริ่มตัง้แต่พุทธศักราช 2541 โดยกรมศิลปากรซึ่งไดพ้ยายามผลกัดันใน
เรื่องการยกระดับการศึกษาวิชาชีพพิเศษเหล่านีแ้ต่ยังไม่ประสบความส าเร็จจนกระทั่งเมื่อวนัที่ 2 
พฤศจิกายน พ.ศ.2541 มีการประกาศจดัตัง้สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ในราชกิจจานเุบกษา เล่มที่ 
115 ตอนที่ 79 หนา้ 13-23 และมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2541 

สถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์เปิดด าเนินการสอนครัง้แรก ใน 3 คณะวิชา คือ คณะศิลป
วิจิตร คณะศิลปนาฏดรุิยางค ์และคณะศิลปศกึษา ตัง้แต่วนัที่ 4 มิถนุายน พ.ศ.2542 เป็นหลกัสตูร
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 2 ปี ส าหรบัผู้ที่ส  าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นสูง 
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(ปนส.) จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ทุกแห่ง และผูส้  าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรศิลปกรรม
วิชาชีพชัน้สงู (ศ.ปวส.) จากวิทยาลยัช่างศิลป์ทกุแห่ง 

ในปีการศึกษา 2547 ได้ขยายการผลิตบัณฑิต โดยเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี  
(4 ปี) ในคณะศิลปวิจิตรและคณะศิลปนาฏดุริยางค์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี (5 ปี) ในคณะ
ศิลปศกึษา และเปิดเครือข่ายหอ้งเรียนคณะศิลปศกึษาในวิทยาลยันาฏศิลป์สว่นภมูิภาค 

ปีการศึกษา 2548 ได้ขยายการผลิตบัณฑิตคณะศิลปวิจิตรในห้องเรียนเครือข่าย
วิทยาลยัช่างศิลปสพุรรณบรุี 

ปีการศึกษา 2550 ได้ขยายการผลิตบัณฑิตคณะศิลปนาฏดุริยางค์ในห้องเรียน
เครือข่ายวิทยาลยันาฏศิลปกาฬสินธุแ์ละวิทยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด 

ปัจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2550 ซึ่งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่  124 ตอนที่  32 วันที่  9 กรกฎาคม พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  10 
กรกฎาคม พ.ศ.2550 สง่ผลใหส้ถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ เปลี่ยนสถานะเป็นนิติบคุคลแยกออกจาก
กรมศิลปากรตามบทเฉพาะกาล มาตรา 59 ให้โอนบรรดากิจการ อ านาจหน้าที่  ทรัพย์สิน 
งบประมาณ หนี ้สิทธิขา้ราชการ ลูกจา้ง และอัตราก าลงัของสถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัย
นาฏศิลป์ วิทยาลยัช่างศิลป์ สว่นกลางและสว่นภมูิภาคทัง้ 15 วิทยาลยั สงักดักรมศิลปากร มาเป็น
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตามพระราชบัญญัตินี ้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีอ านาจหน้าที่
ตามที่ระบุในวัตถุประสงคข์องสถาบัน มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
พ.ศ.2550 ที่ว่า “ใหก้ารศึกษาและส่งเสริมวิชาการตัง้แต่ระดบัพืน้ฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชัน้สูงดา้น
นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ทัง้ไทยและสากล รวมทัง้ศิลปวัฒนธรรมระดับทอ้งถิ่น
และระดบัชาติ ท าการสอน ท าการแสดง ท าการวิจัย และใหบ้ริการทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม 
สืบสาน สรา้งสรรค์ ทะนุบ ารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และ
ศิลปวฒันธรรมที่หลากหลายของชุมชนในทอ้งถิ่น” โดยสถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์สามารถจดัการ
เรียนการสอนได้ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื ้นฐานวิชาชีพเฉพาะถึงระดับปริญญาเอก ดังนั้น 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นอกจากจะด าเนินการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
ปรญิญาตรี (5 ปี) และปริญญาตรี (4 ปี) ในคณะวิชา ในเครือข่ายหอ้งเรียนคณะศิลปศึกษา คณะ
ศิลปนาฏดรุยิางค ์ในวิทยาลยันาฏศิลป์สว่นกลางและสว่นภูมิภาค ทัง้ 12 แห่ง เครือข่ายหอ้งเรียน
ของคณะศิลปวิจิตรในวิทยาลัยช่างศิลป และวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีแล้ว ยังมีหน้าที่จัด
การศึกษาระดับพืน้ฐานวิชาชีพเฉพาะดา้นและระดับต ่ากว่าปริญญาในวิทยาลัยนาฏศิลป์ และ
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วิทยาลัยช่างศิลป์ รวม 15 แห่งดว้ย โดยมีส่วนราชการที่จัดการศึกษาในสังกัด จ านวน 18 แห่ง 
รวมทัง้ส  านกังานอธิการบดี 1 แห่ง ตามกฎกระทรวงจดัตัง้สว่นราชการในสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 
กระทรวงวฒันธรรม พ.ศ.2551 วนัที่ 11 เมษายน พ.ศ.2551 ดงันี ้ประกอบดว้ยหน่วยงาน 19 แห่ง 

นอกจากนัน้สถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป์ไดด้ าเนินการโครงการจัดตัง้บณัฑิตวิทยาลยั
และเริ่มจดัท าหลกัสตูรระดบัปรญิญาโทในปีเดียวกนั 

ปีการศึกษา 2552 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิตสาขานาฏศิลป์ไทย และหลักสูตร
มหาบณัฑิตสาขาดุริยางคศิลป์ไทย ไดร้บัความเห็นชอบจากสภาสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ในการ
ประชมุ ครัง้ที่ 7/2552 วนัที่ 5 ตลุาคม 2552 และไดร้บัค ารบัรองจากคณะกรรมการการอดุมศึกษา
ว่าเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ตาม
หนงัสือที่ ศธ 0506(2)/2249 

ปีการศึกษา 2553 จึงไดเ้ริ่มเปิดรบันักศึกษาระดบัปริญญาโท 2 สาขาวิชา คือ สาขา
นาฏศิลป์ไทย และสาขาดุริยางคศิลป์ไทย (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กองนโยบายและแผน.  
2558, น. 4-6) 
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โครงสร้างการบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 

ภาพประกอบ 4 แผนภมูิโครงสรา้งสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 

ที่มา : สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ (2562, น. 11) 

 
สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ มีหน่วยงานในสงักดั ไดแ้ก่ ส่วนราชการปัจจุบนั ประกอบดว้ย  

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สภาคณาจารยแ์ละบุคลากร สภาวิชาการ งานประกันคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาระบบราชการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานตรวจสอบภายใน 
ส านักงานอธิการบดี กองกลาง กองบริการการศึกษา กองนโยบายและแผน คณะศิลปนาฏ
ดรุิยางค ์คณะศิลปวิจิตร คณะศิลปศึกษา วิทยาลยัช่างศิลปส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวน 3 
แห่ง วิทยาลัยนาฏศิลปส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวน 12  แห่ง และส่วนราชการในอนาคต 
ประกอบดว้ย วิทยาเขต บณัฑิตวิทยาลยั และส านกังานวิทยาเขต  
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ตอนที ่7 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องในประเทศ 

ณฐัชนก  อิศรีทอง (2545, น. 75-81) ไดศ้ึกษาเรื่อง กลยุทธก์ารพฒันาองคก์รสูค่วาม
เป็นเลิศของคณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวิทยาลยับูรพา ผลการวิจยัพบว่า 1) ดา้นการบริหารงาน 
มีการบรหิารงานแบบมีส่วนรว่ม โดยมีจุดแข็งของกลยุทธ ์คือ บุคลากรมีส่วนร่วมในการจดัท าและ
ก าหนดมาตรฐานและคุณภาพของงาน โดยการด าเนินการจัดท าระบบประกนัคณุภาพการศึกษา
ของคณะสาธารณสุขศาสตร ์ภาควิชาสามารถบริหารงบประมาณ พัฒนาหลกัสูตรของภาควิชา
อย่างอิสระ บุคลากรทุกฝ่ายของคณะสาธารณสุขศาสตร ์ไดร้บัการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 2) ดา้น
การจัดการเรียนการสอน มีการยกระดับมาตรฐานการศึกษา จุดแข็งของกลยุทธ์ คือ คณ ะ
สาธารณสุขศาสตร ์มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของพื ้นที่ภาค
ตะวันออกอย่างต่อเนื่อง ท าให้นิสิตสามารถท างานในพื ้นที่ได้คิดเป็นรอ้ยเปอรเ์ซ็นต์ 3) ด้าน
ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ มีการพฒันาองคค์วามรูด้า้นสขุภาพและสิ่งแวดลอ้มโดยเนน้การมี
สว่นรว่มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น จุดแข็งของกลยุทธ ์คือ คณะสาธารณสขุศาสตร ์ตัง้อยู่ใน
พืน้ที่ภาคตะวันออก มีพืชสมุนไพรที่เอือ้ต่อการสรา้งองคค์วามรูจ้ากภูมิปัญญาทอ้งถิ่น การวิจัย
ดา้นสขุภาพและสิ่งแวดลอ้ม 

ขวัญตา วงศไ์ชยรตันกุล (2558, น. 46-62) ไดศ้ึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาสู่การ
เป็นองคก์รแห่งการเรียนรูข้องวิทยาลัยนาฏศิลปเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า 
แนวทางการพัฒ นาสู่ ค วาม เป็ นองค์ก รแห่ งการเรียน รู้ ป ระกอบด้วย  9 แนวท าง  4 
กระบวนการพัฒนาดังนี ้1) แนวทางการพัฒนาดา้นการสรา้งวิสยัทัศน ์พันธกิจและยุทธศาสตร ์ 
2) แนวทางการพัฒนาดา้นการจัดโครงสรา้งและการบริหารงาน 3) แนวทางการพัฒนาดา้นการ
จดัการความรู ้4) แนวทางการพฒันาดา้นการน าเทคโนโลยีไปใช ้5) แนวทางการพฒันาดา้นภาวะ
ผู้น าทางวิชาการ 6) แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กร  
7) แนวทางการพัฒนาดา้นการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน 8) แนวทางการพัฒนาดา้นการจูงใจ  
9) แนวทางการพัฒนาดา้นการก ากับติดตามการด าเนินงาน และกระบวนการพัฒนา 4 ขัน้ตอน 
ประกอบด้วย กระบวนการวางแผน (Plan) กระบวนการปฏิบัติตามแผน (Do) กระบวนการ
ตรวจสอบประเมินผล (Check) และกระบวนการปรบัปรุงแก้ไข (Action) ผลการประเมินความ
เหมาะสม ความเป็นไปได ้ความถูกตอ้งและประโยชนท์ี่เป็นไปได ้ของแนวทางการพัฒนาสู่การ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องวิทยาลัยนาฏศิลปเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก 
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ปัทมาวรรณ  สิงหศ์รี (2558, น. 187) ไดศ้ึกษาเรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง 
ทุนทางปัญญา การจัดการความรู ้และองคก์ารที่เป็นเลิศของสถาบนัอดุมศึกษาไทย ผลการวิจัย
พบว่า การจดัการทุนทางปัญญา ประกอบดว้ยทุนมนษุย ์ทุนโครงสรา้ง และทนุความสมัพนัธ ์ส่วน 
กระบวนการจัดการความรู ้ประกอบดว้ย การจดัหาความรู ้การสรา้งความรู ้การจัดความรูใ้หเ้ป็น
ระบบ การกลั่นกรองความรู ้การจัดเก็บความรู ้การแลกเปลี่ยนความรู ้และการน าความรูไ้ปใช ้
และองคก์ารที่เป็นเลิศ ประกอบดว้ย ผูน้  าองคก์าร การวางแผนกลยุทธ ์การมุ่งเนน้กับผูร้บับริการ 
การจดัการงานวิชาการ การจดัการสารสนเทศและการจดัการความรู ้การจดัการทรพัยากรมนุษย ์
การจัดการกระบวนการ การจัดการทางการเงิน และการมุ่งเน้นชุมชนและสังคม โดยมีรูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง การจัดการทุนทางปัญญาและการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลยัที่เป็นเลิศในประเทศไทย 2 รูปแบบ กล่าวคือ 1) องคป์ระกอบของทุนทางปัญญา มี
อิทธิพลทางตรงและทางออ้มต่อมหาวิทยาลยัที่เป็นเลิศ โดยผ่านกระบวนการจดัการความรู ้2) การ
จัดการความรูม้ีอิทธิพลทางอ้อมต่อมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ โดยผ่านองค์ประกอบของทุนทาง
ปัญญา 

สรรชัย  ชูชีพ (2558, น. 249-259) ไดศ้ึกษาเรื่อง กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัย
ตามแนวคิดการเสริมสรา้งขีดความสามารถของมนุษย ์ผลการวิจยัพบว่า 1) กรอบแนวคิดในการ
วิจัยของการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดในการเสริมสรา้งขีดความสามารถของมนุษย ์
ประกอบดว้ย กรอบแนวคิดงานวิชาการในมหาวิทยาลัย ไดแ้ก่ การพัฒนาหลกัสูตร การจัดการ
เรียนการสอน และการวดัและประเมินผลการศึกษา กรอบแนวคิดกระบวนการบริหาร ไดแ้ก่ การ
วางแผน การน าแผนไปปฏิบติั และการประเมินผล กรอบแนวคิดการเสริมสรา้งขีดความสามารถ
ของมนุษย์ ได้แก่ การให้การศึกษา และการให้การฝึกฝน และกรอบแนวคิดองค์ประกอบขีด
ความสามารถของมนุษย ์ไดแ้ก่ การเมืองตามระบอบประชาธิปไตย เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน 
และการด ารงชีวิตในสังคม 2) การบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวคิดในการเสริมสร้างขีด
ความสามารถของมนุษยใ์นภาพรวมมีสภาพปัจจบุนัอยู่ในระดบัปานกลาง และสภาพที่พงึประสงค์
อยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ทัง้สภาพปัจจุบนัและสภาพที่พงึประสงคม์ีดา้นที่
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากันทั้งคู่ คือด้านการพัฒนาหลักสูตรและด้านการจัดการเรียนการสอน  
3) จุดแข็งของการบริหารมหาวิทยาลยัตามแนวคิดในการเสริมสรา้งขีดความสามารถของมนุษย ์
คือ การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ส่วนจุดอ่อน คือ การวัดและประเมินผล
การศึกษา และโอกาสของการบริหารมหาวิทยาลยัตามแนวคิดในการเสริมสรา้งขีดความสามารถ
ของมนุษย ์คือ สภาพเทคโนโลยี ส่วนภาวะคุกคาม คือ นโยบายของรฐับาล สภาพเศรษฐกิจ และ
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สภาพสังคม  4) กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลยัตามแนวคิดในการเสริมสรา้งขีดความสามารถ
ของมนุษย ์มี 3 กลยุทธ์หลกั คือ (1) ปฏิรูปการวัดและประเมินผลการศึกษาในมหาวิทยาลยัเพื่อ
เสริมสรา้งขีดความสามารถของมนุษย ์(2) พฒันาระบบการจดัการเรียนการสอนในมหาวิทยาลยั
เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์ และ (3) ยกระดับประสิทธิภาพของหลักสูตรใน
มหาวิทยาลยัเพื่อเสรมิสรา้งขีดความสามารถของมนษุย ์

นรภัทร อ่ิมพานิช  (2559, น. 84) ไดศ้ึกษาเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อการ
พฒันาอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการบริหารจดัการเพื่อการ
พฒันาอาจารยท์ี่ผูท้รงคณุวฒุิ สอดคลอ้งกนั และน าไปปฏิบติัได ้ประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญั 
4 ประการ 1) การบริหารจัดการหน่วยงานส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 2) การบริหาร
จดัการหน่วยงานสนับสนุนการเรียนกาสอน 3) การบริหารจดัการกิจกรรมพฒันาการสอน 4) การ
บรหิารจดัการกิจกรรมพฒันาการวิจยั 

ศิริกัญญา แก่นทอง (2559, น. 126) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหาร
สถาบันอุดมศึกษาที่เกิดจากการหลอมรวมของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์ผลการวิจัย
พบว่า รูปแบบการบริหารสถาบนัอุดมศึกษาที่เกิดจากการหลอมรวมของมหาวิทยาลยันราธิวาส
ราชนครินทร ์มีองคป์ระกอบส าคญั 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัน าเขา้ ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารที่
มีภาวะผู้น า บุคลากรเข้าใจบริบทพื ้นที่และสภาพแวดล้อมทางสังคม แนวทางในการสรรหา
งบประมาณ วสัดอุปุกรณ ์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัสมยัใชใ้นการบรหิารและการจดัการเรียน
การสอน 2) กระบวนการ ประกอบดว้ย โครงสรา้งการบริหาร การบริหารจดัการเชิงกลยุทธ ์การบูร
ณาการสภาพแวดลอ้ม และวฒันธรรมองคก์รเปิดโอกาสใหช้มุชนมีสว่นรว่มในการจดัการเรียนการ
สอน 3) ผลผลิต ประกอบด้วยนักศึกษาเป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรูใ้นสาขาที่เรียนและน าไป
ประยกุตใ์ชไ้ด ้และด ารงไวซ้ึ่งเอกลกัษณ ์วฒันธรรม และภมูิปัญญาทอ้งถิ่น 

สุดารัตน์  ไชยประสิทธิ์ (2559, น. 112) ได้ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การบริหารเพื่ อ
เสริมสร้างการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารเพื่อเสริมสรา้งการเป็นองคก์รสมรรถนะสูงของ
วิทยาลยัพยาบาล โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดา้นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือคณุภาพการบริหารจัดการ 
ดา้นที่มีค่าเฉลี่ยต ่าสุดคือการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง สภาพพึงประสงคโ์ดยรวมและทุกดา้นอยู่ใน
ระดับมากที่สดุ มีจุดแข็ง คือ คณุภาพการบริหารจดัการ การมุ่งเนน้เป้าหมายระยะยาว คุณภาพ
บุคลากร และการเปิดกวา้งและเน้นการปฏิบัติ จุดอ่อน คือ การปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง มีโอกาส
จากสภาพเศรษฐกิจ สภาพสงัคมและเทคโนโลยี มีภาวะคกุคามจากการเมืองและนโยบายของรฐั 
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กลยุทธก์ารบริหารเพื่อเสริมสรา้งการเป็นองคก์รสมรรถนะสงูของวิทยาลยัพยาบาล ประกอบดว้ย 
5 กลยทุธห์ลกั คือ 1) เสรมิสรา้งสมรรถนะผูบ้รหิารสูค่วามเป็นองคก์รสมรรถนะสงูในยุคดิจิตอล 2) 
พฒันาระบบและกลไกการธ ารงรกัษาทุนปัญญาและสรา้งคุณค่าเพิ่มแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง 3) สรา้งเสริม
การบริหารทุนปัญญาดว้ยมิติจิตวิญญาณในการท างาน 4) เสริมสรา้งความเขม้แข็งในการเป็น
องคก์รที่ขบัเคลื่อนดว้ยการพฒันาผลปฏิบติังานและสรา้งนวตักรรมอย่างต่อเนื่อง และ 5) พฒันา
ระบบการปรบัปรุงคณุภาพทัง้องคก์ร มุ่งเนน้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลองคก์รอย่างต่อเนื่อง  

กิตติ ศรีนชุศาสตร.์  (2560, น. 74) ไดศ้กึษาเรื่องแนวทางการบรหิารโรงเรียนนายเรือ
อากาศเพื่อสู่ความเป็นเลิศ ผลการวิจยัพบว่า ความพรอ้มในการด าเนินการในหมวดการน าองคก์ร 
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์การมุ่งเน้นผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยผู้ใช้ การวัด การ
วิเคราะห ์และการจดัการความรู ้การมุ่งเนน้คณาจารยแ์ละบุคลากร การจดัการกระบวนการและ
ผลลัพธ์ การด าเนินการ มีผลการประเมินความพรอ้มเป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกหมวด คือ มี
ความพรอ้มในระดบัปานกลางถึงต ่าจากผลการวิจยั แสดงว่าการบรหิารโรงเรียนนายเรืออากาศใน
สภาพปัจจุบนัไม่สามารถท าใหโ้รงเรียนนายเรืออากาศสู่ความเป็นเลิศได ้จึงมีความจ าเป็นตอ้งหา
รูปแบบ และแนวทางการในการบริหารที่เหมาะสมที่สดุ ส าหรบัการบรหิารโรงเรียนนายเรืออากาศ
เพื่อสูค่วามเป็นเลิศ 

ดาราพร คงจา (2560, น. 102) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารงาน
คณุภาพที่เป็นเลิศส าหรบัวิทยาลยัพยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการบรหิารงานคณุภาพที่เป็นเลิศส าหรบัวิทยาลยัพยาบาล สงักดัสถาบนั
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประกอบดว้ย 2 ลักษณะ ไดแ้ก่ 1) ดา้นกระบวนการ 6 
ประกอบหลกั (การน าองคก์ร การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์การใหค้วามส าคญักบันักศึกษาและผูท้ี่
เก่ียวขอ้ง การวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู ้การมุ่งเน้นทรพัยากรบุคคล และการจัดการ
กระบวนการ) และ 12 องคป์ระกอบ (การชีน้  าองคก์ร การก ากับดูแลองคก์ร การท ายุทธศาสตร ์
การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบติั ความรูเ้ก่ียวกบันกัศึกษา การสรา้งความสมัพนัธก์บันกัศึกษาและผู้
ที่เก่ียวข้อง การวัด วิเคราะห์และปรบัปรุง การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ความ
ผูกพันของบุคลากร การพัฒนาบุคลากรและภาวะผู้น า การออกแบบกระบวนการ และการจัด
กระบวนการท างาน) ซึ่งมีตัวบ่งชีร้วมทุกองคป์ระกอบ จ านวน 103 ตัวบ่งชี ้และ 2) องคป์ระกอบ
ดา้นผลลพัธก์ารด าเนินการบริหารงานคณุภาพ ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบย่อย (การชีน้  าองคก์ร 
การบริหารเชิงยุทธศาสตร ์ความส าเร็จตามพันธกิจ การบริหารบุคลากร และการพัฒนาองคก์ร)  
ซึ่งมีตวับ่งชีร้วมทกุองคป์ระกอบย่อย จ านวน 21 ตวับ่งชี ้
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บุญทิพย์ ลิขิตพงษ์วิทย์ (2560, น. 117) ไดศ้ึกษาเรื่องปัจจัยความเป็นเลิศในการ
บริหารวิทยาลยัพยาบาล สงักดักระทรวงสาธารณสขุ ผลการวิจยัพบว่า 1. ปัจจยัความเป็นเลิศใน
การบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย 8 ปัจจัยที่ส  าคัญ  
คือ 1) ภาวะผูน้  าของผูบ้ริหาร 2) การมุ่งเนน้บุคลากร 3) การมุ่งเนน้ปฏิบติัการ 4) การบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล 5) กระบวนการจัดการเรียนการสอน 6) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 7) การ
วางแผนกลยทุธ ์และ 8) การมุ่งเนน้ผลลพัธก์ารด าเนินงาน 2. ผลการยืนยนัปัจจยัความเป็นเลิศใน
การบริหารวิทยาลยัพยาบาล สงักดักระทรวงสาธารณสขุ พบว่า ผูเ้ชี่ยวชาญทัง้ 5 คน มีความเห็น
สอดคล้องกัน โดยมีความเห็นว่า ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ทั้ง 8 ปัจจัย มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได ้มีความถูกตอ้ง และเป็น
ประโยชน ์ควรเพิ่มสมรรถนะความเป็นเลิศในการบรหิารที่เหมาะสมใหก้บับุคลากร และด าเนินการ
พฒันาหลกัสตูร เพื่อพฒันาศกัยภาพผูบ้รหิาร โดยตามบรบิทท่ีจ าเป็นในวิทยาลยัพยาบาล  

ศรุดา ชัยสุวรรณ (2561, น. 227-228) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัเอกชน ผลการวิจยัพบว่า 1. รูปแบบการพัฒนาองคก์รสู่ความเป็น
เลิศของมหาวิทยาลยัเอกชน ประกอบดว้ย ไดแ้ก่ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค ์3) สาระส าคัญ 7 
หมวด ประกอบดว้ย (1) การน าองคก์ร (2) การวางแผนเชิงกลยุทธ ์(3) การมุ่งเนน้นกัศึกษาและผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสีย (4) การวัดการวิเคราะหแ์ละการจัดการความรู ้(5) การมุ่งเน้นบุคลากร (6) การ
มุ่งเนน้การด าเนินการ และ (7) ผลลพัธ์ 4) เงื่อนไขสู่ความส าเร็จ และ 5) แนวทางสู่การปฏิบติั 2. 
รูปแบบการพัฒนาองคก์รสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัเอกชนมีความเหมาะสมและมีความ
เป็นไปไดอ้ยู่โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

เสาวภา เมืองแก่น (2561, น. 328) ได้ศึกษาเรื่ององค์ประกอบของการจัดการ
องคก์ารแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย ผลการวิจัยพบว่า องคป์ระกอบของการ
จัดการองคก์ารแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย มีจ านวนหกด้าน ประกอบด้วย  
1) ด้านการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศในส่วนของการจัดการองค์ประกอบที่มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสงูสดุตามภารกิจหลกัของการอุดมศึกษา 2) ดา้นภาวะผูน้  าผูบ้ริหารเก่ียวกบัลกัษณะ
ของผูน้  าเชิงคุณลกัษณะ ผูน้  าเชิงพฤติกรรม ผูน้  าเชิงการบริหารจัดการ 3) ดา้นบริหารทรพัยากร
มนุษย์เก่ียวกับการคัดเลือก สรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การธ ารงรักษาบุคลากร  
4) ด้านวัฒนธรรมองคก์ารในส่วนของวัฒนธรรมองคก์ารทางความคิด วัฒนธรรมองคก์ารทาง
พฤติกรรม วัฒนธรรมองค์การทางวัตถุ 5) ด้านการจัดการความรูเ้ก่ียวกับการก าหนดทิศทาง 
เป้าหมายของการจัดการความรู ้การสรา้งแสวงหา การกลั่นกรองความรู ้การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
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และการถ่ายทอดความรู้ และ 6) ด้านการจัดการเทคโนโลยีในส่วนของโครงสร้างพื ้นฐาน
เทคโนโลยีสานสนเทศ การยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายเก่ียวกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หทยัรตัน ์บญุมา (2561, น. 59-60) ไดศ้กึษาเรื่องการส่งเสริมวฒันธรรมองคก์ารของ
สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ กระทรวงวฒันธรรม ผลการวิจยัพบว่า 1) วฒันธรรมองคก์รของสถาบนั
บณัฑิตพฒันศิลป์ กระทรวงวฒันธรรม ไดแ้ก่ ดา้นนโยบายการบริหาร ดา้นความผูกพนัต่อองคก์ร 
ดา้นลกัษณะองคก์ร และดา้นภาวะผูน้  า ส่วนองคป์ระกอบวฒันธรรมองคก์ารของสถาบนับณัฑิต
พัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้แก่ วัฒนธรรมแบบกระบวนการ วัฒนธรรมแบบมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ วัฒนธรรมแบบปรบัตัว และวัฒนธรรมท่ีเน้นความสัมพันธ์ ส  าหรบัประสิทธิผลของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ไดแ้ก่ คุณภาพองคก์ร ความสามารถของผูเ้รียน ประสิทธิภาพในการ
ท างาน ความสามารถในการแกปั้ญหา และความพึงพอใจของนกัศกึษา 2) อิทธิพลของวฒันธรรม
องคก์ารของสถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม พบว่า ปัจจยัน าเขา้ดา้นความผูกพัน
ต่อองคก์าร ดา้นลกัษณะองคก์าร ดา้นนโยบายการบริหาร และดา้นภาวะผูน้  า มีความสมัพนัธก์ับ
การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 
สามารถพยากรณ์วัฒนธรรมองค์การของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รอ้ยละ 79.20 วัฒนธรรม
องคก์ารที่เนน้ความสมัพนัธ์ และมุ่งเนน้ผลสมัฤทธิ์ มีต่อประสิทธิผลของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดบั .01 สามารถพยากรณว์ัฒนธรรมองคก์ารของสถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์ 
รอ้ยละ 42.70 และ 3) แนวทางทางส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
กระทรวงวัฒนธรรม ประกอบดว้ย 1) ลกัษณะของวัฒนธรรมองคก์าร ไดแ้ก่ ภาวะผูน้  า นโยบาย
การบริหาร ลกัษณะองคก์าร และความผูกพนัต่อองคก์าร 2) องคป์ระกอบของวฒันธรรมองคก์าร 
ได้แก่ ด้านสถาบัน ด้านบุคลากร และด้านคุณลักษณะวัฒนธรรมที่เน้นความสัมพันธ์ และ 3) 
ประสิทธิผลของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ไดแ้ก่ บุคลากร ผู้เรียน และผลงานดา้นศิลปะ นาฏศิลป์ 
ดนตรี และผลงานของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องต่างประเทศ 
คอต เต อ ร์(Kother, John P. 1996) จ ากม ห าวิ ท ย าลั ย ฮ า ร์ว า ร์ด  (Harvard 

University) ได้ศึ กษ าวิจั ย เพื่ อค้นหาลักษณ ะองค์ก รที่ ป ระสบความส า เร็จ  (Success 
Organization) ผลการวิจยัพบว่า ขอ้สรุปว่าองคก์รที่จะประสบความส าเร็จในศตวรรษที่ 21 ไดน้ัน้ 
จ าเป็นตอ้งมีลกัษณะ 7 ประการ ดงันี ้
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1. มีความฉับพลันอยู่ตลอดเวลา (A Persistent Sense of Urgency) โดย
หลักการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคัญที่ท าให้เกิดความส าเร็จจะตอ้งอยู่บนพืน้ฐานความพึงพอใจของ
ลูกค้า พนักงานและผู้ที่ เก่ียวข้อง ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการแปลงสภาพอย่างฉับพลัน โดยที่
ผูบ้ริหารจะตอ้งสามารถมองทัง้ปัญหา โอกาส และบรรทัดฐาน โดยอาศยัระบบสารสนเทศในการ
ท างานดว้ย การมุ่งที่การติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่ก่อให้เกิดการป้อนกลับ
อย่างรวดเรว็ 

2. มีการท างานเป็นทีมของผูบ้ริหารระดับสูง (Teamwork at the Top) องคก์รที่
จะประสบความส าเรจ็ไดจ้ าเป็นตอ้งมีผูบ้รหิารที่ยึดหลกัการท างานเป็นทีม ดงันัน้การเลือกผูบ้รหิาร
จึงสามารถเลือกไดจ้ากผูท้ี่มีความสามารถในแต่ละทีมงาน 

3. มีบุคคลที่สามารถสรา้งสรรค์ และสามารถสื่อสารวิสัยทัศน์ (People Who 
Can Create and Communicate Vision) โดยตอ้งอาศัยภาวะผูน้  า ซึ่งเป็นผูท้ี่สามารถสรา้งสรรค์
และสามารถสื่อสารวิสยัทศันแ์ละกลยุทธข์ององคก์รได ้ซึ่งจะเก่ียวข้องกบัการเปลี่ยนแปลง ดงันัน้
องคก์รจึงจ าเป็นตอ้งมีการสรา้งผูน้  าที่มีทกัษะใหม้ากขึน้ รวมทัง้วิสยัทศัน ์การสื่อสาร และการมอบ
อ านาจ โดยในการพฒันาความเป็นผูน้  าใหป้ระสบความส าเร็จนัน้ องคก์รจะตอ้งมีโครงสรา้งตาม
แนวนอนเพื่อให้เกิดการควบคุมที่น้อยลง และวัฒนธรรมที่เผชิญความเสี่ยงมากขึน้ พนักงาน
จ าเป็นตอ้งไดร้บัสนบัสนนุใหใ้ชค้วามพยายามในการเป็นผูน้  า 

4. มีการมอบอ านาจให้อย่างกว้างขวาง (Broad – Based Empowerment) 
องคก์รที่มีการเปลี่ยนแปลงจ าเป็นตอ้งค านึงถึงความรูส้ึกและความคิดของพนักงานทุกคน ทั้งนี ้
จ  าเป็นตอ้งมีการมอบอ านาจ และความรบัผิดชอบจากระดับบนสู่ระดับล่างใหแ้ก่พนักงาน โดย
ตอ้งอาศยัสายการบงัคบับญัชาในแนวราบ มีความเป็นระบบราชการนอ้ย พอใจที่จะเสี่ยงมากขึน้ 
และมีการมอบอ านาจหนา้ที่ใหพ้นกังานรบัผิดชอบที่แน่นอน 

5. มีการบรหิารจดัการโดยมอบหนา้ที่ให ้เพื่อผลการปฏิบติังานในระยะสัน้ที่ดีเลิศ 
(Delegated Management for Excellent Short – Term Performance) เพื่อใหเ้กิดความเป็นเลิศ
ทางด้านการบริหารจัดการ พนักงานที่ ได้รับมอบอ านาจจะสามารถจัดการกับงานที่ ได้รับ
มอบหมายไดก้ล่าวคือ พนักงานเหล่านั้นจะตอ้งไดร้บัการฝึกอบรมดา้นการบริหารจัดการอย่าง
พอเพียง และไดร้บัการสนบัสนนุดว้ยระบบการบรหิารจดัการท่ีเหมาะสม 

6. ตัดการติดต่อภายในระหว่างกันที่ ไม่ จ าเป็นออก ( No Unnecessary 
Interdependence)  กล่าวคือ การติดต่อภายในระหว่างกนัจะมีลกัษณะ 1) มีการประสานงานกบั
หน่วยย่อยอย่างรวดเร็ว และประหยัดเนื่องจากสภาพแวดลอ้มที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 2) 
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เป็นองค์กรที่มีความฉับไวมุ่งความส าคัญของการติดต่อ 3) มีโครงสร้างองค์กรที่ไม่ซับซ้อน  
4) มีกระบวนการปฏิบัติงานที่ ง่าย 5) ได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนในสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากขึน้ และ 6) มีการตรวจสอบการเชื่อมโยงอย่างสม ่าเสมอและก าจัด
สิ่งต่าง ๆ ที่ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งออกไป 

7. มีวัฒนธรรมขององค์กรที่ สามารถปรับตัวได้ (An Adaptive Corporate 
Culture) การสรา้งใหเ้กิดวัฒนธรรมองคก์รที่มีการเปลี่ยนแปลง จะช่วยใหอ้งคก์รสามารถปรบัตัว
ใหเ้ขา้กับสภาพแวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี ้1) ใหคุ้ณค่าในการ
ปฏิบติังานที่ดีส  าหรบัผูป้ฏิบติังานทุกคนขององคก์ร 2) มีการส่งเสริมการบริหารจัดการและความ
เป็นผูน้  าที่มีความสามารถอย่างจริงจงั 3) สนบัสนุนใหผู้บ้ริหารระดบัสงูท างานเป็นทีม และ 4) ลด
ขัน้ตอนของกฎเกณฑก์ารท างานหรือใชร้ะบบราชการต ่าที่สดุเท่าที่จะท าได ้

เดวีส์ จอห์น , ดักลาส อเล็กซ์ และดักลาส แจ็คคไลน์ (Davies, John; Douglas, 
Alex; Douglas, Jacqueline.  2007: 382-401) ไดศ้ึกษาเรื่องผลของวฒันาทางวิชาการต่อการใช้
รูปแบบความเป็นเลิศของ EFQM มหาวิทยาลยัในราชอาณาจักร จุดประสงค:์ บทความพยายาม
ส ารวจผลกระทบของวฒันธรรมการศึกษาต่อการใชแ้บบจ าลองความเป็นเลิศของมูลนิธิเพื่อการ
จัดการคุณภาพแห่งยุโรป (EFQM) มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร การออกแบ ระเบียบวิธี 
วิธีการ: การทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีหลายแง่มมุ ซึ่งรวมถึงวฒันธรรมการศกึษามหาวิทยาลยัใน
ราชอาณาจักร ประเด็นเหล่านีไ้ดร้บัการส ารวจในกรณีศึกษา 4 เรื่อง เก่ียวกับการใชแ้บบจ าลอง
ความเป็นเลิศของ EFQM มหาวิทยาลัยในราชอาณาจักร สิ่งที่คน้พบ พบว่าบางแง่มุมเหล่านีม้ี
ความเหมาะสมทางวฒันธรรมที่ดีกบัรูปแบบความเป็นเลิศของ EFQM และแนวคิดที่สนบัสนนุและ
อ่ืน ๆ ท าหนา้ที่เป็นอปุสรรคทางวฒันธรรมต่อการด าเนินการของแบบจ าลอง ขอ้จ ากดั/ความหมาย
ของการวิจยั: การวิจยัมีเพียง 4 กรณีเท่านัน้ ดงันัน้จึงเป็นเพียงทฤษฎีทั่วไปเท่านัน้ที่จะใชแ้ทนการ
ใชก้บัประชากรของหน่วยการศึกษาของมหาวิทยาลยัในสหราชอาณาจกัร บทความระบุแง่มุมของ
วฒันธรรมทางวิชาการ ความหมายเชิงปฏิบติั: บทความนีน้  าเสนอการผสมผสานที่ลงตัวระหว่าง
แง่มมุทางวฒันธรรม เพื่ออ านวยความสะดวกในการน ารูปแบบความเป็นเลิศของ EFQM ไปใชน้ า
ใหใ้ชก้ลยุทธใ์นการจดัการกบัสถานการณท์ี่วฒันธรรมการศึกษาที่ประเมินไม่เหมาะสมกับการใช้
แบบจ าลอง กลยุทธ์เหล่านี ้รวมถึงความพยายามที่จะมีอิทธิพลและเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
การศึกษา เพื่อใหเ้หมาะสมกบัรูปแบบที่ดีขึน้และยงัแนะน าการแกไ้ขการใชแ้บบจ าลอง เพื่อเขา้ใจ
ในวฒันธรรมการศึกษาและผลของมนัต่อการใชว้ิธีการปรบัปรุงคณุภาพ ผูจ้ดัการดา้นการศกึษาใน
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มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรอาจพบขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชนห์ากวางแผนการใชง้านที่
คลา้ยกนั 

คลีนเดนนิ่ ง จอนนี่  และโคปาช คริสโตเฟอร์ เอ็ม และ (Clendenning, Joanie; 
Kopach, Christopher M.  2013, pp. 26-33) ได้ศึกษาเรื่องมหาวิทยาลัยเท็กซัสเทคแอริโซนา 
ชนะรางวัล  2013 ของ APPA เพื่ อความ เป็ น เลิ ศ  (Texas Tech & University of Arizona) 
เกียรติยศสูงสุดของสถาบัน APPA คือ “รางวัลความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งอ านวยความ
สะดวก (AFE)” ตระหนักถึงสถาบันกาศึกษาที่องคก์รการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกแสดงให้
เห็นถึงคณุภาพในการด าเนินงานและประสิทธิภาพโดยรวม รางวลัความเป็นเลิศตัง้อยู่บนพืน้ฐาน
ของเกณฑท์ี่รวมถึง ความเป็นผูน้  า การวางแผนกลยุทธ์และการด าเนินงาน มุ่งเน้นลูกคา้ ขอ้มูล
และการวิเคราะหก์ารพฒันาและการจดัการทรพัยากรมนุษย ์การจดัการกระบวนการ และผลการ
ปฏิบติังาน ตอ้งใชก้ารท างานเป็นทีมจากทุกคนภายในองคก์รสิ่งอ านวยความสะดวกและตอ้งการ
การประสานงานแรงจูงใจ และสนับสนุนจากระดับสูงสุดของความเป็นผูน้  า เพื่อการด าเนินงาน
ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกที่ประสบความส าเร็จและไดร้บัรางวลั APPA Award for Excellence 
2013 รางวัลน าเสนอโดยประธานาธิบดี APPA Mary Vosevich ไปที่  Texas Tech University, 
Lubbock, Texas; and The University of Arizona, Tucson, Arizona รางวลันีม้อบใหใ้นระหว่าง
งานเลี ้ยงที่ งานประชุม APPA 2013 ซึ่งจัดขึน้ในเดือนสิงหาคมในมินนิอาลิส รัฐมินนิโซตา 
สหรฐัอเมรกิา 

อิโคม่า วิคตอร์ (Ecoma, Victor.  2016, pp.114-125) ได้ศึกษาเรื่องเครื่องมือ 
แนวทาง และการประยุกตใ์ชค้วามรูท้างสายตาในภาควิชาทศันศิลป์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีค
รอสริเวอร์, คาลาบาร์ ประเทศไนจี เรีย  (Cross River University of Technology, Calabar, 
Nigeria) ผลการรายงานสะท้อนให้เห็นถึงเครื่องมือ แนวทาง และการประยุกต์ใช้ความรูท้าง
สายตาในภาควิชาทัศนศิลป์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีครอสริเวอร์, คาลาบาร ์ประเทศไนจีเรีย 
วาทกรรมวตัถุประสงคข์องวาทกรรมคือเพื่อตรวจสอบว่าการฝึกอบรมและการฝึกฝนทศันศิลป์นัน้
ช่วยใหน้กัศึกษามีทักษะในการอ่านออกเขียนไดผ้่านวิธีการผลิตวสัดแุละเทคนิคอย่างไร การวิจัย
ครัง้นีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อแสดงใหเ้ห็นว่านกัศึกษาปีสดุทา้ยที่ไดร้บัการฝึกฝนดา้นทศันศิลป์สามารถ
สรา้งผลงานศิลปะโดยมีเป้าหมายหลักในการสื่อสารความหมายแบบมองเห็นให้ผู ้ชมเห็นได้
อย่างไร ผลงานของนักศึกษาที่ถ่ายภาพนั้นมีตั้งแต่ประติมากรรมที่แสดงแบบดั้งเดิมเป็นแรง
บนัดาลใจในการส ารวจความคิดสรา้งสรรคใ์นการวาดภาพ การออกแบบ โปสเตอรก์ราฟิกที่เน้น
การประหยัดเวลา การตกแต่งเซรามิกสองชิน้และเสน้ใยสิ่งทอที่ใชป้ระโยชน ์เพื่ อใหน้ักศึกษาได้
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สื่อสารดว้ยสายตาไดอ้ย่างประสบความส าเร็จ พวกเขาควรจะสามารถจดัการอง๕ประกอบศิลปะ
และหลกัการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งท าใหส้ามารถเขา้ถึงความหมายของผลงานของพวกเขา
และผูช้มสามารถเขา้ถึงไดเ้หมือนกัน ผลการวิจัยปรากฏชัดในภาพถ่ายนักศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่า
นักศึกษาสามารถจัดระเบียบความคิดในรูปแบบภาพและสามารถใชภ้าพเพื่อสื่อความหมายใน
งานที่ผูช้มสามารถเชื่อมโยงได ้ในเรื่องนีน้ักศึกษาสามารถเขา้ถึงความหมายในรูปแบบภาพ ซึ่ง
เป็นพืน้ฐานของการอ่านออกเขียนไดม้างสายตา ซึ่งไดร้บัการฝึกฝนในทัศนศิลป์ ความสัมพันธ์
ระหว่างการฝึกอบรมทศันศิลป์ และความรูด้า้นทัศนศิลป์นัน้เกิดขึน้จากการสงัเกตของอาชีพการ
สอนที่ยาวนาน ซึ่งบนัทึกพฤติกรรมของนกัศึกษาในกระบวนการสรา้งสรรคแ์ละผลลพัธใ์นการผลิต 
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่านักศึกษาฝึกอบรมในทัศนศิลป์จัดเตรียมพวกเขาให้พัฒนา
ความสามารถในการรบัรูแ้ละแนวคิดผ่านการเรียนรูเ้พื่อใชค้  าศัพทภ์าพที่เหมาะสมในการเขา้ถึง
ขอ้ความภาพ สิ่งนีย้ังช่วยใหพ้วกเขามีการศึกษาแบบองคร์วมในรูปแบบที่เก่ียวกับความรูค้วาม
เขา้ใจอารมณแ์ละจิต ดงันัน้จึงสรุปไดว้่าการฝึกอบรมทศันศิลป์มีความส าคญัต่อการพฒันาทกัษะ
การรูห้นังสือดว้ยสายและขอแนะน าว่าทัศนศิลป์ควรไดร้บัการสอนในวงกวา้งมากขึน้ในโรงเรียน
เพื่อเป็นพืน้ฐานส าหรบัการรูห้นงัสือทางสายตาได ้

เทียนนารี่ แจนน่า, อัลล่า ฮันนามารี่ และออรร์ีวาร่า ติโม่ (Tienari, Janne; Aula, 
Hanna-Mari; Aarrevaara, Timo.  2016, pp. 25-40) ไดศ้กึษาเรื่องการสรา้งขึน้เพื่อความเป็นเลิศ 
การควบรวมกิจการของมหาวิทยาลัยอัลโต ในฟินแลนด์ (Aalto University Finland) ในระบบ
การศกึษาระดบัอดุมศึกษาของประเทศฟินแลนดก์ารเป็นแกนน าของรฐับาล และผลประโยชนข์อง
ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจได้มุ่นเน้นไปที่ผลกระทบของมหาวิทยาลัยในสังคม ในปี 2510 
มหาวิทยาลัยอัลโตถูกสรา้งขึน้ในการควบรวมกิจการของ 3 มหาวิทยาลัยที่ เป็นตัวแทนของ
สาขาวิชาที่แตกต่างกนั มหาวิทยาลยัแห่งใหม่ไดพ้ัฒนากลยุทธท์ี่เป็นการคาดการณล์่วงหนา้ปรบั
โครงสรา้งการด าเนินงาน เพื่อใหบ้ริการโปรไ์ฟลห์รือแบรนดใ์หม่ที่เป็นนวัตกรรมและสหวิทยาการ 
และเพื่อดึงดดูผูท้ีมีความสามารถพิเศษทั่วโลก ไดแ้นะน าระบบอาชีพทางวิชาการในฟินแลนด ์ใน
บทความนีเ้ราระบุกลยุทธก์ารสรา้งแบรนดแ์ละระบบทรพัยากรมนุษยเ์ป็นกลไกบรูณาการที่ส  าคญั
ในกระบวนการควบรวมกิจการและพิจารณาความซับซอ้นและความขัดแยว้บางประการในการ
รวมตัวกันของแรงผลกัดันของมหาวิทยาลยัส าหรบั ความเป็นเลิศ” ยงัพิจารณานัยทั่วไปเพิ่มเติม
ของควบรวมกิจการ “Aalto” เพื่อท าความเขา้ใจ โอกาสและความทา้ทายที่น าเสนอ โดยควบรวม
กิจการในมหาวิทยลยัรว่มสมยั 
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เอฟไวจ์บู เฟลลิเซีย โอ และอลองเก่ เฮเซไคช์ โอ (Ofoegbu, Felicia O; Alonge, 
Hezekiah O.  2017, pp. 111-116) ไดศ้ึกษาเรื่องภาวะผูน้  าของมหาวิทยาลยัที่มีประสิทธิภาพใน
การคาดการณค์วามเป็นเลิศทางวิชาการในมหาวิทยาลยัเซาทเ์ทิรน์ไนจีเรีย (Southern Nigerian 
Universities) มหาวิทยาลัยเป็นระบบการศึกษาที่ได้รบัการฝึกฝนก าลังคนในระดับสูง เพื่อการ
เติบโตทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศใด ๆ ความเป็นผู้น าของมหาวิทยาลัยมี
บทบาทส าคัญในการบรรลุความเป็นเลิศทางวิชาการในการเผยแพร่และการได้มาซึ่งความรู้
ค่านิยมสากล ทกัษะการท างานเทคนิคและวิทยาศาสตรแ์ละความสามารถที่ส  าคญัต่อการเติบโต
และการพัฒนาทั่ วโลก การศึกษาจึงตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้น าของ
มหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการในมหาวิทยาลัยเซาทเ์ทิรน์ไนจีเรีย 
ประชากรของการศึกษาถูกสรา้งขึน้จากรองอธิการบดีทั้งหมดจากมหาวิทยาลยัสหพันธ์ที่ 17 ใน
ไนจีเรียตอนใต ้ใชเ้ทคนิคการสุ่มตวัอย่างแบบสุม่เพื่อเลือกมหาวิทยาลยั 9 แห่ง และรองอธิการบดี
ของพวกเขา ซึ่งคิดเป็น 52 เปอรเ์ซ็นต ์ของประชากรที่ศึกษา เจา้หนา้ที่วิชาการ จ านวน 135 คน 
ไดร้บัการสุ่มตัวอย่างเลือกจากมหาวิทยาลยัตัวอย่างเป็นผูต้อบแบบสอบถาม แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือหลกัในการรวบรวมขอ้มูล วิเคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาวิเคราะหข์อ้มูล การ
วิเคราะห์พบว่ารองอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยเซาท์เทิรน์ไนจีเรียมีประสิทธิภาพปานกลางใน
บทบาทความเป็นผูน้  าของพวกเขา แต่ระดบัความเป็นเลิศทางวิชาการในมหาวิทยาลยัเซาทเ์ทิรน์
ไนจีเรียอยู่ในระดับต ่า การวิเคราะหเ์พิ่มเติมเปิดเผยว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญระหว่าง
ประสิทธิผลความเป็นผูน้  าและความเป็นเลิศทางวิชาการในมหาวิทยาลยัเซาทเ์ทิรน์ไนจีเรีย ดงันัน้
จึงแนะน าใหค้นอ่ืน ๆ ว่าผูบ้รหิารมหาวิทยาลยัที่มีความสามารถมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ
สูงควรได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีในมหาวิทยาลัยเซาท์เทิรน์ไนจีเรีย 
มหาวิทยาลัยสหพันธ์ที่ 17 ในไนจีเรียตอนใตค้วรมีความมั่งคั่งในการสรา้งรายไดเ้พื่อยุติการคร  ่า
ครวญอย่างไม่สิน้สดุของการระดมทนุที่ไม่ดี 

เซียนซิโอ ชาโรน (Ciancio, Sharone.  2018, น. 121-139) ไดศ้ึกษาเรื่องความ
แพร่หลายของความเป็นเลิศด้านบริการและการใช้วิธิการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจใน
มหาวิทยาลยัออสเตรเลีย (Australian Universities) การเปลี่ยนแปลงการบริการเป็นสิ่งที่พบเห็น
ได้ทั่วไปในภาคการศึกษาที่สูงขึน้ โดยมีแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยที่มักจะมีวัตถุประสงค ์
“ความเป็นเลิศดา้นบรกิาร” และการยอมรบัรูปแบบการบรกิารที่ยั่งยืนมากขึน้ การศึกษาก่อนหนา้
นีย้อมรบัว่าการบริการที่เป็นเลิศนั้นไม่ไดเ้กิดจากความตั้งใจและไม่เป็นระบบโดยไม่ต้องมีการ
โฆษณา ซึ่งต้องมีวิธีการวางแผน มีโครงสร้าง และประสบการณ์ที่สอดคล้องและท าซ ้าได ้
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การศึกษานีว้ิเคราะหเ์อกสารสาธารณะเพื่อคน้หามหาวิทยาลยัที่มีส่วนรว่มในการบริการที่เป็นเลิศ
และความพยายามที่มีประสิทธิภาพและความแพร่หลายของวิธีการปรบัปรุงกบัการบริการที่เป็น
เลิศความยั่งยืนของสถาบันและวิธีการของ BPI เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ของสถาบัน 
การศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่าการศกึษาในอนาคตสามารถมุ่งเนน้ไปที่การตรวจสอบและไดร้บัหลกัฐาน
เบือ้งต้นเก่ียวกับความคืบหน้าและความส าเร็จของมหาวิทยาลัยในการบริการที่เป็นเลิศและ
ช่องว่างของ BPI 

ฟารชั ชูฮาดา้ อิบรอฮีม (Faraj, Shda Ibrahim.  2018, น. 175-186) ไดศ้ึกษาเรื่อง
การประเมินการจัดการความเป็นเลิศภายใต้รูปแบบความเป็นเลิศยุโรปที่มหาวิทยาลัยฏออิฟ  
(Taif University) การศกึษานีป้ระเมินการจดัการความเป็นเลิศที่มหาวิทยาลยัฏออิฟ โดยพิจารณา
แบบจ าลองความเป็นเลิศของยุโรป (EFQM) ในแง่ของมิติต่อไปนี ้1) ความเป็นผูน้  านโยบายและ
กลยุทธ์ 2) ทรพัยากรมนุษย ์3) กระบวนการ 4) ความร่วมมือและทรพัยากร 5) ผลิตภัณฑ์และ
บริการ 6) ผลลัพธ์ของทรพัยากรมนุษย ์7) ผลลพัธ์ของสังคม และ 8) ผลการปฏิบัติงานที่ส  าคัญ 
การศึกษาใชว้ิธีการอธิบาย (แบบส ารวจและเปรียบเทียบ) รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามที่สุ่ม
ตวัอย่างจากอาจารย ์(n จ านวน 284) ของมหาวิทยาลยัฏออิฟ ผลการวิจัยชีใ้หเ้ห็นความแตกต่าง
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในคะแนนการจดัการความเป็นเลิศส าหรบัมหาวิทยาลยัฏออิฟ ในแง่ของ 
EFQM จากมุมมองของกลุ่มตัวอย่างโดยอ้างอิงจากตัวแปรต่อไปนี ้ เพศ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในคะแนนรวมส าหรบัการปฏิบติังาน
ของการจัดการความเป็นเลิศที่มหาวิทยาลยัฏออิฟ เมื่อพิจารณา EFQM   จากมุมมองของกลุ่ม
ตัวอย่างการศึกษาอา้งอิงตัวแปรต่อไปนี ้ประเภทของวิทยาลัยและจ านวนโปแกรมการฝึกอบรม 
ขอ้เสนอแนะหลักของการศึกษาคือกระตุน้ใหม้หาวิทยาลัยเพิ่มความพยายามในการบรรลุการ
จดัการความเป็นเลิศในระดบัที่สงูขึน้เมื่อพิจารณาจาก EFQM 

ปาราสิซ  กาคาลพ์  (Parasiz Gokalp.  2018, pp. 1005-1014) ไดศ้ึกษาเรื่องการใช้
เทคโนโลยีดนตรีในหลกัสตูรการศึกษาภาคสนามและชีวิตประจ าวนัของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี
ศึกษา (ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยเอรซ์ู รุม) (Ataturk University) เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ ใช้
เทคโนโลยีเป็นส่วนส าคญัของดนตรีและการศึกษาดา้นดนตรีมานานหลายปี มีความส าคัญอย่าง
ยิ่งในการศึกษาดนตรีส  าหรบันักศึกษา อาจารย ์และอนาคตของดนตรีที่จะติดตามอย่างใกลช้ิด 
และใชก้ารพฒันาเทคโนโลยีดนตรีในการฝึกอบรมวิชาดนตรีของนกัศึกษาในสาขาวิชาดนตรีทั่วไป 
เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของเทคโนโลยีทัง้ในดา้นการเรียนรู ้และการประยุกตใ์ชใ้นดา้นต่าง ๆ ใช้
แบบจ าลองการส ารวจในการศึกษา เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม ค าถามปลายเปิด 3 ขอ้ ถูก
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ถามใหก้ับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชัน้ปีที่ 1-4 เก่ียวกับการใชเ้ทคโนโลยีในหลกัสตูรภาคสนาม
ในช่วงปิดภาคเรียนและในชีวิตประจ าวันของพวกเขา วิเคราะหข์้อมูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
ความถ่ี รอ้ยละ และค่ามัชฌิมเลขคณิตเป็นผลให้พบว่าวัสดุเทคโนโลยีไม่ได้อย่างเพียงพอใน
กระบวนการของหลักสูตรและการประยุกตใ์ชใ้นการศึกษาระดับปริญญาตรี แมว้่านักศึกษาจะ
ไดผ้ลประโยชนจ์ากเทคโนโลยีดนตรีในการท างานส่วนบุคคลและชีวิตประจ าวัน และเทคโนโลยี
ซอฟตแ์วรถ์กูใชม้ากกว่าเทคโนโลยีฮารด์แวร ์

วสัาส ดีม่า และเจวิเฟล มัสตาฟา (Waswas, Dima; Jwaifell, Mustafa.  2019, pp. 
53-66)  ได้ศึกษาเรื่องบทบาทของการจัดการทางอิเล็กทรอนิกสข์องมหาวิทยาลัยในการบรรลุ
ความเป็นเลิศขององคก์ร: กรณีศึกษาของมหาวิทยาลยัอัลฮุสเซนบินตาล (Al Hussein Bin Talal 
University) (AHU) การศึกษาครั้งนี ้มี วัตถุประสงค์เพื่ อระบุ ระดับของการใช้การจัดการ
อิเล็กทรอนิกส์และความเป็นเลิศขององค์กรที่มหาวิทยาลัยอัลฮุสเซนบินตาล นอกจากนี ้ยัง
พยายามที่จะส ารวจระดบัความเป็นเลิศขององคก์รผ่านระดบัของการใชก้ารจดัการอิเล็กทรอนิกส ์
ตัวอย่างการศึกษาประกอบด้วย 249 คน ได้แก่ ผู ้บริหาร (ผู้จัดการด้านวิชาการ , ผู้จัดการ) ที่
มหาวิทยาลัยอัลฮุสเซนบินตาล เครื่องมือการศึกษาพิจารณา 2 ส่วน คือ ส่วนแรกที่เก่ียวขอ้งกับ
การวัดระดับของการใช้การจัดการอิเล็กทรอนิกสโ์ดยค านึงถึงสามมิติ (การบริหาร , วัตถุ และ
เทคนิค) ส่วนที่สองเก่ียวขอ้งกบัการระบุระดบัความเป็นเลิศขององคก์รโดยค านึงถึงสามมิติ (ความ
เป็นผูน้  าดา้นการจัดการมหาวิทยาลัย ความเป็นเลิศของบุคลากรและการบริการที่เป็นเลิศ) ใช้
วิธีการบรรยายเพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงคข์องการศึกษา ผลการศึกษาพบว่าระดับของการใชก้าร
จดัการอิเล็กทรอนิกสท์ี่มหาวิทยาลยัอลัฮุสเซนบินตาลอยู่ในระดับปานกลาง โดยค านึงถึงมิติดา้น
การบริหารและดา้นเทคนิค นอกจากนีย้ังเปิดเผยว่าระดบัความเป็นเลิศขององคก์รนัน้อยู่ในระดับ
ปานกลางในดา้นความเป็นผูน้  า แต่ในดา้นความเป็นเลิศของพนักงานและดา้นบริการที่เป็นเลิศ 
การศึกษารวมถึงการวิเคราะหร์ายละเอียดของตวัแปรลบั (ต าแหน่งงาน ประสบการณก่ี์ปี สถานที่
ท างาน) การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเสน้ยังแสดงให้เห็นว่าระดับของความเป็นเลิศขององคก์ร
สามารถส ารวจไดโ้ดยการระบุระดับการใชก้ารจัดการอิเล็กทรอนิกศท์ี่มหาวิทยาลยัอัลฮุสเซนบิน
ตาลได ้

สรุปไดว้่า งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งในประเทศและต่างประเทศนัน้ ผูว้ิจยัไดศ้ึกษางานวิจยั
ที่เก่ียวกบัการพฒันารูปแบบ แนวทางการบรหิารจดัการ ปัจจยัและองคป์ระกอบการบริหารจดัการ
สู่ความเป็นเลิศที่ด  าเนินงานในระดับสถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อใหเ้กิดความสอดคลอ้งกับงานวิจยั และตัวแปรที่ไดศ้ึกษามาประกอบการวิจัยใน
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ครัง้นี ้ไดแ้ก่ ภาวะผูน้  าและการน าองคก์ร การวางแผนกลยุทธ์ การใหค้วามส าคญักับผูร้บับริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้การมุ่งเน้นบุคลากร การ
มุ่งเนน้ระบบปฏิบติัการ และผลลพัธก์ารด าเนินการ องคป์ระกอบเหล่าเป็นส่วนหนึ่งในการวิจัยใน
ครัง้นี ้เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการ มีการประเมินและพัฒนาระบบทัง้ระบบไปเรื่อย ๆ เพื่อ
ขบัเคลื่อนความเป็นเลิศขององคก์รใหล้ลุว่งส าเรจ็ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

การวิจยัเรื่อง “การพฒันารูปแบบการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี 
คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์” ผู้วิจัยไดด้ าเนินการวิจัยโดยใช้ลักษณะ
รูปแบบของการวิจัยและการพัฒนา (Research and Development) ซึ่งมีวิธีการด าเนินการวิจัย  
3 ระยะ ดงัต่อไปนี ้

ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพความคาดหวงัของการบริหารจัดการสู่
ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 

ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี 
คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 

ระยะที่ 3 เพื่อใหข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการน ารูปแบบการบรหิารจดัการสู่ความ
เป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ไปใช ้

ระยะที ่1  การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังของการบริหารจัดการสู่ความ
เป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยมี
ขั้นตอนย่อย2 ขั้นตอน ดังต่อไปนี ้

การศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพความคาดหวังของการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
ดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยการสัมภาษณ์
ผูบ้ริหาร และคณะกรรมการบริหารจัดการดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ ภายในและภายนอก
องคก์ร จ านวน 4 แห่ง ซึ่งใชก้ารสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้ง และการศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพความคาดหวังของการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และ
ทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยการประเมินจากผูบ้ริหาร คณาจารย ์และบุคลากร
ทางการศกึษาของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ซึ่งผูว้ิจยัไดด้  าเนินการดงัต่อไปนี ้

ขั้นตอนที่ 1 การสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างเพ่ือศึกษาการบริหารจัดการสู่
ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

การก าหนดผู้ให้ข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้ง  เพื่อศึกษาการบริหารจัดการสู่

ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบัน
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บณัฑิตพฒันศิลป์, วิทยาลยัดรุิยางคศิลป์ มหาวิทยาลยัมหิดล, วิทยาลยัดนตรี มหาวิทยาลยัรงัสิต 
และคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนาม
จันทร ์โดยจะสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร และคณะกรรมการบริหารจัดการดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ 
และทศันศิลป์ จ านวน 4 แห่ง แห่งละ 2 คน รวมจ านวน 8 คน มีหลกัเกณฑค์ดัเลือกที่มาเก่ียวกับ
สถาบนัทัง้ 4 แห่ง ดงัต่อไปนี ้

1. วิทยาลยันาฏศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ เป็นสถาบนัของชาติแห่งแรก
ที่ใหก้ารศึกษาทั้งวิชาสามัญและวิชาศิลปขึน้กับกรมศิลปากร มีความเป็นเลิศทางดา้นนาฏศิลป์ 
และดนตรี มีการจัดการศึกษาระดับพืน้ฐาน จนถึงระดับอุดมศึกษาอย่างมีคุณภาพ สรา้งพัฒนา
และเผยแพรง่านวิจยัดา้นนาฏศิลป์และดนตรีมีคณุค่าสูส่งัคม 

2. วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลยัมหิดล เป็นวิทยาลยัดนตรีชัน้น าของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อสนับสนุนและเสริมสรา้งประสิทธิภาพการ
ท างานทางดา้นดนตรี มุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลยัระดับโลก การเรียนการสอนและการวิจยั รวม
ไปถึงสภาพแวดลอ้มที่จะน าไปสูก่ารคน้พบทางปัญญาและการเจรญิเติบโตทางวฒันธรรม  

3. วิทยาลยัดนตรี มหาวิทยาลยัรงัสิต เป็นสถาบนัการศกึษาที่มีความเขม้แข็ง
ทางวิชาการมีมาตรฐานการเรียนการสอนดา้นการแสดงดนตรี การผลิตดนตรี คีตศิลป์ การแสดง
ขับรอ้ง และการประพันธ์เพลง เป็นตน้ ที่มีคุณภาพทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ สรา้งและพัฒนาองค์
ความรู ้ผลิตบณัฑิตใหม้ีความรูม้ีคณุธรรม มีคณุภาพ และเท่าทนัการเปลี่ยนแปลงของสงัคม 

4. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยา
เขตพระราชวงัสนามจนัทร ์เป็นสถาบนัการศึกษาชัน้น าแห่งการสรา้งสรรค ์เป็นผูไ้ดร้บัการยอมรบั
อย่างกวา้งขวาง  

การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูว้ิจยัใชแ้บบสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้ง

เพื่อศึกษาการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของ
สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ซึ่งผูว้ิจยัไดก้ าหนดขัน้ตอนในการสรา้งเครื่องมือ ดงัต่อไปนี ้

1. ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งการบริหารจัดการสู่ความ
เป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยรวบรวม
ขอ้มูล และวิเคราะหข์อ้มูลพืน้ฐานจากเอกสาร ต ารา และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหท้ราบถึงการ
บรหิารจดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒัน
ศิลป์ ทัง้นีเ้พื่อสรา้งแบบสมัภาษณแ์บบกึ่งมีโครงสรา้ง 
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2. การสรา้งแบบสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้ง  
3. ผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์ที่สรา้งขึน้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา

นิพนธแ์ละรว่ม เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขและน าไปใชใ้นการเก็บขอ้มลูจากกลุม่ตวัอย่างต่อไป 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งที่สรา้งขึน้และผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือแล้วไปเก็บข้อมูล โดยผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน
ดงัต่อไปนี ้

1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จ านวน 4 แห่ง ถึงผู้อ  านวยการวิทยาลัยวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ , คณบดี
วิทยาลยัดรุิยางคศิลป์ มหาวิทยาลยัมหิดล, คณบดีวิทยาลยัดนตรี มหาวิทยาลยัรงัสิต และคณบดี
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จนัทร ์เพื่อขอความอนุเคราะหใ์นการเขา้เก็บรวบรวมขอ้มลูจากผูบ้ริหาร และคณะกรรมการบริหาร
จดัการขององคก์ร โดยประสานงานกบังานธุรการของหน่วยงาน 

2. ผูว้ิจัยน าแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งพรอ้มหนังสือจากจากบัณฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒไปติดต่อผูป้ระสานงานของหน่วยงาน ไดแ้ก่ วิทยาลยันาฏ
ศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ , วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล , วิทยาลัยดนตรี 
มหาวิทยาลยัรงัสิต และคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยา
เขตพระราชวงัสนามจนัทร ์เพื่อขอความอนุเคราะหใ์นการเขา้เก็บรวบรวมขอ้มลูการสมัภาษณจ์าก
ผูบ้รหิาร และคณะกรรมการบรหิารจดัการองคก์ร โดยการนดัหมายวนัเวลาในการสมัภาษณ ์ 

การวิเคราะหข์้อมูล 
การวิเคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณเ์ป็นการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพ ผูว้ิจัย

มีวิธีการด าเนินการวิเคราะหข์อ้มูลดงัต่อไปนี ้1) ถอดเนือ้หาการสมัภาษณ์ในเทปบนัทึก 2) ตรวจ
ความถูกตอ้งของขอ้มลู 3) จ าแนกขอ้มลูและจดัระบบขอ้มลูที่ไดใ้หเ้ป็นหมวดหมู่ 4) น าเสนอผลที่
ไดเ้ป็นแบบบรรยาย  5) น ามาวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา (Content Analysis) 

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังของการบริหาร
จัดการสู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ผูใ้หข้อ้มลูในการศกึษาสภาพปัจจบุนัและสภาพความคาดหวงัของการบรหิารจดัการ
สู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร คณาจารย ์บุคลากร
ทางการศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ เป็นหน่วยงานระดับอุดมศึกษาโดยตรง ได้แก่ 
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ส านักงานอธิการบดี คณะศิลปศึกษา คณะศิลปนาฏดุริยางค์ คณะศิลปวิจิตร จ านวน 4 แห่ง 
วิทยาลยันาฏศิลปสว่นกลางและสว่นภมูิภาค จ านวน 12 แห่ง และวิทยาลยัช่างศิลปสว่นกลางและ
สว่นภมูิภาค จ านวน 3 แห่ง รวมเป็น 19 แห่ง รวมจ านวนทัง้สิน้ 1,201 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังของการ
บรหิารจดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒัน
ศิลป์ ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ  (Stratified 
Random Sampling) ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใชร้ะหว่างสถาบันมีความแตกต่างกัน 
โดยมีผูบ้ริหาร คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละหน่วยของสถาบนัเป็นหน่วยในการ
สุ่ม (Sampling Unit) และท าการก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใชต้ารางส าเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์
แกน (Robert V. Krejcie & Daryle W. Morgan. 1970, pp. 608-609) อ้างใน วิวัฒน์ มีสุวรรณ ์
(2561, pp. 121-123) ตารางนีใ้ชใ้นการประมาณค่าสดัส่วนของประชากรและก าหนดใหส้ดัส่วน
ของลกัษณะที่สนใจในประชากรเท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรบัได ้5% และระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ไดข้นาดของกลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั จ านวน 291 คน ดงัแสดงในตาราง 2 

ตาราง 2 จ านวนผูใ้หข้อ้มลูและกลุม่ตวัอย่างจ าแนกตามสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 

หน่วยงานในสงักดั บคุลากร 
ประชากร กลุม่ตวัอย่าง 

ส านกังานอธิการบดี สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 
คณะศิลปนาฏดรุยิางค ์
คณะศิลปวิจิตร 
คณะศิลปศกึษา 
วิทยาลยัช่างศิลป  
วิทยาลยัช่างศิลปนครศรีธรรมราช 
วิทยาลยัช่างศิลปสพุรรณบรุี  
วิทยาลยันาฏศิลป  
วิทยาลยันาฏศิลปกาฬสินธุ ์ 
วิทยาลยันาฏศิลปจนัทบรุี 
วิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ 
วิทยาลยันาฏศิลปนครราชสีมา 
วิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

96 
31 
36 
46 
87 
20 
43 
144 
64 
64 
72 
45 
72 

23 
8 
9 
11 
21 
5 
10 
35 
16 
16 
17 
11 
17 
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วิทยาลยันาฏศิลปพทัลงุ  
วิทยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด  
วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี 
วิทยาลยันาฏศิลปสโุขทยั 
วิทยาลยันาฏศิลปสพุรรณบรุี  
วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง 

58 
71 
63 
65 
55 
69 

14 
17 
15 
16 
13 
17 

รวม 1,201 291  

ที่มา : จ านวนประชากร ไดม้าจากแผนปฏิบัติการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 (สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์.  2562, น. 9) 

การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้แบบประเมินสภาพปัจจุบันและ

สภาพความคาดหวังของการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และ
ทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
ดงัต่อไปนี ้

1. น าขอ้มูลที่ได้จากระยะที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 ที่เป็นผลจากการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสรา้งเก่ียวกับการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ไดจ้ากการวิเคราะหใ์นขั้นตอนที่  1 มาเขียนเป็นโครงสรา้งของ
เครื่องมือวิจัย คือ แบบประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังของการบริหารจัดการสู่
ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ซึ่งผูว้ิจัย
ไดส้รา้งขึน้ โดยแบ่งแบบประเมินออกเป็น 3 ตอน ดงัต่อไปนี ้

ตอนที่ 1 ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบ ไดแ้ก่ เพศ หน่วยงานที่สงักดัสถาบนับณัฑิต
พฒันศิลป์ 

ตอนที่ 2 แบบศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพความคาดหวังของการบริหาร
จดัการสูค่วามเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ที่
ใชแ้บบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั ผูว้ิจยัไดก้ าหนดค่าน า้หนกัของคะแนน 
ดงัต่อไปนี ้

ระดบัสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบนัและสภาพความคาดหวงัของการบริหาร
จดัการสูค่วามเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 
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คะแนน  5  หมายถึง  ขอ้ความดงักลา่วตรงกบัสภาพที่เป็นจรงิ/สภาพ
ความคาดหวงัของการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศในระดบัมากที่สดุ 

คะแนน  4  หมายถึง  ขอ้ความดงักลา่วตรงกบัสภาพที่เป็นจรงิ/สภาพ
ความคาดหวงัของการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศในระดบัมาก 

คะแนน  3  หมายถึง  ขอ้ความดงักลา่วตรงกบัสภาพที่เป็นจรงิ/สภาพ
ความคาดหวงัของการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศในระดบัปานกลาง 

คะแนน  2  หมายถึง  ขอ้ความดงักลา่วตรงกบัสภาพที่เป็นจรงิ/สภาพ
ความคาดหวงัของการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศในระดบันอ้ย 

คะแนน  1  หมายถึง  ขอ้ความดงักลา่วตรงกบัสภาพที่เป็นจรงิ/สภาพ
ความคาดหวงัของการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศในระดบันอ้ยที่สดุ 

ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยของการ
ประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังของการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้าน
นาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์   ผูว้ิจยัไดก้ าหนดเกณฑก์าร
แปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยตามบญุชม ศรีสะอาด (2541: 161) ในการพิจารณา ดงัต่อไปนี ้

คะแนน 4.51-5.00  หมายถึง  ตรงกบัสภาพที่เป็นจรงิ/มีความ
คาดหวงัอยู่ในระดบัมากที่สดุ 
คะแนน 3.51-4.50  หมายถึง  ตรงกบัสภาพที่เป็นจรงิ/มีความ

คาดหวงัอยู่ในระดบัมาก 
คะแนน 2.51-3.50  หมายถึง  ตรงกบัสภาพที่เป็นจรงิ/มีความ
คาดหวงัอยู่ในระดบัปานกลาง 
คะแนน 1.51-2.50  หมายถึง  ตรงกบัสภาพที่เป็นจรงิ/มีความ

คาดหวงัอยู่ในระดบันอ้ย 
คะแนน 1.00-1.50  หมายถึง  ตรงกบัสภาพที่เป็นจรงิ/มีความ
คาดหวงัอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 

ตอนที่  3 ส่วนของค าถามปลายเปิดเก่ียวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมของผูบ้รหิาร คณาจารย ์และบคุลากรทางการศกึษาเป็นผูต้อบแบบประเมิน 
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การหาคณุภาพของแบบประเมิน ผูว้ิจยัด าเนินการดงัต่อไปนี ้
1. ผูว้ิจยัน าแบบศกึษาสภาพปัจจบุนัและสภาพความคาดหวงัของ

การบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิต
พฒันศิลป์ ที่สรา้งขึน้เสนอใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาปรญิญานิพนธต์รวจสอบ และน าขอ้เสนอแนะมา

ปรบัปรุงแกไ้ข 
2. ผูว้ิจยัน าแบบศกึษาสภาพปัจจบุนัและสภาพความคาดหวงัของ

การบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิต
พฒันศิลป์ที่ไดป้รบัปรุงแกไ้ขแลว้ไปตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ โดยตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนือ้หา ความชดัเจนของภาษาที่ใชใ้นขอ้ค าถามผ่านผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน จากนัน้น า
คะแนนไปค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามและวตัถุประสงค ์(IOC: Index of 
Item Objective Congruence)  (ลว้น สายยศ และองัคณา  สายยศ.  2539: 249) ถา้ค่าดชันี

ความสอดคลอ้งไม่นอ้ยกว่า 0.5 ถือไดว้่าแบบสอบถามดงักลา่วใชไ้ดโ้ดยไม่ตอ้งปรบัปรุง แต่ถา้ค่า
ดชันีความสอดคลอ้งนอ้ยกว่า 0.5 จะตอ้งปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญ ซึ่งมีเกณฑ์

การใหค้ะแนนความคิดเห็นดงัต่อไปนี ้
 คะแนน +1 ผูเ้ชี่ยวชาญแน่ใจว่าขอ้ความมีความสอดคลอ้งกบั

เนือ้หาที่ตอ้งการวดั 
 คะแนน   0 ผูเ้ชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าขอ้ความมีความสอดคลอ้งกบั

เนือ้หาที่ตอ้งการวดั 
คะแนน -1 ผูเ้ชี่ยวชาญแน่ใจว่าขอ้ความไม่มีความสอดคลอ้งกบั

เนือ้หาที่ตอ้งการวดั 
3. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามการศกึษาสภาพปัจจบุนัและสภาพความ

คาดหวงัของการบริหารจดัการสูค่วามเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของ
สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ และด าเนินการวิเคราะหห์าค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) โดยใช้
วิธีสหสมัพนัธอ์ย่างง่ายแบบเพียรส์นั โดยการหาค่าความสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนน
รวม (Corrected Item-Total Correlation) เกณฑก์ารพิจารณา คดัเลือกขอ้ค าถามที่มีอ  านาจ
จ าแนก (r) สหสมัพนัธอ์ย่างง่ายแบบเพียรส์นั โดยการหาค่าความสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้
กบัคะแนนรวม (Item Total Correlation) ตัง้แต่ 0.200 ขึน้ไป และวิเคราะหค่์าความเชื่อมั่น 
(Reliability) ทัง้ฉบบัดว้ยวิธีประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามแบบของครอนบาค 
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(Cronbach.  1970: 126) ผลการวิเคราะหม์ีค่าความเชื่อมั่นทัง้ฉบบัของสภาพที่เป็นจรงิ เท่ากบั 
0.989 เป็นค่าความเชื่อมั่นทัง้ฉบบัของสภาพที่คาดหวงั เท่ากบั 0.990 รายละเอียดดงัภาคผนวก 

4. น าแบบประเมินที่ผ่านการตรวจสอบคณุภาพเรียบรอ้ยแลว้
น าเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรกึษาปรญิญานิพนธ ์เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขและน าไปใชใ้นการเก็บขอ้มลูจาก

กลุม่ตวัอย่างต่อไป 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจัยน าแบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้ง และแบบศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพ
ความคาดหวงัของการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ไดส้รา้งขึน้และผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแลว้ไปเก็บ
ขอ้มลู โดยผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

1. ผู้วิจัยของหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึง
อธิการบดี คณบดี และวิทยาลยัในสงักดัสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ เพื่อขอความอนุเคราะหใ์นการ
เขา้เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยเก็บขอ้มูลผ่าน Google Forms กับผูบ้ริหาร คณาจารย ์และบุคลากร
ทางการศกึษา  

2. ผูว้ิจยัน าแบบประเมินพรอ้มหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ  ติดต่อประสานงานของหน่วยงานในสงักัดสถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์ ไดแ้ก่ ส  านกังาน
อธิการบดี คณะ ศิลปศึกษา คณะศิลปนาฏดรุิยางค ์คณะศิลปวิจิตร จ านวน 4 แห่ง วิทยาลยันาฏ
ศิลป วิทยาลยัช่างศิลป ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวน 15 แห่ง รวมเป็น 19 แห่ง จ านวน 
291 คน  

3. ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมค าสมัภาษณ ์และติดตามเก็บรวบรวมแบบประเมิน จากนัน้
น าแบบประเมินมาตรวจสอบความสมบูรณข์องค าตอบและใหค้ะแนนตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้เพื่อ
น าไปวิเคราะหข์อ้มลูต่อไป 

การวิเคราะหข์้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวิจัย 
เมื่อตรวจสอบความสมบูรณข์องแบบสอบถามที่รบัคืนมาทัง้หมดแลว้น ามาวิเคราะห ์

โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปในการวิเคราะห ์ไดแ้ก่ 
1. การวิเคราะหข์อ้มลูทั่วไปดว้ยสถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ 

1.1 ค่ารอ้ยละ (Percentage)  
1.2 ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean)  
1.3 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) หรือ (S.D.) 
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2. สถิติที่ใชใ้นการตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ ไดแ้ก่ 
2.1 การหาค่าดัชนีความสอดคล้องข้อค าถาม โดยการหาค่าดัชนีความ

สอดคลอ้ง (IOC) 
2.2 การหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อแบบสอบถาม โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์

อย่างง่ายแบบเพียรส์ัน โดยการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม 
(Corrected Item-Total Correlation) 

2.3 การหาค่าความเชื่อมั่ น (Reliability) ของแบบสอบถาม  โดยใช้ค่า
สมัประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 

3. การจดัล าดบัความส าคญัของขอ้มลูจากการประเมินสภาพปัจจบุนัและสภาพ
ความคาดหวังตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง โดยอาศัยแบบการเรียงล าดับของข้อมูล 
Modified Priorith Needs Index: PNI Modified ซึ่งปรับปรุงโดยนงลักษณ์ วิรัชชัยและสุวิมล ว่อง
วาณิช (สุวิมล ว่องวาณิช.  2550, น. 279) เป็นวิธีการหาความแตกต่างของสภาพที่คาดหวังลบ
สภาพปัจจุบนัแลว้หารดว้ยสภาพปัจจุบัน ทั้งนีเ้พื่อควบคุมขนาดของความตอ้งการจ าเป็นใหอ้ยู่
ในช่วงพิสยัที่ไม่มากจนเกินไป โดยมีสตูรในการค านวณดงัต่อไปนี ้
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เมื่อ PNI หมายถึง  ดชันีล  าดบัความตอ้งการจ าเป็น 
  I หมายถึง ค่าเฉลี่ยของสภาพที่คาดหวงั 
  D  หมายถึง ค่าเฉลี่ยของสภาพปัจจบุนั 
 

ผูว้ิจัยไดน้ าค่า PNI จากสูงสุดตามการจัดเรียงล าดับความตอ้งการจากมากไปนอ้ย
มาเป็นประเด็นในการยกร่างการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ 
ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 
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ระยะที ่2 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีต
ศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยมีขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอน 
ดังต่อไปนี ้

ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ 
ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ผูว้ิจยัน าผลดัชนีล  าดับความตอ้งการจ าเป็นที่ไดจ้ากระยะที่ 1 มาใชเ้ป็นแนวทางใน
การ (ยกร่าง) รูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์  ดนตรี คีตศิลป์ และ
ทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ โดยผูว้ิจยัสรา้งรูปแบบแต่ละด้านจากค่าดชันีล  าดบัความ
ตอ้งการจ าเป็น โดยใหค้วามส าคญักบัความเป็นเลิศที่มีค่าดัชนีล  าดบัความตอ้งการจ าเป็น สงูสุด
เป็นล าดับที่ 1 และเรียงล าดับการสรา้งรูปแบบจากค่าดัชนีล  าดับความตอ้งการจ าเป็น ในล าดับ
ถดัไปจากมากไปนอ้ยจนครบทุกตัวตามล าดบั รวมทัง้ไดน้ าแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความเป็น
เลิศ 7 องค์ประกอบ ดังนี ้ 1) ภาวะผู้น าและการน าองค์กร 2) การวางแผนกลยุทธ์ 3) การให้
ความส าคญักบัผูร้บับริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 4) การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้
5) การมุ่งเนน้บคุลากร 6) การมุ่งเนน้ระบบปฏิบติัการ และ 7) ผลลพัธก์ารด าเนินการ  

การก าหนดผู้ให้ข้อมูลและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา แบบสอบถามความ

คิดเห็น โดยผูท้รงคณุวฒุิที่ใชใ้นการพิจารณา เก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการบรหิารจดัการสูค่วาม
เป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยศึกษา
ขอ้คิดเห็นจากผูท้รงคุณวฒุิใชใ้นการพิจารณา ผูม้ีความรู ้มีประสบการณ ์มีความเชี่ยวชาญดา้น
การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ จ านวน 9 คน เป็น
ผูท้รงคุณวุฒิภายในและภายนอกสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รายชื่อดังภาคผนวก 9 คน โดยมี
คณุสมบติัดงัต่อไปนี ้

1) เป็นผู้มีความรู ้ประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ
องคก์รทางดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ โดยพิจารณาจากผลงานวิชาการ และ
ประสบการณใ์นการท างานที่เก่ียวขอ้งกบันาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ 9 คน 

2) มีประสบการณ์ในการท างานเก่ียวกับการบริหารจัดการด้านนาฏศิลป์ 
ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ในมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอดุมศกึษา ไม่นอ้ยกว่า 10 ปี 9 คน 

3) มีคณุสมบติัการศึกษาระดบัปรญิญาเอกหรือมีต าแหน่งทางวิชาการตัง้แต่
ระดบัผูช้่วยศาสตราจารยข์ึน้ไป 9 คน 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้รวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนนี ้ คือ เอกสารประกอบการ

พิจารณาเพื่อเสนอผูท้รงคณุวฒุิ ทัง้นี ้ไดน้ าผลการพฒันารูปแบบการบรหิารจดัการสูค่วามเป็นเลิศ
ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในระยะที่  1 มา
สงัเคราะหแ์ละด าเนินการ (ร่าง) รูปแบบการบรหิารจดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีต
ศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ โดยแบบประเมิน เมื่อสรา้งเสร็จแลว้ไดน้ าไปให้
อาจารยท์ี่ปรกึษาพิจารณาก่อนจะน าไปใชป้ระเมิน หลงัจากนัน้น าเอกสารประกอบการพิจารณา 
เพื่อเสนอผูท้รงคุณวุฒิท าการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการบริหาร
จดัการสูค่วามเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 

วิธีการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ 
1. น าผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ 

ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในระยะที่  1 มาสังเคราะห์และ
ด าเนินการร่างรูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และ
ทัศนศิลป์ของสถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป์ โดยใชแ้นวคิดการพัฒนารูปแบบเชิงขอ้ความของคีฟวส์ 
(Keeves,  1988: 561-565) ในการร่างรูปแบบ และแบบสอบถามความคิดเห็นจากผูท้รงคณุวฒุิที่
ใชใ้นการพิจารณา เพื่อใชใ้นขัน้ตอนการพิจารณา กบักลุ่มตัวอย่างที่มีคณุสมบติัตรงตามที่ผูว้ิจัย
ก าหนดไว ้โดยมีเนือ้หาประเด็นที่เก่ียวกับการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี 
คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 

2. น าร่างการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ 
ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์ พรอ้มเอกสารประกอบการพิจารณา 
เพื่อเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ  เพื่อน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความ
ครอบคลมุของเนือ้หาและความเหมาะสมของภาษา แลว้น ามาปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 

3. น าร่างการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ 
ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และเอกสารประกอบการพิจารณา 
เพื่อเสนอผูท้รงคณุวฒุิเป็นผูพ้ิจารณา จ านวน 9 คน 

4. ประมวลประเด็นส าคัญจากการด าเนินการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ใช้ในการ
พิจารณามาเป็นแนวทางในสร้างการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้าน
นาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 

5. ได ้(ร่าง) รูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีต
ศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จากการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของ
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ผูท้รงคุณวฒุิที่ใชใ้นการพิจารณา และสรา้งเป็นแบบสอบถามเพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย
ของรูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของ
สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ไปใชต่้อไป 

ลักษณะของเคร่ืองมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนนี ้ เป็นแบบสอบถามความ

คิดเห็นจากผูท้รงคณุวฒุิที่ใชใ้นการพิจารณาที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้จากผลการประเมินสภาพปัจจุบนัและ
สภาพความคาดหวังของการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และ
ทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ โดยผูท้รงคณุวฒุิที่ใชใ้นการพิจารณาที่เก่ียวกบัการบริหาร
จดัการสูค่วามเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มลูในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัด าเนินการดงัต่อไปนี ้

1. ขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้ออก
หนงัสือขอความอนเุคราะหถ์ึงผูท้รงคณุวฒุิ เพื่อเรียนเชิญพิจารณารา่งรูปแบบ 

2. ผูว้ิจยัส่งขอ้มูลสารสนเทศและประเด็นค าถามเก่ียวกับการพฒันารูปแบบ
การบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบนับณัฑิต
พัฒนศิลป์ พรอ้มดว้ยหนังสือขอความอนุเคราะหเ์พื่อขอความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็น 
และใหข้อ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน พรอ้มทั้งนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ที่
ก  าหนด 

การวิเคราะหข์้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวิจัย 
ขอ้มลูที่ไดจ้ากเอกสารประกอบการพิจารณาฯ  จากผู้ทรงคณุวฒุิทัง้ 9 คน น ามา

วิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) ส าหรับข้อมูลที่ได้จากการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบนั
บณัฑิตพฒันศิลป์ และสรุปผลเพื่อด าเนินการในขัน้ตอนต่อไป 

ขั้นตอนที ่2 การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการพัฒนารูปแบบ
บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

การก าหนดผู้ให้ข้อมูลและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใชข้ัน้ตอนการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องการ

พฒันารูปแบบการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถาบันที่มีอ  านาจในการตัดสินใจ ได้แก่ 
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อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อ  านวยการวิทยาลัย รอง
ผูอ้  านวยการวิทยาลยั คณาจารยแ์ละบุคลการทางการศึกษาในสงักัดที่รบัผิดชอบดา้นการบริหาร
จดัการดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ คือ ส านกังานอธิการบดี คณะศิลปวิจิตร คณะ
ศิลปนาฏดรุิยางค ์คณะศิลปศึกษา วิทยาลยันาฏศิลป วิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ วิทยาลยันาฏ
ศิลปนครศรีธรรมราช วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง วิทยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลป
สโุขทัย วิทยาลยันาฏศิลปกาฬสินธุ ์วิทยาลยันาฏศิลปลพบุรี วิทยาลยันาฏศิลปจันทบุรี วิทยาลัย
นาฏศิลปพัทลุง วิทยาลยันาฏศิลปสุพรรณบุรี วิทยาลยันาฏศิลปนครราชสีมา วิทยาลยัช่างศิลป 
วิทยาลยัช่างศิลปสพุรรณบุรี วิทยาลยัช่างศิลปนครศรีธรรมราช จ านวนทัง้หมด 19 แห่ง แห่งละ 3 
คน จ านวน 57 คน 

วิธิการสร้างเคร่ืองมือ 
น ารูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และ

ทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ที่ไดจ้าก 2.1 การพฒันารูปแบบมาสรา้งเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามแบบของลิเคิรท์ (Likert’s Rating Scale) (Likert.  1932,  
pp .1-55) เพื่อใช้ในการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการพัฒนา รูปแบบการ
บรหิารจดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒัน
ศิลป์ 

น าแบบสอบถามฯ เสนอต่อผูท้รงคณุวฒุิเพื่อพิจารณาความครบถว้นของประเด็น 
น าแบบสอบถามฯ เสนอต่ออาจารยท์ี่ปรกึษาปรญิญานิพนธ ์เพื่อน าไปเก็บขอ้มลู

ในขั้นตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสู่
ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 

น าแบบสอบถามฯ ไปเก็บขอ้มูลกับผูบ้ริหารสถาบันที่มีอ  านาจในการตัดสินใจ 
ไดแ้ก่ อธิการบดี รองอธิการบดี ผูช้่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูอ้  านวยการวิทยาลัย รอง
ผูอ้  านวยการวิทยาลยั คณาจารยแ์ละบุคลการทางการศึกษาในสงักัดที่รบัผิดชอบดา้นการบริหาร
จัดการด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ หรือเป็นผู้มีความรู ้ประสบการณ์ มีความ
เชี่ยวชาญดา้นการจัดการดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ จากนัน้วิเคราะหข์อ้มลูทั่วไป วิเคราะหห์าค่าความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบ 
โดยการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยกบัเกณฑก์ารคดัเลือกตามที่ผูว้ิจยัก าหนด โดยใชก้ารทดสอบ
ที (One Sample t-test) และเลือกขอ้ค าถามที่มีค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ตัง้แต่ 3.51 ขึน้ไปอย่างมี
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นยัส าคญัทางสถิติมาใชเ้ป็นรูปแบบการบรหิารจดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ 
และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 

ลักษณะของเคร่ืองมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนนี ้ เป็นแบบสอบถามความ

คิดเห็นต่อรูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องการพฒันารูปแบบการบรหิาร
จดัการสู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์ 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ
สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ วฒุิการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์
ในการท างาน และหน่วยงานที่สงักดั 

ตอนที่ 2 ขอ้ค าถามเพื่อใชใ้นการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และ
ทัศนศิลป์ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิรท์ (Likert’s 
Rating Scale) (Likert.  1932: 1-55) มีเกณฑ์ก าหนดค่าน ้าหนักคะแนนตามระดับของความ
คิดเห็นดงัต่อไปนี ้

ระดบัความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการบริหารจดัการสู่
ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 

คะแนน 5  หมายถึง  ผูต้อบเห็นว่ารูปแบบดงักล่าวมีความเหมาะสม/
มีความเป็นไปไดใ้นระดบัมากที่สดุ 

คะแนน 4  หมายถึง  ผูต้อบเห็นว่ารูปแบบดงักล่าวมีความเหมาะสม/
มีความเป็นไปไดใ้นระดบัมาก 

คะแนน 3  หมายถึง  ผูต้อบเห็นว่ารูปแบบดงักล่าวมีความเหมาะสม/
มีความเป็นไปไดใ้นระดบัปานกลาง 

คะแนน 2  หมายถึง  ผูต้อบเห็นว่ารูปแบบดงักล่าวมีความเหมาะสม/
มีความเป็นไปไดใ้นระดบันอ้ย 

คะแนน 1  หมายถึง  ผูต้อบเห็นว่ารูปแบบดงักล่าวมีความเหมาะสม/
มีความเป็นไปไดใ้นระดบันอ้ยที่สดุ 
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ผูว้ิจัยไดก้ าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยตามบุญชม 
ศรีสะอาด (2541, น. 161) ในการพิจารณา ดงัต่อไปนี ้

คะแนน 4.51-5.00 หมายถึง  ผูต้อบเห็นว่ารูปแบบการบรหิาร
จดัการสู่ความเป็นเลิศมีความเหมาะสม/มีความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัมากที่สดุ 

คะแนน 3.51-4.50   หมายถึง  ผูต้อบเห็นว่ารูปแบบการบรหิาร
จดัการสู่ความเป็นเลิศมีความเหมาะสม/มีความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัมาก 

คะแนน 2.51-3.50   หมายถึง  ผูต้อบเห็นว่ารูปแบบการบรหิาร
จดัการประกอบสู่ความเป็นเลิศมีความเหมาะสม/มีความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัปานกลาง 

คะแนน 1.51-2.50   หมายถึง  ผูต้อบเห็นว่ารูปแบบการบรหิาร
จดัการสู่ความเป็นเลิศมีความเหมาะสม/มีความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบันอ้ย 

คะแนน 1.00-1.50 หมายถึง  ผูต้อบเห็นว่ารูปแบบการบรหิาร
จดัการสู่ความเป็นเลิศมีความเหมาะสม/มีความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ขออนุมัติจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒใหอ้อกหนังสือ

ขอความอนเุคราะหใ์นการตอบแบบสอบถามไปยงัอธิการบดีสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ เพื่อใหร้อง
อธิการบดี ผูช้่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูอ้  านวยการวิทยาลยั รองผูอ้  านวยการวิทยาลัย 
คณาจารย ์และบคุลากรทางการศกึษาสงักดัสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ เพื่อขออนญุาตเก็บรวบรวม
ขอ้มลู 

2. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลผ่าน Google Forms จาก
อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อ  านวยการวิทยาลัย  รอง
ผูอ้  านวยการวิทยาลัย คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาสงักัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่
ปฏิบติัหนา้ที่ดา้นบรหิารจดัการดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์  

การวิเคราะหข์้อมูล 
การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อรูปแบบการบริหาร

จดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์ 
โดยเลือกขอ้ค าถามที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด 3.51 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จากการทดสอบที (One Sample t-test) (Ferguson.  1981: 180) มาสรุปเป็นรูปแบบ
การบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบนับณัฑิต
พฒันศิลป์ 
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ระยะที ่3 เพ่ือให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการน ารูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็น
เลิศด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ไปใช้ 

การศึกษาในระยะที่  3 เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการน ารูปแบบการบริหาร
จดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์
ไปใชท้ี่ไดจ้ากระยะที่ 1 และระยะที่ 2 โดยมีการด าเนินการดงัต่อไปนี ้

การพัฒนาขอ้เสนอแนะโดยผูเ้ชี่ยวชาวจากค าตอบที่ไดจ้ากการศึกษาในระยะที่ 1 
และระยะที่ 2 เพื่อน าเขา้สู่การระดมความคิดเห็นจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง 
จากการศึกษาองค์ประกอบ จากการศึกษาการพัฒนารูปแบบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ใช้ ในการ
พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา แบบสอบถามความคิดเห็น โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ใช้ในการ
พิจารณา และน ามาเป็นขอ้มูลในการจัดร่างยุทธศาสตรเ์พื่อสรา้งขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการ
น ารูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของ
สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ไปใช ้อนัจะน าไปสู่การสรา้งขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายความเป็นเลิศดา้น
นาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยผู้วิจัยน าข้อมูลมา
พิจารณาแยกแยะ คิดวิเคราะห ์สงัเคราะห ์และน าเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาหลักและอาจารยท์ี่
ปรกึษารว่มตรวจสอบเบือ้งตน้ 

น าเสนอต่อผู้เชี่ ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารจัดการการศึกษา 
ผูเ้ชี่ยวชาญหรือผูท้รงคุณวุฒิที่มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และ
ทศันศิลป์ จ านวน 9 คน เป็นผูเ้ชี่ยวชาญภายในและภายนอกสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ รายชื่อดัง
ภาคผนวก 9 คน โดยการใชค้ณุสมบติั ไดแ้ก่  

1. เป็นผูม้ีความรู ้ประสบการณ ์มีความเชี่ยวชาญดา้นการบรหิารจดัการทางดา้น
นาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ โดยพิจารณาจากผลงานทางวิชาการ หรือมีประสบการณ์
ในการท างานที่เก่ียวขอ้งกบันาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ 9 คน 

2. มีประสบการณ์ในการท างานเก่ียวกบัการบริหารจดัการดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี 
คีตศิลป์ และทศันศิลป์ในมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอดุมศึกษา ไม่นอ้ยกว่า 10 ปี 9 คน 

3. มีคุณสมบัติการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือมีต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่
ระดบัผูช้่วยศาสตราจารยข์ึน้ไป 9 คน 

ซึ่งผ่านการระดมความคิดเห็นร่วมกันของผูเ้ชี่ยวชาญหรือผูท้รงคณุวฒุิทุกท่าน เพื่อ
เป็นการหาขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะที่เหมาะสมต่อการสรา้งขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการบรหิาร
จดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา พรอ้มกันนี ้ผู ้วิจัยได้ปรับปรุงผลการศึกษาให้สอดคล้องกับ
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ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชี่ยวชาญ เพื่อน าเสนอผลการศึกษาขัน้สมบูรณท์ี่ไดร้บัการปรบัปรุง แกไ้ขและ
พฒันาผลการศึกษาจากผูเ้ชี่ยวชาญที่ไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพื่อน าไปสู่การพฒันาและปรบัปรุงแกไ้ข
ผลการศกึษาอนัจะน าไปสูก่ารน าเสนอผลการศกึษาต่อสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ต่อไป 

ผู้ให้ข้อมูล 
ผูใ้ห้ขอ้มูล ได้แก่ ผู ้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

จ านวน 9 คน โดยมีคณุลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑท์ี่ผูว้ิจยัก าหนด 
ลักษณะของเคร่ืองมือ 

ร่างนโยบายเก่ียวกับการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีต
ศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาในลักษณะของการส่งเอกสาร

ประกอบการพิจารณา เพื่อเสนอผูท้รงคณุวฒุิในการใหข้อ้เสนอแนะ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูที่ครอบคลมุใน
ทุกมิติที่มีความเก่ียวขอ้งกบันโยบายในการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีต
ศิลป์ และทัศนศิลป์ เพื่อการสรา้งขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการน ารูปแบบการบริหารจัดการสู่
ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ไปใช้
ต่อไป 

การวิเคราะหข์้อมูล 
การน าขอ้มลูที่ไดจ้ากขอ้เสนอแนะที่ผูเ้ชี่ยวชาญใหข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบาย โดย

ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) น ามาวิเคราะห์เชิงเนื ้อหา (Content 
Analysis) และน ามาวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มี ต่อข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการน ารูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และ
ทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ไปใช ้โดยเลือกผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยรอ้ยละ 80 
เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปที่เป็นขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อก าหนดแนวทางการบรหิารจดัการสู่ความเป็น
เลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูตามล าดบั 
ดงัต่อไปนี ้

ระยะที่ 1 ผลการศกึษาสภาพปัจจบุนัและสภาพความคาดหวงัของการบรหิารจดัการสู่
ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 

ระยะที่ 2 ผลการพฒันารูปแบบการบรหิารจดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีต
ศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 

ระยะที่ 3 ผลการใหข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการน ารูปแบบการบริหารจดัการสู่ความ
เป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ไปใช ้

เพื่อใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจตรงกนัเก่ียวกบัความหมายของสญัลกัษณแ์ละอกัษรย่อใน
การน าเสนอผลการวิเคราะห ์จึงก าหนดสญัลกัษณท์ี่ใชใ้นการแปลความหมายดงันี  ้

สญัลกัษณ ์ ความหมาย 
n จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

�̅� ค่าคะแนนเฉลี่ย 
S.D. ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t ค่าสถิติทดสอบที 
p ค่าความน่าจะเป็น (ระดบันยัส าคญั) 
PNI Modified ดชันีล  าดบัความตอ้งการจ าเป็น 

ผลการวิเคราะห ์   
ระยะที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังของการบริหาร

จัดการสู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ 

ตอนที่ 1 ผลการสัมภาษณแ์บบกึ่งโครงสร้าง เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการสู่ความ
เป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

โดยผูว้ิจัยไดใ้ช้กลุ่มผูใ้หข้้อมูล คือ ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารจัดการด้าน
นาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ จ านวน 4 แห่ง แห่งละ 2 คน รวมจ านวน 8 คน ได้แก่ 
วิทยาลยันาฏศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ วิทยาลยัดรุยิางคศิลป์ มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาลยั
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ดนตรี มหาวิทยาลัยรงัสิต คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ผูว้ิจยัน าเสนอขอ้มลูที่ไดจ้ากการสมัภาษณ ์ดงัตาราง 3 

ตาราง 3 สรุปผลการบรหิารจดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ 
จากการสมัภาษณ ์

ล าดับ การบริหารจัดการสู่ความ
เป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ 
ดนตรี คีตศิลป์ และ

ทัศนศิลป์ 

ผลการสัมภาษณ ์

 1 ภาวะผูน้  าและการน าองคก์ร - ผูบ้รหิารตอ้งมีความรูค้วามสามารถในการจดัการ
แบบมีสว่นรว่ม มีความมุ่งมั่นในการพฒันาองคก์ร 
มีความโปรง่ใสในการบริหารงานภาครฐั 
- สถาบนัควรมีการพฒันาระบบการบรหิารจดัการ
องคก์ร เนื่องจากยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
- ผูบ้รหิารควรมีความยติุธรรม หนา้ที่การงาน 
ความกา้วหนา้ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
- ผูบ้รหิารควรมีความเชื่อมั่นในตวัเอง สามารถ
ตดัสินใจปัญหาไดอ้ย่างรวดเรว็ มีความสารารถใน
การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณใ์นปัจจุบนั 
- ผูบ้รหิารควรมีความตัง้ใจในการท างานเป็นทีม  
มีความรบัผิดชอบ เสียสละประโยชนส์ว่นตวั  
เพื่อประโยชนส์ว่นรวม 
- ผูน้  าควรมีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์มีไหวพริบ 
- ผูบ้รหิารมีความสามารถในการเสรมิสรา้งความ
สามคัคี เขา้ใจอนัดีต่อกนัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
- สถาบนัมีการบรหิารจดัการองคก์รในรูปแบบ
วิธีการท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะองคก์ร เช่น การสั่ง
การ การควบคมุ การจงูใจ สะทอ้นถึงวฒันธรรม
องคก์ร 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ล าดับ การบริหารจัดการสู่ความ
เป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ 
ดนตรี คีตศิลป์ และ

ทัศนศิลป์ 

ผลการสัมภาษณ ์

2 การวางแผนกลยทุธ ์ - สถาบนัควรมีนโยบายที่มีความสอดคลอ้งกบัสภา
การแข่งขนัดา้นการศึกษาในยคุปัจจุบนั 
- สถาบนัควรมีระบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ภายในองคก์ร มีเป้าหมายที่ชดัเจน 
- สถาบนัควรมีการสง่เสรมิใหบ้คุลากรไดม้ีสว่นรว่ม
ในการก าหนดเปา้หมายและแผนปฏิบติัการ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบันโยบาย แผนกลยทุธ ์ยทุธศาสตร ์
และแผนงานขององคก์ร 
- สถาบนัควรมีการวางแผนกลยทุธ ์มุ่งระบบการ
บรหิารจดัการการศกึษาสูค่วามเป็นเลิศใน
ระดบัประเทศ นานาชาติ โดยมีการก าหนดตวัชีว้ดั 
ติดตาม และประเมินผลไวอ้ย่างชดัเจน 

3 การใหค้วามส าคญักบั
ผูร้บับริการและผูม้ีสว่นไดส้ว่น
เสีย 

- สถาบนัควรมีทนุสนบัสนนุใหน้กัศึกษาไดม้ีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูท้ี่ไดท้ าสญัญารว่มกนักบัสถาบนั
การอดุมศึกษาในต่างประเทศ 
- สถาบนัมีการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาประสบการณ์
ทางวิชาการและวิชาชีพ 
- สถาบนัควรมีงบประมาณที่เพียงพอในการจา้ง
อาจารยช์าวต่างชาติสอนนกัศกึษาในรายวิชา
เฉพาะทาง 
- สถาบนัมีทนุการศึกษาใหก้บัผูร้บับรกิารและผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสีย 
- สถาบนัควรมีการแสดงความคิดเห็น ขอ้รอ้งเรียนที่
ไดร้บัการแกไ้ขอย่างเรง่ด่วนและมีประสิทธิภาพ  
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ล าดับ การบริหารจัดการสู่ความ
เป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ 
ดนตรี คีตศิลป์ และ

ทัศนศิลป์ 

ผลการสัมภาษณ ์

4 การวดั การวิเคราะห ์และการ
จดัการความรู ้

- สถาบนัควรพฒันาองคค์วามรู ้งานวิจยัและงาน
สรา้งสรรค ์เนื่องจากยงัไม่สอดคลอ้งตอบสนองต่อ
สงัคมชมุชนและทอ้งถิ่น 
- สถาบนัควรมีการจดัการความรูผ้่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารระหว่างผูบ้รหิาร 
คณาจารย ์บุคลากร และนกัศกึษา 
- สถาบนัควรน าความรูท้ี่ไดจ้ากการสรา้งความรู ้
ต่าง ๆ มาสรา้งเครือข่าย หรือถ่ายทอดความรูท้ี่เป็น
ประโยชนใ์หก้บับคุลากร โดยสรา้งความรูผ้่าน
กระบวนการวิจยัและการพฒันา ซึ่งความรูท้ี่สถาบนั
สรา้งขึน้ สามารถน าไปเพิ่มพนูประสิทธิภาพการ
ท างานได ้
- สถาบนัควรมีการสนบัสนนุเทคโนโลยีในการ
พฒันาสถาบนัใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู ้
- สถาบนัควรมีการใชข้อ้มลูและเทคโนโลยี
สารสนเทศไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพโดยรวมของ
องคก์ร 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ล าดับ การบริหารจัดการสู่ความ
เป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ 
ดนตรี คีตศิลป์ และ

ทัศนศิลป์ 

ผลการสัมภาษณ ์

5 การมุ่งเนน้บุคลากร - สถาบนัมีการคดัเลือกบคุลากรท่ีมีความรู ้
ความสามารถ การพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
- สถาบนัควรมีนโยบายใหม้ีการอบรมการเขียน
ต าแหน่งวิชาการ เช่น ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 
รองศาสตราจารย ์ศาสตราจารย ์
- สถาบนัควรมีการสรา้งความเสมอภาค ทุกคนมี
สว่นรว่มเท่าเทียบกนั สรา้งผูน้  า หวัหนา้ภาค 
- สถาบนัควรสง่เสรมิใหบุ้คลากรไดม้ีสว่นร่วมในการ
แสดงผลงานเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมในต่างประเทศ 
- สถาบนัมีระบบการถ่ายทอดวิธีการท างานใหแ้ก่
บคุลากรในองคก์ร 
- สถาบนัควรมีระบบการอธุรณ ์และรอ้งเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ทกุระดบั 
- สถาบนัมีการประเมินผลการปฏิบติังานที่เป็นธรรม 
และมีความยุติธรรมกบับุคลากรทกุระดบั 
- สถาบนัควรมีการจดัการบริหารทรพัยากรบุคคลใน
องคก์รใหม้ีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ล าดับ การบริหารจัดการสู่ความ
เป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ 
ดนตรี คีตศิลป์ และ

ทัศนศิลป์ 

ผลการสัมภาษณ ์

6 การมุ่งเนน้ระบบปฏิบติัการ - สถาบนัควรวางระบบการก ากบัและการนิเทศ
หน่วยงานภายในองคก์ร 
- สถาบนัตอ้งมีระบบบรหิารดา้นความรว่มมือกบั
หน่วยงานภายนอก และด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม 
- สถาบนัตอ้งมีกระบวนการและล าดบัขัน้การ
ปฏิบติังานที่เป็นระบบมีความต่อเนื่องสอดคลอ้ง
ประสานกบัทกุระดบั 
- สถาบนัควรสง่เสรมิใหน้ าระบบ PDCA, KM, 
ITQF, QA น ามาพฒันาระบบงานอย่างต่อเนื่อง 
- สถาบนัควรมีกระบวนการวิเคราะห ์การวิจยัใน
การท างาน เพื่อลดปัญหาและตน้ทนุการด าเนินการ 
- สถาบนัควรมีการสนบัสนนุใหใ้ชเ้ทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการท างาน การเรียนการสอน การ
สง่เสรมิการเรียนรู ้และการบรกิารทางวิชาการ 
- สถาบนัควรมีการสง่เสรมิการบรกิารทางวิชาการ 
เพื่อเชื่อมโยงกบัการเรียนการสอน งานวิจยั และ
งานสรา้งสรรคไ์ดอ้ย่างยั่งยืน 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ล าดับ การบริหารจัดการสู่ความ
เป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ 
ดนตรี คีตศิลป์ และ

ทัศนศิลป์ 

ผลการสัมภาษณ ์

7 ผลลพัธก์ารด าเนินการ - สถาบนัตอ้งมีการเตรียมความพรอ้ม
ระบบปฏิบติัการ กรณีเกิดภยัพิบติั และภาวะฉกุเฉิน
ภายในองคก์ร 
- สถาบนัควรมีการส ารวจความพงึพอใจในการท า
ปฏิบติังาน ความสขุในการท างานมาพฒันาและ
ปรบัปรุงภายในองคก์รใหม้ีประสิทธิภาพ 
- สถาบนัควรมีการน าผลส ารวจความไม่พงึพอใจใน
ระบบการท างาน การจดัการเรียนการสอน การ
บรกิารทางวิชาการ การจดัการเรื่องรอ้งเรียนของ
บคุลากร นกัศึกษา เพื่อใหเ้กิดผลลพัธท์ี่ดีต่อองคก์ร 
- สถาบนัมีการสง่เสรมิใหบ้คุลากร นกัศกึษา มี
ความเสมอภาคในการเขา้ถึงการใชท้รพัยากรได้
อย่างเหมาะสม 

 
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังของการบริหาร

จัดการสู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ 

ผูว้ิจัยไดน้ าผลที่ไดจ้ากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งจาก กลุ่มตัวอย่างผูบ้ริหาร 
และคณะกรรมการบริหารจัดการดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ จากวิทยาลยันาฏ
ศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยดนตรี 
มหาวิทยาลยัรงัสิต และคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร  ที่ได้
จากการวิเคราะหใ์นขัน้ตอนที่ 1 ซึ่งท าใหท้ราบถึงการบรหิารจดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ 
ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ เพื่อมาเป็นโครงร่างของเครื่องมือการวิจัย คือ แบบประเมินสภาพ
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ปัจจุบนัและสภาพความคาดหวังของของการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี 
คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 

กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ ผูบ้รหิาร คณาจารย ์บคุลากรทางการศึกษาใน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่เป็นหน่วยงานระดับอุดมศึกษาโดยตรง ไดแ้ก่ ส  านักงานอธิการบดี 
คณะศิลปศึกษา คณะศิลปนาฏดุริยางค์ คณะศิลปวิจิตร จ านวน 4 แห่ง วิทยาลัยนาฏศิลป
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวน 12 แห่ง และวิทยาลัยช่างศิลปส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
จ านวน 3 แห่ง รวมเป็น 19 แห่ง รวมจ านวน 291 คน ได้รับแบบประเมินกลับคืนมาจ านวน  
291 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100 ผูว้ิจยัจดัล าดบัการน าเสนอดงันี ้

ตาราง 4 จ านวนและรอ้ยละของกลุม่ตวัอย่าง จ าแนกตาม เพศ อายุ  วฒุิการศึกษา ต าแหน่ง 
ประสบการณใ์นการท างาน หน่วยงานตน้สงักดัสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) (n=291) ร้อยละ 

เพศ 
1. ชาย 
2. หญิง 

133 
158 

45.70 
54.30 

รวม 291 100.00 
อายุ 
1. ไม่เกิน 30 ปี 
2. 31 – 40 ปี 
3. 41 – 50 ปี 
4. ตัง้แต่ 51 ปีขึน้ไป 

14 
90 
82 
105 

4.81 
30.93 
28.18 
36.08 

รวม 291 100.00 
วุฒกิารศึกษา 
1. ต ่ากว่า ปรญิญาตรี 
2. ปรญิญาตรี 
3. ปรญิญาโท 
4. ปรญิญาเอก 

1 
43 
215 
32 

0.34 
14.78 
73.88 
11.00 

รวม 291 100.00 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) (n=291) ร้อยละ 

ต าแหน่ง 
1. อธิการบดี รองอธิการบดี ผูช้่วยอธิการบดี  
2. คณบดี รองคณบดี ผูอ้  านวยการวิทยาลยั 
รองผูอ้  านวยการวิทยาลยั  
3. หวัหนา้หน่วยงานที่ขึน้ตรงต่ออธิการบดี 
4. อาจารย/์ครูผูส้อนปรญิญาตรี  
ผูช้่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์
ศาสตราจารย ์
5. หวัหนา้ภาควิชา ประธานหลกัสตูรฯ 
6. หวัหนา้งาน หวัหนา้ฝ่าย  
7. บคุลากรทางการศกึษา 

5 
54 

 
3 

121 
 
 

22 
36 
50 

1.72 
18.56 

 
1.03 
41.58 

 
 

7.56 
12.37 
17.18 

รวม 291 100.00 
ประสบการณใ์นการท างาน  
1. นอ้ยกว่า 5 ปี 
2. 5 – 10  ปี 
3. มากกว่า 10 ปี 

46 
43 
202 

15.81 
14.78 
69.42 

รวม 291 100.00 

 
จากตาราง 4 แสดงว่าขอ้มูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อจ าแนกตาม เพศ พบว่าส่วน

ใหญ่ เป็นหญิงมากที่สดุ จ านวน 158 คน คิดเป็นรอ้ยละ 54.30 และ เป็นชาย จ านวน 133 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 45.70  

จ าแนกตามอายุ พบว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุตั้งแต่  51 ปีขึน้ไป มากที่สุด จ านวน 
105 คน คิดเป็นรอ้ยละ 36.08 และนอ้ยที่สดุ อายไุม่เกิน 30 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.81  

จ าแนกตามวฒุิการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่มีคณุวฒุิการศึกษาระดบัปรญิญาโท มาก
ที่สุด จ านวน 215 คน คิดเป็นรอ้ยละ 73.88 และนอ้ยที่สุด ต ่ากว่า ปริญญาตรี จ านวน 1 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 0.34 
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จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่าส่วนใหญ่เป็นอาจารย์/ครูผู้สอนปริญญาตรี ผู ้ช่ วย
ศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์ศาสตราจารย ์มากที่สุด จ านวน 121  คน คิดเป็นรอ้ยละ 41.58  
และนอ้ยที่สดุ เป็นหวัหนา้หน่วยงานที่ขึน้ตรงต่ออธิการบดี 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.03 ตามล าดบั 

จ าแนกตามประสบการณใ์นการท างาน พบว่าส่วนใหญ่มีประสบการณใ์นการท างาน 
มากกว่า 10 ปี มากที่สุด จ านวน 202 คน คิดเป็นรอ้ยละ 69.42 และน้อยที่สุด น้อยกว่า 5 ปี 
จ านวน 46 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.81 

ตาราง 5 ค่าดชันีล  าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาการบรหิารจดัการสู่
ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ โดยรวม
และเป็นรายดา้น 

การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และ

ทัศนศิลป์ 

n = 291 
สภาพปัจจุบัน สภาพความคาดหวัง ความต้องการจ าเป็น 

�̅� S.D. �̅� S.D. PNI Modified ล าดับ 
1. ภาวะผูน้  าและการน าองคก์ร 3.84 0.61 4.61 0.48 0.201 6 
2. การวางแผนกลยทุธ ์ 3.89 0.65 4.58 0.54 0.177 7 
3. การใหค้วามส าคญักบั

ผูร้บับริการและผูม้ีสว่นไดส้ว่น
เสีย 

3.60 0.70 4.54 0.56 0.261 1 

4. การวดั การวิเคราะห ์และการ
จดัการความรู ้

3.71 0.69 4.56 0.56 0.229 3 

5. การมุ่งเนน้บุคลากร 3.66 0.72 4.57 0.60 0.249 2 
6. การมุ่งเนน้ระบบปฏิบติัการ 3.86 0.63 4.64 0.52 0.202 5 
7. ผลลพัธก์ารด าเนินการ 3.76 0.65 4.62 0.55 0.229 3 

รวม 3.76 0.61 4.59 0.51    

 
จากตาราง 5  แสดงค่าความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาการบริหารจดัการสู่ความ

เป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์ โดยรวม มีค่า
ความตอ้งการจ าเป็น (ค่า PNI = 0.221) เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นการใหค้วามส าคญักับ
ผูร้บับริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย มีความตอ้งการจ าเป็นมากที่สุด (ค่า PNI = 0.261) รองลงมา 
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คือ ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (ค่า PNI = 0.249) ถัดมาคือ ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความ รู้ และ  ด้านผลลัพ ธ์การด า เนิ นการ  (ค่ า  PNI = 0.229)  ด้านการมุ่ ง เน้น
ระบบปฏิบัติการ (ค่า PNI = 0.202) ดา้นภาวะผู้น าและการน าองค์กร (ค่า PNI = 0.201)  และ
ดา้นการวางแผนกลยทุธ ์(ค่า PNI = 0.177) ตามล าดบั 

ตาราง 6 ค่าดชันีล  าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาการบรหิารจดัการสู่
ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ดา้นการ
ใหค้วามส าคญักบัผูร้บับริการและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย เป็นรายขอ้ 

ด้านการให้ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

n = 291 
สภาพปัจจุบัน สภาพความคาดหวัง ความต้องการจ าเป็น 

�̅� S.D. �̅� S.D. PNI Modified ล าดับ 
1. สถาบนัมีนโยบายสนบัสนุนการ
สรา้งนวตักรรมวิจยั การบรกิารทาง
วิชาการ เพื่อตอบสนองต่อผูเ้รียน 
ศิษยเ์ก่า และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย 

3.85 0.83 4.59 0.61 0.192 12 

2. สถาบนัไดใ้หค้วามส าคญักบัการ
บรกิารการศกึษา การบริการทาง
วิชาการที่สนบัสนนุใหผู้เ้รียน ศิษยเ์ก่า 
และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียไดร้บัประโยชน์
สงูสดุจากสถาบนั 

3.81 0.84 4.6 0.58 0.207 10 

3. สถาบนัมีการประเมินความ
ตอ้งการของผูเ้รียน ศิษยเ์ก่า และผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสียในการใหบ้ริการ
การศึกษา บรกิารวิชาการ 

3.67 0.85 4.58 0.6 0.248 8 

4. สถาบนัมีการประเมินความพงึ
พอใจต่อหลกัสตูรบริการการศกึษา
จากผูเ้รียน 

3.76 0.84 4.56 0.64 0.213 9 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

ด้านการให้ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

n = 291 
สภาพปัจจุบัน สภาพความคาดหวัง ความต้องการจ าเป็น 

�̅� S.D. �̅� S.D. PNI Modified ล าดับ 
5. สถาบนัมีการติดตามคณุภาพ
หลกัสตูรบรกิารการศกึษา บรกิาร
วิชาการ จากผูส้  าเรจ็การศกึษา ผูใ้ช้
บณัฑิต/ผูม้ีสว่นไดส้่วนเสียภายหลงั
ส าเรจ็หลกัสตูร 

3.84 0.83 4.58 0.6 0.193 11 

6. สถาบนัมีการท าวิจยัเก่ียวกบั
หลกัสตูรการศกึษา การบรกิาร
วิชาการ ที่เก่ียวขอ้งกบัคณุค่า ตน้ทนุ 
หรือรายไดข้องสถาบนั และน ามาใช้
ประโยชนใ์นการวางแผนขององคก์ร 

3.56 0.87 4.58 0.61 0.287 5 

7. สถาบนัมีทนุสนบัสนนุใหก้บั
นกัศกึษาไปศกึษาเรียนรูแ้ลกเปลี่ยน
กบัมหาวิทยาลยัที่ MOU ใน
ต่างประเทศ 

3.27 1.05 4.49 0.75 0.373 1 

8. สถาบนัมีงบประมาณที่เพียงพอแล
เหมาะสมในการจา้งอาจารยผ์ูส้อน
ชาวต่างชาติสอนนกัศกึษาในรายวิชา
เฉพาะทาง 

3.38 0.97 4.52 0.72 0.337 2 

9. สถาบนัมีช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารกบันกัศึกษา และผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสียกลุม่ 
ต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

3.62 0.86 4.53 0.64 0.251 7 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

ด้านการให้ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

n = 291 
สภาพปัจจุบัน สภาพความคาดหวัง ความต้องการจ าเป็น 

�̅� S.D. �̅� S.D. PNI Modified ล าดับ 
10. สถาบนัมีระบบในการบริหาร
จดัการการรอ้งเรียนของนกัศึกษา 
และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียกลุม่ต่าง ๆ  

3.43 0.89 4.47 0.73 0.303 4 

11. สถาบนัมีช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารกบันกัศึกษา และผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสียกลุม่ต่าง ๆ ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.55 0.85 4.5 0.7 0.268 6 

12. สถาบนัมีระบบในการบริหาร
จดัการรอ้งเรียนของนกัศกึษา และผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสียกลุม่ต่าง ๆ 

3.42 0.91 4.49 0.71 0.313 3 

รวม 3.60 0.7 4.54 0.56 0.261 1 

 
จากตาราง 6 แสดงค่าความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาการบริหารจัดการสู่ความ

เป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดา้นการให้
ความส าคัญกับผูร้บับริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย โดยรวม มีค่าความตอ้งการจ าเป็น (ค่า PNI = 
0.261) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่ามีผลความต้องการจ าเป็นเรียงล าดับดังนี ้ 1. สถาบันมีทุน
สนับสนุนใหก้ับนักศึกษาไปศึกษาเรียนรูแ้ลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลยัที่ MOU ในต่างประเทศ 2. 
สถาบนัมีงบประมาณที่เพียงพอแลเหมาะสมในการจา้งอาจารยผ์ูส้อนชาวต่างชาติสอนนักศึกษา
ในรายวิชาเฉพาะทาง 3. สถาบนัมีระบบในการบริหารจดัการรอ้งเรียนของนกัศกึษา และผูม้ีสว่นได้
สว่นเสียกลุม่ต่าง ๆ  4. สถาบนัมีระบบในการบรหิารจดัการการรอ้งเรียนของนกัศึกษา และผูม้ีสว่น
ไดส้่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ 5. สถาบนัมีการท าวิจัยเก่ียวกับหลกัสูตรการศึกษา การบริการวิชาการ ที่
เก่ียวข้องกับคุณค่า ต้นทุน หรือรายได้ของสถาบัน และน ามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนของ
องคก์ร 6. สถาบนัมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกบันกัศึกษา และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  7. สถาบนัมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกบันกัศึกษา และผูม้ีสว่น
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ไดส้่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 8. สถาบนัมีการประเมินความตอ้งการ
ของผู้เรียน   ศิษย์เก่า   และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการการศึกษา  บริการวิชาการ  9. 
สถาบันมีการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรบริการการศึกษาจากผูเ้รียน  10. สถาบันไดใ้ห้
ความส าคญักบัการบริการการศกึษา การบรกิารทางวิชาการที่สนบัสนุนใหผู้เ้รียน ศิษยเ์ก่า และผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสียได้รบัประโยชน์สูงสุดจากสถาบัน  11. สถาบันมีการติดตามคุณภาพหลักสูตร
บริการการศึกษา บริการวิชาการ จากผูส้  าเร็จการศึกษา ผูใ้ชบ้ณัฑิต/ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียภายหลงั
ส าเร็จหลักสูตร 12. สถาบนัมีนโยบายสนับสนุนการสรา้งนวัตกรรมวิจัย การบริการทางวิชาการ 
เพื่อตอบสนองต่อผูเ้รียน ศิษยเ์ก่า และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย 

ตาราง 7 ค่าดชันีล  าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาการบรหิารจดัการสู่
ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์  
ดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร เป็นรายขอ้ 

ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
n = 291 

สภาพปัจจุบัน สภาพความคาดหวัง ความต้องการจ าเป็น 

�̅� S.D. �̅� S.D. PNI Modified ล าดับ 
1. สถาบนัมีระบบการใหร้างวลั ยก
ย่องเชิดชเูกียรติแก่บุคลากรหรือ
ทีมงานที่มีผลงานดีเด่น 

3.76 0.87 4.57 0.65 0.215 10 

2. สถาบนัเปิดโอกาสใหบ้คุลากรทกุ
ระดบัไดส้รา้งผลงานสรา้งสรรค ์

4.15 0.76 4.65 0.62 0.120 12 

3. สถาบนัมีระบบการประเมินผลการ
ปฏิบติังานบคุลากรทุกระดบัอย่าง
ชดัเจน และเป็นธรรม 

3.59 0.91 4.59 0.69 0.279 6 

4. สถาบนัมีระบบการเป็นผูช้ีแ้นะ 
หรือพี่เลีย้งในการช่วยเหลือบุคลากร
บรรจใุหม่ 

3.6 0.93 4.58 0.68 0.272 8 

5. สถาบนัมีระบบการใหค้ าปรกึษาใน
การปฏิบติังานแก่บุคลากรในองคก์ร 

3.52 0.94 4.54 0.73 0.290 2 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
n = 291 

สภาพปัจจุบัน สภาพความคาดหวัง ความต้องการจ าเป็น 

�̅� S.D. �̅� S.D. PNI Modified ล าดับ 
6. สถาบนัมีระบบการถ่ายทอดวิธีการ
ท างานแก่บคุลากรในองคก์ร 

3.47 0.95 4.54 0.69 0.308 1 

7. สถาบนัมีระบบสวสัดิการที่
เหมาะสมใหแ้ก่บุคลากร 

3.59 0.88 4.58 0.66 0.276 7 

8. สถาบนัมีการจดัการระบบการ
บรหิารทรพัยากรบคุคลในองคก์รได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 

3.57 0.87 4.57 0.68 0.280 5 

9. สถาบนัมีระบบเงินเดือน ค่าจา้ง 
ค่าตอบแทน สวสัดิการและประโยชน์
เกือ้กลูใหแ้ก่บุคลากร 

3.76 0.89 4.62 0.67 0.229 9 

10. สถาบนัมีระบบการอทุธรณแ์ละ
รอ้งทกุขท์ี่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รอ้งเรียนในเรื่องความไม่
เป็นธรรมของบคุลากร 

3.48 0.92 4.48 0.76 0.287 3 

11. สถาบนัมีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานที่เป็นธรรม และมีความ
ยติุธรรมกบับุคลากรทกุคน 

3.57 0.94 4.58 0.71 0.283 4 

12. สถาบนัมีการก าหนดหลกัเกณฑ์
การเปลี่ยนต าแหน่ง 

3.81 0.88 4.56 0.71 0.197 11 

รวม 3.66 0.72 4.57 0.60 0.249 2 
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จากตาราง 7  แสดงค่าความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาการบริหารจดัการสู่ความ
เป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ดา้นการมุ่งเนน้
บุคลากร โดยรวม มีค่าความตอ้งการจ าเป็น (ค่า PNI = 0.249) เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่ามีผล
ความตอ้งการจ าเป็นเรียงล าดบัดงันี ้ 1. สถาบนัมีระบบการถ่ายทอดวิธีการท างานแก่บุคลากรใน
องคก์ร 2. สถาบนัมีระบบการใหค้ าปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในองคก์ร  3. สถาบันมี
ระบบการอทุธรณแ์ละรอ้งทกุขท์ี่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รอ้งเรียนในเรื่องความไม่เป็นธรรม
ของบุคลากร  4. สถาบันมีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม และมีความยุติธรรมกับ
บุคลากรทุกคน  5. สถาบันมีการจัดการระบบการบริหารทรพัยากรบุคคลในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 6. สถาบนัมีระบบการประเมินผลการปฏิบติังานบุคลากรทกุระดบั
อย่างชัดเจน และเป็นธรรม 7. สถาบันมีระบบสวัสดิการที่เหมาะสมใหแ้ก่บุคลากร  8. สถาบันมี
ระบบการเป็นผูช้ีแ้นะ หรือพี่เลีย้งในการช่วยเหลือบุคลากรบรรจุใหม่ 9. สถาบนัมีระบบเงินเดือน 
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์เกือ้กูลให้แก่บุคลากร 10. สถาบันมีระบบการให้
รางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรหรือทีมงานที่มีผลงานดีเด่น  11. สถาบันมีการก าหนด
หลักเกณฑ์การเปลี่ยนต าแหน่ง 12. สถาบันเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับได้สรา้งผลงาน
สรา้งสรรค ์

ตาราง 8 ค่าดชันีล  าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาการบรหิารจดัการสู่
ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์  
ดา้นการวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้เป็นรายขอ้ 

ด้านการวัด การวิเคราะห ์และการ
จัดการความรู้ 

n = 291 
สภาพปัจจุบัน สภาพความคาดหวัง ความต้องการจ าเป็น 

�̅� S.D. �̅� S.D. PNI Modified ล าดับ 
1. สถาบนัมีการใชข้อ้มลูและ
สารสนเทศไดอ้ย่างมีประสิทธิผล เพื่อ
ติดตามผลการปฏิบติังาน และผลการ
ด าเนินการโดยรวมของสถาบนั 

3.54 0.84 4.54 0.63 0.282 2 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

ด้านการวัด การวิเคราะห ์และการ
จัดการความรู้ 

n = 291 
สภาพปัจจุบัน สภาพความคาดหวัง ความต้องการจ าเป็น 

�̅� S.D. �̅� S.D. PNI Modified ล าดับ 
2. สถาบนัไดม้ีการจดัการความรูผ้่าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่อสารระหว่างผูบ้รหิาร คณาจารย ์
บคุลากร นกัศึกษาและผูม้ีส่วนไดส้ว่น
เสีย 

3.52 0.86 4.53 0.63 0.287 1 

3. สถาบนัมีการจดักิจกรรม หรือมี
การอบรมเพื่อการจดัการความรู ้และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูภ้ายในองคก์ร
อย่างต่อเนื่อง 

3.91 0.77 4.55 0.64 0.164 12 

4. สถาบนัใหก้ารสนบัสนุนเทคโนโลยี
ในการพฒันาสถาบนัใหเ้ป็นองคก์ร
แห่งการเรียนรู ้

3.66 0.81 4.59 0.62 0.254 3 

5. สถาบนัใหก้ารสนบัสนุน
งบประมาณในการพฒันาสถาบนัให้
เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู ้

3.68 0.8 4.58 0.63 0.245 4 

6. สถาบนัสง่เสรมิใหบ้คุลากรไดม้ี
สว่นรว่มในการแลกเปลี่ยนความรูใ้น
กระบวนการท างานรว่มกนั 

3.76 0.86 4.58 0.62 0.218 8 

7. สถาบนัมีค่านิยมที่เชื่อว่าบคุลากร
ไม่หวงความรู ้นิยมถ่ายโอนและ
แบ่งปันความรูซ้ึ่งกนัและกนั 

3.8 0.87 4.6 0.61 0.211 10 

8. สถาบนัสง่เสรมิใหบ้คุลากรไดม้ี
สว่นรว่มในกระบวนการจดัการความรู้
ตามแผนการจดัการความรูข้อง
องคก์ร 

3.84 0.83 4.56 0.63 0.188 11 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

ด้านการวัด การวิเคราะห ์และการ
จัดการความรู้ 

n = 291 
สภาพปัจจุบัน สภาพความคาดหวัง ความต้องการจ าเป็น 

�̅� S.D. �̅� S.D. PNI Modified ล าดับ 
9. สถาบนัสง่เสรมิใหบ้คุลากร
สามารถแสดงความคิดเห็นทางดา้น
การจดัการความรูต่้อผูบ้งัคบับญัชา
ไดโ้ดยตรง 

3.67 0.87 4.55 0.69 0.240 5 

10. สถาบนัสง่เสรมิใหบุ้คลากรและ
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถาบนัไดม้ี
การแลกเปลี่ยนความรู ้ซึ่งกนัและกนั 
รว่มกนัแกไ้ขปัญหา ปอ้งกนัปัญหาที่
จะเกิดขึน้ 

3.76 0.83 4.57 0.65 0.215 9 

11. สถาบนัใชก้ารสื่อสารและ
เทคโนโลยี เพื่อสรา้งเครือข่ายดา้น
การจดัการความรู ้

3.7 0.82 4.56 0.64 0.232 6 

12. สถาบนัมีระบบการยกย่องหรือ
การใหร้างวลั (Rewards) เพื่อเอือ้ต่อ
การจดัการความรูใ้นองคก์ร 

3.71 0.91 4.56 0.64 0.229 7 

รวม 3.71 0.69 4.56 0.56 0.229 3 

 
จากตาราง 8 แสดงค่าความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาการบริหารจัดการสู่ความ

เป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดา้นการวัด  
การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ โดยรวม มีค่าความต้องการจ าเป็น (ค่า PNI = 0.229)  
เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่ามีผลความตอ้งการจ าเป็นเรียงล าดับดังนี ้ 1. สถาบันไดม้ีการจัดการ
ความรูผ้่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษาและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย  2. สถาบนัมีการใชข้อ้มูลและสารสนเทศไดอ้ย่างมีประสิทธิผล 
เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และผลการด าเนินการโดยรวมของสถาบัน 3. สถาบันให้การ
สนบัสนุนเทคโนโลยีในการพฒันาสถาบนัใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้  4. สถาบนัใหก้ารสนบัสนุน
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งบประมาณในการพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ 5. สถาบันส่งเสริมให้บุคลากร
สามารถแสดงความคิดเห็นทางดา้นการจัดการความรูต่้อผูบ้งัคับบญัชาไดโ้ดยตรง  6. สถาบนัใช้
การสื่อสารและเทคโนโลยี เพื่อสรา้งเครือข่ายดา้นการจดัการความรู ้ 7. สถาบนัมีระบบการยกย่อง
หรือการให้รางวัล (Rewards) เพื่อเอื ้อต่อการจัดการความรู้ในองค์กร 8. สถาบันส่งเสริมให้
บุคลากรไดม้ีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรูใ้นกระบวนการท างานร่วมกัน  9. สถาบนัส่งเสริม
ใหบุ้คลากรและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถาบนัไดม้ีการแลกเปลี่ยนความรู ้ซึ่งกนัและกัน ร่วมกัน
แกไ้ขปัญหา ป้องกนัปัญหาที่จะเกิดขึน้ 10. สถาบนัมีค่านิยมที่เชื่อว่าบุคลากรไม่หวงความรู ้นิยม
ถ่ายโอนและแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน  11. สถาบันส่งเสริมให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดการความรูต้ามแผนการจัดการความรูข้ององคก์ร  12. สถาบนัมีการจัดกิจกรรม 
หรือมีการอบรมเพื่อการจดัการความรู ้และการแลกเปลี่ยนเรียนรูภ้ายในองคก์รอย่างต่อเนื่อง 

ตาราง 9 ค่าดชันีล  าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาการบรหิารจดัการสู่
ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ดา้น
ผลลพัธก์ารด าเนินการ เป็นรายขอ้ 

ด้านผลลัพธก์ารด าเนินการ 
n = 291 

สภาพปัจจุบัน สภาพความคาดหวัง ความต้องการจ าเป็น 

�̅� S.D. �̅� S.D. PNI Modified ล าดับ 
1. สถาบนัมีผลการด าเนินการดา้น
ผลลพัธก์ารเรียนรูข้องผูเ้รียนทกุ
หลกัสตูรในทางที่ดีขึน้ 

3.82 0.77 4.64 0.58 0.215 8 

2. สถาบนัมีการส ารวจความพงึพอใจ
ของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง
ที่มีต่อการด าเนินการจดัการเรียนการ
สอน การบริการสง่เสรมิการเรียนรู ้การ
บรกิารทางวิชาการ 

3.73 0.8 4.6 0.62 0.233 5 

3. สถาบนัไดม้ีการพฒันาบคุลากรให้
ไดร้บัการพฒันาความรู ้และทกัษะใน
การปฏิบติังาน 

3.91 0.74 4.66 0.6 0.192 10 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

ด้านผลลัพธก์ารด าเนินการ 
n = 291 

สภาพปัจจุบัน สภาพความคาดหวัง ความต้องการจ าเป็น 

�̅� S.D. �̅� S.D. PNI Modified ล าดับ 
4. สถาบนัจะตอ้งมีหลกัคณุธรรม 
จรยิธรรมในการท างาน เป็นแบบอย่างที่
ดีแก่บคุลากรในองคก์ร 

3.9 0.79 4.65 0.59 0.192 9 

5. สถาบนัมีการตรวจสอบการบรหิาร
จดัการใหผ้ลการด าเนินการขององคก์าร
บรรลตุามแผนกลยทุธ ์และแผนปฏิบติั
การขององคก์ร 

3.9 0.74 4.63 0.6 0.187 11 

6. สถาบนัมีการบรหิารจดัการดา้นการ
ผลิตบณัฑิต การวิจยั การบริการทาง
วิชาการ และการท านบุ ารุง
ศิลปวฒันธรรม เพื่อมุ่งไปสูค่วามเป็น
เลิศในองคก์รที่มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล 

3.98 0.74 4.69 0.55 0.178 12 

7. สถาบนัใหก้ารสนบัสนุนดา้นวสัด ุ
อปุกรณท์ี่เอือ้ต่อท างานไดอ้ย่าง
เพียงพอ และเหมาะสม 

3.75 0.8 4.61 0.65 0.229 6 

8. สถาบนัมีการปรบัโครงสรา้งของ
องคก์รใหเ้หมาะสม เพื่อตอบสนองตาม
ความตอ้งการของสงัคม 

3.79 0.79 4.65 0.59 0.227 7 

9. สถาบนัมีการเตรียมความพรอ้ม
ระบบปฏิบติัการ กรณีเกิดภยัพิบติั และ
ภาวะฉกุเฉิน 

3.5 0.88 4.57 0.68 0.306 1 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

ด้านผลลัพธก์ารด าเนินการ 
n = 291 

สภาพปัจจุบัน สภาพความคาดหวัง ความต้องการจ าเป็น 

�̅� S.D. �̅� S.D. PNI Modified ล าดับ 
10. สถาบนัมีการสง่เสรมิใหน้กัศกึษา 
และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียกลุม่ต่าง ๆ มี
ความเท่าเทียมในการเขา้ถึงทรพัยากร 
และสิ่งอ านวยความสะดวกไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

3.67 0.84 4.6 0.63 0.253 4 

11. สถาบนัไดม้ีการน าผลการส ารวจ
ความไม่พงึพอใจ (ระบบการท างาน 
การจดัการเรียนการสอน การบรกิาร
ทางวิชาการ) และการจดัการเรื่องรอ้ง
ทกุข ์(นกัศกึษา บคุลากร และผูม้ีสว่นได้
สว่นเสีย) มาพฒันาและปรบัปรุงใน
องคก์ร 

3.6 0.86 4.57 0.66 0.269 3 

12. สถาบนัไดม้ีการน าผลการส ารวจ
ความพงึพอใจในการท างานของ
บคุลากร (ความสขุในการท างาน) มา
พฒันาและปรบัปรุงในองคก์ร 

3.57 0.87 4.61 0.65 0.291 2 

รวม 3.76 0.65 4.62 0.55 0.229 3 

 
จากตาราง 9  แสดงค่าความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาการบริหารจดัการสู่ความ

เป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดา้นผลลัพธ์
การด าเนินการ โดยรวม มีค่าความตอ้งการจ าเป็น (ค่า PNI = 0.229) เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่ามี
ผลความตอ้งการจ าเป็นเรียงล าดบัดงันี ้  1. สถาบนัมีการเตรียมความพรอ้มระบบปฏิบติัการ กรณี
เกิดภัยพิบติั และภาวะฉุกเฉิน  2. สถาบันไดม้ีการน าผลการส ารวจความพึงพอใจในการท างาน
ของบุคลากร (ความสขุในการท างาน) มาพัฒนาและปรบัปรุงในองคก์ร  3. สถาบนัไดม้ีการน าผล
การส ารวจความไม่พึงพอใจ (ระบบการท างาน การจัดการเรียนการสอน การบริการทางวิชาการ) 
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และการจดัการเรื่องรอ้งทุกข ์(นกัศึกษา บุคลากร และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย) มาพัฒนาและปรบัปรุง
ในองคก์ร  4. สถาบันมีการส่งเสริมให้นักศึกษา และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ มีความเท่า
เทียมในการเข้าถึงทรพัยากร และสิ่งอ านวยความสะดวกได้อย่างเหมาะสม  5. สถาบันมีการ
ส ารวจความพงึพอใจของผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสียหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งที่มีต่อการด าเนินการจดัการเรียนการ
สอน การบริการส่งเสริมการเรียนรู ้การบริการทางวิชาการ  6. สถาบันใหก้ารสนับสนุนดา้นวัสด ุ
อปุกรณท์ี่เอือ้ต่อท างานไดอ้ย่างเพียงพอ และเหมาะสม  7. สถาบนัมีการปรบัโครงสรา้งขององคก์ร
ให้เหมาะสม เพื่อตอบสนองตามความต้องการของสังคม  8. สถาบันมีผลการด าเนินการด้าน
ผลลพัธก์ารเรียนรูข้องผูเ้รียนทกุหลกัสตูรในทางที่ดีขึน้  9. สถาบนัจะตอ้งมีหลกัคณุธรรม จริยธรรม
ในการท างาน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรในองคก์ร 10. สถาบนัไดม้ีการพฒันาบุคลากรใหไ้ดร้บั
การพัฒนาความรู ้และทักษะในการปฏิบัติงาน  11. สถาบันมีการตรวจสอบการบริหารจัดการ
ให้ผลการด าเนินการขององค์การบรรลุตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการขององค์กร  12. 
สถาบันมีการบริหารจัดการดา้นการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรม เพื่อมุ่งไปสูค่วามเป็นเลิศในองคก์รที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

ตาราง 10 ค่าดชันีล  าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาการบรหิารจดัการสู่
ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ดา้นการ
มุ่งเนน้ระบบปฏิบติัการ เป็นรายขอ้ 

ด้านการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
n = 291 

สภาพปัจจุบัน สภาพความคาดหวัง ความต้องการจ าเป็น 

�̅� S.D. �̅� S.D. PNI Modified ล าดับ 
1. สถาบนัมีการจดัหลกัสตูรการเรียน
การสอน การบรกิารสง่เสรมิการเรียนรู ้
การบริการทางวิชาการ ใหส้อดคลอ้งกบั
สมรรถนะหลกั 

3.92 0.82 4.64 0.64 0.184 8 

2. สถาบนัมีการใชผ้ลการด าเนินงาน
การจดัหลกัสตูรการเรียนการสอน การ
บรกิารสง่เสรมิการเรียนรู ้การบรกิาร
วิชาการมาปรบัปรุงกระบวนการท างาน
ขององคก์าร 

3.75 0.8 4.62 0.62 0.232 2 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

ด้านการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
n = 291 

สภาพปัจจุบัน สภาพความคาดหวัง ความต้องการจ าเป็น 

�̅� S.D. �̅� S.D. PNI Modified ล าดับ 
3. สถาบนัมีการวิเคราะห ์และการวิจยั
กระบวนการท างาน เพื่อลดปัญหาและ
ตน้ทนุการด าเนินการการบริการทาง
วิชาการ 

3.59 0.82 4.59 0.62 0.279 1 

4. สถาบนัมีการสง่เสรมิการบรกิารทาง
วิชาการที่เชื่อมโยงกบัการเรียนการสอน 
งานวิจยัและงานสรา้งสรรค ์

3.8 0.88 4.64 0.58 0.221 5 

5. สถาบนัมีระบบประกนัคณุภาพ
การศึกษาภายในที่มีคณุภาพ เพื่อใช้
พฒันาระบบงานอย่างต่อเนื่อง 

3.94 0.75 4.65 0.55 0.180 10 

6. สถาบนัมีการพฒันาระบบกลไกการ
คุม้ครองสิทธิ์ของงานวิจยัและงาน
สรา้งสรรค ์

3.86 0.76 4.63 0.58 0.199 7 

7. สถาบนัมีการควบคมุก ากบัการจดั
โปรแกรมการเรียนการสอนใหแ้ก่
นกัศกึษาและผูร้บับริการ เป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีก าหนดไว ้

3.79 0.78 4.65 0.57 0.227 3 

8. สถาบนัมีการสง่เสรมิอตัลกัษณเ์ด่น
ขององคก์ร เพื่อท าใหน้กัศกึษา และผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสียกลุม่ต่าง ๆ ไดร้บั
ผลประโยชนส์งูสดุ 

3.97 0.74 4.68 0.56 0.179 11 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

ด้านการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
n = 291 

สภาพปัจจุบัน สภาพความคาดหวัง ความต้องการจ าเป็น 

�̅� S.D. �̅� S.D. PNI Modified ล าดับ 
9. สถาบนัมีการสนบัสนนุใหใ้ช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน การเรียน
การสอน การสง่เสรมิการเรียนรู ้และ
การบริการทางวิชาการ 

3.79 0.76 4.63 0.6 0.222 4 

10. สถาบนัสง่เสรมิใหก้ารแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้การถ่ายทอดองคค์วามรูท้ี่ไดจ้าก
การทบทวนผลการด าเนินการ เพื่อใหไ้ด้
แนวปฏิบติัที่ดี และนวตักรรมในองคก์ร 

3.79 0.79 4.62 0.59 0.219 6 

11. สถาบนัมีการสง่เสรมิใหจ้ดักิจกรรม
การบริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่
ชมุชน และสงัคมอย่างต่อเนื่อง 

3.92 0.84 4.63 0.59 0.181 9 

12. สถาบนัมีการสง่เสรมิการเผยแพร ่
สืบสานศิลปวฒันธรรมและภมูิปัญญา
ทอ้งถิ่นอย่างต่อเนื่องทัง้ในระดบัชาติ 
และนานาชาติ 

4.2 0.75 4.72 0.52 0.124 12 

รวม 3.86 0.63 4.64 0.52 0.202 5 

 
จากตาราง 10  แสดงค่าความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาการบริหารจดัการสู่ความ

เป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ดา้นการมุ่งเนน้
ระบบปฏิบติัการ โดยรวม มีค่าความตอ้งการจ าเป็น (ค่า PNI = 0.202) เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า
มีผลความต้องการจ าเป็นเรียงล าดับดังนี ้ 1. สถาบันมีการวิเคราะห์ และการวิจัยกระบวนการ
ท างาน เพื่อลดปัญหาและตน้ทุนการด าเนินการการบริการทางวิชาการ  2. สถาบนัมีการใชผ้ลการ
ด าเนินงานการจดัหลกัสูตรการเรียนการสอน การบริการส่งเสริมการเรียนรู ้การบริการวิชาการมา
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ปรบัปรุงกระบวนการท างานขององคก์าร 3. สถาบนัมีการควบคุมก ากับการจดัโปรแกรมการเรียน
การสอนให้แก่นักศึกษาและผู้รับบริการ เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้  4. สถาบันมีการ
สนบัสนุนใหใ้ชเ้ทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน การเรียนการสอน การ
ส่งเสริมการเรียนรู ้และการบริการทางวิชาการ  5.สถาบันมีการส่งเสริมการบริการทางวิชาการที่
เชื่อมโยงกับการเรียนการสอน งานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ 6. สถาบนัส่งเสริมใหก้ารแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้การถ่ายทอดองคค์วามรูท้ี่ได้จากการทบทวนผลการด าเนินการ เพื่อใหไ้ดแ้นวปฏิบัติที่ดี 
และนวตักรรมในองคก์ร 7. สถาบนัมีการพฒันาระบบกลไกการคุม้ครองสิทธิ์ของงานวิจยัและงาน
สรา้งสรรค ์8. สถาบนัมีการจดัหลกัสตูรการเรียนการสอน การบรกิารสง่เสริมการเรียนรู ้การบริการ
ทางวิชาการ ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะหลกั  9. สถาบนัมีการสง่เสรมิใหจ้ดักิจกรรมการบรกิารทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่อง  10. สถาบันมีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่มีคุณภาพ เพื่อใชพ้ฒันาระบบงานอย่างต่อเนื่อง  11. สถาบนัมีการส่งเสริมอัต
ลกัษณ์เด่นขององคก์ร เพื่อท าใหน้ักศึกษา และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ไดร้บัผลประโยชน์
สงูสุด 12. สถาบนัมีการส่งเสริมการเผยแพร่ สืบสานศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่นอย่าง
ต่อเนื่องทัง้ในระดบัชาติ และนานาชาติ  

ตาราง 11 ค่าดชันีล  าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาการบรหิารจดัการสู่
ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ดา้นภาวะ
ผูน้  าและการน าองคก์ร เป็นรายขอ้ 

ด้านภาวะผู้น าและการน าองคก์ร 
n = 291 

สภาพปัจจุบัน สภาพความคาดหวัง ความต้องการจ าเป็น 

�̅� S.D. �̅� S.D. PNI Modified ล าดับ 
1. สถาบนัมีความเป็นผูน้  าและมีบทบาท
ในการบรหิารและการจดัการการศึกษา 

3.86 0.74 4.59 0.6 0.189 8 

2. สถาบนัมีการก าหนดบทบาทของ
บคุลากรในองคก์รไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสงูสดุ 

3.77 0.71 4.58 0.61 0.215 5 

3. สถาบนัมีการกระตุน้สง่เสรมิสนบัสนนุ
ความรว่มมือกนัภายในและภายนอก
องคก์ร 

3.86 0.78 4.63 0.55 0.199 6 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

ด้านภาวะผู้น าและการน าองคก์ร 
n = 291 

สภาพปัจจุบัน สภาพความคาดหวัง ความต้องการจ าเป็น 

�̅� S.D. �̅� S.D. PNI Modified ล าดับ 
4. สถาบนัมีภาวะผูน้  าเป็นผูน้  าการ
เปลี่ยนแปลงที่มุ่งมั่นในการท างาน 

3.82 0.8 4.65 0.55 0.217 4 

5. สถาบนัใหค้วามเชื่อมั่นว่ามีระบบ
กระบวนการบรหิารจดัการที่ดีในองคก์รได ้

3.73 0.79 4.6 0.59 0.233 3 

6. สถาบนัมีการด าเนินการจดัการ
ผลตอบแทนไดอ้ย่างทั่วถึง ยุติธรรม เสมอ
ภาค เท่าเทียมกนั 

3.61 0.85 4.57 0.68 0.266 1 

7. ผูบ้รหิารเป็นผูก้  าหนด วิสยัทศัน ์
นโยบายของสถาบนั 

4.1 0.73 4.56 0.65 0.112 11 

8. สถาบนัมีการใหค้วามรูท้างการบรหิาร
การศึกษา สามารถถ่ายทอดนโยบายสู่
การปฏิบติัได ้

3.86 0.75 4.58 0.6 0.187 9 

9. สถาบนัเป็นแบบอย่างในการน าองคก์ร
ไปสูค่วามเป็นเลิศ 

3.86 0.81 4.63 0.61 0.199 6 

10. สถาบนัมีการก าหนดทิศทาง โดย
ค านึงถึงความตอ้งการ ความจ าเป็นและ
สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
นกัศกึษา ผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสียของสถาบนั
ได ้

3.7 0.81 4.6 0.62 0.243 2 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

ด้านภาวะผู้น าและการน าองคก์ร 
n = 291 

สภาพปัจจุบัน สภาพความคาดหวัง ความต้องการจ าเป็น 

�̅� S.D. �̅� S.D. PNI Modified ล าดับ 
11. สถาบนัมีความตระหนกัและมี
เปา้หมายการพฒันาร่วมกบับคุลากรใน
เรื่องการสรา้งความเป็นเลิศการบรหิาร
จดัการดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และ
ทศันศิลป์ได ้

4.01 0.78 4.7 0.58 0.172 10 

12. สถาบนัมีการตอบสนองต่อความ
สนใจของสาธารณชนและมีวิธีการสรา้ง
ความเขม้แข็งแก่ชมุชน สงัคม และ
ประเทศได ้

3.88 0.77 4.64 0.58 0.196 7 

รวม 3.84 0.61 4.61 0.48 0.201 6 

 
จากตาราง 11  แสดงค่าความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาการบริหารจดัการสู่ความ

เป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ดา้นภาวะผูน้  า
และการน าองค์กร โดยรวม มีค่าความต้องการจ าเป็น (ค่า PNI = 0.201) เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่ามีผลความตอ้งการจ าเป็นเรียงล าดบัดงันี ้ 1. สถาบนัมีการด าเนินการจดัการผลตอบแทนได้
อย่างทั่วถึง ยุติธรรม เสมอภาค เท่าเทียมกัน 2. สถาบันมีการก าหนดทิศทาง โดยค านึงถึงความ
ตอ้งการ ความจ าเป็นและสามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัศึกษา ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียของ
สถาบันได้ 3. สถาบันให้ความเชื่อมั่นว่ามีระบบกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรได้   4. 
สถาบันมีภาวะผู้น าเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งมั่นในการท างาน 5. สถาบันมีการก าหนด
บทบาทของบุคลากรในองคก์รไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสงูสุด   6. สถาบนัมีการ
กระตุน้ส่งเสริมสนบัสนุนความร่วมมือกนัภายในและภายนอกองคก์ร และ สถาบนัเป็นแบบอย่าง
ในการน าองคก์รไปสู่ความเป็นเลิศ 7. สถาบนัมีการตอบสนองต่อความสนใจของสาธารณชนและ
มีวิธีการสรา้งความเขม้แข็งแก่ชุมชน สังคม และประเทศได้  8. สถาบันมีความเป็นผู้น าและมี
บทบาทในการบริหารและการจัดการการศึกษา 9. สถาบันมีการให้ความรู้ทางการบริหาร
การศึกษา สามารถถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบติัได้ 10. สถาบนัมีความตระหนักและมีเป้าหมาย
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การพัฒนาร่วมกบับุคลากรในเรื่องการสรา้งความเป็นเลิศการบริหารจดัการดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี 
คีตศิลป์ และทศันศิลป์ได ้11. ผูบ้รหิารเป็นผูก้  าหนด วิสยัทศัน ์นโยบายของสถาบนั 

ตาราง 12 ค่าดชันีล  าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาการบรหิารจดัการสู่
ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ดา้นการ
วางแผนกลยทุธเ์ป็นรายขอ้ 

ด้านการวางแผนกลยุทธ ์
n = 291 

สภาพปัจจุบัน สภาพความคาดหวัง ความต้องการจ าเป็น 

�̅� S.D. �̅� S.D. PNI Modified ล าดับ 
1. สถาบนัมีการจดัท าแผนกลยทุธ์
และแผนปฏิบติัการประจ าปีที่
ครอบคลมุทุกพนัธกิจขององคก์ร  

4.15 0.72 4.63 0.61 0.116 12 

2. สถาบนัมีการน าขอ้มลูผลลพัธจ์าก
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธแ์ละ
แผนปฏิบติัการในปีงบประมาณที่แลว้
มาเป็นขอ้มลูน าเขา้ใหแ้ก่บุคลากรได้
พิจารณาวางแผนรว่มกนั 

3.84 0.75 4.56 0.64 0.188 6 

3. สถาบนัสง่เสรมิใหบ้คุลากรไดม้ี
สว่นรว่มในการก าหนดเปา้หมายและ
แผนปฏิบติัการของหน่วยงาน
สอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์
และแผนงานของสถาบนั 

3.8 0.79 4.58 0.61 0.205 3 

4. สถาบนัมีการก าหนดตวัชีว้ดัแผน
กลยทุธต์ามพนัธกิจและนโยบายของ
ผูบ้รหิาร 

4.06 0.73 4.57 0.66 0.126 11 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

ด้านการวางแผนกลยุทธ ์
n = 291 

สภาพปัจจุบัน สภาพความคาดหวัง ความต้องการจ าเป็น 

�̅� S.D. �̅� S.D. PNI Modified ล าดับ 
5. สถาบนัสง่เสรมิใหบ้คุลากรทกุ
ระดบัไดร้บัการสง่เสรมิสนบัสนนุและ
การใหอ้ านาจในการด าเนินงาน
พฒันากิจกรรมของสถาบนัตามความ
รบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมาย 

3.89 0.76 4.58 0.63 0.177 8 

6. สถาบนัสง่เสรมิใหบ้คุลากร
สามารถจดัท าแผนปฏิบติัการ โดย
ถ่ายทอดจากวิสยัทศัน ์พนัธกิจ 
ค่านิยม นโยบาย และแผนงานภายใต้
การจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา
ได ้

3.83 0.8 4.53 0.67 0.183 7 

7. สถาบนัมีเปา้หมายของการวดัและ
ขัน้ตอนในการปฏิบติังาน 

3.9 0.8 4.56 0.64 0.169 9 

8. สถาบนัมีการก าหนดปณิธานของ
องคก์ร เพื่อเป็นเปา้หมายที่มีจดุเนน้
มุ่งความเป็นเลิศ 

4.1 0.78 4.65 0.58 0.134 10 

9. สถาบนัมีการก าหนดนโยบายที่มี
ความสอดคลอ้งกบัสภาพการแข่งขนั
ดา้นการศึกษาในปัจจบุนั 

3.74 0.85 4.62 0.61 0.235 1 

10. สถาบนัไดน้ าหลกัธรรมาภิบาลใน
การบรูณาการบรหิารจดัการภายใน
องคก์ร 

3.82 0.84 4.58 0.64 0.199 5 

11. สถาบนัมีระบบการบรหิารการ
เปลี่ยนแปลงภายในองคก์ร 

3.71 0.87 4.56 0.63 0.229 2 
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ตาราง 12 (ต่อ) 

ด้านการวางแผนกลยุทธ ์
n = 291 

สภาพปัจจุบัน สภาพความคาดหวัง ความต้องการจ าเป็น 

�̅� S.D. �̅� S.D. PNI Modified ล าดับ 
12. สถาบนัมีการวางแผนกลยทุธ ์มุ่ง
ระบบการบรหิารจดัการการศกึษาสู่
ความเป็นเลิศในระดบันานาชาติ โดย
ก าหนดตวัชีว้ดั ติดตาม และ
ประเมินผลไวอ้ย่างชดัเจน 

3.82 0.86 4.6 0.59 0.204 4 

รวม 3.89 0.65 4.58 0.54 0.177 7 

 
จากตาราง 12  แสดงค่าความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาการบริหารจดัการสู่ความ

เป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ด้านการ
วางแผนกลยุทธ ์โดยรวม มีค่าความตอ้งการจ าเป็น (ค่า PNI = 0.177) เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า
มีผลความตอ้งการจ าเป็นเรียงล าดบัดงันี ้ 1. สถาบนัมีการก าหนดนโยบายที่มีความสอดคลอ้งกบั
สภาพการแข่งขนัดา้นการศึกษาในปัจจุบนั 2. สถาบนัมีระบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงภายใน
องคก์ร 3. สถาบนัส่งเสรมิใหบ้คุลากรไดม้ีสว่นรว่มในการก าหนดเปา้หมายและแผนปฏิบติัการของ
หน่วยงานสอดคลอ้งกับนโยบาย ยุทธศาสตร ์และแผนงานของสถาบนั  4. สถาบนัมีการวางแผน
กลยุทธ์ มุ่งระบบการบริหารจัดการการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ โดยก าหนด
ตัวชีว้ัด ติดตาม และประเมินผลไวอ้ย่างชัดเจน  5. สถาบันไดน้ าหลกัธรรมาภิบาลในการบูรณา
การบรหิารจดัการภายในองคก์ร  6. สถาบนัมีการน าขอ้มลูผลลพัธจ์ากการด าเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณที่แลว้มาเป็นข้อมูลน าเขา้ให้แก่บุคลากรไดพ้ิจารณา
วางแผนร่วมกัน 7. สถาบันส่งเสริมใหบุ้คลากรสามารถจัดท าแผนปฏิบัติการ โดยถ่ายทอดจาก
วิสยัทัศน ์พันธกิจ ค่านิยม นโยบาย และแผนงานภายใตก้ารจัดล าดับความส าคัญของปัญหาได ้ 
8. สถาบันส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและการให้อ านาจในการ
ด าเนินงานพัฒนากิจกรรมของสถาบันตามความรบัผิดชอบที่ได้รบัมอบหมาย  9. สถาบันมี
เป้าหมายของการวดัและขัน้ตอนในการปฏิบติังาน 10. สถาบนัมีการก าหนดปณิธานขององคก์ร 
เพื่อเป็นเป้าหมายที่มีจุดเนน้มุ่งความเป็นเลิศ 11. สถาบันมีการก าหนดตัวชีว้ัดแผนกลยุทธ์ตาม
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พนัธกิจและนโยบายของผูบ้รหิาร 12. สถาบนัมีการจดัท าแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏิบติัการประจ าปี
ที่ครอบคลมุทกุพนัธกิจขององคก์ร 

ระยะที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ 
ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ตอนที่ 1 การยกร่างรูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ ดนตรี 
คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

1. น าผลการผลการศึกษาการประเมินสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของการ
พฒันารูปแบบการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของ
สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์มาสงัเคราะหแ์ละด าเนินการสรา้ง (ร่าง) รูปแบบการบริหารจดัการสูค่วาม
เป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์ ไดน้ าแนวคิด
เก่ียวกับความเป็นเลิศ ไดแ้ก่ 1) เกณฑค์ุณภาพการศึกษา เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
2) การจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) 3) เกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) 4) 
การบริหารคุณภาพ ( Total Quality Managemant: TQM) 5) แนวปฏิบัติที่ ดี  (Best Practice) 
ประกอบดว้ย 1) ภาวะผูน้  าและการน าองคก์ร 2) การวางแผนกลยุทธ์ 3) การใหค้วามส าคัญกับ
ผูร้บับริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 4) การวัด การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้5) การมุ่งเนน้
บคุลากร 6) การมุ่งเนน้ระบบปฏิบติัการ 7) ผลลพัธก์ารด าเนินการ สรา้งรูปแบบการบริหารจดัการ
สูค่วามเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ซึ่งน าผล
ที่ไดจ้ากการวิเคราะหเ์นือ้หาการสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้ง พบว่า ดา้นการใหค้วามส าคัญกับ
ผูร้บับริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย มีความตอ้งการจ าเป็นมากที่สุด (ค่า PNI = 0.261) รองลงมา 
คือ ดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร (ค่า PNI = 0.249) รองลงมา คือ ดา้นการวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู ้รองลงมา คือ ดา้นผลลัพธ์การด าเนินการ  (ค่า PNI = 0.229)  รองลงมา คือ ดา้น
การมุ่งเนน้ระบบปฏิบติัการ (ค่า PNI = 0.202) รองลงมา คือ ดา้นภาวะผูน้  าและการน าองคก์ร (ค่า 
PNI = 0.201)  และรองลงมา คือ ดา้นการวางแผนกลยุทธ์ (ค่า PNI = 0.177) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายขอ้ที่มีค่าความตอ้งการจ าเป็น (PNI) อนัดบัแรก  

ผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาค่า PNI ทุกอนัดับของแต่ละองคป์ระกอบ เพื่อน ามายกร่างรูปแบบ
รวมทัง้พิจารณาเพิ่มเติมหัวขอ้วิธีการที่ส  าคัญในประเด็นที่ไดศ้ึกษา จากแนวคิด ของรูปแบบการ
บรหิารจดัการ 7s Mckinsey  EdPEx  TQA PMQA  TQM และ Best Practice  
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2. ด าเนินการแบบสอบถามความคิดเห็นจากผูท้รงคณุวฒุิที่ใชใ้นการพิจารณาเป็นผู้
มีความรู ้ประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญดา้นการบริหารจัดการองคก์รทางดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี 
คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ โดยพิจารณาจากผลงานวิชาการ และประสบการณ์ในการท างานที่
เก่ียวขอ้งกับนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์  โดยผูท้รงคุณวุฒิที่ใชใ้นการพิจารณา ทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ านวน 9 คน ผลจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ใชใ้นการ
พิจารณา ปรากฏดงัตาราง 13  

ตาราง 13 ผลการพิจารณารูปแบบการบรหิารจดัการสูค่วามเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ 
และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 

ร่างก่อนเสนอผู้ทรงคณุวุฒิ 

ระดับความคดิเหน็ 
ข้อเสนอแนะ เหน็

ด้วย 
ไม่เหน็
ด้วย 

1. ภาวะผู้น าและการน าองคก์ร    

1.1 สถาบนัมกีารบรหิารจดัการเงินเดือน คา่จา้ง 
ค่าตอบแทนไดอ้ย่างทั่วถงึ ยตุิธรรม เสมอภาค 
และเท่าเทยีมกนั  

8 
คิดเป็น
รอ้ยละ 
88.9 

1 
คิดเป็น
รอ้ยละ 
11.1 

1. (ปรบัเป็น) ...ยตุิธรรม เสมอภาค และ
เท่าเทยีมกนั ทัง้นีผู้ป้ฏิบตังิานจะตอ้งมี
การพฒันาความสามารถและท าผลงาน
ใหเ้ป็นท่ีประจกัษ์ 
2. ควรเพิม่เตมิในการใหร้างวลัส าหรบัผูท้ี่
มีผลการปฏิบตัิงานเป็นเลิศ เพื่อสรา้งขวญั
และก าลงัใจ 

1.2 สถาบนัมกีารก าหนดทิศทาง โดยค านงึถึง
ความตอ้งการ ความจ าเป็น และสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของนกัศกึษา และผูม้ี
ส่วนไดส่้วนเสียตา่งๆ ได ้

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

 1. (ปรบัเป็น) สถาบนัมกีารก าหนด
ทิศทางนโยบายโดยค านงึถึงความตอ้งการ
... 

2. (ปรบัเป็น) ...และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย
ต่างๆ ได ้อยา่งเป็นระบบและทนัต่อ
สถานการณปั์จจบุนั 

1.3 สถาบนัใหค้วามเชื่อมั่นว่ามีระบบ
กระบวนการบรหิารจดัการท่ีดีในองคก์รได ้  

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

ร่างก่อนเสนอผู้ทรงคณุวุฒิ 

ระดับความคดิเหน็ 
ข้อเสนอแนะ เหน็

ด้วย 
ไม่เหน็
ด้วย 

1.4 สถาบนัมีภาวะผูน้  าและการเป็นผูน้  าการ
เปล่ียนแปลงที่มุง่มั่นในการท างานในองคก์ร 

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

 (ปรบัเป็น) สถาบนัมีภาวะผูน้  าและเป็น
ผูน้  า... 

1.5 สถาบนัมกีารก าหนดบทบาทของบคุลากร
ในองคก์รไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสงูสดุ 

8 
คิดเป็น
รอ้ยละ 
88.9 

1 
คิดเป็น
รอ้ยละ 
11.1 

ในบางกรณี สถาบนัมกีารก าหนดบทบาท
เอือ้ต่อบคุคลใดบคุคลหนึ่งโดยไม่ค านงึถึง
ส่วนรวม 

 

1.6 สถาบนัมกีารกระตุน้ส่งเสรมิสนบัสนนุความ
รว่มมือกนัภายในและภายนอกองคก์ร และ 
สถาบนัเป็นแบบอยา่งในการน าองคก์รไปสู่
ความเป็นเลิศ  

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

 1. ควรตัง้เป้าหมายไปสู่ความเป็นเลิศ 
และเป็นท่ียอมรบัในระดบันานาชาติ 

2. สถาบนัควรมีทนุส่งเสรมิบคุลากร 
ที่มีศกัยภาพในการรว่มมือและตดิต่อ 
กบัองคก์รภายนอก 

1.7 สถาบนัมกีารตอบสนองต่อความสนใจของ
สาธารณชนและมีวิธีการสรา้งความเขม้แขง็แก่
ชมุชน สงัคม และประเทศได ้

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

  
 
 
 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวกับประเด็นภาวะผู้น าและการน าองคก์ร 
1. วิสยัทศันข์องผูบ้รหิารเป็นแนวทางส าคญัที่ จะชีแ้นวทางในการด าเนินงานของสถาบนัเฉพาะทาง แห่งนีแ้ละอยาก
ใหส้ถาบนัมี ส่วนรว่มในการผลกัดนัใหท้างภาครฐัเล็งเห็นถึงความส าคญัในการท านบุ ารุงศิลปะวฒันะธรรมไทยใน
ยทุธศาสตรช์าติพรอ้มใหท้นุสนบัสนนุท่ีอาจไม่ไดม้องผลลพัธเ์ป็นนวตักรรมอย่างทางสายวิทยาศาสตร ์แต่เป็นการ
ยกระดบัคณุภาพ ชีว้ดัการสืบสานและต่อยอดมรดกทางวฒันธรรมใหย้ั่งยืน  รวมทัง้เผยแพรใ่นระดบันานาชาติดงึดดู
การท่องเที่ยวทางวฒันธรรมใหก้บัต่างชาติได ้

2. ควรเพิ่มเติมดา้นผูน้  าในการสรา้งคณุภาพชีวติใหก้บับคุลากรในองคก์รเพื่อเพิ่ม ศกัยภาพในการปฏิบตัิหนา้ที่ 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

ร่างก่อนเสนอผู้ทรงคณุวุฒิ 

ระดับความคดิเหน็ 
ข้อเสนอแนะ เหน็

ด้วย 
ไม่เหน็
ด้วย 

2. การวางแผนกลยุทธ ์    

2.1 สถาบนัมกีารก าหนดนโยบายที่มีความ
สอดคลอ้งกบัสภาพการแข่งขนัดา้นการศกึษา
ในยคุปัจจบุนั  

8 
คิดเป็น
รอ้ยละ 
88.9 

1 
คิดเป็น
รอ้ยละ 
11.1 

1. ปัจจบุนัมีสถาบนัการศกึษาเปิดมากขึน้ 
สถาบนัควรสรา้งจดุเด่นเฉพาะที่จะดงึดดู
ผูเ้รียน ซึ่งอาจไม่ไดเ้ป็นเฉพาะกลุ่มวยั
นกัศกึษาแต่สามารถเป็นกลุ่มผูส้งูวยัดว้ย 

2. (ปรบัเป็น) ...ที่มีความสอดคลอ้งกบั
สภาพการดา้นการศกึษาในยคุปัจจบุนั 

3. และควรพฒันาจดุเนน้ดา้น
ศิลปวฒันธรรม ใหเ้ป็นท่ียอมรบัต่อสงัคม
และชมุชน 

 
2.2 สถาบนัมีระบบการบรหิารการเปล่ียนแปลง
ภายในองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

8 
คิดเป็น
รอ้ยละ 
88.9 

1 
คิดเป็น
รอ้ยละ 
11.1 

1. ภายใตร้ะเบียบราชการท่ีเป็นขัน้ตอน 
ตอ้งหาวิธีวา่จะท าอยา่งไรใหก้าร
ปรบัเปล่ียนภายในคล่องตวัและมี
ประสิทธิภาพท่ีสดุ 

2. (ปรบัเป็น)... สถาบนัมีระบบการบรหิาร
การก ากบัดแูลภายในองคก์ร 

3. แตใ่นบางกรณีก็ไม่สามารถท า
ได ้100% เนื่องจากสถาบนัมีองคก์รที่อยู่
ภายใตป้กครอง หลายแห่ง 

2.3 สถาบนัส่งเสรมิใหบ้คุลากรไดม้ีส่วนรว่มใน
การก าหนดเปา้หมายและแผนปฏิบตัิการ
ภายในองคก์รและสอดคลอ้งกบันโยบาย และ
ยทุธศาสตร ์   

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

 1. (ปรบัเป็น) ... และยทุธศาสตรข์อง
องคก์ร 

2. การวางแผนในการก าหนด
เป้าหมาย ควรใหผู้ม้ีส่วนไดส่้วนเสียเขา้มา
มีส่วนรว่มดว้ย 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

ร่างก่อนเสนอผู้ทรงคณุวุฒิ 

ระดับความคดิเหน็ 
ข้อเสนอแนะ เหน็

ด้วย 
ไม่เหน็
ด้วย 

2.4 สถาบนัมกีารวางแผนกลยทุธ ์มุ่งระบบการ
บรหิารจดัการการศกึษาสู่ความเป็นเลิศในระดบั
นานาชาติ โดยก าหนดตวัชีว้ดั ตดิตาม และ
ประเมินผลไวอ้ย่างชดัเจน 

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

 1. ควรจดัตัง้ทีมงานศกึษาอยา่งจรงิจงั 
เพื่อยกระดบั มาตรฐาน เพื่อจะไดเ้ผยแพร่
พนัธกิจ ของสถาบนัไปในระดบันานาชาติ
เพิ่มมากขึน้ 

2. สถาบนัควรมกีารส่งเสรมิบคุลากรใหม้ี
ความเชี่ยวชาญในภาษาที่สอง เพื่อท าการ
ติดต่อในระดบันานาชาติต่อไป 

2.5 สถาบนัไดม้กีารน าหลกัธรรมาภิบาลใน
การบรูณาการบรหิารจดัการภายในองคก์ร  

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

 (ปรบัเป็น) สถาบนัไดม้ีการน าหลกั 
ธรรมาภิบาลมาใชใ้นการ... 

2.6 สถาบนัมกีารน าขอ้มลูผลลพัธจ์ากการ
ด าเนินงานตามแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏิบตัิการ
ในปีงบประมาณที่แลว้มาเป็นขอ้มลูน าเขา้ใหแ้ก่
บคุลากรไดพ้ิจารณาวางแผนรว่มกนั   

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

  

2.7 สถาบนัส่งเสรมิใหบ้คุลากรสามารถจดัท า
แผนปฏิบตัิการ โดยถ่ายทอดจากวิสยัทศัน ์ 
พนัธกิจ ค่านยิม นโยบาย และแผนงานภายใต้
การจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาได ้  

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

 (ปรบัเป็น) ...ความส าคญัของปัญหา 
ได ้ตลอดจนมีการติดตามผลและ
ประเมินผล 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวกับประเด็นการวางแผนกลยุทธ ์

1. เห็นดว้ยกบัหลกัการอยากใหง้านท่ีสามารถน าไปต่อยอดเพื่อเสนอแนะแผนท่ีเป็นรูปธรรมมากขึน้ อาจสมัภาษณ์
บคุลากรหรือผูเ้ชี่ยวชาญใหร้ะดมความคิดวางแผนกลยทุธใ์หก้บัสถาบนั 

2. กลยทุธส์ าคญัขององคก์รขนาดใหญ่ คือการบรหิารใหห้น่วยย่อยขององคก์ร ในท่ีนีค้ือ คณะวชิา ภาควิชา ไปจนถงึ
บคุลากรรายบคุคล มีโอกาสมากขึน้ในการพฒันาและเผยแพรศ่กัยภาพเฉพาะตวัของตนเอง ฉะนัน้ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย
ส าคญัขององคก์ร คือ บคุลากรภายในขององคก์รเป็นล าดบัแรก กอ่นท่ีจะผลกัดนักลยทุธเ์พื่อตอบสนองผูม้ีส่วนไดส่้วน
เสียภายนอกองคก์ร 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

ร่างก่อนเสนอผู้ทรงคณุวุฒิ 

ระดับความคดิเหน็ 
ข้อเสนอแนะ เหน็

ด้วย 
ไม่เหน็
ด้วย 

3. การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ และผู้
มีส่วนได้สว่นเสีย 

   

3.1 สถาบนัมีทนุสนบัสนนุใหก้บันกัศกึษาไป
ศกึษาแลกเปล่ียนเรียนรูร้ะหวา่ง
สถาบนัอดุมศกึษาที่ไดท้  า MOU รว่มกนัใน
ต่างประเทศ    

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

 1. สถาบนัสามารถหาทนุภายนอกมา
สนบัสนนุไดเ้ช่นองคก์รในตา่งประเทศ 
DAAD (เยอรมนั), DEAD (ออสเตรีย) 

2. ควรส่งเสรมิเป็นระบบใหช้ดัเจน  
เป็นภาคเรยีนหรือปีการศกึษา 

3. ควรมีทนุการศกึษาใหน้กัศกึษาได้
แลกเปล่ียนกบัสถาบนัท า MOU  
เพื่อเป็นการ กระตุน้ศกัยภาพของผูเ้รียน 

โดยเนน้ประเทศที่มีความเจรญิทางดา้น
การจดัการศกึษาและเทคโนโลยี 

3.2 สถาบนัมงีบประมาณสนบัสนนุที่เพียงพอ
และเหมาะสมในการจา้งอาจารยผ์ูส้อน
ชาวต่างชาติสอนนกัศกึษาในรายวิชาเฉพาะทาง  

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

 1. หากสามารถท า MOU กลบั
มหาวิทยาลยัในตา่งประเทศ ลอง
พิจารณาเชิญอาจารยต์า่งชาติมาสอนเป็น
เทอมหรือแลกเปล่ียนบคุลากรเป็นเทอม
หรือระยะเวลาที่เหมาะสม 

2. ควรส่งเสรมิใหน้กัศกึษาไดม้ีองคค์วามรู ้
อย่างนอ้ยสองภาษา 

 3.3 สถาบนัมีระบบในการบรหิารจดัการ การ
รอ้งเรียนของนกัศกึษา และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย
กลุ่มต่าง ๆ   

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

 (ปรบัเป็น) ...มีส่วนไดส่้วนเสยีกลุม่ 
ต่าง ๆ ที่มีประสิทธิผล 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

ร่างก่อนเสนอผู้ทรงคณุวุฒิ 

ระดับความคดิเหน็ 
ข้อเสนอแนะ เหน็

ด้วย 
ไม่เหน็
ด้วย 

3.4 สถาบนัมกีารท าวิจยัเก่ียวกบัหลกัสตูร
การศกึษา การบรกิารทางวิชาการ ที่เก่ียวขอ้ง
กบัคณุคา่ ตน้ทนุ หรือรายไดข้องสถาบนั และ
น ามาใชป้ระโยชนใ์นการวางแผนขององคก์รได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

 1. สถาบนัไดส้รา้งเครือข่ายกบัหน่วยงาน
เอกชนมากนอ้ยเพียงใดหาก สรา้งความ
รว่มมือกนัไดน้า่จะเกดิประโยชนร์ว่มกนั 
ทัง้สองฝ่าย 

2. (ปรบัเป็น) ... ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสงูสดุ 

3.5 สถาบนัมชี่องทางในการติดตอ่ส่ือสารกบั
นกัศกึษา และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

 1. ช่องทางการประชาสมัพนัธข์อ้มลูและ
วิธีการติดต่อ/เจรจาตอ้งมีประสิทธิภาพ 

2. ควรมีการอบรมนกัศกึษาเรื่อง
นวตักรรมการส่ือสารรูปแบบ 
ใหม่ ๆ เพื่อเป็นการลดขัน้ตอนในการ
ติดต่อสื่อสารกบันกัศกึษา 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวกับประเด็นการให้ความส าคัญกบัผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 

1. สถาบนัเป็นแหล่งรวมความรูท้ี่เป็นมรดกทางศิลปะและวฒันธรรมไทยควรคา่อยา่งยิ่งที่จะเผยแพรพ่นัธกิจไปสู่ระดบั
นานาชาติและควรเปิด โอกาสใหน้กัศกึษาตา่งชาติไดม้าเรียนรูห้รือแลกเปล่ียนผ่านทาง MOU หรือช่องทางอื่น ๆ 

2. ความรว่มมอืกบัสถาบนัท่ีไดท้ า MOU เป็นเครื่องมือที่ส  าคญัในการสรา้งการรบัรูถ้งึศกัยภาพของสถาบนัการศกึษา
ในระดบัชาติและนานาชาติ แต่ประเด็นส าคญัคือ ตอ้งบรหิารจดัการเนือ้หาในการท าความรว่มมือใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียภายในองคก์ร (โดยเฉพาะนกัศกึษา) เพื่อใหก้ิจกรรมความรว่มมือคุม้ค่ากบั
งบประมาณ และมกีารสานต่อ ไปสู่กิจกรรมอื่นๆ อยา่งยงัยืนในอนาคต 

3. สถาบนัควรมีทนุสนบัสนนุใหก้บันกัศกึษาดงันี ้1) ทนุเรียนดีศลิปะเด่น 2) ทนุความประพฤตดิแีต่ยากจน 

4. การวัด การวิเคราะห ์และการจัดการ
ความรู้ 

   

4.1 สถาบนัไดม้กีารจดัการความรูผ่้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารระหว่าง
ผูบ้รหิาร คณาจารย ์บคุลากร นกัศกึษาและผูม้ี
ส่วนไดส่้วนเสีย 
กลุ่มต่าง ๆ   

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

 ตอ้งทนัสมยัและอพัเดทใหส้ม ่าเสมอทนั
เหตกุารณ ์
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

ร่างก่อนเสนอผู้ทรงคณุวุฒิ 

ระดับความคดิเหน็ 
ข้อเสนอแนะ เหน็

ด้วย 
ไม่เหน็
ด้วย 

4.2 สถาบนัมกีารใชข้อ้มลูและระบบสารสนเทศ
ไดอ้ย่างมีประสิทธิผล เพื่อติดตามผลกา
ปฏิบตัิงาน และผลการด าเนินการโดยรวมของ
องคก์ร  

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

 (ปรบัเป็น) สถาบนัมีการใชข้อ้มลูและ
ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิผล... 

4.3 สถาบนัใหก้ารสนบัสนนุดา้นเทคโนโลยีใน
การพฒันาสถาบนัใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู ้ 

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

 1. สามารถมุง่เนน้พฒันา e-learning 

2. (ปรบัเป็น) สถาบนัใหก้ารพฒันา
สนบัสนนุดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพื่อยกระดบัสถาบนั... 

4.4 สถาบนัใหก้ารสนบัสนนุงบประมาณในการ
พฒันาใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู ้  

8 
คิดเป็น
รอ้ยละ 
88.9 

1 
คิดเป็น
รอ้ยละ 
11.1 

 อาจมีความซ า้ซอ้นกบัในขอ้ 4.3 

4.5 สถาบนัมกีารส่งเสรมิใหบ้คุลากรสามารถ
แสดงความคิดเห็นทางดา้นการจดัการความรู ้
ต่อผูบ้งัคบับญัชาไดโ้ดยตรง 

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

  

4.6 สถาบนัมกีารใชร้ะบบการส่ือสารและ
เทคโนโลยี เพื่อสรา้งเครือข่ายดา้นการจดัการ
ความรู ้  

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

 1. ในยคุการเรียนแบบออนไลนส์ามารถ
สรา้งเครือขา่ยรว่มกบัสถาบนัใน MOU 
เพื่อแลกเปล่ียนวิชาบรรยายได ้เผยแพร่
ศาสตรค์วามรูท้ี่เราเป็นจดุเด่นและรบัฟัง
ศาสตรอ์ื่น ๆ 

2. (ปรบัเป็น) ...ดา้นการจดัการความรูไ้ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.7 สถาบนัมีระบบการยกย่องหรือการใหร้างวลั 
(Rewards) เพื่อเอือ้ตอ่การจดัการความรูใ้น
องคก์ร 

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

 1. (ปรบัเป็น) ...การจดัการความรูใ้น
องคก์ร และเกิดประสิทธิผลอย่างเป็น
รูปธรรม 
2. ควรมีการกระจายใหท้ั่วถึงมากกวา่นี ้
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

ร่างก่อนเสนอผู้ทรงคณุวุฒิ 

ระดับความคดิเหน็ 
ข้อเสนอแนะ เหน็

ด้วย 
ไม่เหน็
ด้วย 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวกับประเด็นการวัด การวิเคราะห ์และการจัดการความรู้ 
1. ดว้ยปัจจบุนัเทคโนโลยีดิจิทลั เอือ้ประโยชนต์่อการเรียนรูอ้อนไลนม์ากยิ่งขึน้ หากสามารถจดัท า Databases 
ฐานขอ้มลูดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์  และทศันศิลป์ โดยเฉพาะที่เก่ียวกบัศิลปะวฒันธรรมไทยจะเป็นประโยชน์
มากในการเผยแพรอ่งคค์วามรู ้

2. สถาบนัควรพฒันาระบบการวดัองคค์วามรูอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีการบรหิารจดัการในการน าผลการวิเคราะหม์า
หาแนวปฏิบตัิต่อไป ในดา้นผูบ้รหิาร บคุลากร และนกัศกึษา 

5. การมุ่งเน้นบคุลากร    

5.1 สถาบนัมีระบบการถา่ยทอดวิธีการ
ปฏิบตัิงานใหแ้ก่บคุลากรในองคก์ร  

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

  

 5.2 สถาบนัมีระบบการใหค้  าแนะน าและ
ปรกึษาในการปฏิบตัิงานแก่บคุลากรในองคก์ร   

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

 1. สามารถเชิญวิทยากรภายนอกมา
อบรมเพิ่มพนูความรูใ้นการปฏิบตัิงานได ้

2. (ปรบัเป็น) สถาบนัมีระบบการให้
ค าแนะน าและปรกึษาที่มีประสิทธิผล... 

 5.3 สถาบนัมีระบบการอทุธรณแ์ละการรอ้ง
ทกุขท์ี่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ
รอ้งเรียนในเรื่องความไมเ่ป็นธรรมของบคุลากร   

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

 เรื่องการรอ้งเรยีนเก่ียวกบัความไม่เป็น
ธรรม ควรมีการพิจารณาใหโ้ปรง่ใสกวา่
นี ้เพราะบางเรื่องถกูละเลย 

 5.4 สถาบนัมีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมกบัทกุคน และไดผ้ล
การประเมินที่ถกูตอ้งเหมาะสมที่สดุ 

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

  

5.5 สถาบนัมกีารจดัการระบบการบรหิาร
ทรพัยากรบคุคลในองคก์รไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

ร่างก่อนเสนอผู้ทรงคณุวุฒิ 

ระดับความคดิเหน็ 
ข้อเสนอแนะ เหน็

ด้วย 
ไม่เหน็
ด้วย 

5.6 สถาบนัมีระบบการใหร้างวลั ยกย่องเชดิชู
เกียรติแก่ผูบ้รหิาร คณาจารย ์และบคุลากรท่ีมี
ผลการปฏิบตัิงานดเีด่น 

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

  

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวกับประเด็นการมุ่งเน้นบุคลากร 
1. การใหค้วามส าคญักบัการพฒันาและคณุภาพชีวติที่ดีของบคุลากรเป็นส่ิงจ าเป็นมาก และอยากใหเ้ขาเห็นคณุคา่
ของงานที่เขาไดท้ า สถาบนัอาจใหส้วสัดิการการเรียนศิลปะและดนตรีกบัพนกังาน หรือรูปพนกังานท่ีสนใจเพื่อใหเ้ขามี
แรงบนัดาลใจในการท างาน 

2. สถาบนัมีการสนบัสนนุดา้นเทคโนโลยีและเครื่องมือสื่อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมในยคุดจิิทลั ใหแ้ก่บคุลากรท่ีมี
ความจ าเป็น สนบัสนนุในดา้นการท าผลงานทางวชิาการ/การศกึษา 

3. ควรมีการพฒันาบคุลากรใหต้รงกบัการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง และทนัต่อการเปล่ียนแปลง 

6. การมุ่งเน้นระบบปฏิบตัิการ    

6.1 สถาบนัมกีารวิเคราะห ์และการวิจยั
กระบวนการปฏิบตัิงาน เพื่อลดปัญหาและ
ตน้ทนุการด าเนินการการบรกิารทางวชิาการ  

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

 (ปรบัเป็น) ...กระบวนการปฏิบตังิานที่มี
ประสิทธิภาพ... 

 6.2 สถาบนัมีการใชผ้ลการด าเนนิงานการจดั
หลกัสตูร การเรียนการสอน การบรกิารส่งเสรมิ
การเรียนรู ้การบรกิารทางวิชาการมาปรบัปรุง
กระบวนการท างานขององคก์ร 

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

 1. (ปรบัเป็น) ...กระบวนการท างานของ
องคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. บคุลากรบางส่วนยงัขาดความรูเ้รื่อง
หลกัสตูรในการเรียนการสอน 

 
6.3 สถาบนัมกีารควบคมุก ากบั ดแูลการบรหิาร
จดัการโปรแกรมการเรียนการสอนใหแ้ก่
นกัศกึษาและผูร้บับรกิาร เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ก าหนดไว ้ 

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

ร่างก่อนเสนอผู้ทรงคณุวุฒิ 

ระดับความคดิเหน็ 
ข้อเสนอแนะ เหน็

ด้วย 
ไม่เหน็
ด้วย 

6.4 สถาบนัมกีารสนบัสนนุใหใ้ชเ้ทคโนโลยีที่มี
ความเหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงาน การเรียนการสอน การส่งเสรมิการ
เรียนรู ้และการบรกิารทางวิชาการ   

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

 ควรสนบัสนนุการสอนออนไลน ์e-
learning Internet database โปรแกรม
ของงานการแสดงหรือขอ้มลูตา่ง ๆ ที่เป็น
ประโยชน ์

 
 6.5 สถาบนัมีการส่งเสรมิการบรกิารทาง
วิชาการที่เชื่อมโยงกบัการเรยีนการสอน 
งานวจิยัและงานสรา้งสรรค ์

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

 1. งานวจิยัและงานสรา้งสรรคเ์ก่ียวกบั
ศิลปะวฒันะธรรมไทยหากสามารถแปล
เป็นภาษาองักฤษไดจ้ะ สามารถเผยแพร่
ไดใ้นระดบันานาชาติ 
2. ควรสรา้งเครือขา่ยในการใหบ้รกิาร
ทาง วชิาการ เพื่อเป็นการแลกเปล่ียน
เรียนรู ้

6.6 สถาบนัส่งเสรมิใหก้ารแลกเปล่ียนเรียนรู ้
การถา่ยทอดองคค์วามรูท้ี่ไดจ้ากการทบทวนผล
การด าเนินการ เพื่อใหไ้ดแ้นวปฏิบตัิที่ดี และ
นวตักรรมในองคก์ร 

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

  

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวกับประเด็นการมุ่งเน้นระบบปฏิบตัิการ 
ระบบการท างานเป็นทีมการแบ่งงานใหเ้หมาะสมกบัความถนดัของบคุคลเป็นส่ิงส าคญัใหแ้ต่ละคนมีหนา้ที่การท างาน
ชดัเจนและควรมีบนัทึกรายงานปฏิบตัิงานไวด้ว้ยในกรณีที่ตอ้งลาจะไดส้ามารถใหค้นมาแทนงานไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

 
7. ผลลัพธก์ารด าเนินการ    

7.1 สถาบนัมกีารเตรียมความพรอ้ม
ระบบปฏิบตัิการ กรณีเกดิภยัพิบตัิ และภาวะ
ฉกุเฉิน   

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

 ศกึษากรณีตวัอยา่งจากสถาบนัอืน่ในช่วง 
Covid-19 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

ร่างก่อนเสนอผู้ทรงคณุวุฒิ 

ระดับความคดิเหน็ 
ข้อเสนอแนะ เหน็

ด้วย 
ไม่เหน็
ด้วย 

7.2 สถาบนัไดม้กีารน าผลการส ารวจความพึง
พอใจในการปฏิบตังิานของบคุลากร (ความสขุ
ในการท างาน) มาพฒันาและปรบัปรุงในองคก์ร  

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

 1. (ปรบัเป็น) ... มาพฒันาและปรบัปรุง
การด าเนินการในองคก์รไดอ้ย่างมี
ประสิทธิผล 

2. ควรมีการส ารวจความพึงพอใจ และ
น ามาปรบัปรุงและพฒันาตาม
ขอ้เสนอแนะ 

 7.3 สถาบนัไดม้ีการน าผลการส ารวจความไม่
พึงพอใจ (ระบบการท างาน การจดัการเรียนการ
สอน การบรกิารทางวชิาการ) และการจดัการ
เรื่องรอ้งทกุข ์(นกัศกึษา บคุลากร และผูม้ีส่วน
ไดส่้วนเสีย) มาพฒันาและปรบัปรุงในองคก์ร   

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

 (ปรบัเป็น) ...มาพฒันาและปรบัปรุงใน
องคก์รและเกิดประสิทธิผล 

 7.4 สถาบนัมีการส่งเสรมิใหน้กัศกึษา และผูม้ี
ส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มต่าง ๆ มีความเท่าเทียมใน
การเขา้ถงึทรพัยากร และส่ิงอ านวยความ
สะดวกไดอ้ยา่งเหมาะสม   

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

  

 7.5 สถาบนัมีการส ารวจความพงึพอใจของผูม้ี
ส่วนไดส่้วนเสียหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งที่มีต่อการ
ด าเนินการจดัการเรียนการสอน การบรกิาร
ส่งเสรมิการเรียนรู ้การบรกิารทางวิชาการ 

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

  

7.6 สถาบนัมกีารสนบัสนนุดา้นวสัด ุอปุกรณท์ี่
เอือ้ต่อการปฏิบตัิงานไดอ้ย่างเพยีงพอ และ
เหมาะสม   

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

  

7.7 สถาบนัมกีารปรบัโครงสรา้งขององคก์รให้
เหมาะสม เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของ
ประชาชนสงัคม และประเทศชาติ 

9 
คิดเป็น
รอ้ยละ 

100 

  

 



  164 

ตาราง 13 (ต่อ) 
 

ร่างก่อนเสนอผู้ทรงคณุวุฒิ 

ระดับความคดิเหน็ 
ข้อเสนอแนะ เหน็

ด้วย 
ไม่เหน็
ด้วย 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวกับประเด็นผลลัพธก์ารด าเนินการ 
1. โดยรวมเห็นดว้ยในหลกัการและแนวทางที่เขียนไวอ้ยากใหง้านนีไ้ดม้ีการศกึษาต่อยอดไปอีกเพื่อลงลกึใน
รายละเอียดใหเ้ห็นแนวทางที่เป็นรูปธรรมมากขึน้และเหมาะกบัสถาบนัเฉพาะทาง การสมัภาษณพ์นกังานบคุลากร
ของสถาบนัน่าจะท าใหเ้ห็นภาพการด าเนินการและแนวทางในการแกปั้ญหาเพื่อปรบัโครงสรา้งองคก์รใหท้ างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตอ้งการของชาติมากที่สดุ 

2. ในเรื่องการส ารวจความพึงพอใจ ควรน าขอ้มลูเหล่านัน้มาพฒันาและปรบัปรุงใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม ซึ่งในบางกรณีก็
ถกูละเลยและปล่อยผ่าน ดงันัน้จงึควรท่ีจะมีฝ่ายวเิคราะหแ์ละด าเนินการติดตามผล เพื่อความพึงพอใจของทกุคนใน
องคก์ร 

 
ข้อเสนอแนะภาพรวม 

1. ในทกุประเด็นทัง้ 7 หวัขอ้ใหญ่ ควรเนน้เรื่องความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหอ้งคก์รพฒันาสู่ความเป็น
เลิศได ้และมีความยั่งยืน 

2. น าผลลพัธท์ี่ไดท้ัง้ 7 ขอ้มาเป็นขอ้มลูในการพฒันาหลกัสตูรเดมิ และสรา้งหลกัสตูรใหม่ในระดบันานาชาตเิพิ่ม 

 
สรุปรูปแบบการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศ มี 7 ดา้น ประกอบดว้ย 1) ภาวะผูน้  า

และการน าองคก์ร มี 7 ขอ้ 2) การวางแผนกลยุทธ์ มี 7 ขอ้ 3) การใหค้วามส าคัญกับผูร้บับริการ
และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย มี 5 ขอ้ 4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้มี 7 ขอ้ 5) การ
มุ่งเนน้บคุลากร มี 6 ขอ้ 6) การมุ่งเนน้ระบปฏิบติัการ มี 6 ขอ้ 7) ผลลพัธก์ารด าเนินการ มี 7 ขอ้ 

ตอนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

จากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่ใช้ในการพิจารณากับกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 9 คน ท าใหไ้ดรู้ปแบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีต
ศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถาบนัที่มีอ  านาจในการ
ตัดสินใจ ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อ  านวยการ
วิทยาลัย รองผูอ้  านวยการวิทยาลัย คณาจารยแ์ละบุคลการทางการศึกษาในสงักัดที่รบัผิดชอบ
ดา้นการบริหารจดัการดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ คือ ส านกังานอธิการบดี คณะ
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ศิลปวิจิตร คณะศิลปนาฏดรุิยางค ์คณะศิลปศึกษา วิทยาลยันาฏศิลป วิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ 
วิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง วิทยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด วิทยาลยั
นาฏศิลปสุโขทัย วิทยาลยันาฏศิลปกาฬสินธุ ์วิทยาลยันาฏศิลปลพบุรี วิทยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี 
วิทยาลยันาฏศิลปพัทลุง วิทยาลยันาฏศิลปสุพรรณบุรี วิทยาลยันาฏศิลปนครราชสีมา วิทยาลัย
ช่างศิลป วิทยาลยัช่างศิลปสพุรรณบุรี วิทยาลยัช่างศิลปนครศรีธรรมราช จ านวนทัง้หมด 19 แห่ง 
แห่งละ 3 คน จ านวน 57 คน เพื่อพัฒนาเป็นรูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้าน
นาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ โดยเลือกขอ้คะแนนเฉลี่ยสงู
กว่าที่ก าหนด 3.51 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 จากการทดสอบที (One Sample t-test) 
มาสรุปเป็นรูปแบบการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์
ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ดงัแสดงในตาราง 14 

ตาราง 14 จ านวนและรอ้ยละของกลุม่ตวัอย่าง จ าแนกตาม เพศ อาย ุวฒุิการศกึษา ต าแหน่ง 
ประสบการณใ์นการท างาน และหน่วยงานตน้สงักดัสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) (n=57) ร้อยละ 
เพศ 
1. ชาย 
2. หญิง 

20 
37 

35.09 
64.91 

รวม 57 100.0 
อายุ 
1. ไม่เกิน 30 ปี 
2. 31 – 40 ปี 
3. 41 – 50 ปี 
4. ตัง้แต่ 51 ปีขึน้ไป 

1 
12 
19 
25 

1.75 
21.05 
33.33 
43.86 

รวม 57 100.00 
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ตาราง 14 (ต่อ) 

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) (n=57) ร้อยละ 
วุฒกิารศึกษา 
1. ต ่ากว่า ปรญิญาตรี 
2. ปรญิญาตรี 
3. ปรญิญาโท 
4. ปรญิญาเอก 

- 
13 
36 
8 

- 
22.81 
63.16 
14.04 

รวม 57 100.00 
ต าแหน่ง 
1. อธิการบดี รองอธิการบดี ผูช้่วยอธิการบดี  
2. คณบดี รองคณบดี ผูอ้  านวยการวิทยาลยั 
รองผูอ้  านวยการวิทยาลยั  
3. หวัหนา้หน่วยงานที่ขึน้ตรงต่ออธิการบดี 
4. อาจารย/์ครูผูส้อนปรญิญาตรี  
ผูช้่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์
ศาสตราจารย ์
5. หวัหนา้ภาควิชา ประธานหลกัสตูรฯ 
6. หวัหนา้งาน หวัหนา้ฝ่าย  
7. บคุลากรทางการศกึษา 

2 
18 

 
- 

18 
 
 
- 
- 

19 

3.51 
31.58 

 
- 

31.58 
 
 
- 
- 

33.33 
รวม 57 100.00 

ประสบการณใ์นการท างาน  
1. นอ้ยกว่า 5 ปี 
2. 5 – 10  ปี 
3. มากกว่า 10 ปี 

5 
7 
45 

8.77 
12.28 
78.95 

รวม 5
7 

1
00.00 
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จากตาราง 14 แสดงว่าขอ้มลูทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง เมื่อจ าแนกตาม เพศ พบว่าสว่น
ใหญ่ เป็นหญิงมากที่สุด จ านวน 37 คน คิดเป็นรอ้ยละ 64.91 และ เป็นชาย จ านวน 20 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 35.09  

จ าแนกตามอาย ุพบว่าสว่นใหญ่เป็นกลุ่มอายุตัง้แต่ 51 ปีขึน้ไป มากที่สดุ จ านวน 25 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 43.86 รองลงมา เป็นกลุ่มอายุ 41 – 50 ปี จ านวน 19 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33.33 
ถดัมา กลุ่มอายุ 31 – 40 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 21.05 และ อายุไม่เกิน 30 ปี จ านวน 1 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.75 ตามล าดบั 

จ าแนกตามวฒุิการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่มีคณุวฒุิการศึกษาระดบัปรญิญาโท มาก
ที่สดุ จ านวน 36 คน คิดเป็นรอ้ยละ 63.16 รองลงมา ระดบัปรญิญาตรี จ านวน 13  คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 22.81  และ ระดบัปรญิญาเอก จ านวน 8 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.04  

จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่าส่วนใหญ่เป็นบุคลากรทางการศึกษา มากที่สุด จ านวน 
19  คน คิดเป็นรอ้ยละ 33.33  รองลงมาเป็นอาจารย/์ครูผูส้อนปริญญาตรี ผู ้ช่วยศาสตราจารย ์
รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์  เท่ากับ คณบดี รองคณบดี ผู้อ  านวยการวิทยาลัย รอง
ผูอ้  านวยการวิทยาลัย จ านวน 18 คน คิดเป็นรอ้ยละ 31.58 และเป็น อธิการบดี รองอธิการบดี 
ผูช้่วยอธิการบดี จ านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.51 ตามล าดบั 

จ าแนกตามประสบการณใ์นการท างาน พบว่าส่วนใหญ่มีประสบการณใ์นการท างาน 
มากกว่า 10 ปี มากที่สุด จ านวน 45 คน คิดเป็นรอ้ยละ 78.95 รองลงมา 5 – 10 ปี จ านวน 7  คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 12.28  และ นอ้ยกว่า 5 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.77 

ตาราง 15 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปไดข้องรูปแบบการบรหิารจดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และ
ทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ เทียบกบัเกณฑ ์3.51 โดยรวมและเป็นรายดา้น 

รูปแบบการบริหารจัดการสู่
ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ 

ดนตรี คีตศิลป์ และ
ทัศนศิลป์ของสถาบนับัณฑิต

พัฒนศิลป์ 

n = 57 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

�̅� S.D t p �̅� S.D t p 

1. ภาวะผูน้  าและการน า
องคก์ร 

4.36 .45 14.39 .001 4.25 .47 11.91 .001 
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ตาราง 15 (ต่อ) 

รูปแบบการบริหารจัดการสู่
ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ 

ดนตรี คีตศิลป์ และ
ทัศนศิลป์ของสถาบนับัณฑิต

พัฒนศิลป์ 

n = 57 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

�̅� S.D t p �̅� S.D t p 

2. การวางแผนกลยทุธ ์ 4.33 .51 11.96 .001 4.22 .50 10.68 .001 
3. การใหค้วามส าคญักบั

ผูร้บับรกิาร และผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสีย 

4.14 .70 6.74 .001 4.04 .65 6.13 .001 

4. การวดั การวิเคราะห ์และ
การจดัการความรู ้

4.21 .62 8.48 .001 4.11 .61 7.42 .001 

5. การมุง่เนน้บคุลากร 4.21 .59 8.92 .001 4.07 .59 7.24 .001 
6. การมุง่เนน้

ระบบปฏิบตัิการ 
4.27 .61 9.35 .001 4.13 .63 7.54 .001 

7. ผลลพัธก์ารด าเนินการ 4.13 .64 7.28 .001 4.01 .66 5.72 .001 
รวม 4.24 .54 10.19 .001 4.12 .54 8.59 .001 

 
จากตาราง 15 แสดงว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบรหิารจดัการ

สูค่วามเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ มีความ
เหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 4.24,S.D = .54) และสงูกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด (3.51) อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t =10.19, p=.001) ทั้งนีเ้มื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยู่ใน
ระดบัมากทกุดา้น โดยทกุดา้นสงูกว่าเกณฑอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
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ตาราง 16 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปไดข้องรูปแบบการบรหิารจดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และ
ทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ เทียบกบัเกณฑ ์3.51 ดา้นภาวะผูน้  าและการน าองคก์ร 
และเป็นรายขอ้ 

รูปแบบการบริหารจัดการสู่
ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ 

ดนตรี คีตศิลป์ และ
ทัศนศิลป์ของสถาบนั
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

n = 57 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

�̅� S.D t p �̅� S.D t p 

ภาวะผูน้  าและการน าองคก์ร         

1.1 ผูน้  ามีการบรหิารจดัการ
เงินเดือน ค่าจา้ง ค่าตอบแทน
ไดอ้ย่างทั่วถงึ ยตุิธรรม เสมอ
ภาค และเท่าเทียมกนั ทัง้นี ้
ผูป้ฏิบตัิงานจะตอ้งมกีาร
พฒันาตนเอง และท าผลงาน
ใหเ้ป็นท่ีประจกัษ ์

4.44 .57 12.35 .001 4.30 .57 10.52 .001 

1.2 สถาบนัมกีารก าหนด
ทิศทางนโยบาย โดยค านึงถึง
ความตอ้งการความจ าเป็น 
และสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของนกัศกึษา และผูม้ี
ส่วนไดส่้วนเสียตา่ง ๆ ได ้

4.33 .51 12.15 .001 4.30 .50 11.93 .001 

1.3 สถาบนัใหค้วามเชื่อมั่นว่า
มีระบบกระบวนการบรหิาร
จดัการท่ีดีในองคก์รได ้

4.40 .59 11.37 .001 4.35 .61 10.37 .001 

1.4 สถาบนัมีภาวะผูน้  าและ
เป็นผูน้  าการเปล่ียนแปลงที่
มุ่งมั่นในการท างานในองคก์ร 

4.39 .62 10.67 .001 4.19 .64 8.07 .001 
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ตาราง 16 (ต่อ)  

รูปแบบการบริหารจัดการสู่
ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ 

ดนตรี คีตศิลป์ และ
ทัศนศิลป์ของสถาบนั
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

n = 57 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

�̅� S.D t p �̅� S.D t p 

1.5 สถาบนัมกีารก าหนด
บทบาทของบคุลากรในองคก์ร
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสงูสดุ 

4.35 .52 12.27 .001 4.18 .57 8.80 .001 

1.6 สถาบนัมกีารกระตุน้
ส่งเสรมิสนบัสนนุความรว่มมือ
กบัภายในและภายนอกองคก์ร 
และเป็นแบบอย่างในการน า
องคก์รไปสู่ความเป็นเลิศ 

4.35 .58 10.90 .001 4.26 .64 8.86 .001 

1.7 สถาบนัมกีารตอบสนอง
ต่อความสนใจของสาธารณชน
และวิธีการสรา้งความเขม้แข็ง
แก่ชมุชน สงัคม และประเทศ
ได ้

4.28 .73 8.02 .001 4.16 .70 6.97 .001 

รวม 4.36 .45 14.39 .001 4.25 .47 11.91 .001 

 
จากตาราง 16 แสดงว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบรหิารจดัการ

สู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ดา้น
ภาวะผูน้  าและการน าองคก์ร มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 4.36, S.D = .54) และสงูกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด (3.51) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 (t =14.39, p=.001) ทั้งนี ้เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมากทกุขอ้ โดยทกุขอ้สงูกว่าเกณฑอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั .01 
 
 



  171 

ตาราง 17 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปไดข้องรูปแบบการบรหิารจดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และ
ทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ เทียบกบัเกณฑ ์3.51 ดา้นการวางแผนกลยทุธ ์และเป็น
รายขอ้ 

รูปแบบการบริหารจัดการสู่
ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ 

ดนตรี คีตศิลป์ และ
ทัศนศิลป์ของสถาบนั
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

n = 57 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

�̅� S.D t p �̅� S.D t p 

การวางแผนกลยุทธ ์         

2.1 สถาบนัมกีารก าหนด
นโยบายใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพทางการศกึษาในยคุ
ปัจจบุนั 

4.18 .66 7.64 .001 4.25 .69 8.06 .001 

2.2 สถาบนัมีระบบการบรหิาร 
การก ากบัดแูลภายในองคก์ร
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

4.33 .61 10.23 .001 4.19 .58 8.88 .001 

2.3 สถาบนัส่งเสรมิให้
บคุลากรไดม้ีส่วนรว่มในการ
ก าหนดเป้าหมาย และ
แผนปฏิบตัิการภายในองคก์ร
ใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย และ
ยทุธศาสตรข์ององคก์ร 

4.30 .60 9.98 .001 4.19 .58 8.88 .001 

2.4 สถาบนัมกีารวางแผนกล
ยทุธ ์มุ่งระบบการบรหิาร
จดัการการศกึษาสู่ความเป็น
เลิศในระดบันานาชาติ โดย
ก าหนดตวัชีว้ดั ตดิตาม และ
ประเมินผลไวอ้ย่างชดัเจน 

4.35 .61 10.37 .001 4.21 .62 8.54 .001 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

รูปแบบการบริหารจัดการสู่
ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ 

ดนตรี คีตศิลป์ และ
ทัศนศิลป์ของสถาบนั
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

n = 57 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

�̅� S.D t p �̅� S.D t p 

2.5 สถาบนัมกีารน าหลกัธรร
มาภิบาลมาใชใ้นการบรูณา
การบรหิารจดัการภายใน
องคก์ร 

4.42 .65 10.53 .001 4.28 .62 9.39 .001 

2.6 สถาบนัมกีารน าขอ้มลู
ผลลพัธจ์ากการด าเนินงาน
ตามแผนกลยทุธ ์และ
แผนปฏิบตัิการใน
ปีงบประมาณที่แลว้น ามาเป็น
ขอ้มลูใหบ้คุลากรไดพ้ิจารณา
การวางแผนรว่มกนั 

4.32 .71 8.56 .001 4.14 .69 6.87 .001 

2.7 สถาบนัส่งเสรมิให้
บคุลากรสามารถจดัท า
แผนปฏิบตัิการ โดยถ่ายทอด
จากวิสยัทศัน ์พนัธกจิ ค่านยิม 
นโยบาย และแผนงานภายใต้
การจดัล าดบัความส าคญัของ
ปัญหาได ้ตลอดจนมกีาร
ติดตามและประเมินผล 

4.39 .62 10.67 .001 4.28 .59 9.86 .001 

รวม 4.33 .51 11.96 .001 4.22 .50 10.68 .001 

 
จากตาราง 17 แสดงว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบรหิารจดัการ

สูค่วามเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ดา้นการ
วางแผนกลยุทธ์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (�̅�  = 4.33, S.D = .51) และสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด (3.51) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t =11.96, p=.001) ทัง้นีเ้มื่อพิจารณาเป็น
รายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมากทกุขอ้ โดยทกุขอ้สงูกว่าเกณฑอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
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ตาราง 18 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปไดข้องรูปแบบการบรหิารจดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และ
ทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ เทียบกบัเกณฑ ์3.51 ดา้นการใหค้วามส าคญักบั
ผูร้บับริการ และผูม้ีสว่นไดส้่วนเสีย และเป็นรายขอ้ 

รูปแบบการบริหารจัดการสู่
ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ 

ดนตรี คีตศิลป์ และ
ทัศนศิลป์ของสถาบนับัณฑิต

พัฒนศิลป์ 

n = 57 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

�̅� S.D t p �̅� S.D t p 

การให้ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

        

3.1 สถาบนัมีทนุสนบัสนนุ
ใหก้บันกัศกึษาไปศกึษา
แลกเปล่ียนเรียนรูร้ะหว่าง
สถาบนัอดุมศกึษาที่ไดท้  า
สญัญา MOU รว่มกนัใน
ต่างประเทศ และส่งเสรมิเป็น
ระบบใหช้ดัเจน เป็นภาคเรียน
หรือปีการศกึษา 

4.11 .79 5.66 .001 4.04 .78 5.09 .001 

3.2 สถาบนัมงีบประมาณ
สนบัสนนุท่ีเพียงพอ และ
เหมาะสมในการจา้งอาจารย์
ผูส้อนชาวตา่งชาติสอน
นกัศกึษาในรายวิชาเฉพาะทาง 

4.14 .85 5.57 .001 4.00 .82 4.49 .001 

3.3 สถาบนัมีระบบในการ
บรหิารจดัการ การรอ้งเรียนของ
นกัศกึษา และผูม้ีส่วนไดส่้วน
เสียกลุ่มตา่ง ๆ ที่มีประสิทธิผล 

4.02 .81 4.72 .001 3.96 .82 4.17 .001 
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ตาราง 18 (ต่อ) 

รูปแบบการบริหารจัดการสู่
ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ 

ดนตรี คีตศิลป์ และ
ทัศนศิลป์ของสถาบนับัณฑิต

พัฒนศิลป์ 

n = 57 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

�̅� S.D t p �̅� S.D t p 

3.4 สถาบนัมกีารท าวิจยั
เก่ียวกบัหลกัสตูรการศกึษา 
การบรกิารทางวิชาการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัคณุคา่ ตน้ทนุ หรือ
รายไดข้องสถาบนั และน ามาใช้
ประโยชนใ์นการวางแผนของ
องคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลสงูสดุ 

4.23 .76 7.17 .001 4.04 .73 5.42 .001 

3.5 สถาบนัมชี่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารกบันกัศกึษา และ
ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียกลุม่ต่าง ๆ ที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.19 .79 6.53 .001 4.14 .74 6.41 .001 

รวม 4.14 .70 6.74 .001 4.04 .65 6.13 .001 

 
จากตาราง 18 แสดงว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบรหิารจดัการ

สูค่วามเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ดา้นการ
ให้ความส าคัญกับผู้รบับริการ และผู้มีส่วนไดส้่วนเสียมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (�̅�  = 
4.14, S.D = .70) และสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด (3.51) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t 
=6.74, p=.001) ทัง้นีเ้มื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยทกุขอ้สงูกว่าเกณฑ์
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
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ตาราง 19 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปไดข้องรูปแบบการบรหิารจดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และ
ทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ เทียบกบัเกณฑ ์3.51 ดา้นการวดั การวิเคราะห ์และการ
จดัการความรู ้และเป็นรายขอ้ 

รูปแบบการบริหารจัดการสู่
ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ 

ดนตรี คีตศิลป์ และ
ทัศนศิลป์ของสถาบนับัณฑิต

พัฒนศิลป์ 

n = 57 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

�̅� S.D t p �̅� S.D t p 

การวัด การวิเคราะห ์และ
การจัดการความรู้ 

        

4.1 สถาบนัไดม้กีารจดัการ
ความรูผ่้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการส่ือสาร
ระหว่างผูบ้รหิาร คณาจารย ์
บคุลากร นกัศกึษา และผูม้ีส่วน
ไดส่้วนเสียกลุ่มต่าง ๆ 

4.09 .69 6.33 .001 4.16 .70 6.97 .001 

4.2 สถาบนัมกีารใชข้อ้มลูและ
ระบบสารสนเทศที่ดีมี
ประสิทธิผล เพื่อติดตามผลการ
ปฏิบตัิงาน และผลการ
ด าเนินการโดยรวมขององคก์ร 

4.23 .71 7.66 .001 4.05 .69 5.92 .001 

4.3 สถาบนัใหก้ารพฒันา
สนบัสนนุงบประมาณในการ
พฒันาดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อยกระดบั
สถาบนัใหเ้ป็นองคก์รแห่งการ
เรียนรู ้

4.30 .73 8.14 .001 4.23 .71 7.66 .001 
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ตาราง 19 (ต่อ) 

รูปแบบการบริหารจัดการสู่
ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ 

ดนตรี คีตศิลป์ และ
ทัศนศิลป์ของสถาบนับัณฑิต

พัฒนศิลป์ 

n = 57 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

�̅� S.D t p �̅� S.D t p 

4.4 สถาบนัมกีารส่งเสรมิให้
บคุลากรสามารถแสดงความ
คิดเห็นทางดา้นการจดัการ
ความรูต้่อผูบ้งัคบับญัชาได้
โดยตรง 

4.14 .72 6.63 .001 4.07 .70 6.01 .001 

4.5 สถาบนัมกีารใชร้ะบบการ
ส่ือสารและเทคโนโลยี เพื่อสรา้ง
เครือข่ายดา้นการจดัการความรู ้
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

4.28 .70 8.30 .001 4.05 .74 5.52 .001 

4.6 สถาบนัมีระบบการยกย่อง
หรือการใหร้างวลั (Rewards) 
เพื่อเอือ้ต่อการจดัการความรูใ้น
องคก์ร และเกิดประสิทธิผล
อย่างเป็นรูปธรรม 

4.23 .85 6.41 .001 4.07 .80 5.30 .001 

รวม 4.21 .62 8.48 .001 4.11 .61 7.42 .001 

 
จากตาราง 19 แสดงว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบรหิารจดัการ

สูค่วามเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ดา้นการ
วดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรูม้ีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (�̅�  = 4.21, S.D = .62) 
และสูงกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด (3.51) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 (t =8.48, p=.001) ทัง้นี ้
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมากทกุขอ้ โดยทุกขอ้สงูกว่าเกณฑอ์ย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .01 
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ตาราง 20 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปไดข้องรูปแบบการบรหิารจดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และ
ทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ เทียบกบัเกณฑ ์3.51 ดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร และเป็น
รายขอ้ 

รูปแบบการบริหารจัดการสู่
ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ 

ดนตรี คีตศิลป์ และ
ทัศนศิลป์ของสถาบนับัณฑิต

พัฒนศิลป์ 

n = 57 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

�̅� S.D t p �̅� S.D t p 

การมุ่งเน้นบุคลากร         

5.1 สถาบนัมีระบบการ
ถ่ายทอดวิธีการปฏิบตัิงาน
ใหแ้ก่บคุลากรในองคก์ร 

4.14 .72 6.63 .001 4.09 .71 6.11 .001 

5.2 สถาบนัมีระบบการให้
ค าแนะน า และปรกึษาที่มี
ประสิทธิผลในการปฏิบตัิงาน
แก่บคุลากรในองคก์ร 

4.21 .75 7.05 .001 4.07 .75 5.62 .001 

5.3 สถาบนัมีระบบการอทุธรณ ์
และการรอ้งทกุขท์ี่มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
การรอ้งเรียนในเรื่องความไม่
เป็นธรรมของบคุลากร 

4.12 .85 5.46 .001 3.91 .81 3.76 .001 

5.4 สถาบนัมกีารประเมินผล
การปฏิบตัิงาน เพื่อใหเ้กิด
ความเป็นธรรมกบัทกุคน และ
ไดผ้ลการประเมินท่ีถกูตอ้ง
เหมาะสมที่สดุ 

4.16 .68 7.24 .001 4.00 .63 5.90 .001 

5.5 สถาบนัมกีารจดัการระบบ
การบรหิารทรพัยากรบคุคลใน
องคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

4.25 .69 8.06 .001 4.07 .65 6.50 .001 

 



  178 

ตาราง 20 (ต่อ) 

รูปแบบการบริหารจัดการสู่
ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ 

ดนตรี คีตศิลป์ และ
ทัศนศิลป์ของสถาบนับัณฑิต

พัฒนศิลป์ 

n = 57 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

�̅� S.D t p �̅� S.D t p 

5.6 สถาบนัมีระบบการให้
รางวลั ยกย่อง 
เชิดชเูกียรติแก่ผูบ้รหิาร 
คณาจารย ์ 
และบคุลากรท่ีมีผลการ
ปฏิบตัิงานดเีด่น 

4.26 .79 7.19 .001 4.09 .76 5.72 .001 

5.7 สถาบนัมกีารสนบัสนนุดา้น
เทคโนโลยี และเครื่องมือ ส่ือ
การเรียนการสอน ที่เหมาะสม
ในยคุดิจิทลัใหแ้ก่บคุลากรที่มี
ความจ าเป็น 

4.26 .70 8.18 .001 4.12 .76 6.11 .001 

5.8 สถาบนัมกีารสนบัสนนุใน
ดา้นการท าผลงานทางวิชาการ 
และการศกึษาต่อ
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

4.28 .67 8.62 .001 4.23 .68 7.95 .001 

รวม 4.21 .59 8.92 .001 4.07 .59 7.24 .001 

 
จากตาราง 20 แสดงว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบรหิารจดัการ

สูค่วามเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ดา้นการ
มุ่งเน้นบุคลากรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (�̅�  = 4.21, S.D = .59) และสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด (3.51) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t =8.92, p=.001) ทั้งนีเ้มื่อพิจารณาเป็น
รายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมากทกุขอ้ โดยทกุขอ้สงูกว่าเกณฑอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
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ตาราง 21 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปไดข้องรูปแบบการบรหิารจดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และ
ทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ เทียบกบัเกณฑ ์3.51 ดา้นการมุ่งเนน้ระบบปฏิบติัการ 
และเป็นรายขอ้ 

รูปแบบการบริหารจัดการสู่
ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ 

ดนตรี คีตศิลป์ และ
ทัศนศิลป์ของสถาบนับัณฑิต

พัฒนศิลป์ 

n = 57 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

�̅� S.D t p �̅� S.D t p 

การมุ่งเน้นระบบปฏิบัตกิาร         

6.1 สถาบนัมกีารวิเคราะห ์และ
การวจิยักระบวนการการ
ปฏิบตัิงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพื่อลดปัญหาและตน้ทนุการ
ด าเนินการการบรกิารทาง
วิชาการ 

4.12 .73 6.31 .001 4.14 .72 6.63 .001 

6.2 สถาบนัมกีารใชผ้ลการ
ด าเนินงานการจดัท าหลกัสตูร 
การเรียนการสอน การบรกิาร
ส่งเสรมิการเรียนรู ้การบรกิาร
ทางวชิาการมาปรบัปรุง
กระบวนการท างานขององคก์ร
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

4.23 .68 7.95 .001 4.12 .71 6.53 .001 

6.3 สถาบนัมกีารควบคมุก ากบั 
ดแูลการบรหิารจดัการ
โปรแกรมการเรยีนการสอน
ใหแ้ก่นกัศกึษาและผูร้บับรหิาร 
เป็นไปตามาตรฐานท่ีก าหนดไว ้

4.33 .69 9.01 .001 4.14 .72 6.63 .001 
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ตาราง 21 (ต่อ) 

รูปแบบการบริหารจัดการสู่
ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ 

ดนตรี คีตศิลป์ และ
ทัศนศิลป์ของสถาบนับัณฑิต

พัฒนศิลป์ 

n = 57 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

�̅� S.D t p �̅� S.D t p 

6.4 สถาบนัมกีารสนบัสนนุให้
ใชเ้ทคโนโลยีที่มีความ
เหมาะสมในการเพิม่
ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน 
การเรียนการสอน การส่งเสรมิ
การเรียนรูแ้ละการบรกิารทาง
วิชาการ 

4.30 .68 8.75 .001 4.11 .72 6.21 .001 

6.5 สถาบนัมกีารส่งเสรมิการ
บรกิารทางวิชาการท่ีเชื่อมโยง
กบัการเรยีนการสอน งานวจิยั 
และงานสรา้งสรรค ์

4.33 .76 8.14 .001 4.18 .76 6.62 .001 

6.6 สถาบนัมกีารส่งเสรมิใหม้ี
การแลกเปล่ียนเรียนรู ้การ
ถ่ายทอดองคค์วามรูท้ี่ไดจ้าก
การทบทวนผลการด าเนินการ 
เพื่อใหไ้ดแ้นวทางการปฏิบตัิที่ดี 
และนวตักรรมในองคก์ร 

4.28 .67 8.62 .001 4.12 .71 6.53 .001 

รวม 4.27 .61 9.35 .001 4.13 .63 7.54 .001 

 
จากตาราง 21 แสดงว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบรหิารจดัการ

สูค่วามเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ดา้นการ
มุ่งเน้นระบบปฏิบัติการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (�̅�  = 4.27, S.D = .61) และสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด (3.51) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 (t =9.35, p=.001) ทั้งนี ้เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมากทกุขอ้ โดยทกุขอ้สงูกว่าเกณฑอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั .01 
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ตาราง 22 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปไดข้องรูปแบบการบรหิารจดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และ
ทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ เทียบกบัเกณฑ ์3.51 ดา้น ผลลพัธก์ารด าเนินการ และ
เป็นรายขอ้ 

รูปแบบการบริหารจัดการสู่
ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ 

ดนตรี คีตศิลป์ และ
ทัศนศิลป์ของสถาบนับัณฑิต

พัฒนศิลป์ 

n = 57 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

�̅� S.D t p �̅� S.D t p 

ผลลัพธก์ารด าเนินการ         

7.1 สถาบนัมกีารเตรียมความ
พรอ้มระบบปฏิบตัิการ กรณี
เกิดภยัพิบตัิ และภาวะฉกุเฉิน 

3.84 .88 2.84 .003 3.86 .91 2.89 .003 

7.2 สถาบนัไดม้กีารน าผลการ
ส ารวจความพึงพอใจในการ
ปฏิบตัิงานของบคุลากร 
(ความสขุในการท างาน) มา
พฒันาและปรบัปรุงการ
ด าเนินการในองคก์รไดอ้ย่างมี
ประสิทธิผล 

4.05 .79 5.19 .001 3.88 .80 3.45 .001 

7.3 สถาบนัไดม้กีารน าผลการ
ส ารวจความไม่พึงพอใจ (ระบบ
การท างาน การจดัการเรียนการ
สอน การบรกิารทางวชิาการ) 
และการจดัการเรื่องรอ้งทกุข ์
(นกัศกึษา บคุลากร และผูม้ี
ส่วนไดส่้วนเสีย) มาพฒันาและ
ปรบัปรุงในองคก์ร และเกดิ
ประสิทธิผล 

3.93 .82 3.86 .001 3.86 .81 3.25 .001 
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ตาราง 22 (ต่อ) 

รูปแบบการบริหารจัดการสู่
ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ 

ดนตรี คีตศิลป์ และ
ทัศนศิลป์ของสถาบนับัณฑิต

พัฒนศิลป์ 

n = 57 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

�̅� S.D t p �̅� S.D t p 

7.4 สถาบนัมกีารส่งเสรมิให้
นกัศกึษา และผูม้ีส่วนไดส่้วน
เสียกลุ่มตา่ง ๆ มคีวามเทา่
เทียมในการเขา้ถึงทรพัยากร 
และส่ิงอ านวยความสะดวกได้
อย่างเหมาะสม 

4.14 .77 6.21 .001 4.00 .76 4.89 .001 

7.5 สถาบนัมกีารส ารวจความ
พึงพอใจของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 
หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งที่มีตอ่การ
ด าเนินการจดัการเรียนการสอน 
การบรกิารส่งเสรมิการเรียนรู ้
การบรกิารทางวิชาการ 

4.25 .79 7.07 .001 4.09 .74 5.90 .001 

7.6 สถาบนัมกีารสนบัสนนุดา้น
วสัด ุอปุกรณท์ี่เอือ้ต่อการ
ปฏิบตัิงานของบคุลากรไดอ้ย่าง
เพียงพอ และเหมาะสม 

4.23 .68 7.95 .001 4.16 .65 7.54 .001 

7.7 สถาบนัมกีารปรบั
โครงสรา้งขององคก์รให้
เหมาะสม เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชน สงัคม 
และประเทศชาติ เพื่อใหอ้งคก์ร
พฒันาสู่ความเป็นเลิศได ้และมี
ความยั่งยืน 

4.47 .66 11.07 .001 4.25 .76 7.28 .001 

รวม 4.13 .64 7.28 .001 4.01 .66 5.72 .001 
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จากตาราง 22 แสดงว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบรหิารจดัการ
สู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ดา้น
ผลลัพธ์การด าเนินการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (�̅�  = 4.13, S.D = .64) และสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด (3.51) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 (t =7.28, p=.001) ทั้งนี ้เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมากทกุขอ้ โดยทกุขอ้สงูกว่าเกณฑอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั .01 
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รูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ 
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 

จากภาพประกอบ ผูว้ิจยัขอสรุปรูปแบบการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศที่ไดจ้าการ
พฒันารูปแบบมีรายละเอียดดงันี ้

1.ความส าคญัของรูปแบบ 
การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศเป็นปัจจัยที่ส  าคัญยิ่ งต่อผู้บริหาร 

คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาขององคก์รที่ต้องขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาในยุคปัจจุบัน 
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โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต้องมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการให้ได้
คุณภาพมาตรฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศใหม้ีประสิทธิภาพ และ
คุณภาพใหบ้รรลุวัตถุประสงคข์องสถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์ และเป็นองคค์วามรูท้างการบริหาร
จดัการองคก์ร 

2.วตัถปุระสงคข์องรูปแบบ 
2.1 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจดัการดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และ

ทศันศิลป์ที่เป็นมาตรฐานวิชาชีพ 
2.2 เพื่อเป็นแนวในการน านโยบายสูป่ฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม 
2.3 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสรา้งสรรคผ์ลงานวิจัย เพื่ออนุรกัษ์ พัฒนา สืบ

สาน และเผยแพรศิ่ลปวฒันธรรม ดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ 
3.องคป์ระกอบ 7 ดา้น ประกอบดว้ย 

3.1 ภาวะผูน้  าและการน าองคก์ร 
3.2 การวางแผนกลยทุธ ์
3.3 การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับรกิารและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย 
3.4 การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้
3.5 การมุ่งเนน้บคุลากร 
3.6 การมุ่งเนน้ระบบปฏิบติัการ 
3.7 ผลลพัธก์ารด าเนินการ 

4. วิธีด าเนินการตามรูปแบบการบรหิารจดัการมีขัน้ตอน ดงันี ้
4.1 กลยทุธข์ององคก์ร 
4.2 โครงสรา้งองคก์าร 
4.3 ระบบการปฏิบติังาน 
4.4 บคุลากร 
4.5 ทกัษะ ความรูค้วามสามารถ 
4.6 รูปแบบการบรหิารจดัการ 
4.7 ค่านิยมรว่ม 
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ระยะที่ 3 ผลการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการน ารูปแบบการบริหารจัดการ
สู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ไปใช้ 

ด าเนินการวิจยัดงันี ้
1. น าผลที่ไดจ้ากการวิจยัในระยะที่ 2 คือ การพฒันารูปแบบการบรหิารจดัการสู่

ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ที่ผ่านการ
ประเมินความเหมาะสมจากผูท้รงคณุวุฒิ มาสรา้งขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการน ารูปแบบการ
บรหิารจดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒัน
ศิลป์ไปใช ้

2. แบบพิจารณาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ เป็นผู้มีความรู ้
ประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และ
ทัศนศิลป์ โดยพิจารณาจากผลงานทางวิชาการ หรือมีประสบการณ์ในการท างานที่เก่ียวขอ้งกับ
นาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ จ านวน 9 คน จากผลการพิจารณาข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย พบว่า ผูท้รงคณุเห็นดว้ยกบัการใหข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการน ารูปแบบการบริหาร
จดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์
ไปใช ้ปรากฏผลดงัตาราง 23 

ตาราง 23 แสดงผลการพิจารณาการใหข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายการบรหิารจดัการสู่ความเป็น
เลิศ ดา้นนาฏศิลป์ ดนตร ีคีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 

รายละเอียดเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับความคดิเหน็ ข้อคดิเหน็เพิ่มเติม 
เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย 

ระดับกระทรวงวัฒนธรรม    
1. นโยบายด้านภาวะผู้น าและการน าองคก์ร 
กระทรวงมีการเป็นภาวะผูน้  า การปฏิบตัิตนของ
ผูน้  าระดบัสงู ชีน้  า และท าใหอ้งคก์รมีความยั่งยืน 
มีระบบการก ากบัดแูลองคก์ร (Governance 
System) รวมทัง้วธีิการท่ีองคก์รใชเ้พื่อบรรลผุล
ความรบัผิดชอบดา้นกฎหมายและจรยิธรรม และ
วิธีการท่ีองคก์รใชใ้นการท าประโยชนต์่อสงัคม 
และประเทศชาต ิ

9 
คิดเป็นรอ้ย

ละ 
100 

 1. (ปรบัเป็น) ...รวมทัง้วิธีการท่ี
องคก์รใชเ้พื่อบรรลวุิสยัทศัน ์ 
พนัธกิจ โดยขาดค านึงถึงความ
รบัผิดชอบดา้นกฎหมายและ
จรยิธรรมรวมถึงวิธีการท่ีองคก์ร
ใช.้.. 

2. (ปรบัเป็น) กระทรวงมีภาวะการ
เป็นผูน้  า... 
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รายละเอียดเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับความคดิเหน็ ข้อคดิเหน็เพิ่มเติม 
เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย 

2. นโยบายด้านการวางแผนกลยุทธ ์กระทรวง
ควรจดัการวางแผนกลยทุธ ์มวีิธีการในการจดัท า
วตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธแ์ละแผนปฏิบตัิการของ
องคก์ร การน าไปปฏิบตัิ การปรบัเปล่ียนเมื่อมี
สถานการณเ์ปล่ียนแปลงไป ตลอดจนวิธีการ
วดัผลความกา้วหนา้ 

9 
คิดเป็นรอ้ย

ละ 
100 

 1. (ปรบัเป็น) กระทรวงควรจดัการ
ระบบการวางแผนกลยทุธ ์โดย
ค านึงถึงนโยบายที่เก่ียวขอ้งของ
รฐับาล มีวิธีการในการ... 
... ตลอดจนวิธีการวดัผล
ความกา้วหนา้ที่มีประสิทธิผล 

2.  ควรเพิ่มการประเมินกลยทุธ ์เพื่อ
สามารถตรวจสอบถึงความส าเรจ็
ของการใชแ้ผนกลยทุธน์ัน้ๆ 

3. กลยทุธส์ าคญัของกระทรวง
วฒันธรรมที่ควรเรง่ผลกัดนั คือการ
สนบัสนนุใหผู้ม้ีส่วนไดส่้วนเสียที่
หลากหลาย สามารถขบัเคลื่อน
และมีความรว่มมือกนัอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหร้ะบบการ
บรหิารจดัการศิลปะและวฒันธรรม
ไม่รวมศนูย ์หากแตข่บัเคล่ือน
พรอ้มกนัทัง้ระบบ ยกตวัอย่าง
เช่น ไม่สนบัสนนุแต่เพียงกลุ่มผู้
สรา้งสรรคเ์พียงอยา่งเดียว แต่ยงั
ผลกัดนัให ้หอศิลป์ นกัวิชาการ นกั
จดัการศิลปะ และนกัสะสม ไดม้ี
บทบาทและไดร้บัการสนบัสนนุไป
พรอ้มกนั 

4. ควรมีการวางแผนกลยทุธเ์ชิงรุก
เพื่อเป็นการวางรากฐานใหผ้ลผลิต
เป็นท่ีตอ้งการแกช่มุชนสงัคมและ
ประเทศ 

5. ควรใหค้วามส าคญักบันาฏศิลป์
ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ใน
แผนยทุธศาสตรช์าตมิากขึน้ 
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รายละเอียดเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับความคดิเหน็ ข้อคดิเหน็เพิ่มเติม 
เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย 

3. นโยบายด้านการให้ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระทรวง
ควรสรา้งความผกูพนักบัผูร้บับรกิาร และผูม้ีส่วน
ไดส่้วนเสีย เพื่อความส าเรจ็ ครอบคลมุถึงวิธีการ
ที่องคก์รตอ้งรบัฟังความคดิเห็นของผูร้บับรกิาร 
และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย ตอบสนองความตอ้งการ 
และท าใหเ้หนือกวา่ความคาดหวงั และสรา้ง
ความสมัพนัธก์บัผูร้บับรกิาร และผูม้ีส่วนไดส่้วน
เสียในระยะยาว 

8 
คิดเป็นรอ้ย

ละ 
88.9 

1 
คิดเป็นรอ้ย

ละ 
11.1 

1. (ปรบัเป็น) ...และผูม้ีส่วนไดส่้วน
เสียไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตอบสนองความ
ตอ้งการ และท าใหเ้หนือกว่าความ
คาดหวงั... 

2. ควรปรบัเนน้ขอ้เสนอแนะ
เพิ่มเติม เก่ียวกบัการบรกิารท่ีให้
ประโยชน ์และตอบสนองความ
ตอ้งการของผูร้บับรกิารและผูม้ี
ส่วนไดส่้วนเสีย ในระดบั
ประชาชน สงัคม และประเทศชาติ
อย่างแทจ้รงิ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเชิงนโยบาย 

3. แกไ้ขค า ปรบัค าโดยใชภ้าษา
ราชการ 

4. มีการสรา้งความเชื่อมั่นกบั
ผูร้บับรกิารและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสยี
เพื่อน าไปสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการชีพ 

5. ควรสรา้งฐานผูร้บับรกิารให้
กวา้งขวางขึน้หาแหล่งเงินทนุมา
สนบัสนนุงานดา้นนีเ้พิม่เติม 

4. นโยบายด้านการวัด การวิเคราะห ์และ
การจัดการความรู้ กระทรวงด าเนินการจดัการ
รวบรวม วเิคราะห ์จดัการ และปรบัปรุงขอ้มลู 
ระบบสารสนเทศ และสินทรพัยท์างความรู ้
องคก์รใชผ้ลการทบทวนเพื่อปรบัปรุงผลการ
ด าเนินการ และองคก์รไดม้ีการเรยีนรู ้ระบบการ
วดัผลการด าเนินการขององคก์รสามารถ
ตอบสนองการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้ทัง้ภายใน

8 
คิดเป็นรอ้ย

ละ 
88.9 

1 
คิดเป็นรอ้ย

ละ 
11.1 

1. (ปรบัเป็น) กระทรวงด าเนินการ
จดัการระบบ รวบรวม วิเคราะห ์
จดัการ และปรบัปรุงขอ้มลูระบบ
สารสนเทศและทรพัยสิ์นทาง
ความรู ้ใชผ้ลการทบทวนเพื่อ
ปรบัปรุงผลการด าเนินการ....สรา้ง
นวตักรรมและกระบวนการ
วางแผนกลยทุธไ์ดอ้ยา่งมี
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และภายนอกองคก์ร องคก์รมวีิธีการสรา้งและ
การจดัการความรูข้ององคก์ร รวบรวมและ
ถ่ายทอดความรูท้ี่เก่ียวขอ้งเพื่อใชใ้นการสรา้ง
นวตักรรมและกระบวนการวางแผนกลยทุธ ์

ประสิทธิผล 
2. ผูว้ิจยัเรยีบเรียงประเด็น

สาระส าคญัของนโยบายใหม้คีวาม
ชดัเจน ไม่ใชค้  าซ า้ซอ้น ขาดการ
เชื่อมค า ส่งผลใหผู้อ้่านเกิดความ
สบัสน ทัง้ดา้นขอ้มลู 

3. ปรบัการเขียนสาระส าคญัของ
นโยบายดา้นนีใ้หม่ ชีใ้หเ้ห็น
ประเด็นส าคญั 

4. อยากใหก้ระทรวงเป็นผูผ้ลกัดนัใน
การท าฐานขอ้มลูทางวฒันธรรม
ไทยและสรา้งเครือขา่ยกบั
สถาบนัการศกึษาและหน่วยงานที่
เก่ียวขอ้งไดร้วบรวมขอ้มลูจดัการ
ความรูไ้ดอ้ยา่งเป็นระบบ 

5. นโยบายด้านบคุลากร กระทรวงมกีารบรหิาร
จดัการอตัราก าลงับคุลากร ในการสรา้ง
สภาพแวดลอ้มของบคุลากรที่ก่อใหเ้กดิผลการ
ด าเนินการท่ีดี การสรา้งความผกูพนั จดัการ และ
พฒันาบคุลากร เพื่อน าศกัยภาพของบคุลากรมา
ใชไ้ดอ้ยา่งเต็มที่ใหส้อดคลอ้งไปในทิศทาง
เดียวกนักบัความตอ้งการโดยรวมขององคก์ร 
สรา้งความสมดลุดา้นความตอ้งการของบคุลากร
และขององคก์ร เตรียมบคุลากรส าหรบัการ
เปล่ียนแปลงในโครงสรา้งขององคก์รและ
ระบบงาน 

9 
คิดเป็นรอ้ย

ละ 
100 

 1. ส่งเสรมิสนบัสนนุใหบ้คุลากรไดม้ี
การพฒันาองคค์วามรูร้ว่มกบั
หน่วยงานอื่นในระดบัชาติและ
นานาชาติขยายอตัราก าลงัใหม้ี
บคุลากรในแต่ละดา้นให ้ครบและ
เพียงพอต่อความตอ้งการ 

2. ควรจดัระบบประสิทธิภาพการ
ท างานใหด้เีพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
อตัราก าลงับคุลากรในดา้นศิลปะ
ดนตรีมกัมีการท างานนอกเวลา
มากเช่นการแสดงดนตรีจรงิอยาก
ใหบ้คุลากรสามารถจดัสรรเวลา
การท างานและเวลาพกัผ่อนได้
อย่างสมดลุ 

3. ระบบปฏิบตัิการราชการควร
ปรบัปรุงใหม้ีประสิทธิภาพและมี
ความคล่องตวัในการท างานเพื่อ 
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การเปล่ียนแปลงในยคุโลกาภิวตัน ์
หากสามารถลดขัน้ตอนและความ
ยุ่งยากในการท าเอกสารไดจ้ะช่วย
ท าให ้ด าเนินการไดร้วดเรว็ขึน้เพื่อ
จะไดไ้ม่ตอ้งท าใหบ้คุลากรท างาน
เกินเวลา 

6. นโยบายด้านระบบปฏิบตัิการ กระทรวงควร
มีการออกแบบ จดัการปรบัปรุง และสรา้ง
กระบวนการท างาน ปรบัปรุงประสิทธิผลการ
ปฏิบตัิการ เพื่อท าใหอ้งคก์รประสบความส าเรจ็
อย่างต่อเนื่อง ความรว่มมือภายในเครือข่าย 

9 
คิดเป็นรอ้ย

ละ 
100 

 1. (ปรบัเป็น) กระทรวงควรมีระบบ
การออกแบบ... ...เพื่อท าใหอ้งคก์ร
ประสบความส าเรจ็ในพนัธกจิ
อย่างต่อเนื่องโดยค านึงถึงความ
รว่มมือภายในเครือขา่ย 

2. กระทรวงควรมีหน่วยงานท่ีคอย
ก ากบัดแูลใหค้  าแนะน าในการจดั
การศกึษาเพื่อพฒันาใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายของรฐับาลและความ
ตอ้งการของชมุชน 

7. นโยบายด้านผลลัพธก์ารด าเนินการระดับ
กระทรวง กระทรวงจดัการประเมินผลการ
ด าเนินการและการปรบัปรุงทกุดา้นท่ีส าคญัของ
องคก์ร ไดแ้ก่ผลลพัธภ์าวะผูน้  าและการน าองคก์ร 
การวางแผนกลยทุธ ์การใหค้วามส าคญักบั
ผูร้บับรกิารและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสยี บคุลการ 
ระบบปฏิบตัิการใหม้ีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 

9 
คิดเป็นรอ้ย

ละ 
100 

 1. (ปรบัเป็น) กระทรวงควรมีระบบ
การจดัการประเมินผลการ
ด าเนินการ... 

2. แกไ้ขค า ผูว้จิยัเรยีบเรียงค าใหม่ ใช้
ภาษาราชการท่ีเหมาะสม 

 

ระดับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์    
1. นโยบายด้านภาวะผู้น าและการน าองคก์ร 
สถาบนับรหิารจดัการดา้นเงินเดอืน ค่าจา้ง 
ค่าตอบแทนไดอ้ย่างทั่วถงึ ยตุิธรรม เสมอภาค 
และเท่าเทยีมกนั มกีารก าหนดทศิทาง โดย
ค านึงถึงความตอ้งการ ความจ าเป็น และสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของนกัศกึษา และผูม้ี
ส่วนไดส่้วนเสียตา่ง ๆ เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นวา่มี

9 
คิดเป็นรอ้ย

ละ 
100 

 1. (ปรบัเป็น) ... มีการก าหนดทิศทาง
โดยค านงึถึงวิสยัทศัน ์พนัธกจิ ของ
กระทรวง และความตอ้งการ ความ
จ าเป็น สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของนกัศกึษา... ... น า
องคก์รไปสู่ความเป็นเลิศ สามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของ
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ระบบกระบวนการบรหิารจดัการที่ดี และเป็น
แบบอย่างในการน าองคก์รไปสู่ความเป็นเลิศ 
สามารถตอบสนองต่อความตอ้งของสาธารณชน
และมีวิธีการสรา้งความเขม้แขง็แก่ชมุชน สงัคม 
และประเทศได ้

สาธารณชน 
2. ควรมีการทบทวนการใช ้

งบประมาณในการจา้งงาน
บคุลากรใหเ้หมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัความจ าเป็นของ
องคก์รและสถานศกึษามากกวา่นี ้

3. นโยบายการท างานเพื่อชมุชนเป็น
ส่ิงที่น่าส่งเสรมิ ในการ น า 
นาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์ ไป
เผยแพรใ่หก้บัคนในชมุชนเพื่อให้
เขาใชเ้วลา ว่างใหเ้ป็นประโยชน ์
ช่วยยกระดบัความคดิและสภาพ
จิตใจ ใหด้ีขึน้ห่างไกลอบายมขุได้
เป็นการสรา้งคนใหเ้ป็นทรพัยากร
มนษุยท์ี่ดีมีคณุภาพลดปัญหา
สงัคมได ้

2. นโยบายด้านการวางแผนกลยุทธ ์สถาบนั
ควรก าหนดนโยบายที่มีความสอดคลอ้งกบัสภาพ
การแข่งขนัทางดา้นการศกึษา ส่งเสรมิให้
บคุลากรไดม้ีส่วนรว่มในการก าหนดเป้าหมาย
และแผนปฏิบตัิการขององคก์รใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบาย ยทุธศาสตร ์ส่งเสรมิใหบ้คุลากรสามารถ
จดัท าแผนปฏิบตัิการ โดยถา่ยทอดจากวิสยัทศัน ์
พนัธกิจ ค่านยิม นโยบาย และแผนงานภายใต้
การจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาได ้ มีการ
วางระบบการบรหิารจดัการการศกึษาสูค่วามเป็น
เลิศในระดบันานาชาติ โดยก าหนดตวัชีว้ดั 
ติดตาม และประเมินผลไวอ้ยา่งชดัเจน น าหลกั
ธรรมาภิบาลในการบรูณาการบรหิารจดัการ
ภายในองคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสม 

8 
คิดเป็นรอ้ย

ละ 
88.9 

1 
คิดเป็นรอ้ย

ละ 
11.1 

1. (ปรบัเป็น) สถาบนัควรมีระบบ
ก าหนดนโยบาย... ...และ
แผนปฏิบตัิการขององคก์รให้
สอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน ์พนัธกิจ 
ส่งเสรมิใหบ้คุลากรสามารถจดัท า
แผนปฏิบตัิการโดยถา่ยทอดจาก
วิสยัทศัน ์พนัธกิจ ค่านิยม นโยบาย 
ยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน.... 

2. ผูว้ิจยัก าหนด การบรหิารจดัการ
การศกึษาสู่ความเป็นเลิศในระดบั
นานาชาต ิ

3. สถาบนัจะท าไดจ้รงิหรือไม่ เป็นขอ้
พนัธกิจที่มีความเป็นไปไดใ้นระดบั
ไหน ควรปรบัเป็นสู่ความเป็นเลศิ
ในระดบัชาติหรือนานาชาติ เพื่อ
ความเป็นไปไดใ้นการวางแผนกล
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ยทุธท์ี่สามารถท าไดจ้รงิ 
4. โจทยส์ าคญัส าหรบัสถาบนัเฉพาะ

ทางแหง่นีค้ือ จะสืบสานเผยแพร่
และต่อยอดมรดกทางวฒันธรรม
ไทยอย่างไรใหค้งคณุค่าดงัเดิมได้
โดยน าเสนอใหเ้ขา้กบัยคุสมยั
ปัจจบุนัท่ีเป็น โดยไมใ่หค้ณุคา่
ตน้แบบมรดกทางวฒันธรรม
บิดเบือนไป 

3. นโยบายด้านการให้ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สถาบนั
ควรมีการจดัสรรทนุสนบัสนนุใหก้บันกัศกึษาไป
ศกึษาแลกเปล่ียนเรียนรูร้ะหวา่ง
สถาบนัอดุมศกึษาที่ไดท้  า MOU ในต่างประเทศ  
จดัสรรงบประมาณสนบัสนนุในการจา้งอาจารย์
ชาวต่างชาติสอนนกัศกึษาในรายวิชาเฉพาะทาง 
และควรมีการท าวิจยัตอ้งเก่ียวกบัหลกัสตูร
การศกึษา การบรกิารทางวิชาการ ที่เก่ียวขอ้งกบั
คณุค่า ตน้ทนุ หรือรายไดข้องสถาบนั และ
น ามาใชป้ระโยชนใ์นการวางแผนขององคก์ร  

9 
คิดเป็นรอ้ย

ละ 
100 

 1. (ปรบัเป็น) สถาบนัควรมีระบบการ
จดัสรรทนุ... ...และน ามาใช้
ประโยชนใ์นการวางแผนขององคก์ร
ใหเ้กดิประสิทธิผล 

2. สถาบนัควรหาแนวทางในการเพิม่
ปรมิาณในการมงีานท าของ
ผูร้บับรกิารใหไ้ดส้งูสดุ 

3. จดัท าโครงการคดัสรรคนดี คนเกง่
เพื่อใหไ้ดร้บัทนุการศกึษาและต่อ
ยอดจนถงึการเขา้ท างานใน
เครือข่ายของสถาบนั 

4. สรา้งเครือขา่ยกบัองคก์รภายนอก
ทัง้ในและตา่งประเทศเพื่อสนบัสนนุ
พนัธกิจของสถาบนัและหาแหล่งทนุ
ทัง้จากภาครฐัและบรษิัทเอกชนทัง้
ในและต่างประเทศ 

5. ควรใหค้่าตอบแทนวิทยากรทัง้คน
ไทยและต่างชาติใหเ้หมาะสมไมค่วร
คิดวา่ใหค้่าตอบแทนคนตา่งชาตสิงู
กว่าคนไทยทัง้ทางที่คนไทยเป็นผู ้
ทรงคณุวฒุิที่มีความรูแ้ละ
ประสบการณไ์ม่นอ้ยกว่าต่างชาติ 

4. นโยบายด้านการวัด การวิเคราะห ์และ 9  1. (ปรบัเป็น) สถาบนัควรมีระบบการ
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การจัดการความรู้ สถาบนัควรมีการวดั การ
วิเคราะห ์และการจดัการความรูผ่้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารระหว่าง
ผูบ้รหิาร คณาจารย ์บคุลากร นกัศกึษาและผูม้ี
ส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มต่าง ๆ  มีการส่งเสรมิให้
บคุลากรสามารถแสดงความคิดเห็นทางดา้นการ
จดัการความรูต้อ่ผูบ้งัคบับญัชาไดโ้ดยตรง การใช้
ระบบการส่ือสารและเทคโนโลยี เพื่อสรา้ง
เครือข่ายดา้นการจดัการความรู ้ และมีระบบการ
ยกย่องหรือการใหร้างวลั (Rewards) เพื่อเอือ้ต่อ
การจดัการความรูใ้นองคก์ร 

คิดเป็นรอ้ย
ละ 
100 

วดั การวิเคราะห.์.. ...บคุลากร
สามารถแสดงความคดิเห็นทางดา้น
การจดัการความรูต้่อผูบ้งัคบับญัชา
ไดโ้ดยตรง ใชร้ะบบการส่ือสารและ
เทคโนโลยี... ...เพื่อเอือ้ต่อการ
จดัการความรูใ้นองคก์รไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิผล 

2. มีการสรา้งแบบทดสอบท่ีเป็น
มาตรฐานระดบัชาติในการวดัและ
วิเคราะหก์ารจดัการความรูอ้ยา่ง 
เป็นระบบ 

3. สถาบนัควรน าขอ้มลูจากผูท้ี่มีสว่น
ไดส่้วนเสียมาวเิคราะหแ์ละปรบัปรุง
ขอ้บกพรอ่งตา่งๆจากความคิดเหน็
ดงักล่าว 

4. ระบบตอ้งมีความคล่องตวัชดัเจน
และตรวจสอบขัน้ตอนการ
ด าเนินการไดด้เีพื่อติดตามการ
ท างานไดอ้ย่างเป็นระบบและไม่
ผกูมดัขอ้มลูไปกบัผูร้บัผิดชอบเพยีง
รายบคุคล 

5. นโยบายด้านบคุลากร สถาบนัควรจดัระบบ
การถา่ยทอดวิธีการปฏิบตัิงาน และมีระบบการ
ใหค้  าปรกึษาในการปฏิบตัิแก่บคุลากร มีระบบ
การอทุธรณแ์ละการรอ้งทกุขใ์นเรือ่งความไมเ่ป็น
ธรรม มีความยตุิธรรมกบับคุลากร มีระบบการให้
รางวลั ยกย่องเชดิชเูกียรตแิก่ผูบ้รหิาร คณาจารย ์
และบคุลากรท่ีมีผลการปฏิบตังิานดีเด่น และมี
การจดัการระบบการบรหิารทรพัยากรบคุคลใน
องคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

9 
คิดเป็นรอ้ย

ละ 
100 

 1. เพิ่มเติมการใหท้นุสนบัสนนุในการ
พฒันาบคุลากร ในดา้นการศกึษา
ต่อและการท าผลงานทาง
วิชาการ เพื่อประโยชนข์องบคุลากร
ในองคก์ร นบัเป็นการสรา้ง
มาตรฐานบคุลากรทางการศกึษา
ภายในคณะและวิทยาลยั 

2. สถาบนัควรมีแนวทางในการ
ส่งเสรมิสนบัสนนุใหแ้ก่บคุลากรดงันี ้
1. ควรมีความปลอดภยัและความ
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มั่นคง 
2. ควรมีความรบัผิดชอบ 
3. ควรมีความคดิสรา้งสรรค ์
4. ควรมีการแบ่งปัน 

3. สถาบนัสามารถสนบัสนนุเงินทนุ
ใหก้บับคุลากรไปศกึษาเพิม่เติมนอก
เวลาราชการหรือไปแลกเปล่ียนดู
งานระยะสัน้เพื่อใหเ้กิดความตื่นตวั
และเป็นก าลงัใจในการท างานแบ่ง
งานใหเ้หมาะสมกบัความถนดั และ
ภาระงานไม่ลน้มือจนเกินไป 

6. นโยบายด้านระบบปฏิบตัิการ สถาบนัควร
มีการวิเคราะห ์และการวิจยักระบวนการ
ปฏิบตัิงาน เพื่อลดปัญหาและตน้ทนุการ
ด าเนินการการบรกิารทางวิชาการ ส่งเสรมิการ
บรกิารทางวิชาการท่ีเชื่อมโยงกบัการเรียนการ
สอน งานวิจยัและงานสรา้งสรรค ์และส่งเสรมิให้
การแลกเปล่ียนเรียนรู ้การถ่ายทอดองคค์วามรูท้ี่
ไดจ้ากการทบทวนผลการด าเนินการ เพื่อใหไ้ด้
แนวปฏิบตัิที่ดี และนวตักรรมในองคก์ร 

9 
คิดเป็นรอ้ย

ละ 
100 

 1. (ปรบัเป็น) สถาบนัควรมีระบบการ
วิเคราะห.์.. ...และส่งเสรมิใหก้าร
แลกเปล่ียนเรียนรู ้ระบบถา่ยทอด
องคค์วามรูท้ี่ไดจ้ากการทบทวนผล
การด าเนินการท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อ
... 

7. นโยบายด้านผลลัพธก์ารด าเนินการระดับ
สถาบัน สถาบนัตอ้งมกีารเตรียมความพรอ้ม
ระบบปฏิบตัิการ กรณีเกดิภยัพิบตัิ และภาวะ
ฉกุเฉิน  มีการน าผลการส ารวจความพงึพอใจใน
การปฏิบตัิงานของบคุลากร (ความสขุในการ
ท างาน) มีการน าผลการส ารวจความไม่พงึพอใจ 
(ระบบการท างาน การจดัการเรียนการสอน การ
บรกิารทางวิชาการ) และการจดัการเรื่องรอ้งทกุข ์
(นกัศกึษา บคุลากร และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย) มา
พฒันาและปรบัปรุงในองคก์ร ส่งเสรมิให้
นกัศกึษา และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มต่าง ๆ มี
ความเทา่เทียมในการเขา้ถงึทรพัยากร และส่ิง

9 
คิดเป็นรอ้ย

ละ 
100 

 1. (ปรบัเป็น) ...และภาวะฉกุเฉินมี
ระบบการน าผลการส ารวจความพึง
พอใจในการปฏิบตังิานของบคุลากร
(ความสขุในการท างาน) ความไม่
พึงพอใจ... 

2. ศกึษากรณีตวัอยา่ง จากช่วง  
Covid - 19 จากหนว่ยงานอื่นถงึ
แนวทางจดัการปัญหา 
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อ านวยความสะดวกไดอ้ย่างเหมาะสม   
ระดับคณะและวิทยาลัย    
1. นโยบายด้านภาวะผู้น าและการน าองคก์ร 
คณะและวิทยาลยัควรมีความเป็นภาวะผูน้  าเป็น
ผูน้  าการเปล่ียนแปลงในการท างาน ก าหนด
ทิศทางความตอ้งการ ความจ าเป็นและสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของนกัศกึษา และ
ก าหนดบทบาทของบคุลากรไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ 

9 
คิดเป็นรอ้ย

ละ 
100 

 1. (ปรบัเป็น) ...ก าหนดพนัธกิจ 
ทิศทางความตอ้งการ...ในเชงิ
ปฏิบตัิ การขบัเคล่ือนขององคก์ร
ขนาดใหญ่ เช่น มหาวิทยาลยั 
จ าเป็นตอ้งเริ่มตน้จากระดบัล่าง 
คือคณะและวิทยาลยั เป็นส าคญั
เนื่องจากคณะและวิทยาลยัมี
บคุลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะ
ทางและมกี าลงัคน ; นโยบายใน
การขบัเคลื่อนมหาวิทยาลยั จึงตอ้ง
เริ่มตน้กบัการขบัเคลื่อนคณะและ
วิทยาลยัเป็นส าคญั โดยมุ่งเนน้
การพฒันาไปสู่แนวทางเฉพาะ 
หรือความถนดัที่เป็นเฉพาะตวัของ
แต่ละคณะหรือภาควิชา โดยอาศยั
การสนบัสนนุทัง้งบประมาณและ
โอกาสในการเผยแพรผ่ลงาน ออก
สู่สาธารณะชนภายนอกทัง้
ระดบัชาติและนานาชาต ิ

2. วิทยาลยัควรมีการก ากบัติดตาม
ผูบ้รหิารใหต้ระหนกัถงึภาวะผูน้  า
โดยใหผู้ป้ฏิบตัิไดม้ีส่วนรว่มในการ
เสนอความคดิเห็นเพื่อเป็นขอ้มลู
ในการพฒันาผูบ้รหิารในการน า
องคก์รไปสู่ความเป็นเลิศ 

3. นกัศกึษาสมยัปัจจบุนั มีแนวคดิ
และค่านิยมต่างไปจากเดิมและก็
ควรปรบัเปล่ียนแนวทางการสอน
ใหท้นัสมยัแตก่็ยงัคงแก่นสารและ 
ขนบธรรมเนียมที่ดีของไทยใหอ้ยู่
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ไม่ใหเ้ส่ือมคลายไป 
2. นโยบายด้านการวางแผนกลยุทธ ์คณะ
และวิทยาลยัควรมีการวางแผนกลยทุธแ์ละ
ก าหนดนโยบายใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการ
แข่งขนัดา้นการศกึษาในยคุปัจจบุนั มีระบบการ
บรหิารการเปล่ียนแปลง มีระบบการบรหิาร
จดัการการศกึษาสู่ความเป็นเลิศในระดบั
นานาชาติ โดยก าหนดตวัชีว้ดั ตดิตาม และ
ประเมินผลไวอ้ย่างชดัเจน 

8 
คิดเป็นรอ้ย

ละ 
88.9 

1 
คิดเป็นรอ้ย

ละ 
11.1 

1. (ปรบัเป็น) คณะและวิทยาลยัควรมี
ระบบการวางแผนกลยทุธ ์และ
ก าหนดนโยบายใหส้อดคลอ้งกบั
วิสยัทศัน ์พนัธกิจของกระทรวง 
สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ และ
สภาพการแข่งขนัดา้นการศกึษาใน
ยคุปัจจบุนั มีระบบที่มี
ประสิทธิภาพในการบรหิารการ
เปล่ียนแปลง การบรหิารจดัการ
การศกึษา... 

2. ใชจ้ดุเด่นของสถาบนัเฉพาะทาง
เป็นตวัผลกัดนัและดงึดดูนกัเรียน
นกัศกึษาควรเผยแพรพ่นัธกิจของ
สถาบนัใหแ้พรห่ลายในหลกัหลาย 
ช่องทางเพื่อประชาสมัพนัธใ์ห้
ผูส้นใจเขา้มาติดต่อเรียนหรือรบั
บรกิารในรูปแบบตา่งๆ 

3. นโยบายด้านการให้ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะและ
วิทยาลยัควรมีทนุสนบัสนนุใหน้กัศกึษาไปศกึษา
แลกเปล่ียนกบัสถาบนัอดุมศกึษาที่ MOU ใน
ต่างประเทศ มงีบประมาณที่เพียงพอและ
เหมาะสมในการจา้งอาจารยส์อนชาวต่างชาติ
สอนนกัศกึษาในรายวิชาเฉพาะทาง 

9 
คิดเป็นรอ้ย

ละ 
100 

 1. (ปรบัเป็น) คณะและวิทยาลยัควรมี
ระบบการจดัสรรทนุสนบัสนนุ... 

2. สรา้งเครือขา่ยกบัองคก์รตา่งชาติ
และสถานทตู เพื่อขอสนบัสนนุ
ความรว่มมือกบัสถาบนัอดุมศกึษา
ในต่างประเทศ นอกจากสนบัสนนุ
นกัศกึษาแลว้ยงัควรสนบัสนนุ
คณาจารยไ์ปแลกเปล่ียนความรู ้
เผยแพรค่วามรูใ้นตา่งประเทศดว้ย
ทัง้นีน้กัศกึษาหรือคณาจารยท์ี่จะ
ไปตอ้งมีการเตรยีมความพรอ้มให้
สามารถไปปฏิบตัิภารกจิไดใ้น
มาตรฐานระดบันานาชาติและ
สามารถใชภ้าษาต่างประเทศไดด้ี 
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รายละเอียดเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับความคดิเหน็ ข้อคดิเหน็เพิ่มเติม 
เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย 

4. นโยบายด้านการวัด การวิเคราะห ์และ
การจัดการความรู้ คณะและวิทยาลยัควรมีการ
วดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรูผ่้าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารระหว่าง
ผูบ้รหิาร คณาจารย ์บคุลากร เพื่อติดตามผลการ
ปฏิบตัิงาน และผลการด าเนินการโดยรวมของ
คณะและวิทยาลยั 

9 
คิดเป็นรอ้ย

ละ 
100 

 1. (ปรบัเป็น) คณะและวิทยาลยัควรมี
ระบบการวดั การวิเคราะห ์และ
การจดัการความรูท้ี่มีประสิทธิภาพ
ผ่านระบบเทคโนโลยี... 

2. ควรสนบัสนนุการสอนออนไลน ์e -
learning ใหก้บับคุคลทั่วไปดว้ย 

5. นโยบายด้านบคุลากร คณะและวิทยาลยั
ควรมีระบบการถา่ยทอดวิธีการท างาน มีระบบ
การใหค้  าปรกึษาในการปฏิบตัิงานแก่บคุลากรใน
องคก์ร มีระบบการอทุธรณแ์ละรอ้งทกุข ์และมี
การประเมินผลการปฏิบตัิงานท่ีเป็นธรรม และ
ยตุิธรรมกบับคุลากรทกุคน 

8 
คิดเป็นรอ้ย

ละ 
88.9 

1 
คิดเป็นรอ้ย

ละ 
11.1 

1. (ปรบัเป็น) ...วิธีการท างานท่ีมี
ประสิทธิผล มีระบบการให้
ค าปรกึษา... ...อทุธรณแ์ละรอ้ง
ทกุขแ์ละมีระบบการประเมินผล
การปฏิบตัิงาน... 

2. วิทยาลยัควรใหบ้คุลากรในองคก์ร
ไดป้ฏิบตัิงานตรงตามต าแหน่งหรือ
สาขาวชิาและไม่แบกรบัภาระงาน
อื่นมากจนขาดประสิทธิภาพ 

3. ควรใหบ้คุลากรมชี่วงเวลาการ
ท างานท่ีชดัเจนมเีวลาส่วนตวัและ
เวลาพกัพรกบัครอบครวัให้
เพียงพอ 

6. นโยบายด้านระบบปฏิบตัิการ คณะและ
วิทยาลยัควรใชผ้ลการด าเนินงานการจดัหลกัสตูร
การเรียนการสอน การบรกิารส่งเสรมิการเรียนรู ้
การบรกิารทางวิชาการมาปรบัปรุงกระบวนการ
ท างาน มีการควบคมุก ากบัการจดัโปรแกรมการ
เรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 

9 
คิดเป็นรอ้ย

ละ 
100 

 1. (ปรบัเป็น) คณะและวิทยาลยัควรมี
ระบบการน าผลการด าเนินงาน... 
...เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ปัจจบุนัการเรียนแบบ Non-
Degree  หรือ certificate ก็ไดร้บั
ความ สนใจมากขึน้สามารถเป็น
หลกัสตูรเสรมิเพื่อบรกิารส่งเสรมิ
การเรียนรูใ้หท้ัง้คนในทกุระดบัและ
ทกุวยัไดอ้กีทัง้ยงัสามารถหารายได้
ใหก้บัสถาบนัไดจ้ึงควรค านึงถึง มี
การอบรมเป็น คอสทส์ัน้ ๆ ดว้ย 
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รายละเอียดเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับความคดิเหน็ ข้อคดิเหน็เพิ่มเติม 
เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย 

7. นโยบายด้านผลลัพธก์ารด าเนินการระดับ
คณะและวิทยาลัย คณะและวิทยาลยัตอ้งมี
ความพรอ้มระบบปฏิบตัิการ กรณีเกิดภยัพิบตัิ 
และภาวะฉกุเฉิน การน าผลส ารวจความพงึพอใจ
ในการท างาน (ความสขุในการท างาน) การน าผล
การส ารวจความไม่พึงพอใจ (ระบบการท างาน 
การจดัการเรียนการสอน การบรกิารทางวชิาการ) 
และการรอ้งทกุขข์องบคุลากร และนกัศกึษา มา
พฒันาและปรบัปรุงในองคก์ร และการส ารวจ
ความพึงพอใจต่อระบบการเรียนการสอน การ
ส่งเสรมิการเรียนรู ้การบรกิารทางวิชาการ 

9 
คิดเป็นรอ้ย

ละ 
100 

 1. (ปรบัเป็น) ...และภาวะฉกุเฉิน มี
ระบบการน าผลส ารวจความพงึ
พอใจในการปฏิบตังิานของ
บคุลากร (ความสขุในการท างาน) 
ความไม่พึงพอใจ... 

2. กรณีช่วงโควดิ-19 สามารถศกึษา
แนวปฏิบตัิในการจดัการท่ีตอ้ง
ปรบัเปล่ียนแผนงานอยา่งรวดเรว็
จากสถาบนัตา่งๆเพื่อน ามา
ประยกุตใ์ชก้บัสถาบนัเฉพาะทาง
ของเรา การแสดงสามารถท าไดใ้น
รูปแบบใหม่ เช่น Online -show 

 
แสดงข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการน ารูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็น

เลิศด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ผ่านจาก
ผู้ทรงคุณวุฒทิีใ่ช้ในการพิจารณาระดับกระทรวงวัฒนธรรม 

1. นโยบายด้านภาวะผู้น าและการน าองคก์ร  
กระทรวงมีการเป็นภาวะผูน้  า การปฏิบัติตนของผู้น าระดับสูง ชีน้  า และท าให้

องคก์รมีความยั่งยืน มีระบบการก ากบัดแูลองคก์ร (Governance System) รวมทัง้วิธีการที่องคก์ร
ใชเ้พื่อบรรลวุิสยัทศัน ์พนัธกิจ โดยขาดค านึงถึงความรบัผิดชอบดา้นกฎหมายและจรยิธรรมรวมถึง
วิธีการท่ีองคก์รใชใ้นการท าประโยชนต่์อสงัคม และประเทศชาติ 

2. นโยบายด้านการวางแผนกลยุทธ ์ 
กระทรวงควรจดัการระบบการวางแผนกลยุทธ์ โดยค านึงถึงนโยบายที่เก่ียวขอ้ง

ของรฐับาล มีวิธีการในการจดัท าวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธแ์ละแผนปฏิบติัการขององคก์ร การน าไป
ปฏิบติั การปรบัเปลี่ยนเมื่อมีสถานการณเ์ปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนวิธีการวดัผลความกา้วหนา้ที่มี
ประสิทธิผล 

3. นโยบายด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
กระทรวงควรสรา้งความผูกพันกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ

ความส าเร็จ ครอบคลุมถึงวิธีการที่องคก์รตอ้งรบัฟังความคิดเห็นของผูร้บับริการ และผูม้ีส่วนได้
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ส่วนเสียไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอบสนองความตอ้งการ และท าใหเ้หนือกว่า
ความคาดหวงั และสรา้งความสมัพนัธก์บัผูร้บับรกิาร และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียในระยะยาว 

4. นโยบายด้านการวัด การวิเคราะห ์และการจัดการความรู้  
กระทรวงด าเนินการจัดการระบบรวบรวม วิเคราะห ์จัดการ และปรบัปรุงขอ้มูล 

ระบบสารสนเทศ และสินทรพัยท์างความรู ้ใชผ้ลการทบทวนเพื่อปรบัปรุงผลการด าเนินการ และ
องค์กรได้มีการเรียนรู้ ระบบการวัดผลการด าเนินการขององค์กรสามารถตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร องคก์รมีวิธีการสรา้งและการจัดการความรู้
ขององคก์ร รวบรวมและถ่ายทอดความรูท้ี่เก่ียวขอ้งเพื่อใชใ้นการสรา้งนวตักรรมและกระบวนการ
วางแผนกลยทุธไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิผล 

5. นโยบายด้านบุคลากร  
กระทรวงมี ระบบการบริหารจัดการอัตร าก าลังบุ คลากร ในการสร้าง

สภาพแวดลอ้มของบุคลากรที่ก่อใหเ้กิดผลการด าเนินการที่ดี การสรา้งความผูกพัน จัดการ และ
พัฒนาบุคลากร เพื่อน าศักยภาพของบุคลากรมาใช้ได้อย่างเต็มที่ให้สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกันกับความตอ้งการโดยรวมขององคก์ร สรา้งความสมดุลดา้นความตอ้งการของบุคลากร
และขององคก์ร เตรียมบคุลากรส าหรบัการเปลี่ยนแปลงในโครงสรา้งขององคก์รและระบบงาน 

6. นโยบายด้านระบบปฏิบัติการ  
กระทรวงควรมีระบบการออกแบบ จดัการปรบัปรุง และสรา้งกระบวนการท างาน 

ปรบัปรุงประสิทธิผลการปฏิบติัการ เพื่อท าใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จในพันธกิจอย่างต่อเนื่อง
โดยค านึงถึงความรว่มมือภายในเครือข่าย 

7. นโยบายด้านผลลัพธก์ารด าเนินการระดับกระทรวง 
กระทรวงควรมีระบบการจัดการประเมินผลการด าเนินการและการปรบัปรุงทุก

ดา้นที่ส  าคัญขององคก์ร ไดแ้ก่ผลลัพธ์ภาวะผูน้  าและการน าองคก์ร การวางแผนกลยุทธ์ การให้
ความส าคญักบัผูร้บับริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย บุคลการ ระบบปฏิบติัการใหม้ีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 

ระดับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
1. นโยบายด้านภาวะผู้น าและการน าองคก์ร  

สถาบนับริหารจัดการดา้นเงินเดือน ค่าจา้ง ค่าตอบแทนไดอ้ย่างทั่วถึง ยุติธรรม 
เสมอภาค และเท่าเทียมกัน มีการก าหนดทิศทาง โดยค านึงถึงวิสัยทัศน  ์พันธกิจ ของกระทรวง 
และความตอ้งการ ความจ าเป็น สามารถตอบสนองความตอ้งการของนักศึกษา และผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสียต่าง ๆ เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นว่ามีระบบกระบวนการบริหารจดัการที่ดี และเป็นแบบอย่าง
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ในการน าองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ ต่อความต้องการของสาธารณชนและมีวิธีการสรา้งความ
เขม้แข็งแก่ชมุชน สงัคม และประเทศได ้

2. นโยบายด้านการวางแผนกลยุทธ ์ 
สถาบันควรมีระบบก าหนดนโยบายที่มีความสอดคล้องกับสภาพการแข่งขัน

ทางดา้นการศึกษา ส่งเสริมใหบุ้คลากรไดม้ีส่วนร่วมสรา้งเป้าหมายและปฏิบัติการขององคก์รให้
ตรงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ส่งเสริมให้บุคลากรสามารถจัดท าแผนปฏิบัติการ โดยถ่ายทอดจาก
วิสัยทัศน ์พันธกิจ ค่านิยม นโยบาย ยุทธศาสตร ์และแผนงานภายใต้ของปัญหาได้  มีการวาง
ระบบการบริหารจดัการการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ โดยก าหนดตัวชีว้ดั ติดตาม 
และประเมินผลไวอ้ย่างชัดเจน น าหลกัธรรมาภิบาลในการบูรณาการบริหารจัดการภายในองคก์ร
ไดอ้ย่างเหมาะสม 

3. นโยบายด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
สถาบนัควรมีระบบการจดัสรรทุนสนับสนุนใหก้ับนกัศึกษาไปศึกษาแลกเปลี่ยน

เรียนรูร้ะหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่ไดท้ า MOU ในต่างประเทศ  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนใน
การจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติสอนนักศึกษาในรายวิชาเฉพาะทาง  และควรมีการท าวิจัยต้อง
เก่ียวกับหลกัสูตรการศึกษา การบริการทางวิชาการ ที่เก่ียวขอ้งกับคุณค่า ตน้ทุน หรือรายไดข้อง
สถาบนั และน ามาใชป้ระโยชนใ์นการวางแผนขององคก์ร ใหเ้กิดประสิทธิผล 

4. นโยบายด้านการวัด การวิเคราะห ์และการจัดการความรู้  
สถาบนัควรมีระบบการวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้ที่มีประสิทธิภาพ 

ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารระหว่างผูบ้ริหาร คณาจารย ์บุคลากร นกัศึกษาและ
ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ  มีการส่งเสริมใหบุ้คลากรสามารถแสดงความคิดเห็นทางดา้นการ
จดัการความรูต่้อผูบ้งัคับบญัชาไดโ้ดยตรง ใชร้ะบบการสื่อสารและเทคโนโลยี เพื่อสรา้งเครือข่ าย
ด้านการจัดการความรู ้ และมีระบบการยกย่องหรือการให้รางวัล (Rewards) เพื่อเอือ้ต่อการ
จดัการความรูใ้นองคก์รไดอ้ย่างมีประสิทธิผล 

5. นโยบายด้านบุคลากร  
สถาบนัควรจดัระบบการถ่ายทอดวิธีการปฏิบติังาน และมีระบบการใหค้ าปรกึษา

ในการปฏิบติัแก่บุคลากร มีระบบการอุทธรณ์และการรอ้งทุกขใ์นเรื่องความไม่เป็นธรรม มีความ
ยติุธรรมกบับุคลากร มีระบบการใหร้างวลั ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผูบ้รหิาร คณาจารย ์และบุคลากร
ที่มีผลการปฏิบติังานโดดเด่น และมีการจดัการระบบการบรหิารงานบุคคลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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6. นโยบายด้านระบบปฏิบัติการ  
สถาบันควรมีระบบการวิเคราะห ์และการวิจัยกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลด

ปัญหาและตน้ทนุการด าเนินการการบรกิารทางวิชาการ ส่งเสรมิการบริการทางวิชาการที่เชื่อมโยง
กบัการเรียนการสอน งานวิจยัและงานสรา้งสรรค ์และส่งเสริมใหก้ารแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ระบบการ
ถ่ายทอดองคค์วามรูท้ี่ไดจ้ากการทบทวนผลการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหไ้ดแ้นวปฏิบติัที่
ดี และนวตักรรมในองคก์ร 

7. นโยบายด้านผลลัพธก์ารด าเนินการระดับสถาบัน  
สถาบันต้องมีการเตรียมความพรอ้มระบบปฏิบัติการ กรณีเกิดภัยพิบัติ และ

ภาวะฉุกเฉิน  มีระบบการน าผลการส ารวจความพึงพอใจ (ความสุขในการท างาน) ความไม่พึง
พอใจ (ระบบการท างาน การจัดการเรียนการสอน การบริการทางวิชาการ) ในการปฏิบติังานของ
บคุลากร และการจดัการเรื่องรอ้งทุกข ์(นกัศึกษา บุคลากร และผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสีย) มาพฒันาและ
ปรบัปรุงในองคก์ร สง่เสรมิใหน้กัศกึษา และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียกลุ่มต่าง ๆ มีความเสมอภาคในการ
เขา้ถึงทรพัยากร และสิ่งอ านวยไดอ้ย่างเหมาะสม   

ระดับคณะและวิทยาลัย 
1. นโยบายด้านภาวะผู้น าและการน าองคก์ร  

คณะและวิทยาลัยควรมีความเป็นภาวะผู้น าเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการ
ท างาน ระบุพันธกิจขององคก์ร ความจ าเป็นสามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัศึกษา และ
ก าหนดบทบาทของบคุลากรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ 

2. นโยบายด้านการวางแผนกลยุทธ ์
คณะและวิทยาลยัควรมีระบบการวางแผนกลยทุธ์และก าหนดนโยบาย วิสยัทศัน ์

พนัธกิจของกระทรวง สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ และสภาพการแข่งขนัดา้นการศกึษาในยคุปัจจบุนั 
มีระบบที่มีประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการการศึกษาในระดับนานาชาติ โดยก าหนดตัวชีว้ัด 
ติดตาม และประเมินผลไวอ้ย่างชดัเจน 

3. นโยบายด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
คณะและวิทยาลัยควรมีระบบการจัดสรรทุนสนับสนุนให้นักศึกษาไปศึกษา

แลกเปลี่ยนกับสถาบนัอุดมศึกษาที่ MOU ในต่างประเทศ มีงบประมาณที่เพียงพอและเหมาะสม
ในการจา้งอาจารยส์อนชาวต่างชาติสอนนกัศกึษาในรายวิชาเฉพาะทาง 
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4. นโยบายด้านการวัด การวิเคราะห ์และการจัดการความรู้ 
คณะและวิทยาลัยควรมีระบบการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรูท้ี่มี

ประสิทธิภาพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารระหว่างผูบ้ริหาร คณาจารย ์บุคลากร 
ผลการปฏิบติังาน และผลการปฏิบติัการโดยรวมคณะและวิทยาลยั 

5. นโยบายด้านบุคลากร  
คณะและวิทยาลยัควรมีระบบการถ่ายทอดวิธีการท างานที่มีประสิทธิผล มีระบบ

การใหค้ าปรึกษาในการปฏิบติังานแก่บุคลากรในองคก์ร มีระบบการอุทธรณ์และรอ้งทุกข์ และมี
ระบบการประเมินผลการปฏิบติังานที่เป็นธรรม และยติุธรรมกบับคุลากรทกุคน 

6. นโยบายด้านระบบปฏิบัติการ  
คณะและวิทยาลยัควรมีระบบการน าผลการด าเนินงานการจดัหลกัสตูรการเรียน

การสอน การบริการส่งเสริมการเรียนรู ้การบริการทางวิชาการมาปรบัปรุงกระบวนการท างาน มี
การควบคุมก ากับการจัดโปรแกรมการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

7. นโยบายด้านผลลัพธก์ารด าเนินการระดับคณะและวิทยาลัย  
คณะและวิทยาลัยต้องมีความพรอ้มระบบปฏิบัติการ กรณีเกิดภัยพิบัติ และ

ภาวะฉุกเฉิน มีระบบการน าผลส ารวจความพึงพอใจ (ความสุขในการท างาน) ความไม่พึงพอใจ 
(ระบบการท างาน การจัดการเรียนการสอน การบริการทางวิชาการ) ในด าเนินการ และการรอ้ง
ทุกขบ์ุคลากร และนักศึกษา มาพัฒนาปรบัปรุงในองคก์ร การส ารวจความพึงพอใจต่อระบบการ
เรียนการสอน การสง่เสรมิการเรียนรู ้การบรกิารทางวิชาการ 
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจยัเรื่อง “การพฒันารูปแบบการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี 
คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์” ผูว้ิจยัไดส้รุปผล และอภิปรายตามขัน้ตอน 
ดงัต่อไปนี ้

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพความคาดหวังของการบริหารจัดการสู่ความเป็น

เลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ 

และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 
3. เพื่อใหข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการน ารูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

ดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ไปใช ้

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ระยะที่ 1  การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังของการบริหาร

จัดการสู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ 

ด าเนินการวิจยัดงันี ้
1. การสัมภาษณ์ ผู้ท รงคุณ วุฒิ  ซึ่ งผู้วิจัย เลื อกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) จ านวน 8 คน ซึ่งด ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร และเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการด้าน
นาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ภายในและภายนอกองค์กร จ านวน 4 แห่ง ซึ่งใชก้าร
สัมภาษณ์แบบกึ่ งโครงสร้าง  (Semi-Structured Interview) ซึ่ งผู้วิจัยสร้างขึ ้น  โดยผ่านการ
พิจารณาจากอาจารยท์ี่ปรกึษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของเนือ้หา ภาษา และปรบัปรุงแกไ้ข
ก่อนสมัภาษณ ์น าขอ้มลูที่ไดม้าถอดเนือ้หาการสมัภาษณ ์ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลู โดย
ใช้การวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าเสนอ และสรุปผลการ
วิเคราะห์ โดยน าเสนอผลที่ ได้ตารางสรุปการสัมภาษณ์ เพื่ อน าไปเป็นข้อมูลในการสร้าง
แบบสอบถามความจ าเป็นต่อการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และ
ทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 
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การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวงัของการบริหารจัดการสู่ความ
เป็นเลิศด้านนาฏศิลป์  ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งผูว้ิจัยสรา้งขึน้จากการวิเคราะหเ์อกสาร
งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งและน าขอ้มลูจากการสมัภาษณผ์ูท้รงคุณวฒุิในขอ้ที่ 1 มาเป็นขอ้มลูพืน้ฐานใน
การสรา้งแบบสอบถามและไดท้ าการตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถามโดยผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 
5 คน เพื่อพิจารณาความตรงตามเนือ้หา และค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง เลือกขอ้ค าถาม 
ซึ่งมีค่าอยู่มีความสอดคลอ้งมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 จ านวน 84 ขอ้ และน าไปปรบัปรุงแกไ้ขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญจากนั้นน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้บริหาร 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ านวน 30 คน ผลการ
วิเคราะหไ์ดค่้าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 0.989 เป็นค่าความเชื่อมั่นของสภาพการใช้
รบัการพัฒนาในปัจจุบัน และ 0.990 เป็นค่าความเชื่อมั่นของความคาดหวังที่ได้รบัการพัฒนา 
แสดงใหเ้ห็นว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นเพียงพอ จึงน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอ้มลูจาก
ผูบ้ริหาร คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 19 แห่ง ไดแ้ก่ 1) ส านักงานอธิการบดี 
สถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์ จ านวน 23 คน 2) คณะศิลปนาฏดุริยางค ์จ านวน  8 คน 3) คณะศิลป
วิจิตร จ านวน 9 คน 4) คณะศิลปศึกษา จ านวน 11 คน 5) วิทยาลัยช่างศิลป จ านวน 21 คน 6) 
วิทยาลยัช่างศิลปนครศรีธรรมราช จ านวน 5 คน 7) วิทยาลยัช่างศิลปสพุรรณบรุี จ านวน 10 คน 8) 
วิทยาลยันาฏศิลป จ านวน 35 คน 9) วิทยาลยันาฏศิลปกาฬสินธุ ์จ านวน 16 คน 10) วิทยาลยันาฏ
ศิลปจันทบุรี จ านวน 16 คน 11) วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จ านวน 17 คน 12) วิทยาลัยนาฏ
ศิลปนครราชสีมา จ านวน 11 คน 13) วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จ านวน 17 คน 14) 
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จ านวน 14 คน 15) วิทยาลัยนาฏศิลปรอ้ยเอ็ด จ านวน 17 คน 16) 
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี จ านวน 15 คน 17) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จ านวน 16 คน 18) 
วิทยาลยันาฏศิลปสุพรรณบุรี จ านวน 13 คน 19) วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง จ านวน 17 คน รวม
จ านวนทั้งสิน้ 291 คน และการวิเคราะหข์้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยใชค่้าความถ่ี 
(Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
จดัล าดบัดชันีความตอ้งการจ าเป็น (PNI) 
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ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ 
ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ด าเนินการวิจยัดงันี ้
1. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ใช้ในการพิจารณา เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นในการ

พิจารณาการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์  ผูว้ิจัย
ด าเนินการน าขอ้มลูที่ไดจ้ากการศกึษาความตอ้งการจ าเป็นในระยะที่ 1 เลือกความตอ้งการจ าเป็น
ล าดับที่หนึ่งมาพัฒนา (ร่าง) รูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีต
ศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์ เสนออาจารยท์ี่ปรกึษาและปรบัปรุงแกไ้ข และ
ด าเนินการส่งแบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ใช้ในการพิจารณา จ านวน 9 คน 
ผูว้ิจัยไดน้ าเสนอแนวทางการพัฒนาตามรูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ 
ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ต่ออาจารยท์ี่ปรกึษา เพื่อพิจารณาและ
ปรบัปรุง และด าเนินการโดยผูท้รงคณุวฒุิใชใ้นการพิจารณาตามก าหนด เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มลูใน
การสรา้งรูปแบบการบรหิารจดัการสูค่วามเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของ
สถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป์ และการวิเคราะหโ์ดยขอ้มูลที่ไดจ้ากผูท้รงคุณวุฒิจะเป็นความคิดเห็น
และขอ้เสนอแนะ 

2. การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบรหิารจดัการสู่ความเป็นเลิศดา้น
นาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยด าเนินการสรา้ง
แบบสอบถาม เพื่อศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบ ผูว้ิจัยด าเนินการสรา้งแบบสอบถามความ
คิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี 
คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ ผูว้ิจยัเสนอใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาตรวจสอบความถูกตอ้งของเนือ้หา และปรบัปรุงแกไ้ข
ก่อนน าแบบสอบถามไปใช้กับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ จ านวน 
57 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และน าขอ้ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
(Mean) มีค่าความเหมาะสมในระดบั 3.51 ขึน้ไปอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 มาใชเ้ป็น
รูปแบบการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบนั
บณัฑิตพฒันศิลป์ 
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ระยะที่ 3 เพ่ือให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการน ารูปแบบการบริหารจัดการสู่
ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ไปใช้ 

ด าเนินการวิจยัดงันี ้
1. ผูท้รงคุณวุฒิที่ใชใ้นการพิจารณา เพื่อใหข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการน า

รูปแบบการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบนั
บณัฑิตพฒันศิลป์ไปใช ้โดยการน ารูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี 
คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ ได้จากการวิจัยในระยะที่  2 มาหา
ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการน ารูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี 
คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์ไปใช ้ด าเนินการโดยผูท้รงคณุวฒุิที่ใชใ้นการ
พิจารณา ในการหาขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย จ านวน 9 คน ผูว้ิจัยไดน้ าเสนอแนวทางการพัฒนา
ตามรูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ต่ออาจารยท์ี่ปรึกษา เพื่อพิจารณาและปรบัปรุง และด าเนินการโดย
ผูท้รงคณุวฒุิที่ใชใ้นการพิจารณาตามก าหนด เพื่อเก็บขอ้มลูในการใหข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายใน
การน ารูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ไปใช ้โดยขอ้มูลที่ไดม้าจากผูท้รงคุณวุฒิที่ใชใ้นการพิจารณาจะเป็น
ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 
ระยะที่ 1  ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังของการบริหาร

จัดการสู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ 

ผลการศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพความคาดหวังของการบริหารจัดการสู่ความ
เป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีการวิจัย
สรุปผลไดด้งันี ้

ดา้นการใหค้วามส าคัญกับผูร้บับริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย มีความตอ้งการ
จ าเป็นมากที่สดุ (ค่า PNI = 0.261) รองลงมา คือ ดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร (ค่า PNI = 0.249) ถัด
มาคือ ดา้นการวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้และ ดา้นผลลพัธก์ารด าเนินการ  (ค่า PNI 
= 0.229)  ดา้นการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ (ค่า PNI = 0.202) ดา้นภาวะผูน้  าและการน าองคก์ร 
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(ค่า PNI = 0.201)  และดา้นการวางแผนกลยุทธ ์(ค่า PNI = 0.177) ตามล าดบั โดยมีรายละเอียด
ในแต่ละดา้นดงันี ้

1. ค่าความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
ดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ดา้นการใหค้วามส าคญั
กบัผูร้บับริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย โดยรวม มีค่าความตอ้งการจ าเป็น (ค่า PNI = 0.261) เมื่อ
พิจารณารายขอ้ พบว่ามีผลความตอ้งการจ าเป็นเรียงล าดับดังนี ้ 1. สถาบนัมีทุนสนับสนุนใหก้ับ
นักศึกษาไปศึกษาเรียนรูแ้ลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลยัที่ MOU ในต่างประเทศ (ค่า PNI = 0.373)  
2. สถาบันมีงบประมาณที่ เพียงพอแลเหมาะสมในการจ้างอาจารย์ผู้สอนชาวต่างชาติสอน
นกัศึกษาในรายวิชาเฉพาะทาง (ค่า PNI = 0.337) 3. สถาบนัมีระบบในการบรหิารจดัการรอ้งเรียน
ของนักศึกษา และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ (ค่า PNI = 0.313)   4. สถาบันมีระบบในการ
บริหารจดัการการรอ้งเรียนของนกัศึกษา และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ (ค่า PNI = 0.303) 5. 
สถาบนัมีการท าวิจัยเก่ียวกบัหลกัสตูรการศึกษา การบริการวิชาการ ที่เก่ียวขอ้งกบัคุณค่า ตน้ทุน 
หรือรายไดข้องสถาบนั และน ามาใชป้ระโยชนใ์นการวางแผนขององคก์ร (ค่า PNI = 0.287)   

2. ค่าความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ด้านการมุ่ งเน้น
บุคลากร โดยรวม มีค่าความตอ้งการจ าเป็น (ค่า PNI = 0.249) เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า มีผล
ความตอ้งการจ าเป็นเรียงล าดบัดงันี ้ 1. สถาบนัมีระบบการถ่ายทอดวิธีการท างานแก่บุคลากรใน
องค์กร (ค่า PNI = 0.308) 2. สถาบันมีระบบการให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรใน
องค์กร (ค่า PNI = 0.290) 3. สถาบันมีระบบการอุทธรณ์และร้องทุกข์ที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รอ้งเรียนในเรื่องความไม่เป็นธรรมของบุคลากร (ค่า PNI = 0.287) 4. สถาบนัมีการ
ประเมินผลการปฏิบติังานที่เป็นธรรม และมีความยุติธรรมกบับคุลากรทกุคน (ค่า PNI = 0.283) 5. 
สถาบันมีการจัดการระบบการบริหารทรพัยากรบุคคลในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล (ค่า PNI = 0.280)  

3. ค่าความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ด้านการวัด การ
วิเคราะห์ และการจัดการความรู ้โดยรวม มีค่าความต้องการจ าเป็น (ค่า PNI = 0.229) เมื่อ
พิจารณารายขอ้ พบว่ามีผลความตอ้งการจ าเป็นเรียงล าดบัดงันี ้ 1.สถาบนัไดม้ีการจดัการความรู้
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารระหว่างผูบ้ริหาร คณาจารย ์บุคลากร นกัศึกษาและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (ค่า PNI = 0.287) 2. สถาบันมีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศได้อย่างมี
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ประสิทธิผล เพื่อติดตามผลการปฏิบติังาน และผลการด าเนินการโดยรวมของสถาบนั (ค่า PNI = 
0.282) 3. สถาบันใหก้ารสนับสนุนเทคโนโลยีในการพัฒนาสถาบันใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
(ค่า PNI = 0.254) 4. สถาบนัใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณในการพฒันาสถาบนัใหเ้ป็นองคก์รแห่ง
การเรียนรู ้(ค่า PNI = 0.245) 5. สถาบันส่งเสริมใหบุ้คลากรสามารถแสดงความคิดเห็นทางดา้น
การจดัการความรูต่้อผูบ้งัคบับญัชาไดโ้ดยตรง (ค่า PNI = 0.240)  

4. ค่าความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ด้านผลลัพธ์การ
ด าเนินการ โดยรวม มีค่าความตอ้งการจ าเป็น (ค่า PNI = 0.229) เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่ามีผล
ความตอ้งการจ าเป็นเรียงล าดบัดงันี ้ 1.สถาบนัมีการเตรียมความพรอ้มระบบปฏิบติัการ กรณีเกิด
ภยัพิบติั และภาวะฉุกเฉิน (ค่า PNI = 0.306)   2.สถาบนัไดม้ีการน าผลการส ารวจความพึงพอใจ
ในการท างานของบุคลากร (ความสุขในการท างาน) มาพัฒนาและปรบัปรุงในองคก์ร (ค่า PNI = 
0.291) 3. สถาบนัไดม้ีการน าผลการส ารวจความไม่พึงพอใจ (ระบบการท างาน การจัดการเรียน
การสอน การบรกิารทางวิชาการ) และการจดัการเรื่องรอ้งทุกข ์(นกัศึกษา บุคลากร และผูม้ีส่วนได้
สว่นเสีย) มาพฒันาและปรบัปรุงในองคก์ร (ค่า PNI = 0.269) 4.สถาบนัมีการส่งเสรมิใหน้กัศึกษา 
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ มีความเท่าเทียมในการเขา้ถึงทรพัยากร และสิ่งอ านวยความ
สะดวกไดอ้ย่างเหมาะสม (ค่า PNI = 0.253) 5. สถาบนัมีการส ารวจความพึงพอใจของผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสียหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งที่มีต่อการด าเนินการจดัการเรียนการสอน การบริการส่งเสริมการเรียนรู ้
การบรกิารทางวิชาการ (ค่า PNI = 0.233)  

5. ค่าความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ด้านการมุ่งเน้น
ระบบปฏิบติัการ โดยรวม มีค่าความตอ้งการจ าเป็น (ค่า PNI = 0.202) เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า
มีผลความต้องการจ าเป็นเรียงล าดับดังนี ้ 1. สถาบันมีการวิเคราะห์ และการวิจัยกระบวนการ
ท างาน เพื่อลดปัญหาและต้นทุนการด าเนินการการบริการทางวิชาการ  (ค่า PNI = 0.279) 2.
สถาบนัมีการใชผ้ลการด าเนินงานการจดัหลกัสตูรการเรียนการสอน การบรกิารส่งเสริมการเรียนรู ้
การบริการวิชาการมาปรบัปรุงกระบวนการท างานขององคก์าร (ค่า PNI = 0.232) 3.สถาบนัมีการ
ควบคุมก ากับการจัดโปรแกรมการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาและผู้รับบริการ เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว ้(ค่า PNI = 0.227)  4.สถาบนัมีการสนบัสนุนใหใ้ชเ้ทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน การเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู ้และการบริการทาง
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วิชาการ (ค่า PNI = 0.222) 5.สถาบนัมีการส่งเสริมการบริการทางวิชาการที่เชื่อมโยงกบัการเรียน
การสอน งานวิจยัและงานสรา้งสรรค ์(ค่า PNI = 0.221)  

6. ค่าความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
ดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ดา้นภาวะผูน้  าและการ
น าองคก์ร โดยรวม มีค่าความตอ้งการจ าเป็น (ค่า PNI = 0.201) เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่ามีผล
ความตอ้งการจ าเป็นเรียงล าดบัดงันี ้ 1.สถาบนัมีการด าเนินการจดัการผลตอบแทนไดอ้ย่างทั่วถึง 
ยุติธรรม เสมอภาค เท่าเทียมกนั (ค่า PNI = 0.266) 2. สถาบนัมีการก าหนดทิศทาง โดยค านึงถึง
ความตอ้งการ ความจ าเป็นและสามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัศึกษา ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย
ของสถาบนัได ้(ค่า PNI = 0.243) 3. สถาบนัใหค้วามเชื่อมั่นว่ามีระบบกระบวนการบริหารจดัการ
ที่ดีในองคก์รได ้(ค่า PNI = 0.233) 4. สถาบนัมีภาวะผูน้  าเป็นผูน้  าการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งมั่นในการ
ท างาน (ค่า PNI = 0.217) 5. สถาบันมีการก าหนดบทบาทของบุคลากรในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสงูสดุ (ค่า PNI = 0.215)  

7. ค่าความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
ดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดา้นการวางแผนกล
ยุทธ ์โดยรวม มีค่าความตอ้งการจ าเป็น (ค่า PNI = 0.177) เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่ามีผลความ
ตอ้งการจ าเป็นเรียงล าดบัดงันี ้ 1. สถาบนัมีการก าหนดนโยบายที่มีความสอดคลอ้งกบัสภาพการ
แข่งขนัดา้นการศึกษาในปัจจบุนั (ค่า PNI = 0.235) 2. สถาบนัมีระบบการบรหิารการเปลี่ยนแปลง
ภายในองค์กร (ค่า PNI = 0.229) 3. สถาบันส่งเสริมให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการก าหนด
เป้าหมายและแผนปฏิบติัการของหน่วยงานสอดคลอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร ์และแผนงานของ
สถาบนั (ค่า PNI = 0.205) 4. สถาบนัมีการวางแผนกลยุทธ ์มุ่งระบบการบริหารจดัการการศึกษา
สูค่วามเป็นเลิศในระดบันานาชาติ โดยก าหนดตวัชีว้ดั ติดตาม และประเมินผลไวอ้ย่างชดัเจน (ค่า 
PNI = 0.204) 5. สถาบนัไดน้ าหลกัธรรมาภิบาลในการบูรณาการบรหิารจดัการภายในองคก์ร (ค่า 
PNI = 0.199)  

ระยะที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ 
ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ ดนตรี 
คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการวิจัยสรุปได้ดังนี ้

1. การพัฒนารูปแบบพัฒนาการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ 
ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนัพฒันศิลป์ จากการพิจารณาค่าความตอ้งการจ าเป็น ท า
ใหค้วามตอ้งการจ าเป็นเรียงล าดับจากมากไปนอ้ย ผูว้ิจัยน าค่าความตอ้งการจ าเป็นอันดับแรก
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น ามาพัฒนา (ร่าง) รูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และ
ทศันศิลป์ของสถาบนัพฒันศิลป์ โดยใชแ้นวคิดการพฒันารูปแบบเชิงขอ้ความของคีฟวส์ (Keeves,  
1988: 561-565) โดยน าค่า PNI ล  าดบัแรก มาก าหนด มาก าหนดองคป์ระกอบที่น ามาพฒันา โดย
มีองคป์ระกอบแนวคิดเก่ียวกบัความเป็นเลิศ ประกอบดว้ย 1) ภาวะผูน้  าและการน าองคก์ร 2) การ
วางแผนกลยุทธ์ 3) การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) การวัด การ
วิเคราะห ์และการจัดการความรู ้5) การมุ่งเน้นบุคลากร 6) การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และ 7) 
ผลลพัธ์การด าเนินการ น ามาเป็นส่วนประกอบในการสรา้งรูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็น
เลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนัพฒันศิลป์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) ภาวะผูน้  าและการน าองคก์ร มี 7 รูปแบบ 
2) การวางแผนกลยทุธ ์มี 7 รูปแบบ 
3) การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับรกิารและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย  มี 5 รูปแบบ 
4) การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้มี 6 รูปแบบ 
5) การมุ่งเนน้บคุลากร  มี 6 รูปแบบ 
6) การมุ่งเนน้ระบบปฏิบติัการ  มี 6 รูปแบบ 
7) ผลลพัธก์ารด าเนินการ มี 7 รูปแบบ 

2. ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศ
ดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนัพฒันศิลป์ พบว่า รูปแบบทุกองคป์ระกอบ
โดยรวมและเป็นรายขอ้มีความเหมาะสมและความเป็นไปไดแ้ละสูงกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดในระดับ 
3.51 ขึน้ไปอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

ระยะที ่3 ผลการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการน ารูปแบบการบริหารจัดการ
สู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ไปใช้ 

ผลการศึกษาการใหข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการน ารูปแบบการบริหารจัดการสู่
ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนัพฒันศิลป์ไปใช ้

ผลการศึกษาการใหข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการน ารูปแบบการบริหารจัดการสู่
ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันพัฒนศิลป์ ไปใช ้
ประกอบดว้ย ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 1) ระดบักระทรวง จ านวน 7 ขอ้ 2) ระดบัสถาบนั จ านวน 7 
ขอ้ และ 3) ระดบัคณะและวิทยาลยั จ านวน 7 ขอ้  
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อภปิรายผลการวิจัย 
การวิจยัในครัง้นี ้สามารถน าผลมาอภิปรายไดด้งันี ้

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังของการบริหารจัดการ
สู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

1.1 ผลการศึกษาความตอ้งการจ าเป็นของการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ
ความคาดหวงัของการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศ พบว่า การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับรกิารและ
ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย มีความตอ้งการจ าเป็นมากที่สุด  รองลงมาคือ การมุ่งเนน้บุคลากร  รองลงมา 
คือ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้มีความต้องการจ าเป็นเท่ากันกับผลลัพธ์การ
ด าเนินการ   รองลงมาคือ การมุ่งเนน้ระบบปฏิบติัการ รองลงมาคือ ภาวะผูน้  าและการน าองคก์ร  
และรองลงมาคือการวางแผนกลยทุธ ์ ตามล าดบัผูว้ิจยัขอน าเสนออภิปรายดงันี ้

1.1.1 ด้านการให้ความส าคัญกับผู้รบับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จาก
การศึกษาพบว่า มีความตอ้งการจ าเป็นล าดับแรก คือ สถาบันมีทุนสนับสนุนใหก้ับนักศึกษาไป
ศึกษาเรียนรูแ้ลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยที่ MOU ในต่างประเทศ ทั้งนีอ้าจเนื่องมาจาก การให้
ความส าคญักบันกัศกึษาไดม้ีโอกาสไดไ้ปเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นสถาบนัอดุมศึกษาต่างประเทศ 
ที่ทางสถาบันได้ท าการลงนามในข้อตกลงร่วมกัน (MOU) เป็นการพัฒนาศักยภาพและความ
เข้มแข็งทางวิชาการ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศของ
สถาบันอุดมศึกษา ถือเป็นกลไกที่ส  าคัญในการขับเคลื่อนให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นที่
ยอมรบัในระดบัสากลและมีสว่นส าคญัในการเสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีต่อกนัดว้ย ดงัที่ แนวคิด
ของปองสิน  วิเศษศิริ (2550, น. 58-59) ไดก้ล่าวถึงคณุภาพของการศึกษาที่นับว่าเป็นเลิศ ไดแ้ก่ 
1) ปัจจยัน าเขา้ ประกอบดว้ย ทรพัยากรทางกายภาพที่จ  าเป็น ไดแ้ก่ อาคารสถานที่ และสิ่งอ านวย
ความสะดวก งบประมาณ ผู้บริหารและครูที่มีความสามารถ ทรัพยากรทางเทคโนโลยี  
2) กระบวนการ ประกอบดว้ย ภาวะผูน้  า การวางแผนกลยุทธ์ การจัดการระบบสารสนเทศ และ
การจัดการความรู ้การบริหารทรพัยากรบุคคล รวมทั้งการสรา้งบรรยากาศองค์กร 3) ผลผลิต 
ประกอบด้วย ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานชาติ และสามารถพัฒนาสู่มาตรฐานสากลบน
พืน้ฐานของความเป็นไทย สถานศึกษาเป็นที่ยอมรบัศรทัธาเป็นตน้แบบ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจัย
ของสรรชัย  ชูชีพ (2558, น. 249-259) ไดศ้ึกษาเรื่อง กลยุทธก์ารบรหิารมหาวิทยาลยัตามแนวคิด
การเสริมสรา้งขีดความสามารถของมนุษย ์ผลการวิจยัพบว่า 1) กรอบแนวคิดในการวิจัยของการ
บรหิารมหาวิทยาลยัตามแนวคิดในการเสริมสรา้งขีดความสามารถของมนุษย ์ประกอบดว้ย กรอบ
แนวคิดงานวิชาการในมหาวิทยาลยั ไดแ้ก่ การพฒันาหลกัสตูร การจดัการเรียนการสอน และการ
วดัและประเมินผลการศึกษา กรอบแนวคิดกระบวนการบริหาร ไดแ้ก่ การวางแผน การน าแผนไป
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ปฏิบติั และการประเมินผล กรอบแนวคิดการเสริมสรา้งขีดความสามารถของมนุษย ์ไดแ้ก่ การให้
การศึกษา และการใหก้ารฝึกฝน และกรอบแนวคิดองคป์ระกอบขีดความสามารถของมนุษย ์ไดแ้ก่ 
การเมืองตามระบอบประชาธิปไตย เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน และการด ารงชีวิตในสังคม  
2) การบรหิารมหาวิทยาลยัตามแนวคิดในการเสรมิสรา้งขีดความสามารถของมนุษยใ์นภาพรวมมี
สภาพปัจจบุนัอยู่ในระดบัปานกลาง และสภาพที่พงึประสงคอ์ยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบว่า ทัง้สภาพปัจจุบนัและสภาพที่พึงประสงคม์ีดา้นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สดุเท่ากนัทัง้คู่คือดา้น
การพฒันาหลกัสตูรและดา้นการจดัการเรียนการสอน 3) จุดแข็งของการบริหารมหาวิทยาลยัตาม
แนวคิดในการเสรมิสรา้งขีดความสามารถของมนษุย ์คือ การพฒันาหลกัสตูร และการจดัการเรียน
การสอน ส่วนจุดอ่อน คือ การวัดและประเมินผลการศึกษา และโอกาสของการบริหาร
มหาวิทยาลยัตามแนวคิดในการเสริมสรา้งขีดความสามารถของมนุษย ์คือ สภาพเทคโนโลยี ส่วน
ภาวะคุกคาม คือ นโยบายของรฐับาล สภาพเศรษฐกิจ และสภาพสังคม  4) กลยุทธ์การบริหาร
มหาวิทยาลัยตามแนวคิดในการเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์ มี  3 กลยุทธ์หลัก  
คือ (1) ปฏิรูปการวดัและประเมินผลการศกึษาในมหาวิทยาลยัเพื่อเสรมิสรา้งขีดความสามารถของ
มนุษย ์(2) พฒันาระบบการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลยัเพื่อเสริมสรา้งขีดความสามารถ
ของมนุษย์ และ (3) ยกระดับประสิทธิภาพของหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเพื่อเสริมสรา้งขีด
ความสามารถของมนษุย ์

1.1.2 การมุ่งเนน้บุคลากร จากการศึกษาพบว่า มีความตอ้งการจ าเป็นล าดบั
สอง คือ สถาบันมีระบบการถ่ายทอดวิธีการท างานแก่บุคลากรในองคก์ร ทั้งนีอ้าจเนื่องมาจาก
ระบบการถ่ายทอดวิธีการท างานหรือการสอนงานแก่บคุลากรนัน้ก็เป็นสว่นที่ส  าคญัต่อองคก์ร เป็น
การเรียนรูเ้ก่ียวกบังาน โดยมีผูบ้งัคบับญัชาเป็นพี่เลีย้งสอนงานใหอ้ย่างมีขัน้ตอนที่ถูกตอ้ง แลว้ให้
ผูร้บัการสอนงานลงมือปฏิบัติ มีการติดตามประเมินผล เพื่อใหผู้ร้บัการสอนงานมีการน าไปใช ้
ปรบัปรุงในการท างานใหดี้ยิ่งขึน้ ช่วยในการพัฒนาการท างาน ช่วยแกปั้ญหาในการท างาน และ
ท าใหง้านนัน้มีประสิทธิภาพดว้ย ดงัที่ แนวคิดของ Robert and David (2001, p. 4, อา้งใน วิลาวร
รณ รพีพิศาล.  2554, น. 1-9) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารทรพัยากรมนุษย์ เป็นการใชท้รพัยากร
บุคคลอันทรงค่าขององคก์ารใหป้ฏิบัติงานไดส้  าเร็จตามวัตถุประสงคข์ององคก์าร โดยมีภารกิจ
หลกั 7 ดา้น คือ การวางแผนดา้นก าลงัคน การสรรหาและการคัดเลือก การฝึกอบรมพัฒนา การ
จ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชนเ์กือ้กลู การดแูลสขุภาพความปลอดภยั แรงงานสมัพนัธ ์และการ
วิจยัดา้นทรพัยากรมนษุย ์สอดคลอ้งกบังานวิจยัของทรงพล  โสภณ (2546, น. 258-299) ไดศ้ึกษา
เรื่อง การพัฒนาแผนกลยุทธ์การจัดการทรพัยากรบุคคลในสถาบันราชภัฏ ผลการวิจัยพบว่า 
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สภาพปัญหาและความต้องการทรัพยากรบุคคลในสถาบันราชภัฏเก่ียวกับอัตราส่วน วุฒิ
การศึกษา และจ านวนอาจารยใ์นแต่ละโปรแกรมวิชา รวมทัง้การขาดแคลนบุคลากรเสริมในสาย
งาน นิสิตนกัศกึษา จึงน าไปสูก่ารพฒันาแผนกลยุทธก์ารจดัการทรพัยากรบคุคลทัง้ 5 ดา้น คือ กล
ยุทธ์การสรรหาและคัดเลือกอาจารย ์กลยุทธ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเสริม กลยุทธ์การ
พฒันาอาชีพ กลยุทธก์ารพฒันาบทบาทหวัหนา้งาน และกลยุทธก์ารพฒันาการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติังาน ซึ่งในแต่กลยุทธจ์ะประกอบดว้ยกลยุทธร์อง 4 ดา้น คือ กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์ปรบัตัว 
กลยทุธพ์ลิกฟ้ืน และกลยทุธป์ระคองตวั รวมทัง้ก าหนดวิธีในการปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดกลยทุธต่์าง ๆ 

1.1.3 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้จากการศึกษาพบว่า มี
ความตอ้งการจ าเป็นล าดบัสาม คือ สถาบนัไดม้ีการจดัการความรูผ้่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสื่อสารระหว่างผูบ้ริหาร คณาจารย ์ บุคลากร นักศึกษา และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียกลุ่มต่างๆ 
ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจาก การจดักระบวนการบริหารจดัการและการปฏิบติังาน โดยการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาจดัการความรูใ้นสถาบนั จะช่วยลดปัญหาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ส่งเสริมใหก้ารท างานในองคก์รมีความสะดวกรวดเร็ว ยงัช่วยใหเ้กิดการแพร่กระจาย และส่งถ่าย
ขอ้มูลไดอ้ย่างทั่วถึงทัง้องค์กร ดังที่ ส  านักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (2558, น. 
12-13) ไดร้ะบุว่าองคก์รที่เป็นเลิศดา้นการวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้ควรมีลกัษณะ 
ดังนี ้ 1) การน าข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรูไ้ปสู่การใช้ประโยชน์ 2) สื่อสารข้อมูล ผลการ
ด าเนินงานที่ทนัสมยั สม ่าเสมอ ง่ายต่อการเขา้ใจทัง้องคก์าร 3) มีการสื่อสารภายในดว้ยเทคโนโลยี
ที่รวดเร็วทันการณต่์อการน าไปใชป้ระโยชน ์4) มีมาตรฐานการจดัเก็บขอ้มลู เพื่อสามารถน าไปใช้
ไดอ้ย่างถูกตอ้ง และ 5) มีการประเมิน ปรบัปรุง ทัง้ฮารด์แวร ์และซอฟตแ์วร ์เพื่อการจดัเก็บขอ้มูล
สม ่าเสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของดาราพร คงจา (2560, น. 102) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนา
รูปแบบการบริหารงานคณุภาพที่เป็นเลิศส าหรบัวิทยาลยัพยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสขุ ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการบรหิารงานคณุภาพที่เป็นเลิศส าหรบัวิทยาลยั
พยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย 2 ลักษณะ  
ไดแ้ก่ 1) ด้านกระบวนการ 6 ประกอบหลัก (การน าองค์กร การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์การให้
ความส าคัญกับนักศึกษาและผู้ที่เก่ียวข้อง การวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู ้การมุ่งเน้น
ทรพัยากรบุคคล และการจดัการกระบวนการ) และ 12 องคป์ระกอบ (การชีน้  าองคก์ร การก ากับ
ดแูลองคก์ร การท ายุทธศาสตร ์การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบติั ความรูเ้ก่ียวกบันกัศึกษา การสรา้ง
ความสมัพนัธ์กบันกัศึกษาและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง การวดั วิเคราะหแ์ละปรบัปรุง การจดัการสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความผูกพนัของบุคลากร การพัฒนาบุคลากรและภาวะผูน้  า การออกแบบ
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กระบวนการ และการจัดกระบวนการท างาน) ซึ่งมีตัวบ่งชีร้วมทุกองคป์ระกอบ จ านวน 103 ตัว
บ่งชี ้ และ 2) องค์ประกอบด้านผลลัพธ์การด าเนินการบริหารงานคุณภาพ ประกอบด้วย 5 
องคป์ระกอบย่อย (การชีน้  าองคก์ร การบริหารเชิงยุทธศาสตร ์ความส าเรจ็ตามพนัธกิจ การบรหิาร
บุคลากร และการพฒันาองคก์ร) ซึ่งมีตวับ่งชีร้วมทุกองคป์ระกอบย่อย จ านวน 21 ตวับ่งชี ้และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของปัทมาวรรณ   สิ งห์ศรี  (2558, น . 187) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่าง ทุนทางปัญญา การจัดการความ รู้ และองค์การที่ เป็น เลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย ผลการวิจัยพบว่า การจัดการทุนทางปัญญา ประกอบด้วยทุนมนุษย ์  
ทุนโครงสรา้ง และทุนความสัมพันธ์ ส่วน กระบวนการจัดการความรู ้ประกอบด้วย การจัดหา
ความรู ้การสรา้งความรู ้การจดัความรูใ้หเ้ป็นระบบ การกลั่นกรองความรู ้การจัดเก็บความรู ้การ
แลกเปลี่ยนความรู ้และการน าความรูไ้ปใช ้และองคก์ารที่เป็นเลิศ ประกอบดว้ย ผูน้  าองคก์าร การ
วางแผนกลยุทธ ์การมุ่งเนน้กบัผูร้บับริการ การจดัการงานวิชาการ การจดัการสารสนเทศและการ
จัดการความรู ้การจัดการทรพัยากรมนุษย ์การจัดการกระบวนการ การจัดการทางการเงิน และ
การมุ่งเนน้ชมุชนและสงัคม 

1.1.4 ผลลัพธ์การด าเนินการ จากการศึกษาพบว่า มีความตอ้งการจ าเป็น
ล าดับสาม คือ สถาบันมีการเตรียมความพรอ้มระบบปฏิบัติการ กรณีเกิดภัยพิบัติ และภาวะ
ฉกุเฉิน ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจาก การเตรียมความพรอ้มมาตรการและมีแผนการลดความเสี่ยงจากภยั
พิบัติ จะช่วยลดการสูญเสียทรพัยส์ินของสถาบัน รวมทั้งชีวิตของบุคลากร นักศึกษาทุกคน และ
จ าเป็นจะตอ้งมีคู่มือส าหรบักรณีเกิดภัยพิบติั และภาวะฉุกเฉิน เพื่อประโยชนอ์ย่างยิ่งในการลด
ความสญูเสีย ดงัที่ แนวนโยบายของส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2558, น. 18) 
ไดก้ลา่วถึงการมุ่งเนน้ผลลพัธก์ารด าเนินงานในดา้นดงัต่อไปนี ้1) ดา้นผลผลิตและการบริการตาม
พนัธกิจหลกัของสว่นราชการ 2) ดา้นการน ายทุธศาสตรไ์ปปฏิบติั 3) ความพึงพอใจของผูร้บับรกิาร
และผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย  4) การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มี สาวนได้ส่วนเสีย  
5) ขีดความสามารถและอตัราก าลงับคุลากร 6) บรรยากาศการท างาน 7) การท าใหบุ้ลากรมีความ
ผูกพัน  8) การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาผู้น าของส่วนราชการ 9) การน าองค์กร  
10) การก ากับดูแลองคก์ร 11) กฎหมายและกฎระเบียบขอ้บังคับ 12) การประพฤติปฏิบัติตาม
หลักนิติธรรม ความโปร่งใส และจริยธรรม 13) สังคมและชุมชน 14)ผลการด าเนินการด้าน
งบประมาณ และการเงิน 15) การเติบโต 16) ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ  
17) การเตรียมพรอ้มต่อภาวะฉุกเฉิน และ 18) การจัดการห่วงโซ่อุปทาน สอดคลอ้งกับงานวิจัย
ของกิตติ ศรีนุชศาสตร.์  (2560, น. 74) ไดศ้ึกษาเรื่องแนวทางการบริหารโรงเรียนนายเรืออากาศ
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เพื่อสู่ความเป็นเลิศ ผลการวิจัยพบว่า ความพรอ้มในการด าเนินการในหมวดการน าองคก์ร การ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร ์การมุ่งเนน้ผูเ้รียน ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียและหน่วยผูใ้ช ้การวัด การวิเคราะห ์
และการจัดการความรู ้การมุ่งเน้นคณาจารยแ์ละบุคลากร การจัดการกระบวนการและผลลัพธ ์
การด าเนินการ มีผลการประเมินความพรอ้มเป็นไปในทิศทางเดียวกนัทุกหมวด คือ มีความพรอ้ม
ในระดับปานกลางถึงต ่าจากผลการวิจัย แสดงว่าการบริหารโรงเรียนนายเรืออากาศในสภาพ
ปัจจุบันไม่สามารถท าให้โรงเรียนนายเรืออากาศสู่ความเป็นเลิศได้  จึงมีความจ าเป็นต้องหา
รูปแบบ และแนวทางการในการบริหารที่เหมาะสมที่สดุ ส าหรบัการบรหิารโรงเรียนนายเรืออากาศ
เพื่อสูค่วามเป็นเลิศ  

1.1.5 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ จากการศึกษาพบว่า มีความต้องการ
จ าเป็นล าดับหา้ คือ สถาบนัมีการวิเคราะห ์และการวิจัย กระบวนการท างาน เพื่อลดปัญหาและ
ตน้ทุนการด าเนินการการบริการทางวิชาการ ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจาก ตอ้งมีการจดัท าระบบวิเคราะห ์
การวิจัย กระบวนการท างาน ตน้ทุนความสูญเสีย และน ามาพิจารณาถึงการด าเนินการพัฒนา 
ปรับปรุง หรือลดความเสียหายที่จะเกิดขึน้ได้ในการด าเนินการการบริการทางวิชาการ ดังที่ 
ส  านกังานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (2558, น. 16-17) ไดก้ล่าวว่าองคก์รที่เป็นเลิศ
ดา้นการมุ่งเนน้ระบบปฏิบติัการ ตอ้งมีการออกแบบระบบงานที่มีประสิทธิภาพ ใหส้อดคลอ้งตาม
ความต้องการของผู้รับบริการไปปัจจุบันและอนาคต ทุกหน่วยงานที่ เก่ียวข้องร่วมออกแบบ 
ก าหนดตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมายของกระบวนการ บนพืน้ฐานความต้องการของผู้รบับริการ มีการ
ติดตาม ประเมินผล และควบคุมกระบวนการ มีการบริหารความสัมพันธ์กับผูร้บับริการ และผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสีย   และส่งเสริมและสรา้งนวัตกรรมในการปฏิบติังาน   สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ
บุญทิพย ์ลิขิตพงษ์วิทย ์(2560, น. 117) ไดศ้ึกษาเรื่องปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลยั
พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหาร
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบดว้ย 8 ปัจจัยที่ส  าคัญ คือ 1) ภาวะผูน้  า
ของผูบ้รหิาร 2) การมุ่งเนน้บุคลากร 3) การมุ่งเนน้ปฏิบติัการ 4) การบรหิารตามหลกัธรรมาภิบาล 
5) กระบวนการจดัการเรียนการสอน  6) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  7) การวางแผนกลยุทธ ์ และ 
8) การมุ่งเนน้ผลลพัธก์ารด าเนินงาน 2. ผลการยืนยันปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลยั
พยาบาล สงักดักระทรวงสาธารณสขุ พบว่า ผูเ้ชี่ยวชาญทัง้ 5 คน มีความเห็นสอดคลอ้งกนั โดยมี
ความเห็นว่า ปัจจยัความเป็นเลิศในการบรหิารวิทยาลยัพยาบาล สงักดักระทรวงสาธารณสขุ ทัง้ 8 
ปัจจัย มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได ้มีความถูกตอ้ง และเป็นประโยชน ์ควรเพิ่มสมรรถนะ
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ความเป็นเลิศในการบริหารที่เหมาะสมใหก้บับุคลากร และด าเนินการพฒันาหลกัสตูร เพื่อพฒันา
ศกัยภาพผูบ้รหิาร โดยตามบรบิทท่ีจ าเป็นในวิทยาลยัพยาบาล 

1.1.6  ภาวะผูน้  าและการน าองค์กร จากการศึกษาพบว่า มีความต้องการ
จ าเป็นล าดบัหก คือ สถาบนัมีการด าเนินการจดัการผลตอบแทนไดอ้ย่างทั่วถึง ยุติธรรมเสมอภาค 
เท่าเทียมกัน ทั้งนี ้อาจเนื่องมาจาก การด าเนินการจัดระบบค่าตอบแทน (Compensation) ที่
สถาบนัจ่ายใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังาน ค่าตอบแทนนีอ้าจจะอยู่ในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได ้เพื่อตอบ
แทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหรือที่ได้รับมอบหมาย เป็นสิ่งจูงใจให้มีการ
ปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมขวญัก าลงัใจของผูป้ฏิบติังาน และการก าหนดค่าตอบแทน
นัน้โดยใชห้ลกัความเป็นธรรม (Equity) จะตอ้งมีความยติุธรรม เสมอภาค และเท่าเทียมกนัส าหรบั
ผูท้ี่มีความรูค้วามสามารถ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ที่เหมือนกัน ท างานในระดับหน้าที่และ
ความรบัผิดชอบ ความยากง่ายของงานที่ใกล้เคียงกัน ดังที่  สุเมธ แสงนิ่มนวล (2552, น. 10)  
ไดก้ล่าวว่า ผูน้  า หัวหน้า ผูบ้ริหาร และนักบริหารที่กล่าวมาทัง้หมดนั้น จะเห็นไดว้่ามีคุณสมบัติ
ของบุคคลประการหนึ่งที่มีความจ าเป็นต่อการยอมรบัของผูต้าม และจ าเป็นต่อการโนม้นา้วใหผู้ ้
ตามกระท าการใด ๆ จนประสบความส าเร็จตามที่ตอ้งการได ้คุณสมบัติดังกล่าว คือ ภาวะผูน้  า 
(Leadership) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริกัญญา แก่นทอง (2559, น. 126) ได้ศึกษาเรื่อง 
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่ เกิดจากการหลอมรวมของมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร ์ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการบรหิารสถาบนัอดุมศกึษาที่เกิดจากการหลอม
รวมของมหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์มีองคป์ระกอบส าคญั 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) ปัจจยั
น าเขา้ ประกอบด้วย ผูบ้ริหารที่มีภาวะผู้น า บุคลากรเขา้ใจบริบทพืน้ที่และสภาพแวดลอ้มทาง
สงัคม แนวทางในการสรรหางบประมาณ วัสดอุุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยใชใ้น
การบริหารและการจดัการเรียนการสอน 2) กระบวนการ ประกอบดว้ย โครงสรา้งการบริหาร การ
บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ การบูรณาการสภาพแวดลอ้ม และวัฒนธรรมองค์การเปิดโอกาสให้
ชมุชนมีสว่นรว่มในการจดัการเรียนการสอน 3) ผลผลิต ประกอบดว้ยนกัศกึษาเป็นคนดีมีคณุธรรม 
มีความรู้ในสาขาที่ เรียนและน าไปประยุกต์ใช้ได้ และด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ วัฒนธรรมและ 
ภมูิปัญญาทอ้งถิ่น หรือซึ่งมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของระติกรณ ์นิยมะจนัทร ์(2558, น. 150)  
ไดศ้ึกษาเรื่อง ปัจจัยของการบริหารจดัการดว้ยเกณฑค์ณุภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็น
เลิศในสถาบนัอดุมศึกษา พบว่าองคป์ระกอบมี 7 ดา้น คือ 1) การน าองคก์ร 2) กลยุทธ ์3) ลูกคา้ 
4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้5) บุคลากร 6) การปฏิบัติการ 7) ผลลัพธ์ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัศรุดา ชยัวรรณ (2561, น. 230) ไดศ้ึกษาเรื่อง รูปแบบการพฒันาองคก์รสู่ความเป็น



  217 

เลิศของมหาวิทยาลัยเอกชน พบว่าองค์ประกอบมี 7 ด้าน คือ 1) การน าองค์กร 2) กลยุทธ ์ 
3) ลกูคา้ 4) การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้5) บคุลากร 6) การปฏิบติัการ 7) ผลลพัธ ์ 

1.1.7 การวางแผนกลยทุธ ์จากการศกึษาพบว่า มีความตอ้งการจ าเป็นล าดบั
เจ็ด คือ สถาบันมีการก าหนดนโยบายที่มีความสอดคลอ้งกับสภาพการแข่งขันดา้นการศึกษาใน
ปัจจุบนั ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจาก สถาบนัตอ้งก าหนดกลยทุธ ์นโยบายใหช้ดัเจน มีความสอดคลอ้งกบั
สภาพดา้นการศึกษาในยุคปัจจุบนั การจัดการศึกษาในระดับอดุมศึกษานัน้ตอ้งใหส้อดคลอ้งกับ
นโยบายของรฐับาลดว้ย ใหค้รอบคลมุถึงมาตรฐานการอดุมศึกษา แผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ 
และวฒันธรรมของชาติ การสนบัสนุนทรพัยากร การติดตาม ตรวจสอบ ตลอดจนการประเมินผล
การจดัการอดุมศึกษาในสถาบนั ดงัที่เซอรโ์ต และปีเตอร ์(Certo and Peter, 1991, p. 5) ไดก้ล่าว
ว่า การวางแผนกลยุทธ ์เป็นกระบวนการการจดัการกลยทุธเ์ป็นกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่องที่
มีจดุมุ่งหมายเพื่อใหอ้งคก์รสามารถเขา้กบัสิ่งแวดลอ้มไดเ้หมาะสม เช่นเดียวกบัต าราของ ไรท ์และ
คนอ่ืน ๆ (Wright and Others, 1992, p. 15) ได้เสนอว่ากระบวนการต่อเนื่องในการก าหนด
ภารกิจและเป้าประสงคข์ององค์กรภายใตบ้ริบทของสิ่งแวดลอ้มภายนอกขององคก์ร การก าหนด
กลวิธีที่เหมาะสม การปฏิบติังานตามวิธีที่ก าหนดไว ้การใชอ้  านาจหนา้ที่ในการควบคมุกลยทุธเ์พื่อ
ท าใหม้ั่นใจว่ากลวิธีขององคก์รที่น ามาใชส้ามารถน าไปสู่ความส าเรจ็ตามเป้าประสงคท์ี่ก าหนดไว ้
สอดคลอ้งงานวิจัยของศรุดา ชัยสุวรรณ (2561, น. 227-228) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการพัฒนา
องคก์รสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัเอกชน ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการพัฒนาองคก์รสู่
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชน ประกอบด้วย ได้แก่ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) 
สาระส าคญั 7 หมวด ประกอบดว้ย (1) การน าองคก์ร (2) การวางแผนเชิงกลยุทธ ์(3) การมุ่งเนน้
นักศึกษาและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย (4) การวัดการวิเคราะหแ์ละการจัดการความรู ้(5) การมุ่งเน้น
บคุลากร (6) การมุ่งเนน้การด าเนินการ และ (7) ผลลพัธ ์4) เงื่อนไขสู่ความส าเรจ็ และ 5) แนวทาง
สูก่ารปฏิบติั 2. รูปแบบการพฒันาองคก์รสูค่วามเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัเอกชนมีความเหมาะสม
และมีความเป็นไปไดอ้ยู่โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

2. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ 
ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีต
ศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และการประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปไดข้องรูปแบบ มีความเหมาะสมและเป็นไปไดโ้ดยรวมอยู่ในระดบัมาก และสงูกว่าเกณฑท์ี่
ก าหนด ระดบั 3.51 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยผูว้ิจยัขออภิปรายผลดงันี ้



  218 

2.1 ภาวะผูน้  าและการน าองคก์ร ผลการศึกษาไดรู้ปแบบ จ านวน 7 รูปแบบ 
ประกอบดว้ย 1) สถาบนัมีการบริหารจดัการเงินเดือน ค่าจา้ง ค่าตอบแทน ไดอ้ย่างทั่วถึง ยุติธรรม 
เสมอภาค และเท่าเทียมกัน 2) สถาบันมีการก าหนดทิศทางนโยบาย โดยค านึกถึงความตอ้งการ
ความจ าเป็น และสามารถตอบสนองต้องการของนักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ได ้  
3) สถาบนัใหค้วามเชื่อมั่นว่ามีระบบกระบวนการบริหารจดัการที่ดีในองคก์รได ้4) สถาบนัมีภาวะ
ผู้น า และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งมั่นในการท างานในองค์กร 5) สถาบันมีการก าหนด
บทบาทของบุคลากรในองคก์รไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสงูสุด 6) สถาบนัมีการ
กระตุน้ ส่งเสริม สนบัสนุนความร่วมมือกนัภายในและภายนอกองคก์ร และสถาบนัเป็นแบบอบ่าง
ในการน าองคก์รไปสู่ความเป็นเลิศ และ 7) สถาบนัมีการตอบสนองต่อความสนใจของสาธารณชน 
และมีวิธีการสรา้งความเข้มแข็งแก่ชุมชน สังคม และประเทศได้ โดยพบว่า รูปแบบมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก และสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ทั้งนี ้อาจเนื่องมาจาก 
ผูบ้ริหาร คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา เห็นว่า ผูน้  ามีการบริหารจดัการเงินเดือน ค่าจา้ง 
ค่าตอบแทนได้อย่างทั่วถึงนั้น ต้องมีความยุติธรรม มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน มีการ
ก าหนดทิศทางดา้นนโยบาย ใหค้วามเชื่อมั่นว่ามีระบบกระบวนการการบริหารจดัการที่ดีในองคก์ร 
ก าหนดบทบาทของบคุลากรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสงูสดุ และกระตุน้ส่งเสริม
สนับสนุนความร่วมมือกับภายในและภายนอกองคก์ร และเป็นแบบอย่างในการน าองคก์รไปสู่
ความเป็นเลิศ ดงัที่ แนวคิดของ Robert and David (2001: 4, อา้งใน วิลาวรรณ รพีพิศาล.  2554, 
น. 1-9) กล่าวว่า การใช้ทรัพยากรบุคคลอันทรงค่าขององค์กรให้ปฏิบัติงานได้ส  าเร็จตาม
วตัถุประสงคข์ององคก์ร โดยมีภารกิจหลกั 7 ดา้น คือ การวางแผนดา้นก าลงัคน การสรรหาและ
การคัดเลือก การฝึกอบรมพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชนเ์กือ้กูล การดูแลสุขภาพ
ความปลอดภัย แรงงานสัมพันธ์ และการวิจัยดา้นทรพัยากรมนุษย์ สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ
จินตนา สายทองค า (2553, น. 188-209) ไดศ้ึกษาเรื่อง การพฒันาตวัชีว้ดัการประกนัคณุภาพผล
ดว้ยเทคนิคดลุยภาพของสถาบนัอดุมศกึษาวิชาชีพเฉพาะ สงักดักระทรวงวฒันธรรมดา้นนาฏศิลป์ 
ดรุิยางคศิลป์ และช่างศิลป์ ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัญหาอปุสรรคในการด าเนินการประกนัคณุภาพ
การศึกษาของสถาบัน คือ ตัวชี ้วัดและเกณฑ์การประเมินไม่สอดคล้องกับอัตลักษณ์อันเป็น
ลกัษณะเฉพาะของสถาบัน 2. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของสถาบนั มีจ านวน 9 องคป์ระกอบ 
เรียงตามล าดับ คือ 1) คุณลกัษณะและบทบาทผูน้  า 2) การเรียนรูแ้ละพัฒนา 3)คณุลกัษณะของ
ผู้ส  าเร็จการศึกษา 4) โครงสร้างและการด าเนินงานของสถาบัน  5) การบริหารการเงิน  
6) ความสามารถและความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ 7) สภาพแวดล้อมภายในสถาบัน  
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8) สภาพแวดล้อมภายนอกและโอกาสของสถาบัน 9) คุณลักษณะของอาจารย ์3. ตัวชีว้ัดการ
ประเมินประสิทธิผลดว้ยเทคนิคดุลยภาพประกอบดว้ย  4 มุมมอง 48 ตัวชีว้ัด คือ มุมมองด้าน
การเงิน 10 ตวัชีว้ดั มมุมองดา้นลูกคา้ 7 ตวัชีว้ดั มมุมองดา้นกระบวนการภายใน 24 ตวัชีว้ดั และ
มุมมองดา้นการเรียนรูแ้ละพัฒนา 10 ตัวชีว้ัด โดยจัดท าเกณฑก์ารประเมินตัวชีว้ัดในระบบแตม้ 
(Point System) ใชเ้กณฑ์สองลักษณะ คือ เกณฑ์ตรวจสอบดา้นกระบวนการ และเกณฑ์แสดง
คุณภาพดา้นปริมาณของตัวชีว้ัด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรชัต ไตรมาลัย (2562: 294) ได้
ศกึษาเรื่องการพฒันารูปแบบการบรหิารจดัการเพื่อความเป็นเลิศของสถาบนัการอาชีวศกึษา เพื่อ
รองรบัการเป็นประเทศไทย 4.0 ผลการวิจัยไดรู้ปแบบและยุทธศาสตรใ์นการบริหารจัดการเพื่อ
ความเป็นเลิศของสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่ อรองรับการเป็นประเทศไทย 4.0 มี  5 ด้าน 
ประกอบดว้ย 1) การเสริมสรา้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานเป็นทีมของผูบ้ริหาร 
คณาจารย ์และบคุลากร 2) การพฒันาหลกัสตูรการจดัการเรียนการสอน และการประกนัคณุภาพ
การศึกษา 3) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการแผนงานงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 4) สรา้งสรรค์พัฒนาวัตถุประสงค์ พันธกิจ เป้าหมายของการ
บริหารจัดการสถาบนัการอาชีวศึกษาใหส้อดคลอ้งกับบริบทของสงัคมและประเทศชาติ และ 5) 
การสรา้งนวัตกรรมเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา และเป็นโครงสรา้งหลักในการสนับสนุนการเป็น
ประเทศไทย 4.0 ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของคลีนเดนนิ่ ง จอนนี่ และโคปาช คริสโตเฟอร ์เอ็ม 
แ ล ะ (Clendenning, Joanie; Kopach, Christopher M.  2013, pp. 26-33) ได้ ศึ ก ษ า เรื่ อ ง
มหาวิทยาลยัเท็กซสัเทคแอริโซนา ชนะรางวัล 2013 ของ APPA เพื่อความเป็นเลิศ (Texas Tech 
& University of Arizona) เกียรติยศสูงสุดของสถาบัน APPA คือ “รางวัลความเป็นเลิศดา้นการ
จดัการสิ่งอ านวยความสะดวก (AFE)” ตระหนกัถึงสถาบนักาศึกษาที่องคก์รการจัดการสิ่งอ านวย
ความสะดวกแสดงใหเ้ห็นถึงคณุภาพในการด าเนินงานและประสิทธิภาพโดยรวม รางวลัความเป็น
เลิศตัง้อยู่บนพืน้ฐานของเกณฑท์ี่รวมถึง ความเป็นผูน้  า การวางแผนกลยุทธ์และการด าเนินงาน 
มุ่งเน้นลูกค้า ข้อมูลและการวิเคราะห์การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ
กระบวนการ และผลการปฏิบติังาน ตอ้งใชก้ารท างานเป็นทีมจากทุกคนภายในองคก์รสิ่งอ านวย
ความสะดวกและตอ้งการการประสานงานแรงจูงใจ และสนับสนุนจากระดบัสงูสดุของความเป็น
ผูน้  า 

2.2 การวางแผนกลยุทธ์ ผลจากการศึกษาได้รูปแบบ จ านวน 7 รูปแบบ 
ประกอบด้วย 1) สถาบันมีการก าหนดนโยบายที่มีความสอดคล้องกับสภาพการแข่งขันด้าน
การศึกษาในยุคปัจจุบัน 2) สถาบันมีระบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงภายในองคก์รไดอ้ย่างมี
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ประสิทธิภาพ 3) สถาบนัส่งเสริมใหบุ้คลากรไดม้ีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายและแผนปฏิบติั
การภายในองคก์ร และสอดคลอ้งกบันโยบายและยุทธศาสตรข์ององคก์ร 4) สถาบนัมีการวางแผน
กลยุทธ์ มุ่งระบบการบริหารจัดการการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ โดยก าหนด
ตัวชีว้ัด ติดตาม และประเมินผลไวอ้ย่างชัดเจน 5)  สถาบนัไดม้ีการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้น
การบูรณาการบริหารจัดการภายในองคก์ร 6) สถาบนัมีการน าขอ้มูลผลลพัธ์จากการด าเนินงาน
ตามกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ในปีงบประมาณที่แล้ว มาเป็นข้อมูลน าเข้าให้แก่บุคลากรได้
พิจารณาวางแผนร่วมกัน และ 7) สถาบันส่งเสริมใหบุ้คลากรสามารถจัดท าแผนปฏิบติัการ โดย
ถ่ายทอดจากวิสยัทัศน ์พันธกิจ ค่านิยม นโยบาย และแผนงานภายใตก้ารจัดล าดับความส าคัญ
ของปัญหาได ้ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผล โดยพบว่า รูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก และสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ทั้งนี ้อาจเนื่องมาจาก การส่งเสริมให้
บุคลากรสามารถจดัท าแผนปฏิบติัการ โดยถ่ายทอดจากวิสยัทศัน ์พันธกิจ ค่านิยม นโยบาย และ
แผนงานภายใตก้ารจัดล าดบัความส าคญัของปัญหาไดต้ลอดจนมีการติดตามและประเมินผล ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของขวญัตา วงศไ์ชยรตันกุล (2558, น. 46-62) ไดศ้ึกษาเรื่อง แนวทางการ
พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูข้องวิทยาลัยนาฏศิลป์เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ผลการวิจยัพบว่า แนวทางการพฒันาสู่ความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู ้ประกอบดว้ย 9 แนวทาง 4 
กระบวนการพฒันาดงันี ้1) แนวทางการพฒันาดา้นการสรา้งวิสยัทศัน ์พนัธกิจและยุทธศาสตร ์2) 
แนวทางการพัฒนาด้านการจัดโครงสรา้งและการบริหารงาน 3) แนวทางการพัฒนาด้านการ
จดัการความรู ้4) แนวทางการพฒันาดา้นการน าเทคโนโลยีไปใช ้5) แนวทางการพฒันาดา้นภาวะ
ผูน้  าทางวิชาการ 6) แนวทางการพัฒนาดา้นการพฒันาบรรยากาศและวัฒนธรรมองคก์ร 7) แนว
ทางการพัฒนาดา้นการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน 8) แนวทางการพัฒนาดา้นการจูงใจ 9) แนว
ทางการพัฒนาด้านการก าหับติดตามการด าเนินงาน และกระบวนการพัฒนา 4 ขั้นตอน 
ประกอบด้วย กระบวนการวางแผน (Plan) กระบวนการปฏิบัติตามแผน (Do) กระบวนการ
ตรวจสอบประเมินผล (Check) และกระบวนการปรบัปรุงแก้ไข (Action) ผลการประเมินความ
เหมาะสม ความเป็นไปได ้ความถูกตอ้งและประโยชนท์ี่เป็นไปได ้ของแนวทางการพัฒนาสู่การ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องวิทยาลัยนาฏศิลป์เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากสอดคลอ้งกบังานวิจยัของบญุทิพย ์ลิขิตพงษ์วิทย ์(2560: , น. 117) ไดศ้กึษาเรื่องปัจจยั
ความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผลการวิจัยพบว่า  
1. ปัจจยัความเป็นเลิศในการบรหิารวิทยาลยัพยาบาล สงักดักระทรวงสาธารณสขุ ประกอบดว้ย 8 
ปัจจัยที่ส  าคัญ คือ 1) ภาวะผู้น าของผูบ้ริหาร 2) การมุ่งเน้นบุคลากร 3) การมุ่งเน้นปฏิบัติการ  
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4) การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 5) กระบวนการจัดการเรียนการสอน 6) ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 7) การวางแผนกลยุทธ์ และ 8) การมุ่งเน้นผลลัพธ์การด าเนินงาน 2. ผลการยืนยัน
ปัจจยัความเป็นเลิศในการบรหิารวิทยาลยัพยาบาล สงักดักระทรวงสาธารณสขุ พบว่า ผูเ้ชี่ยวชาญ
ทัง้ 5 คน มีความเห็นสอดคลอ้งกนั โดยมีความเห็นว่า ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลยั
พยาบาล สงักดักระทรวงสาธารณสุข ทัง้ 8 ปัจจยั มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได ้มีความถูก
ตอ้ง และเป็นประโยชน ์ควรเพิ่มสมรรถนะความเป็นเลิศในการบริหารที่เหมาะสมใหก้ับบุคลากร 
และด าเนินการพฒันาหลกัสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพผูบ้ริหาร โดยตามบริบทที่จ  าเป็นในวิทยาลยั
พยาบาล และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของทรงพล  โสภณ (2546, น. 258-299) ไดศ้ึกษาเรื่อง การ
พฒันาแผนกลยุทธก์ารจดัการทรพัยากรบุคคลในสถาบนัราชภฏั  ผลการวิจยัพบว่า  สภาพปัญหา
และความตอ้งการทรพัยากรบุคคลในสถาบนัราชภฏัเก่ียวกบัอตัราส่วน วฒุิการศึกษา และจ านวน
อาจารยใ์นแต่ละโปรแกรมวิชา รวมทัง้การขาดแคลนบุคลากรเสริมในสายงาน นิสิตนักศึกษา จึง
น าไปสู่การพัฒนาแผนกลยุทธ์การจัดการทรพัยากรบุคคลทัง้ 5 ดา้น คือ กลยุทธ์การสรรหาและ
คดัเลือกอาจารย ์กลยุทธ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเสริม กลยุทธก์ารพัฒนาอาชีพ กลยุทธ์
การพฒันาบทบาทหวัหนา้งาน และกลยทุธก์ารพฒันาการมีสว่นร่วมในการปฏิบติังาน ซึ่งในแต่กล
ยทุธจ์ะประกอบดว้ยกลยทุธร์อง 4 ดา้น คือ กลยทุธเ์ชิงรุก กลยุทธป์รบัตวั กลยทุธพ์ลิกฟ้ืน และกล
ยทุธป์ระคองตวั รวมทัง้ก าหนดวิธีในการปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดกลยทุธต่์าง ๆ 

2.3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลจาก
การศึกษาไดรู้ปแบบ จ านวน 5 รูปแบบ ประกอบดว้ย 1) สถาบนัมีทุนสนบัสนุนใหก้บันกัศึกษา ไป
ศกึษาแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างสถาบนัอดุมศกึษาที่ไดท้ า MOU รว่มกนัในต่างประเทศ 2) สถาบนั
มีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอและเหมาะสม ในการจ้างอาจารย์ผู้สอนชาวต่างชาติสอน
นกัศึกษาในรายวิชาเฉพาะทาง  3) สถาบนัมีระบบในการบริหารจดัการการรอ้งเรียนของนกัศึกษา 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ที่มีประสิทธิผล 4) สถาบันมีการท าวิจัยเก่ียวกับหลักสูตร
การศึกษา การบริการทางวิชาการ ที่ เก่ียวข้องกับคุณค่า ต้นทุน หรือรายได้ของสถาบัน และ
น ามาใชป้ระโยชนใ์นการวางแผนขององคก์รไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
และ 5) สถาบนัมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกบันกัศึกษา และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพบว่า รูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และสูงกว่า
เกณฑท์ี่ก าหนดอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากผูบ้ริหาร คณาจารย ์และบุคลากร
ทางการศึกษาเห็นความส าคัญที่จะใหก้ารสนับสนุนทุนใหแ้ก่นักศึกษาไปเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างสถาบนัอดุมศึกษาที่ไดท้ าขอ้ตกลงร่วมกนั (MOU) มีงบประมาณที่เพียงพอและเหมาะสม
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ส าหรบัการจา้งอาจารยช์าวต่างชาติมาสอนรายวิชาเฉพาะทาง บริหารจัดการการรอ้งเรียนของ
นักศึกษา และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ที่มีประสิทธิผลดว้ย สอดคลอ้งงานวิจัยของศรุดา  
ชัยสุวรรณ (2561, น. 227-228) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัยเอกชน ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัยเอกชน ประกอบดว้ย ไดแ้ก่ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค ์3) สาระส าคัญ 7 หมวด 
ประกอบดว้ย (1) การน าองคก์ร (2) การวางแผนเชิงกลยุทธ ์(3) การมุ่งเนน้นักศึกษาและผูม้ีส่วน
ไดส้่วนเสีย (4) การวดัการวิเคราะหแ์ละการจดัการความรู ้(5) การมุ่งเนน้บุคลากร (6) การมุ่งเนน้
การด าเนินการ และ (7) ผลลพัธ ์4) เงื่อนไขสู่ความส าเร็จ และ 5) แนวทางสู่การปฏิบติั 2. รูปแบบ
การพัฒนาองคก์รสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัเอกชนมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้
อยู่โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องงานวิจัยของเสาวภา เมืองแก่น  (2561, น. 328)  
ไดศ้ึกษาเรื่ององคป์ระกอบของการจัดการองคก์ารแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัเอกชนไทย 
ผลการวิจยัพบว่า องคป์ระกอบของการจดัการองคก์ารแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัเอกชน
ไทย มีจ านวนหกด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศในส่วนของการจัดการ
องคป์ระกอบที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตามภารกิจหลักของการอุดมศึกษา 2) 
ดา้นภาวะผูน้  าผูบ้ริหารเก่ียวกับลกัษณะของผูน้  าเชิงคุณลกัษณะ ผูน้  าเชิงพฤติกรรม ผูน้  าเชิงการ
บริหารจัดการ 3) ดา้นบริหารทรพัยากรมนุษยเ์ก่ียวกับการคัดเลือก สรรหาบุคลากร การพัฒนา
บุคลากร การธ ารงรกัษาบุคลากร 4) ดา้นวัฒนธรรมองคก์ารในส่วนของวัฒนธรรมองคก์ารทาง
ความคิด วฒันธรรมองคก์ารทางพฤติกรรม วฒันธรรมองคก์ารทางวตัถุ 5) ดา้นการจดัการความรู้
เก่ียวกับการก าหนดทิศทาง เป้าหมายของการจัดการความรู้ การสรา้งแสวงหา การกลั่นกรอง
ความรู ้การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และการถ่ายทอดความรู ้และ 6) ดา้นการจดัการเทคโนโลยีในส่วน
ของโครงสรา้งพืน้ฐานเทคโนโลยีสานสนเทศ การยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นโยบายเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.4 การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้ผลจากการศึกษาไดรู้ปแบบ 
จ านวน 7 รูปแบบ ประกอบดว้ย 1) สถาบนัไดม้ีการจดัการความรูผ้่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสื่อสารระหว่างผูบ้ริหาร คณาจารย ์บุคลากร นักศึกษาและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ  
2) สถาบนัมีการใชข้อ้มลูและระบบสารสนเทศไดอ้ย่างมีประสิทธิผล เพื่อติดตามผลการปฏิบติังาน
และผลการด าเนินการโดยรวมขององคก์ร 3) สถาบนัใหก้ารสนบัสนุนดา้นเทคโนโลยีในการพฒันา
สถาบนัใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู ้4) สถาบนัใหก้ารสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาใหเ้ป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู ้5) สถาบนัมีการสง่เสริมใหบุ้คลากรสามารถแสดงความคิดเห็นทางดา้นการ
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จดัการความรูต่้อผูบ้งัคบับญัชาไดโ้ดยตรง 6) สถาบนัมีการใชร้ะบบการสื่อสารและเทคโนโลยี เพื่อ
สรา้งเครือข่ายดา้นการจัดการความรูไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และ 7) สถาบันมีระบบการยกย่อง
หรือการใหร้างวัล (Rewards) เพื่อเอือ้ต่อการจัดการความรูใ้นองคก์ร และเกิดประสิทธิผลอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยพบว่า รูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และสูงกว่าเกณฑ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนีอ้าจเนื่องมาจาก ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเห็น
ความส าคัญการจัดการความรูผ้่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารระหว่างกัน การใช้
ขอ้มูลและระบบสารสนเทศตอ้งมีประสิทธิภาพที่ดี  มีประสิทธิผล เพื่อติดตามผลการปฏิบติังาน 
และการด าเนินการโดยรวมของสถาบนั ส่งเสริมใหบุ้คลากรในองคก์รสามารถแสดงความคิดเห็น
ทางดา้นการจัดการความรูต่้อผูบ้ังคับบัญชาโดยตรงได ้การใชร้ะบบสื่อสารและเทคโนโลยี เพื่อ
สรา้งเครือข่ายดา้นการจัดการความรูไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบการยอย่องหรือการให้
รางวัล เพื่อเอือ้ต่อการจัดการความรูใ้นสถาบันและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ดังที่ แนวคิดของ
วิจารณ ์พานิช (2546, น. 17-28) กลา่วว่า แนวปฏิบติัที่ดี เป็นองคป์ระกอบส าคญัประการหนึ่งของ
การจัดการความรู ้คือ การมีฐานขอ้มูลเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มี
ผลงานดีเด่น เป็นที่ยอมรบัในด้านต่าง ๆ โดยมีการเผยแพร่วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ เพื่อให้
หน่วยงานอ่ืนไดน้ าไปปรบัใช ้สอดคลอ้งงานวิจัยของขวัญตา วงศไ์ชยรตันกุล (2558, น. 46-62)  
ไดศ้ึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรูข้องวิทยาลยันาฏศิลป์เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้
ประกอบดว้ย 9 แนวทาง 4 กระบวนการพฒันาดงันี ้1) แนวทางการพฒันาดา้นการสรา้งวิสยัทศัน ์
พันธกิจและยุทธศาสตร ์2) แนวทางการพัฒนาดา้นการจัดโครงสรา้งและการบริหารงาน 3) แนว
ทางการพัฒนาดา้นการจัดการความรู ้4) แนวทางการพัฒนาดา้นการน าเทคโนโลยีไปใช ้5) แนว
ทางการพัฒนาดา้นภาวะผูน้  าทางวิชาการ 6) แนวทางการพัฒนาดา้นการพฒันาบรรยากาศและ
วัฒนธรรมองคก์าร 7) แนวทางการพัฒนาดา้นการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน 8) แนวทางการ
พัฒนาด้านการจูงใจ 9) แนวทางการพัฒนาด้านการก าหับติดตามการด าเนินงาน และ
กระบวนการพฒันา 4 ขัน้ตอน ประกอบดว้ย กระบวนการวางแผน (Plan) กระบวนการปฏิบติัตาม
แผน (Do) กระบวนการตรวจสอบประเมินผล (Check) และกระบวนการปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้องและประโยชน์ที่ เป็นไปได้ ของ
แนวทางการพัฒ นาสู่การเป็นองค์การแห่ งการเรียน รู้ของวิทยาลัยนาฏ ศิลปเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของปัทมาวรรณ  สิงห์ศรี 
(2558, น. 187) ไดศ้ึกษาเรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง ทุนทางปัญญา การจัดการความรู ้
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และองคก์ารที่เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ผลการวิจัยพบว่า การจัดการทุนทางปัญญา 
ประกอบด้วยทุนมนุษย์ ทุนโครงสรา้ง และทุนความสัมพันธ์ ส่วน กระบวนการจัดการความรู ้
ประกอบดว้ย การจดัหาความรู ้การสรา้งความรู ้การจดัความรูใ้หเ้ป็นระบบ การกลั่นกรองความรู ้
การจัดเก็บความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ และการน าความรู้ไปใช้ และองค์การที่ เป็นเลิศ 
ประกอบดว้ย ผูน้  าองคก์าร การวางแผนกลยุทธ ์การมุ่งเนน้กบัผูร้บับรกิาร การจดัการงานวิชาการ 
การจดัการสารสนเทศและการจดัการความรู้ การจดัการทรพัยากรมนุษย ์การจดัการกระบวนการ 
การจัดการทางการเงิน และการมุ่งเน้นชุมชนและสังคม โดยมีรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ระหว่าง การจัดการทุนทางปัญญาและการจัดการความรูข้องมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศในประเทศ
ไทย 2 รูปแบบ กล่าวคือ 1) องคป์ระกอบของทุนทางปัญญา มีอิทธิพลทางตรงและทางออ้มต่อ
มหาวิทยาลัยที่ เป็นเลิศ โดยผ่านกระบวนการจัดการความรู ้2) การจัดการความรูม้ี อิทธิพล
ทางออ้มต่อมหาวิทยาลยัที่เป็นเลิศ โดยผ่านองคป์ระกอบของทนุทางปัญญา 

2.5 การมุ่งเน้นบุคลากร ผลจากการศึกษาได้รูปแบบ จ านวน 6 รูปแบบ 
ประกอบดว้ย 1) สถาบนัมีระบบการถ่ายทอดวิธีการปฏิบติังานใหแ้ก่บุคลากรในองคก์ร 2) สถาบนั
มีการใหค้ าแนะน าและปรกึษาที่มีประสิทธิผล ในการปฏิบติังานแก่บุคลากรในองคก์ร 3) สถาบนัมี
ระบบการอทุธรณแ์ละการรอ้งทุกขท์ี่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การรอ้งเรียนในเรื่องความไม่
เป็นธรรมของบุคลากร 4) สถาบนัมีการประเมินผลการปฏิบติังาน เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมกบัทุก
คน และได้ผลการประเมินที่ถูกต้องเหมาะสมที่สุด 5) สถาบันมีการจัดการระบบการบริหาร
ทรพัยากรบุคคลในองคก์รไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และ 6) สถาบนัมีระบบการให้
รางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่ผู ้บริหารคณาจารย ์และบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น โดย
พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก และสงูกว่าเกณฑอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ อาจ
เนื่องมาจากผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เห็นความส าคัญของระบบการ
ถ่ายทอดวิธีการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร การให้ค าแนะน า ปรึกษาที่มีประสิทธิผลในการ
ปฏิบติังาน มีการประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย มีการใหร้างวลั ยกย่อง
เชิดชูเกียรติส าหรับผู้ที่มีผลการปฏิบัติดีเด่น การสนับสนุนการท าผลงานทางวิชาการ และ
การศึกษาต่อภายในประเทศหรือต่างประเทศดว้ย ดังที่ แนวคิดของเสนาะ ติเยาว ์(2545, น. 7, 
อา้งใน วิลาวรรณ รพีพิศาล. 2554, น. 1-9) ไดก้ล่าวว่า การบริหารทรพัยากรมนุษย ์เป็นการจัด
ระเบียบดูแลบุคลากรใหป้ฏิบติังาน เพื่อใหบุ้คลากรไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากความรู ้ความสามารถของ
แต่ละบุคลากรใหไ้ดม้ากที่สุด อันเป็นผลท าใหอ้งคก์รอยู่ในฐานะไดเ้ปรียบทางการแข่งขัน และ
ความสมัพันธ์ระหว่างผูบ้ริหารกบับุคลากร ตัง้แต่ระดับสงูและต ่าสุด รวมตลอดถึงการด าเนินการ



  225 

ต่าง ๆ อันเก่ียวขอ้งกับบุคลากรทุกคนในองค์กร สอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติ ศรีนุชศาสตร.์  
(2560, น. 74) ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการบริหารโรงเรียนนายเรืออากาศเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 
ผลการวิจยัพบว่า ความพรอ้มในการด าเนินการในหมวดการน าองคก์ร การวางแผนเชิงยทุธศาสตร ์
การมุ่งเนน้ผูเ้รียน ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียและหน่วยผูใ้ช ้การวัด การวิเคราะห ์และการจัดการความรู ้
การมุ่งเนน้คณาจารยแ์ละบุคลากร การจัดการกระบวนการและผลลพัธ์ การด าเนินการ มีผลการ
ประเมินความพรอ้มเป็นไปในทิศทางเดียวกนัทุกหมวด คือ มีความพรอ้มในระดบัปานกลางถึงต ่า
จากผลการวิจัย แสดงว่าการบริหารโรงเรียนนายเรืออากาศในสภาพปัจจุบันไม่สามารถท าให้
โรงเรียนนายเรืออากาศสูค่วามเป็นเลิศได ้จึงมีความจ าเป็นตอ้งหารูปแบบ และแนวทางการในการ
บริหารที่ เหมาะสมที่สุด ส าหรับการบริหารโรงเรียนนายเรืออากาศเพื่อสู่ความเป็นเลิศ และ
สอดคลอ้งกบังานวิจัยของศรุดา ชยัสุวรรณ (2561, น. 227-228) ไดศ้ึกษาเรื่องรูปแบบการพฒันา
องคก์รสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัเอกชน ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการพัฒนาองคก์รสู่
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชน ประกอบด้วย ได้แก่  1) หลักการ 2) วัตถุประสงค ์ 
3) สาระส าคัญ 7 หมวด ประกอบด้วย (1) การน าองค์กร (2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (3) การ
มุ่งเน้นนักศึกษาและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย (4) การวัดการวิเคราะหแ์ละการจัดการความรู ้(5) การ
มุ่งเนน้บุคลากร (6) การมุ่งเนน้การด าเนินการ และ (7) ผลลพัธ ์4) เงื่อนไขสู่ความส าเร็จ และ 5) 
แนวทางสู่การปฏิบติั 2. รูปแบบการพฒันาองคก์รสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัเอกชนมีความ
เหมาะสมและมีความเป็นไปไดอ้ยู่โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

2.6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ผลจากการศึกษาได้รูปแบบ จ านวน 6 
รูปแบบ ประกอบด้วย 1) สถาบันมีการวิเคราะห์ และการวิจัยกระบวนการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อลดปัญหาและตน้ทุนการด าเนินการการบริการทางวิชาการ 2) สถาบนัมีการใช้
ผลการด าเนินงานการจดัหลกัสตูร การเรียนการสอน การบริการส่งเสรมิการเรียนรู ้การบริการทาง
วิชาการมาปรบัปรุงกระบวนการท างานขององคก์รไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 3) สถาบนัมีการควบคมุ
ก ากับ ดูแลการบริหารจัดการโปรแกรมการเรียนการสอนใหแ้ก่นักศึกษาและผูร้บับริการ เป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว ้4) สถาบนัมีการสนบัสนนุใหใ้ชเ้ทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู ้และการบริการทาง
วิชาการ 5) สถาบนัมีการส่งเสริมการบริการทางวิชาการที่เชื่อมโยงกบัการเรียนการสอน งานวิจัย
และงานสรา้งสรรค ์และ 6) สถาบนัสง่เสรมิใหม้ีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้การถ่ายทอดองคค์วามรูท้ี่ได้
จากการทบทวนผลการด าเนินการ เพื่อใหไ้ดแ้นวปฏิบัติที่ดี และนวัตกรรมในองคก์ร   โดยพบว่า
รูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และสูงกว่าเกณฑอ์ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   ทัง้นีอ้าจ
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เนื่ องจากว่า ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเห็นการวิเคราะห์ การวิจัย 
กระบวนการปฏิบัติงานในสถาบนัจะตอ้งมีประสิทธิภาพนัน้ เพื่อลดปัญหาตน้ทุนการด าเนินการ
บริการทางวิชาการ การใชผ้ลการด าเนินการจดัท าหลกัสตูร การเรียนการสอน การบริการส่งเสริม
การเรียนรู้ การบริการทางวิชาการมาปรับปรุงกระบวนการท างานของสถาบันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และยังส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้การถ่ายทอดองค์ความรูท้ี่ได้จากการ
ทบทวนผลการด าเนินการ เพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ ดี และนวัตกรรมในสถาบัน ดังที่ 
ส  านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2558, น. 16-17) กล่าวว่า ประสิทธิผลการ
ปฏิบติัการ ประกอบดว้ย 1) การควบคุมตน้ทุน เป็นการควบคุมตน้ทุนโดยรวม การป้องการไม่ให้
เกิดของเสียหรือความผิดพลาดหรือการท างานซ ้า การลดต้นทุนเก่ียวกับการตรวจสอบ
กระบวนการหรือผลการด าเนินการ สมดุลระหว่างการควบคุมต้นทุนกับความต้องการของ
ผูร้บับริการ 2) การจดัการห่วงโซ่อปุทาน เป็นการจดัการห่วงโซ่อปุทาน การเลือกผูส้่งมอบ การวัด
และประเมินผลการด าเนินการของผูส้่งมอบ การใหข้อ้มูลป้อนกลับเพื่อช่วยใหเ้กิดการปรบัปรุง 
และเป็นการด าเนินการกับผูส้่งมอบที่มีผลการด าเนินการที่ไม่ดี  3) การเตรียมพรอ้มดา้นความ
ปลอดภัยและต่อภาวะฉุกเฉิน เป็นการท าใหส้ภาพแวดลอ้มการปฏิบติัการมีความปลอดภัย การ
ป้องกันอุบัติเหตุการตรวจสอบ วิเคราะห์ต้นเหตุ และการท าให้คืนสู่สภาพเดิม  ส่วนการ
เตรียมพรอ้มต่อภาวะฉุกเฉิน ต้องค านึงถึงความต่อเนื่องของการปฏิบัติการ  และ 4) การจัด
นวัตกรรม เป็นการเปิดโอกาสในการสรา้งนวัตกรรมในการวางแผน การท าให้ทรพัยากรด้าน
การเงินและดา้นอ่ืน พรอ้มใชใ้นการสนบัสนุนนวตักรรม การติดตามผลของโครงการ สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของณัฐชนก  อิศรีทอง (2545, น. 75-81) ไดศ้ึกษาเรื่อง กลยุทธก์ารพฒันาองคก์รสู่ความ
เป็นเลิศของคณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวิทยาลยับูรพา ผลการวิจยัพบว่า 1) ดา้นการบริหารงาน 
มีการบรหิารงานแบบมีส่วนรว่ม โดยมีจุดแข็งของกลยุทธ ์คือ บุคลากรมีส่วนร่วมในการจดัท าและ
ก าหนดมาตรฐานและคุณภาพของงาน โดยการด าเนินการจัดท าระบบประกนัคณุภาพการศึกษา
ของคณะสาธารณสุขศาสตร ์ภาควิชาสามารถบริหารงบประมาณ พัฒนาหลกัสูตรของภาควิชา
อย่างอิสระ บุคลากรทุกฝ่ายของคณะสาธารณสุขศาสตร ์ไดร้บัการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 2) ดา้น
การจัดการเรียนการสอน มีการยกระดับมาตรฐานการศึกษา จุดแข็งของกลยุทธ์ คือ คณะ
สาธารณสุขศาสตร ์มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของพื ้นที่ภาค
ตะวันออกอย่างต่อเนื่อง ท าให้นิสิตสามารถท างานในพื ้นที่ได้คิดเป็นรอ้ยเปอรเ์ซ็นต์ 3) ด้าน
ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ มีการพฒันาองคค์วามรูด้า้นสขุภาพและสิ่งแวดลอ้มโดยเนน้การมี
สว่นรว่มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น จุดแข็งของกลยุทธ ์คือ คณะสาธารณสขุศาสตร ์ตัง้อยู่ใน
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พืน้ที่ภาคตะวันออก มีพืชสมุนไพรที่เอือ้ต่อการสรา้งองคค์วามรูจ้ากภูมิปัญญาทอ้งถิ่น การวิจัย
ดา้นสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สอดคลอ้งกับงานวิจัยของศรุดา ชัยสุวรรณ (2561, น. 227-228)  
ไดศ้ึกษาเรื่องรูปแบบการพัฒนาองคก์รสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัเอกชน ผลการวิจยัพบว่า 
1. รูปแบบการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชน ประกอบด้วย ได้แก่  
1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) สาระส าคัญ 7 หมวด ประกอบด้วย (1) การน าองค์กร (2) การ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ (3) การมุ่งเนน้นักศึกษาและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย (4) การวัดการวิเคราะหแ์ละ
การจัดการความรู้ (5) การมุ่งเน้นบุคลากร (6) การมุ่งเน้นการด าเนินการ และ (7) ผลลัพธ ์ 
4) เงื่อนไขสู่ความส าเร็จ และ 5) แนวทางสู่การปฏิบติั 2. รูปแบบการพฒันาองคก์รสู่ความเป็นเลิศ
ของมหาวิทยาลยัเอกชนมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปไดอ้ยู่โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของขวญัตา วงศไ์ชยรตันกุล (2558, น. 46-62) ไดศ้ึกษาเรื่อง แนวทางการ
พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูข้องวิทยาลัยนาฏศิลป์เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ผลการวิจยัพบว่า แนวทางการพฒันาสู่ความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู ้ประกอบดว้ย 9 แนวทาง 4 
กระบวนการพัฒนาดังนี ้1) แนวทางการพัฒนาดา้นการสรา้งวิสยัทัศน ์พันธกิจและยุทธศาสตร ์ 
2) แนวทางการพัฒนาดา้นการจัดโครงสรา้งและการบริหารงาน 3) แนวทางการพัฒนาดา้นการ
จดัการความรู ้4) แนวทางการพฒันาดา้นการน าเทคโนโลยีไปใช ้5) แนวทางการพฒันาดา้นภาวะ
ผูน้  าทางวิชาการ 6) แนวทางการพัฒนาดา้นการพฒันาบรรยากาศและวัฒนธรรมองคก์ร 7) แนว
ทางการพัฒนาดา้นการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน 8) แนวทางการพัฒนาดา้นการจูงใจ 9) แนว
ทางการพัฒนาด้านการก าหับติดตามการด าเนินงาน และกระบวนการพัฒ นา 4 ขั้นตอน 
ประกอบด้วย กระบวนการวางแผน (Plan) กระบวนการปฏิบัติตามแผน (Do) กระบวนการ
ตรวจสอบประเมินผล (Check) และกระบวนการปรบัปรุงแก้ไข (Action) ผลการประเมินความ
เหมาะสม ความเป็นไปได ้ความถูกตอ้งและประโยชนท์ี่เป็นไปได ้ของแนวทางการพัฒนาสู่การ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้องวิทยาลัยนาฏศิลป์เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก 

2.7 ผลลัพธ์การด าเนินการ ผลจากการศึกษาไดรู้ปแบบ จ านวน 7 รูปแบบ 
ประกอบด้วย 1) สถาบันมีการเตรียมความพรอ้มระบบปฏิบัติการ กรณีเกิดภัยพิบัติ และภาวะ
ฉกุเฉิน 2) สถาบนัไดม้ีการน าผลการส ารวจความพงึพอใจในการปฏิบติังานของบคุลการ (ความสขุ
ในการท างาน) มาพฒันาและปรบัปรุงการด าเนินการในองคก์รไดอ้ย่างมีประสิทธิผล 3) สถาบนัได้
มีการน าผลการส ารวจความไม่พึงพอใจ (ระบบการท างาน การจัดการเรียนการสอน การบริการ
ทางวิชาการ) และการจดัการเรื่องรอ้งทกุข ์(นกัศึกษา บุคลากร และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย) มาพฒันา



  228 

และปรบัปรุงในองคก์ร และเกิดประสิทธิผล 4) สถาบนัมีการส่งเสริมใหน้ักศึกษา และผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ มีความเท่าเทียมในการเขา้ถึงทรพัยากร และสิ่งอ านวยความสะดวกไดอ้ย่าง
เหมาะสม 5) สถาบนัมีการส ารวจความพึงพอใจของผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสียหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งที่มีต่อการ
ด าเนินการจดัการเรียนการสอน การบรกิารส่งเสรมิการเรียนรู ้การบริการทางวิชาการ 6) สถาบนัมี
การสนับสนุนดา้นวัสดุ อุปกรณ์ที่เอือ้ต่อการปฏิบติังานบุคลากรไดอ้ย่างเพียงพอ และเหมาะสม 
และ 7) สถาบนัมีการปรบัโครงสรา้งขององคก์รใหเ้หมาะสม เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของ
ประชาชน สังคม และประเทศชาติ โดยพบว่า รูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และสูง
กว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี ้อาจเนื่องมาจาก ผูบ้ริหาร คณาจารย ์และบุคลากร
ทางการศึกษาเห็นความส าคญัผลลพัธก์ารด าเนินการของสถาบนัจะตอ้งมีการเตรียมความพรอ้ม
ระบบปฏิบัติการ กรณีเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ และภาวะฉุกเฉินภายในสถาบัน การน าผลการส ารวจ
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร (ความสขุในการท างาน) มาพฒันาและปรบัปรุงการ
ด าเนินการ การน าผลการส ารวจความไม่พึงพอใจ (ระบบการท างาน การจดัการเรียนการสอน การ
บรกิารทางวิชาการ) และการจดัการเรื่องรอ้งทกุข ์(นกัศึกษา บคุลากร และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย) การ
ส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อดา้นการจดัการเรียนการสอน การบริการสง่เสรมิการเรียนรู ้การบรกิาร
ทางวิชาการ ดา้นการสนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ที่เอือ้ต่อการปฏิบติังาน ก็เป็นส่วนส าคัญในสถาบัน
เพื่อที่จะน าขอ้มูลที่ได้รบัมาพัฒนาและปรบัปรุงสถาบันต่อไป และเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ 
รวมทัง้การปรบัโครงสรา้งของสถาบนัใหเ้หมาะสม เพื่อตอบสนองความตอ้งการ และเป็นองคก์รสู่
ความเป็นเลิศได ้และมีความยั่งยืน ดังที่ แนวคิดของ โธมัส เจ ปีเตอรส์ และโรเบิรต์ เอช วอเตอร์
แมน (อ านาจ วัดจินดา.  2551; อ้างอิงใน ฤทัยรัตน์ แสนศิลา.  2557, น. 45-47) ได้กล่าวว่า 
โครงสรา้งองคก์ร (Structure) เป็นโครงสรา้งที่ไดต้ัง้ขึน้ตามกระบวนการ หรือหนา้ที่ของงานโดยมี
การรบับคุลากรใหเ้ขา้มาท างานร่วมกนัในฝ่ายต่าง ๆ เพื่อใหบ้รรลเุปา้ประสงคท์ี่ตัง้ไว ้หรือหมายถึง 
การจดัระบบระเบียบใหก้บับุคคล ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป เพื่อน าไปสู่เปา้หมายที่วางไว ้เนื่องจากองคก์ร
ในปัจจุบนัมีขนาดใหญ่ การจัดองคก์รที่ดีจะมีส่วนช่วยใหเ้กิดความคล่องตัวในการปฏิบติังาน ลด
ความซ า้ซอ้นหรือขอ้แยง้ในหนา้ที่ ช่วยใหบุ้คลากรไดท้ราบขอบเขตงานความรบัผิดชอบ มีความ
สะดวกในการติดต่อประสานงาน ผูบ้ริหารสามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการไดอ้ย่างถูกตอ้ง
รวดเร็วสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศรุดา ชยัสวุรรณ (2561, น. 227-228) ไดศ้ึกษาเรื่องรูปแบบการ
พัฒนาองคก์รสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชน ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการพัฒนา
องคก์รสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัเอกชน ประกอบดว้ย ไดแ้ก่ 1) หลกัการ 2) วัตถุประสงค ์
3) สาระส าคัญ 7 หมวด ประกอบด้วย (1) การน าองค์กร (2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (3) การ
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มุ่งเน้นนักศึกษาและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย (4) การวัดการวิเคราะหแ์ละการจัดการความรู ้(5) การ
มุ่งเน้นบุคลากร (6) การมุ่งเน้นการด าเนินการ และ (7) ผลลัพธ์ 4) เงื่อนไขสู่ความส าเร็จ และ  
5) แนวทางสู่การปฏิบัติ 2. รูปแบบการพัฒนาองคก์รสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชนมี
ความเหมาะสมและมีความเป็นไปไดอ้ยู่โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
ดาราพร คงจา (2560, น. 102) ไดศ้ึกษาเรื่องการพฒันารูปแบบการบริหารงานคุณภาพที่เป็นเลิศ
ส าหรบัวิทยาลยัพยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสขุ ผลการวิจยัพบว่า 
รูปแบบการบริหารงานคณุภาพที่เป็นเลิศส าหรบัวิทยาลยัพยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสขุ ประกอบดว้ย 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) ดา้นกระบวนการ 6 ประกอบหลกั (การน า
องค์กร การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์การให้ความส าคัญกับนักศึกษาและผู้ที่เก่ียวข้อง การวัด
วิเคราะหแ์ละการจดัการความรู ้การมุ่งเนน้ทรพัยากรบุคคล และการจดัการกระบวนการ) และ 12 
องคป์ระกอบ (การชีน้  าองคก์ร การก ากับดูแลองคก์ร การท ายุทธศาสตร ์การถ่ายทอดแผนสู่การ
ปฏิบัติ ความรูเ้ก่ียวกับนักศึกษา การสรา้งความสัมพันธ์กับนักศึกษาและผู้ที่เก่ียวขอ้ง การวัด 
วิเคราะหแ์ละปรบัปรุง การจดัการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ความผูกพนัของบุคลากร การ
พฒันาบุคลากรและภาวะผูน้  า การออกแบบกระบวนการ และการจดักระบวนการท างาน) ซึ่งมีตวั
บ่งชีร้วมทุกองคป์ระกอบ จ านวน 103 ตัวบ่งชี ้และ 2) องคป์ระกอบดา้นผลลัพธ์การด าเนินการ
บริหารงานคณุภาพ ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบย่อย (การชีน้  าองคก์ร การบริหารเชิงยุทธศาสตร ์
ความส าเร็จตามพันธกิจ การบริหารบุคลากร และการพัฒนาองค์กร) ซึ่งมีตัวบ่งชี ้รวมทุก
องคป์ระกอบย่อย จ านวน 21 ตวับ่งชี ้

3. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการน ารูปแบบการบริหารจัดการ
สู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ไปใช้ 

ผลการศึกษาขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการน าผลการวิจยัในระยะที่ 2 เก่ียวกับ
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มาเป็นแนวทางในการสร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อให้
ผู ้ทรงคุณวุฒิทั้ง 9 ท่านท าการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ผลจากการรวบรวม
ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ จากผูท้รงคณุวฒุิ จ าแนกตามรายละเอียด โดยผูว้ิจยัขออภิปรายผลดงันี ้

3.1 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายระดบักระทรวงวฒันธรรม ผูว้ิจยัพบว่านโยบาย
ระดบักระทรวงตอ้งมีการวางแผนการผลิตบณัฑิตใหม้ีความรูค้วามสารถตอบสนองความตอ้งการ
ระดบัประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และในระดบัสากล และใหบุ้คลากรในสถาบนัปฏิบติัภารกิจไดค้รบ
ทัง้การสอน การวิจยั การบรกิารวิชาการ และการท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม จะตอ้งสอดรบักบั
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นโยบายของรฐับาล กระทรวงวัฒนธรรมตอ้งมีการบริหารจัดการระบบการวางแผนกลยุทธ์ โดย
ค านึงถึงนโยบายที่เก่ียวขอ้งกบัรฐับาล เพื่อขบัเคลื่อนนโยบายเป็นไปตามแผนงาน ยุทธศาสตรข์อง
กระทรวง ดังที่ผู ้ทรงคุณวุฒิ  9 ท่านมีความเห็นด้วยในแนวทางสอดคล้องกับนโยบายระดับ
กระทรวงวฒันธรรม นั่นเป็นเพราะว่า การที่กระทรวงมีภาวะผูน้  า การปฏิบติัตนของผูน้  าระดับสูง
จะชี ้น า และท าให้องค์กรมีความยั่ งยืน จึงควรมีระบบการก ากับดูแลองค์กร (Governance 
System) รวมทั้งวิธีการที่องคก์รใชเ้พื่อบรรลุวิสยัทัศน์ พันธกิจ โดยควรค านึงถึงความรบัผิดชอบ
ดา้นกฎหมายและจรยิธรรมรวมถึงวิธีการที่องคก์รใช้ในการท าประโยชนต่์อสงัคม และประเทศชาติ 
กระทรวงควรมีการประเมินกลยุทธ์ เพื่อสามารถตรวจสอบถึงความส าเร็จของการใชแ้ผนกลยุทธ์
นัน้ ๆ ได ้ควรเร่งผลกัดนั การสนบัสนนุใหผู้ม้ีส่วนไดส้่วนเสียที่หลากหลาย สามารถขบัเคลื่อน และ
มีความรว่มมือกนัอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใหร้ะบบการบรหิารจดัการดา้นศิลปะและวฒันธรรมไม่
รวมศูนย ์หากแต่ขับเคลื่อนพรอ้มกนัทัง้ระบบ ไม่สนับสนุนแต่เพียงกลุ่มงานสรา้งสรรคเ์พียงอย่าง
เดียว แต่ตอ้งผลกัดนัใหห้อศิลป์ นกัวิชาการ นกัจดัการศิลปะ และนกัสะสม ไดม้ีบทบาทและไดร้บั
การสนบัสนุนไปพรอ้มกนั ตอ้งมีการวางแผนกลยทุธเ์ชิงรุก เพื่อเป็นการวางรากฐานใหผ้ลผลิตเป็น
ที่ต้องการแก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติ กระทรวงต้องมีการด าเนินการจัดระบบ รวบรวม 
วิเคราะหจ์ัดการ และปรบัปรุงขอ้มลูระบบสารสนเทศและทรพัยท์างความรู้ ใชผ้ลการทบทวนเพื่อ
ปรบัปรุงผลการด าเนินงาน ผลกัดนัในการท าฐานขอ้มูลทางวฒันธรรมไทย และสรา้งเครือข่ายกับ
สถาบนัการศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งไดร้วบรวมขอ้มูลจัดการความรูอ้ย่างเป็นระบบ  และ
ควรใหม้ีหน่วยงานที่คอยก ากับดูแลใหค้ าแนะน าในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายของรฐับาลและความตอ้งการของชุมชนต่อไป ดังที่ งานวิจยัของขวญัตา วงศไ์ชยรตันกุล 
(2558, น. 46-62) ไดศ้ึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาสู่การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรูข้องวิทยาลยั
นาฏศิลป์เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาสู่ความเป็นองคก์ร
แห่งการเรียนรู ้ประกอบดว้ย 9 แนวทาง 4 กระบวนการพฒันาดงันี ้1) แนวทางการพฒันาดา้นการ
สรา้งวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร ์2) แนวทางการพัฒนาด้านการจัดโครงสรา้งและการ
บริหารงาน 3) แนวทางการพัฒนาด้านการจัดการความรู ้4) แนวทางการพัฒนาด้านการน า
เทคโนโลยีไปใช ้5) แนวทางการพฒันาดา้นภาวะผูน้  าทางวิชาการ 6) แนวทางการพฒันาดา้นการ
พัฒนาบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กร 7) แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาบุคลากรและ
ทีมงาน 8) แนวทางการพัฒนาดา้นการจูงใจ 9) แนวทางการพัฒนาด้านการก ากับติดตามการ
ด าเนินงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของปัทมาวรรณ  สิงห์ศรี (2558, น. 187) ได้ศึกษาเรื่อง 
รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง ทุนทางปัญญา การจัดการความรู ้และองค์การที่เป็นเลิศของ
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สถาบันอุดมศึกษาไทย ผลการวิจัยพบว่า การจัดการทุนทางปัญญา ประกอบดว้ยทุนมนุษย ์ทุน
โครงสรา้ง และทุนความสมัพันธ ์ส่วน กระบวนการจดัการความรู ้ประกอบดว้ย การจดัหาความรู ้
การสร้างความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การกลั่นกรองความรู ้การจัดเก็บความรู้ การ
แลกเปลี่ยนความรู ้และการน าความรูไ้ปใช ้และองคก์ารที่เป็นเลิศ ประกอบดว้ย ผูน้  าองคก์าร การ
วางแผนกลยุทธ ์การมุ่งเนน้กบัผูร้บับริการ การจดัการงานวิชาการ การจดัการสารสนเทศและการ
จัดการความรู ้การจัดการทรพัยากรมนุษย ์การจัดการกระบวนการ การจัดการทางการเงิน และ
การมุ่งเนน้ชุมชนและสงัคม ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของดาราพร คงจา (2560, น. 102) ไดศ้ึกษา
เรื่องการพฒันารูปแบบการบริหารงานคุณภาพที่เป็นเลิศส าหรบัวิทยาลยัพยาบาล สงักดัสถาบนั
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารงานคุณภาพที่เป็น
เลิศส าหรบัวิทยาลยัพยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสขุ ประกอบดว้ย 
2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) ดา้นกระบวนการ 6 ประกอบหลกั (การน าองคก์ร การวางแผนเชิงยทุธศาสตร ์
การให้ความส าคัญกับนักศึกษาและผู้ที่ เก่ียวข้อง การวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู ้  
การมุ่งเนน้ทรพัยากรบคุคล และการจดัการกระบวนการ) 

3.2 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายระดับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้วิจัยพบว่า
นโยบายระดับสถาบันตอ้งบริหารจัดการผลิตบณัฑิตและพัฒนาการเรียนการสอนดา้นนาฏศิลป์ 
ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่มีคุณสมบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ มีวิจัยสรา้งสรรคน์วัตกรรม เพื่อสรา้งองคค์วามรู ้และพัฒนาการเรียนการสอน  
เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่สังคม  ท านุบ ารุง  สืบสาน  
สรา้งสรรคศิ์ลปวฒันธรรมดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ และตอ้งบริหารจดัการดว้ย
หลักธรรมาภิบาล สอดรับกับนโยบายระดับกระทรวงวัฒนธรรม  ดังที่ผู ้ทรงคุณวุฒิ  9 ท่านมี
ความเห็นด้วยในแนวทางสอดคล้องกับนโยบายระดับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั้งนี ้อาจ
เนื่องมาจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ควรมีการทบทวนการใช้งบประมาณในการจ้างงาน 
บุคลากรใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัความจ าเป็นขององคก์ร นโยบายการท างานเพื่อชุมชนใน
การน านาฏศิลป ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ไปเผยแพรใ่หก้บัคนในชุมชน เพื่อใชเ้วลาว่างใหเ้ป็น
ประโยชน ์และช่วยยกระดบัความคิดและสภาพจิตใจใหดี้ขึน้ห่างไกลจากอบายมขุได ้เป็นการสรา้ง
คนให้เป็นทรพัยากรมนุษย์ที่ ดีมีคุณภาพลดปัญหาทางสังคมได้ สถาบันจะต้องมีการสืบสาน
เผยแพร่และต่อยอดมรดกทางวฒันธรรมไทยอย่างไรใหค้งคุณค่าดงัเดิมได ้โดยน าเสนอให้เขา้กับ
ยุคปัจจุบนั โดยไม่ใหคุ้ณค่าตน้แบบมรดกทางวัฒนธรรมบิดเบือนไปจากเดิม หาแนวทางในการ
เพิ่มปรมิาณในการท างานของผูร้บับรกิารใหม้ีประสิทธิภาพ จดัโครงการคดัสรรคนดี คนเก่ง เพื่อให้
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ไดร้บัทุนการศึกษาต่อยอดจนถึงการเขา้ท างานในเครือข่ายของสถาบนั สรา้งเครือข่ายกับองคก์ร
ภายนอกทัง้ในและต่างประเทศ เพื่อสนบัสนุนพนัธกิจของสถาบนั และหาแหล่งทุนทัง้ภาครฐัและ
เอกชน มีการใหค่้าตอบแทนวิทยากรทัง้ไทยและต่างประเทศใหเ้หมาะสม ไม่ควรคิดใหค่้าตอบแทน
คนต่างประเทศสูงกว่าคนไทย ทั้งที่ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรูแ้ละประสบการณ์ไม่น้อยกว่า
ต่างประเทศ ควรมีการสรา้งแบบทดสอบที่เป็นมาตรฐานระดับชาติในการวัด การวิเคราะห ์และ
การจัดการความรูอ้ย่างเป็นระบบ ต้องมีความคล่องตัว ชัดเจน และตรวจสอบขั้นตอนการ
ด าเนินการไดดี้ เพื่อติดตามการท างานไดอ้ย่างเป็นระบบ ไม่ผูกมัดขอ้มูลไปกับผูร้บัผิดชอบเพียง
รายบุคคล สถาบนัควรมีแนวทางในการส่งเสริมใหแ้ก่บุคลากรเรื่องของความปลอดภัยและความ
มั่นคง ความรบัผิดชอบ ความคิดสรา้งสรรค ์และการแบ่งปัน สนับสนุนเงินทุนใหก้ับบุคลากรไป
ศกึษาเพิ่มเติมและแลกเปลี่ยนดงูานระยะสัน้ เพื่อใหเ้กิดการต่ืนตวั เป็นขวญัก าลงัใจในการท างาน
แบ่งงานใหเ้หมาะสมกบัความถนัด และสถาบนัมีการเตรียมความพรอ้มภัยพิบติัต่าง ๆ และภาวะ
ฉุกเฉิน เช่น สถานการณ์ระบาดเชือ้ไวรสัโคโรนา (Covid-19) ศึกษาแนวทางการจัดการปัญหา ดู
แนวทางจากหน่วยงานอ่ืนเพื่อน าประยุกตใ์ชแ้ละน าแนวทางมาบูรณาการในการเตรียมความ
พรอ้ม ดังที่งานวิจัยของหทัยรตัน ์บุญมา (2561, น. 59-60) ไดศ้ึกษาเรื่องการส่งเสริมวัฒนธรรม
องคก์ารของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ กระทรวงวฒันธรรม ผลการวิจยัพบว่า 1) วฒันธรรมองคก์ร
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้แก่ ด้านนโยบายการบริหาร ด้านความ
ผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นลกัษณะองคก์ร และดา้นภาวะผู้น า สว่นองคป์ระกอบวฒันธรรมองคก์ารของ
สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ กระทรวงวฒันธรรม ไดแ้ก่ วฒันธรรมแบบกระบวนการ วฒันธรรมแบบ
มุ่งเนน้ผลสมัฤทธิ์ วัฒนธรรมแบบปรบัตวั และวฒันธรรมท่ีเนน้ความสมัพันธ์ ส  าหรบัประสิทธิผล
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ไดแ้ก่ คุณภาพองคก์ร ความสามารถของผู้เรียน ประสิทธิภาพใน
การท างาน ความสามารถในการแก้ปัญหา และความพึงพอใจของนักศึกษา 2) อิทธิพลของ
วัฒนธรรมองคก์ารของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม พบว่า ปัจจัยน าเขา้ดา้น
ความผูกพันต่อองค์การ ด้านลักษณะองค์การ ด้านนโยบายการบริหาร และด้านภาวะผู้น า  
มีความสมัพนัธก์บัการส่งเสรมิวฒันธรรมองคก์ารของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์  อย่างมีนยัส าคญั
ที่ระดับ .01 สามารถพยากรณ์วัฒนธรรมองค์การของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รอ้ยละ 79.20 
วฒันธรรมองคก์ารท่ีเนน้ความสมัพนัธ ์และมุ่งเนน้ผลสมัฤทธิ์ มีต่อประสิทธิผลของสถาบนับณัฑิต
พฒันศิลป์ อย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั .01 สามารถพยากรณว์ัฒนธรรมองคก์ารของสถาบนับณัฑิต
พฒันศิลป์ รอ้ยละ 42.70 และ 3) แนวทางทางสง่เสริมวฒันธรรมองคก์ารของสถาบนับณัฑิตพฒัน
ศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ประกอบด้วย 1) ลักษณะของวัฒนธรรมองค์การ ได้แก่ ภาวะผู้น า 
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นโยบายการบรหิาร ลกัษณะองคก์าร และความผูกพนัต่อองคก์าร 2) องคป์ระกอบของวฒันธรรม
องคก์าร ไดแ้ก่ ดา้นสถาบนั ดา้นบคุลากร และดา้นคณุลกัษณะวฒันธรรมที่เนน้ความสมัพนัธ ์และ 
3) ประสิทธิผลของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้แก่ บุคลากร ผู้เรียน และผลงานด้านศิลปะ 
นาฏศิลป์ ดนตรี และผลงานของสถาบันบณัฑิตพัฒนศิลป์ สอดคลอ้งกับงานวิจัยของแสงเดือน 
วงศช์วลิต (2559, น. 173-174) ไดศ้ึกษาเรื่อง ยทุธศาสตรก์ารพฒันาวิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่สู่
ความเป็นเลิศ ผลการวิจยัพบว่า ดชันีวดัความเป็นเลิศของวิทยาลยันาฏศิลป์ สถาบนับณัฑิตพฒัน
ศิลป์ มี 5 ด้าน ได้แก่, น. ด้านบริบท 43 ตัวบ่งชี ้ประกอบด้วย ปรชัญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัต
ลกัษณ์ เอกลกัษณ์และค่านิยม บริบทแวดลอ้ม และการบริหารจัดการ ดา้นปัจจัยน าเขา้ 65 ตัว
บ่งชี ้ประกอบด้วยทรพัยากรบุคคล งบประมาณ หลักสูตรและสิ่งแวดล้อมการเรียนรู ้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและชุมชน ด้านกระบวนการ 96 ตัวบ่งชี ้ ประกอบด้วยการบริหารจัดการ 
กระบวนการเรียนรู ้การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูศู้นยก์ลางดา้น
นาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์ และกระบวนการประกนัคณุภาพการศึกษา ดา้นผลผลิต 19 ตวับ่งชี ้
ประกอบดว้ย คณุภาพของผูเ้รียนวิทยาลยัแห่งความเป็นเลิศ และองคค์วามรูด้า้นนาฏศิลป์ ดนตรี 
และคีตศิลป์ ด้านผลลัพธ์มี 24 ตัวบ่งชี ้ ประกอบด้วย ศรัทธาของประชาชนต่อวิทยาลัย การ
ตอบสนองดา้นก าลงัคนของประเทศ และการตอบสนองความตอ้งการของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย การ
ตอบสนองดา้นก าลงัคนของประเทศและการตอบสนองความตอ้งการของผูม้ีส่วนไดส้่วนเลีย 56 
ตัวบ่งชี ้และยุทธศาสตรก์ารพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศประกอบด้วย  
1) พัฒนาระบบการน าองคก์รดา้นวิชาการและวิชาชีพดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์ 2) สรา้ง
เครือข่ายดา้นวิชาการและวิชาชีพ 3) สรา้งและพฒันาวฒันธรรมการวิจยัดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี และ
คีตศิลป์ 4) ศูนย์กลางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์ 5) การบริการวิชาการแก่สังคมด้าน
นาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์ 6) องคก์รแห่งการเรียนรูด้า้นนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์ 7) ผลิต
ครูและศิลปินดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์ที่มีคุณภาพ ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจยัของวาสนา 
บญุญาพิทกัษ์ (2556, น. 79) ไดศ้ึกษาเรื่อง การพฒันากลยุทธก์ารบรหิารคณุภาพการศึกษา ตาม
เกณฑค์ุณภาพการศึกษา เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศส าหรบัสถาบันอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตร
สาขาดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ผลการวิจัยพบว่า ด้านการบริหารคุณภาพการศึกษาส่วนใหญ่
เป็นไปตามแนวประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนด้านแนวปฏิบัติที่ดี จ าแนกได ้2 กลุ่ม คือ แนว
ปฏิบัติที่ ดีเฉพาะศาสตรต์ามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา และแนวปฏิบัติที่ดีตามเกณฑ์
คณุภาพการศกึษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ และดา้นการพฒันากลยุทธ ์ก าหนดกลยทุธไ์ดด้งันี ้
1) ความเป็นผู้น ามืออาชีพ สามารถพัฒนาศาสตรด์้านดนตรี นาฏศิลป์ไทยทั้งระบบรวมถึง
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พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อคุณภาพการเรียนรูด้า้นดนตรี นาฏศิลป์ไทย 2) มีแผนพัฒนาการ
บริหารจัดการกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศการเตรียมเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกที่มีคุณภาพ 3) สรา้งทางเลือกทางการศึกษาด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไทยที่หลากหลาย  
4)ขบัเคลื่อนการวิจยัอย่างเป็นรูปธรรมพฒันาและถ่ายทอดองคค์วามรูจ้ดัระบบสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 5) การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านผู้สอนสร้าง
สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศองคก์ารที่เอือ้ต่อการปฏิบติังานเพื่อสรา้งความภักดีต่ององคก์าร
และ 6) การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดบัการจดัการศึกษาดา้นดนตรี นาฏศิลป์ไทยสู่
ความเป็นเลิศ 

3.3 นโยบายระดับคณะและวิทยาลยั ผูว้ิจัยพบว่านโนบายระดับคณะและ
วิทยาลยั ตอ้งเนน้การบริหารจดัการเป็นเลิศในทางวิชาการ การเรียนการสอน การวิจยั  การบริการ
วิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม เลือกสรร พฒันา และรกัษาบุคลากรที่มีคณุภาพ เพื่อ
สรา้งคุณภาพของการศึกษาและการวิจัย ใหอิ้สระทางความคิดเชิงวิชาการ สนับการท างานวิจัย 
และสนับสนุนให้มีการเผยแพร่งานวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์สู่ชุมชน สรา้งประโยชน์สูงสุดต่อ
สถาบัน ท้องถิ่น ประเทศชาติ และก้าวสู่ระดับสากล ต้องสอดรบักับนโยบายระดับกระทรวง
วฒันธรรม และนโยบายระดบัสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ดงัที่ผูท้รงคณุวฒุิ 9 ท่านมีความเห็นดว้ย
ในแนวทางสอดคลอ้งกับนโยบายระดับสถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป์  ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า การที่
คณะและวิทยาลยัมีความเป็นภาวะผูน้  า จะเป็นผูน้  าการเปลี่ยนแปลงในการท างาน ก าหนดพันธ
กิจ ทิศทางความต้องการ ความจ าเป็นในเชิงปฏิบัติ การขับเคลื่อนขององค์กรขนาดใหญ่ เช่น 
มหาวิทยาลัยจ าเป็นตอ้งเริ่มตน้จากระดับล่าง คือ คณะและวิทยาลัยเป็นส่วนส าคัญเนื่องจากมี
ความสามารถเฉพาะทาง มีก าลังคน นโยบายในการขับเคลื่อนสถาบันจึงต้องเริ่มต้นกับการ
ขบัเคลื่อนคณะและวิทยาลยัเป็นส าคญั โดยมุ่งเนน้การพฒันาไปสูแ่นวทางเฉพาะหรือความถนดัที่
เป็นเฉพาะตวัของแต่ละคณะ แต่ละวิทยาลยั โดยอาศยัการสนบัสนุนทัง้งบประมาณและโอกาสใน
การเผยแพร่สู่สาธารณชนภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ มีการก ากับติดตามผูบ้ริหารให้
ตระหนักถึงภาวะผูน้  า โดยใหผู้ป้ฏิบติัไดม้ีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นเพื่อเป็นขอ้มลูในการ
พฒันาผูบ้รกิารในการน าองคก์รไปสู่ความเป็นเลิศ ใช้จดุเด่นของคณะและวิทยาลยัเป็นตวัผลกัดนั
และดึงดูดนักศึกษา และเผยแพร่พันธกิจของหน่วยงานให้แพร่หลายทุกช่องทาง เพื่ อ
ประชาสมัพันธ์ใหผู้ส้นใจเขา้มาติดต่อเรียนหรือรบับริการในรูปแบบต่าง ๆ ได ้สรา้งเครือข่ายกับ
องคก์รต่างชาติและสถานทูต เพื่อขอสนับสนุนความร่วมมือกับสถาบนัอดุมศึกษาในต่างประเทศ 
นอกจากสนบัสนุนนกัศึกษาแลว้ยงัตอ้งสนับสนุนคณาจารยไ์ปแลกเปลี่ยนความรู ้เผยแพร่ความรู้
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ในต่างประเทศดว้ย ทัง้นกัศึกษาหรือคณาจารยท์ี่ตอ้งมีการเตรียมความพรอ้มใหส้ามารถไปปฏิบติั
ภารกิจไดใ้นมาตรฐานระดบันานาชาติ และสามารถใชภ้าษาต่างประเทศได้ดี มีการสนบัสนุนการ
สอนออนไลน ์E-Learning ใหก้ับบุคคลทั่วไปดว้ย และในช่วงโควิด-19 สามารถศึกษาแนวปฏิบติั
ในการจัดการที่ต้องปรบัเปลี่ยนแผนงานอย่างรวดเร็วจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เพื่อน ามา
ประยุกตใ์ชก้ับคณะและวิทยาลยัเฉพาะทาง การแสดงผลงานดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และ
ทัศนศิลป์สามารถท าไดใ้นรูปแบบใหม่ เช่น Online-Show เป็นต้น ดังที่ งานวิจัยของศิริกัญญา 
แก่นทอง (2559, น. 126) ไดศ้ึกษาเรื่อง การพฒันารูปแบบการบริหารสถาบนัอดุมศกึษาที่เกิดจาก
การหลอมรวมของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหาร
สถาบนัอดุมศึกษาที่เกิดจากการหลอมรวมของมหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครนิทร ์มีองคป์ระกอบ
ส าคัญ 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัน าเขา้ ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารที่มีภาวะผูน้  า บุคลากรเขา้ใจ
บริบทพืน้ที่และสภาพแวดลอ้มทางสังคม แนวทางในการสรรหางบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 2) กระบวนการ 
ประกอบดว้ย โครงสรา้งการบริหาร การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ การบูรณาการสภาพแวดลอ้ม 
และวัฒนธรรมองค์กรเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 3) ผลผลิต 
ประกอบดว้ยนกัศึกษาเป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรูใ้นสาขาที่เรียนและน าไปประยุกตใ์ชไ้ด ้ และ
ด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น สอดคล้องกับงานวิจัยของนรภัทร  
อ่ิมพานิช  (2559, น. 84) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาอาจารย์ใน
มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการบริหารจดัการเพื่อการพฒันาอาจารยท์ี่
ผู ้ทรงคุณวุฒิ สอดคล้องกัน และน าไปปฏิบัติได้ ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 4 ประการ  
1) การบริหารจัดการหน่วยงานส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 2) การบริหารจัดการ
หน่วยงานสนับสนุนการเรียนกาสอน 3) การบริหารจัดการกิจกรรมพฒันาการสอน 4) การบริหาร
จดัการกิจกรรมพฒันาการวิจยั ซึ่งสอดคลอ้งงานวิจยัของบุญทิพย ์ลิขิตพงษ์วิทย ์(2560, น. 117) 
ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัจจัยความเป็นเลิศในการบริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสขุ ประกอบดว้ย 8 ปัจจยัที่ส  าคญั คือ 1) ภาวะผูน้  าของผูบ้ริหาร 2) การมุ่งเนน้บุคลากร 
3) การมุ่งเนน้ปฏิบติัการ 4) การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล 5) กระบวนการจดัการเรียนการสอน 
6) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 7) การวางแผนกลยทุธ ์และ 8) การมุ่งเนน้ผลลพัธก์ารด าเนินงาน 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัย 

ผลการศึกษาระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังของการ
บรหิารจดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฎศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒัน
ศิลป์ ท าใหท้ราบล าดบัความตอ้งการจ าเป็นของการพฒันาณูปแบบการบริหารจดัการสู่ความเป็น
เลิศดา้นนาฎศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์ จ านวน 7 ดา้น ซึ่ง
จะเป็นประโยชนต่์อสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ดงันี ้

1. การให้ความส าคัญกับผู้รบับริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นที่ 3 มี
ล าดบัความตอ้งการจ าเป็นอนัดบัแรก คือ สถาบนัมีทุนสนบัสนุนใหก้บันกัศึกษาไดไ้ปศึกษาเรียนรู้
แลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยที่ท าสัญญาแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ ดังนั้น สถาบันควรให้ทุน
สนบัสนุนใหก้บันกัศึกษามีการเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูก้บัมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอดุมศึกษาที่ได้
ท าสญัญา MOU ในต่างประเทศ 

2. การมุ่งเนน้บุคลากรในประเด็นที่ 5 มีล  าดบัความตอ้งการจ าเป็นอนัดบัแรก คือ 
สถาบันมีระบบการถ่ายทอดวิธีการท างานแก่บุคลากรในองคก์ร  ดังนั้น สถาบันควรมีระบบการ
ถ่ายทอดวิธีการท างานหรือวิธีปฏิบติังานใหแ้ก่บุคลากรในองคก์รไดม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความในประเด็นที่  4 มีล าดับความ
ตอ้งการเป็นอันดับแรก คือ สถาบนัไดม้ีการจดัการความรูผ้่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่อสารระหว่างผูบ้ริหาร คณาจารย ์บุคลากร นกัศึกษาและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย   ดังนัน้ สถาบนัควร
มีการจัดการความรูผ้่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารใหม้ีประสิทธิภาพต่อผูบ้ริหาร 
คณาจารย ์บคุลากรทางการศกึษา และนกัศกึษา และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

4. ผลลพัธก์ารด าเนินการในประเด็นที่ 7 มีล าดบัความตอ้งการจ าเป็นอนัดบัแรก 
คือ สถาบันมีการเตรียมความพรอ้มระบบปฏิบัติการ กรณีเกิดภัยพิบัติ และภาวะฉุกเฉิน   ดังนั้น 
สถาบันควรมีการเตรียมความพรอ้มระบบปฏิบัติการ กรณีเกิดภัยพิบัติ และภาวะฉุกเฉิน เช่น 
อคัคีภัย อุทกภัย วาตภัยหรือภัยพิบติัตามธรรมชาติ และสถานการณ์โรคระบาดเชือ้ไวรสั และให้
การสนบัสนนุในการเตรียมความพรอ้มระบบดว้ย 

5. การมุ่งเนน้ระบบปฏิบติัการในประเด็นที่ 6 มีล  าดบัความตอ้งการจ าเป็นอนัดบั
แรก คือ สถาบันมีการวิเคราะห์ และการวิจัยกระบวนการท างาน เพื่อลดปัญหาและต้นทุนการ
ด าเนินการการบริการทางวิชาการ  ดังนั้น สถาบันควรมีการจัดระบบการวิเคราะหแ์ละการวิจัย
กระบวนการในการท างานใหม้ีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนต่์อองคก์ร เพื่อลดปัญหาและตน้ทนุการ
ด าเนินการการบรกิารทางวิชาการ 
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6. ภาวะผู้น าและการน าองค์กรในประเด็นที่  1 มีล าดับความต้องการจ าเป็น
อนัดับแรก คือ สถาบนัมีการด าเนินการจดัการผลตอบแทนไดอ้ย่างทั่วถึง ยุติธรรม เสมอภาค เท่า
เทียมกัน  ดังนัน้ สถาบนัควรมีการด าเนินการจัดการผลตอบแทนดว้ยความยุติธรรม ความเสมอ
ภาค และเท่าเทียมกนัในองคก์ร 

7. การวางแผนกลยุทธ์ในประเด็นที่ 2 มีล าดับความตอ้งการจ าเป็นอันดับแรก 
คือ สถาบันมีการก าหนดนโยบายที่มีความสอดคล้องกับสภาพการแข่งขันด้านการศึกษาใน
ปัจจุบนั ดงันัน้ สถาบนัควรมีวางแผน การก าหนดนโยบายใหม้ีความสอดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั
ทางดา้นการการศกึษาในองคก์ร 

ข้อเสนอแนะในการน ารูปแบบไปใช้ 
1. การน ารูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ 

และทัศนศิลป์ไปใชจ้ะต้องมีหลักการ และตั้งจุดประสงคข์องรูปแบบตอ้งพัฒนามาจากแนวคิด 
ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งและเหมาะสมกบัการบรหิารจดัการสูค่วามเป็นเลิศ   

2. ผูบ้ริหาร คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษามีบทบาทในการน าอภิปราย และ
ถ่ายทอดแนวคิด ประสบการณ์ใหม่ ๆ ดา้นวิชาชีพเฉพาะทาง เพื่อน ารูปแบบการบริหารจัดการสู่
ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ไปใชใ้นการพัฒนาการบริหารจัดการสู่
ความเป็นเลิศ และน าวิธีการและเครื่องมือที่มีความหลากหลาย หลายมิติมาช่วยในการขบัเคลื่อน
ใหเ้ห็นคณุค่าและประโยชนใ์นการพฒันาการบรหิารจดัการสูค่วามเป็นเลิศต่อไป 

ข้อเสนอแนะผลจากการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ผลจากการศึกษาระยะที่ 3 การให้ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการน ารูปแบบการ

บรหิารจดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒัน
ศิลป์ไปใช ้ท าใหท้ราบถึงขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการน ารูปแบบไปปฏิบติั ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ดงันี ้

1. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย ระดับกระทรวง คือ กระทรวงควรมีการเป็นภาวะ
ผูน้  า การปฏิบัติตนของผูน้  าระดับสูง ชีน้  า และท าให้องคก์รมีความยั่งยืน มีระบบการก ากับดูแล
องค์กร (Governance System) รวมทั้งวิธีการที่องค์กรใช้เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ โดยขาด
ค านึงถึงความรบัผิดชอบดา้นกฎหมายและจริยธรรมรวมถึงวิธีการที่องคก์รใช้ในการท าประโยชน์
ต่อสงัคม และประเทศชาติ ควรจดัการระบบการวางแผนกลยุทธ์ โดยค านึงถึงนโยบายที่เก่ียวขอ้ง
ของรฐับาล มีวิธีการในการจดัท าวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธแ์ละแผนปฏิบติัการขององคก์ร การน าไป
ปฏิบติั การปรบัเปลี่ยนเมื่อมีสถานการณเ์ปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนวิธีการวดัผลความกา้วหนา้ที่มี
ประสิทธิผล ควรสรา้งความผูกพันกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อความส าเร็จ 
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ครอบคลุมถึงวิธีการที่องค์กรตอ้งรบัฟังความคิดเห็นของผูร้บับริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอบสนองความตอ้งการ และท าใหเ้หนือกว่าความคาดหวงั 
และสรา้งความสมัพนัธก์บัผูร้บับรกิาร และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียในระยะยาว ด าเนินการจดัการระบบ
รวบรวม วิเคราะห ์จัดการ และปรบัปรุงขอ้มูล ระบบสารสนเทศ และสินทรพัยท์างความรู ้ใชผ้ล
การทบทวนเพื่อปรับปรุงผลการด าเนินการ และองค์กรได้มีการเรียนรู ้ระบบการวัดผลการ
ด าเนินการขององคก์รสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร 
องคก์รมีวิธีการสรา้งและการจดัการความรูข้ององคก์ร รวบรวมและถ่ายทอดความรูท้ี่เก่ียวขอ้งเพื่อ
ใชใ้นการสรา้งนวตักรรมและกระบวนการวางแผนกลยทุธ์ไดอ้ย่างมีประสิทธิผล มีระบบการบริหาร
จดัการอตัราก าลงับคุลากร ในการสรา้งสภาพแวดลอ้มของบคุลากรที่ก่อใหเ้กิดผลการด าเนินการที่
ดี การสรา้งความผูกพัน จดัการ และพัฒนาบุคลากร เพื่อน าศกัยภาพของบุคลากรมาใชไ้ดอ้ย่าง
เต็มที่ใหส้อดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกันกับความตอ้งการโดยรวมขององคก์ร สรา้งความสมดุล
ด้านความต้องการของบุคลากรและขององค์กร เตรียมบุคลากรส าหรับการเปลี่ยนแปลงใน
โครงสร้างขององค์กรและระบบงาน  ควรมีระบบการออกแบบ จัดการปรับปรุง และสร้าง
กระบวนการท างาน ปรบัปรุงประสิทธิผลการปฏิบัติการ เพื่อท าใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จใน
พันธกิจอย่างต่อเนื่องโดยค านึงถึงความร่วมมือภายในเครือข่าย  และควรมีระบบการจัดการ
ประเมินผลการด าเนินการและการปรบัปรุงทุกดา้นที่ส  าคัญขององคก์ร ไดแ้ก่ผลลัพธ์ภาวะผูน้  า
และการน าองคก์ร การวางแผนกลยทุธ ์การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับรกิารและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย บุ
คลการ ระบบปฏิบติัการใหม้ีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

2. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย ระดับสถาบัน คือ สถาบันควรมีการบริหารจัดการ
ด้านเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนได้อย่างทั่วถึง ยุติธรรม เสมอภาค และเท่าเทียมกัน  มีการ
ก าหนดทิศทาง โดยค านึงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของกระทรวง และความต้องการ ความจ าเป็น 
สามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ เพื่อสรา้งความ
เชื่อมั่นว่ามีระบบกระบวนการบริหารจดัการที่ดี และเป็นแบบอย่างในการน าองคก์รไปสู่ความเป็น
เลิศ สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของสาธารณชนและมีวิธีการสรา้งความเขม้แข็งแก่ชมุชน 
สงัคม และประเทศได ้สถาบนัควรมีระบบก าหนดนโยบายที่มีความสอดคลอ้งกบัสภาพการแข่งขนั
ทางดา้นการศึกษา ส่งเสริมใหบุ้คลากรไดม้ีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายและแผนปฏิบติัการ
ขององคก์รใหส้อดคลอ้งกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ส่งเสริมใหบุ้คลากรสามารถจัดท าแผนปฏิบติัการ 
โดยถ่ายทอดจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม นโยบาย ยุทธศาสตร ์และแผนงานภายใต้การ
จดัล าดบัความส าคญัของปัญหาได ้ มีการวางระบบการบรหิารจดัการการศกึษาสู่ความเป็นเลิศใน
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ระดับนานาชาติ โดยก าหนดตวัชีว้ดั ติดตาม และประเมินผลไว้อย่างชัดเจน น าหลกัธรรมาภิบาล
ในการบูรณาการบริหารจดัการภายในองคก์รไดอ้ย่างเหมาะสม สถาบนัควรมีระบบการจดัสรรทุน
สนับสนุนใหก้ับนักศึกษาไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างสถาบนัอุดมศึกษาที่ไดท้ า MOU ใน
ต่างประเทศ  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติสอนนักศึกษาใน
รายวิชาเฉพาะทาง และควรมีการท าวิจยัตอ้งเก่ียวกบัหลกัสูตรการศึกษา การบริการทางวิชาการ 
ที่เก่ียวขอ้งกับคุณค่า ตน้ทุน หรือรายไดข้องสถาบัน และน ามาใชป้ระโยชน์ในการวางแผนของ
องค์กร ให้เกิดประสิทธิผล  ควรมีระบบการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ที่มี
ประสิทธิภาพ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารระหว่างผูบ้ริหาร คณาจารย ์บุคลากร 
นกัศึกษาและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ  มีการส่งเสริมใหบุ้คลากรสามารถแสดงความคิดเห็น
ทางดา้นการจัดการความรูต่้อผูบ้ังคับบัญชาไดโ้ดยตรง ใชร้ะบบการสื่อสารและเทคโนโลยี เพื่อ
สรา้งเครือข่ายดา้นการจัดการความรู ้ และมีระบบการยกย่องหรือการใหร้างวัล (Rewards) เพื่อ
เอือ้ต่อการจดัการความรูใ้นองคก์รไดอ้ย่างมีประสิทธิ ควรจดัระบบการถ่ายทอดวิธีการปฏิบติังาน 
และมีระบบการใหค้ าปรกึษาในการปฏิบติัแก่บุคลากร มีระบบการอทุธรณแ์ละการรอ้งทุกขใ์นเรื่อง
ความไม่เป็นธรรม มีความยุติธรรมกับบุคลากร มีระบบการให้รางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่
ผูบ้ริหาร คณาจารย ์และบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และมีการจัดการระบบการบริหาร
ทรพัยากรบุคคลในองคก์รไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควรมีระบบการวิเคราะห ์และ
การวิจัยกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาและตน้ทุนการด าเนินการการบริการทางวิชาการ  
ส่งเสริมการบริการทางวิชาการที่เชื่อมโยงกับการเรียนการสอน งานวิจยัและงานสรา้งสรรค ์และ
ส่งเสริมให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ระบบการถ่ายทอดองค์ความรูท้ี่ได้จากการทบทวนผลการ
ด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหไ้ดแ้นวปฏิบัติที่ดี และนวัตกรรมในองคก์ร และสถาบนัตอ้งมี
การเตรียมความพรอ้มระบบปฏิบติัการ กรณีเกิดภยัพิบติั และภาวะฉุกเฉิน  มีระบบการน าผลการ
ส ารวจความพึงพอใจ (ความสุขในการท างาน) ความไม่พึงพอใจ (ระบบการท างาน การจัดการ
เรียนการสอน การบรกิารทางวิชาการ) ในการปฏิบติังานของบุคลากร และการจดัการเรื่องรอ้งทกุข ์
(นกัศึกษา บคุลากร และผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสีย) มาพฒันาและปรบัปรุงในองคก์ร ส่งเสริมใหน้กัศกึษา 
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ มีความเท่าเทียมในการเขา้ถึงทรพัยากร และสิ่งอ านวยความ
สะดวกไดอ้ย่างเหมาะสม   

3. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย ระดบัคณะและวิทยาลยั คือ คณะและวิทยาลยัควร
มีความเป็นภาวะผู้น าเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการท างาน ก าหนดพันธกิจ ทิศทางความ
ตอ้งการ ความจ าเป็นและสามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัศึกษา และก าหนดบทบาทของ
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บคุลากรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ ควรมีระบบการวางแผนกลยทุธแ์ละก าหนด
นโยบายใหส้อดคลอ้งกบัวิสยัทศัน ์พนัธกิจของกระทรวง สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ และสภาพการ
แข่งขันดา้นการศึกษาในยุคปัจจุบนั มีระบบที่มีประสิทธิภาพ ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงการ
บริหารจัดการการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ โดยก าหนดตัวชีว้ัด ติดตาม และ
ประเมินผลไวอ้ย่างชดัเจน ควรมีระบบการจดัสรรทนุสนบัสนุนใหน้กัศึกษาไปศึกษาแลกเปลี่ยนกบั
สถาบันอุดมศึกษาที่  MOU ในต่างประเทศ มีงบประมาณที่เพียงพอและเหมาะสมในการจ้าง
อาจารยส์อนชาวต่างชาติสอนนักศึกษาในรายวิชาเฉพาะทาง ควรมีระบบการวัด การวิเคราะห ์
และการจัดการความรูท้ี่มีประสิทธิภาพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารระหว่าง
ผูบ้ริหาร คณาจารย ์บุคลากร เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และผลการด าเนินการโดยรวมของ
คณะและวิทยาลยั ควรมีระบบการถ่ายทอดวิธีการท างานที่มีประสิทธิผล มีระบบการใหค้ าปรกึษา
ในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในองค์กร มีระบบการอุทธรณ์และร้องทุกข์ และมีระบบการ
ประเมินผลการปฏิบติังานที่เป็นธรรม และยุติธรรมกับบุคลากรทุกคน ควรมีระบบการน าผลการ
ด าเนินงานการจดัหลกัสตูรการเรียนการสอน การบรกิารสง่เสรมิการเรียนรู ้การบริการทางวิชาการ
มาปรบัปรุงกระบวนการท างาน มีการควบคุมก ากบัการจดัโปรแกรมการเรียนการสอนเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ และตอ้งมีความพรอ้มระบบปฏิบติัการ กรณีเกิดภัยพิบัติ 
และภาวะฉุกเฉิน มีระบบการน าผลส ารวจความพึงพอใจ (ความสุขในการท างาน) ความไม่พึง
พอใจ (ระบบการท างาน การจัดการเรียนการสอน การบริการทางวิชาการ) ในการปฏิบติังานของ
บุคลากร และการรอ้งทุกขข์องบุคลากร และนักศึกษา มาพัฒนาและปรบัปรุงในองคก์ร และการ
ส ารวจความพงึพอใจต่อระบบการเรียนการสอน การสง่เสรมิการเรียนรู ้การบรกิารทางวิชาการ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยในคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษารูปแบบของการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีต

ศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์รูปแบบอ่ืน ๆ ที่สามารถน าไปพัฒนาเป็นการ
บริหารจดัการเพื่อความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนั เพื่อใหไ้ด้
รูปแบบความเป็นเลิศที่ เหมาะกับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของแต่ละ
หน่วยงานสงักดัสถาบนัยิ่งขึน้ต่อไป 

2. ควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาถึงภาพลักษณ์  รายละเอียดของปัญหา 
อปุสรรค โอกาส และศกัยภาพในการพฒันาการบริหารจดัการสูค่วามเป็นเลิศดา้นนาฎศิลป์ ดนตรี 
คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 
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3. ควรน าผลที่ไดจ้ากการวิจยัครัง้นีน้  าไปพฒันาเป็นการทดลองและสรา้งรูปแบบการ
บรหิารจดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฎศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒัน
ศิลป์ โดยจัดเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการองคก์รเฉพาะทางใหก้ับผูบ้ริหาร คณาจารย ์และ
บคุลากรทางการศกึษา 
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ภาคผนวก ก  
ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อมั่น 
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ตาราง ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมิน 
 

รายการ 
สภาพปัจจุบัน สภาพความคาดหวัง 

ค่าอ านาจ
จ าแนก 

ค่าความเชื่อมั่น ค่าอ านาจ
จ าแนก 

ค่าความเชื่อมั่น 

(r) (ɑ) (r) (ɑ) 
ภาวะผูน้  าและการน าองคก์ร 0.492 – 0.902 0.949 0.456 – 0.874 0.917 
การวางแผนกลยทุธ ์ 0.558 – 0.837 0.944 0.740 – 0.903 0.964 
การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับรกิาร 
และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย 

0.343 – 0.872 0.926 0.697 – 0.900 0.961 

การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการ
ความรู ้

0.667 – 0.882 0.957 0.710 – 0.934 0.973 

การมุ่งเนน้บุคลากร 0.377 – 0.858 0.918 0.636 – 0.895 0.956 
การมุ่งเนน้ระบบปฏิบติัการ 0.515 – 0.895 0.944 0.826 – 0.916 0.978 
ผลลพัธก์ารด าเนินการ 0.572 – 0.891 0.955 0.743 – 0.931 0.972 

ภาพรวมทัง้ฉบับ 0.343 – 0.902 0.989 0.456 – 0.934 0.990 
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ภาคผนวก ข  

แบบสัมภาษณแ์บบก่ึงโครงสร้าง 
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แบบสัมภาษณเ์พ่ือการวิจัยแบบกึ่งโครงสร้าง 
เร่ือง  สภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังของการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ 
.............................................................................................................................................. 

 
ชื่อผูว้ิจยั นายธนาวฒุิ สขุส าราญ นิสิตหลกัสตูรปรญิญาการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
  สาขาการบรหิารและการจดัการการศกึษา (การบรหิารการอดุมศกึษา) 
อาจารยท์ี่ปรกึษาหลกั ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.จกัรกฤษณ ์โปณะทอง 
อาจารยท์ี่ปรกึษาร่วม ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.จตพุล ยงศร 
 
ชื่อผูใ้หส้มัภาษณ.์.................................................................................................................. 
วิทยาลยั/คณะ........................................................มหาวิทยาลยั........................................... 
วนัเดือนปี ที่สมัภาษณ.์.......................................................................................................... 
เริ่มการสมัภาษณเ์วลา......................................น. จบการสมัภาษณเ์วลา.......................น. 
ตอนที ่1 ขอ้มลูเก่ียวกบัผูส้มัภาษณ ์
 กรุณาเลา่ประวติัโดยย่อเก่ียวกบัสถานภาพสว่นตวัในดา้นต่อไปนี ้
 ประวติัการศกึษา........................................................................................................ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 ประสบการณท์างการบรหิาร....................................................................................... 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 ประสบการณใ์นการฝึกอบรม สมัมนาทัง้ในประเทศและต่างประเทศ............................... 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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 ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ณ วิทยาลยั/คณะ............................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 จ านวนนกัศกึษาในวิทยาลยั/คณะ................................................................................ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 บรบิททั่วไปของวิทยาลยั/คณะ.................................................................................... 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
ตอนที ่2 แบบสมัภาษณค์วามคิดเห็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการสูค่วามเป็น
เลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ 
 ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และผู้วิจัยจะน ามา
วิเคราะหเ์ป็นขอ้มูลในการวิจยัการพัฒนารูปแบบการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ 
ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 
 แนวประเด็นสมัภาษณ ์

1. ท่านคิดว่าวิทยาลัย/คณะ มีความโดดเด่น มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรบัในด้านนาฏศิลป์/
ดนตรี/คีตศิลป์/ทศันศิลป์  หรือไม่ และปัจจยัความส าเร็จของความโดดเด่นมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรบั
ในภาพรวมเป็นอย่างไร........................................................................................................... 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

2. แนวทางการบริหารจดัการสูค่วามเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์/ดนตรี/คีตศิลป์/ทศันศิลป์ ใน
ประเด็นดา้นภาวะผูน้  าและการน าองคก์ร วิทยาลยั/คณะ มีแนวทางการบรหิารจดัการอย่างไร
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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3. แนวทางการบริหารจดัการสูค่วามเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์/ดนตรี/คีตศิลป์/ทศันศิลป์ ใน
ประเด็นดา้นการวางแผนกลยทุธ ์วิทยาลยั/คณะ มีแนวทางการบริหารจดัการอย่างไร
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

4. แนวทางการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์/ดนตรี/คีตศิลป์/ทัศนศิลป์ ใน
ประเด็นดา้นการใหค้วามส าคัญกับผูร้บับริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย วิทยาลยั/คณะ มีแนวทาง
การบรหิารจดัการอย่างไร 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

5. แนวทางการบริหารจดัการสูค่วามเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์/ดนตรี/คีตศิลป์/ทศันศิลป์ ใน
ประเด็นดา้นการวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้วิทยาลยั/คณะ มีแนวทางการบรหิาร
จดัการอย่างไร
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

6. แนวทางการบริหารจดัการสูค่วามเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์/ดนตรี/คีตศิลป์/ทศันศิลป์ ใน
ประเด็นดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร วิทยาลยั/คณะ มีแนวทางการบรหิารจดัการอย่างไร
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

7. แนวทางการบริหารจดัการสูค่วามเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์/ดนตรี/คีตศิลป์/ทศันศิลป์ ใน
ประเด็นดา้นการมุ่งเนน้ระบบการปฏิบติัการ วิทยาลยั/คณะ มีแนวทางการบรหิารจดัการอย่างไร
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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8. แนวทางการบริหารจดัการสูค่วามเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์/ดนตรี/คีตศิลป์/ทศันศิลป์ ใน
ประเด็นดา้นผลลพัธก์ารด าเนินการ วิทยาลยั/คณะ มีแนวทางการบรหิารจดัการอย่างไร
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

9. ท่านมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ที่จะเป็นประโยชนส์  าหรบัการท าวิจยัรูปแบบการบรหิาร
จดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์/ดนตรี/คีตศิลป์/ทศันศิลป์ควรมีการพฒันาอย่างไร
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

ขอขอบพระคณุอย่างสงูที่ท่านใหค้วามรว่มมือเป็นอย่างยิ่ง 
ธนาวฒุิ สขุส าราญ 
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ภาคผนวก ค  

แบบพิจารณาเพ่ือเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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แบบพิจารณาเพ่ือเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 

 

การวิจัย เร่ือง  การพฒันารูปแบบการบรหิารจดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์  
และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 

 
Title The Development of a Management Model Towards Excellence in Music 

Performing Vocal and Visual Arts in Bunditpatanasilpa Institute 
 
ผู้ร่วมพิจารณาในขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้าน
นาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

กลุ่มตวัอย่างที่ผูว้ิจยัสอบถามเพื่อการศึกษาขอ้คิดเห็นจากท่านผูท้รงคณุวฒุิเก่ียวกบัเรื่อง
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ านวน 7 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และภายใน
สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ ที่มีคณุสมบติั ดงัต่อไปนี ้

1) เป็นผูม้ีความรู ้ประสบการณ ์มีความเชี่ยวชาญดา้นการบรหิารจดัการองคก์ร ทางดา้น
นาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ โดยพิจารณาจากผลงานวิชาการ และประสบการณใ์นการ
ท างานที่เก่ียวขอ้งกับนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ 2) มีประสบการณ์ในการท างาน
เก่ียวกับการบริหารจัดการด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ในมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 ปี และ 3) มีคุณสมบัติการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือมี
ต าแหน่งทางวิชาการตัง้แต่ระดบัผูช้่วยศาสตราจารยข์ึน้ไป 
วัตถุประสงคข์องการพิจารณา 
 เพื่อพิจารณาและสังเคราะห์เก่ียวกับ รูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้าน
นาฏศิลป์  ดนตรี คีตศิลป์  และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ประกอบด้วย 7 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) ภาวะผูน้  าและการน าองคก์ร 2) การวางแผนกลยุทธ ์3) การใหค้วามส าคญั
กับผู้รบับริการ และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้5 ) การ
มุ่งเนน้บคุลากร 6) การมุ่งเนน้ระบบปฏิบติัการ และ 7) ผลลพัธก์ารด าเนินการ 
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สรุป (ร่าง) ประเด็นก่อนการพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้าน
นาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 

องคป์ระกอบที่ องคป์ระกอบของรูปแบบการบรหิารจดัการสู่ความเป็นเลิศ  จ านวน
ประเด็นก่อน      ดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์             
ผูท้รงคณุวฒุิพิจารณา 

         1  ภาวะผูน้  าและการน าองคก์ร              7 

         2  การวางแผนกลยทุธ ์       7 

         3  การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับรกิาร และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย   5 

         4  การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้    7 

         5  การมุ่งเนน้บุคลากร       6 

         6  การมุ่งเนน้ระบบปฏิบติัการ      6 

         7  ผลลพัธก์ารด าเนินการ       7 

  รวม                   45 
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ความคิดเหน็เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความคิดเห็น หากท่านไม่เห็นด้วยกับ (ร่าง) 
รูปแบบการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบนั
บณัฑิตพฒันศิลป์ โปรดใหข้อ้เสนอแนะ ดงัต่อไปนี ้

1. ภาวะผู้น าและการน าองคก์ร ระดับความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย 

1.1 สถาบนัมีการบรหิารจดัการเงินเดือน ค่าจา้ง ค่าตอบแทนได้
อย่างทั่วถึง ยุติธรรม เสมอภาค และเท่าเทียมกนั  

  

ข้อเสนอแนะ 

 

  

1.2 สถาบนัมีการก าหนดทิศทาง โดยค านึงถึงความตอ้งการ ความ
จ าเป็น และสามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัศึกษา และผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสียต่างๆ ได ้

  

ข้อเสนอแนะ 

 
  

1.3 สถาบนัใหค้วามเชื่อมั่นว่ามีระบบกระบวนการบรหิารจดัการท่ี
ดีในองคก์รได ้  

  

ข้อเสนอแนะ 

 

  

 1.4 สถาบนัมีภาวะผูน้  าและการเป็นผูน้  าการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งมั่น
ในการท างานในองคก์ร 

  

ข้อเสนอแนะ 

 

  

1.5 สถาบนัมีการก าหนดบทบาทของบคุลากรในองคก์รไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสงูสดุ 

  

ข้อเสนอแนะ 

 
  

1.6 สถาบนัมีการกระตุน้สง่เสรมิสนบัสนนุความร่วมมือกนัภายใน
และภายนอกองคก์ร และ สถาบนัเป็นแบบอย่างในการน าองคก์ร
ไปสูค่วามเป็นเลิศ  
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ข้อเสนอแนะ 

 

  

1.7 สถาบันมีการตอบสนองต่อความสนใจของสาธารณชนและมี
วิธีการสรา้งความเขม้แข็งแก่ชมุชน สงัคม และประเทศได ้

  

ข้อเสนอแนะ 

 

  

 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวกับประเด็นภาวะผู้น าและการน าองคก์ร 

 

 

 
 

 

2. การวางแผนกลยุทธ ์ ระดับความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย 

2.1 สถาบนัมีการก าหนดนโยบายที่มีความสอดคลอ้งกบัสภาพการ
แข่งขนัดา้นการศกึษาในยุคปัจจบุนั  

  

ข้อเสนอแนะ 

 

  

2.2 สถาบนัมีระบบการบรหิารการเปลี่ยนแปลงภายในองคก์รได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

  

ข้อเสนอแนะ 

 

  

2.3 สถาบนัสง่เสรมิใหบุ้คลากรไดม้ีสว่นรว่มในการก าหนด
เปา้หมายและแผนปฏิบติัการภายในองคก์รและสอดคลอ้งกบั
นโยบาย และยทุธศาสตร ์   

  

ข้อเสนอแนะ 

 
  

2.4 สถาบนัมีการวางแผนกลยทุธ ์มุ่งระบบการบรหิารจดัการ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดบันานาชาติ โดยก าหนดตวัชีว้ดั 
ติดตาม และประเมินผลไวอ้ย่างชดัเจน 
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ข้อเสนอแนะ 

 

  

2.5 สถาบนัไดม้ีการน าหลกัธรรมาภิบาลในการบรูณาการบรหิาร
จดัการภายในองคก์ร  

  

ข้อเสนอแนะ 

 

  

2.6 สถาบนัมีการน าขอ้มลูผลลพัธจ์ากการด าเนินงานตามแผน 
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณที่แล้วมาเป็นขอ้มูล
น าเขา้ใหแ้ก่บคุลากรไดพ้ิจารณาวางแผนรว่มกนั   

  

ข้อเสนอแนะ 

 
  

2.7 สถาบนัสง่เสรมิใหบุ้คลากรสามารถจดัท าแผนปฏิบติัการ โดย
ถ่ายทอดจากวิสยัทศัน ์พนัธกิจ ค่านิยม นโยบาย และแผนงาน
ภายใตก้ารจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาได ้  

  

ข้อเสนอแนะ 

 

  

 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวกับประเด็นการวางแผนกลยุทธ ์

 

 

 

 

 

3. การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย 

3.1 สถาบนัมีทนุสนบัสนนุใหก้บันกัศกึษาไปศกึษาแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ะหว่างสถาบนัอดุมศึกษาที่ไดท้ า MOU ร่วมกนัใน
ต่างประเทศ    

  

ข้อเสนอแนะ   
3.2 สถาบนัมีงบประมาณสนบัสนนุที่เพียงพอและเหมาะสมในการ
จา้งอาจารยผ์ูส้อนชาวต่างชาติสอนนกัศกึษาในรายวิชาเฉพาะทาง  
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ข้อเสนอแนะ 

 

  

 3.3 สถาบนัมีระบบในการบรหิารจดัการ การรอ้งเรียนของ
นกัศกึษา และผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสียกลุม่ต่าง ๆ   

  

ข้อเสนอแนะ 

 

  

3.4 สถาบนัมีการท าวิจยัเก่ียวกบัหลกัสตูรการศกึษา การบรกิาร
ทางวิชาการ ที่เก่ียวขอ้งกบัคณุค่า ตน้ทนุ หรือรายไดข้องสถาบนั 
และน ามาใชป้ระโยชนใ์นการวางแผนขององคก์รไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ  

  

ข้อเสนอแนะ 

 

  

3.5 สถาบนัมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกบันกัศึกษา และผูม้ีสว่น
ไดส้ว่นเสียกลุม่ต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

  

ข้อเสนอแนะ 

 

  

 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับประเด็นการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

 

 

 

 
 

4. การวัด การวิเคราะห ์และการจัดการความรู้ ระดับความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย 

4.1 สถาบนัไดม้ีการจดัการความรูผ้่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสื่อสารระหว่างผูบ้รหิาร คณาจารย ์บคุลากร นกัศกึษาและผู้
มีสว่นไดส้ว่นเสียกลุม่ต่าง ๆ   

  

ข้อเสนอแนะ 
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4.2 สถาบนัมีการใชข้อ้มลูและระบบสารสนเทศไดอ้ย่างมี
ประสิทธิผล เพื่อติดตามผลกาปฏิบติังาน และผลการด าเนินการ
โดยรวมขององคก์ร  

  

ข้อเสนอแนะ 

 
  

4.3 สถาบนัใหก้ารสนบัสนนุดา้นเทคโนโลยีในการพฒันาสถาบนัให้
เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู ้ 

  

ข้อเสนอแนะ 

 

  

4.4 สถาบนัใหก้ารสนบัสนนุงบประมาณในการพฒันาใหเ้ป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู ้  

  

ข้อเสนอแนะ 

 

  

4.5 สถาบนัมีการสง่เสรมิใหบ้คุลากรสามารถแสดงความคิดเห็น
ทางดา้นการจดัการความรูต่้อผูบ้งัคบับญัชาไดโ้ดยตรง 

  

ข้อเสนอแนะ 

 

  

4.6 สถาบนัมีการใชร้ะบบการสื่อสารและเทคโนโลยี เพื่อสรา้ง
เครือข่ายดา้นการจดัการความรู ้  

  

ข้อเสนอแนะ 

 

  

4.7 สถาบนัมีระบบการยกย่องหรือการใหร้างวลั (Rewards) เพื่อ
เอือ้ต่อการจดัการความรูใ้นองคก์ร 

  

ข้อเสนอแนะ   

 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวกับประเด็นการวัด การวิเคราะห ์และการจัดการความรู้ 
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5. การมุ่งเน้นบุคลากร ระดับความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย 

5.1 สถาบนัมีระบบการถ่ายทอดวิธีการปฏิบติังานใหแ้ก่บคุลากรใน
องคก์ร  

  

ข้อเสนอแนะ 

 

  

 5.2 สถาบนัมีระบบการใหค้ าแนะน าและปรกึษาในการปฏิบติังาน
แก่บุคลากรในองคก์ร   

  

ข้อเสนอแนะ 

 

  

 5.3 สถาบนัมีระบบการอทุธรณแ์ละการรอ้งทกุขท์ี่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล การรอ้งเรียนในเรื่องความไม่เป็นธรรมของ
บคุลากร   

  

ข้อเสนอแนะ 

 

  

 5.4 สถาบนัมีการประเมินผลการปฏิบติังาน เพื่อใหเ้กิดความเป็น
ธรรมกบัทกุคน และไดผ้ลการประเมินที่ถกูตอ้งเหมาะสมที่สดุ 

  

ข้อเสนอแนะ 

 
  

5.5 สถาบนัมีการจดัการระบบการบรหิารทรพัยากรบุคคลใน
องคก์รไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

  

ข้อเสนอแนะ 

 
 

  

5.6 สถาบนัมีระบบการใหร้างวลั ยกย่องเชิดชเูกียรติแก่ผูบ้รหิาร 
คณาจารย ์และบุคลากรที่มีผลการปฏิบติังานดีเด่น 

  

ข้อเสนอแนะ 
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ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวกับประเด็นการมุ่งเน้นบุคลากร 

 

 

 
 

6. การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ระดับความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย 

6.1 สถาบนัมีการวิเคราะห ์และการวิจยักระบวนการปฏิบติังาน 
เพื่อลดปัญหาและตน้ทนุการด าเนินการการบริการทางวิชาการ  

  

ข้อเสนอแนะ 

 

  

 6.2 สถาบนัมีการใชผ้ลการด าเนินงานการจดัหลกัสตูร การเรียน
การสอน การบรกิารสง่เสรมิการเรียนรู ้การบรกิารทางวิชาการมา
ปรบัปรุงกระบวนการท างานขององคก์ร 

  

ข้อเสนอแนะ 

 

  

6.3 สถาบนัมีการควบคมุก ากบั ดแูลการบรหิารจดัการโปรแกรม
การเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศึกษาและผูร้บับริการ เป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ 

  

ข้อเสนอแนะ 

 
  

 6.4 สถาบนัมีการสนบัสนนุใหใ้ชเ้ทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมใน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน การเรียนการสอน การ
สง่เสรมิการเรียนรู ้และการบรกิารทางวิชาการ   

  

ข้อเสนอแนะ 

 
  

 6.5 สถาบนัมีการสง่เสรมิการบรกิารทางวิชาการที่เชื่อมโยงกบัการ
เรียนการสอน งานวิจยัและงานสรา้งสรรค ์

  

ข้อเสนอแนะ 
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6.6 สถาบนัสง่เสรมิใหก้ารแลกเปลี่ยนเรียนรู ้การถ่ายทอดองค์
ความรูท้ี่ไดจ้ากการทบทวนผลการด าเนินการ เพื่อใหไ้ดแ้นวปฏิบติั
ที่ดี และนวตักรรมในองคก์ร 

  

ข้อเสนอแนะ 

 
  

 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวกับประเด็นการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 

 

 

 

 
 

7. ผลลัพธก์ารด าเนินการ ระดับความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย 

7.1 สถาบนัมีการเตรียมความพรอ้มระบบปฏิบติัการ กรณีเกิดภยั
พิบติั และภาวะฉกุเฉิน   

  

ข้อเสนอแนะ 

 

  

7.2 สถาบนัไดม้ีการน าผลการส ารวจความพงึพอใจในการ
ปฏิบติังานของบุคลากร (ความสขุในการท างาน) มาพฒันาและ
ปรบัปรุงในองคก์ร  

  

ข้อเสนอแนะ   
 7.3 สถาบนัไดม้ีการน าผลการส ารวจความไม่พงึพอใจ (ระบบการ
ท างาน การจดัการเรียนการสอน การบริการทางวิชาการ) และการ
จดัการเรื่องรอ้งทุกข ์(นกัศึกษา บุคลากร และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย) 
มาพฒันาและปรบัปรุงในองคก์ร   

  

ข้อเสนอแนะ   
 7.4 สถาบนัมีการสง่เสรมิใหน้กัศกึษา และผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสียกลุม่
ต่าง ๆ มีความเท่าเทียมในการเขา้ถึงทรพัยากร และสิ่งอ านวย
ความสะดวกไดอ้ย่างเหมาะสม   
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ข้อเสนอแนะ 

 

  

 7.5 สถาบนัมีการส ารวจความพงึพอใจของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียหรือ
ผูท้ี่เก่ียวขอ้งที่มีต่อการด าเนินการจดัการเรียนการสอน การบรกิาร
สง่เสรมิการเรียนรู ้การบรกิารทางวิชาการ 

  

ข้อเสนอแนะ 

 

  

7.6 สถาบนัมกีารสนบัสนนุดา้นวสัด ุอปุกรณท์ี่เอือ้ต่อการ
ปฏิบติังานไดอ้ย่างเพียงพอ และเหมาะสม   

  

ข้อเสนอแนะ 

 
  

7.7 สถาบนัมีการปรบัโครงสรา้งขององคก์รใหเ้หมาะสม เพื่อ
ตอบสนองตามความตอ้งการของประชาชนสงัคม และประเทศชาติ 

  

ข้อเสนอแนะ 

 

  

 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวกับประเด็นผลลัพธก์ารด าเนินการ 

 

 

 
 
 

ลงชื่อ............................................................ 
                                              (....................................................................)  

                                                                                                     ผูท้รงคณุวฒุิ 
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ภาคผนวก ง 
แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารจัดการสู่ความ
เป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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แบบสอบถาม 
การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ 
สู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 

แบบสอบถามชุดนีม้ีความมุ่งหมายของการวิจยั เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็น
เลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขัน้ตอนที่ 2 การ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องการพัฒนารูปแบบการบริหารจดัการสู่ความเป็น
เลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แบ่งออกเป็น 3 
ตอน ดงัต่อไปนี ้
 ตอนที ่1 ขอ้มลูทั่วไปของผูป้ระเมิน 
 ตอนที ่2 การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องการพฒันารูปแบบการ
บรหิารจดัการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับัณฑิตพฒัน
ศิลป์ 
 ตอนที ่3 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 

ตอนที ่1 ขอ้มลูทั่วไปของผูป้ระเมิน 
1.1 เพศ 

(      ) ชาย  (      ) หญิง 
1.2 อายุ 

(      ) ไม่เกิน 30 ปี   (      ) 31-40 ปี 
(      ) 41-50 ปี   (      ) ตัง้แต่ 51 ปีขึน้ไป 

1.3 วฒุิการศึกษา 
(      ) ต ่ากว่าปรญิญาตรี 
(      ) ปรญิญาตรี 
(      ) ปรญิญาโท 
(      ) ปรญิญาเอก 

1.4 ต าแหน่ง 
(      ) อธิการบดี รองอธิการบดี ผูช้่วยอธิการบดี  
(      ) คณบดี รองคณบดี ผูอ้  านวยการวิทยาลยั รองผูอ้  านวยการวิทยาลยั  
(      ) หวัหนา้หน่วยงานที่ขึน้ตรงต่ออธิการบดี    
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(      ) อาจารย/์ครูผูส้อนระดบัปรญิญาตรี ผูช้่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์ 
ศาสตราจารย ์
(      ) หวัหนา้ภาควิชา ประธานหลกัสตูรฯ 
(      ) หวัหนา้งาน หวัหนา้ฝ่าย  
(      ) บคุลากรทางการศกึษา  

1.5 ประสบการณใ์นการท างาน 
(      ) นอ้ยกว่า 5 ปี 
(      ) 5-10 ปี 
(      ) มากกว่า 10 ปี 

1.6 หน่วยงานตน้สงักดัสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 
(      ) ส านกังานอธิการบดี   (      ) คณะศิลปวิจิตร 
(      ) คณะศิลปนาฏดรุยิางค ์  (      ) คณะศิลปศกึษา 
(      ) วิทยาลยันาฏศิลป   (      ) วิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ 
(      ) วิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช (      ) วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง 
(      ) วิทยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด  (      ) วิทยาลยันาฏศิลปสโุขทยั 
(      ) วิทยาลยันาฏศิลปกาฬสินธุ ์  (      ) วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี 
(      ) วิทยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี  (      ) วิทยาลยันาฏศิลปพทัลงุ 
(      ) วิทยาลยันาฏศิลปสพุรรณบรุี  (      ) วิทยาลยันาฏศิลปนครราชสีมา 
(      ) วิทยาลยัช่างศิลป   (      ) วิทยาลยัช่างศิลปสพุรรณบรุี 
(      ) วิทยาลยัช่างศิลปนครศรีธรรมราช 
 

ตอนที่ 2 การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องการพฒันารูปแบบการบรหิารจดัการสูค่วาม
เป็นเลิศ 
ดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 

ค าอธิบาย แบบประเมินตอนที่ 2 นี ้ไดจ้ดัล าดบัแปลความหมายของการใหค้ะแนน ดงัต่อไปนี ้
ระดับความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี 

คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 
 คะแนน 5   หมายถึง  ผูต้อบเห็นว่ารูปแบบดังกล่าวมีความเหมาะสมในระดับมาก
ที่สดุ 
 คะแนน 4   หมายถึง  ผูต้อบเห็นว่ารูปแบบดงักลา่วมีความเหมาะสมในระดบัมาก 
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 คะแนน 3   หมายถึง  ผูต้อบเห็นว่ารูปแบบดังกล่าวมีความเหมาะสมในระดัปานก
ลาง 
 คะแนน 2   หมายถึง  ผูต้อบเห็นว่ารูปแบบดงักลา่วมีความเหมาะสมในระดบันอ้ย 
 คะแนน 1  หมายถึง  ผูต้อบเห็นว่ารูปแบบดังกล่าวมีความเหมาะสมในระดับน้อย
ที่สดุ 

ระดับความเป็นไปไดข้องรูปแบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี 
คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 
 คะแนน 5   หมายถึง  ผู้ตอบเห็นว่ารูปแบบดังกล่าวมีความเป็นไปไดใ้นระดับมาก
ที่สดุ 
 คะแนน 4   หมายถึง  ผูต้อบเห็นว่ารูปแบบดงักลา่วมีความเป็นไปไดใ้นระดบัมาก 
 คะแนน 3   หมายถึง  ผูต้อบเห็นว่ารูปแบบดังกล่าวมีความเป็นไปได้ในระดัปานก
ลาง 
 คะแนน 2   หมายถึง  ผูต้อบเห็นว่ารูปแบบดงักลา่วมีความเป็นไปไดใ้นระดบันอ้ย 
 คะแนน 1   หมายถึง  ผูต้อบเห็นว่ารูปแบบดังกล่าวมีความเป็นไปได้ในระดับน้อย
ที่สดุ 
 

ค าชีแ้จง โปรดระบเุครื่องหมาย  ✓  ลงในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านเพียงขอ้เดียว 

ประเด็น มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. ภาวะผู้น าและการน าองคก์ร 
1.1 ผูน้  ามีการบริหารจดัการเงินเดือน 
ค่าจา้ง ค่าตอบแทนไดอ้ย่างทั่วถึง 
ยติุธรรม เสมอภาค และเท่าเทียมกนั 
ทัง้นีผู้ป้ฏิบติังานจะตอ้งมีการพฒันา
ตนเอง และท าผลงานใหเ้ป็นที่
ประจกัษ์ 

          

1.2 สถาบนัมกีารก าหนดทิศทางนโยบาย 
โดยค านงึถึงความตอ้งการความจ าเป็น 
และสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
นกัศกึษา และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียต่าง ๆ ได ้
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1.3 สถาบนัใหค้วามเชื่อมั่นว่ามีระบบ
กระบวนการบรหิารจดัการที่ดีใน
องคก์รได ้

          

1.4 สถาบนัมีภาวะผูน้  าและเป็นผูน้  า
การเปลี่ยนแปลงที่มุ่งมั่นในการท างาน
ในองคก์ร 

          

1.5 สถาบนัมีการก าหนดบทบาทของ
บคุลากรในองคก์รไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สงูสดุ 

          

1.6 สถาบนัมีการกระตุน้สง่เสรมิ
สนบัสนนุความรว่มมือกบัภายในและ
ภายนอกองคก์ร และเป็นแบบอย่างใน
การน าองคก์รไปสูค่วามเป็นเลิศ 

          

1.7 สถาบนัมีการตอบสนองต่อความ
สนใจของสาธารณชนและวิธีการสรา้ง
ความเขม้แข็งแก่ชมุชน สงัคม และ
ประเทศได ้

          

2. การวางแผนกลยุทธ ์
2.1 สถาบนัมีการก าหนดนโยบายให้
สอดคลอ้งกบัสภาพทางการศกึษาใน
ยคุปัจจุบนั 

          

2.2 สถาบนัมีระบบการบรหิาร การ
ก ากบัดแูลภายในองคก์รไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

          

2.3 สถาบนัสง่เสรมิใหบ้คุลากรไดม้ีสว่น
รว่มในการก าหนดเปา้หมาย และ
แผนปฏิบตัิการภายในองคก์รให้
สอดคลอ้งกบันโยบาย และยทุธศาสตร์
ขององคก์ร 
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2.4 สถาบนัมีการวางแผนกลยทุธ ์มุ่ง
ระบบการบรหิารจดัการการศกึษาสู่
ความเป็นเลิศในระดบันานาชาติ โดย
ก าหนดตวัชีว้ดั ติดตาม และ
ประเมินผลไวอ้ย่างชดัเจน 

          

2.5 สถาบนัมีการน าหลกัธรรมาภิบาล
มาใชใ้นการบรูณาการบริหารจดัการ
ภายในองคก์ร 

          

2.6 สถาบนัมีการน าขอ้มลูผลลพัธจ์าก
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ ์และ
แผนปฏิบติัการในปีงบประมาณที่แลว้
น ามาเป็นขอ้มลูใหบ้คุลากรได้
พิจารณาการวางแผนรว่มกนั 

          

2.7 สถาบนัสง่เสรมิใหบุ้คลากร
สามารถจดัท าแผนปฏิบติัการ โดย
ถ่ายทอดจากวิสยัทศัน ์พนัธกิจ 
ค่านิยม นโยบาย และแผนงานภายใต้
การจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา
ได ้ตลอดจนมีการติดตามและ
ประเมินผล 

          

3. การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3.1 สถาบนัมีทนุสนบัสนนุใหก้บั
นกัศกึษาไปศกึษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างสถาบนัอดุมศึกษาที่ไดท้ า
สญัญา MOU รว่มกนัในต่างประเทศ 
และสง่เสรมิเป็นระบบใหช้ดัเจน เป็น
ภาคเรียนหรือ 
ปีการศกึษา 
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3.2 สถาบนัมีงบประมาณสนบัสนนุที่
เพียงพอ และเหมาะสมในการจา้ง
อาจารยผ์ูส้อนชาวต่างชาติสอน
นกัศกึษาในรายวิชาเฉพาะทาง 

          

3.3 สถาบนัมีระบบในการบริหาร
จดัการ การรอ้งเรียนของนกัศกึษา 
และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียกลุม่ต่าง ๆ ที่มี
ประสิทธิผล 

          

3.4 สถาบนัมีการท าวิจยัเก่ียวกบั
หลกัสตูรการศกึษา การบรกิารทาง
วิชาการที่เก่ียวขอ้งกบัคณุค่า ตน้ทนุ 
หรือรายไดข้องสถาบนั และน ามาใช้
ประโยชนใ์นการวางแผนขององคก์รได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลสงูสดุ 

          

3.5 สถาบนัมีช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารกบันกัศึกษา และผูม้ีสว่น
ไดส้ว่นเสียกลุม่ต่าง ๆ ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

          

4. การวัด การวิเคราะห ์และการจัดการความรู้ 
4.1 สถาบนัไดม้ีการจดัการความรูผ้่าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่อสารระหว่างผูบ้รหิาร คณาจารย ์
บคุลากร นกัศึกษา และผูม้ีสว่นไดส้ว่น
เสียกลุม่ต่าง ๆ 

          

4.2 สถาบนัมีการใชข้อ้มลูและระบบ
สารสนเทศที่ดีมีประสิทธิผล เพื่อ
ติดตามผลการปฏิบติังาน และผลการ
ด าเนินการโดยรวมขององคก์ร 
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4.3 สถาบนัใหก้ารพฒันาสนบัสนนุ
งบประมาณในการพฒันาดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดบั
สถาบนัใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู ้

          

4.4 สถาบนัมีการสง่เสรมิใหบ้คุลากร
สามารถแสดงความคิดเห็นทางดา้น
การจดัการความรูต่้อผูบ้งัคบับญัชาได้
โดยตรง 

          

4.5 สถาบนัมีการใชร้ะบบการสื่อสาร
และเทคโนโลยี เพื่อสรา้งเครือข่ายดา้น
การจดัการความรูไ้ดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

          

4.6 สถาบนัมีระบบการยกย่องหรือ
การใหร้างวลั (Rewards) เพื่อเอือ้ต่อ
การจดัการความรูใ้นองคก์ร และเกิด
ประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม 

          

5. การมุ่งเน้นบุคลากร 
5.1 สถาบนัมีระบบการถ่ายทอด
วิธีการปฏิบติังานใหแ้ก่บุคลากรใน
องคก์ร 

          

5.2 สถาบนัมีระบบการใหค้ าแนะน า 
และปรกึษาที่มีประสิทธิผลในการ
ปฏิบติังานแก่บุคลากรในองคก์ร 

          

5.3 สถาบนัมีระบบการอทุธรณ ์และ
การรอ้งทุกขท์ี่มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล การรอ้งเรียนในเรื่องความ
ไม่เป็นธรรมของบุคลากร 

          

5.4 สถาบนัมีการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรม
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กบัทกุคน และไดผ้ลการประเมินที่
ถกูตอ้งเหมาะสมที่สดุ 
5.5 สถาบนัมีการจดัการระบบการ
บรหิารทรพัยากรบคุคลในองคก์รได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

          

5.6 สถาบนัมีระบบการใหร้างวลั ยก
ย่อง 
เชิดชเูกียรติแก่ผูบ้รหิาร คณาจารย ์ 
และบคุลากรที่มีผลการปฏิบติังาน
ดีเด่น 

          

5.7 สถาบนัมีการสนบัสนนุดา้น
เทคโนโลยี และเครื่องมือ สื่อการเรียน
การสอน ที่เหมาะสมในยคุดิจิทลัใหแ้ก่
บคุลากรที่มีความจ าเป็น 

          

5.8 สถาบนัมีการสนบัสนนุในดา้นการ
ท าผลงานทางวิชาการ และการศกึษา
ต่อภายในประเทศและต่างประเทศ 

          

6. การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
6.1 สถาบนัมีการวิเคราะห ์และการ
วิจยักระบวนการการปฏิบติังานที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อลดปัญหาและ
ตน้ทนุการด าเนินการการบริการทาง
วิชาการ 

          

6.2 สถาบนัมีการใชผ้ลการด าเนินงาน
การจดัท าหลกัสตูร การเรียนการสอน 
การบริการสง่เสรมิการเรียนรู ้การ
บรกิารทางวิชาการมาปรบัปรุง
กระบวนการท างานขององคก์รได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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6.3 สถาบนัมีการควบคมุก ากบั ดแูล
การบริหารจดัการโปรแกรมการเรียน
การสอนใหแ้ก่นกัศึกษาและผูร้บั
บรหิาร เป็นไปตามาตรฐานที่ก าหนด
ไว ้

          

6.4 สถาบนัมีการสนบัสนนุใหใ้ช้
เทคโนโลยีท่ีมีความเหมาะสมในการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
การเรียนการสอน การสง่เสริมการ
เรียนรูแ้ละการบรกิารทางวิชาการ 

          

6.5 สถาบนัมีการสง่เสรมิการบรกิาร
ทางวิชาการที่เชื่อมโยงกบัการเรียน
การสอน งานวิจยั และงานสรา้งสรรค ์

          

6.6 สถาบนัมีการสง่เสรมิใหม้ีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้การถ่ายทอดองค์
ความรูท้ี่ไดจ้ากการทบทวนผลการ
ด าเนินการ เพื่อใหไ้ดแ้นวทางการ
ปฏิบติัที่ดี และนวตักรรมในองคก์ร 

          

7. ผลลัพธก์ารด าเนินการ 
7.1 สถาบนัมีการเตรียมความพรอ้ม
ระบบปฏิบติัการ กรณีเกิดภยัพิบติั 
และภาวะฉกุเฉิน 

          

7.2 สถาบนัไดม้ีการน าผลการส ารวจ
ความพงึพอใจในการปฏิบติังานของ
บคุลากร (ความสขุในการท างาน) มา
พฒันาและปรบัปรุงการด าเนินการใน
องคก์รไดอ้ย่างมีประสิทธิผล 

          

7.3 สถาบนัไดม้ีการน าผลการส ารวจ
ความไม่พงึพอใจ (ระบบการท างาน 
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การจดัการเรียนการสอน การบรกิาร
ทางวิชาการ) และการจดัการเรื่องรอ้ง
ทกุข ์(นกัศกึษา บคุลากร และผูม้ีสว่น
ไดส้ว่นเสีย) มาพฒันาและปรบัปรุงใน
องคก์ร แลเกิดประสิทธิผล 
7.4 สถาบนัมีการสง่เสรมิใหน้กัศกึษา 
และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียกลุม่ต่าง ๆ มี
ความเท่าเทียมในการเขา้ถึงทรพัยากร 
และสิ่งอ านวยความสะดวกไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

          

7.5 สถาบนัมีการส ารวจความพงึ
พอใจของผูม้ีสว่นไดส้่วนเสีย หรือผูท้ี่
เก่ียวขอ้งที่มีต่อการด าเนินการจดัการ
เรียนการสอน การบรกิารสง่เสรมิการ
เรียนรู ้การบริการทางวิชาการ 

          

7.6 สถาบนัมีการสนบัสนนุดา้นวสัด ุ
อปุกรณท์ี่เอือ้ต่อการปฏิบติังานของ
บคุลากรไดอ้ย่างเพียงพอ และ
เหมาะสม 

          

7.7 สถาบนัมีการปรบัโครงสรา้งของ
องคก์รใหเ้หมาะสม เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชน สงัคม 
และประเทศชาติ เพื่อใหอ้งคก์รพฒันา
สูค่วามเป็เลิศได ้และมีความยั่งยืน 
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ตอนที ่3 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

ขอ้เสนอแนะอื่น ๆ ตามความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องการพฒันารูปแบบการบรหิารจดัการ
สูค่วามเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

                                                ผูว้ิจยัขอขอบพระคณุผูต้อบแบบสอบถามทกุท่าน 
     นายธนาวฒุิ  สขุส าราญ 
     นิสิตหลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
     สาขาวิชาการบริหารและการจดัการการศกึษา 
     แขนงวิชาการบรหิารการอดุมศกึษา 
     คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก จ 
แบบพิจารณาเพ่ือเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในขั้นตอนการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการน ารูปแบบการบริหารจัดการ 
สู่ความเป็นเลิศ 

ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ไปใช้ 
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ความคิดเหน็เกี่ยวกับการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 
ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดบัความคิดเห็นว่า เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ย กบัการ
ใหข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบานการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศดา้นนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และ
ทศันศิลป์ของสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์อย่างไร และโปรดใหข้อ้เคิดเห็นเพิ่มเติมได ้ดงัต่อไปนี ้
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย ข้อคิดเหน็เพ่ิมเติม 
ระดับกระทรวงวัฒนธรรม 
1. นโยบายด้านภาวะผู้น าและการน าองคก์ร 
กระทรวงมีการเป็นภาวะผูน้  า การปฏิบติัตนของ
ผูน้  าระดบัสงู ชีน้  า และท าใหอ้งคก์รมีความยั่งยืน 
มีระบบการก ากบัดแูลองคก์ร (Governance 
System) รวมทัง้วิธีการท่ีองคก์รใชเ้พื่อบรรลผุล
ความรบัผิดชอบดา้นกฎหมายและจรยิธรรม และ
วิธีการท่ีองคก์รใชใ้นการท าประโยชนต่์อสงัคม 
และประเทศชาติ 
2. นโยบายด้านการวางแผนกลยุทธ ์
กระทรวงควรจดัการวางแผนกลยทุธ ์มีวิธีการใน
การจดัท าวตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธแ์ละแผนปฏิบติั
การขององคก์ร การน าไปปฏิบติั การปรบัเปลี่ยน
เมื่อมีสถานการณเ์ปลี่ยนแปลงไป ตลอดจน
วิธีการวดัผลความกา้วหนา้ 
3. นโยบายด้านการให้ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กระทรวงควรสรา้งความผกูพนักบัผูร้บับรกิาร 
และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย เพื่อความส าเรจ็ 
ครอบคลมุถึงวิธีการท่ีองคก์รตอ้งรบัฟังความ
คิดเห็นของผูร้บับริการ และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย 
ตอบสนองความตอ้งการ และท าใหเ้หนือกว่า
ความคาดหวงั และสรา้งความสมัพนัธก์บั
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ผูร้บับริการ และผูม้ีสว่นไดส้่วนเสียในระยะยาว 
4. นโยบายด้านการวัด การวิเคราะห ์และ
การจัดการความรู้ 
กระทรวงด าเนินการจดัการรวบรวม วิเคราะห ์
จดัการ และปรบัปรุงขอ้มลู ระบบสารสนเทศ และ
สินทรพัยท์างความรู ้องคก์รใชผ้ลการทบทวนเพื่อ
ปรบัปรุงผลการด าเนินการ และองคก์รไดม้ีการ
เรียนรู ้ระบบการวดัผลการด าเนินการขององคก์ร
สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ทัง้
ภายในและภายนอกองคก์ร องคก์รมีวิธีการสรา้ง
และการจดัการความรูข้ององคก์ร รวบรวมและ
ถ่ายทอดความรูท้ี่เก่ียวขอ้งเพื่อใชใ้นการสรา้ง
นวตักรรมและกระบวนการวางแผนกลยทุธื 
5. นโยบายด้านบุคลากร 
กระทรวงมีการบรหิารจดัการอตัราก าลงับุคลากร 
ในการสรา้งสภาพแวดลอ้มของบคุลากรท่ี
ก่อใหเ้กิดผลการด าเนินการที่ดี การสรา้งความ
ผกูพนั จดัการ และพฒันาบุคลากร เพื่อน า
ศกัยภาพของบคุลากรมาใชไ้ดอ้ย่างเต็มที่ให้
สอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนักบัความตอ้งการ
โดยรวมขององคก์ร สรา้งความสมดลุดา้นความ
ตอ้งการของบุคลากรและขององคก์ร เตรียม
บคุลากรส าหรบัการเปลี่ยนแปลงในโครงสรา้ง
ขององคก์รและระบบงาน 
6. นโยบายด้านระบบปฏิบัติการ 
กระทรวงควรมีการออกแบบ จดัการปรบัปรุง 
และสรา้งกระบวนการท างาน ปรบัปรุง
ประสิทธิผลการปฏิบติัการ เพื่อท าใหอ้งคก์ร
ประสบความส าเรจ็อย่างต่อเนื่อง ความรว่มมือ
ภายในเครือข่าย 
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7. นโยบายด้านผลลัพธก์ารด าเนินการระดับ
กระทรวง 
กระทรวงจดัการประเมินผลการด าเนินการและ
การปรบัปรุงทุกดา้นที่ส  าคญัขององคก์ร ไดแ้ก่
ผลลพัธภ์าวะผูน้  าและการน าองคก์ร การวางแผน
กลยทุธ ์การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับรกิารและผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสีย บุคลการ ระบบปฏิบติัการใหม้ี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
ระดับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
1. นโยบายด้านภาวะผู้น าและการน าองคก์ร 
สถาบนับรหิารจดัการดา้นเงินเดือน ค่าจา้ง 
ค่าตอบแทนไดอ้ย่างทั่วถึง ยุติธรรม เสมอภาค 
และเท่าเทียมกนั มีการก าหนดทิศทาง โดย
ค านึงถึงความตอ้งการ ความจ าเป็น และสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของนกัศกึษา และผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสียต่าง ๆ เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นว่ามี
ระบบกระบวนการบรหิารจดัการท่ีดี และเป็น
แบบอย่างในการน าองคก์รไปสูค่วามเป็นเลิศ 
สามารถตอบสนองต่อความตอ้งของสาธารณชน
และมีวิธีการสรา้งความเขม้แข็งแก่ชมุชน สงัคม 
และประเทศได ้
2. นโยบายด้านการวางแผนกลยุทธ ์
สถาบนัควรก าหนดนโยบายที่มีความสอดคลอ้ง
กบัสภาพการแข่งขนัทางดา้นการศกึษา สง่เสรมิ
ใหบ้คุลากรไดม้ีส่วนรว่มในการก าหนดเป้าหมาย
และแผนปฏิบติัการขององคก์รใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบาย ยทุธศาสตร ์สง่เสรมิใหบ้คุลากรสามารถ
จดัท าแผนปฏิบติัการ โดยถ่ายทอดจากวิสยัทศัน ์
พนัธกิจ ค่านิยม นโยบาย และแผนงานภายใต้
การจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาได ้ มีการ
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วางระบบการบรหิารจดัการการศึกษาสู่ความเป็น
เลิศในระดบันานาชาติ โดยก าหนดตวัชีว้ดั 
ติดตาม และประเมินผลไวอ้ย่างชดัเจน น าหลกั
ธรรมาภิบาลในการบรูณาการบรหิารจดัการ
ภายในองคก์รไดอ้ย่างเหมาะสม 
 
 
3. นโยบายด้านการให้ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สถาบนัควรมีการจดัสรรทนุสนบัสนนุใหก้บั
นกัศกึษาไปศกึษาแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่าง
สถาบนัอดุมศกึษาที่ไดท้ า MOU ในต่างประเทศ  
จดัสรรงบประมาณสนบัสนนุในการจา้งอาจารย์
ชาวต่างชาติสอนนกัศกึษาในรายวิชาเฉพาะทาง 
และควรมีการท าวิจยัตอ้งเก่ียวกบัหลกัสตูร
การศึกษา การบรกิารทางวิชาการ ที่เก่ียวขอ้งกบั
คณุค่า ตน้ทนุ หรือรายไดข้องสถาบนั และ
น ามาใชป้ระโยชนใ์นการวางแผนขององคก์ร  
4. นโยบายด้านการวัด การวิเคราะห ์และ
การจัดการความรู้ 
สถาบนัควรมีการวดั การวิเคราะห ์และการ
จดัการความรูผ้่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสื่อสารระหว่างผูบ้รหิาร คณาจารย ์บุคลากร 
นกัศกึษาและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียกลุม่ต่าง ๆ  มี
การสง่เสรมิใหบุ้คลากรสามารถแสดงความ
คิดเห็นทางดา้นการจดัการความรูต่้อ
ผูบ้งัคบับญัชาไดโ้ดยตรง การใชร้ะบบการสื่อสาร
และเทคโนโลยี เพื่อสรา้งเครือข่ายดา้นการจดัการ
ความรู ้ และมีระบบการยกย่องหรือการใหร้างวลั 
(Rewards) เพื่อเอือ้ต่อการจดัการความรูใ้น
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องคก์ร 
5. นโยบายด้านบุคลากร 
สถาบนัควรจดัระบบการถ่ายทอดวิธีการ
ปฏิบติังาน และมีระบบการใหค้ าปรกึษาในการ
ปฏิบติัแก่บุคลากร มีระบบการอทุธรณแ์ละการ
รอ้งทกุขใ์นเรื่องความไม่เป็นธรรม มีความ
ยติุธรรมกบับุคลากร มีระบบการใหร้างวลั ยก
ย่องเชิดชเูกียรติแก่ผูบ้ริหาร คณาจารย ์และ
บคุลากรที่มีผลการปฏิบติังานดีเด่น และมีการ
จดัการระบบการบรหิารทรพัยากรบคุคลใน
องคก์รไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6. นโยบายด้านระบบปฏิบัติการ 
สถาบนัควรมีการวิเคราะห ์และการวิจยั
กระบวนการปฏิบติังาน เพื่อลดปัญหาและตน้ทนุ
การด าเนินการการบรกิารทางวิชาการ สง่เสรมิ
การบริการทางวิชาการที่เชื่อมโยงกบัการเรียน
การสอน งานวิจยัและงานสรา้งสรรค ์และ
สง่เสรมิใหก้ารแลกเปลี่ยนเรียนรู ้การถ่ายทอด
องคค์วามรูท้ี่ไดจ้ากการทบทวนผลการ
ด าเนินการ เพื่อใหไ้ดแ้นวปฏิบติัที่ดี และ
นวตักรรมในองคก์ร 
7. นโยบายด้านผลลัพธก์ารด าเนินการระดับ
สถาบัน 
สถาบนัตอ้งมีการเตรียมความพรอ้ม
ระบบปฏิบติัการ กรณีเกิดภยัพิบติั และภาวะ
ฉกุเฉิน  มกีารน าผลการส ารวจความพงึพอใจใน
การปฏิบติังานของบุคลากร (ความสขุในการ
ท างาน) มกีารน าผลการส ารวจความไม่พงึพอใจ 
(ระบบการท างาน การจดัการเรียนการสอน การ
บรกิารทางวิชาการ) และการจดัการเรื่องรอ้งทุกข ์
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(นกัศึกษา บุคลากร และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย) มา
พฒันาและปรบัปรุงในองคก์ร สง่เสรมิให้
นกัศกึษา และผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสียกลุม่ต่าง ๆ มี
ความเท่าเทียมในการเขา้ถึงทรพัยากร และสิ่ง
อ านวยความสะดวกไดอ้ย่างเหมาะสม   
ระดับคณะและวิทยาลัย 
1. นโยบายด้านภาวะผู้น าและการน าองคก์ร 
คณะและวิทยาลยัควรมีความเป็นภาวะผูน้  าเป็น
ผูน้  าการเปลี่ยนแปลงในการท างาน ก าหนด
ทิศทางความตอ้งการ ความจ าเป็นและสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของนกัศกึษา และ
ก าหนดบทบาทของบุคลากรไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ 
2. นโยบายด้านการวางแผนกลยุทธ ์
คณะและวิทยาลยัควรมีการวางแผนกลยทุธแ์ละ
ก าหนดนโยบายใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการ
แข่งขนัดา้นการศกึษาในยุคปัจจบุนั มีระบบการ
บรหิารการเปลี่ยนแปลง มีระบบการบรหิาร
จดัการการศกึษาสูค่วามเป็นเลิศในระดบั
นานาชาติ โดยก าหนดตวัชีว้ดั ติดตาม และ
ประเมินผลไวอ้ย่างชดัเจน 
3. นโยบายด้านการให้ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
คณะและวิทยาลยัควรมีทนุสนบัสนนุใหน้กัศึกษา
ไปศกึษาแลกเปลี่ยนกบัสถาอดุมศกึษาที่ MOU 
ในต่างประเทศ มีงบประมาณที่เพียงพอและ
เหมาะสมในการจา้งอาจารยส์อนชาวต่างชาติ
สอนนกัศกึษาในรายวิชาเฉพาะทาง 
4. นโยบายด้านการวัด การวิเคราะห ์และ
การจัดการความรู้ 
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คณะและวิทยาลยัควรมีการวดั การวิเคราะห ์
และการจดัการความรูผ้่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสารระหว่างผูบ้รหิาร 
คณาจารย ์บุคลากร เพื่อติดตามผลการ
ปฏิบติังาน และผลการด าเนินการโดยรวมของ
คณะและวิทยาลยั 
5. นโยบายด้านบุคลากร 
คณะและวิทยาลยัควรมีระบบการถ่ายทอด
วิธีการท างาน มีระบบการใหค้ าปรกึษาในการ
ปฏิบติังานแก่บุคลากรในองคก์ร มีระบบการ
อทุธรณแ์ละรอ้งทุกข ์และมีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานที่เป็นธรรม และยุติธรรมกบับุคลากร
ทกุคน 
6. นโยบายด้านระบบปฏิบัติการ 
คณะและวิทยาลยัควรใชผ้ลการด าเนินงานการ
จดัหลกัสตูรการเรียนการสอน การบรกิารสง่เสรมิ
การเรียนรู ้การบรกิารทางวิชาการมาปรบัปรุง
กระบวนการท างาน มีการควบคมุก ากบัการจดั
โปรแกรมการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
7. นโยบายด้านผลลัพธก์ารด าเนินการระดับ
คณะและวิทยาลัย 
คณะและวิทยาลยัตอ้งมีความพรอ้ม
ระบบปฏิบติัการ กรณีเกิดภยัพิบติั และภาวะ
ฉกุเฉิน การน าผลส ารวจความพงึพอใจในการ
ท างาน (ความสขุในการท างาน) การน าผลการ
ส ารวจความไม่พงึพอใจ (ระบบการท างาน การ
จดัการเรียนการสอน การบริการทางวิชาการ) 
และการรอ้งทุกขข์องบคุลากร และนกัศกึษา มา
พฒันาและปรบัปรุงในองคก์ร และการส ารวจ
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ความพงึพอใจต่อระบบการเรียนการสอน การ
สง่เสรมิการเรียนรู ้การบรกิารทางวิชาการ 
 

ลงชื่อ............................................................ 
                                                                       (....................................................................)  
                                                                                                     ผูท้รงคณุวฒุิ 
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ภาคผนวก ฉ 
รายชื่อผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ ์

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจคุณภาพเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัย 
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิทีใ่ช้ในการพิจารณา 

รายชื่อหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทีใ่ห้ข้อมูลในการวิจัย 
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รายชื่อผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ ์
 

วิทยาลยันาฏศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ กระทรวงวฒันธรรม 
1. อาจารยก์ิตติ  อตัถาผล 

ผูอ้  านวยการวิทยาลยันาฏศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 
2. อาจารย ์ดร.ชนะชยั  กอผจญ 

รองผูอ้  านวยการวิทยาลยัฝ่ายกิจการนกัศึกษา วิทยาลยันาฏศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 
 
วิทยาลยัดรุยิางคศิลป์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

3. อาจารย ์ดร.ณรงค ์ ปรางคเ์จรญิ 
คณบดีวิทยาลยัดรุยิางคศิลป์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

4. อาจารยก์ฤษติ ์ บรูณวิทยวฒุิ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลยัดรุยิางคศิลป์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

วิทยาลยัดนตรี มหาวิทยาลยัรงัสิต 
5. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.เด่น  อยู่ประเสรฐิ 

คณบดีวิทยาลยัดนตรี มหาวิทยาลยัรงัสิต 
6. นาวาตรี ดร.นบ  ประทีปะเสบ 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและบรกิารวิชาการ วิทยาลยัดนตรี มหาวิทยาลยัรงัสิต 
 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร ์

7. ศาสตราจารยญ์าณวิทย ์ กุญแจทอง 
คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร  

8. อาจารย ์ดร.วิชญ  มกุดามณี 
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสมัพนัธ ์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร  
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการตรวจคุณภาพเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัย 
 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา  บญุภกัดิ์ 
คณาจารยป์ระจ าภาควิชาครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม  
คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหาร

ลาดกระบงั 
 

2. รองศาสตราจารย ์ดร.ธีรศกัดิ์  อปุไมยอธิชยั 
หวัหนา้ภาควิชาบรหิารและพฒันาการศึกษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 
 

3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อศันีย ์ เปลี่ยนศรี 
อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาการละคอน คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 
4. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อษุณากร  ทาวะรมย ์

อาจารยป์ระจ าภาควิชารฐัประศาสนศาสตร ์คณะรฐัศาสตรแ์ละนิติศาสตร ์มหาวิทยาลยับรูพา 
 

5. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ฐาศกุร ์ จนัประเสรฐิ 
ประธานหลกัสตูรระดบัปรญิญาโทนอกเวลาราชการ 
สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิทีใ่ช้ในการพิจารณา 
 

1. ศาสตราจารย ์วิโชค  มกุดามณี 
ไดร้บัเกียรติยกย่องใหเ้ป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทศันศิลป์ (สื่อผสม) พทุธศกัราช 2555 
รบัราชการในต าแหน่งศาสตราจารย ์ระดบั 10 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์
มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร ์

 

2. รองศาสตราจารย ์ดร.ธีรศกัดิ์  อปุไมยอธิชยั 
หวัหนา้ภาควิชาบรหิารและพฒันาการศึกษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 
 

3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อศันีย ์ เปลี่ยนศรี 
อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาการละคอน คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

4. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.นวลรวี  กระต่ายทอง 
อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรนาฏศิลป์ไทย  
คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
 

5. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วิชญ  มกุดามณี 

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสมัพนัธ ์
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร ์
 

6. อาจารย ์ดร.ชญัพงศ ์ ทองสว่าง 
ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสมัพนัธ ์สถาบนัดนตรีกลัยาณิวฒันา 
 

7. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ว่าที่รอ้ยตรี ดร.ธวชั  เติมญวน 

อาจารยป์ระจ า วิทยาลยันาฏศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 
 

8. อาจารย ์ดร.ชนะชยั  กอผจญ 

รองผูอ้  านวยการวิทยาลยันาฏศิลป สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 
 

9. อาจารย ์ดร.ศภุรตัน ์ ทองพานิชย ์

อาจารยป์ระจ าภาควิชานาฏศิลป์ไทย  
วิทยาลยันาฏศิลปนครราชสีมา สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 
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รายชื่อหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทีใ่ห้ข้อมูลในการวิจัย 
 

1. ส านกังานอธิการบดี  
2. คณะศิลปนาฏดรุิยางค ์
3. คณะศิลปวิจิตร 
4. คณะศิลปศึกษา 
5. วิทยาลยัช่างศิลป 
6. วิทยาลยัช่างศิลปนครศรีธรรมราช 
7. วิทยาลยัช่างศิลปสพุรรณบรุี 
8. วิทยาลยันาฏศิลป 
9. วิทยาลยันาฏศิลปกาฬสินธุ ์
10. วิทยาลยันาฏศิลปจนัทบุรี 
11. วิทยาลยันาฏศิลปเชียงใหม่ 
12. วิทยาลยันาฏศิลปนครราชสีมา 
13. วิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
14. วิทยาลยันาฏศิลปพทัลงุ 
15. วิทยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด 
16. วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี 
17. วิทยาลยันาฏศิลปสโุขทยั 
18. วิทยาลยันาฏศิลปสพุรรณบรุี 
19. วิทยาลยันาฏศิลปอ่างทอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  303 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
หนังสือรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย ์
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ภาคผนวก ซ 
หนังสือจดหมายเชิญ 
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                                                  ภาคผนวก ฎ 

ภาพประกอบการวิจัย 
การสัมภาษณผ์ู้บริหาร 
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สัมภาษณผ์ู้อ านวยการวิทยาลัย และรองผู้อ านวยการวิทยาลัย ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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สัมภาษณค์ณบดี และรองคณบดีฝ่ายบริหาร  
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหดิล 
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สัมภาษณค์ณบดี และรองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ  
วิทยาลัยดนตร ีมหาวิทยาลัยรังสิต 
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สัมภาษณค์ณบดี และรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ ์ 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์
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ผู้ทรงคุณวุฒทิีใ่ช้ในการพิจารณา จ านวน 9 คน 

 
 

 

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ธนาวฒุิ  สขุส าราญ 
วัน เดือน ปี เกิด 5 กรกฎาคม 2521 
สถานทีเ่กิด ราชบรุี 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2545 บรหิารธุรกิจบณัฑิต สาขาการจดัการทั่วไป  

จาก สถาบนัราชภฏัเพชรบรุีวิทยาลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถมัภ ์ 
(มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถมัภ)์  
พ.ศ.2551 ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขารฐัศาสตร ์ 
จาก มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
พ.ศ.2551 รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารทั่วไป  
จาก วิทยาลยัการบรหิารรฐักิจ มหาวิทยาลยับูรพา  
พ.ศ.2562 การศกึษาดษุฎีบณัฑิต   
สาขาวิชาการบริหารและการจดัการการศกึษา  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  
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