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บทความวิจัย

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยคริสเตียนกับการบริหาร

คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนิน

การที่เป็นเลิศ และศึกษาการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์

ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน และการบริหารคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ  

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรที่สังกัดคณะวิชาและฝ่ายต่างๆ ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน จ�านวน 197 คน เครื่องมือที่ใช้ใน 

การวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน และแบบสอบถามเกี่ยวกับ 

การบริหารคณุภาพการศกึษาตามเกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพือ่การด�าเนนิการทีเ่ป็นเลศิ สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

ข้อค้นพบจากการวิจัยที่ส�าคัญ มีดังนี้

1. แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ (r = 0.749)

2. การปฏบิตัติามแผนปฏบิตักิารเชงิกลยทุธ์ของมหาวทิยาลยั โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยอนัดบั 1 การปฏบิตัิ

ในวิสัยทัศน์ปรัชญาวัตถุประสงค์  อันดับ 2 การปฏิบัติในกลยุทธ์ที่ 1

3. การปฏบิตักิารบรหิารการศกึษาตามเกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพือ่การด�าเนนิการทีเ่ป็นเลศิโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

โดยอันดับ 1 การปฏิบัติในเกณฑ์หมวด 1 การน�าองค์กร อันดับ 2 การปฏิบัติในเกณฑ์โครงร่างองค์กร

ค�าส�าคัญ : แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ
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ABSTRACT
The objectives of research was to study the relationship between the strategic implementation 

plan of Christian University of Thailand and the educational quality administration accordance with  

education criteria for performance excellence, and to study the strategic implementation plan of  

Christian University of Thailand and the educational quality administration accordance with education 

criteria for performance excellence. The sample research 197 working in faculties and departments of 

Christian University of Thailand. The researcher collected data through the strategic implementation plan 

of Christian University of Thailand and the educational quality administration accordance with education 

criteria for performance excellence questionnaire. The data were analyzed by mean, standard deviation, 

and Pearson’s Product Correlation Coefficient.   

The major findings were :  

1. The strategic implementation plan of Christian University of Thailand correlates in positive  

relationship with the educational quality administration accordance with education criteria for  

performance excellence (r = 0.749).   

2. The total of the strategic implementation plan of Christian University of Thailand were moderate 

level, the first is participations in vision, philosophy and objectives, the second is strategy 1.  

3. The total of educational quality administration accordance with education criteria for performance 

excellence are high level, the first is leadership (criteria1), the second is organization profile.  

KEYWORDS: Strategic Implementation Plan, Educational Quality Administration

บทน�า
ปีพุทธศักราช 2552 ส�านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ก�าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 

Education : TQF : HEd) เป็นกรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิ

การศกึษาระดับอดุมศึกษาของประเทศ เป็นระบบและกลไก 

ที่ให้ความมั่นใจในประสิทธิผลการด�าเนินงานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบัน

อุดมศึกษาว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตาม

มาตรฐานผลการเรยีนรูด้้านคณุธรรม จรยิธรรม ด้านความรู้  

ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บคุคลและความรบัผดิชอบ และด้านทกัษะการวเิคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง

ด้านทักษะวิชาชีพ ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

มุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย

ให้ทัดเทียมและได้รับการยอมรับในระดับสากล จึงได้น�า

เอาเครื่องมือพัฒนาคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับ

สากลว่าเป็นเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

คือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ 

(Education Criteria for Performance Excellence : 

EdPEx) มาเป็นกรอบในการบริหารจัดการการศึกษาของ

อุดมศึกษาไทย โดยการแปลและเรียบเรียง 2009-2010 

The Baldrige National Quality Program : Education 

Criteria for Performance Excellence เพื่อให้สถาบัน

อุดมศึกษาใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษา (ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 

2552) ซึ่งเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการที่ 

เป็นเลิศ (EdPEx) เป็นเกณฑ์แบบเดียวกับเกณฑ์รางวัล
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คุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA)

มหาวิทยาลัยคริสเตียนเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีผล 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา  

2552 ถงึ 2556 อยูใ่นระดบัดมีาก ดี ดมีาก และด ีตามล�าดบั 

และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (รอบ 3)  

ปีการศกึษา 2553 อยูใ่นระดับดี จากผลการประเมนิดงักล่าว  

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยคริสเตียนได้ตระหนักถึงความส�าคัญ

ของคุณภาพการศึกษาที่ควรจะมีคุณภาพระดับดีมากอย่าง 

ต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ก�าหนดวิสยัทศัน์ทีแ่สดงถงึความเป็นเลศิในระดบันานาชาติ

และความท้าทายที่ส�าคัญด้านคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

“มหาวทิยาลยัครสิเตียนมุง่เน้นการผลติบณัฑติทีม่ดีลุยภาพ

ของคณุภาพระดับนานาชาติ มคุีณธรรมตามหลกัค�าสอนของ 

คริสต์ศาสนา และมคีณุลกัษณะตามอตัลกัษณ์ของนกัศกึษา

และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน (มหาวิทยาลัย

คริสเตียน, 2557) และได้ก�าหนดวัตถุประสงค์การด�าเนิน

พันธกิจหลักว่า “จัดการอุดมศึกษาโดยยึดมั่นในรักและ

การให้บริการที่เป็นเลิศด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับ

นานาชาติ” นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยคริสเตียนยังมุ ่ง 

การบริหารจัดการคุณภาพโดยก�าหนดกลยุทธ์ “การพัฒนา 

ระบบบรหิารจดัการเชงิกลยทุธ์และเชงิธรุกิจของมหาวทิยาลยั 

คริสเตยีนให้ขบัเคลือ่นการบรหิารจัดการอดุมศกึษาให้บรรลุ

ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ” และเพื่อให้มหาวิทยาลัย

คริสเตยีนมกีารพฒันาคณุภาพการบรหิารมหาวทิยาลยัและ

มีระบบประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยท่ีเป็นระบบตาม

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด�าเนินการที่เป็นเลิศและ

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

คริสเตียน ปีการศึกษา 2557 คณะผู้วิจัยจึงต้องการศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของ

มหาวิทยาลัยคริสเตียนกับการบริหารคุณภาพการศึกษา

ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแผนปฏิบัติการ 

เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยคริสเตียนกับการบริหาร

คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ 

การด�าเนินการที่เป็นเลิศ

2. เพื่อศึกษาการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเชิง 

กลยทุธ์ของมหาวทิยาลยัครสิเตยีน และการบริหารคุณภาพ

การศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการ

ที่เป็นเลิศ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ความสมัพนัธ์ระหว่างแผนปฏบิตักิารเชงิกลยทุธ์ของ

มหาวิทยาลัยคริสเตียนกับการบริหารคุณภาพการศึกษา

ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด�าเนินการท่ีเป็นเลิศ 

มีกรอบแนวคิด ดังนี้

1. แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

ครสิเตยีน ปีการศกึษา 2557 ประกอบด้วย วิสยัทศัน์ ปรชัญา 

วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าประสงค์

2. การบริหารคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพ

การศกึษาเพือ่การด�าเนนิการท่ีเป็นเลศิ (Education Criteria  

for Performance Excellence : EdPEx) ประกอบด้วย 

การน�าองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นลูกค้า  

การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้น

บุคลากร การมุ ่งเน้นการปฏิบัติการ และผลลัพธ์ ตาม

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิด

แผนปฏิบัติการ

เชิงกลยุทธ์ของ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

ปีการศึกษา 2557   

การบริหารคุณภาพการ

ศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพื่อการ

ด�าเนินการที่เป็นเลิศ

การทบทวนวรรณกรรม
แผนปฏบิตักิารเชงิกลยทุธ์ของมหาวทิยาลยัครสิเตียน 

หมายถงึ แนวทางการด�าเนนิงานของมหาวทิยาลัยคริสเตยีน 

ปีการศกึษา 2557 เกิดจากการศกึษาและวเิคราะห์นโยบาย

และการบริหารของมหาวิทยาลัยคริสเตียน แผนระดับชาติ 

กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึง วิเคราะห์ปัจจัย 

ทัง้ภายนอกและภายในอย่างเป็นระบบ การก�าหนดวสิยัทศัน์ 

ปรัชญา วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าประสงค์ เพื่อมุ่งให้

มหาวิทยาลัยคริสเตียนได้ประโยชน์สูงสุดทั้งประสิทธิภาพ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด
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และประสิทธิผล และใช้เป็นกรอบในการท�างานเพื่อ 

การตัดสินใจในการบริหารองค์กร การประเมินศักยภาพ

การพัฒนาและความส�าเร็จ การบริหารคุณภาพการศึกษา  

หมายถึง การจัดการกระบวนการต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ 

ตั้งแต่การบริหารองค์กร การพัฒนาหลักสูตร การจัด 

การเรียนการสอน การส่งมอบความรู้ตามหลักสูตร รวมถึง

การสนับสนุนด้านต่าง ๆ ที่มีคุณภาพให้แก่นักศึกษา ลูกค้า 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสามารถน�าคุณภาพผสมผสาน

ลงไปในกระบวนการการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด�าเนินการท่ีเป็น

เลิศ (Education Criteria for Performance Excellence 

: EdPEx) หมายถึง เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพที่ได้รับ

การยอมรับในระดับสากลว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ 

มุง่สู่ความเป็นเลศิ โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาตามกรอบ

เกณฑ์รางวัลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย การน�า

องค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นลูกค้า การวัด  

การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นบุคลากร  

การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ และผลลัพธ์ 

โครงร่างองค์กร หมายถึง ลักษณะองค์กร สภาพ

แวดล้อมการด�าเนินการขององค์กร ความสัมพันธ์ท่ีส�าคัญ

ในการปฏิบัติการและความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่ครอบคลุม

ระบบการจัดการการด�าเนินการองค์กรโดยรวม 

การน�าองค์กร หมายถงึ การน�าสถาบนัโดยผูน้�าระดบั

สูง ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การจัดท�ากลยุทธ์ 

การน�ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติและการคาดการณ์ผลการ

ด�าเนินการ 

การมุ่งเน้นลูกค้า หมายถึง ความผูกพันของลูกค้า 

หลกัสตูร บรกิาร วธิกีารรวบรวมและใช้สารสนเทศจากลกูค้า

การวดัการวเิคราะห์และการจดัการความรู ้หมายถงึ  

การวัดผลการวิเคราะห์และการน�าผลมาปรับปรุงผลการ

ด�าเนินการขององค์กร การจัดการข้อมูลสารสนเทศและ

การจัดการความรู้

การมุ่งเน้นบุคลากร หมายถึง  ความสามารถและ

การพัฒนาบุคลากร ความก้าวหน้าในอาชีพ สิทธิประโยชน์ 

และความผูกพัน

การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ หมายถึง การออกแบบ

ระบบงานและกระบวนการทีส่�าคญัเพือ่สร้างคณุค่าให้ลกูค้า 

ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน

ผลลัพธ์ หมายถึง การประเมินผลลัพธ์ของหลักสูตร 

ประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติการ การน�ากลยุทธ์

ไปปฏิบัติ ความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า ความ

สามารถและการพัฒนาบุคลากร การก�ากับดูแลองค์กรและ

ความรับผิดชอบต่อสังคม การเงินและตลาด

ประโยชน์ที่ได้รับ
1.ส่งเสรมิการพฒันาคุณภาพการบรหิารมหาวทิยาลยั 

คริสเตียนที่มีระบบการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย

ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด�าเนินการท่ีเป็นเลิศ  

ที่มีความสัมพันธ ์ กับแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ ์ของ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

2. มหาวิทยาลัยคริสเตียนมีแนวทางในการปฏิบัติ

ตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน

และการบริหารคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการ

ศึกษาเพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ 

3. มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนอื่นมีแนวทางใน

การพฒันางานด้านการประกันคณุภาพการศกึษาโดยเฉพาะ

การบริหารคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

เพื่อการด�าเนินการท่ีเป็นเลิศสามารถน�าไปใช้ประโยชน์

พัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

วิธีด�าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของ

มหาวิทยาลัยคริสเตียนกับการบริหารคุณภาพการศึกษา

ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการที่เป็น

เลิศและการปฏิบัติเก่ียวกับแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของ

มหาวทิยาลยัครสิเตยีน รวมท้ังการปฏบัิตเิก่ียวกับการบริหาร 

คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ด�าเนนิการทีเ่ป็นเลิศ กลุม่ตวัอย่างได้แก่บคุลากรท่ีสังกดัคณะ 

วิชาและฝ่ายต่างๆ ของมหาวิทยาลัยคริสเตียนท่ีเกี่ยวข้อง 

จ�านวน 197 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม  

2 ชุด ได้แก่ แบบสอบถามการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
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บทความวิจัย

เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน จ�านวน 76 ข้อ  

มีค่าความเชื่อมั่น 0.992 และแบบสอบถามการบริหาร

คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ 

การด�าเนินการที่เป็นเลิศ จ�านวน 57 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น 

0.991 สถติิทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ค่าเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน และสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

สรุปผลการวิจัย
ความสัมพันธ์ระหว่างแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์

ของมหาวิทยาลัยคริสเตียนกับการบริหารคุณภาพการ

ศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการท่ี

เป็นเลิศ ข้อค้นพบจากการวิจัยที่ส�าคัญคือ แผนปฏิบัติการ

เชงิกลยทุธ์ของมหาวทิยาลัยมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัการ

บริหารคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ

การด�าเนินการที่เป็นเลิศมีค่าเท่ากับ r = 0.749

การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของ

มหาวทิยาลยั ข้อค้นพบจากการวจิยัทีส่�าคัญคอื (1) การปฏบัิติ

ตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยรวม 

อยู่ในระดับปานกลาง โดยอันดับ 1 การปฏิบัติในวิสัย

ทัศน์ปรัชญาวัตถุประสงค์ อันดับ 2 การปฏิบัติในกลยุทธ์  

(2) การปฏบิตัติามแผนปฏบิตักิารเชงิกลยทุธ์ของมหาวทิยาลยั 

(วิสัยทัศน์ ปรัชญา วัตถุประสงค์) โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

โดยอันดับ 1 การปฏิบัติในการด�ารงชีวิตอย่างพอเพียง  

มีจิตส�านึกในรักและการให้บริการที่เป็นเลิศ มีการเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นพลเมืองที่มีคุณค่า อันดับ 2 

การปฏบิตัใินการส่งเสรมิวฒันธรรมการให้บรกิารทีเ่ป็นเลศิ 

ของนกัศกึษาและบคุลากรมหาวทิยาลยัและ (3) การปฏบิตัิ 

ตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (กลยุทธ์) 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยอันดับ 1 การปฏิบัติในการ 

พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์และเชิงธุรกิจของ 

มหาวิทยาลัย ให้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการอุดมศึกษา

ให้บรรลุตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพของตัวบ่งชี้ของ

มหาวิทยาลัย ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ และส�านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา อันดับ 2 การปฏิบัติในการ

พัฒนานักศึกษาให้มีดุลยภาพของคุณภาพระดับนานาชาติ 

คณุธรรมตามหลกัค�าสอนของครสิต์ศาสนาและคณุลกัษณะ

ตามอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

การปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ด�าเนินการที่เป็นเลิศ ข้อค้นพบจากการวิจัยที่ส�าคัญคือ 

(1) การปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ด�าเนินการที่เป็นเลิศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยอันดับ 1  

ความสามารถในการปฏิบัติในเกณฑ์หมวด 1 การน�าองค์กร 

อนัดบั 2 ความสามารถในการปฏบิติัในเกณฑ์โครงร่างองค์กร  

และ 

(2) ความสามารถในการปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพื่อการด�าเนินการท่ีเป็นเลิศกับโครงร่างองค์กร 

หมวด 1 การน�าองค์กร หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์

และการปรับปรุงผลการด�าเนินงานขององค์กร หมวด 5 

การมุ่งเน้นบุคลากร และหมวด 7 ผลลัพธ์ โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ยกเว้น หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติงาน อยู่

ในระดับปานกลาง

อภิปรายผล
แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมีความ

สมัพนัธ์ทางบวกกบัการบรหิารคณุภาพการศกึษาตามเกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศสอดคล้อง

กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (2551) ศึกษาวิจัยประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย

ขอนแก่นพบว่า มหาวิทยาลัยสามารถด�าเนินการประกัน

คุณภาพภายในโดยน�าเอาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

และเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

มาใช้เป็นเครื่องมือส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพทั้งองค์กร 

เพื่อเป็นการยกระดับการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

ให้สามารถเทียบเคียงได้ในระดับสากลโดยมีแนวทางการ

บริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

มีดังนี้ (1) การบริหารจัดการตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพ

ให้ครอบคลุมภารกิจหลักและตอบสนองต่อการประเมิน

คุณภาพภายนอกทุกระบบ มีการพัฒนาตัวชี้วัดและสร้าง

เป็นมาตรฐานของมหาวทิยาลยั (2) สร้างความรูค้วามเข้าใจ 

ระบบการประกนัคณุภาพให้แก่บคุลากรทกุระดบั (3) ก�าหนด 

กลไกในการน�าผลการตรวจประเมินไปใช้ในการพัฒนา

คณุภาพอย่างจรงิจงัและต่อเนือ่ง ได้แก่ การก�าหนดให้คณะ

p79-86 �������� ��������������.indd   83 4/25/2559 BE   09:31



สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี84

และหน่วยงานน�าเอาผลการตรวจประเมนิคุณภาพภายในมา

จัดท�าแผนพัฒนาองค์กรเสนอต่อมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ 

ข้อค้นพบจากการวิจัยยังแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียนที่ด�าเนินการตามแผนพัฒนาการ

ศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559)  

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) มุ ่งเน้นยุทธศาสตร์ที่ 8  

สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาโดยม ี

ระบบบริหารจัดการการประกันคุณภาพการ ศึกษาให้มี

มาตรฐานเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้มุ ่งสู ่การเป็น

ศูนย์กลางทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน บุคลากรและ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ

การเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย จากข้อค้นพบดังกล่าว

แสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยคริสเตียนมีการด�าเนินการ

ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 (กระทรวง

ศกึษาธกิาร, 2554) ด้านการบรหิารจัดการสถาบันอดุมศกึษา 

มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอด 

วิสัยทัศน์ ค่านิยมไปสู่การปฏิบัติท่ีสอดคล้องไปในแนวทาง 

เดียวกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจท่ีก�าหนดไว้  

โดยมสีภาสถาบนัท�าหน้าทีก่�ากบันโยบาย การด�าเนนิการตาม 

แผนการบรหิารบคุคล การบรหิารงบประมาณและทรพัย์สนิ  

การบริหารสวัสดิการที่จัดให้กับนักศึกษาและบุคลากร 

ทุกระดับ รวมทั้งก�ากับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล 

การด�าเนินงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และ 

กฎหมายที่ก�าหนดไว ้  มีการเผยแพร ่  ผลการก�ากับ 

การด�าเนินงานของสภาสถาบันและการบริหารจัดการของ 

ผู้บริหารทุกระดับสู่ประชาคมภายในสถาบันและภายนอก

สถาบัน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ประกอบด้วย หลักความ 

โปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการตรวจสอบได้  

หลักการมีส่วนร่วมและหลักความคุ้มค่า และมาตรฐาน

ด้านการด�าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 

2554 (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2554) (1) ด้านการผลติบณัฑติ  

โดยผลิตบัณฑิตได้ตามคุณลักษณะจุดเน้นของสถาบัน  

ตรงตามเป้าหมายที่ก�าหนดและจัดให้มีข้อสนเทศท่ีชัดเจน

เผยแพร่ต่อสาธารณะในเรื่องหลักสูตรการจัดการเรียน 

การสอน คณาจารย์ ทีส่่งเสรมิการจัดกจิกรรมการพฒันาการ

เรียนรู้ทัง้ในและนอกหลกัสตูร และตอบสนองความต้องการ

ของนักศึกษา (2) ด้านการวิจัยโดยมีการด�าเนินการตาม

นโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม 

และสนบัสนนุอาจารย์ และบคุลากรให้มสีมรรถนะในการท�า 

วจิยัรเิริม่สร้างสรรค์ท่ีมคีณุภาพ มปีระโยชน์ สนองยทุธศาสตร์ 

การพัฒนาประเทศ (3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก ่

สังคมโดยมีการให้บริการทางวิชาการท่ีครอบคลุมกลุ่ม

เป้าหมายทั้งในวงกว้างและกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง

สามารถจัดในรูปแบบของการให้บริการแบบให้เปล่าหรือ

เป็นการให้บริการเชิงพาณิชย์ท่ีให้ผลตอบแทนเป็นรายได้ 

หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือให้

เกิดองค์ความรู้ใหม่ และ (4) ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมโดยมีการด�าเนินการท�านุบ�ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมของชาติท้ังในระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน

มรีะบบและกลไกในการส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ศิลปะและ

วฒันธรรมเป็นส่วนหนึง่ของการจดัการเรยีนการสอนโดยตรง

หรือโดยอ้อม เพ่ือให้ผู้เรียนและบุคลากรของสถาบันได้รับ

การปลูกฝังให้มีความรู้ตระหนักถึงคุณค่า เกิดความซาบซึ้ง

และมีสุนทรียะต่อศิลปะและวัฒนธรรมของชาติสามารถ

น�าไปใช้เป็นเครื่องจรรโลงความดีงามในการด�ารงชีวิต 

แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์

กับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการท่ีเป็นเลิศ 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีการปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพื่อการด�าเนินการท่ีเป็นเลิศจากข้อค้นพบ 

ดังกล่าวสอดคล้องกับวันชัย ศิริชนะ(2537) ศึกษาการวิจัย

เพื่อพัฒนารูปแบบของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

อุดมศึกษา พบว่า มหาวิทยาลัยสามารถมีระบบที่พัฒนาขึ้น 

ส�าหรบัสถาบนัการศกึษาคอืมหาวทิยาลยัมกีารศกึษาตนเอง 

ในเบื้องต้นตามรูปแบบที่ส�านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาก�าหนดและเมื่อถึงก�าหนดที่จะต้องขอรับการ

รับรองวิทยฐานะก็ให้ส่งรายงานการศึกษาตนเองไปยัง

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบก�ากับดแูล เพือ่จะได้พจิารณาแต่งตัง้ 

คณะกรรมการไปตรวจเยีย่มและพจิารณาผลการด�าเนนิการ 

ตามทีร่ะบไุว้ในรายงานการศกึษาตนเอง เมือ่เหน็ว่ามาตรการ 

และเกณฑ์การด�าเนินงานเหมาะสมก็ให้รับรองคุณภาพ

การศึกษา ระบบการรับรองคุณภาพการศึกษาท่ีพัฒนามี

จุดมุ่งหมาย คือ การกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระ 

ในการก�ากบัดแูลตนเองด้วยการสร้างระบบควบคมุคุณภาพ

การศึกษาเพื่อติดตามตรวจสอบการด�าเนินงานของตน
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ด้วยตนเองและสอดคล้องกับส�านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาที่ได้ก�าหนดให้เกณฑ์คุณภาพการศึกษา

เพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria  

for Performance Excellence : EdPEx) (ส�านักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2555) เป็นระบบทางเลือก

ส�าหรบัมหาวทิยาลยัทีม่ผีลการประเมนิทีผ่่านมาอยู่ในเกณฑ์ 

ดี-ดีมาก และประสงค์จะพัฒนามุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยน�า 

EdPEx มาเป็นระบบพัฒนาคุณภาพโดยการประเมินตนเอง

เป็นหลัก โดยต้องแสดงผลงานก้าวหน้าให้ปรากฏชัดเจนมุ่ง

หวังให้เป็นการเปรียบเทียบผลงานของตนเองด้วยตัวเอง 

EdPEx เสนอระบบทีม่หีวัข้อในการด�าเนนิการ 7 หมวดเป็น

ส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการ 6 หมวดส่วนหมวดที่ 7 หมวด

สดุท้ายทีส่�าคัญทีส่ดุ การประเมนิจะมุง่ทีผ่ลผลติและผลลพัธ์

ในข้อสุดท้ายเป็นหลัก

ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้มหาวิทยาลัยคริสเตียนน�าเกณฑ์คุณภาพ 

การศกึษาเพือ่การด�าเนนิการทีเ่ป็นเลศิ (EdPex) มาใช้และมี

การด�าเนนิการให้ได้คะแนนระดบัมากทกุหมวดของ EdPex  

ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรด�าเนินการ ดังนี้ 

1. ศึกษาความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี 

ผลติภณัฑ์บรกิาร บคุลากร การเป็นผู้น�าวชิาการและช่ือเสียง

2.  จดัท�ากลยทุธ์ โดยมขีัน้ตอนท่ีส�าคญัของกระบวน 

การจัดท�ากลยุทธ์ ผู ้ เกี่ยวข้องที่ส�าคัญ ความท้าทาย  

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ สมรรถนะองค์กร และกรอบ 

ระยะเวลาของแผน

3. เพิ่มวิธีการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์

กับผู้เรียนหรือลูกค้า

4. เพิม่ข้อมลูเชิงเปรยีบเทียบ เชิงแข่งขนัทีส่�าคญั เพือ่

คาดการณ์ผลการด�าเนินการ

5. เพิม่วธิกีารจดัการความก้าวหน้าในอาชพีการงาน

ของบุคลากร

6.  การเตรยีมพร้อมของระบบงานและกระบวนการ

ท�างานต่อภาวะฉุกเฉิน

กิตติกรรมประกาศ 

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยคริสเตียนที่

ได้สนับสนุนการวิจัยครั้งนี้
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