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 วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลงไดดวยความกรุณาจาก ดร.ขัตติยา  ดวงสําราญ อาจารยที่ปรึกษา 
ที่กรุณาใหคําปรึกษาแนะนําแนวทางที่ถูกตองตลอดจนแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความละเอียดถ่ีถวน
และเอาใจใสดวยดีเสมอมา ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งเปนอยางย่ิง จึงใครขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา 
ณ โอกาสน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณ พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. หัวหนาภาควิชาวิชาการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, พระมหาไกรวรรณ  ชินทตฺติโย, ดร. อาจารยประจํา
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มหามกุฏราชวิทยาลัยและทานผูเช่ียวชาญในการตรวจเครื่องมือการวิจัยทุกทาน กราบของพระคุณ
บิดา มารดา เพื่อนรวมงานเพื่อนนักศึกษาทุกคนที่ใหกําลังใจและใหการสนับสนุนผูวิจัยมาโดยตลอด 
 คุณคาและประโยชนของวิทยานิพนธฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบเปนกตัญูตกเวทีแดบุพการี 
บูรพาจารย และผูมีพระคุณทุกทานทั้งในอดีตและปจจุบัน ที่ทําใหขาพเจาเปนผูมีการศึกษาและ
ประสบความสําเร็จมาจนตราบเทาทุกวันน้ี 
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มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (STRATEGIC MANAGEMENT OF ADMINISTRATORS AND THE QUALITY OF 
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 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย 2) คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 3) ความสัมพันธ
ระหวางการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูบริหาร บุคลากรสายอาจารย/ผูสอน และบุคลากรสาย
สนับสนุน จํานวน 264 รูป/คน เครือ่งมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
(Rating scale) ตามแบบ ลิเคิรท ( Likert ) สถิติที่ใชในการวิเคระหขอมูล ไดแก คาความถ่ี (frequency) 
คารอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต (X ) และคาสวนความเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) และใช
การวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

ผลการวิจัยพบวา 
1) การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สวนกลางและ 7 

วิทยาเขต โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลําดับจากคามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปหานอย ไดแก ดานการปฏิบัติตามกลยุทธ ดานการตรวจสอบสภาพแวดลอมดานการ
ประเมินผลและการควบคุม และดานการจัดทํากลยุทธ ตามลําดับ 

2) คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สวนกลาง และ 7 วิทยาเขต โดยรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับจากคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย 
ไดแก ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดานการเงินและงบประมาณ ดานระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ ดานการผลิตบัณฑิต ดานปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ดานการบริการวิชาการแกสังคม 
ดานการบริหารและการจัดการ ดานกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและดานการวิจัย ตามลําดับ  

3) ความสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย พบวา ในภาพรวมมีความสัมพันธทางบวกกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 มีคาความสัมพันธกันในทางบวกหรือมีความสัมพันธกันในลักษณะที่คลอยตามกัน 
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 The purposes of this study were: 1) to study strategic management of administrators in 
Mahamakut Buddhist University, 2) the quality of education in Mahamakut Buddhist 
University and, 3) the relationship between the strategic management of administrators and 
the quality of education in Mahamakut Buddhist University. The sample was selected 
from administrators, personnel and teachers, personnel of supporters, total 264 persons. 
The instrument used was a questionnaire of basic model in a 5-point Likert scale. The statistics 
used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s 
correlation coefficient.  
 The results of the study were as follows :- 
 1. Strategic management of administrators of Main Mahamakut Buddhist University 
and 7 campuses in overall was many level, the Arithmetic Mean ranking from the highest to 
lowest; Strategy formulation, Environmental scanning, Evaluation and control, and Strategy 
Implementation consecutively. 
 2. The quality of education of Main Mahamakut Buddhist University and 7 
campuses in overall was many level, the Arithmetic Mean ranking from the highest to 
lowest; preserve art and culture, finances and budgeting, quality assurance system and 
mechanism, produce graduates, philosophy, mission, objectives, academic services to society, 
administration and management, the activities for developing students and research 
consecutively. 
 3. The relationship between the strategic management of administrators and the quality 
of education in Mahamakut Buddhist University in overall of positive correlations was 
statistically significant at 0.01 level and positive correlations or conform. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การศึกษานับวาเปนพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาคน เพื่อใหคนที่ไดรับการพัฒนามีคุณภาพ
การศึกษาที่ดีมิใชการทําใหคนเปนทรัพยากรมนุษยของระบบเศรษฐกิจเทาน้ัน แตเปนการทําใหคน
รูเทาทันความเจริญ มีหลักยึดเหน่ียวจิตและสามารถดํารงตนใหอยูในโลกไดอยางมีความสุข (อมรวิชช
นาคทรรพ, 2540, หนา 47) ในสภาพสังคมปจจุบันมีความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงและความทาทายดังกลาว ไดแก คุณภาพ
ของคน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543, หนา 1) ผลจากความเจริญทางวิทยาการ
และเทคโนโลยีของโลกปจจุบันทําใหประชากรในสวนตาง ๆ ของโลกมีการเลื่อนไหล หลอหลอมให
เปนประชากรโลกและรวมเปนสังคมเดียวกัน จากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550          
ไดระบุไววา ในการจัดการศึกษาของรัฐน้ัน ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการไดรับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป โดยตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการไดรับ
การศึกษาเปนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาคน (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หนา 1, 3)  
จึงกําหนดใหรัฐจัดใหมีกฎหมายการศึกษาแหงชาติ รัฐบาลจึงไดจัดการการศึกษา รัฐมีความมุงมั่นและ
ตระหนักถึงการที่จะพัฒนาคนใหมีประสิทธิภาพ ตองมีการทุมเมสรรพกําลังดานตาง ๆ ที่จะจัด
การศึกษาอบรมใหประชาชนของประเทศมีสุขภาพที่ดีทั้งรางกายและจิตใจที่สมบูรณ เขมแข็งตลอดจน
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู ความสามารถ ทักษะและประสบการณตาง ๆ ที่ไดรับจากการศึกษาและ      
ทันตอเหตุการณที่เกิดข้ึน ทําใหสามารถปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยูตลอดเวลา 
(สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2540, หนา 5) 
 ปจจุบันการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถเปนหลักประกันใหผูเรียนและสังคมมีความ
มั่นใจวาจะไดรับการบริการจากสถานศึกษามาตรฐานที่กําหนดและเปนการชวยใหสถานศึกษามีการ
พัฒนาคุณภาพที่ดีข้ึนอยางสม่ําเสมอ พรอมใหความมั่นใจวา เยาวชนจะไดรับการพฒันาศักยภาพเปน
มนุษยที่สมบูรณเปนคนดี คนเกง ใหพอแมผูปกครองเช่ือมั่นไดวาการจัดการศึกษามีคุณภาพและ
มาตรฐาน ใหรัฐสามารถนํานโยบายการศึกษาไปสูการปฏิบัติที่แทจริง ซึ่งถือวาเปนกระบวนการที่มี
ความสําคัญในการที่จะผลักดันสถานศึกษาใหมีการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและสามารถดําเนินไป
ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด โดยเฉพาะอยางย่ิงสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศมีการนํา  
เอาระบบการประกันคุณภาพที่ไดมาตรฐานมาปรับใชเพื่อประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานตาง ๆ 
ของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่คาดหวัง 
 การบริหารกลยุทธเปนงานที่สําคัญของผูบริหารระดับสูง โดยจะเกี่ยวของกับการกําหนด
แผนกลยุทธขององคกรและการนําแผนกลยุทธน้ันไปปฏิบัติ แผนกลยุทธขององคกรจะถูกกําหนดข้ึน          
เพื่อใชเปนแนวทางใหองคกรกาวหนาในทิศทางที่เหมาะสมและเพื่อใหองคกรมีแนวทางการปฏิบัติงาน
ใหประสบความสําเร็จ ดังน้ันจึงอาจกลาวไดวา การบริหารกลยุทธเปนหัวใจของงานบริหาร โดยผูบริหาร
จะตองวางแผนกลยุทธที่ชาญฉลาด กําหนดกลยุทธที่แตกตางจากคนอื่นแตเปนความแตกตางเชิง
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สรางสรรค เพื่อใชเปนแนวทางใหองคกรปฏิบัติงานไดสมบูรณมากย่ิงข้ึนและเพื่อใหสามารถบรรลุ
เปาหมายตามที่ตองการไดถาปราศจากกลยุทธ องคกรจะไมมีแนวทางที่ชัดเจนในการดําเนินงานไมมี
แผนที่จะปฏิบัติใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปการวางแผนกลยุทธและการนํากลยุทธไป
ปฏิบัติ เปนงานหลักของผูบริหารที่จะพาองคกรไปสูเปาหมายที่ตองการ งานสองสิ่งน้ีจะเปนเครื่องช้ี
ถึงคุณภาพของการปฏิบัติงานเชิงบริหารที่มีคุณคาตอองคกร กลยุทธที่ดีแตลมเหลว เมื่อนําไปปฏิบัติก็
จะไมมีคุณคาตอองคกรเชนเดียวกับการรวบรวมความสามารถขององคกรอยางเต็มที่เพื่อนํากลยุทธไป
ปฏิบัติ แตแผนกลยุทธน้ันไมมีคุณภาพมากพอตอความสําเร็จขององคกร ก็จะไมบังเกิดประโยชนอยาง
เต็มที่ตอองคกรเชนกัน ดังน้ัน งานสองสิ่งน้ีตองดําเนินไปคูกัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 20) 
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในปจจุบันมีนโยบายในการผลิตบัณฑิตทางดานพระพุทธศาสนา
ใหมีคุณสมบัติตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยและกระจายโอกาสใหพระภิกษุสามเณรคฤหัสถและ
ผูสนใจมีโอกาสศึกษามากข้ึนใหบริการวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาแกสังคมชุมชนและทองถ่ิน
โดยเฉพาะวิชาการทางพระพุทธศาสนาเพื่อมุงเนนการเผยแผพุทธธรรมการแกปญหาสังคมการนําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันใหเกิดสันติสุข เพื่อใหเปนไปตามนโยบายในการผลิตบัณฑิตทางดาน
วิชาการพระพุทธศาสนาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานทั้งดานความรูมีความประพฤติดี แตวาเน่ืองจาก
ปจจุบันน้ี มีนักศึกษาที่เขามาศึกษาเพิ่มข้ึนมากทุกป ทั้งภิกษุ และคฤหัสถ โดยเฉพาะนักศึกษาปริญญาตร ี
ที่เขามาศึกษามีทั้งไปกลับและพักอาศัยอยูที่หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเปน 
สวนมาก ผูบริหารและคณาจารย ตองมีการบริหารจัดการที่ดีโดยเฉพาะดานนโยบายการบริหารและการ
จัดการองคกรตองมีการปรับปรุงพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของนักศึกษาที่มีมากข้ึนใหมี
ความเหมาะสม ผูบริหารเปนบุคคลที่สําคัญที่สุดในมหาวิทยาลัยที่จะเสริมสรางองคความรูใหกับ
บุคลากรและนักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและจัดทรัพยากรสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนและ
จะทําใหระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนกลไกขับเคลื่อนใหสถานศึกษาพัฒนาไป
ขางหนาอยางตอเน่ืองบนหลักการมีสวนรวมและการพัฒนาภาระความรับผิดชอบการจัดการศึกษาที่
สถานศึกษาจะตองดําเนินการบริหารจัดการศึกษาอยางเปนระบบตอเน่ือง 
 มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย ไดดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ไดบัญญัติไวเกี่ยวกับคุณภาพของการศึกษาในหมวด 6 มาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับและในมาตรา 49 กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับ
การประเมินภายนอกอยางนอย 1 ครั้ง ในทุก 5 ป และจากรายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2554 
มีผลการประเมิน 4.01 คะแนน ปการศึกษา 2555 มีผลการประเมิน 3.73 คะแนน และในปการศึกษา 
2556 มีผลการประเมิน 3.58 คะแนนซึ่งแสดงใหเห็นวาคะแนนมีแนวโนมลดลงทุกป 
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แผนภูมิที่1.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 
 ปญหาจากคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษา มีขอเสนอแนะวาผูบริหารควรมีการ
กํากับการจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับปรัชญา 
วิสัยทัศน และจุดเนนของมหาวิทยาลัย มีการกํากับการดําเนินงานตามแผนอยางครบถวน รวมทั้งมี
ระบบงานและประเมินความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนรายป เพื่อปรับแผนปฏิบติัการประจาํป 
ตอไป ซึ่งจะสงผลใหแผนกลยุทธมีสัมฤทธ์ิผลดวย รวมทั้งใชระบบประกันคุณภาพการศึกษาเปน
เครื่องมือในการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ การจัดทําแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย ไมไดมีการ
กําหนดเปาหมายตัวบงช้ีของความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนในแตละป ทําใหมหาวิทยาลัยไม
สามารถติดตามผลการดําเนินการแตละป และไมสามารถสงผลใหวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยบรรลุ
ตามเปาหมายได (ผลการประเมินคณะกรรมการภายในประจําปการศึกษา 2556) 
 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดนําไปสูการพัฒนา หรือเปลี่ยนแปลงกลไกล
ในการบริหารใหไดมาตรฐาน สรางความสอดคลองของการดําเนินการภายในองคกร มุงไปสูความเปน
เลิศทางวิชาการ ตามแนวพระพุทธศาสนา อันจะสงผลตอการพัฒนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยใหมี
เจริญกาวหนาตอไป 
 

1.2วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อใหสอดคลองกับปญหาของการวิจัยผูวิจัยจึงไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย ดังน้ี 
 1. เพื่อศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 2. เพื่อศึกษาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555 ปการศึกษา 2556

ผลการประเมิน 4.01 3.73 3.58
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1.3 ขอคําถามของการวิจัย 
 เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของงานวิจัยผูวิจัยไดกําหนดขอคําถามของการวิจัยไว ดังน้ี 
 1. การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอยูในระดับใด 
 2. คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อยูไหนระดับใด 
 3. การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
มีความสัมพันธกันหรือไม 
 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 1. การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อยูในระดับปานกลาง 
 2. คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อยูในระดับปานกลาง 
 3. การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มีความสัมพันธกัน 
 

1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี ผู วิจัยไดนําเอาทฤษฎีกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธของ วีลเล็นและ           
ฮังเกอร (wheelen and Hunger) ที่กลาวถึงองคประกอบพื้นฐานของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ
ที่ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ 1) การตรวจสอบสภาพแวดลอม 2) การจัดทํากลยุทธ 3) การปฏิบัติ
ตามกลยุทธ 4) การประเมินผลและการควบคุมเปนตัวแปรตนของการวิจัย และไดนําเอาสวนดานคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผูวิจัยไดนําเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปนตัวบงช้ี
คุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวย 9 ดาน คือ 1) ดานปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 
2) ดานการผลิตบัณฑิต 3) ดานกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 4) ดานการวิจัย 5) ดานการบริการวิชาการ
แกสังคม 6) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 7) ดานการบริหารและการจัดการ 8) ดานการเงินและ
งบประมาณ 9) ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพมาเปนกรอบในการวิจัย ดังแผนภูมิที่ 1.2 
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ตัวแปรตน         ตัวแปรตาม 
(Independent Variables)       (Dependent Variables) 
 

การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร (Xtot) 

 

คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย 
มหามกุฏราชวิทยาลยั (Ytot) 

 
1. การตรวจสอบสภาพแวดลอม (X1) 
2. การจัดทํากลยุทธ (X2)  
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ (X3)  
4. การประเมินผลและการควบคุม (X4) 

 
1. ดานปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน

ดําเนินการ (Y1) 
2. ดานการผลิตบัณฑิต(Y2) 
3. ดานกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (Y3) 
4. ดานการวิจัย (Y4) 
5. ดานการบริการวิชาการแกสังคม (Y5) 
6. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Y6) 
7) ดานการบริหารและการจัดการ (Y7) 
8) ดานการเงินและงบประมาณ (Y8) 
9) ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (Y9) 

 

 
แผนภูมิที่ 1.2แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

ที่มา  : Wheelen, Thomsa L. and Hunger, J. David. (2004). Stretegic Management and Business Policy. 
9th ed. Upper Saddle River, N.J. : Prentice-Hall, Inc., p. 9. 

       : การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 เลมที่ 3, หนา 15. 
 

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 1. ใหทราบการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย 
 2. ใหทราบความสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธกับคุณภาพการศึกษาและสามารถ
นําผลการวิจัยไปเปนขอมูลพื้นฐานและสงเสริมการจัดการความรูในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 

1.7 ขอบเขตของการวิจัย 
 เพื่อใหการวิจัยครั้งน้ีเปนไปตามวัตถุประสงค ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัย ดังน้ี 
 1. ขอบเขตดานประชากร 
 ประชากร ไดแก ผูบริหาร บุคลากรสายอาจารย/ผูสอน และบุคลากรสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สวนกลาง และ 7 วิทยาเขต จํานวน 492 รูป/คน 
 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหาร บุคลากรสายอาจารย/ผูสอน และบุคลากรสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยสวนกลาง และ 7 วิทยาเขต จํานวน 264 รูป/คน 
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 2. ขอบเขตดานเน้ือหา 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดมุงศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดังน้ี ในดานกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธผูวิจัยไดนําเอาทฤษฎี
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธของ วีลเล็นและฮังเกอร (wheelen and Hunger) ที่กลาวถึงองคประกอบ
พื้นฐานของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธที่ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ  
 1) การตรวจสอบสภาพแวดลอม 2) การจัดทํากลยุทธ 3) การปฏิบัติตามกลยุทธ 4) การประเมินผล
และการควบคุม 
 สวนดานคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผูวิจัยไดนําเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ของสํานักงานคณะกรรมการ                
การอุดมศึกษา (สกอ.) เปนตัวบงช้ีคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวย 9 ดาน คือ 
 1) ดานปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 2) ดานการผลิตบัณฑิต 3) ดานกิจกรรม
การพัฒนานักศึกษา 4) ดานการวิจัย 5) ดานการบริการวิชาการแกสังคม 6) ดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 7) ดานการบริหารและการจัดการ 8) ดานการเงินและงบประมาณ 9) ดานระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ 
 3. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
 พื้นที่ประกอบดวย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สวนกลาง และ 7 วิทยาเขต ดังน้ี             
1) มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 2) วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย 3) วิทยาเขตอีสาน 4) วิทยาเขตลานนา 
5) วิทยาเขตรอยเอ็ด 6) วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช 7) วิทยาเขตศรีลานชาง 
 

1.8 นิยามศัพทเฉพาะ 
 การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร หมายถึง กระบวนการหรือแนวทางที่ผูบริหารใชในการ
ดําเนินการเพื่อใหสถานศึกษาบรรลุตามนโยบายหรือเปาหมายที่ต้ังไวโดยประกอบดวยองคประกอบ
พื้นฐาน 4 ข้ันตอน คือ  
 1. การตรวจสอบสภาพแวดลอม หมายถึง การที่ผูบริหารรวมกับอาจารยและบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยสวนกลาง และ 7 วิทยาเขตและผูที่มีสวนเกี่ยวของในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษารวมกันประชุมการวางแผนกลยุทธวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก 
และนําผลการปฏิบัติงานมาวิเคราะหความเปนไปไดสรุปปญหาและหาแนวทางการดําเนินงานเดิมที่
จะเปนปญหา อุปสรรคแลวกําหนดทางเลือกเพื่อนํามากําหนดเปนกลยุทธเปนข้ันตอนตอไป 
 2. การจัดทํากลยุทธ หมายถึง การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจยุทธศาสตร วัตถุประสงค นโยบาย
สงเสริมการดําเนินงานตามกลยุทธ โดยมีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่สอดคลองกันเพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามกลยุทธหรือทางเลือกที่วางแผนไว 
 3. การปฏิบัติตามกลยุทธ หมายถึง การดําเนินการตาง ๆ ที่ไดระบุไวในแผนงาน โครงการที่
ไดวางแผนไวแลว ตามปฏิทินการดําเนินงานตามกลยุทธโดยมีการแตงต้ังคณะกรรมการและ
ผูรับผิดชอบงาน โดยกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของแตละฝายใหชัดเจน เพื่อใหการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธเปนไปดวยความเรียบรอย โดยมีการเสริมแรงและใหกําลังใจแกบุคลากรดวยวิธีการตาง ๆ  
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เพื่อสงเสริมใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยสวนกลาง 
และ 7 วิทยาเขตมากข้ึน 
 4. การประเมินผลและการควบคุม หมายถึง การประเมินผลการปฏิบัติงาน วาไดดําเนินการ
ตามปฏิทินและแผนกลยุทธที่ไดกําหนดไวหรือไม โดยมีการกําหนดปฏิทินการประเมินผล มีการสราง
เครื่องมือและแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผล เมื่อดําเนินการประเมินผลเสร็จเรียบรอยแลวมีการ
รายงานผลตอที่ประชุม เพื่อดําเนินการปรับปรุง แกไขและพัฒนาในสวนที่บกพรองใหมีความสมบูรณ
มากย่ิงข้ึน 
 คุณภาพการศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการศึกษาในดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เปนไป
ตามมาตรฐาน ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปนตัวบงช้ีคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบดวย 9 ดาน คือ 

 1. ดานปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ หมายถึง กระบวนการแปลง
แผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการงานวิชาการ 
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมผูบริหารมีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป
และคาเปาหมายของแตละตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป ผูบริหารมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ ผูบริหารมี
การติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผล
ตอผูบริหาร เพื่อพิจารณา ผูบริหารมีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบัน
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป และผูบริหารมีการประเมินการดําเนินงานตามตัว
บงช้ีของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

 2. ดานการผลิตบัณฑิต หมายถึง มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุง
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาและดําเนินการตามระบบที่
กําหนด และหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและมีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 3. ดานกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา หมายถึง มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ
ทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษามีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษามีการ
สนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบันและมีกิจกรรม
รวมกันและมีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความตองการของนักศึกษาและมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก
นักศึกษา มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา            
มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา และมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและ
ประสบการณใหศิษยเกา 
 4. ดานการวิจัย หมายถึง มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและให
ความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัย มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรือ
งานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค
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ตามอัตลักษณของสถาบันและมีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองาน
สรางสรรค และมีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด           
มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือ
ชุมชน มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
สถาบัน และมีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 5. ดานการบริการวิชาการแกสังคม หมายถึง มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอนและนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยมีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคมและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนดมีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอด
ความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน และมีการประเมินผลความสําเร็จของ
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยมีความรวมมือดาน
บริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชนหรือภาครัฐหรือ
หนวยงานวิชาชีพมีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสงัคมและมีการ
สํารวจความตองการของชุมชนหรือภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือหนวยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการกําหนด
ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน 

 6. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา มีการประเมินผลความสําเร็จ
ของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 7. ดานการบริหารและการจัดการ หมายถึง ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยัง
บุคลากรในสถาบัน และสภาสถาบันปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อให
สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของสถาบันเต็มตามศักยภาพ ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล  
โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมาย
ของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจ ดานการ
ผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย และผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถ
ถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธมีการนําขอมูลสารสนเทศเปน
ฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน และสภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและ
ผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
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และการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอยางนอยตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย
การบริหาร จัดการและการเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ มีการนําความรู
ที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบัน หรือปการศึกษาที่ผานมาที่เปนลายลักษณอักษร 
(explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ที่เปน
แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรูทักษะ
ของผูมีประสบการณตรง เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพร
ไปสูบุคลากรกลุมเปาหมาย ที่กําหนด มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่
เกี่ยวของตามที่กําหนด มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดําเนินการตามแผน 
และมีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะห
ความเสี่ยงในรอบปถัดไป 

 8. ดานการเงินและงบประมาณ หมายถึง มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติ
การในแตละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปน
ระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยางนอยปละ 2 ครั้ง มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก 
ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด มีการนําขอมูล
ทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจายและวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของ
สถาบันอยางตอเน่ือง และผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมายและนํา
ขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 9. ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ หมายถึง มีการนําผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของ
แผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
นักศึกษา ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบันและมีกิจกรรมรวมกัน และมีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัย
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพฒันาข้ึนและเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใช
ประโยชน 
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หมายถึง สถาบันระดับอุดมศึกษาของพระสงฆไทย
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก 



บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ในยุคโลกาภิวัตน สภาพแวดลอมของการทํางานในแตละองคกรน้ันมีลักษณะเปนศูนยรวม
ของบุคคลที่มีที่มาจากที่ตาง ๆ  หลากหลายกันไป เชน มาจากภูมิลําเนา สถาบันการศึกษา หรือหนวยงานที่
ทํางานมากอนหนาที่แตกตางกัน ความแตกตางเหลาน้ี นํามาซึ่งประสบการณที่บุคคลเหลาน้ีไดรับ          
ทําใหแตละบุคคลมีความคิดและทัศนคติที่แตกตางกันออกไป ดังน้ัน การทํางานรวมกับคนอื่น จึงอาจไมใช
เรื่องงายนัก ซึ่งหากตองการใหบุคคลเหลาน้ีทํางานรวมกัน ดวยจุดมุงหมายเดียวกัน ก็จําเปนตองมีสิ่ง
ยึดเหน่ียวบางอยาง เพื่อใหบุคคลทั้งองคกรเดินไปในทางเดียวกันได 
 วัฒนธรรมองคกรเปนหน่ึงในสิ่งที่ปจจุบันหลายองคกรใหความสําคัญ เน่ืองจากวัฒนธรรม
องคกรเปนเครื่องมือผลักดันองคกรใหดําเนินไปตามวิสัยทัศน พันธกิจ ขององคกรน้ัน (กัญญา วงศอุดร, 
2549, หนา 38) วัฒนธรรมองคกรในแตละองคกรมีความแตกตางกัน ถึงแมบางองคกรจะมีลักษณะ
ภายนอกที่คลายกันแตภายในอาจมีความแตกตางกัน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับบุคคลที่ปฏิบัติหนาที่ในองคกรน้ัน ๆ 
ซึ่งมีความแตกตางกันทั้งการศึกษา ลักษณะนิสัย บุคลิกและพฤติกรรมในการทํางาน ดังน้ัน ในการสราง 
วัฒนธรรมองคกร สวนใหญจึงมีการสรางวัฒนธรรมองคกรข้ึนตามความเช่ือ แนวคิดและบรรทัดฐาน
ของแตละองคกรหรือจากการเรียนรู ประสบการณขององคกรที่ประสบความสําเร็จนํามาประยุกตให
เขากับลักษณะธรรมชาติขององคกรที่เปนอยู ทําใหทุกองคกรตางก็มีวัฒนธรรมของตนเอง นํามาใชใน
การปฏิบัติงานเปนแนวทางรวมกันทําใหบุคคลเกิดความผูกพันตอองคกร ซึ่งการที่เราจะผูกพันตอ
องคกรไดน้ันยอมตองมีปจจัยที่ทําใหเกิดผลตอความผูกพันองคกร 
 ปจจัยที่สงผลตอความผูกพันขององคกรมีทั้งปจจัยสวนบุคคลและปจจัยในงาน ซึ่งปจจัย
สวนบุคคลมักเปนความคิด ทัศนคติและความคาดหวังของบุคคล ในขณะที่ปจจัยในงานมักให
ความสําคัญไปที่ลักษณะของงาน ซึ่งเกี่ยวของกับโครงสรางองคกร และการบริหารจัดการที่มีการแบง
หนาที่ความรับผิดชอบชัดเจน รวมถึงการใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ อยางไรก็ตาม 
ลักษณะของงานยังเกี่ยวโยงไปถึงผลกระทบจากการปฏิบัติงานดวย ไมวาจะเปนผลกระทบจาก
ผูบังคับบัญชาหรือจากเพื่อนรวมงานก็ตาม นอกจากน้ี ปจจัยในงานยังรวมถึงประสบการณในงานดวย 
ซึ่งสัมพันธกับปจจัยสวนบุคคล เพราะเปนการไดรับในสิ่งที่บุคคลคาดหวัง ทัศนคติที่เกิดข้ึนและสั่งสม 
(Mowday, Steers and Porter, 1982, pp. 433-434) ปจจัยเหลาน้ีเช่ือมโยงไปสูความผูกพันใน
องคกรเพราะมีสวนในการเสริมสรางความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของสมาชิกกับองคกร ทีแ่สดงใหเหน็
ถึงความเกี่ยวพันกันอยางแนนแฟนของสมาชิกที่มีตอองคกร ซึ่งแสดงออกมาในรูปของความปรารถนา
ที่จะยังคงเปนสมาชิกขององคกรน้ันตอไป มีความเต็มใจที่จะใชพลังอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงานให
องคกร และยอมรับคานิยมและเปาหมายขององคกร (Porter et al, 1974, pp. 603-609) 
 ความผูกพันของบุคคลที่มีตอองคกรถือวาเปนตัวช้ีวัดที่ดีที่สุดของการมีประสิทธิผลของ
องคกรอยางแทจริง สามารถเห็นไดอยางชัดเจนจากผลการปฏิบัติงาน ซึ่งหากบุคคลในองคกรมีความ
ผูกพันที่ดีตอองคกรแลวก็จะมีความมุงมั่น ต้ังใจที่จะทํางานอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหองคกร
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ประสบความสําเร็จบรรลุเปาหมาย กลาวไดวาบุคคลที่มีความผูกพันกับองคกรมีแนวโนมที่จะอยูกับ
องคกรไดนานกวาและเต็มใจทํางานอยางเต็มกําลังความสามารถเพราะเมื่อบุคคลมีความผูกพันตอ
องคกรก็จะมีการแสดงออกในรูปของพฤติกรรมที่ตอเน่ืองไมเปลี่ยนแปลง (สรัญญา จันทรวงทอง, 
2546, หนา 31, วาสนา สวยเกร็ด, 2553, หนา 7) ความผูกพันจึงเปนสิ่งที่มีคุณคาและควรสรางให
เกิดข้ึนในองคกร เพราะเช่ือวาจะเปนแนวทางนําองคกรประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว 
และเปนการธํารงรักษาบุคลากรใหคงอยูกับองคกรตอไป (ถนอมพรรณ เพิ่มพูน และคณะ, 2555, 
หนา 2) ดวยเหตุน้ี หลาย ๆ องคกรจึงมีการสรางวัฒนธรรมองคกรใหบุคลากรในหนวยงานมีความ
ผูกพันกับองคกร เพื่อประสิทธิภาพและความมั่นคงขององคกรน่ันเอง รวมถึงสถาบันการศึกษาดวย 
 สถานศึกษาเปนองคกรที่มีหนาที่สําคัญ คือ พัฒนาการศึกษาใหผูเรียนมีคุณภาพสูง โรงเรียน
ในปจจุบันจึงมีเปาหมายมุงเนนการปลูกฝง อบรม พัฒนา เพื่อใหการจัดการศึกษามีคุณภาพ และชีวิต
ของนักเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ คือพัฒนาการทั้งทางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ไปพรอม ๆ 
กัน ซึ่งในการดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายเหลาน้ันจะตองมีวัฒนธรรมองคกรเปนตัว
เช่ือมโยงผลสําเร็จของงาน (ชาติชาย จันทรศรี, 2546) ซึ่งวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษามีความ
หลากหลายและแตกตางกัน อันเปนผลมาจากการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสารของสังคมโลก จนปจจุบัน
เปนที่ยอมรับกันในฐานะของความเปนหมูบานโลก(Global Village) ที่เต็มไปดวยวัฒนธรรมยอย
อยางมากมาย (สมุทร ชํานาญ, 2554) อยางไรก็ตาม แมวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษาจะมีความ
แตกตางกัน แตสิ่งหน่ึงที่องคกรดานการศึกษา ไดสรางวัฒนธรรมองคกรข้ึนมา เพราะมีวัตถุประสงค
เหมือนกันคือ เพื่อที่จะปรับปรุงเปาหมายของการศึกษา มีการบริหารจัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพ 
การทํางานเปนทีม การพัฒนาบุคลากร การประชุมสัมมนาทางวิชาการ หากเปนการจัดการเรียนการสอน
ก็จะเนนใหผูเรียนเปนศูนยกลาง (พวงรัตน เกษรแพทย, 2543, หนา 134, กาญจนา เกษร, 2555, หนา 1) 
ซึ่งวัฒนธรรมองคกรจะชวยทําใหเกิดความเขาใจ และมองเห็นภาพที่ชัดเจนของสถานศึกษา (ชาติชาย 
จันทรศรี, 2546)   
 ในการสรางวัฒนธรรมองคกรในสถาบันการศึกษา สิ่งสําคัญ คือ การทําใหบุคลากรผูกพันใน
องคกร เพื่อใหมีความเช่ือ ทัศนคติและความตองการไปใหถึงเปาหมายรวมกันในการพัฒนาการศึกษา
ขององคกร โดยไมเปลี่ยนแปลงกลางคัน ความผูกพันของบุคลากรจึงเปนสิ่งสําคัญในวัฒนธรรมของ
องคกร เพราะชวยใหเปาหมายทางการศึกษามีความตอเน่ือง ไมเปลี่ยนแปลงงาย เพราะหากมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน ยอมสงผลกระทบตอทั้งผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา และตัวผูเรียน อยางไรกต็าม 
การสรางใหบุคลากรผูกพันกับองคกรจนกลายเปนวัฒนธรรมองคกรน้ันไมใช เรื่องง ายใน
สถาบันการศึกษา เพราะตองอาศัยบุคลากรในสถานศึกษาน้ันที่มีความเช่ือมั่นในองคกรยอมรับใน
เปาหมายขององคกร ตลอดจนมีคานิยมที่สอดคลองกับสถานศึกษาแหงน้ันดวย ดังน้ัน หากสถานศึกษามี
วัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็งในการสรางใหบุคลากรมีความผูกพันแลว ก็จะชวยใหสถานศึกษาน้ันบรรลุ
เปาหมายขององคกรไดในที่สุด ซึ่งองคกรทางการศึกษาทุกองคกร ตางก็ตองการที่จะประสบผลสําเร็จ
ในเปาหมายขององคกรไมวาจะเปนองคกรทางการศึกษาของเอกชนหรือของรัฐ  
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เปนหนวยงานของรัฐที่มีสถานศึกษา 
ในสังกัดเขตพื้นที่ทั้งสิ้น 124 แหง ทั้งสถานศึกษาของภาครัฐและภาคเอกชน มีพันธกิจในการจัดสงเสริม 
และสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติสูระดับสากล              
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โดยมีเปาประสงคของหนวยงาน คือ ใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา           
ที่มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการดําเนินงาน ไดนํายุทธศาสตร นโยบาย ตามกลยุทธ
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายของสวนราชการ 
โดยมีการวางแผนการดําเนินงานจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน และการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานภารกิจ เชน การสนับสนุนงบประมาณ การรวมคิดรวมแกปญหา กําหนดทิศทางวางแผนการ
ทํางานและกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาประสงค โดยนําหลักการแนวคิดของ BSC: 
Balanced Scorecard การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) นอกจากน้ี ยังมีการ
กําหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานประจําป KPI : Key Performance Indicators มาใชเปนเครื่องตัดสินผล
การบริหารจัดการของหนวยงาน และผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปโดยการนํา
หลักการวางแผนงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน PBB: Performance Based Budgeting และผลักดันให
เกิดผลสัมฤทธ์ิ RBM: Result Based Management ผลผลิตและผลลัพธ ซึ่งมีการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมใน 
5 เรื่อง คือ การวัดผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิของงานการควบคุมคุณภาพงาน การตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติงาน และการใหอิสระในการทํางานมาใชเปนแนวทางในการกําหนดเปาหมายตัวช้ีวัด          
ในการปฏิบัติงาน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2, 2556) จากขอมูลขางตน  
จะพบวาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เปนหนวยงานของรัฐที่มีภารกิจ
รับผิดชอบดานการศึกษา มีการนําแนวคิดตาง ๆ มาใชในการดําเนินงาน เพื่อมุงไปสูผลสัมฤทธ์ิของการ
ปฏิบัติงาน 
 จากการศึกษาปญหาของสถานศึกษาที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2 พบวา บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2            
มีการเปลี่ยนแปลงการโอนยาย และการเกษียณอายุราชการของบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเน่ือง
ในทุกปการศึกษา ซึ่งมีแนวโนมสูงข้ึนทุกป จากการเปลี่ยนถายดังกลาวทําใหเกิดปญหาในการจัดการ
เรียนการสอนของบุคลากรทางการศึกษา ที่ขาดชวงเปนระยะเวลานานรวมถึงมีปญหาในการปรับตัว
ของบุคลากรใหม เน่ืองจากบุคลากรที่ยายเขามาใหมในแตละโรงเรียนมีคุณวุฒิไมตรงกับวิชาที่ขาด
แคลนหรือคุณวุฒิเดิมของบุคลากรที่ยายออกไป ทําใหเกิดผลกระทบในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
น้ัน ๆ เกิดปญหาในการสรางวัฒนธรรมองคกร เพื่อใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคกร เพราะตองใช
เวลานานที่จะทําใหบุคลากรที่ยายเขามาใหม มีความเขาใจบทบาทภารกิจตามโครงสรางขององคกร 
ตลอดจนซึมซับวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษาใหม ซึ่งสงผลโดยตรงตอการขับเคลื่อนองคกรให
บรรลุเปาหมาย นอกจากน้ี การที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีจุดเนนพิเศษ 
ในจุดเนนที่ 7 คือ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม (ASEAN Community) น้ันย่ิงตองสรางวัฒนธรรม
องคกรในสวนของความผูกพันองคกรใหเกิดข้ึนในหมูของบุคลากรอยางรวดเร็ว เน่ืองจากเมื่อเขาสู
ประชาคมอาเซียน จะมีการแขงขันระหวางสถานศึกษากันสูง เพราะทุกสถานศึกษาตางก็ตองการ
บรรลุเปาหมายในการดําเนินการขององคกรทั้งสิ้น การจะไปใหถึงเปาหมายไดน้ัน จําเปนตองมี
วัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็ง บุคลากรมีสวนรวม และมีเปาหมาย และคานิยมรวมกับองคกร และความ
ผูกพันตอองคกรจะเปนสวนหน่ึงที่ทําใหบุคลากรมีคานิยม และเปาหมายรวมกันได 
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 จากการศึกษาความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาวมาขางตนทําใหเกิดผล
กระทบในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในการสรางวัฒนธรรมองคกรสงผลใหความผูกพันของครูอยู
ในระดับที่ไมนาพึงพอใจ ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจจะศึกษาวัฒนธรรมองคกรที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากร 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เพื่อนําไปใชในการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางวัฒนธรรมองคกรกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรตาง ๆ ในสังกัด  
 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อใหสอดคลองกับปญหาของการวิจัย ผูวิจัยจึงไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย ดังน้ี  
 1. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองคกร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 
 2. เพื่อศึกษาความผูกพันของบุคลากร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 2  
 3. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองคกรที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากร สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  
 

1.3 ขอคําถามของการวิจัย 
 เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของงานวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดขอคําถามของการวิจัยไวดังน้ี 
 1. วัฒนธรรมองคกร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 อยูใน
ระดับใด 
 2. ความผูกพันองคกรของบุคลากร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2 อยูในระดับใด 
 3. วัฒนธรรมองคกรสงผลตอความผูกพันของบุคลากร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 หรือไม  

 
1.4 สมมติฐานของการวิจัย 
 เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย และเปนพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูล จึงไดต้ังสมมติฐาน             
ในการวิจัยไวดังน้ี 
 1. วัฒนธรรมองคกร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 อยูใน
ระดับปานกลาง 
 2. ความผูกพันของบุคลากร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 
อยูในระดับปานกลาง  
 3. วัฒนธรรมองคกรสงผลตอความผูกพันของบุคลากร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 
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1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดมุงศึกษาวัฒนธรรมองคกรที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากร 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ในดานวัฒนธรรมองคกร ผูวิจัยใชแนวคิด
ของแพตเตอรสัน เพอรกี้ และพารเกอร (Patterson, Purkey and Parker, 1986) ซึ่งประกอบดวย
องคประกอบ 10 ประการ คือ 1) ความมุงประสงคของสถานศึกษา (organization) 2) การมอบอํานาจ 
(empowerment) 3) การตัดสินใจ (decision making) 4) ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของสถานศึกษา 
(sense of community) 5) ความไววางใจ (trust) 6) ความมีคุณภาพ (quality) 7) การยอมรับ (recognition) 
8) ความเอื้ออาทร (caring) 9) ความซื่อสัตยสุจริต (integrity) และ 10) ความหลากหลายของบุคลากร 
(diversity) ในสวนของความผูกพัน ผูวิจัยใชแนวคิดของเมเยอร และอัลเลน (Meyer and Allen, 1997) 
จํานวน 3 ดาน ประกอบดวย 1) ความผูกพันดานบรรทัดฐาน 2) ความผูกพันดานจิตใจ และ 3) ความผูกพัน 
ดานการคงอยูกับองคกร ดังแสดงในแผนภาพที่ 1.1 
 

                       ตัวแปรตน             ตัวแปรตาม 
            (Independent Variables)                                  (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ที่มา : Patterson, Purkey and Parker (1986). Productive school systems for anon rational 
world. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development, pp. 
90-100. 

 : Meyer and Allen (1997). Commitment in the Workplace: Theory, Research, and Application. 
Sage Publications. pp. 159-174. 

 

ความผูกพัน (Ytot) 

 

1. ความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐาน (Y1) 
2. ความผูกพันตอองคกรดานจิตใจ (Y2) 
3. ความผูกพันตอองคกรดานการคงอยูกับ

องคกร (Y3) 

วัฒนธรรมองคกร (Xtot) 

1. ความมุงประสงคของสถานศึกษา (X1) 
2. การมอบอํานาจ (X2) 
3. การตัดสินใจ (X3) 
4. ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของสถานศึกษา (X4) 
5. ความไววางใจ (X5) 
6. ความมีคุณภาพ (X6) 
7. การยอมรับ (X7) 
8. ความเอื้ออาทร (X8) 
9. ความซื่อสัตยสจุริต (X9) 
10. ความหลากหลายของบุคลากร (X10) 
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1.6 ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 
 1. ทําใหทราบถึงวัฒนธรรมองคกร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2 
 2. ทําใหทราบถึงความผูกพันของบุคลากร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 2  
 3. ทําใหทราบถึงวัฒนธรรมองคกรที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากร สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  
 4. สามารถนําขอมูลและแนวทางการนําไปใชในการวางแผน เพื่อการจัดการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  
 

1.7 ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดมุงศึกษาวัฒนธรรมองคกรที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากร 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  
 1. ขอบเขตดานประชากร 
 ไดแก โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ที่จัด
การศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 64 โรงเรียน จํานวนบุคลากร 1,405 คน 
 2. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
 ไดแก สถานศึกษาของรัฐบาลที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จํานวน 4 อําเภอ ไดแก สถานศึกษาเขตอําเภอบางใหญ สถานศึกษาเขต
อําเภอบางบัวทอง สถานศึกษาเขตอําเภอไทรนอย และสถานศึกษาเขตอําเภอปากเกร็ด  
 3. ขอบเขตดานเน้ือหา  ผูวิจัยจํากัดขอบเขตดานเน้ือหาไวดังน้ี 
 วัฒนธรรมองคกร ผูวิจัยใชแนวคิดของ Patterson, Purkey and Parker (1986) ซึ่งประกอบดวย
องคประกอบ 10 ประการ คือ 1) ความมุงประสงคของสถานศึกษา (organization) 2) การมอบอํานาจ 
(empowerment) 3) การตัดสินใจ (decision making)  4) ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของสถานศึกษา 
(sense of community) 5) ความไววางใจ (trust) 6) ความมีคุณภาพ (quality) 7) การยอมรับ (recognition)  
8) ความเอื้ออาทร (caring) 9) ความซื่อสัตยสุจริต (integrity) และ 10) ความหลากหลายของบุคลากร 
(diversity) 
 ความผูกพัน ผูวิจัยใชแนวคิดของ Meyer and Allen (1997) จํานวน 3 ดาน ประกอบดวย             
1) ความผูกพันดานบรรทัดฐาน 2) ความผูกพันดานจิตใจ และ 3) ความผูกพันดานการคงอยูกับองคกร  
 

1.8 คํานิยามศัพทเฉพาะ 
 วัฒนธรรมองคกร หมายถึง คานิยม ความคิด ระบบ ความเช่ือ แบบแผน คติฐาน จิตสํานึก 
ความรูสึกของสมาชิกในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ที่ถูกยึดถือรวมกัน
เปนองคกรกอใหเกิดเปนแบบแผนพฤติกรรมของกลุมเปนความเช่ือรวมกันของบุคคลในกลุมหรือ
เช่ือมโยงสมาชิกขององคกรแตละบุคคลเขาดวยกัน  
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 ความมุงประสงคของสถานศึกษา หมายถึง การช้ีแจงใหบุคลากรในสถานศึกษาเขาใจและ
เห็นคุณคาและความสําคัญเกี่ยวกับความมุงประสงคของสถานศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน
และประเมินผลรวมกันและคํานึงถึงการตัดสินใจที่มีผลตอความมุงประสงคของสถานศึกษา 
 การมอบอํานาจ หมายถึง การใหความสําคัญในการมอบอํานาจในการตัดสินใจเมื่อมอบหมาย
งานใหครูนําไปปฏิบัติรวมทั้งการรับรูขาวสาร ขอมูล และการใชทรัพยากรของสถานศึกษาอยางเทา
เทียมกัน 
 การตัดสินใจ หมายถึง การคํานึงถึงความเปนไปไดในการตัดสินใจที่สอดคลองกับการปฏิบัติงาน
และผูทําหนาที่ตัดสินใจบางครั้งอาจเปนผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากเรื่องน้ันๆ หรืออาจเปน
ผูเช่ียวชาญที่รูสถานการณและปญหาเปนอยางดี โดยไมจําเปนตองเปนหัวหนางานเทาน้ัน 
 ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของสถานศึกษา  หมายถึง การที่บุคลากรทุกคนเปนเจาของมี
ความผูกพันรูจักรับผิดชอบชวยเหลือและพัฒนางานสถานศึกษารวมกัน 
 ความไววางใจ หมายถึง เปนเรื่องเกี่ยวกับการใหโอกาสครูเลือกทํางานตามความตองการ
และไววางใจวาครูจะสามารถตัดสินใจไดเปนอยางดี 
 ความมีคุณภาพ หมายถึง การที่สถานศึกษาเห็นคุณคาและคาดหวังใหครูปฏิบัติงานอยางมี
คุณภาพและมาตรฐาน เช่ือมั่นในประสิทธิภาพการทํางานของครูและความสามารถของนักเรียน 
รวมทั้งความสําคัญในการสรางบรรยากาศของความเห็นอกเห็นใจและความรวมมือของทุกคนใน
สถานศึกษา 
 การยอมรับ หมายถึง การที่สถานศึกษาเปดโอกาสและใหการยอมรับความคิดเห็นที่ดีของ
ครู รวมทั้งยอมรับในความสําคัญและผลงานของครูและนักเรียน 
 ความเอ้ืออาทร หมายถึง การที่สถานศึกษาเอาใจใสดูแล ความเปนอยูการปฏิบัติงานของ
ครู และสนับสนุนใหกาวหนาในหนาที่ 
 ความซื่อสัตยสุจริต หมายถึง การที่สถานศึกษาเห็นคุณคาของความซื่อสัตย ความมานะ
พยายามของครูที่ปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ และการกําหนดแนวทางที่ใหครูทุกคนปฏิบัติตาม โดยยึด
มั่นจริยธรรมเปนหลัก 
 ความหลากหลายของบุคลากร หมายถึง การที่สถานศึกษาใหความสําคัญในความแตกตางใน
เรื่องปรัชญา ความเช่ือ บุคลิกภาพ วิธีสอนที่แตกตางของครูแตละคน การรูจักยืดหยุนในการจัดการเรียน 
การสอนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียน  
 ความผูกพัน หมายถึง ความผูกพันตอองคกร หมายถึง ความเช่ือ ทัศนคติ และความรูสึกนึกคิด
ในจิตใจเกี่ยวกับความเปนสวนหน่ึงของบุคลากรในองคกร มีระดับความมากนอยของความรูสึกเปน
เจาของ หรือความจงรักภักดีที่มีตอองคกร มีความเต็มใจ เสียสละประโยชนสวนตัวเพื่อองคกรและ
ตัดสินใจที่จะเปนสมาชิกอยูในองคกรตอไป  
 ความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐาน หมายถึง ความรูสึกผูกพันที่เกิดจากคานิยม วัฒนธรรม 
หรือบรรทัดฐานของสังคม เปนการตอบแทนที่เกิดข้ึนเพื่อตอบแทนในสิ่งที่บุคคลไดรับจากองคกร 
หรือความเปนหน้ีบุญคุณ ที่ทําใหตองอยูในองคกรตอไป 
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 ความผูกพันตอองคกรดานจิตใจ หมายถึง ความผูกพันที่เกิดจากความรูสึกเปนความรูสึก
ผูกพันและเปนอันหน่ึงอันเดียวกับองคกร รูสึกวาตนเปนสวนหน่ึงขององคกร มีความปรารถนาที่จะ
เปนสมาชิกในองคกร เต็มใจที่จะทุมเทและอุทิศตนใหกับองคกร 
 ความผูกพันตอองคกรดานการคงอยูกับองคกร หมายถึง ความผูกพันที่เกิดจากการคิด
คํานวณของบุคคล โดยพิจารณาถึงตนทุนที่บุคคลใหกับองคกร ทางเลือกที่มีของบุคคล และผลตอบแทนที่
บุคคลจะไดรับจากองคกร วาการอยูในองคกรจะไดรับประโยชนมากกวาเสียประโยชน พนักงานที่มี
ความผูกพันดานน้ี จะแสดงออกถึงความจําเปนที่จะตองอยูในองคกร 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 หมายถึง หนวยงานที่ดําเนินการจัด
การศึกษาใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประสานและสงเสริม
สนับสนุนการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ใหสามารถจัดการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายและ
มาตรฐานการศึกษา  



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 การวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมองคกรที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากร สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
วัฒนธรรมองคกรที่สงผลตอความผูกพันของบุคลากร ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
 2.1 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกร 
  2.1.1 ความหมายของวัฒนธรรมองคกร 

 2.1.2 ความสําคัญของวัฒนธรรมองคกร 
 2.1.3 ลักษณะของวัฒนธรรมองคกร 
 2.1.4 องคประกอบของวัฒนธรรมองคกร 
 2.1.5 รูปแบบของวัฒนธรรมองคกร 
 2.1.6 ประเภทของวัฒนธรรมองคกร 

 2.2 แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับความผูกพัน 
  2.2.1 ความหมายของความผูกพัน 

 2.2.2 ความสําคัญของความผูกพัน 
 2.2.3 องคประกอบของความผูกพัน 
 2.2.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความผูกพัน  
 2.2.5 ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันในองคกร 

 2.3 สภาพพื้นที่ที่ศึกษา 
 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกร 
 2.1.1 ความหมายของวัฒนธรรมองคกร 
 ไดมีนักวิชาการและนักวิจัยหลายทานไดใหความหมาย “วัฒนธรรมองคกร” ไวหลากหลาย 
ซึ่งพอจะสรุปไดดังน้ี 
 Swals (1995, p. 62) ไดกลาววา วัฒนธรรมองคกร หมายถึง คติฐาน เบื้องตนและคานิยม 
ซึ่งสมาชิกไดรับการกําหนดรวมกันใหเปนไปในแนวทางขององคกร  
 Hofstede (1997, p. 180) ไดกลาววา วัฒนธรรมองคกร หมายถึง แบบแผน ความคิด 
ความรูสึกของสมาชิกที่ไดรับการกําหนดรวมกันภายในองคกรซึ่งมีผลทําใหสมาชิกขององคกรน้ัน
แตกตางไปจากสมาชิกขององคกรอื่น 
 ศนิตา หิรัญรัศมี (2546, หนา 9) ไดกลาววา วัฒนธรรมองคกร หมายถึง คานิยม ความเช่ือ 
ความคิด จิตสํานึก รูปแบบพฤติกรรม ซึ่งคนในองคกรมีอยูรวมกัน และถูกใชเปนกรอบความคิด 
แนวทางหรือแบบแผนในการดํารงชีวิตอยูในองคกร 
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 ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน (2547, หนา 212) ไดใหความหมายไววา วัฒนธรรมองคกร
หมายถึง ความเช่ือหรือคานิยมหรือสมมติฐานที่มีรวมกันในองคกร ซึ่งเกิดจากปฏิสัมพันธของคนใน
สังคมหรือในองคกร เปนสิ่งที่รวมกันระหวางสมาชิกของกลุมสังคม ซึ่งเราสามารถเรียนรูสรางข้ึน และ
ถายทอดไปยังคนอื่นไดโดยมีทัง้สวนที่เปนวัตถุและสัญลักษณ 
 Schein (1992, p. 12, สุประวีณ พงษศิริสุนทร, 2548, หนา 11) ไดกลาววา วัฒนธรรมองคกร 
หมายถึง แบบแผนของคติฐานที่กลุมไดเรียนรูรวมกันวาสามารถแกปญหาการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมภายนอก 
และปญหาในการบูรณาการภายในองคกร ซึ่งไดรับการพิจารณาวาสมเหตุสมผล ดังน้ัน ถึงถูกนํามา
ถายทอดใหแกสมาชิกใหมวาเปนแนวทางที่ถูกตองที่จะยอมรับ คิด และรูสึกถึงความเกี่ยวของกับ
ปญหาดังกลาว 
 สุประวีณ พงษศิริสุนทร (2548, หนา 12) ไดกลาววา วัฒนธรรมองคกร หมายถึง ความคิด 
ความเช่ือรวมกนัของคนในกลุมแลวจึงกอใหเกิดเปนแบบแผนพฤติกรรมของกลุมและจากความหมาย
ที่นักวิชาการใหไวน้ันพบวาวัฒนธรรมองคกรสามารถแบงเปนองคประกอบตาง ๆ ไดและสามารถ
จัดเรียงเปนช้ัน เกิดเปนระดับช้ันของวัฒนธรรมองคกร  
 Schein (อางใน ธีรศักด์ิ กัญจนพงศ, 2549, หนา 123) กลาวถึงวัฒนธรรมองคกรวา หมายถึง 
ระบบ (System) ของความเช่ือ (Beliefs) และคานิยม (Values) ที่ถูกยึดถือรวมกัน พัฒนาข้ึนและกําหนด
พฤติกรรมของสมาชิกในองคกร หรือสิ่งที่คอยเช่ือมโยงสมาชิกขององคกรแตละคนเขาดวยกัน 
 สุนทร โคตรบรรเทา (2551, หนา 158) กลาววา วัฒนธรรมองคกร หมายถึง แบบแผนของ
ความเช่ือ ความคิดและสมมติฐานตาง ๆ ที่มีรวมกันของสมาชิกในองคกร คุณลักษณะสําคัญของ
วัฒนธรรมองคกร ไดแก ขอบังคับทางพฤติกรรมที่สังเกตไดตาง ๆ  ปทัสถาน คานิยมเดน ปรัชญา กฎระเบียบ
และความรูสึก 
 อริษา ทาวแดนคํา (2552, หนา 9-10) ใหความหมายวา วัฒนธรรมองคกร หมายถึง แบบแผน
หรือมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติที่มีลักษณะเฉพาะรวมกันของคนในองคกร ใชเปนตัวกําหนด
พฤติกรรมของคนในองคกร ซึ่งเปนทั้งสวนที่มองเห็นโดยการรับรูผานสัญลักษณและพิธีกรรมและสวน
ที่อยูภายในซึ่งเปนคานิยม ความเช่ือพื้นฐานขององคกร บรรทัดฐาน อุดมการณ และความเขาใจของ
สมาชิกในองคกร ซึ่งสามารถถายทอดไปยังสมาชิกใหมเพื่อนําไปใชเปนแนวทางในองคกร 
 พรทิพย ไชยประณิธาน (2553, หนา 11) ไดกลาววา วัฒนธรรมองคกร หมายถึง แนวการ
ดําเนินชีวิตของคนในองคกร มีการกําหนดบรรทัดฐานและคานิยมรวมกันเพื่อยึดเปนหลักในการใช
ชีวิตอยูในองคกร 
 สุริยะ หรรษคุณาฒัย (2550, หนา 1) ไดใหความหมายไววา วัฒนธรรมองคกร หมายถึง 
คานิยม ประเพณี แนวทางและมาตรฐานสําหรับพฤติกรรมที่เหมาะสมซึ่งกําหนดไวเปนวิถีการ
ประพฤติในองคกร เพื่อความมีประสิทธิผลและความอยูรอดขององคกร วัฒนธรรมองคกรจึงเกิดข้ึน
จากอุดมคติ แนวคิด ทัศนคติ คานิยม ความเช่ือและการกระทําอันเปนที่ยอมรับของบุคคลในองคกร 
โดยไดหลอหลอมผสมผสานเขาดวยกัน บูรณาการจนกลายเปนบุคลิกภาพขององคกร 
 สรุปไดวา วัฒนธรรมองคกร หมายถึง คานิยม ความคิด ระบบ ความเช่ือ แบบแผน คติฐาน 
จิตสํานึก ความรูสึกของสมาชิกในองคกรที่ถูกยึดถือรวมกันเปนองคกรกอใหเกิดเปนแบบแผน
พฤติกรรมของกลุม เปนความเช่ือรวมกันของคนในกลุมหรือเช่ือมโยงสมาชิกขององคกรแตละคนเขาดวยกัน 
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 2.1.2 ความสําคัญของวัฒนธรรมองคกร 
 ไดมีนักวิชาการและนักวิจัยหลายทานไดอธิบายความสําคัญของวัฒนธรรมองคกร                  
ไวหลากหลาย ซึ่งพอจะสรุปได ดังน้ี 
 Pheysey (1993, ธีรพร สุทธิโส, 2550, หนา 11) ไดกลาววา ความสําคัญของวัฒนธรรม
องคกรตอปจจัยเงื่อนไขตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการกําหนดแบบแผน และลักษณะการประพฤติปฏิบัติ
ของสมาชิกในองคกรในระดับบุคคล และองคกรมีดังน้ี 
 1) วัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลง (Culture and Change) เนนการเปลี่ยนแปลงปจจัย
ทางดานเศรษฐกิจ อุดมการณ และเปาหมายตาง ๆ ของสังคม ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีเกี่ยว
เน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงทางดานวัฒนธรรม กลาวคือการทําความเขาใจในลักษณะของวัฒนธรรม
องคกรของแตละองคกรที่มีความแตกตางกัน ควรพิจารณาถึงลําดับการพัฒนาการของวัฒนธรรม
องคกรดวยโดยพิจารณาถึงความสอดคลองของขวัญจากการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดลอมภายใน
และภายนอกองคกร ซึ่งพัฒนาการของวัฒนธรรมองคกรน้ันมีหลายระดับและแตละระดับก็มีสาระ
หนาที่และนําไปสูการพัฒนาที่แตกตางกันดวย ซึ่งจะเห็นไดวาการรับรูถึงกลไกการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมองคกร การนําไปสูการพัฒนาองคกรที่เหมาะสมและสอดคลองกันตอไป 
 2) วัฒนธรรมองคกรกับการควบคุม (Culture and Control) การควบคุมไดมีการจําแนก
ไว 2 ลักษณะ คือ การควบคุมปกติทั่วไป (Regulation Control) เปนการควบคุมที่มีอิทธิพลมาจาก
สภาพแวดลอมภายนอก เพื่อเปนแนวทางและมาตรการในการปฏิบัติงานขององคกร ลักษณะตอมา 
คือ การควบคุมโดยการรับรูหรือการทําความเขาใจ (Appreciation Control) เปนมาตรการในการ
สรางวัฒนธรรมองคกรที่สนับสนุนและมุงเนนความสําเร็จในงาน โดยการคัดเลือกและจําแนกคานิยมที่
สอดคลองกับองคกร ทั้งน้ี เพื่อเปนเครื่องมือที่ใชในการเหน่ียวรั้ง และกําหนดทิศทางการประพฤติ
ปฏิบัติของสมาชิกในองคกร 
 3) วัฒนธรรมกับการออกแบบองคกร (Culture and Organization Design) คือ การสรางสรรค
เชิงโครงสรางขององคกรที่จะดําเนินการกําหนดกิจกรรม อํานาจหนาที่ การตัดสินใจ และรูปแบบ
ความสัมพันธของงาน ซึ่งจะมีลักษณะที่แตกตางกันออกไป 
 4) วัฒนธรรมกับการออกแบบงาน (Culture and Job Design) เปนกระบวนการนําไปสู
การออกแบบงานที่สอดคลองกับผูปฏิบัติงาน เพื่อกอใหเกิดผลผลิตสูงสุด ซึ่งอาจกลาวไดวาการ
ออกแบบงานที่ชัดเจนและรัดกุมจะทําใหการปฏิบัติงานงายข้ึน (Simplification) และในเรื่องของการ
ขยายงาน (Job Enlargement) กลายเปนแนวทางการประพฤติปฏิบัติในการทํางานของสมาชิกในองคกร 
 5) วัฒนธรรมกับการจูงใจ (Culture and Motivation) การที่จะสามารถจูงใจไดน้ันเกิด
จากการตอบสนองที่แตกตางกัน ดังน้ัน วัฒนธรรมจะถูกกําหนด หรือไดรับอิทธิพลจากลักษณะการจูงใจ 
2 ลักษณะหลัก คือ การจูงใจภายนอก และการจูงใจภายใน 
 6) วัฒนธรรมกับการตัดสินใจ (Culture and Decision Making) จากสภาวะแวดลอมที่
แตกตางกันของแตละองคกร ดังน้ัน ระดับการตัดสินใจในการแกปญหา จึงบงบอกถึงอํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบและบทบาทของสมาชิกในองคกร ซึ่งกระบวนการตัดสินใจน้ี ยอมเปนปจจัยหน่ึงใน
การวางรูปแบบการประพฤติปฏิบัติของสมาชิกในองคกร 
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 7) วัฒนธรรมกับพฤติกรรมกลุม (Culture and Group Behavior) พฤติกรรมของการ
ทํางานของแตละองคกรจะมีลักษณะ และวิถีทางการประพฤติปฏิบัติน้ัน ข้ึนอยูกับลักษณะเฉพาะ
บุคคลของสมาชิกในกลุม ประเภทของงาน และกลุมพลวัตร (Group Dynamic) ซึ่งรูปแบบ หรือแบบ
แผนตาง ๆ น้ัน เปนปจจัยที่มีอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมขององคกรน้ัน ๆ 
 8) วัฒนธรรม ภาวะผูนําและการจัดการ (Culture, Leadership and Manage ment) 
บทบาทของผูนํามีสวนผลักดันในการกําหนดนโยบายเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ซึ่งลักษณะภาวะผูนําที่แตกตางกันในแตละองคกรสงผลใหมีการจัดการที่มีความแตกตางกันไปดวย 
รวมถึงทิศทางของคานิยม ปทัสถานที่สมาชิกในองคกรยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ 
 9) วัฒนธรรมกับการพัฒนาองคกร (Culture and Organization Develop ment) องคกรมี
ประสิทธิภาพและศักยภาพในการดําเนินงานที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังน้ัน การพัฒนาองคกรจึงเปนมาตรการในการกําหนด เปลี่ยนแปลงและพัฒนา 
รูปแบบพฤติกรรมของบุคคลเพื่อใหมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่จะเกิดข้ึน 
 วัฒนธรรมองคกรถือเปนคุณคาที่ยึดเหน่ียวสมาชิกไวดวยกันทําใหสมาชิกเกิดความเช่ือมั่น
ในองคกรและทุมเทพลังกายพลังใจใหกับองคกรอยางเต็มที่ ซึ่งกระบวนการน้ีจะเริ่มจากตัวบุคคล  
อาจเปนผูนําหรือผูที่มีบทบาทหนาที่สําคัญในองคกรน้ันโดยบุคคลเหลาน้ีคิดคนหรือมีแนวคิดถึงวิธีการ
หรือวัฒนธรรมใหม ๆ จากน้ันก็จะเกิดกลุมแนวรวมหรือการถายทอดการรับรู จนกลายเปนความเช่ือ
หรือคานิยมที่กลุมแนวรวมไดสรางข้ึน แลวก็จะถูกเผยแพรใหเปนที่ยอมรับโดยทั่วกันในกลุมสมาชิก
ขององคกร น่ันก็ถือเปนวัฒนธรรมองคกรขององคกรน้ัน ๆ และในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาองคกรน้ัน 
วัฒนธรรมองคกรถือเปนเงื่อนไขสําคัญในการกําหนดกลยุทธและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาทีข่อง
สมาชิกในองคกร 
 ธีรศักด์ิ กัญจนพงศ (2549, หนา 124) ไดกลาวถึงความสําคัญของวัฒนธรรมองคกรไววา 
วัฒนธรรมขององคกร ประกอบดวย 
 1) ลักษณะเฉพาะขององคกร (Organizational Identity) ตอสมาชิก เชน ผูบริหารของ
บริษัท Southwest Airline แจงใหพนักงานทราบวาบริษัทจะปฏิบัติตอพวกเขาเทียบเทากับลูกคา
และใหรางวัลแกผูปฏิบัติงานเกินกวาหนาที่ 
 2) สนับสนุนใหเกิดความสามัคคี (Collective Commitment) เชน บริษัท 3M ซึ่งมีคานิยม
องคกรวาจะเปนองคกรที่พนักงานภูมิใจในการเปนสวนหน่ึง ทําใหอัตราการลาออกของพนักงานลดลง 
3 เปอรเซ็นต โดยผูจัดการคนหน่ึงกลาวจากใจ เขาทํางานมา 27 ป เพราะไมพบเหตุผลที่จะลาออก 
 3) เพิ่มความมั่นคงทางระบบสังคม (Social-system Stability) หากในองคกรมีความขัดแยง
และการเปลี่ยนแปลงมากเทาใด พนักงานยอมตองการสภาพแวดลอมการทํางานเชิงบวก แรงจูงใจ
และความมั่นคงทางระบบสังคมมากข้ึนเทาน้ัน เชน บริษัท 3M สรางความมั่นคงทางระบบสังคมโดย
การจางพนักงานที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาและใหเวลาแกผูที่ถูกใหพนจากตําแหนงเปนเวลา 
6 เดือนกอนที่จะสิ้นสุดหนาที่ 
 4) กําหนดพฤติกรรมของพนักงาน (Behavioral Shaping) โดยชวยใหพวกเขาเขาใจสภาพ 
แวดลอมรอบตัว ชวยพนักงานเขาใจวาองคกรทําอะไรอยู สาเหตุที่ตองทําและวิธีการบรรลุผลตาม
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เปาหมายระยะยาว ดังเชนบริษัท 3M มีการคาดหวังในนวัตกรรม โดยวางแผนการทดลองงานและ
การชวยงาน ทําใหบริษัทไดพนักงานที่สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาถึง 30 เปอรเซ็นต 
 บางครั้งวัฒนธรรมเขมแข็งพอที่จะเขามาแทนที่โครงสรางองคกร โดยหวังวาวัฒนธรรมจะ
มาแทนที่กฎและระเบียบที่เปนทางการ ทําใหพนักงานจะยึดถือวัฒนธรรมเปนแนวทางการปฏิบัติงาน
แทนการยึดถือกฎระเบียบขององคกร 
 โดยสรุป วัฒนธรรมองคกรมีความสําคัญ เพราะถือวาเปนคุณคาที่ยึดเหน่ียวสมาชิกไว
ดวยกันทําใหสมาชิกเกิดความเช่ือมั่นในองคกรและทุมเทพลังกายพลังใจใหกับองคกรอยางเต็มที่ชวย
สนับสนุนใหเกิดความสามัคคี ความมั่นคงในหนวยงานและกําหนดพฤติกรรมของบุคลากรในหนวยงาน 
และหากองคกรใดที่มีวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็ง บุคลากรในหนวยงานน้ัน สามารถยึดวัฒนธรรมองคกร
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานได 
 2.1.3 ลักษณะของวัฒนธรรมองคกร 
 ไดมี นักวิชาการและนักวิจัยหลายทานไดอธิบายลักษณะของวัฒนธรรมองคกรไว
หลากหลาย ซึ่งพอจะสรุปไดดังน้ี 
 Robbins (2003, หนา 525, อรุณรัตน คันธา, 2550, หนา 27) เปนผูที่สนใจและศึกษา
คนควาในเรื่องของลักษณะวัฒนธรรมองคกร พบวามีลักษณะดังน้ี 
 1) การริเริ่มสวนบุคคล (Individual Initiative) ไดแก ระดับความรับผิดชอบ อิสรภาพ 
และความเปนอิสระที่แตละคนจะพึงมี 
 2) ความอดทนตอความเสี่ยง (Risk Tolerance) ไดแก ระดับที่พนักงานอดทนใหมีความ
กาวราวเปลี่ยนแปลง และความเสี่ยง 
 3) การกําหนดทิศทาง (Direction) ไดแก ระดับที่องคกรกําหนดวัตถุประสงคและความ
คาดหวังในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
 4) การประสานกันหรือการรวมมือกัน (Integration) ไดแก ระดับที่หนวยงานตาง ๆ  ในองคกร
ไดรับการกระตุนใหเกิดพฤติกรรมการประสานและรวมมือกัน 
 5) การสนับสนุนทางการจัดการ (Management Support) ไดแก ระดับที่ผูจัดการได
จัดเตรียมหรือใหการติดตอสื่อสารที่ชัดเจน ใหความชวยเหลือสนับสนุนผูใตบังคับบัญชา 
 6) การควบคุม (Control) ไดแก จํานวนของกฎระเบียบและปริมาณของการควบคุมบังคับ
บัญชาโดยตรงที่นํามาใชในการดูแลและควบคุมพฤติกรรมของพนักงาน 
 7) เอกลักษณ (Identity) ไดแก ระดับของสิ่งที่สมาชิกสรางเอกลักษณใหแกองคกรในฐานะ
สวนรวมมากกวาในสวนของกลุมทํางานเฉพาะหรือกลุมวิชาชีพ 
 8) ระบบการใหรางวัล (Reward System) ไดแก ระดับการกําหนดการใหรางวัล เชน การเลื่อน
ตําแหนง โดยอาศัยเกณฑจากการปฏิบัติของพนักงาน 
 9) ความอดทนตอความขัดแยง (Conflict Tolerance) ไดแก ระดับความอดทนของพนักงาน
ตอการกระตุนจากลักษณะทีป่รากฏของความขัดแยง และการวิพากษวิจารณโดยตรง 
 10) แบบแผนของการติดตอสื่อสาร (Communication Pattern) ไดแก ระดับของการสื่อสาร
ในองคกรที่ถูกจํากัดโดยระดับของคําสั่งตามสายงานอยางเปนทางการ 



14 

 วันชัย มีชาติ (อางใน ธันวาพร พวงทอง, 2553, หนา 12-14) ไดกลาววา ลักษณะของวัฒนธรรมองคกร
จะประกอบดวยลักษณะดังน้ี 
 1) ความคิดริเริ่มสรางสรรคและความกลาเสี่ยง (Innovation and risk taking; risk tolerance) 
เปนระดับของการสนับสนุนใหพนักงานประดิษฐคิดคน หรือริเริ่มสิ่งใหม ๆ ตลอดจนมีความกลาเสี่ยง
ในการปฏิบัติงานหรือตัดสินใจในองคกร 
 2) การใหความสนใจในรายละเอียด (Attention to detail) คือ การที่พนักงานใหความสําคัญ             
ในรายละเอียดการดําเนินการในองคกรเพียงไร กลาวคือองคกรมุงหวังใหพนักงานปฏิบัติงานตาง ๆ 
โดยใหความสําคัญกับผลสําเร็จ หรือผลงานขององคกรมากกวากระบวนการหรือวิธีการในการ
บรรลุผลดังกลาว เปนการพิจารณาวาองคกรเนนผลงานหรือวิธีในการทํางาน 
 3) การมุงผลสําเร็จ หรือผลงาน (Outcome orientation) ระดับของการที่ผูบริหารในองคกร
ใหความสําคัญกับผลสําเร็จ หรือผลงานขององคกรมากกวากระบวนการ หรือวิธีการในการบรรลุผล
ดังกลาวเปนการพิจารณาวาองคกรเนนผลงาน หรือวิธีในการทํางาน 
 4) การใหความสําคัญกับบุคคล (People orientation) การตัดสินใจหรือดําเนินการตาง ๆ  
ในองคกร พิจารณาถึงผลกระทบที่มีตอบุคคลในองคกรมากเพียงไร เปนการพิจารณาลักษณะของ
องคกรดานการใหความสําคัญของบุคคล 
 5) การทํางานเปนทีม (Team-orientation) องคกรมีการออกแบบงานหรือจัดรูปงานที่ให
การทํางานมีการรวมกันทํางานในรูปทีมงานมากกวาใหบุคคลแตละคนทํางานโดยอิสระหรือเนนการ
ทํางานรายบุคคล 
 6) การทํางานเชิงรุก (Aggressiveness) องคกรใหความสําคัญกับระดับของการแขงขัน
และการปฏิบัติงานเชิงรุกของพนักงานในองคกรมากนอยเพียงใด องคกรกระตุนหรือเนนการแขงขัน
มากกวาปลอยใหทุกอยางดําเนินไปเรื่อยๆ หรือตามยถากรรมมากนอยเพียงไร 
 7) ความมีเสถียรภาพ (Stability) ระดับของการใหความสําคัญกับการรักษาเสถียรภาพ
และสภาพเดิมขององคกรมีมากนอยเพียงไร 
 8) ทิศทางขององคกร (Direction) การปฏิบัติงานขององคกรมีการกําหนดเปาหมายและ
ผลการปฏิบัติงานไวชัดเจนมากนอยเพียงไร 
 9) บูรณาการในองคกร (Integration) คือระดับของการปฏิบัติงานรวมกันระหวางหนวยงานยอย ๆ  
ในองคกร การสนับสนุนใหมีการประสานงานระหวางหนวยงานยอยการปฏิบัติการที่สอดคลอง
กลมกลืนกันของหนวยงานยอยในองคกร 
 10) การสนับสนุนจากผูบริหาร (Management support) ไดแก ระดับของการใหการ
ชวยเหลือและสนับสนุนตอผูใตบังคับบัญชาของผูบริหาร 
 11) การควบคุม (Control) ไดแก การที่องคกรมีกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนการ
บังคับบัญชาโดยตรงในการควบคุมพฤติกรรมของพนักงาน 
 12) การเปนสวนหน่ึงขององคกร (Indentity) คือ ระดับของการที่สมาชิกในองคกรมีความเช่ือ
หรือเห็นวาตนเปนสมาชิกขององคกรและมององคกรในภาพรวมมากกวาการสนใจเฉพาะหนวยงาน
ของตน 
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 13) ระบบการใหรางวัล (Reward system) ไดแก การที่องคกรมีระดับของการใหรางวัล
จากผลงานของพนักงานมากกวาการใหรางวัลจากความสนิทกัน ระบบอาวุโส หรือความชอบสวนตัว 
 14) การจัดการกับความขัดแยง (Conflict tolerance) คือ ระดับของการที่องคกรสนับสนุนให
ผูปฏิบัติงานสามารถวิพากษวิจารณและจัดการความขัดแยงอยางเปดเผย 
 15) รูปแบบการติดตอสื่อสาร (Communication pattern) คือระดับของความเปนทางการใน
การติดตอสื่อสารตามสายการบังคับบัญชา 
 Patterson, Purkey and Parker (1986, pp. 90-100, กัญญาณัฐ บุญพวง, 2551, หนา 20-24) 
ไดกลาวถึง วัฒนธรรมองคกรในสถานศึกษาวามีประเด็นตางๆ ที่เปนตัวบงช้ีได 10 ประการ คือ  
 1. ความมุงประสงคของสถานศึกษา (School purposes) ในการทํางานหรือประกอบ
กิจกรรมตาง ๆ มนุษยมักจะทําโดยมีจุดมุงหมาย เพื่อปฏิบัติใหบรรลุความประสงค ที่ ต้ังไว 
เชนเดียวกันกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาทกุแหง ตางมีจุดมุงหมายที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุความ
มุงประสงค เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน แพตเตอรสัน เพอรกี้ และพารเกอร (Patterson, 
Purkey and Parker, 1986, pp. 90-100, กัญญาณัฐ บุญพวง, 2551, หนา 20-24) ไดกลาวถึงความ
มุงประสงคของสถานศึกษา (School purposes) วาองคกรใดหรือสถานศึกษาใดจะอยูรอดและมี
ความเจริญรุงเรือง ความสําคัญอยูที่ตัวบุคคลที่ทํางานรวมกันในองคกร นับต้ังแตผูบริหารลงไปจนถึง
ผูปฏิบัติงานในระดับลาง ในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพน้ันควรคํานึงถึงความมุงประสงคของ
สถานศึกษาเปนสําคัญ การกําหนดความมุงประสงคเปนข้ันตอนตอเน่ือง จากการกําหนดสภาพ
ปจจุบันและปญหา หากไมทราบปญหายอมไมสามารถกําหนด ความมุงประสงคที่ดี มีความสอดคลอง
กับปญหาและความตองการที่แทจริงขององคกร เมื่อสถานศึกษากําหนดความมุงหมายของ
สถานศึกษาแลวควรประชาสัมพันธช้ีแจงใหบุคลากรในสถานศึกษาเขาใจ เห็นคุณคาและความสําคัญ
เกี่ยวกับความมุงประสงคของสถานศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการและประเมินผลรวมกัน 
รวมทั้งคํานึงถึงการตัดสินใจที่มีผล ตอความมุงประสงคของสถานศึกษาดวย 
 2. การมอบอํานาจ (empowerment) ในสถานศึกษาผูบริหารเปนผูใชอํานาจไดตามตําแหนง 
แตในการปฏิบัติราชการในสถานศึกษาผูบริหารมีภาระหนาที่มาก จึงตองมีการแบงอํานาจในการ
รับผิดชอบไปยังผูที่อยูในตําแหนงรองลงไปชวยจัดทํา แตทั้งน้ีผูใชอํานาจน้ันจะตองใชโดยไมขัดกับ
ความมุงประสงคของสถานศึกษาที่ต้ังไวซึ่ง แพตเตอรสันและคณะ (Patterson et al, 1986) ไดกลาวถึง
การมอบอํานาจวา ผูบริหารจะตองเห็นความสําคัญของการมอบอํานาจการตัดสินใจแกครูอาจารยใน
บางสถานการณ พรอมทั้งใหโอกาสในการรับรูขาวสารและการไดรับปจจัยตางๆ ในการปฏิบัติงานแก
ครูอาจารยในสถานศึกษาอยางเทาเทียมกัน ความจําเปนในการมอบอํานาจแกหัวหนาช้ันรองลงไปมี
ความจําเปนอยางย่ิง หลักเกณฑในการมอบอํานาจหนาที่ใหกับผูบังคับบัญชาช้ันรองลงไปยอมข้ีนอยู
กับขนาดของงานที่จะรับผิดชอบ ตามปกติมักจะกําหนดขอบเขตของอํานาจเปนลายลักษณอักษร 
 3. การตัดสินใจ (decision making) การตัดสินใจเปนภาระกิจที่สําคัญของการบริหารเปน
สวนหน่ึงของความสําเร็จ หรือความลมเหลวขององคกร เพราะการตัดสินใจเปนการเลือกวิธีปฏิบัติที่
เห็นวาดีที่สุดเพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว ซึ่งนอกจากจะตองมีขอมูลสารสนเทศที่ถูกตองเปน
ปจจุบันแลว ยังเกี่ยวของกับการมีสวนรวมในการตัดสินใจของผูที่เกี่ยวของทุกฝาย การตัดสินใจจงึเปน
ภารกิจที่ผูบริหารครูและผูที่เกี่ยวของรวมกันกําหนดเปาหมายที่สําคัญเพื่อเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด โดย
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ที่ทุกฝายมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการตัดสินใจ ผูบริหารควรคํานึงถึงความเปนไปไดและ
ผลกระทบที่เกิดข้ึนแกสถานศึกษา พรอมทั้งมีขอมูลที่เปนองคประกอบในการตัดสินใจมากข้ึน การตัดสินใจ
ถือวาเปนสิ่งสําคัญย่ิงของกระบวนการบริหาร เปนพฤติกรรมหลักของการบริหาร เปนเสมือน
เครื่องมือทดสอบความสามารถผูบริหาร และเปนพฤติกรรมที่นักบริหารไดนําไปเปนองคประกอบที่
เปนตัวช้ีถึงความมีประสิทธิภาพของการบริหาร ผูบริหารตองตัดสินใจเกือบทุกเรื่องภายในองคกรหาก
ผูบริหารตัดสินใจผิดพลาดยอมหมายถึงอนาคตขององคกร 
 4. ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของสถานศึกษา (sense of community) การที่คนเราทํางาน
รวมกันในองคกรใด ๆ ก็ตาม ถามีความประทับใจในสถานที่น้ันก็จะเกิดความรูสึกรักและผูกพันใน
สถานที่น้ัน รูสึกวาตนเองเปนสวนหน่ึงขององคกรน้ัน ๆ  ซึ่งแพตเตอรสัน และคณะ (Patterson and other) 
ใหแนวคิดวาในการดําเนินงานควรยึดถือสถานศึกษาเปนหลัก โดยถือวาครูและบุคลากรทุกคนมีสวนรวม
ในการปฏิบัติงาน จึงควรใหความชวยเหลือและพัฒนาบุคลากร ตลอดจนกระตุนใหบุคลากรมี
ความรูสึกเปนเจาของ มีความผูกพัน รูสึกรับผิดชอบชวยเหลือและพัฒนาสถานศึกษารวมกันใหมากที่สุด 
 5. ความไววางใจ (trust) ผูบริหารควรใหโอกาสครู เลือกทํางานตามความตองการและให
ความไววางใจวาครูจะสามารถตัดสินใจไดเปนอยางดี เมื่อคนเรามีความไววางใจซึ่งกันและกันจะเกิด
ความรูสึกเช่ือมั่น อบอุน ยอมรับในคาแหงความเปนมนุษยซึ่งกันและกัน การปฏิบัติงานตาง ๆ ภายใน
โรงเรียนจะดําเนินไปไดอยางสะดวกราบรื่นย่ิงข้ึน 
 6. ความมีคุณภาพ (quality) การปฏิบัติงานภายในองคกรใด ๆ ตางก็ยอมคาดหวัดวา
ผลงานที่ออกมามีคุณภาพและไดมาตรฐาน ซึ่งในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาจะตองคํานึงถึง
มาตรฐานของงานและคุณภาพของครูและนักเรียน โดยมีความเช่ือวาครูและนักเรียนสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพ โดยครูอาจารย จะกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมและ
กอใหเกิดความรูสึก ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน มีความไววางใจกันและความรูสึกแบบครอบครัว 
สรางบรรยากาศแหงความเห็นอกเห็นใจเปนการเพิ่มแรงจูงใจและสรางขวัญในการทํางาน 
 7. การยอมรับ (recognition) เปนการที่โรงเรียนเปดโอกาสและใหการยอมรับความคิดเหน็ทีดี่
ของครู รวมทั้งยอมรับในความสําเร็จและผลงานของครูและนักเรียน สําหรับความตองการไดรับการ
ยกยองนับถือเปนความตองการทางสังคมของมนุษย ความตองการที่จะใหคนอื่นยอมรับเปนผลทําให
มนุษยตองเปลี่ยนคานิยม แนวคิด ตลอดจนเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ความตองการที่จะเห็นตนเองสําคัญ 
ไดแก ความตองการที่จะใหผูอื่นยกยอง สรรเสริญ ชมเชย ความตองการที่จะควบคุมผูอื่น ใชอิทธิพล
หรือออกคําสั่งใหผูอื่นปฏิบัติตามความตองการที่จะเปนอิสระ ความตองการเสรีภาพจากการกดข่ีทั้ง
ปวง ความตองการที่จะเปนตัวของตัวเอง ความตองการที่จะประสบความสําเร็จ ความตองการที่จะ
เอาชนะอุปสรรคทั้งปวง ความตองการของบุคคลเปนตนเหตุแหงปญญาและความยุงยากในการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลที่ไดรับอํานาจตามกฎหมายใหเปนผูนําใน
การดําเนินงานของสถานศึกษาเพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว ผูบริหารจึงเปนผูมี
อิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดและพฤติกรรมของผูรวมงาน อีกทั้งมีบทบาทตอความสําเร็จและความ
ลมเหลวของงาน  
 8. ความเอื้ออาทร (caring) โรงเรียนควรเอาใจใสดูแลความเปนอยูการปฏิบัติงานของครู 
และสนับสนุนใหมีความกาวหนาในหนาที่ ผูบังคับบัญชาเปนบุคคลสําคัญตอผูใตบังคับบัญชาจะตองใช
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เวลาวางใกลชิดกับผูใตบังคับบัญชา ใหความเอาใจใสดูแลความเปนอยู การปฏิบัติงานและความกาวหนาใน
อาชีพของผูใตบังคับบัญชา เพื่อเปนการสรางความพึงพอใจตอผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาควร
อธิบายใหผูใตบังคับบัญชาทราบถึงสิทธิ หนาที่ลักษณะงาน ระเบียบขอบังคับขององคกร สายการ
บังคับบัญชา อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบรวมทั้งทําใหผูใตบังคับบัญชารูสึกวาตนเองเปนสวนหน่ึง
ขององคกร การที่บุคลากรจะทํางานอยางมีคุณภาพและใหความรวมมือเปนอยางดีน้ัน บุคลากรตางก็
ปรารถนาใหผูบังคับบัญชาใหความเอาใจใส ดูแลและเอื้ออาทรในความเปนอยู การปฏิบัติงาน
ตลอดจนความกาวหนาในอาชีพของตน สิ่งตาง ๆ เหลาน้ีเปนขวัญและกําลังใจในการที่จะสรางความ
พึงพอใจใหแกบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
 9. ความซื่อสัตยสุจริต (integrity) คือ การที่โรงเรียนเห็นคุณคาของความซื่อสัตยความ
มานะพยายามของครูที่ปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ และกําหนดแนวทางใหครูทุกคนปฏิบัติตาม โดยยึดมั่น
จริยธรรมเปนหลัก จะเห็นไดวาความซื่อสัตยสุจริตเปนวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับการที่โรงเรียนเห็น
คุณคาในความซื่อสัตยของบุคลากรโดยการชมเชยและใหผลตอบแทนรวมทั้งกําหนดแนวทางที่ควร
ปฏิบัติเพื่อใหทุกคนปฏิบัติตาม และเห็นคุณคาในความมานะพยายามของครูที่ปฏิบัติงานอยาง
สม่ําเสมอไมยอทอ การปฏิบัติของสถานศึกษาตอบุคลากรจะยึดมั่นในแนวทางแหงจริยธรรมเปนหลัก 
ซึ่งจริยธรรมเปนสิ่งจําเปนและมีความสําคัญตอมนุษยทั้งโดยสวนตนและสวนรวม และเปนปจจัย 
พื้นฐานที่ชวยใหสถานศึกษามีความสงบเรียบรอย 
 10. ความหลากหลายของบุคลากร (diversity) การที่โรงเรียนใหความสําคัญในความแตกตาง
เกี่ยวกับปรัชญา ความเช่ือ บุคลิกภาพ วิธีการสอนที่แตกตางของครูแตละคน และการรูจักยืดหยุนใน
เรื่องการจัดการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงความแตกตางของนักเรียนในโรงเรียนในเรื่องของความ
คิดเห็นที่แตกตางกันในการปฏิบัติ และการที่ครู อาจารยแตละคนเกิดการเรียนรู ปรับปรุงและพัฒนา
ตนเอง ใหมีความเช่ือและพฤติกรรมที่คลอยตามกลุม ทําใหเกิดความสามัคคี ยึดเหน่ียวกันระหวาง
สมาชิก ทําใหคงอยูเปนกลุมตอไปไดและโรงเรียนเกิดการพัฒนาใหมีความเจริญกาวหนา นําไปสู
จุดประสงคและแสดงถึงคานิยมของสถานศึกษา 
 สรุปไดวา วัฒนธรรมองคกรมีลักษณะที่หลากหลาย แลวแตองคกรนํามาปรับใหเขากับ
องคกรน้ัน ๆ  แตในภาพรวม วัฒนธรรมองคกรมีลักษณะที่เนนการเปนสวนหน่ึงขององคกร การทํางานเปนทีม 
เพื่อใหบุคลากรมีเปาหมายรวมกันในการทํางาน ซึ่งจะมีระบบการใหรางวัล รูปแบบในการจัดการ
ความขัดแยง เพื่อใหเปนขวัญกําลังใจและใชควบคุมการปฏิบัติงานของสมาชิกในองคกร  
 2.1.4 องคประกอบของวัฒนธรรมองคกร 
 องคประกอบของวัฒนธรรมองคกร (พรทิพย ไชยประณิธาน, 2553, หนา 13) ประกอบดวย 
 1) สภาพแวดลอมขององคกร เปนตัวกําหนดวาการดําเนินงานจะตองทําอะไรเพื่อให
ประสบความสําเร็จ สภาพแวดลอมขององคกรมีอิทธิพลมากที่สุดในการหลอหลอมวัฒนธรรมองคกร 
 2) คานิยม เปนแนวคิดและความเช่ือพื้นฐานขององคกร คานิยมเปรียบเสมือนหัวใจของ
วัฒนธรรมองคกร คานิยมในความหมายที่เห็นเดนชัดสําหรับบุคคลแลวช้ีถึงความสําเร็จ ถาคุณทําอยางน้ี 
คุณก็จะประสบความสําเร็จดวย คานิยมจึงชวยสรางมาตรฐานความสําเร็จภายในองคกรโดยการ
ทํางานใหบรรลุเปาหมาย องคกรที่มีวัฒนธรรมแข็งแกรงตางมีระบบคานิยมที่ซับซอนที่บุคลากรรูกันดี 
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ผูนําในองคกรมักพูดถึงความเช่ือตาง ๆ ที่มีอยูอยางเปดเผย ไมปดบัง และมักทนไมไดตอการเบี่ยงเบน
ไมปฏิบัติตาม 
 3) ขนบธรรมเนียมประเพณี แตละองคกรจะมีระบบและมีรูปแบบที่วางไว ซึ่งแสดงให
บุคลากรเห็นถึงพฤติกรรมที่องคกรคาดหวังในระดับสูงข้ึนไป จะมีพิธีการประเพณีตาง ๆ เปนตัวอยาง
เดนชัดที่องคกรยึดถือและปฏิบัติกันอยูอยางสม่ําเสมอ การเลี้ยงงานเกษียณจะมีพิธีการใหญโต มีการ
กลาวสดุดียกยอง การยกยองบุคลากรดีเดนเปนที่ยอมรับของทุก ๆ คน การจัดงานรําลึกถึงพระคุณ
ของอดีตผูมีอุปการคุณตอองคกร สิ่งเหลาน้ีเปนขนบธรรมเนียมที่องคกรหลายแหงยึดถือและจัดอยาง
สม่ําเสมอ 
 4) ขายวัฒนธรรม คือ ชองทางการสื่อสารอยางไมเปนทางการอันสําคัญภายในองคกร โดยจะม ี
“ผูนําสาร” คานิยมเรื่องราวของวีรบุรุษตาง ๆ พวกชอบเลา ชอบซุบซิบ นักสืบ นักเทศน เปนขายการ
สื่อสารที่ทรงพลังในองคกร การควบคุมขายตัวบุคคลเหลานน้ีใหไดเปนวิธีเดียวที่จะชวยใหคนอื่น ๆ 
รับรูเขาใจเรื่องราวตาง ๆ ที่เกิดข้ึนอยางถูกตอง บุคลากรเกาแกอาจไรคาในสายตาของผูบริหารที่ไม
เขาใจกลวิธีในการสรางวัฒนธรรมที่แข็งแกรง แตถาผูบริหารสามารถใชทรัพยากรบุคคลเชนน้ีเปน
เครือขายวัฒนธรรม เปนผูคอยใหกําลังใจบุคลากรในปจจุบันไดก็จะเกิดประโยชนแกองคกรเชนกัน 
ประวัติศาสตร ความเปนมา เบื้องหลังการแขงขัน ความสําเร็จในอดีตจะอยูในความทรงจําของขาย
วัฒนธรรมและสามารถนําออกมาถายทอดไดอยางนาสนใจ ประวัติความเปนมาขององคกรเปนสิ่งที่บุคลากร
ทุกคนควรทราบแตยากนักที่จะไดรับการถายทอดใหเกิดความซาบซึ้งถาไมผานขายวัฒนธรรม 
 Novabizz (2548) สรุปวัฒนธรรมองคกรมีองคประกอบหลักที่สําคัญอยู 3 ประการคือ 
 1) สวนประกอบของวัฒนธรรมองคกรที่สังเกตเห็นได (Observable Culture Element) 
องคประกอบที่สังเกตเห็นไดของวัฒนธรรม เปนสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นไดทั้งภายในและภายนอก               
ทั้งสองอยางเปนองคประกอบที่สําคัญเชนเดียวกับเครื่องแบบของบริษัท การใชภาษาเฉพาะการมี
ปฏิสัมพันธระหวางกันที่เปนทางการ การจัดสํานักงาน การตกแตง และการปรับช่ือเสียงบริษัทในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับเหตุการณทางสังคม และลักษณะอื่นของวัฒนธรรมที่สังเกตเห็นไดรวมไปถึงเรื่องราวความ
เปนมาของบริษัทและพิธีการ เรื่องราวเหลาน้ีบอกสมาชิกองคกรถึงพฤติกรรมใดควรมีรางวัลตอบแทน
และตองทําวิธีการอยางไร ในการที่จะบรรลุความสําเร็จ หรือสิ่งใดที่ทําใหพวกเขาตองประสบปญหา
ความลําบาก 
 2) คานิยมรวมและความเช่ือ (Shared Values and Beliefs) องคประกอบอันที่สองของ
วัฒนธรรม เปนสิ่งที่สังเกตเห็นไดไมงาย แมกระทั้งสมาชิกขององคกรสวนใหญก็ไดตระหนักถึงคานิยม
หลักและความเช่ือรวมของสมาชิกในองคกรวาสิ่งใดสําคัญและสิ่งใดไมสําคัญ 
 3) ขอสมมติฐาน (Basic Assumption) ขอสมมติฐานที่เปนเครื่องสะทอนถึงคานิยม ไดแก 
ความถูกตอง ความซื่อตรง ความยุติธรรม ความนอบนอม ผลประโยชน ความเห็นอกเห็นใจ ความทระนง
ของแตละบุคคล และความมัธยัสถ ขอสมมติฐานซึ่งเปนรากฐานของคานิยมน้ี เปนความเช่ือมั่นที่มีตอ
บุคคลที่จะทําดีหรือถูกตองหรือมีศีลธรรม ซึ่งมีผลตอความประพฤติที่บุคคลไดแสดงออกมา พนักงาน
จะแสดงพฤติกรรมออกมาแตกตางกนั 
 โดยสรุปวัฒนธรรมองคกรมีองคประกอบคือ สภาพแวดลอมขององคกร สวนขนบธรรมเนียม
ประเพณี ขายวัฒนธรรม ซึ่งเปนองคประกอบที่สามารถมองเห็นได สวนคานิยมเปนองคประกอบที่ไม
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สามารถมองเห็นได แตมีความสําคัญกับวัฒนธรรมองคกร เพราะเปนหัวใจขององคกรที่จะชวยให
องคกรประสบความสําเร็จได 
 2.1.5 รูปแบบของวัฒนธรรมองคกร 
 ไดมีนักวิชาการและนักวิจัยหลายทานไดใหศึกษารูปแบบของวัฒนธรรมองคกรไว
หลากหลาย ซึ่งพอจะสรุปไดดังน้ี 
 Steinhoff and Owens (1988; สุนทร โคตรบรรเทา, 2551, หนา 226-228) ไดอธิบายรูปแบบ
ของวัฒนธรรมองคกรไว 4 แบบดังน้ี 
 1) วัฒนธรรมองคกรแบบครอบครัว (Family Culture) โดยสถานศึกษาประเภทน้ีจะมีลักษณะ
เปนครอบครัว บาน หรือคณะบุคคล ผูบริหารเปรียบเสมือนเปนผูเลี้ยงดูหรือเปนครูฝก โดยถือความหวงใย
เปนสําคัญและมีความมุงมั่นตอนักเรียนเปนพิเศษ ทุกคนเต็มใจเปนสมาชิกของครอบครัว จึงมักให
ความรวมมือและคุมครองสมาชิกครอบครัวทุกคนทั้งดีและไมดี ทั้งผูยอมตามหรือผูฝาฝน 
 2) วัฒนธรรมองคกรแบบเครื่องจักร (Machine Culture) มองผูบริหารในลักษณะของการ
บางาน (Workaholic) และมองสถานศึกษาเปนเสมือนเครื่องจักร เปนเครื่องมือและแรงผลักดันมา
จากโครงสรางองคกรเอง และผูบริหารตามลักษณะความสามารถในการบํารุงรักษาปจจัยปอน 
(Inputs) ตางๆ โครงสรางทางสังคมของสถานศึกษามีการประสานกันอยางแนนหนา แตพันธกิจ 
(Mission) เปนการคุมครอง (Protection) มากกวาอบอุน (Warmth) ซึ่งไมเหมือนวัฒนธรรมองคกร
แบบครอบครัว 
 3) วัฒนธรรมองคกรแบบคาบาเรต (Cabaret Culture) วัฒนธรรมองคกรลักษณะน้ีคลาย
คณะละครสัตว งานเลี้ยงฉลอง ซึ่งผูบริหารเปรียบเสมือนโฆษกหรือพิธีกรการแสดง ผูกํากับเวที ครูใน
สถานศึกษามีกิจกรรมกลุมสังคมแบบรวมกลุมหลายอยางมีลักษณะคลายกับวัฒนธรรมองคกรแบบ
ครอบครัวแตมีขอแตกตางกันที่สําคัญ คือ ความสัมพันธของครูในรูปแบบวัฒนธรรมองคกรแบบ คา
บาเรต มีศูนยกลางอยูที่การแสดงและปฏิกิริยาของผูดู มีความภาคภูมิใจในคุณภาพของศิลปและ
สติปญญาในการสอนของครูแตละคน ซึ่งเกิดข้ึนในสายตาของผูกํากับเวที (Maestro) ไมวาอะไรจะ
เกิดข้ึนการแสดงตองดําเนินตอไปอยางแนนอน 
 4) วัฒนธรรมองคกรแบบรานคาที่นากลัว (Little Shop of Horrors Culture) สถานศึกษาที่มี
วัฒนธรรมองคกรประเภทน้ีมีลักษณะของการฝนราย (Nightmares) หลอกหลอน มักเต็มไปดวย
ความเครียด ครูแตละคนหวาดระแวง ไมรูเมื่อใดภยันอันตรายจะมาถึงตัว ผูบริหารเปนที่หวาดกลัว
ของผูใตบังคับบัญชา ครูตางคนตางอยู ไมมีกิจกรรมทางสังคม จะจัดกิจกรรมใดตองขออนุญาตเปน
ลายลักษณอักษร แตละคนคาดหวังวาจะตองปรับตัวและพรอมจะย้ิมตามโอกาสอันควร การพูดจามี
การกระทบกระทั่งและทะเลาะกันระหวางครูเกิดข้ึนเสมอและความใกลชิดกันจางหายไป การจดัการเรยีน
การสอนเต็มไปดวยความวุนวาย โกลาหลและความเกรงกลัวระหวางครูกับผูเรียน ระเบียบวินัย
หองเรียนเขมงวดและเครงเครียดจนเกินขอบเขต 
 Denison (1990, p. 205, งามสม ไชยวุธ, 2553, หนา 55) ไดเสนอรูปแบบของวัฒนธรรมองคกร
วาจะตองคํานึงถึงความสัมพันธระหวางยุทธวิธีที่องคกรนํามาใชและความตองการทางสิ่งแวดลอม ไดแก 
 1) วัฒนธรรมแบบการปรับตัว (Adapability Culture) วัฒนธรรมประเภทน้ีสวนใหญจะเนน  
ที่สิ่งแวดลอมภายนอกโดยเนนที่การเปลี่ยนแปลงและการยืดหยุนวัฒนธรรมจะรักษาคานิยมบรรทัดฐาน 
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และความเช่ือถือเพื่อสนับสนุนใหองคกรมีสมรรถนะในการรักษาสิ่งแวดลอมใหคงอยูพรอม ๆ  กบัการตอบ 
สนองความตองการของบุคลากรไดอยางรวดเร็ว 
 2) วัฒนธรรมแบบพันธกิจ (Mission Culture) วัฒนธรรมประเภทน้ีคํานึงถึงสภาพแวดลอม
ภายนอก ในขณะเดียวกนัก็คํานึงถึงความสําคัญของการดํารงอยูและทิศทางขององคกร ดวยการรวมมือและ
กําหนดวิสัยทัศนเปนประเด็นหลักของวัฒนธรรมพันธกิจ วิสัยทัศนน้ีชวยตอบสนองผูปฏิบัติงานประจาํ
ใหเห็นแนวทางการสําเร็จของงาน การที่สมาชิกไดมีโอกาสเสนอวิสัยทัศนขององคกร ถาสิ่งแวดลอม
ภายนอกตองการความมั่งคงและทิศทางอยางไรแลววัฒนธรรมจะกําหนด พันธกิจและวิสัยทัศนที่จะ
นําไปสูการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 
 3) วัฒนธรรมแบบผูกพัน (Involvement Culture) มีจุดประสงคเพื่อใหสมาชิกมีความ
ผูกพันและมีสวนรวมกับองคกร โดยสามารถปรับใหเขากับสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว โดยสิง่
สําคัญในการดําเนินการตามลักษณะวัฒนธรรมลักษณะน้ีใหสําเร็จคือ การสราง ใหสมาชิกมีความ
รับผิดชอบและสรางขอตกลงรวมกัน ถาสภาพแวดลอมภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วก็
จะมีการนํากลยุทธที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมภายในมาปรับใช โดยสมาชิกจะตองปรับเปลี่ยนได
ทันทีโดยยึดความผูกพันกับองคกรเปนสําคัญ 
 4) วัฒนธรรมคงที่ (Consistency Culture) เนนสภาพภายในโดยใหสภาพแวดลอมคงที่ 
วัฒนธรรมประเภทน้ีเกิดข้ึนจากหลักการทางตรรกวิทยาและวิธีการทางธุรกิจ จุดเดนของวัฒนธรรมน้ี
อยูที่การปฏิบัติตามและความเช่ือถือได การดําเนินการขององคกรยึดถือสัญลักษณ ประเพณี ความ
รวมมือของผูนํา ขนบธรรมเนียม การทํางานใหไดมาตรฐาน นโยบายในการดําเนินงานตามเปาหมาย
ในสภาพแวดลอมที่คงที่ ใชการบูรณาการและความเช่ือมั่นตอองคกรที่ประสบความสําเร็จจะทําใหมี
ประสิทธิผลสูง 
 สํานักพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดและกระทรวงเกษตรและสหกรณ (2555, หนา 7-8) 
ไดอธิบายรูปแบบของวัฒนธรรมองคกรไว 4 ลักษณะคือ 
 1) วัฒนธรรมองคกรที่เนนบทบาท (Role Culture) วัฒนธรรมองคกรประเภทน้ีคือ มุงเนน
ที่ ตําแหนงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบที่กําหนดไวชัดเจนเปนลายลักษณอักษร (Job 
Description) มีลักษณะที่ชอบดวยเหตุผลทางวิทยาศาสตร (Reason-Science) โครงสรางขององคกร
กําหนดไวชัดเจนตามลําดับข้ันทางการบริหารที่ลดหลั่นกันไป (Hierarchy) และมีกฎระเบียบขอบังคับ
ในกระบวนการปฏิบัติตาง ๆ ชัดเจนทั่วองคกร (Red Tape) ลักษณะองคกรที่มีวัฒนธรรมน้ีปรากฏ
เห็นชัดทั่วไปในหนวยงานใหญที่ทั้งภาคราชการและเอกชน ซึ่งคอนขางลาชาในประสิทธิผลและความ
เปนอยูรอดตอไปขององคกร 
 2) วัฒนธรรมองคกรที่เนนงาน (Task Culture) คือ องคกรที่มีวัฒนธรรมที่เนนเรื่องการ
ทํางานเปนทีม จะสนับสนุนและสงเสรมิใหสมาชิกแตละคนพัฒนาและใชความรูความสามารถอยางเต็มที่
เพื่อผลงาน และการพัฒนาริเริ่มใหม ๆ  อยูเสมอ งานที่ปฏิบัติรวมกันเปนทีมจะถูกจัดเปน “งานโครงการ” 
หรือ Project โดยไมยึดติดกับโครงสรางองคกร การรวมทีมเพื่อนําความรูความสามารถที่หลากหลาย
ของบุคลากรจากหลายฝาย หลายสวนงานมารวมมือกัน เมื่อสิ้นสุดโครงการทีมงานก็สลายไปและอาจ
ไปสรางทีมงานใหมเพื่องานโครงการใหม ๆ ตอไป วัฒนธรรมองคกรแบบน้ีเหมาะสมกับหนวยงานที่
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ตองเรงรีบพัฒนาปรับปรุงโดยเฉพาะในสภาพการแขงขัน (Competition) และการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 
ไดตลอด 
 3) วัฒนธรรมองคกรที่เนนบทบาทอิสระเฉพาะตัวบุคคล (Existential Culture) ผูปฏิบัติงานใน
องคกรที่มีวัฒนธรรมแบบน้ีจะกําหนดกฎเกณฑของตนเอง มีความเปนอิสระสูง ความรูความสามารถ
ของแตละบุคคลที่หลากหลายจําเปนและจะมีผลตอประสิทธิภาพและช่ือเสียงขององคกรเปนอยางย่ิง 
ตัวอยางที่เห็นชัดคือ มหาวิทยาลัยที่มุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการ เปนตน จะสะทอนแมจะมีอิสระ
แตก็รักและทุมเทใหกับงานการใชความรูความสามารถของตนอยางเต็มที่ในลักษณะน้ี การบริหารเพือ่
ทีมงานจะเปนปญหามาก การประชุมปรึกษาหารือรวมกัน อาจจะเปนหนทางเดียวที่จะใหทุกคน
มารวมทีมได แตก็ยังเปนทีมที่หลวมมากและบอยครั้ง การตัดสินใจในที่ประชุมอาจไมเปนเอกฉันท
หรือเด็ดขาด เพราะยังมีความคิดเห็นโตแยงอีกหลายคนซึ่งไมสามารถบังคับใหยอมรับความคิดเห็น
ของผูอื่นหรือมติที่ประชุม 
 4) วัฒนธรรมองคกรที่เนนการเปนผูนํา (Leader Culture) เปนองคกรหรือหนวยงานที่
ประสบความสําเร็จ มักจะเปนผูบริหารหรือผูนําที่มีความสามารถนําพาองคกรฟนฝาปญหาอุปสรรถ
และพายุเศรษฐกิจธุรกิจแขงขันในยุคปจจุบันไดโดยตลอดรอดฝง ผูนําจะมีกลุมผูบริหารที่สามารถเปน
ที่ปรึกษาหรือเปนผูสนองรับและนําการตัดสินใจ นโยบาย แนวทางและแผนงานไปปฏิบัติใหบรรลุผล 
หนวยงานที่ต้ังหรือกอเกิดข้ึนใหมตองการวัฒนธรรมและผูบริหารที่เปนผูนําเชนน้ี ความสําเร็จของทีม
บริหารเกิดจากความสามารถของผูนําที่พัฒนาและสรางระบบการติดตอสัมพันธที่กอใหเกิดความ
ไววางใจ มีความสัมพันธแนนแฟนและยอมรับภาวะผูนําของผูบริหารสูงสุดขององคกร กําลังคนใน
วัฒนธรรมเชนน้ีจะมีการจัดสรรคนพอเหมาะพอดีกับงานและผลงานที่ตองการ ไมมีอัตรากําลัง
สวนเกินเหลือใชเปนตนทุน การดําเนินงานทุกคนที่ถูกคัดเลือกเปนผูที่มีความรู ความสามารถตาม
ความตองการดานตาง ๆ ขององคกร โครงสรางขององคกรก็กะทัดรัด แตครอบคลุมมีความรวดเร็วใน
การรับ ตอบสนองตอขาวสารเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ไดรวดเร็ว รวมทั้งการตัดสินใจที่เฉียบขาดและ
ฉับพลันของฝายบริหาร การตัดสินใจบางอยางอาจดูวาโหดรายและไมคิดถึงจิตใจของบุคคลหรือไม
ยุติธรรม แตเหมาะสมและจําเปนตอประสิทธิผลขององคกร วัฒนธรรมองคกรแบบน้ีจะหมดไปเมื่อมี
การเปลี่ยนผูบริหารที่เปนผูนําสูงสุด หรือองคกรถูกขายไปหรือไปรวมกับองคกรอื่น ดังปรากฏใหเห็น
อยูทั่วไปในธุรกิจยุคโลกาภิวัตน 
 รูปแบบของวัฒนธรรมองคกรที่กลาวมา มีความแตกตางกันอยางชัดเจน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับ
ผูบริหารในแตละองคกรน้ัน ๆ วาสามารถและดําเนินการอะไร อยางไร การผสมผสานระหวาง
วัฒนธรรมองคกร โดยการเรียนรูจากประสบการณในรูปแบบตาง ๆ นาจะเปนผลดีกวาที่จะยึดมั่นใน
วัฒนธรรมองคกรแบบใดแบบหน่ึงโดยตลอด การบริการประชาชนโดยหนวยงานรัฐ หากนําวัฒนธรรม
องคกรแบบที่ผลงานหรืองานและแบบผูนํามาชวยเสริมจะเปนการดีกวา ในทํานองเดียวกันวัฒนธรรม
องคกรแบบอื่นไปชวยเสริมในบางจุดบางงานก็ได 
 2.1.6 ประเภทของวัฒนธรรมองคกร 
 ไดมีนักวิชาการและนักวิจัยหลายทานไดอธิบายประเภทของวัฒนธรรมองคกรไวหลากหลาย    
ซึ่งพอจะสรุปไดดังน้ี 
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 Bierstedt (1970, p. 194; รมแกว อยูเกิด, 2556, หนา15) เห็นวาแนวคิดเกี่ยวกับประเภทของ
วัฒนธรรมที่ไมเกี่ยวของกับวัตถุ (Non-material Culture) น้ันคลุมเครือจึงนาจะแบงวัฒนธรรมเปน 
3 ประเภท คือ  
 1. วัฒนธรรมดานวัตถุ (Material) คือ สิง่ที่มนุษยสรางข้ึน 
 2. วัฒนธรรมดานความคิด (Idea) คือ ความจริงทางวิทยาศาสตร ความเช่ือทางศาสนา เรื่องลึกลับ 
นิยายปรับปรา วรรณคดี สุภาษิต 
 3. วัฒนธรรมทางดานบรรทัดฐาน คือ เรื่องที่ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนที่ไดมี
การวางไว ทั้งลายลักษณอักษรและไมเปนลายลักษณอักษร 
 ธีรศักด์ิ กัญจนพงศ (2549, หนา 123-124) ไดอธิบายประเภทของวัฒนธรรมองคกรไวดังน้ี 
 1) วัฒนธรรมที่อยูในระดับที่ไมสามารถมองเห็น (The Invisible Level) หรือวัฒนธรรม
หลัก (Core Culture) ซึ่งประกอบดวยคานิยม (Values), ความเช่ือ (Beliefs) และฐานคติ (Assumption)  
ที่ไดรับการยอมรับอยางแพรหลาย ดังน้ันวัฒนธรรมหลักจึงถูกนําไปเปนแนวทางปฏิบัติ และสมาชิก
ขององคกรจะรูสึกถูกคุกคามหากฐานคติของพวกเขาไดรับการทาทาย วัฒนธรรมประเภทน้ีมาจาก 2 
แหลง คือ จากวิสัยทัศน ฐานคติและอคติของผูกอต้ังองคกร และจากสภาพการณที่สมาชิกองคกรรุน
แรก ๆ ไดเรียนรูมาจากประสบการณในอดีต เชน ผูกอต้ังบริษัท Hewlett-Packard เนนในวัฒนธรรมที่
แสดงถึงความเทาเทียมกันทางอํานาจและสิทธิตาง ๆ ใหพนักงานมีอํานาจหนาที่ และความมั่นคงทาง
อาชีพเทาที่จะทําได แตเมื่อ CEO คนใหมเขามาสทิธิตางๆ ใหพนักงานเริ่มรูสึกถึงภัย เน่ืองจากเธอมี
แผนที่จะควบรวมกิจการกับ Com Paq ซึ่งจะทําใหพนักงาน 15,000 คนถูกใหออกจากงาน ดังน้ันถือ
เปนการทาทายวัฒนธรรมองคกรเดิมของบริษัทฯ 
 2) วัฒนธรรมที่อยูในระดับที่สามารถมองเห็น (The Visible Level) หรือวัฒนธรรมที่
สามารถสังเกตได เชน 
 - สัญลักษณ (Symbols) คือสิ่งของ การกระทํา คุณภาพ หรือเหตุการณที่มีความหมายตอ
คนอื่นๆ นอกจากน้ีสัญลักษณยังแสดงถึงคานิยมที่สําคัญในองคกร 
 - เรื่องราว (Stories) คือ เรื่องราวจะเลามาจากเหตุการณจริง ซึ่งไดรับการเนนยํ้าและถูก
สรางจากคานิยมบางอยาง โดยสมาชิกองคกรจะบอกเลาเรื่องราวผานประวัติศาสตรขององคกร 
 - วีรบุรุษ (Heroes) คือ บุคคลผูที่เปนเจาของความสําเร็จซึ่งสรางคานิยมขององคกร 
ความสําเร็จทั้งในอดีตและปจจุบันน้ันจะกระตุนใหบุคคลอื่นในองคกรทําในสิ่งที่ถูกตอง 
 - พิธีกรรม (Rituals) คือ กิจกรรมและงานพิธีตาง  ๆทั้งที่เปนและไมเปน แบบแผน ซึ่งใชเฉลิมฉลอง
ในโอกาสสําคัญและความสําเร็จขององคกร 
 Stephen P. Robbins (1996, วันชัย มีชาติ, 2548, หนา 284-285) ไดแบงประเภทของ
วัฒนธรรมองคกรออกเปน 4 ประเภท คือ 
 1) วัฒนธรรมแบบวิชาการ (Academy) เปนวัฒนธรรมที่ใหบุคคลในองคกรรับผิดชอบงานของตน 
พนักงานมีความตองการที่จะทํางานแตละงานทั้งหมดมากกวาที่จะทํางานเฉพาะสวน องคกรที่มี
วัฒนธรรมแบบวิชาการมักจะรับผูที่เพิ่งสําเร็จการศึกษาเขามาทํางานและมีระบบการฝกอบรม พฒันา
และถายทอดความรูตาง ๆ  ตลอดจนเทคนิคเฉพาะเพื่อใหพนักงานสามารถปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ในองคกรได 
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วัฒนธรรมแบบวิชาการจะมุงสรางพนักงานที่มีความรูความเช่ียวชาญเฉพาะดาน (Specialist) ข้ึน 
เพื่อปฏิบัติงาน ซึ่งองคกรที่มักจะมีวัฒนธรรมแบบวิชาการมักไดแกบริษัทเอกชน  
 2) วัฒนธรรมแบบสโมสร (Club) วัฒนธรรมแบบสโมสรจะใหความสําคัญกับความจงรักภักดี 
ความผูกพันและความสอดคลองกัน ตลอดจนความกลมเกลียวหรือเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของสมาชิก
ในองคกร วัฒนธรรมแบบสโมสรใหความสําคัญกับประสบการณและความอาวุโสในองคกร องคกรที่มี
วัฒนธรรมแบบสโมสรมักจะพัฒนาและฝกผูบริหารใหเปนผูที่มีความรอบรูอยางกวางขวางแบบ generalist 
องคกรที่มีวัฒนธรรมแบบน้ีมักจะไดแก หนวยงานราชการ กองทัพ เปนตน 
 3) วัฒนธรรมแบบทีมเบสบอล หรือทีมกีฬา (Baseball Team) วัฒนธรรมแบบทีมเบสบอลน้ี
จะเปนที่รวมของผูที่เปนคนมีความคิดริเริ่มและกลาเสี่ยง เน่ืองจากวัฒนธรรมแบบน้ีจะใหความสําคัญ
กับผูที่มีความรูความสามารถโดยเนนที่ผลผลิตหรือผลงานที่พนักงานสรางข้ึนในองคกรมากกวาการ
พิจารณาถึงอายุหรือประสบการณของพนักงาน องคกรมักจะมีระบบการจูงใจและใหอิสระแก
พนักงานในการสรางผลงานที่ดีหรือเปนผูที่มีผลงานดีเดน (star performers) องคกรที่มักจะมี
วัฒนธรรม แบบทีมเบสบอลมัก ไดแก บริษัทที่ปรึกษา ธนาคาร ทนายความ บริษัทที่มีกิจการทําการบัญชี 
บริษัทโฆษณา การพัฒนา Software และการวิจัยทางชีวภาพ เปนตน 
 4) วัฒนธรรมแบบการปองกัน (Fortress) วัฒนธรรมแบบน้ีจะเนนการปองกันองคกร ซึ่งเนน 
ความอยูรอดขององคกร องคกรจะทํางานที่ทาทายและอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดงาย องคกรที่มี
วัฒนธรรมแบบน้ีอาจเคยมีวัฒนธรรมแบบอื่นมากอน องคกรที่มักจะมีวัฒนธรรมแบบปองกันมัก ไดแก 
กิจการสํารวจนํ้ามัน รานคาปลีกขนาดใหญ เปนตน 
 Horton and Chester (1980, นุชา สระสม, 2552, หนา 47-48) ไดแบงวัฒนธรรมออกเปน
ประเภทใหญ ๆ คือ 1) วัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับทางดานวัตถุ (material culture) วัฒนธรรมประเภท
น้ีเนนสิ่งที่เปนรูปธรรม (concrete) ไดแก สิ่งของ หรือวัตถุที่มนุษยผลิตสรางข้ึนมา เชน เครื่องมือ รถยนต 
สิ่งกอสราง อาคารบานเรือน โทรศัพท เปนตน 2) วัฒนธรรมที่ไมเกี่ยวของกับทางดานวัตถุ (non-
material culture) วัฒนธรรมประเภทน้ีเนนสิ่งที่ไมใชรูปธรรม กลาวคือเปนนามธรรม (abstract) 
ไดแก ภาษาถอยคําที่ใชพูด ความคิด คานิยม ประเพณี ความเช่ือที่มนุษยยึดถือเกี่ยวกับศาสนา ลัทธิ การเมือง
วัฒนธรรมประเภทน้ีบางครั้งรวมเอาการแขงขันกีฬา (rule of the game) ความชํานาญของผูเลน
หรือผูแขงขัน แนวความคิดเกี่ยวกับยุทธวิธีของผูแขงขัน รวมทั้งพฤติกรรมที่เปนที่มาของผูแขงขันและ
ผูดูการแขงขันไวดวย ซึ่งตรงกันกับ แซวิล-ทรอยค (Saville-Troike, 1982) ที่กลาววาวัฒนธรรมแบง
ออกเปน 2 สวน คือ วัฒนธรรมที่เปนวัตถุ และวัฒนธรรมที่ไมเปนวัตถุ 
 1. วัฒนธรรมที่เปนวัตถุ (material culture) หมายถึง ระบบทั้งมวล เทคนิคและเครื่องมือ
ตาง ๆ ที่สรางวิถีชีวิตของสังคม มีความเปนรูปธรรมเห็นไดชัดเจน เชน สิ่งกอสราง อาคาร ที่พัก เสื้อผา 
รถยนตและอาวุธตางๆ  
 2. วัฒนธรรมที่ไมเปนวัตถุ (non-material culture) หมายถึง สิ่งที่สังเกตเห็นไดยาก แตมีความสําคัญ
เทาเทียมกับวัฒนธรรมที่เปนวัตถุ เพราะเปนสิ่งที่ชวยใหเขาใจวิถีชีวิตของบุคคลเปนตนวาประเพณี 
ความเช่ือ คานิยม วิถีความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษยและระหวางมนุษยกับสิ่งที่อยูนอกเหนือ
ธรรมชาติ 
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 กลาวไดวา วัฒนธรรมเปนสิ่งที่สะทอนถึงระบบแหงความคิด ความเช่ือ และทัศนคติรวมกัน
ของคนในแตละสังคม มีการแบงประเภทแตกตางกันไปทั้งสิ่งที่มองเห็น (รูปธรรม) และสิ่งที่มองไมเห็น (นามธรรม) 
นอกจากน้ี ยังแบงตามประเภทของเรื่องที่ศึกษา เชน วัฒนธรรมทางวิชาการ หรือทางกีฬา เปนตน 
 

2.2 แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับความผูกพัน 
 2.2.1 ความหมายของความผูกพัน 
 ไดมีนักวิชาการและนักวิจัยหลายทานไดใหความหมาย “ความผูกพัน” ไวหลากหลาย                
ซึ่งพอจะสรุปไดดังน้ี 
 Mayeroff (1971, p. 108) กลาววา ความผูกพัน คือ ความนับถือในจุดเดียวกันระหวางสิ่ง
ที่ตองทําและสิ่งที่คาดวาจะทําเปนสิ่งสําคัญในการดูแลและจุดยืนที่เหมือนกัน และความผูกพันเปน
เครื่องมือที่มีคุณภาพของบุคคลในการทํางาน รวมทั้งทางเลือกหรือวิชาชีพ ซึ่งเปนคานิยมและ
ขอบเขตของการทํางาน  
 Sheldon (1971, pp. 143-144) ใหความหมายของความผูกพันตอองคกรวา หมายถึง 
“ทัศนติ หรือความโนมเอียงที่สมาชิกมีตอองคกร ซึ่งเช่ือมโยงหรือเปนลักษณะของบุคคลที่ผูกติดอยู
กับองคกร และถือวาลักษณะของความผูกพันตอองคกรเปนการประเมินคาขององคกรในทางบวก” 
 Herbiniak and Alutto (1972, p. 555) ใหความหมายวา ความผูกพันองคกร หมายถึง 
ความไมเต็มใจที่จะละทิ้งองคกรไมวาจะเพื่อรายได สถานภาพ ความเปนอิสระของอาชีพหรือการมี
เพื่อนรวมงานเพิ่มข้ึนเฮอรบิเนค และอลูตโต (Herbiniak and Alutto, 1972) เห็นวาความผูกพันตอ
องคกร คือ “ปรากฎการณที่เกิดข้ึน อันเปนผลมากความสัมพันธหรือปฏิกิริยาที่มีตอกันระหวาง 
บุคคลกับองคกรในรูปแบบของการลงทุนทางกําลังกายกําลังปญญาในชวงระยะเวลาหน่ึง ซึ่งกอใหเกดิ
ความผูกพันระหวางบุคคลน้ันกับองคกร และความต้ังใจที่จะทําใหองคกรบรรลุเปาหมาย” และทั้งคู
ยังใหคําจํากัดความเพิ่มเติมอีกวา “เปนความไมเต็มใจที่จะออกจากองคกร เน่ืองจากบุคคลตองเสีย
คาใชจายเพิ่มมากข้ึนทั้งในเรื่องสถานภาพ ความมีเสรีภาพในเชิงวิชาชีพ หรือการขาดมิตรเพื่อนฝูง” 
 March & Mannari (1977, p. 55) ใหคํานิยามวา ความผูกพัน หมายถึง ระดับความมาก
นอยของความรูสึกเปนเจาของ หรือความจงรักภักดีที่มีตอองคกร การยอมรับเปาหมายขององคกร
และการประเมินองคกรในทางที่ดี 
 Steers (1977, p. 46) กลาววา ความผูกพันตอองคกร หมายถึง ความรูสึกของสมาชิกวา
เปนสวนหน่ึงขององคกร มีความเต็มใจ เสียสละประโยชนสวนตัวเพื่อองคกร และปรารถนาที่จะเปน
สมาชิกขององคกรน้ันตลอดไป นอกจากน้ีความผูกพันองคกรยังเปนตัวบงช้ีประสิทธิผลขององคกรใน
ลักษณะหน่ึง 
 Salancik (1983) กลาววาความผูกพันองคกร หมายถึง พฤติกรรมของแตละบุคคลที่แสดง
ออกมาน้ันมีความสัมพันธกับความผูกพันองคกรโดยผูที่มีความผูกพันสูงจะแสดงออกในพฤติกรรมที่
สอดคลองกับความตองการขององคกรมากกวาผูที่มีความผูกพันตํ่า 
 Northcraft & Neale (1990) ใหความหมายไววาความผูกพันองคกร คือ ความสัมพันธ
แนนแฟนระหวางบุคคลใดบุคคลหน่ึงกับองคกรใดองคกรหน่ึงประกอบดวย ความศรัทธา และเช่ือมั่น
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ในเปาหมายและคุณคาขององคกร ความต้ังใจและความพรอมที่จะใชความพยายามที่มีอยูในองคกร 
ความต้ังใจที่จะอยูเปนสมาชิกองคกร 
 Porter and Smith (1991, สุรารักษณ ศักด์ิธรรมเจริญ, 2549) กลาววา ความผูกพัน
องคกรมีความหมาย 3 ลักษณะ ไดแก 
 1. ความเช่ือมั่นอยางแรงกลาและการยอมรับเปาหมาย และคานิยมขององคกรเปนลักษณะของ
บุคคลที่มีความเช้ือดานทัศนคติในดานบวกตอองคกร มีความผูกพันอยางแทจริงตอคานิยมและ
เปาหมายขององคกร พรอมที่จะใหความสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ  ขององคกร ซึ่งเหมือนเปนเปาหมาย
ของตนดวย อีกทั้งยังมีความเช่ือวาองคกรน้ี เปนองคกรที่ดีที่สุดที่ตนเองทํางานดวยความภาคภูมิใจ  
ที่ไดเปนสวนหน่ึงขององคกร 
 2. ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อประโยชนขององคกร เปนลักษณะที่
บุคลากรเต็มใจที่จะเสียสละอุทิศตน พยายามทํางานอยางเต็มความสามารถ เพื่อทําใหองคกรประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมาย เพื่อใหเกิดผลประโยชนตอองคกร และมีความหวงใยตอความเปนไปขององคกร 
 3. ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงไวซึ่งความเปนสมาชิกขององคกร เปนลักษณะที่
บุคคลมีความตองการ และต้ังใจที่จะปฏิบัติงานในองคกรน้ีตลอดไป มีความจงรักภักดีตอองคกร มี
ความภาคภูมิใจในการที่ไดเปนสมาชิกขององคกร และพรอมที่จะบอกกับบุคคลอื่น ๆ วาตนเปน
สมาชิกขององคกร การรูสึกวาตนเองเปนสวนหน่ึงขององคกร สนับสนุนและสรางสรรคองคกรใหดีย่ิงข้ึน  
 Eisenberger and Fasolo (1990, p. 51) ช้ีวา ความผูกพันตอองคกรเปนทัศนคติซึ่งแสดงถึง
ความรูสึกรวมเปนอันหน่ึงอันเดียวกับองคกรเปนความสัมพันธของบุคคลที่รับรูถึงการเกื้อกูลสนับสนุน
ขององคกรกับผลที่ตามมา คือ ความอุตสาหะของสมาชิกและความเต็มใจที่จะทุมเททํางานที่องคกร
ตองการ 
 บุญใจ ศรีสถิตยนรากูร (2551) ไดกลาววา ความผูกพันองคกรคือ สภาวะดานจิตใจและ 
เจตคติของบุคคลที่มีตอองคกร ซึ่งบุคคลไดเขารวมกิจกรรม โดยยอมรับเปาหมาย คานิยมและระเบียบ
ปฏิบัติทําใหบุคคลรูสึกมีความสัมพันธที่ดีตอองคกร รูสึกผูกพัน ภักดี และตองการคงอยูในองคกรและ
ตองการเปนสมาชิกขององคกร รวมทั้งเต็มใจที่อุทิศตนเพื่อความสําเร็จขององคกร 
 จากความหมายที่นักวิชาการไดกลาวมาแลว สรุปไดวา ความผูกพันองคกร หมายถึง ความ
เช่ือ ทัศนคติ และความนึกคิดในจิตใจของบุคคลเปนความรูสึกทางบวกที่มีตอการมีสวนรวมในความ
เปนเจาของ หรือความจงรักภักดีที่มีตอองคกร มีความเต็มใจ เสียสละประโยชนสวนตัวเพื่อองคกร 
และปรารถนาที่จะเปนสมาชิกสวนหน่ึงขององคกรน้ันตลอดไป 
 2.2.2 ความสําคัญของความผูกพัน 
 ความผูกพันตอองคกรนับเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหชวยใหองคกรอยูรอด ทั้งน้ีเพราะการได
รักษาบุคลากรใหคงอยูกับองคกรอยางมีคุณคาดวยการสรางทัศนคติที่สงเสริมความผูกพันของสมาชิก
ในทางที่ดีตอองคกร เพื่อนําองคกรไปสูเปาหมาย 
 Buchanan (1974, p. 533) กลาววา ความสําคัญของความผูกพันองคกรเปนตัวเช่ือมจินตนาการ
ของมนุษยกับเปาหมายขององคกรและชวยใหองคกรบรรลุผลสําเร็จ นอกจากน้ีบุคคลในองคกรมี
ความรูสึกถึงความเปนเจาของขององคกร และชวยลดการควบคุมจากภายนอก 
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 Steer (1977, p. 48, จํานง เหลาคงธรรม, 2554, หนา 11-12) กลาวถึงความสําคัญของความผูกพัน
ตอองคกรวา ความผูกพัน ตอองคกรสามารถใชทํานายอัตราการเขา-ออกจากงานของสมาชิกองคกร 
ไดดีกวาศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในงาน ประกอบดวย 
 1. ความผูกพันตอองคกรเปนแนวคิด ซึ่งมีลักษณะครอบคลุมมากกวาความพึงพอใจในงาน 
สามารถสะทอนถึงผลโดยทั่วไปที่บุคคลสนองตอบตอองคกรโดยสวนรวม ในขณะที่ ความพึงพอใจใน
งานสะทอนถึงการตอบสนองของบุคคลตองาน  
 2. ความผูกพันตอองคกรคอนขางจะมีเสถียรภาพมากกวาความพึงพอใจ ถึงแมจะม ีการพฒันา
ไปอยางชา ๆ แตก็จะอยูอยางมั่นคง  
 3. เปนตัวช้ีที่ดีถึงความมีประสิทธิภาพขององคกร 
 Mowday and other (1982, p. 27) เห็นวาความผูกพันองคกรมีผลตอพนักงาน คือ การรูสึก
ถึงความเปนเจาของ ทํางานดวยความมั่นคงและมีประสิทธิภาพ พนักงานที่ทุมเทเหลาน้ีมักจะไดรับ
รางวัลทําใหเกิดความคงไวซึ่งความเปนสมาชิกและความภักดีตอองคกร 
 Baron (1986, อาทิตติยา ดวงสุวรรณ, 2551, หนา 12) ไดสรุปวา คนที่มีความผูกพันตอ
องคกรในระดับสูง มักจะแสดงพฤติกรรมที่แตกตางจากคนที่ไมมีความจงรักภักดีตอองคกร และความผูกพัน
ตอองคกรจะปรากฏออกมาในรูปของการใชความพยายามที่จะสงผลที่หลากหลายตอพฤติกรรมใน
การทํางานอยู 3 ประการคือ  
 1. ความรูสกึผูกพันในระดับสูงของปจเจกบุคคลทําใหมีอัตราการขาดงานและการลาออกตํ่า 
 2. ความผูกพันตอองคกรที่สูงจะทําใหพนักงานต้ังใจที่จะทํางานเพื่อองคกร และเพื่อผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีกวา 
 3. ความรูสึกผูกพันตอองคกรอยางแรงกลาอาจจะใหผลลัพธที่ย่ิงกวาความพึงพอใจในงานระดับสูง 
 ความผูกพันตอองคกร การเกิดเจตคติของบุคคลที่มีตอองคกร โดยแตละคนตางมีเปาหมาย
และจุดยึดที่ตางกัน บางคนมีจุดยึดที่ผูบริหารสูงสุด แตบางคนมีจุดยึดรวมที่เพื่อนรวมงาน กลาวโดยยอ 
ความผูกพันตอองคกรมีฐานที่มาอยู 3 ประการ ไดแก ผูกพันเพราะอยากอยูทํางานตอไปผูกพันดวยใจรัก
และผูกพันเพราะตองจํายอมอยูตอไป 
 การที่พนักงานมีความผูกพันตอองคกรตํ่า สงผลใหเกิดการขาดงานบอยและการขอลาออก
จากงานโดยสมัครใจ ซึ่งเปนการสูญเสียมากถาเปนบุคลากรที่ดีมีคุณภาพสูงทําใหการเสียสละทุมเท
หรือเต็มใจที่จะเขาไปมีสวนรวมชวยเหลือองคกรลดลง แตเกิดความรูสึกดานลบตองานและองคกรมากข้ึน 
ความผูกพันตอองคกรสามารถเสริมสรางไดดวยวิธีการ เพิ่มความสําคัญใหกับงาน (Job enrichment) 
ปรับปรุงใหพนักงานไดรับผลประโยชนที่สอดคลองกับผลประโยชนขององคกรมากข้ึน รวมทั้งเมื่อมี
การบรรจุพนักงานใหมก็ใหเลือกจากบุคคลที่มีคานิยมใกลเคียงหรือคลายคลึงกับองคกร (มหาวิทยาลยั
ราชภัฏเชียงราย, ม.ป.ป.) 
 บุญใจ ศรีสถิตนรากูร (2551) กลาวถึง ความสําคัญของความผูกพันองคกรวา หากองคกร
ใดมีการลาออกในปริมาณที่สูงยอมเกิดผลลบตอองคกร ทําใหองคตองสูญเสียคาใชจายในการสรรหา
ผูปฏิบัติงานใหมนอกจากน้ียังตองทําการฝกอบรมและพัฒนางานใหม ทั้งน้ีผูที่อยูในองคกรรูสึกเสียขวัญ 
(Morale) และสูญเสียกําลังใจ (Lack of motivation) 
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 พรรณี ศิริวุฒิ (2557, หนา 28) ไดสรุปความสําคัญของความผูกพันตอองคการไว ดังน้ี 
 1. ความผูกพันตอองคกรเปนแนวคิดที่มีลักษณะครอบคลุมสามารถสะทอนใหเห็นผล
โดยทั่วไปที่บุคคลสนองตอบตอองคกรโดยสวนรวม ในขณะที่ความพึงพอใจในงานน้ันสะทอนถึงการ
สนองตอบของบุคคลตองานในแงใดแงหน่ึงของงานเทาน้ัน ดวยเหตุน้ีความผูกพันตอองคกรจึงเปน
ความผูกมัดของบุคคลในองคกร รวมทั้งเปาหมายและคานิยมขององคกร 
 2. ความผูกพันตอองคกรมีความมั่นคงกวาความพึงพอใจในงานถึงแมวาความผูกพันตอ
องคกรจะเกิดข้ึนอยางชาก็ตาม แตมีความคงอยูสูง 
 3. ความผูกพันเปนแรงผลักดันใหผูปฏิบัติงานในองคกรทํางานไดดีกวาผูที่ไมมีความผูกพัน
ตอองคกร ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจากการที่บุคคลมีความรูสึกเปนเจาของในองคกรรวมกันน่ันเอง 
 4. เปนตัวเช่ือมระหวางจิตนาการหรือความตองการของสมาชิกในองคกรใหเขากับ
เปาหมายขององคกร จนทําใหองคกรบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว 
 5. เปนตัวบงช้ีถึงประสิทธิผลขององคกร 
 6. พนักงานซึ่งมีความผูกพันตอองคกรสูง มักมีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะอยูเปน
สมาชิกขององคกรสืบไปเพื่อทํางานขององคกรใหบรรลุเปาหมายซึ่งตนเองเลื่อมใสศรัทธา 
 นภาเพ็ญ โหมาศวิน (2533, อาฐิติกุล เจริญกุล, 2553, หนา 11) อธิบายวา ความผูกพันตอองคกรมี
ความสําคัญอยางย่ิงตอองคประกอบ 5 ประเด็น ดังน้ี 
 1. ความผูกพันตอองคกร สามารถใชทํานายอัตราเขา-ออกงานไดดีกวาความพึงพอใจในงาน 
ทั้งน้ีเพราะความผูกพันตอองคกรเปนแนวความคิดที่มีลักษณะครอบคลุมมากกวา ความพึงพอใจใน
งานและคอนขางมีเสถียรภาพมากกวาความพึงพอใจในงาน 
 2. ความผูกพันตอองคกร เปนแรงผลักดันใหผูปฏิบัติงานในองคกร สามารถทํางานไดดีย่ิงข้ึน 
เน่ืองจากเกิดความรูสึกในการเปนเจาขององคกรรวมกัน 
 3. ความผูกพันตอองคกรจะเปนตัวเช่ือมประสานระหวางความตองการของบุคคลกับ
เปาหมายองคกรเพื่อใหองคกรสามารถบรรลุเปาหมายที่วางไว 
 4. มีสวนเสริมสรางความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององคกร 
 5. ชวยลดการควบคุม จากภายนอก ซึ่งเปนผลจากการที่สมาชิกในองคกร มีความรักความ
ผูกพันตอองคกรของตน 
 สรัญญา จันทรวงทอง (2546, หนา 14-15) ไดกลาวถึงความสําคัญของการผูกพันตอองคกร
จากผลการศึกษาวิจัยไวดังน้ี 
 1. ความผูกพันตอองคกรเปนผลของการศึกษาที่ตอเน่ือง หรือพัฒนาข้ึนมาจากการศึกษา
เรื่องของความจงรักภักดีของสมาชิกในองคกร ซึ่งผูบริหารตองการใหเกิดข้ึนในองคกร เน่ืองจากความ
ผูกพันตอองคกรมีเสถียรภาพมากกวาความพึงพอใจในงาน เพราะความพึงพอใจในงาน สามารถ
เปลี่ยนแปลงไดจากสภาพแวดลอมที่สมาชิกในองคกรตองเผชิญในแตละวัน แตความจงรักภักดีเปนสิ่ง
ที่เกิดข้ึนและคอย ๆ พัฒนาข้ึนชา ๆ อยางมั่นคง 
 2. ทฤษฎีตาง ๆ เปนพื้นฐานของความผูกพันตอองคกร ตลอดจนผลการวิจัยตาง ๆ ช้ีใหวา
ความผูกพันตอองคกร อาจจะใชเปนเครื่องพยากรณพฤติกรรมของสมาชิกขององคกรได โดยเฉพาะ
อัตราการโยกยายและเขาออกของสมาชิกในองคกร เน่ืองจากสมาชิกที่มีความผูกพันตอองคกรมี
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แนวโนมสูงที่จะอยูกับองคกรไดนาน และเต็มใจที่จะทํางานอยางเต็มความสามารถ เพราะเมื่อคนมี
ความผูกพันตอองคกร ก็จะมีการแสดงออกในรูปของพฤติกรรมที่ตอเน่ืองและความคงเสนคงวา               
ไมโยกยายเปลี่ยนแปลงที่ทํางานใหม 
 3. การเขาใจในเรื่องความผูกพันตอองคกรชวยใหผูศึกษา ไดเขาใจในธรรมชาติของคน
โดยทั่วไปมากข้ึน ถึงกระบวนการหรือข้ันตอนที่คนจะสรางความผูกพัน หรือเกิดความรูสึกวาตนเปน
สวนหน่ึงของสังคมยอยๆ ข้ึนมาอยางตอเน่ืองจากพฤติกรรมตาง ๆ ยอมมีที่มาเปนเรื่องความมุงหมาย 
หรือเปาหมายของมนุษยมีผลมาจากการปฏิสัมพันธระหวางตนเองกับสิ่งแวดลอม ซึ่งมีความแตกตาง
กันในดานคานิยม ทัศนคติ บุคลิกภาพและบทบาท ความเขาใจในกระบวนการจะชวยใหเขาใจ
พฤติกรรมของคนไดมากข้ึน 
 ความผูกพันตอองคกรสามารถสงผลทั้งทางบวก และทางลบตอองคกรไดดวย (Davis, 1977)  
ซึ่งผลความผูกพันตอองคกรในระดับตาง ๆ สงผลทั้งดานบวกและดานลบ ดังแสดงในตารางที่ 2.1 
 

ตารางท่ี 2.1 ผลของความผูกพันตอองคกร 
 
ระดับความผูกพัน ผลของความผูกพันตอองคกร 
 ดานบวก ดานลบ 
1. ระดับตํ่า 1. การลาออกลดนอยลง 1. การลาออก ความเหน่ือยลาเพิ่ม

มากข้ึน การขาดงานเพิ่มข้ึน 
 2. ความเสียหายในการปฏิบัติงาน

นอยลง 
2. ขาดความต้ังใจที่จะคงความเปน
สมาชิกขององคกร 

 3. คุณธรรมของบุคลากรเพิ่มข้ึน 3. ผลผลิตของงานมีปริมาณตํ่า 
  4. ขาดความจงรักภักดีตอองคกร

แสดงพฤติกรรมตอตาน 
2. ระดับปานกลาง 1. บุคลากรคงความเปนสมาชิกของ

องคกรเพิ่มข้ึน 
1. บุคลากรจํากัดบทบาทของตนเอง 

 2.  ยับย้ังความต้ังใจที่ จะออกจาก
องคกร 

2. บุคลากรจะประเมินระหวางความ
ตองการขององคกรกับความตองการ
ที่จะไมทํางาน 

 3. มีความพึงพอใจในงานเพิ่มข้ึน 3. ประสิทธิผลขององคกรนอยลง 
 4. มีความรูสึกวางานมีความปลอดภัย

และมั่นใจในงาน 
4. องคกรไมสามารถใชทรัพยากรให
เกิดประโยชนแกองคกรได 

3. ระดับสูง 1. มีการแขงขันในการปฏิบัติหนาที่
การงานเพิ่มข้ึน 

1. บุคลากรไมพึงพอใจในสัมพันธภาพ
ที่ดีกับเพื่อนรวมงาน 

 2.  วัตถุประสงคขององคกรบรรลุ
เปาหมาย 

2. บุคลากรจะทําผิดกฎระเบียบและมี
ความคิดเห็นไมสอดคลองกับองคกร 
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ที่มา:  Davis, K. and Newstrom, J.W. (1989), Human behavior at work: Organization behavior, 
5th ed., New Delhi: McGraw-Hill, p.89. 

 จากความสําคัญของความผูกพันองคกรมีผลตอบุคลากรคือ การรูสึกถึงความเปนเจาของ 
ทํางานดวยความมั่นคงและมีประสิทธิภาพ แสดงใหเห็นวาความผูกพันตอองคกรมีความสําคัญตอการ
ดําเนินงานขององคกร ชวยลดอัตราการลาออก และยังมีสวนกอใหเกิดประสิทธิผลขององคกรที่เกิด
จากพฤติกรรมการทํางานของบุคลากร มีความเต็มใจ เสียสละประโยชนสวนตัวเพื่อองคกรและปรารถนาที่
จะเปนสมาชิกขององคกรน้ันตลอดไป 
 2.2.3 องคประกอบของความผูกพัน 
 Steers (1977, สุขใจญา เกศศิริตระกูล, 2551, หนา 8) ไดสรุปการศึกษาความผูกพันตอ
องคกรเปน 2 แนวความคิด คือ การศึกษาความผูกพันทางดานทัศนคติ (Attitude commitment) 
เปนการศึกษาความยึดมั่นผูกพันตอองคกร โดยที่บุคคลนําตนเองเขาเปนสวนหน่ึงขององคกรและมี
ความผูกพันในฐานะเปนสมาชิกขององคกร มีความเห็นพองกับองคกร มีคานิยมและเปาหมาย
เดียวกับองคกรเต็มใจที่จะทํางานเพื่อนําองคกรไปสูเปาหมาย และการศึกษาความผูกพันทางดาน
พฤติกรรม (Behavioral commitment) เปนการศึกษาความผูกพันตอองคกรที่เปนการแสดงออก
ของพฤติกรรมที่ตอเน่ือง ปจจัยความสนใจที่บุคคลไดรับจากองคกร เชน การไดรับการนับถือในฐานะ
ที่เปนผูอาวุโส การไดรับคาตอบแทนสูง จึงมีความผูกพันตอองคกรโดยไมตองการเสียผลประโยชนที่
ไดรับจากองคกร ถาจะไปทํางานที่อื่น สรุปไดวาความยึดมั่นผูกพันตอองคกรมีทั้งความคิดทางดาน
ทัศนคติและพฤติกรรม ดานพฤติกรรมเปนการแสดงออกอยางตอเน่ืองของพฤติกรรมที่จะรักษาความ
เปนสมาชิกขององคกรไว สวนดานทัศนคติเปนความรูสึกของแตละบุคคลที่แสดงถึงความสัมพันธอยาง
แนนแฟนกับองคกร และเปนความรูสึกวาเกี่ยวของเปนสวนหน่ึงขององคกรที่ทํางานอยู แนวคิดดาน
ทัศนคติน้ีไดรับความสนใจกวาแบบอื่นๆ 
 Porter and Steers (1975, pp. 603-609) และ Steers (1988, pp. 576-577) ไดให
ความหมายและองคประกอบของความผูกพันตอองคกรไว 3 ดาน ดังน้ี 
 1. ความตองการที่จะรักษาความเปนสมาชิกขององคกร คือ การแสดงออกถึงความจงรักภักดี 
ซื่อสัตยตอองคกรเปนความต้ังใจและพยายามอยางแนวแนที่จะคงความเปนสมาชิก เพื่อทํางานให
บรรลุเปาหมายขององคกร ไมคิดที่ลาออกไมวาองคกรจะอยูในสภาวะใด อันเน่ืองจากสาเหตุตาง ๆ              
มีความภาคภูมิใจในการเปนสมาชิกขององคกรพรอมที่จะบอกกับคนอื่นวาตนเองเปนสมาชิกของ
องคกร และอยากสนับสนุนและสรางสรรคองคกรใหดีย่ิงข้ึน 
 2. ความเช่ือถือและการยอมรับเปาหมายและคานิยมตอองคกร คือ การที่บุคลากรมีความ
เช่ือมั่น เช่ือถืออยางแรงกลา และมีการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกรอันเน่ืองมาจาก
เปาหมายขององคกรและของบุคคลสามารถใหไปในทิศทางเดียวกันและเพื่อความสอดคลองกัน แสดง
ถึงคานิยม และบรรทัดฐานของสังคมเปนที่ยอมรับได บุคคลที่แสดงถึงจุดหมายปลายทางขององคกร
และยอมรับถึงจุดหมาย บุคคลจะประเมินองคกรและรูสึกตอองคกรในทางที่ดี รูสึกยินดีและภาคภูมใิจ
ในการเปนสมาชิกหรือสวนหน่ึงขององคกร มีแนวโนมที่จะมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ  ขององคกรเช่ือ
วาองคกรสามารถนําไปสูความสําเร็จ และมองแนวทางที่จะทําใหองคกรบรรลุเปาหมาย บุคคลจะรูสกึ
วามีโอกาส และสามารถประสบความสําเร็จในการทํางานได 
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 3. ความเต็มใจในการปฏิบัติงาน คือ การแสดงออกถึงความพยายามอยางเต็มกําลังเต็มใจ
ที่จะอุทิศแรงกาย แรงใจ สติปญญาในการทํางาน ความเต็มใจที่จะใชความพยายามอยางเต็มที่ที่จะ
ทํางานเพื่อองคกร ในฐานะเปนตัวแทนขององคกร ใชความพยายามอยางมากเพื่อตอบสนองหรือมุงสู
เปาหมายขององคกรไดสะดวกข้ึน มีความคิดเสมอวางาน คือ วิถีทางที่ตนสามารถทําประโยชนใหกับ
องคกรใหบรรลุเปาหมายไดสําเร็จ จึงทําใหเขามีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดี 
 Schaufeli & Bakker (2003) อธิบายเกี่ยวกับความผูกพันวา เปนระดับความคิดในจิตใจที่
คิดในทางบวก การปฏิบัติตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดวยความเต็มใจ มีพลังและมุงมั่น ซึ่งตรงกัน
ขามกับความเมื่อยลาจากการทํางาน (Burnout) และสามารถแยกไดเปน 3 องคประกอบ ดังน้ี 
 1) ความกระฉับกระเฉง (Vigor) คือ ลักษณะของพนักงานที่มีพลังกายและพลังใจสูงในขณะทํางาน 
มีความเต็มใจที่จะต้ังใจทํางาน ไมเหน่ือยหรือทอแทกับงานไดงาย ๆ และสามารถเผชิญหนากับความ
ยากลําบากได ซึ่งมีความหมายตรงกันขามกับความเหน่ือยลา (Exhaustion) ที่เปนลักษณะความไมมี
พลังทั้งกายใจในการทํางาน ทําใหไมสามารถทํางานใหสําเร็จดวยตัวของพนักงานเองได 
 2) การเสียสละ (Dedication) คือ การที่พนักงานมีความผูกพันกับงานใดงานหน่ึงอยางมาก
และมีประสบการณความรูสึกวางานที่ทําน้ันเปนสิ่งสําคัญ มีความศรัทธา ภูมิใจในงาน คิดวางานที่ทํา
น้ันเปนสิ่งทาทายและเปนแรงบันดาลใจใหกับตนเอง ซึ่งมี ความหมายตรงขามกับการดูถูกเยยหยัน 
(Cynicism) ที่มีลักษณะ คือ ไมภูมิใจในงานของตนเอง คิดวาตนไมเหมาะกับงานน้ัน ๆ ทําใหไมอยาก
ที่จะทํางาน ไมมีความพยายามที่จะทํางานน้ัน ๆ ใหสําเร็จ 
 3) ความมุงมั่น (Absorption) คือ อารมณความรูสึกของพนักงานที่จดจออยูกับงานและมี
ความสุขในขณะทํางานทําใหเขารูสึกวาเวลาในการทํางานผานไปอยางรวดเร็วและยากที่จะละทิ้งงาน
ที่กําลังทําอยูน้ันออกไปสนใจสิ่งอื่นรอบตัว  
 สรุปไดวา องคประกอบความผูกพันตอองคกรมีองคประกอบทั้งทางดานทัศนคติ โดยมี
ทัศนคติในดานบวกตอองคกร และองคประกอบดานพฤติกรรม คือ มีการแสดงออกถึงความจงรักภักดี 
ซื่อสัตยตอองคกรเปนตน นอกจากน้ียังมีองคประกอบในเรื่องของความตองการที่จะเปนสมาชิกของ
องคกร ความเช่ือถือและยอมรับเปาหมายขององคกรและความเต็มใจในการปฏิบัติงาน 
 2.2.4 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับความผูกพัน 
 การศึกษาเรื่องความผูกพันองคกรกับบุคลากรในองคกรน้ันเปนเรื่องหน่ึงที่ไดรับความสนใจ
ในการศึกษามาก ทั้งน้ีเพราะวาหากบุคลากรในองคกรเกิดความผูกพันกับองคกรแลวก็จะสงผลตอ
ความรวมมือรวมใจกันในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกรและจะทําใหองคกรเจริญกาวหนา   
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของความผูกพันตอองคกร  
 Becker (1960; ปภาวดี เหลาพาณิชยเจริญ, 2553, หนา 15-16) ไดเสนอ ทฤษฎี Side-bet 
Theory ทฤษฎีน้ีมองความผูกพันตอองคกรในรูปของความสม่ําเสมอของพฤติกรรม โดยเบคเกอรได
พัฒนากรอบการศึกษาของความคิดเชิงแลกเปลี่ยน (Reward-Cost Notation) และไดใชพื้นฐาน
เกีย่วกับตารางการเปลี่ยนแปลงแบบงาย (Simple Exchange Paradigm) ในการสรางทฤษฎีการลงทุน 
(Side-Bet Theory) ซึ่งสาระสําคัญของทฤษฎีน้ีคือการพิจารณาความผูกพันตอองคกรวาเปนผลมา
จากที่คนเราเปรียบเทียบและช่ังนํ้าหนักวา ถาหากลาออกจากองคกรไป จะสูญเสียอะไรเน่ืองจากการ
ที่คนเขาไปเปนสมาชิกขององคกร หรือหนวยงานในชวงระยะเวลาหน่ึง จะกอใหเกิดการลงทุน 
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(Investment) ซึ่งเบคเกอร เรียกวา “Side-Bet” ซึ่งอาจปรากฏในรูปของเวลา กําลังกาย กําลังสติปญญาที่
เสียไปตลอดจนการยอมเสียโอกาสบางอยางไป เชน โอกาสในการจะไปทํางานหรือเปนสมาชิกของ
องคกรอื่น เมื่อเปนเชนน้ีบุคคลผูน้ันยอมหวังผลประโยชนที่จะไดรับตอบแทนจากองคกรในระยะยาว
เชน บําเหน็จบํานาญ ซึ่งนอกเหนือไปจากคาตอบแทนรายเดือน แตถาลาออกไปกอนจะครบกําหนดเวลา   
ก็เทากับลงทุนแรงกายแรงใจและสติปญหาไปโดยไดผลประโยชนไมคุ มคา เพราะฉะน้ันการที่เขามา
ทํางานหรือเปนสมาชิกขององคกรย่ิงนานเทาไร ก็เทากับวาการลงทุนไดสะสมเพิ่มข้ึนเปนสาเหตุของ
ความยากลําบากที่จะตัดสินใจออกจากองคกร เพราะหากตัดสินใจออกยอมหมายถึงการสูญเสีย
มากกวาประโยชนที่จะไดรับ  
 Buchanan (1974, p. 533, ลออ มีรักษ, 2540, หนา 51) ไดใหนิยามของความผูกพันตอ
องคกรวา เปนทรรศนะที่จะเขากับฝายใดฝายหน่ึง มีความรักใครที่ผูกติดและยึดมั่นกับเปาหมายและ
คุณคาขององคกร ซึ่งความผูกพันมี 3 องคประกอบ ดังน้ี 
 1. การแสดงตน (Identification) หรือความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันขององคกร เปนความ
ภาคภูมิใจในองคกรและการยอมรับจุดมุงหมายขององคกร 
 2. ความเกี่ยวพันกับองคกร (Involvement) เปนการทุมเทจิตใจหรือใสใจเต็มใจที่จะทํางาน
ตามบทบาทของตนเอง เพื่อความกาวหนาและประโยชนขององคกรและสวนรวมในกิจกรรมขององคกร 
 3. ความจงรักภักดีตอองคกร (Loyalty) เปนการยึดมั่นในองคกรและปรารถนาที่จะเปน
สมาชิกขององคกรตลอดไป 
 Meyer and Smity (1993; ชูเกียรติ งานไว, 2551, หนา 20) ไดกลาวถึงลักษณะของ
ความผูกพันไว 3 ประการคือ  
 1. ความผูกพันตอบสนอง บุคคลจะผูกพันและคงอยูกับองคกรตราบเทาที่ความคาดหวัง
และความพึงพอใจจากความตองการพื้นฐานดานประสบการณในงานไดรับการตอบสนอง 
 2. ความผูกพันตอเน่ือง บุคคลจะผูกพันตอองคกรเน่ืองจากไดคํานวณเปรียบเทียบถึงสิ่งที่
ไดลงทุนไปกับองคกรและการสูญเสียเมื่อตองลาออกจากองคกร 
 3. ความผูกพันทางจิตใจ บุคคลผูกพันตอองคกรดวยความรูสึกรักและรูสึกวาเปนเจาขององคกร  
 Porter and Smith (1998, p. 62; สุรารักษ ศักด์ิธรรมเจริญ, 2549, หนา 5-6) ไดเสนอไว 
เน่ืองจากมีความครอบคลุมในการทําวิจัยในครั้งน้ี โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 ความผูกพันตอองคกรมีความหมาย 3 ลักษณะ ไดแก 
 1. ความเช่ือมั่นอยางแรงกลา และการยอมรับเปาหมาย และคานิยมขององคกร เปนลักษณะ
ของบุคคลที่มีความเช่ือดานทัศนคติในดานบวกตอองคกร มีความผูกพันอยางแทจริงตอคานิยมและ
เปาหมายขององคกร พรอมที่จะใหความสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ  ขององคกร ซึ่งเสมือนเปนเปาหมาย
ของตนเอง อีกทั้งยังมีความเช่ือวาองคกรน้ี เปนองคกรที่ดีที่สุดที่ตนเองทํางานดวยความภาคภูมิใจที่ได
เปนสวนหน่ึงขององคกร 
 2. ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อประโยชนขององคกร เปนลักษณะที่
บุคลากรเต็มใจที่จะเสียสละอุทิศตน พยายามทํางานอยางเต็มความสามารถ เพือ่ทําใหองคกรประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมาย เพื่อใหเกิดผลประโยชนตอองคกร และมีความหวงใยตอความเปนไปขององคกร 
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 3. ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงไวซึ่งความเปนสมาชิกขององคกร เปนลักษณะที่
บุคคลมีความตองการ และต้ังใจที่จะปฏิบัติงานในองคกรน้ีตลอดไป มีความจงรักภักดีตอองคกรมี
ความภาคภูมิใจในการที่ไดเปนสมาชิกขององคกร และพรอมที่จะบอกกับบุคคลอื่น ๆ วาตนเปน
สมาชิกขององคกร การรูสึกวาตนเองเปนสวนหน่ึงขององคกร สนับสนุนและสรางสรรคองคกรใหดีย่ิงข้ึน 
 Meyer and Allen (1997, มนตสิงห ไกรสมสุข, 2552, หนา 42-43 ) กลาววา ความผูกพันตอ
องคกร เปนสภาวะทางจิตใจที่แสดงลักษณะความสัมพันธของบุคคลกับองคกร และแสดงใหเห็นถึง
การตัดสินใจที่จะเปนสมาชิกอยูในองคกรตอไป ซึ่งประกอบดวยองคประกอบยอย 3 ดาน ดังน้ี 
 1. ความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐาน (normative commitment) คือ ความรูสึกผูกพันที่
เกิดจากคานิยม วัฒนธรรม หรือบรรทัดฐานของสังคม เปนการตอบแทนที่เกิดข้ึนเพื่อตอบแทนในสิ่งที่
บุคคลไดรับจากองคกรหรือความเปนหน้ีบุญคุณที่ทําใหตองอยูในองคกรตอไปพนักงานทีม่คีวามผกูพนั
ดานน้ี จะแสดงออกถึงความคิดที่วาเขาควรจะอยูในองคกร การอยูในองคกรเปนสิ่งที่ควรกระทําเพื่อ
ความถูกตองเหมาะสมในสังคม 
 2. ความผูกพันตอองคกรดานจิตใจ (affective commitment) คือ ความผูกพันที่เกิดจาก
ความรูสึก เปนความรูสึกผูกพันและเปนอันหน่ึงอันเดียวกับองคกร รูสึกวาตนเปนสวนหน่ึงขององคกร 
มีความปรารถนาที่จะเปนสมาชิกในองคกร เต็มใจที่จะทุมเทและอุทิศตนใหกับองคกร 
 3. ความผูกพันตอองคกรดานการคงอยูกับองคกร (continuance commitment) คือ 
ความผูกพันที่เกิดจากการคิดคํานวณของบุคคล โดยพิจารณาถึงตนทุนที่บุคคลใหกับองคกร ทางเลือก
ที่มีของบุคคล และผลตอบแทนที่บุคคลจะไดรับจากองคกร วาการอยูในองคกรจะไดรับประโยชน
มากกวาเสียประโยชน พนักงานที่มีความผูกพันดานน้ี จะแสดงออกถึงความจําเปนที่จะตองอยูในองคกร 
 สรุปแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความผูกพันในองคกร มีลักษณะที่มีความสอดคลองกันคือ 
มีความทุมเท ความเสียสละหรือความเต็มใจที่จะเปนสวนหน่ึงขององคกร และความตองการที่จะคงไว
ซึ่งความเปนสมาชิกขององคกร ซึ่งความผูกพันในองคกรสงผลตอความรวมมือรวมใจกันในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร 
 2.2.5 ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพัน 
 สเตียร (Steers, 1997, ชนิดา ฝูงพิทักษ, 2551) กลาวถึง ความผูกพันตอองคกร โดยได
เขียนไวในเอกสารช่ือ Organizational Commitment ซึ่งมีปจจัยที่มีผลตอความผูกพันขององคกร
เปน 3 กลุม ไดแก 
 1. ลักษณะสวนบุคคลของผูปฏิบัติงาน (Personal Characteristic) กลาววาลักษณะสวน
บุคคลของพนักงาน มีผลตอความผูกพันของพนักงานที่มีตอองคกร ซึ่งลักษณะสวนบุคคลของ
พนักงาน ไดแก  
  1.1) อายุ มีผลตอความผูกพันตอองคกรโดยบุคคลที่มีอายุมากจะมีความผูกพันตอ
องคกรมากกวาบุคคลที่มีอายุนอย เพราะอายุเปนสิ่งที่แสดงถึงวุฒิภาวะของบุคคล บุคคลที่มีอายุมาก
ข้ึนจะมีความคิด มีความรอบคอบในการตัดสินใจมากกวาบุคคลที่อายุนอย และย่ิงอายุมากข้ึนก็จะ
พบวา สมาชิกขององคกรจะมีความผูกพันตอองคกรที่สูงข้ึน นอกจากน้ียังพบวาบุคคลที่มีอายุมากข้ึน
จะอยูในองคกรดวยเหตุผลหลายอยาง เชน ความหวังที่จะไดรับเงินเดือนตอบแทนพิเศษ เชน เงิน
บําเหน็จบํานาญ ถาทํางานจนเกษียณอายุราชการ และการไดรับตําแหนงหนาที่ที่ดีข้ึน 
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  1.2) ระดับการศึกษา มีผลตอความผูกพันตอองคกร โดยพนักงานที่มีการศึกษาสูงจะมี
ความผูกพันตอองคกรตํ่า เน่ืองจากพนักงานที่มีการศึกษาสูงจะมีความคาดหวังตอสิ่งที่ไดรับสูง 
เน่ืองจากมขีอมูลตาง ๆ  ประกอบการตัดสินใจมากกวา และเช่ือมั่นในตนเองวามีโอกาสเปลี่ยนงานใหมไดงาย 
  1.3) เพศ มีผลตอความผูกพันตอองคกรโดยเพศหญิงจะมีความผูกพันตอองคกร
มากกวาเพศชาย เน่ืองจากเพศหญิงมีความผูกพันตอกลุมมากกวาเพศชาย และพบวาเพศหญิงมีความ
ต้ังใจที่จะเปลี่ยนงานนอย เพศหญิงตองฟนฝาอุปสรรคในการเขามาเปนสมาชิกองคกรมากกวาเพศชาย 
  1.4) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีผลตอความผูกพันตอองคกรโดยพนักงานที่มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานนานจะผูกพันตอองคกรสูง เน่ืองจากบุคคลน้ันไดอุทิศกําลังกาย 
กําลังสติปญญา สะสมประสบการณในการทํางาน 
  1.5) ความชํานาญในงานตามระยะเวลาที่นานข้ึน ทําใหเพิ่มความดึงดูดใจใหการปฏิบัติงาน
และหวังที่จะไดรับผลตอบแทน หรือการเลื่อนตําแหนงที่พึงพอใจมากข้ึนจึงมีความตองการลาออกจาก
งานนอย 
  1.6) ความตองการประสบความสําเร็จและกาวหนา ซึ่งองคกรที่ทําใหพนักงานเห็นวา
เขาสามารถทํางานไปสูจุดหมายไดน้ัน จะทําใหพนักงานมีความผูกพันตอองคกรเพราะการทํางานที่
ประสบความสําเร็จน้ัน แสดงถึงการมีโอกาสกาวหนาในการทํางาน 
  1.7) สถานภาพสมรส มีผลตอความผูกพันองคกร โดยพนักงานที่มีภาระครอบครัว จะมี
ความผูกพันตอองคกรมากกวาคนโสด เน่ืองจากภาระที่รับผิดชอบทําใหตองการความมั่นคงในการ
ทํางานมากกวา รวมถึงจะทําใหมีทัศนคติตองานในแงบวก สามารถปรับตัวใหเขากับงานไดดีกวา              
จึงทําใหอัตราการเปลี่ยนงานตํ่า และย่ิงมีภาระตองเลี้ยงดูบุตรเพิ่มข้ึนก็ย่ิงพบวาพนักงานจะมีความ
ผูกพันสูงข้ึนตามไปดวย 
 2. ลักษณะงาน (Job Characteristic) กลาววา ลักษณะงานที่แตกตางกันจะมีอิทธิพลตอ
ระดับความยึดมั่นผูกพันตอองคกรแตกตางกัน ลักษณะงานที่ดีจะทําใหบุคลากรรูสึกมีแรงจูงใจอยาก
ทํางานเพื่อเพิ่มคาใหกับตนเอง ซึ่งลักษณะงานที่มีผลตอความผูกพัน ไดแก งานที่มีความชัดเจน งานที่
มีความหลากหลาย งานที่มีความทาทาย งานที่มีการใหขอมูลปอนกลับ งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับคนอื่น 
งานที่มีความอิสระ 
 3. ประสบการณในงาน (Work Experience) กลาววา ประสบการณในการทํางานเปน
ลักษณะสวนบุคคลของพนักงานที่มีผลตอความผูกพันของพนักงานที่มีตอองคกร ซึ่งประสบการณใน
การทํางาน หมายถึง การรับรูตอสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงาน ประสบการณที่เปนคุณหรือโทษ มีผล
ตอความผูกพันตอองคกร ไดแก ความสําคัญตนเองในองคกร ผลประโยชนตอบแทนที่ไดรับ ทัศนคติ
ในกลุมบุคคลในองคกร ความนาเช่ือถือและพึ่งพาไดขององคกร 
 สรุปไดวา ปจจัยที่มีผลในงานคือ ลักษณะสวนบุคคลของผูปฏิบัติงานไดแก อายุ ระดับ
การศึกษา เพศ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ความชํานาญในการปฏิบัติงาน ความตองการประสบ
ความสําเร็จและกาวหนา และสถานภาพสมรส นอกจากน้ี ยังมีปจจัยลักษณะงาน และปจจั ย
ประสบการณในงานดวย  
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2.3 สภาพพื้นที่ที่ศึกษา 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ต้ังอยู เลขที่ 79/4 หมู 6 ถนน
กาญจนาภิเษก ตําบลเสาธงหิน อําเภอบางใหญจังหวัดนนทบุรี 11140 (สํานักงานบางใหญ) 
รับผิดชอบการจัดการศึกษาในพื้นที่ 4 อําเภอ คือ อําเภอบางใหญ อําเภอบางบัวทอง อําเภอไทรนอย
และอําเภอปากเกร็ด โดยพื้นที่ต้ังอยูบนฝงแมนํ้าเจาพระยา พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุม มีคลอง
ธรรมชาติและคลองขุดข้ึนเปนจํานวนมากเช่ือมโยงติดตอกันประดุจใยแมงมุม ทําใหมีแหลงชุมชน
หนาแนนตามริมฝงแมนํ้าเจาพระยาและริมคลองสายตาง ๆ พื้นที่ที่หางจากแมนํ้าและลําคลองเปน
ชุมชนใหม มีถนนเช่ือมโยงใชในการคมนาคมหลายสายมีความสะดวก รวดเร็ว และมีพื้นที่บางสวน
ของบางอําเภอยังเปนที่รองรับ การขยายตัวในดานอุตสาหกรรม ไดแก พื้นที่ของอําเภอปากเกร็ด 
อําเภอบางใหญ และอําเภอบางบัวทองซึ่งมีการจัดสรรที่ดินและกอสรางหมูบานจัดสรร โรงงาน
อุตสาหกรรมข้ึนอยางหนาแนน รวมถึงอําเภอไทรนอยที่มีพื้นที่สวนใหญเปนการเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรม 
 ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ไดประกาศนโยบายสูความสําเร็จ 
มุงมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาสู Top Ten ของระดับประเทศ 
โดยรวมกับองคคณะบุคคลและผูเกี่ยวของ กําหนดนโยบาย เปาหมาย และจุดเนนพิเศษในการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพการศึกษา (สพป.นบ. 2, 2557, เกริ่นนํา)  
 วิสัยทัศน  
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 “องคกรคุณภาพจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานสูประชาคมอาเซียนและระดับสากล ดวยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยบนพื้นฐานของความเปนไทย 
ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (สพป.นบ. 2, 2557, หนา 6)  
 พันธกิจ  

จัด สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาอยางทั่วถึงมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติสู
ระดับอาเซียนและสากล 
 คานิยมองคกร  
 “ธรรมาภิบาล คือ อุดมการณของเรา” 
 กลยุทธ  
 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับและสงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยีเปน
เครื่องมือในการเรียนรู ปลูกฝงคุณธรรมความเปนไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ขยายโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงและพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ ลดอัตราการออกกลางคัน เปนศูนยระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่เขมแข็ง พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ สรางองคกรให
เขมแข็งมีคุณภาพตามแนวทางการกระจายอํานาจบนหลักธรรมาภิบาลดวยการบริหารแบบมีสวนรวม 
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 ขอมูลสภาพการบริการทางการศึกษา 
ตารางท่ี 2.2  จํานวนโรงเรียนจําแนกตามขนาดและสังกัด ปการศึกษา 2557 
 

ขนาดโรงเรียน สพป.(ภาครัฐ) สพป.(เอกชน) 

 จํานวน
โรงเรียน 

คิดเปน
รอยละ 

จํานวน
โรงเรียน 

คิดเปน
รอยละ 

ขนาดเล็ก (นักเรียน 1 -120 คน) 14 21.88 18 30.00 

ขนาดกลาง (นักเรียน 121 –600คน) 37 57.81 21 35.00 

ขนาดใหญ (นักเรียน601–1500คน) 13 20.31 10 16.67 

ขนาดใหญพิเศษ(นักเรียน1501คนข้ึนไป)   11 18.33 

รวมท้ังหมด 64 100 60 100 

 
ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุร ีเขต 2, 2557, หนา 22 
 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความสําเร็จของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2 (สพป.นนทบุรี เขต 2, 2555, หนา 4-5) ไดมีการประเมินผลคุณภาพการศึกษาหลายรูปแบบ 
รวมทั้งการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภาวะคุกคาม (SWOT Analysis) การวิเคราะหบริบท
การเปลี่ยนแปลงดานตางๆ อาทิ การเช่ือมโยงกับสภาพแวดลอมการขยายตัวของชุมชนเมือง 
เทคโนโลยีใหมๆ โครงสรางประชากรวัยเรียนที่เปลี่ยนไป ฯลฯ ซึ่งผลกระทบทั้งทางบวกและลบตอการ
พัฒนาการศึกษาของประชากรวัยเรียนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  
 การบริหารมุงผลสัมฤทธิ ์(Results Based Management: RBM) 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 บริหารงานมุงผลสัมฤทธ์ิ เพื่อการบริหาร 
ทรัพยากรอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพสูง 9 ประการ ดังน้ี 
 1) การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning) 
 2) การทําสัญญาขอตกลงการปฏิบัติงานระหวางกัน (Memorandum Understanding: MOU) 
 3) การใหอํานาจและอิสระในการปฏิบัติงาน (Devolution and Autonomy) 
 4) การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Performance) 
 5) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) 
 6) การวัดผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด (Performance Measurement) 
 7) การเทียบงาน (Benchmarking) เพื่อการพัฒนาที่มีคุณภาพ 
 8) คุณภาพการใหบริการ (Service Quality) 
 9) การทํางานเปนทีม (Team work) 
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 การกํากับ ติดตามประเมินผลและปจจัยแหงความสําเร็จ 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 (สพป.นนทบุรี เขต 2, 2555, 
หนา 33-34) ไดวางแผนการจัดระบบการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการศึกษาสูความสําเร็จตาม
เปาหมายและนโยบายที่กําหนดไวในหลายรูปแบบ ทั้งการสํารวจขอมูล การนิเทศติดตามชวยเหลือสถานศึกษา 
การประเมินรูปแบบ Three in one (มาตรฐานการศึกษาจังหวัด ตัวช้ีวัด สพป. ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน) 
และงานวิจัยการศึกษาดานตาง ๆ ตามความเหมาะสม โดยยึดหลัก 
 1. 4 A คือ Awareness (ความตระหนัก), Attempt (ความพยายาม), Achievement (ความสําเร็จ) 
และ Access (ความทั่วถึงเชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 2. ระบบวงจรคุณภาพ PDCA : Plan Do Check Act 
 3. การบริหารจัดการตามมาตรฐาน สพป. (5 มาตรฐาน) 
 4. การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA : Public Sector Management Quality Award 
 5. การบริหารการศึกษาแบบบูรณาการและมีสวนรวม 
 6. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
 ปจจัยแหงความสําเร็จ 
 1. ยึดหลักแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ หลักบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance)  
 2. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545-2559 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ (Reaults Based Management : RBM) 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ. 
 3. มีการวางแผนบูรณาการโดยผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม (Stakeholders) กําหนด 
ยุทธศาสตร เปาหมาย ตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานอยางครอบคลุมและไปในทิศทางเดียวกัน 
 4. จัดทําสัญญาขอตกลงการปฏิบัติราชการแตละปงบประมาณกับสถานศึกษา และสพป.
นบ.เขต 2 เปนรายบุคคลเพื่อใหการดําเนินงานสําเร็จตามยุทธศาสตรที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ 
 5. เช่ือมโยงเครือขายดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย เอื้อตอการบริหารจัดการศึกษาที่มีความคลองตัว 
สะดวก และรวดเร็ว 
 6. การจัดการความรูในระบบ Knowledge Management: KM) โดยวิธีการจัดการขอมูล
ที่เปนความรูใหเปนระเบียบครบถวนตามตองการ งายตอการคนหาและใชประโยชน ทั้งการจัดทํา
ระบบรวบรวมจัดเก็บความรู (Best Practice) การเขาถึงความรู และการแบงปนความรู 
 7. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแบบบูรณาการ รูปแบบThree in one เนนการ
นําผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม และตอบแทนรางวัลแกคนทําดี 
 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 1. งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมองคกร 
 Guber (2002, p.3834-b, อางใน สุกัญญา ไชยถา, 2555) ไดศึกษาความผูกพันตอองคกร
กับพนักงานบริษัทแหงหน่ึง พบวา การรับรูในองคประกอบตาง ๆ  ทางวัฒนธรรมองคกร เชน ระเบียบ
การแตงกาย คําขวัญในองคกร เปาหมายรวมกัน เปนตัวทํานายความผูกพันตอองคกรของสมาชิกได 
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 Zielonka (2003) ไดศึกษาวิจัยเรือ่ง ความสัมพันธระหวางการประเมินผลงานครกูบัวัฒนธรรม
โรงเรียน ผลการวิจัยพบวา การประเมินผลงานครูมีความสัมพันธกับวัฒนธรรมโรงเรียน โดยจากการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางครูที่บรรจุแลวและยังไมไดบรรจุ ตางก็มีความคิดเห็นที่ตรงกันวา 
การประเมินผลงานครูมีความเกี่ยวของกับวัฒนธรรมโรงเรียน การใหครูไดรับรูถึงขอมูลที่จะใชในการ
ประเมินและข้ันตอนรวมถึงวิธีการที่จะใชในการประเมินเปนสิ่งจําเปน ซึ่งตัวการทางวัฒนธรรม
โรงเรียนดานความมุงประสงคที่ชัดเจนมีสวนเกี่ยวของกับประสิทธิภาพ ของการทํางานภายในโรงเรียน 
 เฉลียว ภากะสัย (2550) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยวัฒนธรรมองคกรที่มีอิทธิพลตอ
ความผูกพันตอสถาบันของบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” พบวา 1) วัฒนธรรมองคกรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จําแนกตามหนวยงานที่สังกัด ประเภทของบุคลากรและสถาบันที่จบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี อยูในระดับปานกลาง เมื่อจําแนกตามหนวยงานที่สังกัด โดยรวม
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนวัฒนธรรมกรดานความมุงประสงค ดานการเพิ่มอํานาจ
และดานความเอื้ออาทรมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จําแนกตามประเภทบุคลากร 
โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ รวมทั้งจําแนกตามสถาบันที่จบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวน
วัฒนธรรมองคกร ดานการตัดสินใจ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 2) ความผูกพันตอ
สถาบันของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จําแนกตามหนวยงานที่สังกัด ประเภทของบุคลากร 
และสถาบันที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี อยูในระดับปานกลาง เมื่อจําแนกตามหนวยงานที่
สังกัด โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนความผูกพันตอสถาบันดาน
ความเช่ือและยอมรับคานิยมและเปาหมายขององคกรที่บุคลากรมีระดับความผูกพันตอสถาบัน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจําแนกตามประเภทบุคลากร โดยรวมและรายดานแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนความผูกพันตอสถาบันดานความปรารถนาที่จะยังคงเปนสมาชิก
ขององคกร ที่บุคลากรที่มีระดับความผูกพันตอสถาบันแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ รวมทั้ง
จําแนกตามสถาบันที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ 3) วัฒนธรรมองคกรกับความผูกพันตอสถาบันของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรมีความสัมพันธกัน ทั้งโดยรวมและจําแนกรายดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 4) ดัชนี
วัฒนธรรมองคกรดานความรูสึกเปนสวนหน่ึงขององคกร และดานการยอมรับ สามารถพยากรณความ
ผูกพันตอสถาบันของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รอยละ 37.90 และมีสมการพยากรณความ
ผูกพันตอสถาบันของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 อรุณรัตน คันธา (2550) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธระหวางการรับรูวัฒนธรรม
องคกร การรับรูนิสัยของการเรียนรูสูองคกรแหงการเรียนรู การรับรูความยุติธรรมในองคกรกับผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรระดับปฏิบัติการในฝายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย” พบวา 1) การรับรู
วัฒนธรรมองคกรมีความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 2) การรับรูนิสัย
ของการเรียนรูสูองคกรแหงการเรียนรูมีความสัมพันธทางบวกกับผลการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 3) การรับรูความยุติธรรมในองคกรมีความสัมพันธทางบวกกับการผลการปฏิบัติงานอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 4) การรับรูวัฒนธรรมองคกรมีความสัมพันธทางบวกกับการรับรูความยุติธรรมใน



38 

องคกรแหงการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 5) การรับรูวัฒนธรรมองคกรมีความสัมพันธทางบวก
กับการรับรูนิสัยของการเรียนรูสูองคกรแหงการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 กัญญาณัฐ บุญพวง (2551) ไดทําการศึกษาเรื่อง “วัฒนธรรมองคกรที่สงผลตอการจัดการ
ความรูของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2” พบวา 1.วัฒนธรรมองคกร
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวม และรายดานอยูใน
ระดับมากทุกดาน เรียงตามคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยดังน้ี การยอมรับ ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของ
องคกร ความเอื้ออาทร การมอบอํานาจ ความมีคุณภาพ ความซื่อสัตยสุจริต ความมุงประสงคของ
องคกร ความหลายกหลายของบุคลากร ความไววางใจ และดานการตัดสินใจ 2. การจัดการความรู
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมากทุกดาน เรียงตามคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยดังน้ี การเรียนรู การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู การสรางและแสวงหาความรู การคนหาความรู การประมวลและกลั่นกรองความรู การเขาถึง
ความรูและการจัดการความรูใหเปนระบบ 3. วัฒนธรรมองคกรโดยภาพรวมสงผลตอการจัดการความรูของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
วัฒนธรรมองคกรดานความหลากหลายของบุคลากร และดานความมุงประสงคของสถานศึกษา สงผล
ตอการจัดการความรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวม 
 กนกวรรณ เอกนิธิเศรษฐ (2552) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การปฏิบัติตามวัฒนธรรมองคกร
ของบุคลากรในสังกัดกรมชลประทาน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร” พบวา 1. การปฏิบัติตามวัฒนธรรม
องคกรของบุคลากรในสังกัดกรมชลประทาน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จํานวน 9 ดาน ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก โดยเรียงลําดับรายขอที่มคีามัชฌิมเลขคณิตสูงสุดไปคามัชฌิมเลขคณิตตํ่าสุด ไดแก 1) ดาน
การพัฒนาตนเอง 2) ดานการแลกเปลี่ยนความรู 3) ดานคุณธรรม 4) ดานความเสมอภาค 5) ดานการ
ถายทอดความรู 6) ดานการเห็นประโยชนสวนรวม 7) ดานการรักองคกร 8) ดานการรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น และ 9) ดานการทํางานเปนทีม ตามลําดับ 2. การเปรียบเทียบการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองคกร
ของบุคลากรในสังกัดกรมชลประทาน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา 
และตําแหนงงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 เมื่อจําแนกตามเพศ อายุ 
สถานภาพสมรส รายไดเฉลี่ยตอเดือน และประสบการณในการทํางาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 นุชา สระสม (2552) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่
สงผลตอวัฒนธรรมองคกรแบบสรางสรรคของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร” พบวา 1) ภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครอยูในระดับมาก 2) วัฒนธรรม
องคกรของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมเปนแบบสรางสรรค อยูในระดับมากและ 
3) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอวัฒนธรรมองคกรแบบสรางสรรคของสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร มีองคประกอบดานการกระตุนทางปญญา การสรางแรงบันดาลใจและความคํานึงถึง
ความเปนปจเจกบุคคล อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 
 พีรยา ภูศรี (2553) ไดทําการศึกษาเรื่อง “วัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนประถมศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1” พบวา ระดับวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนประถมศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
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 สุดารัตน โยธาบริบาล (2553) ไดทําการศึกษาเรื่อง “วัฒนธรรมองคกรกับผลสัมฤทธ์ิการ
ดําเนินงานอําเภอเมืองนครปฐม” พบวา 1) วัฒนธรรมองคกรของอําเภอเมืองนครปฐมโดยรวมมีคะแนน
เฉลี่ยอยูในระดับสูง 2) ผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานอําเภอเมืองนครปฐมโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูใน
ระดับสูง 3) วัฒนธรรมองคกรมีความเช่ือมโยงกับผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงาน หมายความวาวัฒนธรรม
องคกรอาจจะมีสวนสงเสริมใหเกิดผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงาน 
 2. งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความผูกพันตอองคกร 
 Hrebiniak and Alutto (1972, 556, ดวงกมล ดวงสุภา, 2553) ไดทําการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและบทบาทความผูกพันตอองคกรของครูในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใน
โรงเรียน 2 มลรัฐ และพยาบาลในโรงเรียน 3 แหง ซึ่งอยูทางตะวันตกของนิวยอรก พบวาตัวแปร
เกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลไดแกเพศ อายุ สถานภาพการสมรส และระดับการศึกษามีผลตอความ
ผูกพันขององคกร ดังน้ี บุคคลที่มีอายุมากจะมีความผูกพันตอองคกรสูง เน่ืองจากมีการสั่งสมประสบการณ
ในองคกรไวมาก เพศหญิงจะมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงประเภทงานนอยกวาเพศชาย สถานภาพการ
สมรสมีผลตอความผูกพันตอองคกร กลาวคือ คนโสดมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนงานมากกวาคนที่แตงงาน
แลว หรือคูสมรสที่หยารางกัน ทั้งน้ีเพราะผูที่แตงงานแลว หรือมีคูสมรสที่หยารางกัน โดยเฉพาะผูหญิงน้ัน
เห็นวาการโยกยายงานจะกอใหเกิดการสูญเสียจากการลงทุนสั่งสมประสบการณสูงเกินกวาที่จะ
ยอมรับได ดังน้ัน จึงมีแนวโนมที่จะปฏิเสธการเปลี่ยนงานใหมมากกวาคนโสด หรือผูชายถึงแมจะมี
สิ่งจูงใจใหกระทําเชนน้ันก็ตาม ในสวนของการศึกษาพบวา ผูที่มีการศึกษาสูงจะมีความผูกพันตอ
องคกรนอยกวาผูที่มีการตํ่า เพราะมีโอกาสในการเลือกอาชีพมากกวา และผูที่ไมไดวางแผนศึกษาตอ 
จะมีความผูกพันตอองคกรมากวาผูที่มีแผนจะศึกษาตอและเกี่ยวของกับคานิยมเรื่องอาชีพ 
(Professionalism) หรือเปนลักษณะอยางหน่ึงของผูนิยมใฝหาความรูทั่วไป (Cosmopolitanism) 
เพราะมีโอกาสยายงานไดงายกวา สวนบุคคลที่ไมคิดจะศึกษาตอจะแสดงออกถึงความสนใจในงานของ
ตนแทน (Local Orientation) สําหรับระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองคกร ก็เปนปจจัยที่มีผลตอ
ความผูกพันตอองคกร ซึ่งเช่ือวา ผูที่ปฏิบัติงานในองคกรนานเทาใดก็ย่ิงจะมีความผูกพันตอองคกรมาก
ข้ึน ทั้งน้ีเพราะระยะเวลาที่ทํางานในองคกรเปนสิ่งที่มีคาอยางย่ิง เปรียบเสมือนการลงทุนอยางหน่ึงที่เกดิ
จากการสั่งสมประสบการณและผลประโยชนตอบแทนในรูปของรางวัล บําเหน็จ บํานาญ และผลกาํไร 
ซึ่งสิ่งเหลาน้ีลวนเปนสิ่งจูงใจใหบุคคลอยูในองคกร 
 Mark & Mannari (1977, อางใน รัชดาพร รองเสียง, 2549) ไดศึกษาปจจัยที่ทําใหเกิด
ความผูกพันตอองคกร พบวา ปจจัยที่ทําใหเกิดความผูกพันตององคกรตลอดชีวิต ไดแก สถานภาพ
ขององคกร ความพึงพอใจในงาน ความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน และโอกาสกาวหนาในงานเปนปจจัยที่
ทําใหเกิดความผูกพันตอองคกร 
 Daniel Wit (1980, อางใน อารีย เพ็ชรรัตน, 2541) พบวา วัฒนธรรมองคกรของญี่ปุนเช่ือ
ในระบบผูนําเพศชายเปนอยางมาก เน่ืองจากวัฒนธรรมสังคมของชนชาติตาง ๆ มีการใหความสําคัญ
แตกตางกันไปในแตละสังคมซึ่งนําผลมาสูวัฒนธรรมองคกรอีกดวย 
 Angel and Perry (1981, 1-14, จิดาพันธุ ศรีเทศ, 2552) ไดศึกษาเรื่องความผูกพันตอองคกร 
พบวาความผูกพันตอองคกรมีความสัมพันธตอความตรงตอเวลาในการทํางาน กลาวคือพนักงานที่มา
ทํางานตรงตอเวลาสูงจะมีความผูกพันตอองคกรสูงดวย 
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 Cherrington (1994, อางใน สามารถ ศุภรัตนอาภรณ, 2544) กลาววา พนักงานที่มีระดับ 
ความผูกพันตอองคกรดานความรูสึกหรือความผูกพันตอองคกรอยางหน่ึงอยางใดสูงก็ตามจะมีประวัติ
การทํางานดีกวาและคงอยูกับองคกรนานกวา จากการศึกษาพบวา ผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ
เชิงบวกกับความผูกพันตอองคกรดานความรูสึก แตมีความสัมพันธเชิงลบกับความผูกพันตอองคกร
ดานความตอเน่ืองนอกจากน้ียังพบวาบคุคลที่มีระดับความผูกพันตอองคกรดานความรูสึกสูงมีแนวโนมที่
จะพึงพอใจในงาน และพบวาชีวิตมีความสมบูรณจากงาน 
 มนตสิงห ไกรสมสุข (2552) ไดทําการศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจในการทํางานของครู ใน
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” พบวา แรงจูงใจในการทํางานของครูในโรงเรียน
คาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ความผูกพันตอองคกรของครู 
ในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และแรงจูงใจใน
การทํางานของครู สงผลตอความผูกพันตององคกรของครูในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ โดยแรงจูงใจในการทํางานของครูดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาความสําเร็จของงาน 
และความมั่นคงในงาน สงผลตอความผูกพันตอองคกรของครู ในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆ
มณฑลกรุงเทพฯ โดยภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 กรกต บัวอินทร (2553) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรโรงเรียน
ประชาบํารุงจังหวัดพะเยา” พบวา ระดับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ไดแก ดานงาน และดานภาวะผูนํา ซึ่งบุคลากรมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอ
องคกรทั้ง 4 ดาน อยูในระดับเห็นดวยมากทุกดาน 
 วาสนา สวยเกร็ด (2553) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการ
ทํางานกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากร : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดล” 
พบวา กลุมตัวอยางมีความผูกพันตอองคกรในระดับมาก โดยเฉพาะความผูกพันดานความรูสึกอยูใน
ระดับดีมาก และมีความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับปานกลาง ผลการวิจัยยังสรปุไดวาความพงึพอใจ
ในเงินเดือน และสวัสดิการมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกรในเชิงบวก อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.01 นอกจากน้ัน ยังพบวาปจจัยดานตําแหนงหนาที่ที่แตกตางกันสงผลตอความผูกพันดาน
ความรูสึกและความผูกพันในบรรทัดฐาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนปจจัยสวนบุคคล
ในดานอื่น ๆ ไมสงผลตอความผูกพันตอองคกรของบุคลากร 
 อุทัยวรรณ ชวยตน (2554) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความยึดมั่นผูกพันตอองคกรของ
เจาหนาที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัย กรณีศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี” พบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญเปนเพศหญิง สถานภาพสมรสคู ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข การศึกษาระดับปริญญาตรี 
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัยโดยเฉลี่ย 6.5 ป มีความยึดมั่นผูกพันตอองคกรในภาพรวม 
และรายดานอยูในระดับสูง คามัชฌิมเลขคณิตเทากับ 74.8 และพบวา การรับรูความยุติธรรมในองคกร 
มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง กับความยึดมั่นผูกพันตอองคกร (r=0.310, p < 0.01) 
 สุพรรณนา ครองแถว (2555) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจในงานกับความยึดมั่น
ผูกพันตอองคกรของพยาบาลเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตภาคกลาง”
พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจภายในระดับปานกลาง ความพึงพอใจภายนอกระดับสูง ความยึดมั่น
ผูกพันตอองคกรระดับสูง ความพึงพอใจภายในและภายนอกมีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลาง
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กับความยึดมั่นผูกพันตอองคกร (r = 0.517 และ 0.649, p-value<0.01 ตามลําดับ) ความพึงพอใจ
ภายนอกสามารถอธิบายความผันแปรของความยึดมั่นผูกพันตอองคกรได รอยละ 42.1 (R2 = 0.421) 
 จากการทบทวนเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมองคกรและ
ความผูกพันตอองคกร ผูวิจัยไดนํา เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ในปจจุบันและประสบการณ
การทํางานในตําแหนง มาเปนตัวแปรอิสระที่ใชในการศึกษาวิจัย และนําองคประกอบของวัฒนธรรมองคกร 
(ความมุงประสงคของสถานศึกษา, การมอบอํานาจ, การตัดสินใจ, ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของสถานศึกษา, 
ความไววางใจ, ความมีคุณภาพ, การยอมรับ, ความเอื้ออาทร, ความซื่อสัตยสุจริต และความหลากหลายของบุคลากร) 
และความผูกพันขององคกร (ความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐาน, ความผูกพันตอองคกรดานจิตใจ 
และความผูกพันตอองคกรดานการคงอยูกับองคกร) มาใชในการศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมองคกรที่สงผลตอ
ความผูกพันของบุคลากร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 ในการศึกษางานวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหาร
เชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษา มหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
 1) แนวคิด ทฤษฎีการบริหารเชิงกลยุทธ 
 2) แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของระดับอุดมศึกษา 
 3) สภาพพื้นที่ทําวิจัย 
 4) งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

2.1 แนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ 
 สภาพแวดลอมภายนอกในปจจุบันน้ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเปลี่ยนแปลง
มากกวาแตกอนเปนอันมาก ผลกระทบที่มีตอองคกรจึงมีมากเปนเงาตามตัว ดวยเหตุน้ีการบริหาร
เชิงกลยุทธจึงเปนงานที่สําคัญของผูบริหารระดับสูงที่จะเกี่ยวของกับการกําหนดแผนกลยุทธของ
องคกรและการนําแผนกลยุทธน้ันไปปฏิบัติเพื่อเปนแนวทางใหองคกรกาวไปในทิศทางที่เหมาะสมและ
ประสบความสําเร็จเหนือคูแขงข้ัน การบริหารกลยุทธเปนหัวใจสําคัญของงานบริหาร โดยผูบริหาร
จะตองมีการวางแผนกลยุทธที่ชาญฉลาด กําหนดกลยุทธที่แตกตางจากคนอื่น แตเปนความแตกตาง
เชิงสรางสรรคเพื่อใชเปนแนวทางใหองคกรปฏิบัติงานไดเหนือกวาคูแขงขันและเพื่อใหสามารถบรรลุ
เปาหมายตามที่ตองการได ถาปราศจากแผนกลยุทธ องคกรจะไมมีแนวทางที่ชัดเจนในการดําเนินงาน 
ไมมีแผนที่จะสามารถโตตอบหรือเอาชนะการแขงขัน และไมมีแผนที่จะปฏิบัติใหเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป (สุพานี  สฤษฎวานิช, 2544, หนา 1) การบริหารเชิงกลยุทธจึงมีความ
จําเปนตอธุรกิจปจจุบัน องคกรตองปรับตัวใหทันตอสถานการณ ผูบริหารตองมีการวางแผนลวงหนา
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเปาหมายของกิจการ สามารถแขงขัน
กับคูแขงไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหกิจการสามารถมีขอไดเปรียบเหนือคูแขงขันและมุงเนนสรางความ
เปนเลิศทางดานการบริหารงาน (ชนินทร  ชุณหพันธรักษ, 2544, หนา 36) 
 2.1.1 ความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ  
 คําวา “การบริหารเชิงกลยุทธ” ไดมีผูใหนิยามความหมายไวตาง ๆ กัน ดังน้ี 
 สุพานี  สฤษฎวานิช (2544, หนา 1) ไดใหความหมายไววา การบริหารกลยุทธเปนหัวใจ
ของงานบริหาร โดยผูบริหารจะตองมีการวางแผนกลยุทธที่ชาญฉลาด กําหนดกลยุทธที่แตกตางจากคน
อื่น แตเปนความแตกตางเชิงสรางสรรค เพื่อใชเปนแนวทางใหองคกรปฏิบัติงานไดเหนือกวาคูแขงขันและ
เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายตาม ที่ตองการได ถาปราศจากแผนกลยุทธ องคกรจะไมมีแนวทางที่
ชัดเจนในการดําเนินงาน ไมมีแผนที่จะสามารถโตตอบหรือเอาชนะการแขงขัน และไมมีแผนที่จะ
ปฏิบัติใหเหมาะสมกับสภาพ แวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 เสนาะ ติเยาว (2546, หนา 1) ไดกลาวถึงความหมายของ การบริหารกลยุทธ (strategic 
management) โดยทั่วไป หมายถึง การตัดสินใจและดําเนินการ เพื่อทําใหไดผลตามที่องคกรกําหนด
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ไวซึ่งเนนที่กระบวนการ ต้ังแตการกําหนดกลยุทธ การนําเอากลยุทธไปใช และการประเมินผลกลยุทธ 
เปนกระบวนการวางแผน และทําใหมั่นใจวาแผนน้ันไดนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหบรรลุ
เปาประสงคในระยะยาว ข้ันตอนที่สําคัญ คือ การวิเคราะหปจจัยภายนอก การวิเคราะหปจจัยภายใน 
การกําหนดภารกิจและจุดประสงค การกําหนดกลยุทธ การนํากลยุทธไปใช และการควบคุม
ประเมินผลกลยุทธ กลาวอยางสรุป คือ การบริหารกลยุทธเปนกระบวนการบริหารในการกําหนดและ
ตัดสินใจเพื่อใหเกิดประโยชนตอองคกรอยางสอดคลองกับสถานการณตลอดไป 
 ธงชัย  สันติวงษ (2532, หนา 3) ไดใหความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ คือ ชุดของ
การตัดสินใจและการกระทําตาง ๆ ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนากลยุทธที่มีประสิทธิภาพที่จะชวยใหองคกร
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายตาง ๆ ได 
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน (2541, หนา 9) ใหความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ คือ การวางแผน
การดําเนินการ และควบคุมในแนวทางเชิงกลยุทธ ซึ่งจะชวยใหการบริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  จุดเนนของการบริหารเชิงกลยุทธ มุงพิจารณาในแงของการบริหารเชิงกลยุทธที่
คิดคนข้ึนมา  ตองอาศัยพื้นฐานทางการบริหารเปนหลัก 
 ไพโรจน  ปยะวงษวัฒนา (2545, หนา 3) ใหความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ คือ  
การบริหารองคกรใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใชประโยชนจาก
ทรัพยากรที่มีอยู เพื่อกอใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขัน ภายใตสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง  
รวมทั้งตองคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียขององคกรดวย 
 สมยศ  นาวีการ (2538, หนา 3) ใหความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ (strategic 
management) คือ กระบวนการของการกําหนดทิศทางระยะยาว การกําหนดกลยุทธ การดําเนินกลยุทธ 
และการประเมินกลยุทธขององคกร 
 สุพานี  สฤษฎวานิช (2544, หนา 9) ไดใหความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ คือ การบริหาร
องคกรโดยรวม ใหมีกลยุทธหลักและกลยุทธการแขงขัน ตลอดจนมีขอไดเปรียบในการแขงขัน
เหนือกวากิจการอื่น ๆ 
 ประโชค ชุมพล (2536, หนา 226) ใหความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ คือ กระบวนการที่
เกี่ยวของกับผูบริหารจากทุกฝายขององคกร  ในการกําหนดและปฏิบัติตามเปาหมายและกลยุทธขององคกร 
หรือเปนกระบวนการตอเน่ืองกัน ในการกําหนดการปฏิบัติการและการควบคุม ซึ่งเปนแผนหลักเพื่อ
เปนแนวทางใหองคกรสามารถบรรลุเปาหมายภายใตสภาพแวดลอมภายในและภายนอกที่กําหนด 
 บุญเลิศ  เย็นคงคา (2544, หนา 13) ใหความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ คือ แผนการดําเนินงาน 
โดยอาศัยการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งจากภายในและภายนอก นํามาประเมินผลวิเคราะหหาทาง
เลือกที่ดีที่สุด เพื่อการตัดสินใจใหกับองคกร 
 จินตนา  บุญบงการ (2544, หนา 44) ไดใหความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ คือ  กระบวนการ
ที่ประกอบดวยการวิเคราะหสภาพแวดลอมและขอมูลสําคัญของธุรกิจที่ใชในการประกอบการตัดสินใจ  
การวางแนวทางการดําเนินงาน และควบคุมการปฏิบติังานเชิงกลยุทธขององคกร เพื่อที่จะสรางความ
มั่นใจวาองคกรสามารถที่จะดําเนินการไดอยางสอดคลองกับสภาพแวดลอมและสถานการณที่เกิดข้ึนมี
พัฒนาการและแขงขันในอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 ฮิกกิ้น และ วินซ (Higgins and Vincze) (1993, p. 5) กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ 
(strategic management process) หมายถึง ข้ันตอนการบริหารเพื่อใหบรรลุภารกิจ (mission) 
ขององคกร โดยสรางความสัมพันธระหวางองคกรใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม โดยเฉพาะผูที่ไดผล
ประโยชนจากองคกร (stakeholders) ซึ่งปจจัยในสถานการณสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอการ
ตัดสินใจ และกําหนดนโยบายขององคกร ประกอบดวยลูกคา (customer) พนักงาน (employee) 
ชุมชนทองถ่ิน (community) และผูถือหุน (stockholder) 
 วีลเลน และฮังเกอร (Wheelen, Thomsa L. and Hunger, J. David, 2004, p. 9) ไดให
นิยามไววา “การจัดการเชิงกลยุทธ หมายถึง ชุดของการตัดสินใจและการปฏิบัติการตาง ๆ ทางดาน         
การจัดการ ซึ่งจะเปนตัวกําหนดการดําเนินงานระยะยาวขององคกรประกอบดวยการตรวจสภาพ 
แวดลอม (environmental scanning) ทั้งภายในและภายนอกองคกร การจัดทํากลยุทธ (strategic 
formulation) ซึ่งเปนแผนกลยุทธหรือแผนระยะยาว การปฏิบัติตามกลยุทธ (strategy implementation) 
และการประเมินผลและการควบคุม (evaluation and control)” และไดกลาวเพิ่มเติมวา การศึกษาการบริหาร
เชิงกลยุทธเปนการศึกษาที่มุงเนนที่การตรวจสอบและประเมินโอกาส (opportunities) และอุปสรรค
หรือขอจํากัด (threats) โดยคํานึงถึง จุดแข็ง (strengths) และจุดออน (weaknesses) ขององคกรเปน
หลักสําคัญ 
 เซอรจิโอวานี (Sergiovanni) (1991, pp. 258-263) ไดสรุปลักษณะสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลวา 
ควรมีองคประกอบดังน้ี 1) เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง 2) มีแผนงานทางวิชาการที่ดี 3) จัดการเรียน
การสอนที่สงเสริมการเรียนรูของนักเรียน 4) มีบรรยากาศสถานศึกษาในทางบวก 5) สงเสริมความมี
ปฏิสัมพันธตอกันแบบเปนกลุม 6) มีการพัฒนาบุคลากรอยางกวางขวาง 7) ใชภาวะผูนําแบบมีสวนรวม 
8) สงเสริมการแกปญหาอยางสรางสรรค และ 9) ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวม 
 รอบบินส และ โคลเตอร (Robbins & Coulter) (อางถึงใน วิรัช สงวนวงศวาน, 2547, หนา 73) 
ไดกลาวถึงการจัดการเชิงกลยุทธ (strategic management) คือ การตัดสินใจ และการลงมือปฏิบัติ
ของผูบริหาร ซึ่งเปนกําหนดการดําเนินงานระยะยาวขององคกรที่ตองอาศัยกระบวนการจัดการที่เปน
พื้นฐานขององคกร คือ การวางแผนการจัดองคกร การนําไปปฏิบัติและการควบคุม 
 เดวิด (David) (1997, p. 5) ใหความหมายการบริหารเชิงกลยุทธวา เปนศาสตรและศิลป
ในการกําหนดกลยุทธ (strategy formulation) การปฏิบัติตามกลยุทธ (strategy implementation) 
และ การประเมินผลกลยุทธ (strategy evaluation) 
 เฟรซ และโรบินสัน (PearceII, John A. and Robinson, Richard B., 2000, p. 10) ไดให
คํานิยมไววา การบริหารเชิงกลยุทธ หมายถึง ชุดของการตัดสินใจและการปฏิบัติการตาง ๆ ซึ่งจะมีผลตอ
การวางแผนและการปฏิบัติตามแผน ซึ่งออกแบบข้ึนเพื่อใหวัตถุประสงคขององคกรบรรลุผลสําเร็จ” ตามแนวคิด
ของ เฟรซและโรบินสัน ไดแบงงานหลักสําคัญของการบริหารเชิงกลยุทธออกเปน 9 อยาง คือ  
 1) การกําหนดพันธกิจหรือภารกิจ (Mission) ของบริษัท ซึ่งประกอบดวยการเขียนขอความ
บรรยายกวาง ๆ เกี่ยวกับความมุงหมาย ปรัชญาและเปาหมาย  
 2) การศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมในแงมุมตาง ๆ ภายในองคการ เพื่อทราบจุดแข็งและ
จุดออนขององคกร  
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 3) ประเมินสภาพแวดลอมภายนอกเพื่อคนหาความไดเปรียบเสียบเปรียบในการแขงขันและ
ปจจัยแวดลอมทั่วไป เพื่อฉกฉวยโอกาสมาเพื่อดําเนินงานและหลีกเลี่ยง อุปสรรคหรือภัยคุกคามตาง ๆ  
ที่จะเกิดข้ึน 
 4) วิเคราะหทางเลือกในการดําเนินงานขององคกร โดยการจัดสรรทรัพยากรขององคกร 
เพื่อใหเหมาะสม สอดคลองกับสภาพแวดลอมภายนอก  
 5) กําหนดทางเลือกในการปฏิบัติการที่เหมาะสมที่สุด โดยการประเมินแตละทางเลือก              
ซึ่งจะตองสอดคลองกับพันธกิจของบริษัท  
 6) กําหนดวัตถุประสงคระยะยาวและกลยุทธแมบทที่จะนํามาใชเพื่อใหทางเลือกการดําเนินงานที่
เลือกไวน้ันบรรลุผลสําเร็จ  
 7) พัฒนาวัตถุประสงคประจําป และกลยุทธระยะสั้น ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงครยะยาว
และกลยุทธแมบท  
 8) นํากลยุทธที่เลือกไวไปปฏิบัติดวยการจัดสรรปนสวนทรัพยากร เพื่อใหเหมาะสมกับงาน 
คน โครงสรางและเทคโนโลยี  
 9) ประเมินผลสําเร็จของกระบวนการกลยุทธทุกข้ันตอนที่ไดปฏิบัติ เพื่อนําผลที่ไดมาใชเปน
ตัวนําเขา เพื่อการตัดสินใจในอนาคต จากงานหลักทั้ง 9 อยางที่กลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวาการ
บริหารเชิงกลยุทธเปนการบริหารงานที่เกี่ยวของกับการวางแผน การอํานวยการ การจัดองคการและการ
ควบคุม อันเกี่ยวกับการตัดสินและการปฏิบัติการทางดานกลยุทธของบริษัท 
 ไรท พริงเคิล และครอล (Wrigh, Pringle and Kroll) (1992, p. 4) ไดใหความหมายของ
การบริหารเชิงกลยุทธ คือ กระบวนการที่จะทําใหผูบริหารระดับสูง บรรลุผลตามภารกิจและเปาหมาย 
ขององคกร 
 เซอรโต และ ปเตอร (Certo and Peter) (1991, p. 5) ไดใหความหมายของการบริหาร
เชิงกลยุทธ คือ กระบวนการทําซ้ําอยางตอเน่ืองที่จะใหบรรลุผล เพื่อใหองคกรมีการดําเนินงานที่
สอดคลองสัมพันธกับสภาพแวดลอมตาง ๆ 
 กลูเอคค และ ลอเรน (Glueck and Lawrence) (1984, p. 5) ใหความหมายของการบริหาร
เชิงกลยุทธ คือ กระบวนการของผูบริหารที่ใชในการตัดสินใจภายใตสถานการณที่ประสบอยูในขณะน้ัน 
โดยการพิจารณากลยุทธน้ัน สามารถทําใหองคกรบรรลุถึงวัตถุประสงคของกิจการได 
 ทอมปสัน และสตริคแลนด (Thompson, Arthur A. and Srtickland, 1999, p. 50) ไดให
นิยามไววา การบริหารเชิงกลยุทธเปนกระบวนการดําเนินงาน 5 ข้ันตอน เกี่ยวกับการจัดทํากลยุทธและ
การปฏิบัติตามกลยุทธ ที่สัมพันธกันซึ่งกันและกัน ไดแก 1) การกําหนดวิสัยทัศนเชิงกลยุทธ ซึ่งบงบอก
ลักษณะของธุรกิจในอนาคตของบริษัทวามีลักษณะอยางไร องคกรจะมุงหนาไปทางไหน ทั้งน้ีเพื่อเปน
การกําหนดทิศทางในการดเนินงานระยะยาวใหกับองคกรบอกเปาหมายที่องคกรพยายามอยากจะให
เปนไปและแจงใหทุกคนไดทราบ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางที่ตามที่มุงหวังรวมกัน 2) การกําหนด
วัตถุประสงค เปนการเปลี่ยนวิสัยทัศนเชิงกลยุทธ ใหเปนเปาหมายในการดําเนินงานโดยเฉพาะเพื่อให
บรรลุผลสําเร็จตามที่กําหนดไว 3) การจัดทํากลยุทธ เพื่อบรรลุผลสําเร็จตามที่ต้ังความมุงหวังไว 4) การนํา
กลยุทธที่เลือกไวไปปฏิบัติ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 5) การประเมินผลการ
ดําเนินงานและการปรับปรุงแกไขเพื่อเริ่มตนใหม การปรับปรุงแกไขจะเริ่มต้ังแตการกําหนดวิสัยทัศน 
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การกําหนดทิศทางในการดําเนินงานระยะยาว การกําหนดวัตถุประสงค การจัดทํากลยุทธ หรือการนํา 
กลยุทธไปปฏิบัติ โดยพิจารณาจากประสบการณจริงและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับ
สภาวการณใหม ความคิดใหมและโอกาสที่เกิดข้ึนใหม ดังแผนภูมทิี่ 2.1 
 

 
 

แผนภูมทิี่ 2.1 แสดงงานการบริหารเชิงกลยุทธ 5 อยาง (Five Tasks of Strategic Management) 
ที่มา : Thompson, Arthur A. and Srtickland III, A.J. Strategic Management : Concepts and 

Cases.11th ed.Boston: McGraw – Hill, Inc., 1999. 
 
 2.1.2 ความสําคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ 
 การบริหารเชิงกลยุทธไดกลายเปนหัวใจสําคัญตอความสําเร็จของธุรกิจสมัยใหมที่มี
ความสําคัญตอการบริหารธุรกิจในปจจุบัน เน่ืองจากองคกรตาง ๆ ตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้ง
จากสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายในองคการ สงผลใหผูบริหารองคกรจะตองมี
วิธีการบริหารงานที่ปรับตัว เปลี่ยนแปลงใหทันตอสถานการณดังกลาวทําใหการดําเนินงานขององคกร
บรรลุเปาหมายที่ไดกําหนดไว นักวิชาการไดกลาวถึงความสําคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ ดังน้ี  
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2544, หนา 32-33) กลาวถึง
ความสําคัญของการวาง แผนกลยุทธไววา การวางแผนกลยุทธเปนรูปแบบการวางแผนที่ชวยให
หนวยงานพัฒนาตนเองไดทันกับสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม เพราะการวางแผนกล
ยุทธใหความสําคัญกับการศึกษา วิเคราะหบริบท และสภาพแวดลอมภายนอกหนวยงานเปนประเด็น
สําคัญชวยใหหนวยงานภาครัฐในทุกระดับมีความเปนตัวเองมากข้ึนรับผิดชอบตอความสําเร็จและ
ความลมเหลวของตนเองมากข้ึน การวางแผนกลยุทธเปนรูปแบบการวางแผนที่สอดรับกับการกระจายอํานาจ 
ซึ่งเปนกระแสหลักในการบริหารภาครัฐในปจจุบันและสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน ไดเตรียมออกระเบียบกําหนดใหหนวยงานภาครัฐทุกระดับ มีการจัดทําแผนกล
ยุทธเพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนางานสูมิติใหมของการปฏิรูประบบราชการ และเปนเงื่อนไขหน่ึง
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ของการจัดระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (Performance-Based Budgeting : PBB) ซึ่งสํานัก
งบประมาณกําหนดใหสวนราชการและหนวยงานในสังกัด จัดทํากอนที่จะกระจายอํานาจดานงบประมาณ 
โดยการจัดสรรงบประมาณเปนเงินกอนลงไปใหหนวยงาน ใหความสําคัญตอการกําหนด “กลยุทธ”    
ที่ไดมาจากการคิดวิเคราะหแบบใหม ๆ ที่ไมผูกติดกับปญหาเกา ๆ ในอดีต ไมเอาขอจํากัดทางดาน
ทรัพยากรและงบประมาณมาเปนขออาง ดังน้ัน การวางแผนกลยุทธจึงเปนการวางแผนแบบทาทาย
ความสามารถ เปนรูปแบบการวางแผนที่ชวยใหเกิดการริเริ่มสรางสรรคทางเลือกใหมไดดวยตนเอง  
จึงเปนการวางแผนพัฒนาที่ย่ังยืน 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน (2542, หนา 52-53) กลาววา ความสําคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ มีดังน้ี 
 1. การบริหารเชิงกลยุทธ มีจุดมุงหมายเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร (Strategic 
management is aimed toward achieving organization wide goals) ผูบริหารที่มีประสิทธิภาพ
จะตองเขาใจเปาหมายขององคกรวา ตองการบรรลุความตองการสูงสุดในทองถ่ินหรือความตองการใน
ระดับโลก (global) 
 2. การบริหารเชิงกลยุทธ จะเกี่ยวของกับผูที่ไดประโยชนจากองคกร (Strategic management 
considers a broad range of stakeholders) และผูที่ไดผลประโยชนจากองคกร (stakeholders)  
 3. การบริหารเชิงกลยุทธ นํามาซึ่งขอบเขตหลายชวงเวลา (Strategic management 
entails multiple time horizons) ผูบริหารควรศึกษาความตองการขององคกรในระยะยาวและ
ระยะสั้นดวย 
 4. การบริหารเชิงกลยุทธ จะเกี่ยวของทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Strategic management is 
concerned with both efficiency and effectiveness) การใชวิธีการ (means) ที่มีประสิทธิภาพ (efficiency) 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิผล (effectiveness) 
 บุญเลิศ  เย็นคงคา (2544, หนา 45) กลาววา ความสําคัญของการบริหารเชิงกลยุทธม ีดังน้ี 
 1. ชวยใหองคกรรูวัตถุประสงคและภารกิจในอนาคตอยางชัดเจน 
 2. ชวยใหการดําเนินงานสอดคลองกันในหนาที่ตาง ๆ ภายในองคกร เพื่อนําไปสูวัตถุประสงค          
ที่กําหนดไว 
 3. เปดโอกาสใหผูบริหารระดับตาง ๆ มีสวนรวมในการบริหารมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  
เพื่อพัฒนาองคกร 
 4. ชวยใหองคกรสามารถคาดการณถึงปญหาที่จะเกิดข้ึนแลวเปลี่ยนแปลงปญหาใหเปน
โอกาสที่จะดําเนินธุรกิจในอนาคต 
 5. ชวยใหผูบริหารมีวิสัยทัศนที่กวางไกล สามารถตัดสินใจไดอยางรอบคอบและสามารถลด
ความเสี่ยงได 
 จินตนา บุญบงการ และณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2548, หนา 16) กลาวถึงความสําคัญของ
การบริหารเชิงกลยุทธ มีดังน้ี 
 1. กําหนดทิศทางขององคกร (set direction) กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธชวยใหผูบริหารเกิด
ความเขาใจตอการเปลี่ยนแปลงและมีวิสัยทัศนตออนาคตทําใหสามารถกําหนดจุดประสงคและ            
ทิศทางการดําเนินงานของธุรกิจไดอยางเปนรูปธรรม 
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 2. สรางความสอดคลองในการปฏิบัติ (Harmony) การบริหารเชิงกลยุทธใหความสนใจกับการกาํหนด 
การประยุกต การตรวจสอบ และการควบคุมกลยุทธขององคกร ที่ประกอบดวยสวนประกอบสําคัญ 
ตาง ๆ รวมเขาดวยกัน แนวคิดน้ีกอใหเกิดวิสัยทัศนและความเขาใจรวมกันในจุดประสงคและแนวทางการ
ดําเนินธุรกิจ ซึ่งจะทําใหเกิดวิสัยทัศนและความเขาใจรวมกันในจุดประสงค และแนวทางการดําเนินธุรกิจ 
ซึ่งจะทําใหการจัดสรรทรัพยากรและการดําเนินงานเปนเอกภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกร 
 3. สรางความพรอมใหแกองคกรการศึกษา (provide readiness) การศึกษา การวิเคราะห
สภาพแวดลอม และการกําหนดกลยุทธ ชวยใหผูบริหาร ผูจัดการในสวนตาง ๆ  และสมาชิกขององคกร
เกิดความเขาใจในภาพรวม และศักยภาพของธุรกิจ ตลอดจนอิทธิพลของปจจัยแวดลอมที่มีตอองคกรทําให
องคกรมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง หรือความทาทายของสถานการณที่จะเกิดข้ึน 
 4. สรางประสิทธิภาพในการแขงขัน (improve competitive efficiency) การจัดการเชิงกลยุทธ
ชวยสรางประสิทธิภาพและศักยภาพในการแขงขันใหแกธุรกิจ เน่ืองจากการดําเนิน งานเชิงกลยุทธ       
ชวยพัฒนาความสามารถของผูบริหาร ขณะเดียวกันก็ชวยเตรียมความพรอมและพัฒนาศักยภาพแก
สมาชิก ตลอดจนชวยสรางความเขาใจและแนวทางรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและ
คูแขงขัน ประการสําคัญ การจัดการเชิงกลยุทธชวยใหผูเกี่ยวของเขาใจในภาพรวม ความตองการของ
องคกร และความสามารถในปจจุบันขององคกร จึงทําใหสามารถจัดลําดับความสําคัญในการ
ดําเนินงานและเปาประสงค ซึ่งจะชวยใหธุรกิจดําเนินไดอยางเหมาะสมและใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 สุพานี  สฤษฎวานิช (2544, หนา 12) กลาวถึงความสําคัญของการบริหารเชิงกลยุทธวา 
 1) ชวยใหผูบริหารมกีารต่ืนตัวตอการเปลี่ยนแปลง เห็นโอกาสใหม ๆ  และขอจํากัดที่อาจเกิดข้ึน 
ทําใหองคกรสามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมไดดีกวาคูแขงขันสามารถใช
ประโยชนจากโอกาสตาง ๆ ที่เปดใหและใชจุดแข็งขององคกรใหเกิดประโยชนสูงสุด ทําใหองคกร
สามารถอยูรอดและเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  ที่เกิดข้ึนได 
 2) ชวยใหองคกรมีทิศทางในการดําเนินงานที่ชัดเจน เห็นแนวทางที่องคกรจะตองปฏิบัติ 
ทําใหองคกรแข็งแกรง ประสบความสําเร็จ โดยมุงไปสูวัตถุประสงคเดียวกันและเจริญเติบโตตอไป 
 3) เปดโอกาสใหผูบริหารในระดับตาง ๆ มีสวนรวมในการบริหาร ทําใหไดพัฒนาความคิด
และชวยลดการตอตานการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนได  
 4) ชวยใหองคกรสามารถคาดการณปญหาตาง ๆ ที่จะเกิดข้ึนโดยผูบริหารมีการทํางานใน
ลักษณะ Post active ทําใหองคกรสามารถปรับตัวไดดีกวาคูแขง และ  
 5) ชวยใหผูบริหารสามารถยกระดับผลการปฏิบัติงานข้ึนมาได ทําใหองคกรสามารถบรรลุ
ทั้งประสิทธิภาพ (efficiency) คือ การมีตนทุนในการดําเนินงานที่ตํ่ากวา และมีประสิทธิภาพ (effectiveness) 
คือ การบริหารงานบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว ถาไดมีการบริหารเชิงกลยุทธที่ถูกตองเหมาะสม 
ทั้งในชวยของการกําหนดกลยุทธการนําแผนไปปฏิบัติและควบคุมติดตามผลสวน 
 จินตนา บุญบงการ (2544, หนา 48) ไดกลาวถึงความสําคัญของการบริหารเชิงกลยุทธวา 
1) เปนการกําหนดทิศทางขององคกรชวยใหผูบริหารมีความเขาใจตอการเปลี่ยนแปลงและสามารถ
ดําเนินธุรกิจไดอยางเปนรูปธรรม 2) สรางความสอดคลองในการปฏิบัติ การกําหนด การประยุกต การตรวจสอบ
และการควบคุมกลยุทธขององคกร และ 3) การสรางความพรอมใหแกองคกร การวิเคราะหสภาพแวดลอม
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และการกําหนดกลยุทธ ชวยใหผูบริหารและสมาชิกเกิดความเขาใจในภาพรวมของธุรกิจ ตลอดจนอิทธิพล
ของปจจัยแวดลอมที่มีตอองคกร 
 สมยศ  นาวีการ (2540, หนา 24) ที่กลาวถึงความสําคัญของการบริหาร เชิงกลยุทธวา 
 1. การบริหารเชิงกลยุทธจะชวยใหหนวยงานขององคกรมุงไปสูวัตถุประสงคอยางเดียวกัน  
ถาปราศจากแนวทางที่กําหนดโดยการบริหารเชิงกลยุทธแลว หนวยงานขององคกรมักจะโนมเอียง
ไปสูทิศทางที่แตกตางกัน 
 2. การบริหารเชิงกลยุทธบังคับใหผูบริหารตองมีประสิทธิภาพและตระหนักถึงสภาพแวดลอม
มากข้ึน การบริหารเชิงกลยุทธจะปลูกฝงนิสัยการใชความคิดและการมองอนาคตแกผูบริหาร 
 3. การบริหารเชิงกลยุทธ ไมเพียงแตสนับสนุนความผูกพันในสวนของผูบริหารที่มีสวนรวม
เทาน้ัน แตจะชวยลดการตอตานในสิ่งที่ผูใตบังคับบัญชาไมเขาใจ ซึ่งสวนใหญจะยอมรับการตัดสินใจ 
เมื่อเขาใจถึงปจจัยที่มีอยูอยางจํากัดและในทางเลือกที่จะเปนไปได 
 พัชรา  มั่งชม (2540, หนา 36) กลาววา การบริหารเชิงกลยุทธ มีความสําคัญและกอให 
เกิดประโยชนตอองคกร คือ 
 1. ชวยใหองคกรมีวัตถุประสงคและกําหนดทิศทางในอนาคตที่ชัดเจนทําใหผูใต บังคับบัญชา 
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 2. ชวยสรางความสอดคลองของการดําเนินการภายในองคกรและทําใหหนวยงานของ
องคกรมุงไปสูวัตถุประสงคเดียวกัน 
 3. เปดโอกาสใหผูบริหารในระดับตาง ๆ มีสวนรวมในการบริหารทําใหไดพัฒนาความคิด
และชวยลดการตอตานการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนได 
 4. ชวยใหองคกรสามารถคาดการณปญหา จากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในองคกรและ
ภายนอกองคกรที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
 5. ชวยใหผูบริหารระดับสูงสามารถบริหารองคกรไดอยางกวางขวาง ทําใหชวยลดความเสี่ยงได 
 ชนินทร  ชุณหพันธรักษ (2544, หนา36) ไดกลาวถึงความสําคัญของการบริหารเชิงกลยุทธวา 
การบริหารเชิงกลยุทธน้ันมีความจําเปนตอธุรกิจปจจุบันเปนอยางมาก เพราะเหตุที่องคกรจะตอง
ปรับตัวใหทันตอสถานการณ ผูบริหารตองมีการวางแผนลวงหนา  เพื่อใหการดําเนินงานเปน ไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  บรรลุผลตามเปาหมายของกิจการ สามารถแขงขันกบัคูแขงไดอยางมีประสิทธิภาพทํา
ใหกิจการสามารถมีขอไดเปรียบเหนือคูแขงขัน และมุงเนนสรางความเปนเลิศทางดานการบริหารงาน 
 สรุป การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร หมายถึง กระบวนการหรือแนวทางที่ผูบริหารใชใน
การดําเนินการเพื่อใหสถานศึกษาบรรลุตามนโยบายหรือเปาหมายที่ต้ังไวโดยประกอบดวยองคประกอบ
พื้นฐาน 4 ข้ันตอน คือ การตรวจสอบสภาพแวดลอม การจัดทํากลยุทธ การปฏิบัติตามกลยุทธ การ
ประเมินผลและการควบคุม  
 2.1.3 แนวคิด ทฤษฎีของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ 
 นักวิชาการหลายทานไดอธิบายกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธไว ดังน้ี 
 พักตรผจง  วัฒนสินธ และ พสุ เดชะรินทร (2542, หนา 13-17) ไดแบงกระบวนการบริหาร
เชิงกลยุทธออกเปน 4 ข้ันตอน คือ 1) การกําหนดทิศทางขององคกร คือ การกําหนดทิศทาง 
วิสัยทัศน ภารกิจ ปรัชญาและวัตถุประสงคขององคกร การกําหนดทิศทางขององคกรหรือประเภท
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ของธุรกิจที่องคกรดําเนินการอยู นอกจากน้ีการกําหนดทิศทางขององคกรยังมีสวนชวยในการแปลง
วิสัยทัศนหรือภารกิจขององคกรใหกลายเปนวัตถุประสงคในการดําเนินงานที่มีลักษณะชัดเจนข้ึน            
2) การวิเคราะหเชิงกลยุทธ คือ การวิเคราะหถึงปจจัยและสภาวะตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับองคกรและกลยุทธ
ขององคกร เพื่อที่จะไดมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยตาง ๆ รวมทั้งสถานะของตัวองคกรได
อยางชัดเจนย่ิงข้ึน 3) การจัดทํากลยุทธ คือ การนําขอมูลและความรูตาง ๆ ที่ไดรับจากการกําหนด
ทิศทางขององคกรและคัดเลือกวา กลยุทธใดที่มีความเหมาะสมกับองคกรมากที่สุด การจัดทํากลยุทธ
เปนการกําหนดแนวทาง วิธีการและกิจกรรมตาง ๆ ขององคกรเพื่อชวยใหองคกรสามารถบรรลุถึง
ภารกิจและวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว 4) การปฏิบัติตามกลยุทธ เปนข้ันตอนการนําเอากลยุทธที่ได
วางแผนจัดทําและคัดเลือกไวมาดําเนินการประยุกตปฏิบัติ เพื่อใหเกิดผลลัพธตามวัตถุประสงคที่ไดต้ังไว 
 ชนินทร ชุณหพันธรักษ (2544, หนา 5-7) ไดกลาวถึงกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธวา
ประกอบดวยข้ันตอนที่สําคัญอยู 3 ข้ันตอน คือ  
 ข้ันตอนที่ 1 การกําหนดกลยุทธ เปนข้ันตอนที่พิจารณาถึงสภาพแวดลอมขององคกรทั้ง
ภายนอกและภายนอกองคกร ที่จะระบุถึงโอกาสและอุปสรรคตาง ๆ จุดเดนและจุดดอยขององคกร 
นอกจากน้ีจะพิจารณาถึงวิสัยทัศนของผูบริหาร การกําหนดภารกิจ การกําหนดเปาหมายขององคกร
และการกําหนดวัตถุประสงค หลักจากน้ันผูบริหารจะกําหนดกลยุทธขององคกรมี 3 ระดับดวยกัน คือ 
กลยุทธในระดับกิจการ กลยุทธในระดับธุรกิจและกลยุทธในระดับหนาที่  
 ข้ันตอนที่ 2 การนํากลยุทธไปปฏิบัติ ในข้ันตอนน้ีจะเปนการลงมือปฏิบัติในระดับตาง ๆ 
ตามข้ันตอนที่ 1 เพื่อที่จะใหการนํากลยุทธไปปฏิบัติประสบความสําเร็จ ผูบริหารจะตองเขาใจใน
แนวคิดและสิ่งตาง ๆ ในองคกร เชน วัฒนธรรมองคกร โครงสรางขององคกร ระบบงาน การจูงใจ ฯลฯ  
 ข้ันตอนที่ 3 การประเมินและการควบคุมกลยุทธ มุงเนนที่จะติดตาม ประเมินผลและการควบคุม
เพื่อดูวากลยุทธที่นําไปปฏิบัติเปนไปตามแผนที่กําหนดไวหรือไม เพื่อที่จะไดทําการปรับปรุงและมั่นใจ
วาการปฏิบัติตนตามหนาที่ตาง ๆ เปนไปอยางสมบูรณ  
 ข้ันตอนทั้ง 3 ของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธเปนกระบวนการที่กระทําอยางตอเน่ือง 
การกําหนดเปาหมายมีความถูกตอง มีการกําหนดกลยุทธไดอยางเหมาะสม หลังจากน้ันจะไดมีการนํา
กลยุทธไปปฏิบัติแลวจึงทําการประเมินผลและควบคุมวากลยุทธที่นําไปปฏิบัติบรรลุตามเปาหมายที่
กําหนดไวหรือไม ถาไมบรรลุผลตามเปาหมาย ผูบริหารจะไดทําการพิจารณากําหนดกลยุทธใหมจาก
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ หนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารระดับสูงจะเกี่ยวของกับงาน 
ดังตอไปน้ี  
 1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกขององคกร ทั้งที่เปนสภาพแวดลอมภายนอกทั่วไป
และสภาพภายนอกที่เกี่ยวกับการแขงขัน เพื่อทําการคนหาโอกาสและอุปสรรคตาง ๆ ที่มีผลกระทบ
ตอการดําเนินงานขององคกร  
 2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร จากนาที่ตาง ๆ ภายในองคกรเอง เพื่อหาจุด
เกนและจุดดอยขององคกร  
 3) ผูบริหารจะนําขอมูลทั้งหมดมาทําการวิเคราะห สวอท (SWOTs analysis) ผูบริหาร
จะตองมีวิสัยทัศน เพื่อกําหนดภารกิจและเปาหมายขององคกร  
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 4) กําหนดกลยุทธตาง ๆ คือ กลยุทธในระดับองคกร กลยุทธในระดับธุรกิจ กลยุทธใน
ระดับหนาที่ ซึ่งจะตองสอดคลองกับ SWOTs analysis  
 5) การนํากลยุทธที่กําหนดไวไปปฏิบัติ  
 6) การควบคุมกลยุทธ เพื่อความมั่นใจวาบรรลุผลตามเปาหมายขององคกร 
 สมชาย  ภคภาสนวิวัฒน (2544, หนา 105) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร
เชิงกลยุทธวา การที่ผูบริหารตองการความสําเร็จในอนาคตไดน้ัน จะตองเริ่มตนดวยการศึกษาการ
บริหารเชิงกลยุทธ (Strategic management process) จะเปนเครื่องมือของผูบริหารในการกําหนด
ทิศทางและการปฏิบัติงานในระยะยาว ประกอบดวยข้ันตอนการบริหาร 3 ข้ันตอน คือ  
 ข้ันตอนที่ 1 การวิเคราะหเชิงกลยุทธ เปนพื้นฐานของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธเพื่อใหเกิด
ความมั่นใจวา องคกรจะประสบความสําเร็จตามที่ไดวางไวประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ 
 1. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกร คือ การวิเคราะหถึงการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม อุตสาหกรรม และธุรกิจที่จะเกิดข้ึนในอนาคต โดยพิจารณาถึงทิศทาง  
การเปลี่ยนแปลงทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อหาขอสรุปวา ถาการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมสงผลกระทบตอองคกรในเชิงบวกถือวาเปนโอกาส แตถากระทบตอองคกรในเชิงลบถือ
วาเปนอุปสรรค  
 2. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร คือ การพิจารณาถึงโครงสรางองคกรทรัพยากร 
ตาง ๆ ขององคกรเพื่อประเมินใหทราบถึงกําลังความสามารถที่จะดําเนินงานใหสําเร็จภายใตสภาวะ
แวดลอมที่เปนอยูและเปลี่ยนแปลงไมวาจะเปนดาน การเงิน เทคโนโลยี สถานที่ ต้ัง ฐานลูกคา เมื่อเปรียบเทียบ
กับคูแขงแลวจะเปนจุดออนหรือจุดแข็ง 
 3. การวิเคราะหทัศนคติ คานิยม ความคาดหวัง ตลอดจนวัฒนธรรมขององคกร เพราะการ
ที่จะดําเนินแนวนโยบายหรือการวางแผนกลยุทธใหไดผลน้ัน จําเปนตองคํานึงถึงขอเท็จจริงในการทํา
แผนใหสามารถปฏิบัติได สวนแนวความคิดคานิยมในองคกรอาจมีความแตกตางหรือขัดแยงกันจึงตอง
คํานึงถึงบทบาทและอํานาจที่จะผลักดันแนวนโยบายใหเปนผลสําเร็จ 
 การวิเคราะหเชิงกลยุทธน้ัน มีเปาหมายสําคัญ คือ การกําหนดตําแหนงทางกลยุทธโดยพิจารณา
ถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและขอเท็จจริงในจุดออนและจุดแข็งขององคกร 
ตลอดจนคานิยมตาง ๆ เพื่อที่จะทําใหการวางตําแหนงมีความสอดคลองกันสามารถปรับตัวไปตาม
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมอันเหมาะสม 
 ข้ันตอนที่ 2 การประเมินทางเลือกเชิงกลยุทธ เปนข้ันตอนหลังจากที่ไดวิเคราะหเชิงกลยุทธ
แลวในข้ันตอนน้ีประกอบดวย 
 1. การกําหนดแนวทางหรือทางเลือกทางกลยุทธ (strategic option) กลาวคือภายหลัง
จากที่ไดมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายใน ตลอดจนคานิยมของ
องคกรแลว จะเปนข้ันตอนที่จะดูถึงความเปนไปไดในการกําหนดทิศทางการพัฒนาองคกรเพื่อใหไปสู
แนวทางที่จะสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและต้ังอยูบนพื้นฐานของจุดออน            
จุดแข็ง และความเปนไปไดของการนําไปปฏิบัติบนพื้นฐานของการ ศึกษาคานิยมของกลุมตาง ๆ  การกําหนด
ทางเลือกเชิงกลยุทธน้ัน ยอมหมายถึงการกําหนดทิศทางกลยุทธ (strategic direction) กลาวคือเปน
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การกําหนดแนวทางการพัฒนาขององคกรไปสูอนาคตเปนการกําหนดทศิทางระยะยาวของการพัฒนาองคกร 
ตลอดจนการกําหนดแนว ทางหรือกลยุทธในทางเลือกตาง ๆ เพื่อที่จะบรรลุสูทิศทางที่ไดกําหนดไว 
 2. การประเมินทางเลือกเชิงกลยุทธ เมื่อมีการกําหนดทางเลือกในเชิงกลยุทธหลาย ๆ 
แนวทางแลว จะมาสูข้ันตอนศึกษาถึงความเปนไปไดและความเหมาะสมของแนวทาง กลาวอีกนัยหน่ึง 
คือ เปนการประเมินถึงทางเลือกที่ดีที่สุด แนวทางเลือกที่ดีที่สุดน้ันจะตองเปนแนวทางที่คํานึงถึง
จุดออนจุดแข็งขององคกรและความเปนไปไดที่จะมีการปฏิบัติบนพื้นฐานของคานิยมและเปนแนวทาง
ที่สามารถดําเนินไปอยางสอดคลองกับโอกาสที่เปดกวางของอนาคตตลอดจนเปนแนวทางที่สามารถ
จะหลีกเลี่ยงหรือปองกันภยันตรายของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม แนวทางดังกลาวอาจจะ
เรียกวา “กลยุทธที่เหมาะสมที่สุด” (strategic fit) โดยสรุป ในการประเมินทางเลือกเชิงกลยุทธน้ัน
เปาหมายที่สําคัญที่สุด ก็คือตองการที่จะดูถึงกลยุทธหรือแนวทางหรือนโยบายที่เหมาะสมที่สุดใน
ความเปนไปได และแนวทางที่สามารถสรางความกาวหนาใหกับองคกรไดดีที่สุด 
 ข้ันตอนที่ 3 การนํากลยุทธไปปฏิบัติ ภายหลังจากที่ไดมีการตัดสินใจในการกําหนดกลยุทธ
และทิศทางในการพัฒนา หรือที่เราเรียกวา “ทิศทางกลยุทธ” (strategic direction) ก็จะมาสูข้ันตอนการนํา
กลยุทธไปปฏิบัติ ซึ่งเปนข้ันตอนที่จะมีการวางแผนใชทรัพยากร ไมวาจะเปนดานการเงิน การกําหนด
บุคลากร หรือการสรางโรงงานหรือเครือขาย นอกจากน้ันยังหมายถึงข้ันตอนการจัดโครงสรางองคกร
ที่เหมาะสม เพื่อสามารถนําเอาแนวทางหรือกลยุทธที่ไดตัดสินใจนําไปปฏิบัติ นอกจากน้ียังหมายถึง   
องคประกอบในการจัดแบงโครงสรางองคกร รวมทั้งการกําหนดระบบในการบริหาร ตลอดจนการ
กําหนดระบบเกี่ยวกับสารสนเทศ และการสรางคานิยมหรือวัฒนธรรมขององคกร 
 ณัฎฐพันธ เขจรนันทน (2552, หนา 23-24) ที่ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ
เชิงกลยุทธไววาประกอบดวย สวนประกอบสําคัญ 5 ประการ คือ  
 1) การวิเคราะหสภาพแวดลอม ผูบริหารหรือนักกลยุทธ จะตองศึกษาและวิเคราะหปจจัย
ในดานตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานขององคการ ซึ่งสามารถแบงออกเปน 2 ระดับ คือ 
สภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายในองคการ โดยทําการวิเคราะหถึงจุดแข็ง จุดออน 
โอกาสและอุปสรรคหรือที่เรียกวาการ “การวิเคราะห SWOT” วาแตละปจจัยมีสวนเอื้ออํานวยหรือ
ขัดขวางการดําเนินงานขององคการอยางไรบาง  
 2) การกําหนดทิศทางขององคการ ผูบริหารจะนําขอมูลตาง ๆ ที่ไดจากการวิเคราะห
โอกาสและขอจํากัดมาทําการประมวลผลเพื่อใชกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธขององคการ โดยที่การ
กําหนดทิศทางขององคการสามารถกระทําไดในลักษณะของการกําหนดภารกิจและการต้ังเปาหมาย
ขององคการ  
 3) การกําหนดกลยุทธ หมายถึง การนําทิศทางขององคการที่กําหนดไวอยางกวาง ๆ มาพัฒนา 
เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานในอนาคตขององคการ โดยมักจะกําหนดกลยุทธตามระดับข้ันภายใน
องคการ ต้ังแตกลยุทธองคการ กลยุทธธุรกิจและกลยุทธตามหนาที ่ 
 4) การนํากลยุทธไปปฏิบัติหมายถึง การนํากลยุทธที่ถูกกําหนดข้ึนไปประยุกตใชในการ
ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม ผานการจัดโครงสรางบุคลากรและการประสานงานรวมกันอยางเปนระบบ  
 5) การควบคุมและการประเมินกลยุทธ หมายถึง การติดตามและตรวจสอบ วิเคราะหปญหา 
กําหนดแนวทาง ปรับปรุงและพัฒนาใหกลยุทธที่กําหนดอยูเกิดความสอดคลองกับสถานการณจริง 



21 

เพื่อองคการจะไดคุณคาสูงสุดจากการดําเนินงาน ตลอดจนทําการประเมินผลจากการดําเนินกลยุทธ
วาประสบผลสําเร็จที่ต้ังเปาหมายไวหรือไมเพียงใด เพื่อนําไปพิจารณาในการพัฒนากลยุทธตอไป 
 
 

 
 

 

แผนภูมทิี่ 2.2 แสดงกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธตามแนวคิดของ ณัฎฐพันธ  เขจรนันทน 
 
 ธงชัย สันติวงษ (2544, หนา 75) ใหแนวคิด กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ ประกอบดวย 
 1. การวิเคราะหเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ   
  1.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (Analysis of external environment) คือ 
การตรวจสอบโดยละเอียดเกี่ยวกับปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ซึ่งองคกรตอง
เกี่ยวของในขณะทําธุรกิจและทําการประเมินใหเห็นถึงโอกาส (opportunities) และขอจํากัด (threats) 
  1.2 การวิเคราะหโดยละเอียดเกี่ยวกับทรัพยากรตาง ๆ ที่มีอยูภายในและจุดแข็ง 
(Strengths) และจุดออน (weakness) เพื่อประเมินใหทราบถึงกําลังความสามารถที่มีอยูจะ ชวยให
การดําเนินงานตาง ๆ ดําเนินตอไปได และสามารถประสบความสําเร็จไดภายใตเงื่อนไขของสภาวะ
แวดลอมขององคกรที่เปนอยูและเปลี่ยนแปลงไปดวย 
  1.3 การรับรูถึงคานิยมสวนบุคคล และวัตถุประสงคสวนตัวของกลุมบุคคลที่มีอํานาจ 
(personal values) รวมทั้งบุคคลฝายตาง ๆ ที่ยังคงมีอํานาจและอิทธิพลอยู ภายในแวดวงองคกร  
เพราะคานิยมสวนตัวของบุคคลเหลาน้ีเปนผูตัดสินใจที่สําคัญ ซึ่งจะมีผลกระทบตอทางเลือกกลยุทธ    
ดังน้ัน เพื่อใหกลยุทธเปนที่ยอมรับโดยคณะบุคคลเหลาน้ี ผูบริหารที่วาง แผนกลยุทธจึงควรรับรู
คานิยมดังกลาว และปรับกลยุทธใหสอดคลองกับคานิยมและความชอบสวนบุคคลจนเปนที่ยอมรับได   
และการพิจารณาตกลงใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบขององคกรที่พึงมีตอสังคม 
 2. การวางแผนเชิงกลยุทธและกระบวนการบริหาร โดยมีวัตถุประสงค คือ 
  2.1 การกําหนดจุดมุงหมาย และวัตถุประสงคทางกลยุทธ (Mission and strategic 
objectives) คือ การพิจารณาตกลงใจเกี่ยวกับจุดมุงหมายของกิจการ 
  2.2 การกําหนดแผนงานหลักนโยบายและกลยุทธชวย (Major plans policies and 
sub-strategies) หมายถึง การแจกแจงออกเปนแผนงานหลักตาง ๆ ที่จําเปนเพื่อใหการทํางานบรรลุผล
ตามวัตถุประสงคทางกลยุทธและเปนไปตามจุดมุงหมายที่วางไว 
 3. การปฏิบัติตามกลยุทธ นับวามีความสําคัญโดยตรงตอความสําเร็จของกลยุทธทั้งน้ี
เพราะกลยุทธที่ดีน้ันจะบรรลุผลสําเร็จไดยอมตองสามารถไดรับการปฏิบัติที่ลุลวงไปไดปจจัยสําคัญ ๆ 
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานทั้งหลาย คือ วัฒนธรรมองคกรที่มีอยู โครงสรางองคกรที่จัดไวและคุณภาพ
ทรัพยากรมนุษย ตลอดจนความพรอมและความเหมาะสมของระบบและกระบวนการบริหารงาน 

การควบคุม 
กลยุทธ 

การนํากลยุทธ 
ไปปฏิบัติ 

การกําหนด 
กลยุทธ 

การกําหนด 
ทิศทาง 

การวิเคราะห 
สภาพแวดลอม 
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เหลาน้ีตางก็จะเปนเครื่องมือใหผูบริหารได ทั้งที่เปนผูบริหารระดับกลางและผูบริหารที่อยูตํ่าลงไปได
ใชสําหรับการทํางานรวมกัน 
 4. การประเมินกลยุทธ เปนหนาที่สําคัญของผูบริหารระดับสูง ที่จะทําการประเมินถึงกล
ยุทธตาง ๆ ขององคกร และกลยุทธทางธุรกิจทั้งหลายที่พึงตองการทราบวา เมื่อไดจัดวางกลยุทธไว
อยางดีแลวก็ตองมีการวิเคราะหตรวจสอบโดยตลอดเกี่ยวกับผลที่ออกมาของกลยุทธที่กําลังใชอยู         
ในปจจุบัน 
 สมยศ  นาวีการ (2544, หนา 126) กลาวถึง กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ ประกอบดวย 
 1. การประเมินจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคขององคกร 
 จุดแข็ง คือ ขอไดเปรียบภายในขององคกรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร  
สวนจุดออนจะตรงกันขามกับจุดแข็ง 
 โอกาส คือ สถานการณภายนอกที่ใหโอกาสตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร  
อุปสรรคจะอยูตรงกันขามกับโอกาส 
 อุปสรรค คือ สถานการณภายนอกที่สรางอุปสรรคตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
กระบวนการประเมินจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคขององคกร จะถูกเรียกกันโดยทั่วไปในโลก
ของธุรกิจวา “การวิเคราะห SWOT” การวิเคราะห SWOT จะใหขอมูลแกผูตัดสินใจภายในองคกร
เพื่อใชเปนรากฐานการตัดสินใจ การวิเคราะห SWOT ชวยใหองคกรแสวงหาประโยชนจากโอกาสและ
ตอสูกับอุปสรรคในอนาคตได 
 2. การกําหนดภารกิจขององคกร ทุกองคกรจะตองมีภารกิจ 
 ภารกิจ คือ เหตุผลการดํารงอยูขององคกร การกําหนดภารกิจขององคกรมีความสําคัญเปน
อยางมาก เพราะภารกิจจะกําหนดขอบเขตการดําเนินงานขององคกร ถอยแถลงของภารกิจอาจจะเขียนไว
อยางกวาง ๆ หรือแคบ ๆ การเขียนถอยแถลงของภารกิจจะมีผลกระทบตออนาคตขององคกร 
 3. การกําหนดปรัชญาและนโยบายขององคกร ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงคานิยมและความเช่ือ
ขององคกร ซึ่งจะถูกใชเปนแนวทางของพฤติกรรมของสมาชิกทุกคนภายในองคกร บริษัททั้งหลายได
กําหนดแนวทางการบริหารไวเปนลายลักษณอักษร เพื่อสะทอนใหเห็นถึงปรัชญาขององคกร นโยบาย
ขององคกรจะใหแนวทางทีก่ําหนดแกสมาชิกทุกคนภายในองคกร นโยบายจะสรางขอจํากัดอยางกวาง ๆ 
ในการตัดสินใจของผูบริหาร 
 4. การกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ คือ ผลสําเร็จที่องคกรโดยสวนรวมตองการบรรลุ  
ภายในชวงระยะเวลาหน่ึง วัตถุประสงคเชิงกลยุทธจะถูกถายทอดเปนผลสําเร็จที่เฉพาะ เจาะจง              
เพื่อการบรรลุภารกิจขององคกร 
 5. กําหนดกลยุทธขององคกร กลยุทธ คือ หนทางไปสูจุดหมาย กลยุทธขององคกรจะ
ช้ีใหเห็นถึงวิธีการบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธขององคกร ข้ันตอนของการบริหารเชิงกลยุทธและ 
การเลือกกลยุทธขององคกรที่ดีที่สุด กลยุทธขององคกรจะมีอยู 4 ระดับ คือ สังคม บริษัท ธุรกิจ  
และหนาที่ 
 6. การดําเนินกลยุทธขององคกรจะตองครอบคลุมทุกดานของกระบวนการบริหาร เชน  
การจูงใจ การจายผลตอบแทน การประเมินผลงานและการควบคุม 
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 7. การควบคุมกลยุทธขององคกรจะเกี่ยวพันกับการวัดผลงานเปรียบเทียบระหวางผลงาน
ที่วัดไดและผลงานที่วางแผนไว และการแกไขขอแตกตางที่เกิดข้ึน กระบวนการดังกลาวน้ีจะถูกใชกับ
การควบคุมกลยุทธขององคกรเหมือนกัน เครื่องช้ีผลการดําเนินกลยุทธขององคกร การประเมินผล
ตอนแรก ๆ จะมีความสําคัญ ไมเพียงแตเพื่อการดําเนินกลยุทธอยางมีประสิทธิภาพเทาน้ัน แตเพื่อ
การปรับปรุงกลยุทธที่ไมมีประสิทธิภาพขององคกรดวย 
 ทอมปสัน และสตริคแลนด (2001, p. 20) ไดใหนิยามไววาการบริหารเชิงกลยุทธเปน
กระบวนดําเนินงาน 5 ข้ันตอน เกี่ยวกับการจัดทํากลยุทธและการปฏิบัติตามกลยุทธที่สัมพันธกัน              
ซึ่งกันและกัน ไดแก 1) การกําหนดวิสัยทัศนเชิงกลยุทธ ซึ่งบงบอกลักษณะของธุรกิจในอนาคตของ
บริษัทวามีลักษณะอยางไรองคการจะมุงหนาไปทางไหนทั้งน้ีเพื่อเปนการกําหนดทิศทางในการ
ดําเนินงานในระยะยาวใหกับองคการบอกชนิดของธุรกิจที่บริษัทพยายามอยากจะใหเปนไปและแจง
ใหทุกคนไดทราบเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางตามที่มุงหวังรวมกัน  2) การกําหนด
วัตถุประสงคเปนการเปลี่ยนวิสัยทัศนเชิงกลยุทธใหเปนเปาหมายในการดําเนินงานโดยเฉพาะเพื่อให
บรรลุผลสําเร็จตามที่กําหนดไว 3) การจัดทํากลยุทธเพื่อบรรลุผลสําเร็จตามที่ต้ังความมุงหวังไว              
4) การนํากลยุทธที่เลือกไวไปปฏิบัติเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 5) การประเมินผล
การดําเนินงานและการปรับปรุงแกไขเพื่อเริ่มตนใหมการปรับปรุงแกไขจะเริ่มต้ังแตการกําหนด
วิสัยทัศนการกําหนดทิศทางในการดําเนินงานระยะยาวการกําหนดวัตถุประสงคการจัดทํากลยุทธหรอื
การนํากลยุทธไปปฏิบัติโดยพิจารณาจากประสบการณจริงและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับ
สภาวการณใหมความคิดใหมและโอกาสที่เกิดข้ึนใหม 
 นอกจากน้ี วีเลน และฮังเกอร ไดแบงองคประกอบของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ
ประกอบดวยองคประกอบพื้นฐาน 4 ข้ันตอน (Wheelen and Hunger, 2000, p. 8) คือ  
 1) การตรวจสอบสภาพแวดลอม (environmental scanning) 
 2) การจัดทํากลยุทธ (strategy formulation) 
 3) การปฏิบัติตามกลยุทธ (strategy implementation) 
 4) การประเมินผลและการควบคุม (evaluation and control) 
 1. การตรวจสอบสภาพแวดลอม (environmental scanning) กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ 
เริ่มตนจากการศึกษาวิเคราะห ตรวจสอบ และประเมินสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการ 
เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบเผยแพรใหบุคคลสําคัญภายในบริษัทไดทราบ โดยมีจุดมุงหมาย
เพื่อระบุ “ปจจัยเชิงกลยุทธ” (strategic factors) ทั้งปจจัยที่เกิดจากสิ่งแวดลอมภายนอกและภายใน 
ปจจัยเชิงกลยุทธดังกลาวจะเปนตัวกําหนดอนาคตของบริษัทสําหรับวิธีการตรวจสอบสภาพแวดลอมที่
งายที่สุด คือ การใชวิธีวิเคราะหที่นิยมเรียกกันวา “การวิเคราะหสวอท” หรือ ”SWOT Analysis” S (Strengths) 
จุดแข็ง W (Weaknesses) จุดออน O (Opportunities) โอกาส T (Threats) อุปสรรค หรือขอจํากัด 
  1.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (external environment) เปนการวิเคราะห
ปจจัยตัวแปร 2 ตัว คือ โอกาส (opportunities) และอุปสรรค (threats) ซึ่งอยูภายนอกองคการ              
ซึ่งปกติแลวผูบริหารระดับสูงของบริษัท (top management)ไมสามารถควบคุมไดในระยะสั้นเปนปจจัยที่
มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ และมีผลกระทบเกี่ยวของกับองคการโดยตรงซึ่งไดแกปจจัยที่
เกี่ยวกับงาน (task environment) และปจจัยทางสังคม (societal environment) 
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  1.2 สวนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (internal environment) ของบริษัทน้ัน
เปนการวิเคราะหอีก 2 ตัว คือจุดแข็ง (strengths) และจุดออน (weaknesses) ของบริษัท ซึ่งโดย
ปกติแลวผูบริหารระดับสูงขององคการไมสามารถควบคุมไดในระยะสั้นเชนเดียวกัน ซึ่งไดแก 
โครงสราง (structure) วัฒนธรรม (culture) และทรัพยากร (resources)ของบริษัท จุดแข็งของ
องคการที่สําคัญจะกลายเปน ความสามารถหลัก (core competencies) ซึ่งบริษัทจะนํามาใชเพื่อ
สรางความไดเปรียบทางการแขงขัน (competitive advantage) ขององคการ 
 2. การจัดทํากลยุทธ (strategy formulation) คือ การจัดทําแผนระยะยาว (long-range 
plans) เพื่อนํามาใชในการบริหารงาน เพื่อใหเหมาะสมกับโอกาสและปญหาอุปสรรคที่เปนอยูใน
ขณะน้ัน รวมทั้งจะตองสอดคลองกับจุดแข็งจุดออนขององคการ การจัดทําแผนกลยุทธประกอบดวย 
การกําหนดพันธกิจขององคการ (corporate mission) กําหนดวัตถุประสงค (objectives) ที่สามารถ
บรรลุผลสําเร็จได การพัฒนากลยุทธ (strategies) และกําหนดนโยบาย (policy) เพื่อเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงาน 
  2.1 พันธกิจ (mission) พันธกิจขององคการคือความมุงหมายหรือเหตุผลที่องคการได
จัดต้ังข้ึนมาและเพื่อเปนการบอกใหสังคมทราบวาองคการมีอะไรที่จะเสนอใหกับสังคมซึ่งอาจเปน
ผลิตภัณฑหรือบริการอยางใดอยางหน่ึงหรือทั้งสองอยางก็ไดพันธกิจที่ดีจะบงบอกถึงความมุงหมาย
พื้นฐานที่เปนเอกลักษณชัดเจน ที่ทําใหองคการแตกตางจากที่อื่น ในแงของประเภทและขอบเขตของ
การดําเนินงานขององคการ อันเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการที่นําเสนอตอตลาดรวมถึงปรัชญาของบริษัท 
(firm’s philosophy) เขาไปดวย เพื่อบอกใหทราบวาองคการจะดําเนินธุรกิจอยางไรและจะปฏิบัติ
ตอพนักงานของเขาอยางไรอีกดวย พันธกิจขององคการ จะเขียนเปนลายลักษณอักษร เพื่อบอกใหรูวา 
ขณะน้ีบริษัทดําเนินธุรกิจเปนอะไร (what the company is now) บริษัทจะตองการใหเปนอยางไร
ในอนาคต (what it wants to become) ซึ่งก็คือ “วิสัยทัศนเชิงกลยุทธ” (strategic vision) ในอนาคต 
นักวิชาการบางทานนิยมพิจารณาคา วา วิสัยทัศน  (vision) และ พันธกิจ (mission) แยกออกจากกัน 
เปน 2 แนวคิดที่แตกตางกัน น้ันคือ พันธกิจ (mission statement) “ในปจจุบันบริษัทดําเนินธุรกิจ
เปนอะไร” สวนวิสัยทัศน (vision statement) “บริษัท ปรารถนาอยากจะใหเปนอยางไรในอนาคต” 
  2.2 วัตถุประสงค (objectives) วัตถุประสงคคือเปาหมายปลายทางที่ต้ังไว (end 
results) ซึ่งองคการตองการใหบรรลุวัตถุประสงคจะเปนตัวช้ีบอกวาองคการตองการใหประสบ
ผลสําเร็จ อะไร (what)และ เมื่อไร (when) ซึ่งควรเขียนไวในรูปของ ปริมาณ (quantity) หรือตัว
เลขที่ชัดเจนที่สามารถวัดไดและแนนอนที่สุดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของบริษัทจะตองสอดคลอง
ตามพันธกิจของบริษัทอีกดวยเปาหมาย (goals) คือ สิ่งที่องคการตองการใหบรรลุในระยะยาว โดยไม
ระบุสิ่งที่ตองการบรรลุในปริมาณที่ชัดเจน รวมทั้งไมมีเกณฑกําหนดดานเวลาวาจะใหสําเร็จเมือ่ใดดวย 
ตัวอยางเปาหมายอยางงายเชน “เพื่อเพิ่มความสามารถทางดานการทํา กําไรใหสูงข้ึน” หรือ “increased 
profitability” ซึ่งเปนเปาหมายไมใชวัตถุประสงค 
  2.3 กลยุทธ (strategies) กลยุทธของบริษัท คือ แผนแมบท (master plan) ที่บริษัทจัดทําข้ึน
เพื่อแสดงใหเห็นวา บริษัทจะดําเนินการเพื่อใหบรรลุพันธกิจและวัตถุประสงค ที่กําหนดไวไดอยางไร 
กลยุทธจะเปนการนําขอไดเปรียบทางการแขงขันมาใชมากที่สุดและในขณะเดียวกันจะลดขอเสีย
เปรียบทางการแขงขันใหเหลือนอยที่สุด ตัวอยางเชน ภายหลังจากการวิเคราะหหนวยธุรกิจบางหนวย
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แลวบริษัททราบวาบริษัทไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคไดหากบริษัทยังคงใชกลยุทธขยายเขาสูสาย
ธุรกิจใหมที่แตกตางออกไป (diversification) ในกรณีเชนน้ีบริษัทอาจขายธุรกิจหนวยน้ันไป เพื่อนนํา
เงินมาทุมมาลงทุนในหนวยธุรกิจบางหนวยที่มีอยูเดิมที่ฝายจัดการเห็นวามีโอกาสเจริญเติบโตได
มากกวาเปนตนกลยุทธธุรกิจโดยทั่วไป แบงออกไดเปน 3 ระดับ คือ 1) กลยุทธระดับบริษัท (corporate 
strategy) 2) กลยุทธระดับหนวยธุรกิจ (business strategy) 3) กลยุทธระดับหนาที่ (functional strategy) 
  1. กลยุทธระดับบริษัท (corporate strategy) เปนแผนกลยุทธที่แสดงใหเห็นทิศทาง 
การดําเนินงานของบริษัทโดยรวมที่ฝายบริหารระดับสูง (top management) มีตอหนวยธุรกิจตาง ๆ 
(strategic business unit : SBU) รวมทั้งสายผลิตภัณฑ (product lines) วามีทัศนคติที่จะ
ดําเนินงานตอไปอยางไร ซึ่งโดยทั่วไปไปมี 3 ทางคือ หนวยธุรกิจใดควรรักษาสภาพเดิม (stability) 
หนวยธุรกิจใดควรเพิ่มการลงทุนเพื่อการเจริญเติบโต (growth) และหนวยธุรกิจใดควรตัดทอนออกไป 
(retrenchment) เปนตน 
  2. กลยุทธระดับหนวยธุรกิจ (business strategy) เปนกลยุทธที่จัดทําเพื่อตอบคําถาม
ที่วา “เราจะสรางความไดเปรียบทางการแขงขันใหกับหนวยธุรกิจน้ีไดอยางไร” (How do we build 
competitive advantage for this particular business ?) ซึ่งเปนกลยุทธที่เกิดข้ึนในระดับ หนวย
ธุรกิจหรือระดับผลิตภัณฑซึ่งอยูในความรับผิดชอบของผูบริหารระดับกลาง (middle management) 
เปนกลยุทธที่มุงเนนปรับปรุงฐานะการแขงขันของผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัทในอุตสาหกรรม
หรือสวนตลาด (market segment) ที่กําลังเผชิญอยูกับคูแขงในปจจุบันกลยุทธในระดับธุรกิจที่ใชกัน
คือกลยุทธการแขงขัน (competitive strategy) หรือกลยุทธความรวมมือ(cooperative strategy) 
  3. กลยุทธระดับหนาที่ (functional strategy) หรือกลยุทธปฏิบัติการ (operational 
strategy) เปนกลยุทธในระดับแผนกหรือฝายตาง ๆ  ของบริษัท โดยมีจุดมุงเนนที่การปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติการ ทั้งในแงกิจกรรมและกระบวนการดําเนินงาน เพื่อใหการใชทรัพยากรที่จัดสรรมาให
เกิดประโยชนมากที่สุดและเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและกลยุทธทั้งระดับบริษัทและ ระดับธุรกิจ 
ตัวอยางกลยุทธระดับหนาที่ไดแกกลยุทธที่กําหนดข้ันภายในแผนกการตลาด (marketing) แผนกการ
ผลิต (manufacturing) แผนกวิจัยและพัฒนา (research and development : R & D) และแผนก
ทรัพยากรมนุษย (human resources) เปนตน 
  2.4 นโยบาย (policies) นโยบาย คือ แนวทางกวาง ๆ (broad guideline) ที่กําหนดข้ึน
เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการตัดสินใจ เพื่อใหการกําหนดกลยุทธกับการนํากลยุทธไปปฏิบัติ
เช่ือมโยงกันบริษัทใชนโยบายเปนเครื่องมือ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาพนักงานทุกคนในบริษัทตัดสินใจ
ดําเนินงานและปฏิบัติการตาง ๆ สอดคลองสนับสนุนเปนไปตามพันธกิจ (mission) วัตถุประสงค 
(objective) และกลยุทธ (strategies) ของบริษัท 
 3. การปฏิบัติตามกลยุทธ (strategy implementation) เปนกระบวนการดําเนินงานนํา
กลยุทธและนโยบายที่กําหนดไวเขาสูการปฏิบัติดวยการพัฒนาจัดทํา เปนโปรแกรมดําเนินงาน
(programs) จัดทํางบประมาณ (budgets) และวิธีการดําเนินงาน (procedures) ในข้ันน้ีอาจจะ
เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององคการโครงสรางและระบบการจัดการทั้งหมดทั่วทั้ง
องคการก็ได การปฏิบัติตามกลยุทธ โดยทั่วไปแลวจะเปนหนาที่ของผูจัดการระดับกลางและระดับลาง 
(middle and lower level managers) เทาน้ันโดยผูบริหารระดับสูง (top management) เปนผู
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ตรวจสอบ เน่ืองจากเปนแผนงานปฏิบัติการ การปฏิบัติตามกลยุทธจึงมักจะเกี่ยวของกับการตัดสินใจ
ประจําวัน (day-to-day decision) ในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อนําไปใชในการดําเนินงาน 
  3.1 โปรแกรมดําเนินงาน (programs) คือ ขอความที่เขียนบงบอกถึงกิจกรรมหรือ
ข้ันตอนตาง ๆ  (activities and steps) ที่จําเปนตองกระทํา เพื่อใหงานที่กําหนดบรรลุเปาหมายโดยปกติจะ
ใชเพียงครั้งเดียวแลวจบ โปรแกรมที่ดําเนินงานจะมุงเนนการกระทําวาตองทําอยางไรบางเพื่อให
เปนไปตามกลยุทธ ซึ่งอาจเกี่ยวของกับการจัดโครงสรางของบริษัทใหม เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
องคการหรือจําเปนตองเริ่มทําวิจัยใหม เปนตน 
  3.2 งบประมาณ (budgets) คือ ขอความที่เขียนข้ึนเพื่อบงบอกรายการการใชจายเงิน
ของบริษัทงบประมาณจะบอกรายการการใชเงินในรายละเอียดในแตละโปรแกรม ซึ่งจะนํามาใชเพื่อ
การวางแผนและการควบคุมดวย บริษัทจํานวนมากตองการใหบอกผลตอบแทนจากการลงทุน 
(return on investment) เปนจํานวนเปอรเซ็นตไวดวยกอนที่ฝายจัดการจะพิจารณาอนุมัติทั้งน้ี
เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาโปรแกรมใหมน้ีจะทําใหกําไรของบริษัท เพิ่มข้ึน ซึ่งจะมีผลทางดานสราง
คุณคาใหแกผูถือหุน ดังน้ันจะเห็นไดวางบประมาณไมเพียงแตจะใชเพื่อเปนแผนในการดําเนินงานเทาน้ัน 
แตยังปรากฏในงบดุลการเงินแสดงใหเห็นผลที่จะเกิดข้ึนตอฐานะการเงินของบริษัทในอนาคตอีกดวย 
  3.3 วิธีการดําเนินงาน (procedures) คือ ระเบียบวิธีปฏิบัติซึ่งบอกข้ัน ตอนหรือเทคนิค
ในการดําเนินงานในรายละเอียดวางานแตละอยางและกิจกรรมตาง ๆ จะตองทําอยางไรบางเพื่อให
งานบรรลุผลสําเร็จตามโปรแกรมที่บริษัทกําหนดไว 
 4. การประเมินผลและการควบคุม (evaluation and control) เปนการตรวจสอบ
กิจกรรมและผลการปฏิบัติงานทั้งหมดขององคการ เพื่อเปรียบเทียบดูวาผลการปฏิบัติงานจรงิ(actual 
performance) กับผลการดา เนินงานที่ต้ังความมุงหวังไว (desired performance) บรรลุผลตาม
เปาหมายหรือไมผูจัดการทุกระดับจะนําขอมูลที่ไดรับจากการประเมินในข้ันน้ีเพื่อนําไปแกไข (take 
corrective action) และหาทางแกปญหาตอไป 
 

 
 

 
แผนภูมทิี่ 2.3 แสดงองคประกอบของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ  

ตามแนวคิดของวีเลนและฮังเกอร 

 สวนทอมปสัน สตริคแลนดและแกมเบิล (2007, p. 12) ไดกลาวไววา กระบวนการบริหาร
เชิงกลยุทธ ประกอบดวย 5 ข้ันตอน คือ การกําหนดทิศทาง การต้ังจุดประสงค การกําหนดกลยุทธ
ตามวิสัยทัศนและจุดประสงค การปฏิบัติตามแผนกลยุทธและการกํากับติดตามและประเมินผล 
 
 

การประเมินผล
และการควบคุม 

การปฏิบัติ 
ตามกลยุทธ 

 

การจัดทํากลยุทธ
  

การตรวจสอบ
สภาพแวดลอม 
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 2.1.4 การบริหารเชิงกลยุทธในสถานศึกษา 
 เมื่อไดศึกษาแนวคิดของการบริหารเชิงกลยุทธของนักวิชาการตาง ๆ มาหลายทาน ทําใหผูวิจัย
ไดสังเคราะหเกี่ยวกับกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธในสถานศึกษาวาประกอบดวยองคประกอบหลัก 
4 ดาน ดังน้ี 
 1. การตรวจสอบสภาพแวดลอม  
 2. การจัดทํากลยุทธ  
 3. การปฏิบัติตามกลยุทธ  
 4. การประเมินผลและการควบคุม  
 1. การตรวจสอบสภาพแวดลอม 
 บุญเลี้ยง  คํ้าชู (2544, หนา 44-45) ไดกลาววา การวิเคราะหภารกิจของหนวยงานเปน
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธในการคิดวิเคราะหที่จะใหไดมา ซึ่งเปนวิธีการที่ดีที่สุดสําหรับ
สถานศึกษา เพื่อใหสถานศึกษาบรรลุภารกิจดวยการสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษาใหเหมาะสมกับ
สิ่งแวดลอม ใหสามารถดําเนินการวางแผนไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
จัดการศึกษา มีข้ันตอนในการวิเคราะหภารกิจสถานศึกษา ประกอบดวย 1) การวิเคราะหสถานภาพ
ภารกิจ การดําเนินการดานการวางแผนระดับสถานศึกษา 2) วิเคราะหสถานภาพแวดลอมขององคกร 
คือ การดําเนินงานที่เกี่ยวกับการสํารวจถึงปจจัย เพื่อหาจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคที่ตอง
ดําเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา 3) ความคาดหวังและความตองการของผูที่มีสวนเกี่ยวของ           
การมุงหวังผลสําเร็จการจัดการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งสอดคลองกับ รังสรรค  มณีเล็ก (2544, หนา 34 - 37) 
ไดกลาวไววา การวิเคราะหสภาพแวดลอมสถานศึกษาประกอบดวย 1) การศึกษาจุดแข็งและจุดออน
ของสถานศึกษา ควรเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลหลาย ๆ แหง ซึ่งอาจเก็บขอมูลจากระบบขอมูลและ
สารสนเทศของสถานศึกษาเองจากชุมชน ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 
คณะครูและนักการภารโรง ประเด็นที่จะนํามาศึกษาจะนํามาศึกษาจุดแข็ง จุดออน โดยศึกษาปจจัย 
กระบวนการ ดําเนินงานซึ่งเกี่ยวกับบุคลากร เงิน วัสดุอุปกรณ การบริหารการจัดการ การวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายในของสถานศึกษา มีประเด็นที่นํามาพิจารณาสภาพแวดลอมภายใน คือ 
โครงสรางขององคกร วัฒนธรรม การบริการทรัพยากรและผลผลิต 2) การศึกษาโอกาสและอุปสรรค
การดําเนินงานของสถานศึกษา เปนการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอก ประกอบดวย ดานเศรษฐกิจ           
ดานสังคมวัฒนธรรม ดานเทคโนโลยี ดานการเมือง-กฎหมาย 
 2. การจัดทํากลยุทธ 
 รังสรรค  มณีเล็ก (2544, หนา 57-65) กลาววา การจัดทํากลยุทธในสถานศึกษา แบงเปน 
2 ระดับ คือ 1) กลยุทธหลักหรือกลยุทธรวม เปนกลยุทธของสถานศึกษาในภาพรวมที่สอดคลองและ
ตอบสนองความตองการตามแผลการวิเคราะหสถานภาพของสถานศึกษา หากเปรียบเทียบกับบริษัท
ทางธุรกิจ กลยุทธหลักคือกลยุทธขององคกร 2) กลยุทธรองหรือกลยุทธแผนงาน เปนกลยุทธของ
สถานศึกษาตามลักษณะงานภายในสถานศึกษา หากเปรียบเทียบกับบริษัททางธุรกิจ กลยุทธระดับ
การผสมผสานระหวางกลยุทธระดับธุรกิจและกลยุทธระดับหนาที่ ซึ่งในปจจุบันน้ีสถานศึกษาในแตละ
สังกัดจะถูกกําหนดใหมีหนาที่แตกตางกันไปตามธรรมชาติของตนที่รับผิดชอบ 
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 3. การปฏิบัติตามกลยุทธ 
 เปนการปฏิบัติตามกลยุทธของสถานศึกษาที่กําหนดข้ึนมาอยางมีเปาหมาย การดําเนินงาน
จะประสบความสําเร็จหรือไมข้ึนอยูกับการนํากลยุทธไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีข้ันตอนดังน้ี 
1) กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ แตงต้ังคณะกรรมการอยางชัดเจน 2) จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 
โดยกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานตามกลยุทธของสถานศึกษาอยางชัดเจน 3) จัดเตรียมขอมูลที่
เปนปจจุบันถูกตองชัดเจนและครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา 4) สรางความเขาใจในบทบาทหนาที่
ของผูมีสวนรวมในการวางแผนกลยุทธของสถานศึกษา 5) ระดมความคิดของทุกฝายที่เกี่ยวของใหได
เขามามีสวนรวมในโครงการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของสถานศึกษาและ 6) ทุกฝายปฏิบัติตาม           
กลยุทธของสถานศึกษาที่วางไวตามปฏิทินปฏิบัติงาน (บุญเลี้ยง คํ้าชู, 2544, หนา 21) 
 4. การประเมินผลและการควบคุม 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2545, หนา 64) ระบุวา การประเมินผลเปน
ข้ันตอนที่ผูบริหารสถานศึกษาติดตามใหผูรับผิดชอบ ไดดําเนินการตามที่ไดวางแผนไวโดยมีการ
ประเมินผลทั้งกอนการดําเนินการ ระหวางการดําเนินการ และหลังการดําเนินการ รวมทั้งผลกระบท
ของโครงการ โดยมีความมุงหวังที่จะพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 1) การกําหนดใหมีการประเมินผล
หลายรูปแบบตามวัตถุประสงค โดยใชเครื่องมือตามความเหมาะสม เชน การสังเกต การสัมภาษณ 2) การกําหนด 
ใหมีการประเมินจากบุคลากรหลายฝาย โดยเฉพาะชุมชนรวมประเมิน 3) จัดใหมีการสรุปผลและ
ประชาสัมพันธผลการดําเนินการ 4) จัดใหมีการรวบรวมขอมูล สําหรับการวางแผนพัฒนาในปตอ ๆ ไป 
 

2.2. คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง การศึกษาหลังระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งไดแก 
หลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรนาฎศิลปช้ันสูง 
ประกาศนียบัตรศิลปะช้ันสูง ระดับปริญญาตรี และรวมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเทคนิคช้ัน (ปทส.) 
และระดับสูงกวาปริญญาตรี ไดแก ประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
และปริญญาเอก 
 การศึกษาของสงฆ หมายถึง การศึกษาของสงฆ ที่จัดโดยหนวยงานภายใตการกํากับดูแล
ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ไดแก กองพุทธศาสนาศึกษา ฝายการศึกษา 
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาและธรรมบาลี และสถาบันในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย 
 การศึกษานอกระบบ หมายถึง การศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย 
รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญ
ของการสําเร็จการศึกษา โดยเน้ือหาและหลักสูตรจะตอมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหา 
และความตองการของบุคคลแตละกลุมตัวอยาง 
 นักเรียน/ผูเรียน หมายถึง ผูที่ไดรับการศึกษาในสถานศึกษาระดับกอนประถมศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และที่เทียบเทาทั้งน้ีรวมถึง
การศึกษานอกระบบสถานศึกษา 
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 นักศึกษา หมายถึง ผูที่ไดรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาผูเขาใหม หมายถึง นักเรียน/
ผูเรียน/ผูเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมใหมในช้ันปที่ 1 ของระดับการศึกษา/หลักสูตรที่เขาศึกษา 
 ผูสําเร็จการศึกษา หมายถึง นักเรียน /ผูเรียน/นักศึกษา ที่ฝกอบรมครบตามหลักสูตรและ
ผานเกณฑการวัดผลที่กําหนดไวของแตละระดับ และประเภทการศึกษา 
 สถานศึกษา หมายถึง สถานที่ ที่ต้ังข้ึนเพื่อใหการศึกษาและฝกอบรมซึ่งสถานศึกษามีช่ือ
เรียกตาง ๆ กัน เชน สถานศึกษา สถาบัน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศูนย/สํานักนักเรียน
เปนตนงบประมาณรายจาย หมายถึง งบประมาณรายจายตามลักษณะงาน โดยสํานักงบประมาณจัด
จําแนกตามหลักการของสํานักงานสถิติแหงสหประชาชาติ ปค.ศ. 1980 ซึ่งจําแนกลักษณะงาน
ออกเปน 4 ดาน ไดแก 
 1) ดานการบริหารทั่วไป แบงเปน การบริหารทั่วไปของรัฐ การปองกันประเทศและการรักษา
ความสงบภายใน 
 2) ดานการบริการชุมชนและสังคมแบงออกเปน การศึกษา การสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห 
และการเคหะและชุมชน และการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 3) ดานการเศรษฐกิจแบงออกเปน การเช้ือเพลิงและพลังงานการเกษตร การเหมืองแร 
ทรัพยากรธรณีการอุตสาหกรรมและการโยธา การคมนาคมขนสงและสื่อสารและการบริการเศรษฐกิจ 
 4) ดานอื่น ๆ คือ การดําเนินงานอื่น ๆ นอกจากที่กลาวมาแลวขางตน 
 งบประมาณรายจายดานการศึกษา หมายถึงวงเงินงบประมาณทีร่ัฐจัดสรรใหแก หนวยงานราชการ 
และรัฐวิสาหกิจ เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา การจัดการศึกษา
ทุกระดับทุกประเภทรวมทั้งการศึกษานอกสถานศึกษา ซึ่งสํานักงบประมาณไดจําแนกไวเปน 5ระดับ/
ประเภทการศึกษา ไดแก ระดับกอนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
การศึกษาไมกําหนดระดับ การบริการสนับสนุนการศึกษา และการศึกษาอื่นป หมายถึง การนับหนวยเวลา
ของรวบการจัดเก็บ/แสดงขอมูล ณ เวลาใด โดยปการศึกษาเปนหนวยเวลาของขอมูลดานการศึกษา 
ปงบประมาณเปนหนวยเวลาของขอมูลงบประมาณรายจายดานการศึกษา และป พ.ศ. เปนหนวยเวลาของ
ขอมูลประชากร 
 2.2.1 ความหมายของคุณภาพการศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กับ
การประกันคุณภาพการศึกษา ไดกําหนดจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนน
คุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไวในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ซึ่งประกอบดวย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใชเปน
กลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาการประกันคุณภาพภายในเปน
การสรางระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษา
ใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถานศึกษาและหรือ
หนวยงานตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษากําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง มีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในเสนอตอสภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาและเปดเผย
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ตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก 
 การประกันคุณภาพภายนอก เปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการ
ติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย 
หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับ ซึ่งประเมินโดย “สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือเรียกช่ือยอวา “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545  ไดกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกอยางนอย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ป นับต้ังแตการประเมินครั้งสุดทายและ
เสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน ซึ่ง สมศ. ไดดําเนินการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบแรก (พ.ศ.2544-2548) เสร็จสิ้นไปแลว ปจจุบันอยูระหวางประเมินคุณภาพภายนอก
รอบที่สอง (พ.ศ.2549-2553) และการเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ.2554-2558) 
ในการประเมินรอบที่สามของ สมศ. เปนการประเมินทั้งระดับสถาบันและคณะวิชา แตหากสถาบันใด
จัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังหลัก เชน วิทยาเขต หรือศูนย หรือหนวยจัดการศึกษานอกที่ต้ัง การประเมินจะ
ครอบคลุมการจัดการนอกสถานที่ต้ังหลักทั้งหมด นอกจากน้ัน การประเมินคุณภาพจะมีความ
สอดคลองกับจุดเนนหรือกลุมสถาบันที่แตละสถาบันเลือกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รูปแบบ
และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ซึ่งมีหลักการสําคัญ 5 ประการ ดังตอไปน้ี 
 1) เปนการประเมินเพื่อมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไมไดมุงเนนเรื่องการตัดสิน
การจับผิด หรือการใหคุณ-ใหโทษ 
 2) ยึดหลักความเที่ยงตรง เปนธรรม โปรงใส มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเปนจริง 
(evidence-based) และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (accountability) 
 3) มุงเนนในเรื่องการสงเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกวาการกํากับควบคุม 
 4) สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุก
ฝายที่เกี่ยวของ 
 5) มุงสรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุงหมายและหลักการศึกษา
ของชาติตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ใหเอกภาพเชิงนโยบาย             
แตยังคงมีความหลายหลายในทางปฏิบัติ โดยสถาบันสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหเต็มตามศักยภาพของสถาบันและผูเรียน 

 มาตรฐานการอุดมศึกษาที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม
2549 ประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน ไดแก มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการ
เรียนรู มาตรฐานยอยทั้ง 3 ดานน้ี อยูในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบดวยมาตรฐานยอย 3 
มาตรฐานเชนกัน คือ มาตรฐานที ่1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก 
มาตรฐานที ่2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที ่3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู 
แตละมาตรฐานยอยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคลองและสัมพันธกับมาตรฐานยอย
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ของมาตรฐานการศึกษาของชาติเพื่อใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตาม
จุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ 
 นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เปนมาตรฐานแมบทแลว คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดจัดทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551                
เพื่อนําไปสูการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุมสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค และพันธกิจในการ
จัดต้ังที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบดวยมาตรฐานหลัก 2 ดาน คือ 
มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานดานการดําเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา นอกจากน้ัน ยังไดจัดทํา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อเปนการประกันคุณภาพ
บัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา โดยกําหนดใหคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและ
สาขาวิชาตองเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม                  
ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบและ
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษายังไดกําหนดเกณฑมาตรฐานอื่น ๆ อาทิ เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบ
การศึกษาทางไกล หลักเกณฑการกําหนดช่ือปริญญา หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาได
พัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาใหมีความทัดเทียมกันและพัฒนาสูสากล ซึ่งทําใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัด
การศึกษาไดอยางยืดหยุน คลองตัว และตอเน่ืองในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะทอนใหเห็นถึง
มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อใหการจัดการศึกษาทุกระดับและทุก
ประเภทมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนดทั้งมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธกับมาตรฐานและหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการ
จัดการศึกษาอื่น ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จึงจําเปนตองมีระบบ
ประกันคุณภาพที่พัฒนาข้ึนตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
 สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2553, หนา 75) กลาวไววา การประกันคุณภาพการศึกษา 
หมายถึง การใหหลักฐานขอมูลแกสาธารณะชนเพื่อสรางความมั่นใจวาหนวยงานมีคุณภาพตามที่ระบุไว
ในหลักสูตรและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และสามารถดําเนินการใหเกิดคุณภาพการศึกษาตามระบบ
การประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก พรอมทั้งมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง 
 สุภาวดี ตรีรัตน (2553, หนา 5) กลาวไววา การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การบริหาร 
จัดการและการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยาง
ตอเน่ือง สรางความมั่นใจใหผูรับบริการทางการศึกษา ทั้งผูรับบริการโดยตรง ไดแก ผูเรียน ผูปกครอง 
และผูรับบริการทางออม ไดแก สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม  
 
 



32 

 2.2.2 ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกสําคัญที่ทําหนาที่ส งเสริมและผลักดันให
กระบวนการทํางานของหนวยงานตาง ๆ ในทุกระดับของวงการการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของ
ดําเนินไปอยางประสาน สอดรับการเปนระบบมุงหนาไปในทิศทางที่ไดรวมกันกําหนดไวเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก การพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนมนุษย
ที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและคุณธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 6) 
 โดยอาศัยหลักการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งไดใหความสําคัญของ
การประกันคุณภาพการศึกษาโดยกําหนดไวในมาตรา 47-51 ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี มาตรา 47 ใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก หลักเกณฑ
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ใหหนวยงาน
ตนสังกัดและสถานศึกษาจัดหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกัน
คุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารที่สถานศึกษาจะตองดําเนินการอยางตอเน่ือง 
โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอ
สาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก มาตรา 49 ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะ
เปนองคการหมาชนทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทําการประเมินผล
การจัดการศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาโดยคํานึงถึงความมุงหมายและ
หลักการและแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ ใหมีการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหน่ึงครั้งในทุกหาป นับต้ังแตการประเมินครั้ง
สุดทายและเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณะชน มาตรา 50 ใหสถานศึกษา
ใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารตาง ๆ ที่มีขอมูลเกี่ยวของกับสถานศึกษาใหขอมูลเพิ่มเติมใน
สวนที่พิจารณาเห็นวาเกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษาตามคํารองขอของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหนวยงานภายนอกที่สํานักงานดังกลาว
รับรองที่ทําการประเมินภายนอกของสถานศึกษาน้ัน มาตรา 51 ในกรณีที่การประเมินภายนอกของ
สถานศึกษาใดไมไดมาตรฐานตามที่กําหนด ใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพกากร
ศึกษาจัดทําขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไขตอหนวยงานตนสังกัด เพื่อใหสถานศึกษาปรับปรุงแกไข
ภายในระยะเวลาที่กําหนด หากมิไดดําเนินการดังกลาวใหสํานักงานรับรองมาตรฐานหรือ
คณะกรรมการอุดมศึกษาเพื่อดําเนินการใหมีการดําเนินการปรับปรุงแกไข (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2546, หนา 14) 
 สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2553, หนา 75) กลาวไววา การประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาเปนสิ่งสําคัญและจําเปนที่จะตองเรงดําเนินการ สถาบันอุดมศึกษารวมกับตนสังกัด     
จึงจําเปนตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีวัตถุประสงคดังน้ี 1) เพื่อตรวจสอบ
และประเมินการดําเนินงาน ของภาควิชาคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาใน
ภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันน้ัน ๆ กําหนดข้ึนโดยวิเคราะหเปรียบเทียบผลการ
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ดําเนินงานตามตัวบงช้ีในทุกองคประกอบคุณภาพวา เปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน 2) เพื่อให
ภาควิชาคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของตนเองอันจะ
นําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย (targets) และเปาประสงค (goals) 
ที่ต้ังไวตามจุดเนนของตนเองและเปนสากล 3) เพื่อใหภาควิชาคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและ
สถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็งจุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการ
ดําเนินงาน เพื่อเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของสถาบันอยางตอเน่ือง 4) เพื่อใหขอมูล
สาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสียทําใหมั่นใจวาสถาบันอุดมศึกษา สามารถสรางผลผลิต
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนด และ 5) เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดของ
สถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ มีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการสงเสริมสนับสนุนการ
จัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม  
 สุภาวดี ตรีรัตน (2553, หนา 7) กลาวไววา การประกันคุณภาพการศึกษามีความสําคัญ   
3 ประการ คือ 1) ทําใหประชาชนไดรับขอมูลคุณภาพการศึกษาที่เช่ือถือได เกิดความเช่ือมั่นและ
สามารถตัดสินใจเลือกใชบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน 2) ปองกันการจัดการศึกษาที่ไมมีคุณภาพ ซึ่ง
จะเปนการคุมครองผูบริโภคและเกิด ความเสมอภาคในโอกาสที่จะไดรับการบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพอยางทั่วถึง และ 3) ทําใหผูรับผิดชอบในการจัดการศึกษามุงบริหารจัดการศึกษาสูคุณภาพ
และมาตรฐานอยางจริงจัง ซึ่งมีผลใหการศึกษามีพลังที่จะพัฒนาประชากรใหมีคุณภาพอยางเปน
รูปธรรมและตอเน่ือง การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเปนการบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรม
ตามภารกิจปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเน่ือง ซึ่งจะเปนการสรางความ
มั่นใจใหผูรับบริการการศึกษา ทั้งยังเปนการปองกันการจัดการศึกษาที่ดอยคุณภาพและสรางสรรค
การศึกษาใหเปนกลไกที่มีพลังในการพัฒนาประชากรใหมีคุณภาพสูงย่ิงข้ึน  
 ธิดารักษ รัตนมณี (2555) กลาวไววา ความสําคัญและผลประโยชนที่ไดจากการประกัน
คุณภาพมีดังน้ี 1) ผูเรียนและผูปกครองมีหลักประกันและความมั่นใจวาสถานศึกษาจะจัดการศึกษาที่
มีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 2) อาจารยไดทํางานอยางมืออาชีพ มีการทํางานที่เปนระบบ 
โปรงใส มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได มีประสิทธิภาพและเนนคุณภาพ ไดพัฒนาตนเองและผูเรียน
อยางตอเน่ือง ทําใหเปนที่ยอมรับของผูปกครองและชุมชน 3) ผูบริหารไดใชภาวะผูนําและความรู
ความสามารถในการบริหารงานอยางเปนระบบและมีความโปรงใส เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมี
คุณภาพ เปนที่ยอมรับและนิยมชมชอบของผูปกครองและชุมชน ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ 
กอใหเกิดความภาคภูมิใจและเปนประโยชนตอสังคม 4) กรรมการสถานศึกษา ไดทํางานตามบทบาท
หนาที่อยางเหมาะสม เปนผูที่ทําประโยชน และมีสวนพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพทางการศึกษา
ใหแกเยาวชนและชุมชนรวมกับผูบริหารและครู สมควรที่ไดรับความไววางใจใหมาเปนกรรมการ
สถานศึกษา 5) หนวยงานที่กํากับดูแล ไดสถานศึกษาที่มีคุณภาพและศักยภาพในการพัฒนาตนเองซึ่ง
จะชวยแบงเบาภาระในการกํากับ ดูแลสถานศึกษา และกอใหเกิดความมั่นใจในคุณภาพทางการศึกษา
และคุณภาพของสถานศึกษา 6) ชุมชนและสังคมประเทศชาติ ไดเยาวชนและคนที่ดี มีคุณภาพและ
ศักยภาพที่จะชวยพัฒนาองคกร ชุมชน และสังคมประเทศชาติตอไป และ 7) ผูรับบริการไดรับความ
พึงพอใจจากการใหบริการของหนวยงาน 
 สัมมนา รธนิธย (2556, หนา 207) กลาวไววา กิจกรรมระบบการควบคุมคุณภาพเปน
เครื่องมือที่สําคัญในการบริหารโดยใหความสําคัญตอความรูความสามารถของแตละบุคคล ทําใหเกิด
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ขวัญกําลังใจและความสัมพันธอันดีในการทํางานและการประสานงานในอนาคต จึงควรสรางกลไก 
การทํากิจกรรมดังกลาวจนเปนสวนหน่ึงของการทํางานตามปกติ 

 2.2.3 หลักการประกันคุณภาพการศึกษา 
 หลักการวิธีการประกันคุณภาพ การประกันคุณภาพ หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ซึ่งไดรับการ
วางแผนและจัดระบบแลวในกระบวนการบริหารคุณภาพ ที่ชวยสรางความมั่นใจวาจะไดคุณภาพ
ตามที่กําหนดไว (Harington and Mathers, 1991, p. 22) การประกันคุณภาพ หมายถึง กิจกรรมที่
กอใหเกิดความมั่นใจวา กิจกรรมในกระบวนผลิตทั้งหมด ดําเนินไปอยางมีความเกี่ยวเน่ืองสัมพันธกัน
และมีประสิทธิภาพ (Juran and Gvyna, 1993, p. 565) การประกันคุณภาพ หมายถึง กระบวนการผลิตที่
ยังคงเนนการใชสถิติ และควบคุมการผลิตเชนเดียวกับยุดการควบคุมคุณภาพ แตไดมีการนําเรื่องการ
ออกแบบวิศวกรรม การวางแผนและการบริการมาเปนองคประกอบของคุณภาพดวย 
 แนวคิดหลักการวิธีการประกันคุณภาพ 
 การประกันคุณภาพ หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ซึ่งไดรับการวางแผนและจัดระบบแลวใน
กระบวนการบริหารคุณภาพที่ชวยสรางความมั่นใจวาจะไดคุณภาพตามที่กําหนดไว (Harington and 
Mathers, 1991, p. 22) 
 การประกันคุณภาพหมายถึงกิจกรรมที่กอใหเกิดความมั่นใจวากิจกรรมในกระบวนผลิต
ทั้งหมดดําเนินไปอยางมีความเกีย่วเน่ืองสัมพันธกันและมีประสิทธิภาพ (Juran and Gvyna, 1993, p. 565) 
 การประกันคุณภาพหมายถึงกระบวนการผลิตที่ยังคงเนนการใชสถิติและควบคุมการผลิต
เชนเดียวกับยุดการควบคุมคุณภาพแตไดมีการนําเรื่องการออกแบบวิศวกรรมการวางแผนและ            
การบริการมาเปนองคประกอบของคุณภาพดวย 
 การประกันคุณภาพครอบคลุมใน 4 เรื่องคือ 
 1. การกําหนดตัวเลขคาใชจายเกี่ยวกับคุณภาพ 
 2. การควบคุมคุณภาพทั้งองครวม 
 3. ความเช่ือถือไดของการผลิต 
 4. ความผิดพลาดเทากับศูนย(Bounds, 1994, p. 55) 
 การประกันคุณภาพเปนวิวัฒนาการที่ตอเน่ืองมาจากการตรวจสอบและควบคุมเชิงคุณภาพ
การประกันคุณภาพยังคงเนนความสําคัญของคุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องมือวัดและเทคนิค
วิธีวัดสิ่งที่เพิ่มข้ึนมาก็คือการสรางความมั่นใจโดยการมีมาตรฐานการปองกันไมใหความผิดพลาด
เกิดข้ึนโดยเริ่มต้ังแตข้ันการออกแบบและข้ันดําเนินงานถึงข้ันที่ไดผลผลิตออกมานอกจากน้ีก็มีการนํา
ผลการประเมินในทุกข้ันตอนมาใชเพื่อการวางแผนออกแบบและการปฏิบัติเพื่อใหเกิดการปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง (Continuous Improvement) 
 สรุปไดวาการประกันคุณภาพ หมายถึง การประกันคุณภาพกระบวนการผลิตแบงออกเปน 
3 ระบบยอย คือ การวางแผนเกี่ยวกับคุณภาพการควบคุมคุณภาพและการทบทวนระบบเพื่อปรับปรุง
คุณภาพซึ่งทั้ง 3 ระบบน้ีใชในกระบวนการปฏิบัติงานทุกดานขององคกร 
 การประกันคุณภาพการศึกษา คืออะไร 
 การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดจากการรวมแนวคิด2อยางเขาดวยกัน คือ แนวคิด
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) และแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาประเทศที่
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เริ่มพัฒนาแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา คือ ประเทศอังกฤษซึ่งไดเริ่มแนวคิดเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพไปใชในสถานศึกษาในป 1988 และในป 1992 
 ลักษณะเดนของการประกันคุณภาพทางการศึกษามี 5 ประการ (Murgatroyd and 
Mogan, 1994) 
 1. มาตรฐานการศึกษากําหนดโดยผูเช่ียวชาญภายนอก 
 2. มาตรฐานเขียนในรูปของความคาดหวังทีส่ถานศึกษาจะตองบรรลุถึง 
 3. มาตรฐานตองสามารถประเมินไดโดยใชเกณฑที่เปนปรนัย 
 4. มาตรฐานตองใชอยางเสมอภาคไมมีการยกเวนโดยปราศจากเหตุผลสมควร 
 5. การประกันคุณภาพการศึกษาจะประกอบดวยการตรวจสอบและทบทวน (Audit and 
Reruew) การทดสอบดวยแบบมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 หลักการสําคัญ 
 การประกันคุณภาพการศึกษาครอบคลุมถึงมวลกิจกรรมและภารกิจทางวิชาการและ
ทางการบริการการจัดการที่มีระบบมีการวางแผนลวงหนาเพื่อที่จะสรางความมั่นใจที่สมเหตุสมผลวา
ผูเรียนจะมีความรูความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานที่เตรียมไว 
 การออกแบบและการดําเนินการดานการประกันคุณภาพยึดหลักการตอไปน้ี 
 1. คุณภาพการศึกษาในบริบทของการประกันคุณภาพการศึกษาจะเนนการสรางความพึงพอใจ
ใหกับผูบริโภคทั้งภายในและภายนอก 
 2. การประกันคุณภาพการศึกษาเปนการบริหารการศึกษาทั้งระบบของสถานศึกษาและ
เปนยุทธศาสตรเชิงรุกที่เนนการวางแผนการเตรียมการปองกันไวลวงหนา 
 3. การประกันคุณภาพการศึกษาเปนการสรางความมั่นใจที่ต้ังอยูบนรากาฐานของหลัก
วิชาการหลักฐานขอเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบไดกระบวนการวิเคราะหและประมวลผลที่เปน
วิทยาศาสตร 
 การดําเนินงานประกันคุณภาพทางการศึกษาสถานศึกษาตองดําเนินการในองคประกอบ
หลัก 4 ประการ ไดแก 
 1. การวางแผน 
 2. การดําเนินงาน 
 3. การตรวจสอบผล 
 4. การปฏิบัติการวางแผนอยางตอเน่ือง 
 ขั้นตอนการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
 1. รวมกันวางแผน (PLAN) กําหนดเปาหมายหรือมาตรฐานของการศึกษาแลววางแผน 
 2. รวมกันปฏิบัติ (Do) นําไปสูเปาหมายที่กําหนดจากการดําเนินการตามแผน 
 3. รวมกันตรวจสอบประเมิน (CHECK) ในขณะที่ดําเนินการตรวจสอบ 
 4. รวมกันปรับปรุงแกไข (ACT) แลวนําผลการตรวจสอบใชปรับปรุงแลววางแผนใหดําเนินงาน
ในข้ันตอไปใหดีข้ึนซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะตองทําใหเปนวงจรตอเน่ือง 
 การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษายึดหลัก 4 ตอง 
 1. ตองผสมผสานไมวาจะเปนคนในหรือคนนอก 
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 2. ตองทําตอเน่ืองไมวาจะเปนบุคลากรคนใด 
 3. ตองประเมินเพื่อพัฒนาไมวาผลจะออกมาอยางไร 
 4. ตองเห็นผูเรียนเปนสําคัญไมวาจะจัดกิจกรรมอยางไร 
 มิติของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 1. มิติของใจอยูกับงาน, พัฒนางานตะหนัก (AWARENESS) 
 2. มิติของกายลงมือปฏิบัติความพยายาม (ATTEMPT) 
 3. มิติของงานผลที่เกิดข้ึนความสําเร็จ (ACHIEVEMENT) 
 สรุประบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง ระบบการบริหารที่ทําใหสถาบันการศึกษาสามารถ 
บรรลุถึงมาตรฐานคุณภาพที่กําหนดไวตลอดเวลาเพื่อใหผูรับบริการเกิดความมั่นใจในคุณภาพของ
สถาบันการศึกษาระบบดังกลาวประกอบดวย 3 ระบบยอย คือ ระบบการวางแผนระบบการควบคุม
ระบบรับการทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
 การประกันคุณภาพการศึกษาเปนการรับรอง หรือประกันวาการบริหารคุณภาพของ
ระดับอุดมศึกษาจะสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดประกอบดวย 
 1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เปนการดําเนินงานที่เริ่มจากการศึกษาความ
ตองการของผู เรียนผูปกครอง ชุมชน และกําหนดมาตรฐานของผูเรียนวิธีการจัดการปจจัยที่มี                
การวางแผนยุทธศาสตรและดําเนินตามแผนอยางเปนระบบ  
 2. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) ระหวางการดําเนินตามแผนจะมีการตรวจสอบ
คุณภาพโดยตรวจสอบมาตรฐานตาง ๆ ของผลผลิตตรวจสอบแผนยุทธศาสตรตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อพัฒนาปรับปรุงแกไขจุดบกพรองตาง ๆ อยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ  
 3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) เปนการประเมินคุณภาพโดยรวมทั้งองคกรทั้ง
กระบวนการจัดการและผลผลิตเพื่อรับรองคุณภาพการประเมินคุณภาพน้ีพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดระบุไว 2 ประเภท คือ 1) การประกันคุณภาพภายในหมายถึงการประเมิน
และรับรองคุณภาพโดย คณะบุคคลในหนวยงานในสังกัด และ 2) การประกันคุณภาพภายนอก
หมายถึงการประเมินและรับรองคุณภาพโดยคณะบุคคลภายนอกอาจเปนสํานักรับรองมาตรฐานหรือ
องคกรอิสระหลักการสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษา          
ข้ันพื้นฐาน (กรมสามัญศึกษา, 2543, หนา 12) นอกจากน้ี การประกันคุณภาพการศึกษาครอบคลุมถึง
มวลกิจกรรมและ ภารกิจทางวิชาการและทางการบริหารที่มีการวางแผนลวงหนาและมีการประสาน
สัมพันธอยางเปนระบบ เพื่อที่จะสรางความมั่นใจที่สมเหตุสมผลวาผูเรียนจะมีความรูความสามารถ
และคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาที่ไดกําหนดไวการออกแบบและการดําเนินงาน
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาจะยึดหลักการดังตอไปน้ี 
  1) คุณภาพการศึกษาในบริบทของการประกันคุณภาพจะเนนการสรางความพึงพอใจ
ใหกับผูบริโภคทั้งภายในและภายนอกคุณภาพภายในหมายถึงความรูความสามารถและคุณลักษณะ
ของผูเรียนที่สรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภคทั้งภายในและภายนอก  



37 

  2) การประกันคุณภาพการศึกษาเปนการจัดการศึกษาทั้งระบบของสถานศึกษาและเปน
ยุทธศาสตรเชิงรุกที่เนนการวางแผนและเตรียมการปองกันลวงหนากอนที่ปญหาจะเกิดข้ึนไมใชการแก
สถานการณเฉพาะหนาเพื่อตอบสนองตอปญหาที่ไดเกิดข้ึนแลว  
  3) การประกันคุณภาพการศึกษาเปนการสรางความมั่นใจที่ต้ังอยูบนรากฐานของหลัก
วิชาหลักฐานขอเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบไดกระบวนการวิเคราะหและประมวลผลที่เปน
วิทยาศาสตรหลักตรรกะและความสมเหตุสมผล  
  4) การตรวจสอบการวัดผลและประเมินผลในบริบทของการประกันคุณภาพมีจุดประสงคที่
สําคัญซึ่งใหไดมาซึ่งขอมูลยอนกลับสําหรับใชในการวางแผนเพื่อการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเน่ือง
มิใชการจับผิดหรือการตัดสินใหรางวัลหรือลงโทษ  
  5) คุณภาพของการออกแบบ (มาตรฐานการศึกษาหลักสูตรและแผนการสอน) และ
กระบวนการทํางาน (การเรียนการสอนการบริหารหลักสูตรครูและบุคลากรทางการศึกษา) เปนองคประกอบที่
สําคัญที่นําไปสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
  6) การประกันคุณภาพการศึกษาเนนความสําคัญของการสรางความรูทักษะและความ
มั่นใจแกบุคลากรที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อสรางโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  7) การประกันคุณภาพการศึกษาใหความสําคัญตอการประสานสัมพันธภายในระหวาง
หนวยงานทางการศึกษาทุกระดับและการมีสวนรวมของหนวยงานและองคกรตาง ๆ ในเขตพื้นที่
การศึกษา  
  8) ภาวะผูนําและการเอาจริงเอาจัง (Commitment) ของผูบริหารสถานศึกษาและ  
การกระจายอํานาจความรับผิดชอบที่เหมาะสมเปนปจจัยสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
(กรมวิชาการ, 2545, หนา 14-15) 
 2.2.4 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เปนระบบที่สถานศึกษาสรางความมั่นใจ 
แกผูรับการบริการ ทั้งผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน ตลอดจนองคการหรือสถานศึกษาประกอบการที่รับ
ผูเรียนเขาศึกษาตอหรือทํางานวาสถานศึกษามีความรูความสามรถ ทักษะและมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคตามที่กําหนดและสังคมคาดหวัง สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขรวมทั้งสราง
ประโยชนใหแกครอบครัวและชุมชนตามความเหมาะสม ดวยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพทั้งองคกร 
โดยใชหลักการมีสวนรวม บุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะครูและผูบริหารตระหนักถึงเปาหมาย คือ 
ผลประโยชนที่เกิดกับผูเรียนเปนอันดับแรก ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่
ผูเกี่ยวของสามารตรวจสอบไดและถูกกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองดําเนินการตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและประกาศกฎกระทรวง ดังน้ัน การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาจึงยึดหลักการ 3 ประการ คือ 
 1. การกระจายอํานาจ สถานศึกษามีอิสระและมีความคลองตัวในการบริหารและตัดสินใจ
ดําเนินงานทั้งดานการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และทรัพยากร การจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกและผูสอนทําบทบาทหนาที่ในการสอน จัดกิจกรรมและพัฒนาสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนรู
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ของผูเรียนใหบรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตรไดอยางเต็มที่ สามารถจัดการศึกษาไดสอดคลองกับ
สภาพพื้นที่ ความตองการของชุมชนและสังคมไดมากที่สุด 
 2. การเปดโอกาสการมีสวนรวมในการทํางาน หนวยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ผูประกอบการ ภูมิปญญาทองถ่ิน/ปราชญชาวบาน เขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน ทั้งในฐานเปนคณะกรรมการสถานศึกษา หรือคณะทํางานในสวนอื่น ๆ ของ
สถานศึกษาโดยมีการวมกันคิด ตัดสินใจ สนับสนุน สงเสริมและติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน 
ตลอดจนรวมภาคภูมิใจในความสําเร็จของสถานศึกษา 
 3. การแสดงภาระรับผิดชอบที่ตรวจสอบได มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเปาหมาย 
ที่ผูเรียน ผูปกครองและชุมชนตองไดรับรูเพื่อการพัฒนารวมกันและเพื่อการติดตาม ตรวจสอบการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาวาสามารถนําพาผูเรียนไปสูมาตรฐานที่ไดกําหนดรวมกันไวหรือไมจาก
เปาหมายและจุดเนนการพัฒนาดังกลาว สถานศึกษาตองสรางการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา เลือกกลวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมและสามารถทําใหเกิดผลไดอยางเปนรูปธรรม 
มีการประชาสัมพันธเปาหมายและจุดเนนที่ตองการพัฒนาใหทุกฝายไดรับรูเพื่อเปนสัญญาประชาคม
และเพื่อใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีทิศทางการทํางานที่ชัดเจนสูเปาหมายเดียวกัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2546, หนา 2) มาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ไดใหความหมายไววา มาตรฐาน
การศึกษา คือ ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงคและมาตรฐานที่ตองการให
เกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแหง และเพื่อใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและกํากับดูแล 
การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา(กระทรวงศึกษาธิการ,2542, หนา 2) 

 2.2.5 แนวคิดเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน  
 การประเมินคุณภาพภายใน (Internal Quality Assessment) เปนระบบและกลไกในการ
ควบคุม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดโดย
สถานศึกษาและ/หรือหนวยงานตนสังกัด ตองดําเนินการใหเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
การศึกษาอยางตอเน่ือง กระบวนการประเมินคุณภาพภายในเปนการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การประเมินคุณภาพภายในกระทําโดยบุคลากรในหนวยงานหรือ
ผูที่เกี่ยวของอยางตอเน่ือง เพื่อใหไดขอมูลที่ชวยในการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานใหบรรลุ
เปาหมายตามที่กําหนด ถือเปนกระบวนการตรวจสอบการทํางานของตนเอง (self-evaluation)            
โดยประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อใหไดขอมูลที่
นําไปสูการพัฒนาปรับปรุงตนเอง และพรอมที่จะไดรับการประเมินคุณภาพจากหนวยงานตนสังกัด
และการประเมินจากหนวยงานภายนอกอีกดวย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2554, หนา 20) 
 2.2.6 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษากับการประเมินคุณภาพภายใน 
 ในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจึงสามารถ
กระจายตัวบงช้ีตามมาตรฐานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.2553 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปนตัวบงช้ี คุณภาพการศึกษา                       
ซึ่งประกอบดวย 9 ดาน เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการกํากับดูแลตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในของสถาบันแตละแหง ดังน้ี 



39 

 1. ดานปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ หมายถึง กระบวนการแปลง
แผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ 
งานวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผูบริหารมีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติ
การประจําปและคาเปาหมายของแตละตัวบงช้ี เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติการประจําป ผูบริหารมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ 
ผูบริหารมีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอย              
ปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหาร เพื่อพิจารณา ผูบริหารมีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น 
และขอเสนอแนะของ สภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป และผูบริหารมี
การประเมินการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอ
ผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
 2. ดานการผลิตบัณฑิต หมายถึง มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุง
หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาและดําเนินการตามระบบที่
กําหนด และหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 3. ดานกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา หมายถึง มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ
ทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษามีการ
สนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน และมีกิจกรรม
รวมกัน และมีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความตองการของนักศึกษา และมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก
นักศึกษา มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา           
มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา และมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและ
ประสบการณใหศิษยเกา 
 4. ดานการวิจัย หมายถึง มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและให
ความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัย มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรือ
งานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค
ตามอัตลักษณของสถาบัน และมีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองาน
สรางสรรค และมีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด             
มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือ
ชุมชน มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคของ
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สถาบัน และมีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 5. ดานการบริการวิชาการแกสังคม หมายถึง มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอนและนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคมและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอด
ความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน และมีการประเมินผลความสําเร็จของ
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย มีความรวมมือดาน
บริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ 
หรือหนวยงานวิชาชีพ มีการประเมินประโยชน หรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 
และมีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ               
เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน 
 6. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา มีการประเมินผลความสําเร็จ
ของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 7. ดานการบริหารและการจัดการ หมายถึง ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยัง
บุคลากรในสถาบัน และสภาสถาบันปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อให
สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของสถาบันเต็มตามศักยภาพ ผูบริหารบริหารงานดวยหลกัธรรมาภิบาล  
โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมาย
ของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจ ดานการ
ผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย และผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถ
ถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธมีการนําขอมูลสารสนเทศเปน
ฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน และสภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและ
ผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม มรีะบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร
และการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอยางนอยตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน             
การวิจัย การบริหาร จัดการและการเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ มีการ
นําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาที่เปนลายลักษณอักษร 
(explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ที่เปน
แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรูทักษะ
ของผูมีประสบการณตรงเพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพร
ไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่
เกี่ยวของตามที่กําหนด มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุง
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ระบบสารสนเทศ มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดําเนินการตามแผน 
และมีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะห
ความเสี่ยงในรอบปถัดไป 
 8. ดานการเงินและงบประมาณ หมายถึง มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติ
การในแตละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปน
ระบบและรายงานตอสภาสถาบันอยางนอยปละ 2 ครั้ง มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก 
ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด มีการนําขอมูล
ทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจายและวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของ
สถาบันอยางตอเน่ือง และผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมายและนํา
ขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 9. ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ หมายถึง มีการนําผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของ
แผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
นักศึกษา ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบันมีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน และมีแนวปฏิบัติที่ดีหรือ
งานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาข้ึนและเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถ
นําไปใชประโยชน 
 

2.3 สภาพพื้นที่ทําวิจัย 
 บริบทของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 เพื่อใหทราบถึงประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเพื่อเปนขอมูล
พื้นฐานตอการทําความเขาใจผูวิจัยขอนําเสนอความเปนมาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดังน้ี  
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปนสถาบันการศึกษาของพระสงฆแหงแรกของประเทศ
ไทยในรูปแบบมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนา เปนสถาบันการศึกษาแหงแรกที่เริ่มประยุกตหลัก
พระพุทธศาสนาใหเขากับสังคมสมัยใหม โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยสงฆ
หน่ึงใน 2 แหงของประเทศไทย และไดปฏิบัติภารกิจดานการผลิตบัณฑิต งานวิจัย งานบริการวิชาการ
แกชุมชน และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยชวงการ
กอต้ังเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2436 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหต้ังวิทยาลัยข้ึนในบริเวณวัดบวรนิเวศ
วิหารพระราชทานนามวา “มหามกุฏราชวิทยาลัย” โดยมีพระราชประสงคเพื่อเปนที่ศึกษาเลาเรียน
ของพระภิกษุสามเณรทรงอุทิศพระราชทรัพยบํารุงประจําปและกอสรางสถานศึกษาวิทยาลยัแหงน้ีข้ึน
ครั้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคมพุทธศักราช 2439 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดเสด็จมาเปด
มหามกุฏราชวิทยาลัยพระองคทรงรับมหามกุฏราชวิทยาลัยอยูในพระบรมราชูปถัมภและพระราชทาน
พระราชทรัพยสวนพระองคบํารุงประจําปอาศัยพระราชประสงคดังกลาวสมเด็จพระมหาสมณเจา 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรสจึงทรงต้ังวัตถุประสงคเพื่อดําเนินกิจการของมหามกุฏราชวิทยาลัยข้ึน                    
3 ประการ คือ 
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 1. เพื่อเปนสถานศึกษาของพระภิกษุสามเณร 
 2. เพื่อเปนสถานศึกษาวิทยาการอันเปนของชาติภูมิและของตางประเทศ 
 3. เพื่อเปนสถานที่เผยแผพระพุทธศาสนา 
 เมื่อกิจการของมหามกุฏราชวิทยาลัยไดเปดดําเนินการแลวปรากฏวาพระวัตถุประสงคเหลาน้ัน
ไดรับผลเปนที่นาพอใจตลอดมา เพื่อจะใหพระวัตถุประสงคเหลาน้ันไดผลดีย่ิงข้ึน ดังน้ัน เมื่อวันที่ 30 
ธันวาคม พ.ศ. 2488 สมเด็จพระสังฆราชเจากรมหลวงวชิรญาณวงศ ในฐานะที่ทรงเปนนายกกรรมการ         
มหามกุฏราชวิทยาลัยพรอมดวยพระเถระนุเถระจึงไดทรงประกาศต้ังสถาบันการศึกษาช้ันสูงในรูป
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาข้ึนโดยอาศัยนามวา “สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย” โดยมี
จุดมุงหมาย ดังน้ี 
 1. เพื่อใหเปนสถานศึกษาพระปริยัติธรรม 
 2. เพื่อใหเปนสถานศึกษาวิทยาการอันเปนของชาติภูมิและตางประเทศ 
 3. เพื่อใหเปนสถานเผยแผพระพุทธศาสนาทั้งในและนอกประเทศ 
 4. เพื่อใหภิกษุสามเณรมีความรูและความสามารถในการบําเพ็ญประโยชนแกประชาชน 
 5. เพื่อใหภิกษุสามเณรมีความรูและความสามารถในการคนควาโตตอบหรืออภิปรายธรรมได
อยางกวางขวางแกชาวไทยและชาวตางประเทศ 
 6. เพื่อใหภิกษุสามเณรไดเปนกําลังสําคัญในการจรรโลงพระพุทธศาสนาและเปนศาสนทายาทที่
เหมาะแกกาลสมัย 
 7. เพื่อความเจริญกาวหนาและคงอยูตลอดกาลนานของพระพุทธศาสนาทั้งน้ีภายใตการบริหาร
ของคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวากรรมการสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยสถาบันการศึกษา
แหงน้ีไดเริ่มเปดใหการอบรมศึกษาแกภิกษุสามเณรต้ังแตวันที่ 16 กันยายน 2489 
 ในปพุทธศักราช 2489 สมเด็จพระสังฆราชเจากรมหลวงวชิรญาณวงศทรงประกาศใช
ระเบียบและหลักสูตรปริญญาศาสตรบัณฑิตไว4ปและไดเปดเรียนระดับอุดมศึกษาเปนรุนแรกต้ังแต
น้ันมาสภาการศึกษาก็ไดผลิตบัณฑิตจนถึงปจจุบันสถานภาพของสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย
ยังคงผลิตบัณฑิตที่ไมมีการรับรองวิทยฐานะจนกระทั่งปพุทธศักราช 2527 สภานิติบัญญัติแหงชาติ  
จึงไดตราพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผูสําเร็จการศึกษาเปน “ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต” วันที่ 1
ตุลาคม 2540 จึงไดมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกาเลมที่ 114 ตอนที่ 51ก โดยมเีหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติความวา “เน่ืองจากใน
ปจจุบันสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภซึ่งไดรับการสถาปนาข้ึนเปน
สถาบันการศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนาสําหรับพระภิกษุสามเณรมีขอบเขตในการใหการศึกษา
อยางจํากัดและยังไมมีระเบียบการบริหารงานที่ชัดเจนและเหมาะสมทําใหไมสอดคลองกับการพัฒนา
และสงเสริมการศึกษาและผลิตบุคลากรทางศาสนาของประเทศสมควรขยายขอบเขตการใหการศึกษา
ของสถาบันการศึกษาดังกลาวใหกวางขวางย่ิงข้ึนและจัดการบริหารงานใหชัดเจนและเหมาะสมโดย
จัดต้ังสถาบันการศึกษาดังกลาวข้ึนเปนมหาวิทยาลัย” การดําเนินการเพื่อตราพระราชบัญญัติเพื่อรับรอง
สถานภาพความเปนนิติบุคคลของมหามกุฏราชวิทยาลัยน้ันไดริเริ่มดําเนินการต้ังแตป พ.ศ. 2500            
ในสมัยรัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงครามโดยรัฐบาลไดรางพระราชบัญญัติข้ึนเพื่อเสนอตอ                
สภาผูแทนราษฎรแตเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเสียกอน 
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 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ไดบริหารจัดการศึกษามาโดยลําดับ ซึ่งมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย มีภารกจิที่สําคัญ คือ ผลิตบัณฑิตใหมีความรูดี มีความประพฤติดี ดํารงชีพใน
สังคมดวยพรหมวิหารธรรม เปนแหลงความรูและผูเช่ียวชาญวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่สามารถ
ช้ีนําสังคมและยุติขอขัดแยงทางพุทธศาสนาได เปนสถาบันที่มีระบบบริหารและจัดการศึกษาที่ได
มาตรฐานสากล มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นับต้ังแตเปดหลักสูตรปริญญาตรี จนกระทั่ง
ขณะน้ีมีผูสําเร็จการศึกษาจํานวนมาก ทั้งนักศึกษาที่เปนบรรพชิตและคฤหัสถ มีจํานวนไมนอยที่เปน
นักวิชาการผูเช่ียวชาญทางพระพุทธศาสนา หรือเปนกําลังสําคัญในการเผยแผหลักธรรมคําสอนและ 
ไดใชหลักคําสอนทีเ่รียนมาไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ถือไดวาเปนกําลังสําคัญของพระพุทธศาสนาใน
ประเทศชาติตอไป  
 ปรัชญามหาวิทยาลัย (Philosophy)  
 “ความเปนเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา” (Academic Excellence based on 
Buddhism) 
 ปณิธาน (Aspiration)  
 มุงเนนใหมีการเรียนรูตลอดชีวิตผลิตบัณฑิตใหมีความเปนเลิศทางวิชาการตามแนว
พระพุทธศาสนาพัฒนากระบวนการดํารงชีวิตในสังคมดวยศีลธรรมช้ีนําและแกปญหาสังคมดวยหลัก
พุทธธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 วิสัยทัศน (Vision Statements) 
 1. เปนสถาบันการศึกษาที่มีความเปนเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาในระดับ
นานาชาติ 
 2. เปนสถาบันการเรียนรูตลอดชีวิตของมวลชนที่ผลิตบัณฑิตตามแนวพระพุทธศาสนาและ
บุคลากรดานตาง ๆ ที่มีความรูความสามารถมีศีลธรรมในการดํารงชีวิตแบบพุทธ 
 3. เปนศูนยกลางแหงภูมิปญญาตามแนวพระพุทธศาสนาของโลกที่สามารถช้ีนําและ            
ยุติความขัดแยงในสังคมโดยใชหลักพุทธธรรม 
 4. เปนสถาบันที่เนนทําวิจัยพัฒนาตามกรอบแหงศีลธรรมสงเสริมงานวิจัยเชิงลึกดาน
พระพุทธศาสนาและนําผลการวิจัยไปพัฒนาสังคมและคณะสงฆทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 พันธกิจ (Mission Statements) 
 1. ผลิตบัณฑิตทางดานพระพุทธศาสนาใหมีคุณสมบัติตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยและ
กระจายโอกาสใหพระภิกษุสามเณรคฤหัสถและผูสนใจมีโอกาสศึกษามากข้ึน 
 2. ใหบริการวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาแกสังคมชุมชนและทองถ่ินโดยเฉพาะ
วิชาการทางพระพุทธศาสนาเพื่อมุงเนนการเผยแผพุทธธรรมการแกปญหาสังคมการนําไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวันใหเกิดสันติสุขการช้ีนําสังคมในทางสรางสรรคและการยุติขอขัดแยงดวยหลักวิชาการ
พระพุทธศาสนา 
 3. วิจัยและพัฒนางานวิชาการเชิงลึกดานพระพุทธศาสนาเพื่อสรางองคความรูทางดาน
วิชาการพระพุทธศาสนาใหม ๆ  ใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและเผยแผองค
ความรูในระบบเครือขายการเรียนรูที่ทันสมัย 
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 4. รวบรวมและจัดเก็บขอมูลดานศาสนาและศิลปวัฒนธรรมเพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนแหลง
คนควาทํานุบํารุงรักษาภูมิปญญาไทยและทองถ่ินรวมทั้งสรางชุมชนที่เขมแข็งเพื่อใหมีภูมิคุมกัน
วัฒนธรรมที่ไมเหมาะสม 
 วัตถุประสงคหลัก (Objectives) 
 1. ผลิตบัณฑิตพระภิกษุสามเณรใหมีความเปนเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา
เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาในระดับชาติและนานาชาติ 
 2. ผลิตบัณฑิตคฤหัสถทุกคนให เปนคนดีคือคิดดีพูดดีและทําดีตามแนวทางแหง
พระพุทธศาสนา 
 3. บริการวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาแกสังคมใหเกิดผลสัมฤทธ์ิเปนประจักษชัดเจน
ตอสังคมไทยและสังคมโลก 
 4. ผลิตบัณฑิตเปนผูนําเพื่อสรางสังคมไทยใหมีความเขมแข็งทางสังคมศาสตรและมี
คุณภาพทั้งดานความรูและความประพฤติ 
 5. ผลิตบัณฑิตเปนผูนําเพื่อสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงภูมิปญญาการเรียนรูและเปน
ศูนยกลางทางวิชาการพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 6. ผลิตบัณฑิตเปนผูนําเพื่อสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงสมานฉันทความเอื้ออาทรตอ
กันและความสามัคคีโดยใชหลักสาราณียธรรมและพรหมวิหารธรรม 
 7. สรางระบบการบริหารองคกรใหเปนองคกรที่มีลักษณะของความเปนมหาวิทยาลัย
เฉพาะทางพระพุทธศาสนาและมีมาตรฐานระดับสากล 
 นโยบาย (Policies) 
 1. ผลิตบัณฑิตทางดานวิชาการพระพุทธศาสนาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานทั้งดานความรู
ความประพฤติมีสาราณียธรรมและพรหมวิหารธรรม 
 2. บริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกชุมชนอยางกวางขวางและเปนศูนยกลางแหงการ
แสวงหาความรูวิชาการพระพุทธศาสนา 
 3. แสวงหาองคความรูใหม ๆ รวมทั้งดานวิชาการทางพระพุทธศาสนาสังคมและดาน
ศิลปวัฒนธรรม 
 4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติสรางภูมิคุมกันวัฒนธรรมที่ไมเหมาะสมดํารงความ
เปนชาติไทยตามวิถีประเพณีและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 5. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหทันสมัยมีความโปรงใสเนนประสิทธิผลมรีะบบสวัสดิการที่
ดีสอดคลองกับการเรียนรูตามอัธยาศัยและการเรียนรูตลอดชีวิต 
 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร (Strategic Objectives/Targets) 
 - เปาหมายเชิงปริมาณ (Quantity) 
  (1) นักศึกษาระดับปริญญาตรีเพิ่มข้ึนจากเดิมรอยละ 10 เปนรอยละ 15 / ป 
  (2) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มข้ึนจากเดิมรอยละ 5 เปนรอยละ 10/ป 
  (3) สัดสวนจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีตอระดับบัณฑิตศึกษาเทากับ90ตอ10 
  (4) สัดสวนจํานวนอาจารยตอนักศึกษาเฉลี่ยเทากับ 1 ตอ 25 
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  (5) ผลการเรียนของนักศึกษาที่รับเขาศึกษาในแตละรุนไมตํ่ากวา 2.00 สําหรับระดับ
ปริญญาตรีไมตํ่ากวา 3.00 สําหรับระดับปริญญาโทและไมตํ่ากวา 3.25 สําหรับระดับปริญญาเอก 
  (6) บัณฑิตไดงานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบการศึกษารอยละ 80 
  (7) นายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมาก-มากที่สุดรอยละ
80-100 
  (8) จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกและโทที่ตีพิมพในวารสารที่มีผูประเมนิ
อิสระตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอก และโท รอยละ 10-20 ของวิทยานิพนธปริญญาเอก และโท
ทั้งหมด/ป 
  (9) อัตราสวนจํานวนกิจกรรม/โครงการของงานกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมดเทากับ 1 : 60-50 
  (10) จํานวนอาจารยประจําทุกระดับที่มีวุฒิปริญญาเอกรอยละ 15-30 
  (11) สัดสวนอาจารยประจําทุกระดับที่มีวุฒิปริญญาเอกตอปริญญาโทเทากับ 30-70
สําหรับการสอนระดับปริญญาตรี และ 50–50 สําหรับบัณฑิตศึกษา 
  (12) สัดสวนตําแหนงทางวิชาการ (ศ. + รศ.+ผศ.) : อาจารยเทากับ 30 ตอ 70 สําหรับ
การสอนระดับปริญญาตรีและ50ตอ50สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา 
  (13) อัตราสวนจํานวนคอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการสอนตอจํานวนนักศึกษาเทากับ 
1 : 20-10 
 (14) จํานวนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู 2-5 โครงการ/ป 
 (15) สัดสวนจํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรหรืองานสรางสรรคประเภทตําราหนังสอื
หรือเอกสารทางวิชาการตอจํานวนอาจารยประจําทุกระดับเทากับ 1 เรื่อง : 10 รูป/คน 
 (16) สัดสวนจํานวนงานวิจัย ที่นําไปใชประโยชนตอจํานวนอาจารยประจําทุกระดับเทากับ 
1 เรื่องตอ 20 รูป/คน 
 (17) จํานวนเงินงบประมาณที่จัดสรรเพื่อการวิจัยในแตละปรอยละ 5 ของงบดําเนินการ
ทั้งหมด 
 (18) ฺ จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการแกสังคมหรือชุมชน 5-10 กิจกรรม /โครงการตอป 
 (19) จํานวนการไดรับนิมนต/รับเชิญใหไปเผยแผธรรมะในรูปแบบตาง ๆ  เชน การแสดงธรรมการ
แสดงปาฐกถาการบรรยายการสอนฯลฯภายนอกมหาวิทยาลัยตออาจารยประจําทุกระดับเทากับ 1 
ครั้งตอ 20 รูป/คน ในแตละปการศึกษา 
 (20) จํานวนกิจกรรมที่จัดรวมกับชุมชนในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 5-7 กิจกรรม/ป 
 (21) จํานวนการจัดกิจกรรม/โครงการประกันคุณภาพภายในเกี่ยวกับระบบและกลไก 2-5 
ครั้ง/ป 
 (22) จํานวนหนวยงานยอยที่รวมดําเนินงานประกันคุณภาพผานเกณฑประเมินภายใน   
รอยละ 70 -80 
 - เปาหมายเชิงคุณภาพ (Quality) 
  (1) มีการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
เปนเครื่องมือเพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในปรัชญา 
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  (2) มีการจัดหลักสูตรที่เนนทางดานพระพุทธศาสนาเถรวาทและเนนภาษาบาลีเชิงลึก
เพื่อการศึกษาวิจัยทางดานพระพุทธศาสนา 
  (3) มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและสงเสริมการสรางประสบการณจรงิ 
  (4) มีการเนนพัฒนาศักยภาพการเรียนรูทางดานการใชภาษาอังกฤษและสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
  (5) การเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพรวมถึงรูปแบบปกติ 
(ระบบเขาหองเรียน) การศึกษาทางไกลและรูปแบบอื่นที่เปดโอกาสทางการศึกษาแกมวลชนใหสามารถ
เขาถึงได (Accessibility) 
  (6) เปนการใหบริการแกมวลชนรวมตลอดถึงผูดอยโอกาสทางการศึกษาและสามารถ
ตอบสนองความตองการของสังคม (ไมเพียงแตตลาดแรงงาน) 
  (7) การมีความเปนเลิศทางวิชาการพระพุทธศาสนาเถรวาทในระดับชาติและนานาชาติ 
  (8) สภามหาวิทยาลัยสภาวิชาการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลคณะกรรมการ
การเงินและทรัพยสินคณะกรรมการวิทยาเขตฯลฯ จะตองใหทั้งบุคคลภายนอกที่ เกี่ยวของ 
(Stakeholders) และสวนตาง ๆ  ของประชาคมมหาวิทยาลัยมีสวนรวมตัดสินใจอนาคตของมหาวิทยาลยั 
  (9) การบริหารจัดการเปนแบบเครือขาย (Networking) รวมมือประสานกับมหาวิทยาลัยและ
สถาบันตางๆทั้งภายในและตางประเทศขณะเดียวกันมุงสรางพันธมิตรและระดมทรัพยากรจาก
ภายนอก (Outsourcing) 
  (10) คํานึงถึงความคุมคาประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลในการบริหารจัดการโดยเฉพาะอยาง
ย่ิงผลผลิตและผลลัพธ 
 ยุทธศาสตร/กลยุทธ (Strategies) 
 1. ดานการผลิตบัณฑิต 
  (1) ปรับกระบวนการผลิตบัณฑิตโดยใชระบบและกลไกประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
เปนเครื่องมือ 
  (2) ทบทวนการจัดการเรียนการสอนวิธีการเรียนการสอนบรรณสารเทคโนโลยี
การศึกษาอุปกรณและสิง่อํานวยความสะดวกรวมทั้งการสรางบรรยากาศการเรียนรู 
  (3) จัดกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ตองการให
เกิดการปฏิรูป กลาวคือกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรและคํานึงถึงความแตกตางเฉพาะ
บุคคลโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง เชน การจัดใหมีจํานวนหนวยกิต/ช่ัวโมงเรียน หรือรายวิชาใน
ภาคปฏิบัติการจัดใหมีจํานวนหนวยกิต/ช่ัวโมงเรียนหรือรายวิชาในภาคสนามการเปดโอกาสให
นักศึกษาไดศึกษาคนควาดวยตนเองไมนอยกวารอยละ 70 ของเน้ือหา หรือรายวิชาที่เปดสอนการเปด
โอกาสใหนักศึกษาใชหองคอมพิวเตอร/หองสมุดตอวันฯลฯ 
  (4) จัดการเรียนการสอนโดยใหความสําคัญกับภาษาบาลีในฐานะภาษาที่ใชจารึกพระพุทธวจนะ 
เพิ่มมากข้ึนเพิ่มจํานวนหนวยกิต เพิ่มช่ัวโมงเรียน 
  (5) เรงขยายหลักสูตรสาขาวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนาในระดับสูง คือ ระดับ
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต เพื่อการวิจัยพระพุทธศาสนาในเชิงลึก ซึ่งจะทําใหมหาวิทยาลัยมีโอกาส
พัฒนาไปสูความเปนเลิศทางวิชาการพระพุทธศาสนาตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยได 
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  (6) เรงพัฒนาระบบฐานขอมูลและการใหบริการดานตาง ๆ เชน ดานงานทะเบียน
งานวัดประเมินผลการสืบคนขอมูลวิจัยเปนตนโดยเพิ่มศักยภาพซอฟแวรคอมพิวเตอรใหใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพและไดอยางกวางขวางเปนระบบเครือขายขอมูลทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค
สามารถสืบคนและเช่ือมโยงกันได 
  (7) เรงพัฒนาบุคลากรดานพุทธิพิสัยจิตพิสัยและทักษะพิสัยใหสามารถใชสื่อเทคโนโลยี           
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพเชนเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อผสมสื่อการสอนทางไกล ฯลฯ 
ตลอดจนการใชบุคลากรจากภายนอกที่มีคุณภาพ (Outsourcing) 
  (8) เรงพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการเพิ่มข้ึน 
 2. ดานการบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกสังคม 
  (1) เรงขยายการบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกชุมชนและทองถ่ินแบบเชิงรุกให
กวางขวาง 
  (2) ใหการสนับสนุนหรือรวมมือกับคณะสงฆหนวยงานภาครัฐภาคเอกชนองคกร/ชุมชน
แลครอบครัวในดานวิทยากรและวิชาการทางพระพุทธศาสนา เพื่อแกและปองกันปญหาทางสังคม 
เชน โรคติดตอรายแรงและสารเสพยติดใหโทษ เปนตน 
  (3) จัดโครงการประชุม/อบรม/สัมมนารวมกับคณะสงฆเพื่อสรางความเขาใจในการ
พัฒนาสังคมรวมกัน 
  (4) เนนบทบาทในการแกปญหาดานจิตใจแกสังคมเชนการใหคําเตือนแนวคิดและ
ขอเสนอแนะ เปนตน เพื่อลดปญหาทางสังคมอื่น ๆ ที่จะตามมา 
  (5) จัดประชุมสัมมนาใหความรูแกประชาชนทั่วไปเรงรัดการใช ICT เพื่อชวยเสริมสรางสังคม
ฐานความรูใหหลากหลาย 
  (6) ใช ICT เพื่อขยายฐานความรูดานพระพุทธศาสนาเถรวาทสูสังคมนานาชาติ 
 3. ดานการวิจัย 
  (1) จัดระบบวิจัยที่เนนการวิจัยทางดานพระพุทธศาสนาในลักษณะโครงการรวม
ระหวางหนวยงานมหาวิทยาลัยรวมทั้งองคกรตาง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย 
  (2) พิมพเผยแพรผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในวงกวางโดยเฉพาะในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ 
  (3) สงเสริมใหมีการนําผลงานวิจัยไปใชเพื่อชวยพัฒนาสถาบันสังคมและหรือประเทศชาติ 
  (4) สนับสนุนใหวิทยาเขตตาง ๆ และศูนยการศึกษาของมหาวิทยาลัยประสานงานกับ
สถาบันการศึกษาและผูทรงคุณวุฒิดานภาษาและพระพุทธศาสนา เพื่อศึกษาวิจัยคัมภีรที่มีอยูในทองถ่ิน 
  (5) ใหวิทยาเขตและศูนยการศึกษาตาง ๆ  เนนเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
ดานวัตถุโบราณในทองถ่ินประเภทศิลาจารึกคัมภีรใบลานสมุดไทย เปนตน 
 4. ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  (1) รณรงคใหผู นําชุมชนผูนําทองถ่ินและพระสังฆาธิการมีความรูความเขาใจใน
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและทองถ่ิน   
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  (2) ประสานความรวมมือกับคณะสงฆ หรือหนวยงานที่รับผิดชอบดานศิลปวัฒนธรรมโดยจัด
หลักสูตรระยะสั้นและพัฒนาระบบการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ
ฟนฟูแกผูนําชุมชนผูนําทองถ่ินและพระสังฆาธิการ  
  (3) สนับสนุนและมีสวนรวมในการอนุรักษฟนฟูประเพณีพื้นบานกีฬาพื้นบานและ            
ภูมิปญญาทองถ่ิน 
  (4) แนะนาใหความรูแกชุมชนเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ไมเหมาะสมการคัดสรรและการ
ประยุกตวัฒนธรรมจากภายนอกที่จําเปนตองยอมรับ 
 5. ดานการบริหารจัดการ 
  (1) ปรับโครงสรางปรับรื้อระบบและกลไกการบริหารงานและปรับกระบวนการบริหาร
จัดการใหมีความสะดวกมีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็ว 
  (2) ปรับปรุงระเบียบและขอบังคับการบริหารงานที่เหมาะสม เชน การบริหารงบประมาณการ
บริหารบุคลากรการบริหารวิชาการระบบตรวจสอบภายในและอาคารสถานที่ที่ยังไมเอื้ออํานวยตอ
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ อยางเหมาะสม 
  (3) เรงพัฒนาดานการบริหารจัดการโดยเฉพาะการบริหารการเงินที่เปนเครื่องช้ีใหเห็น
วามหาวิทยาลัยมีความจําเปนจะตองพิจารณาทบทวนโดยเทียบเคียงกับสถาบันอุดมศึกษาของคฤหสัถ
ที่บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพและควรตองมี “มืออาชีพ” 
  (4) เรงพัฒนาวิธีประกันมาตรฐานการศึกษาระหวางสวนกลางกับวิทยาเขตและระหวางวิทยา
เขตกับศูนยการศึกษา 
  (5) ใหผูแทนจากวิทยาเขตเปนกรรมการหรือมีสวนรวมในการจัดสรรงบประมาณประจําป 
  (6) บริหารจัดการโดยยึดแผนยุทธศาสตร/แผนบริหารจัดการระยะกลางของสถาบัน 
เพื่อควบคุมการบริหารจัดการใหคุมทุนและมีประสิทธิภาพ 
  (7) หามาตรการลดปญหาเรื่องการประสานงานหรือการสื่อสารระหวางสวนกลางกับ
วิทยาเขตและระหวางวิทยาเขตดวยกัน 
  (8) พัฒนาและควบคุมสัดสวนอาจารยประจํา (รวมอาจารยพิเศษและพิเศษประจํา)  
ตอนักศึกษาใหไดเทากับ 1 ตอ 25 (ปจจุบันประมาณ 1 : 10)  
  (9) จัดลําดับความสําคัญของพันธกิจของมหาวิทยาลัย คือ 1. การผลิตบัณฑิต 2. การบริการ 
วิชาการทางพระพุทธศาสนาแกสังคม 3. การวิจัย 4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและจัดสรร
งบประมาณตามลําดับความสําคัญของพันธกิจดังกลาว 
  (10) เรงนําผลการประเมินทั้งจากภายในและภายนอกมาใชในการบริหารจัดการและ
การจัดสรรงบประมาณเพื่อสรางกระบวนการพัฒนาที่เปนธรรมและยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยสู
ระดับมาตรฐานสากล 
 หลักสูตรท่ีเปดสอนของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
 คณะศาสนาและปรัชญา (หลักสูตร 4 ป) สาขาวิชาปรัชญา (Philosophy) ภาษาไทย :       
หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญาภาษาอังกฤษ: Bachelorof Arts Programin Philosophy               
ช่ือเต็ม : ศาสนศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา) ช่ือยอ : ศน.บ. (ปรัชญา) ภาษาอังกฤษช่ือเต็ม : Bachelor of Arts 
(Philosophy) ช่ือยอ : B.A. (Philosophy) 
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 1.1 หนวยงานที่ร ับผิดชอบภาควิชาปรัชญาคณะศาสนาและปรัชญามหาวิทยาลัย             
มหามกุฏราชวิทยาลัย 
 1.2 วัตถุประสงค 
  1.2.1 เพื่อใหผูศึกษามีความรูและความเขาใจระบบปรัชญาตาง ๆ อยางถูกตอง 
  1.2.2 เพื่อใหผูศึกษามีความคิดสรางสรรคและสรางความกาวหนาแกชีวิตในทิศทางที่ถูกตอง 
  1.2.3 เพื่อใหผูศึกษานําแนวของปรัชญาตาง ๆ  มาประยุกตอธิบายคําสอนในพระพุทธศาสนา
อยางเหมาะสม 
  1.2.4 เพื่อใหผูศึกษาเปนผูมีใจกวางรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีวิจารณญาณ 
  1.2.5เพื่อเปนพื้นฐานการศึกษาคนควาและการวิจัยในระดับสูงข้ึนตอไป 
 1.3 โครงสรางหลักสูตร จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 132 หนวยกิต 
  1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วๆ ไปหนวยกิต รวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต แบงเปน 4 กลุมวิชา ดังน้ี 
   1.3.1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 
   1.3.1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 
   1.3.1.3 กลุมวิชาภาษา   12 หนวยกิต 
   1.3.1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 6 หนวยกิต 
  1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะหนวยกิตรวมไมนอยกวา 96 หนวยกิตแบงเปน 3 กลุมวิชา 
   1.3.2.1  กลุมวิชาศาสนา   30 หนวยกิต 
   1.3.2.2กลุมวิชาเอก   51 หนวยกิต 
   1.3.2.3 กลุมวิชาโท   15 หนวยกิต 
  1.3.3 หมวดวิชาเสรีหนวยกิตรวมไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
     รวม   132 หนวยกิต 
 คณะมนุษยศาสตร(หลักสูตร 4 ป) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (English) ช่ือหลักสูตร ภาษาไทย : 
หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in 
Englishช่ือปริญญา ภาษาไทย ช่ือเต็ม : ศาสนศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ช่ือยอ : ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
ภาษาอังกฤษช่ือเต็ม : Bachelor of Arts (English) ช่ือยอ : B.A. (English) 
 1.1 หนวยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชาตะวันตกคณะมนุษยศาสตรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช- 
วิทยาลัย 
 1.2 โครงสรางหลักสูตร จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 132 หนวยกิต 
  1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หนวยกิต 
   1.2.1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 
   1.2.1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 
   1.2.1.3 กลุมวิชาภาษา   12 หนวยกิต 
   1.2.1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 6 หนวยกิต 
  1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ    96 หนวยกิต 
   1.2.2.1 กลุมวิชาศาสนา   30 หนวยกิต 
   1.2.2.2 กลุมวิชาเอกภาษาอังกฤษ  51 หนวยกิต 
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   1.2.2.3 กลุมวิชาโทภาษาอังกฤษ  15 หนวยกิต 
  1.2.3 หมวดวิชาเสรีหนวยกิตรวมไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
      รวม  132 หนวยกิต 
 คณะสังคมศาสตร (หลักสูตร 4 ป) สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง (Political Science) 
ช่ือหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง ภาษาอังกฤษ : 
Bachelor of Arts Program in Political Science ช่ือปริญญา ภาษาไทย ช่ือเต็ม : ศาสนศาสตรบัณฑิต 
(รัฐศาสตรการปกครอง) ช่ือยอ : ศน.บ. (รัฐศาสตรการปกครอง) ภาษาอังกฤษช่ือเต็ม : Bachelor of Arts 
(Political Science) ช่ือยอ : B.A. (Political Science) 
 1.1 หนวยงานที่รับผิดชอบภาควิชารัฐศาสตรคณะสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยมหามกุฏ-
ราชวิทยาลัย 
 1.2 วัตถุประสงค 
  1.2.1 เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในหลักการและวิธีการปกครองตามหลักการ
รัฐศาสตรนอกเหนือจากหลักการแหงพระธรรมวินัย 
  1.2.2 เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาศึกษาและวิจัยรัฐศาสตรอันจะเปนพื้นฐานในการเขาใจ
และประสานงานกันระหวางศาสนจักรและอาณาจักรในการพัฒนาสังคมไทย 
  1.2.3 เพื่อใหนักศึกษาเปนนักปกครองตอบสนองความตองการของรัฐบาลและคณะสงฆ
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค 
  1.2.4 เพื่อใหนักศึกษามีความรูความสามารถในการบริหารและจัดการ กิจการคณะสงฆและ
พระพุทธศาสนาใหเปนไปโดยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพสูง 
  1.2.5 เพื่อใหนักศึกษานําเอาหลักการและวิธีการทางรัฐศาสตรใชประยุกตใชในการเผยแผ 
พระพุทธศาสนา 
  1.2.6 เพื่อเปนพื้นฐานการศึกษาคนควาและการวิจัยในระดับสูงข้ึนตอไป 
 1.3 โครงสรางหลักสูตร จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 140 หนวยกิต 
  1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30 หนวยกิต 
   1.3.1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 
   1.3.1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 
   1.3.1.4 กลุมวิชาภาษา   12 หนวยกิต 
   1.3.1.5 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 6 หนวยกิต 
  1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ   104 หนวยกิต 
   1.3.2.1 กลุมวิชาศาสนา   30 หนวยกิต 
   1.3.2.2 กลุมวิชาเอกรัฐศาสตรการปกครอง 59 หนวยกิต 
   1.3.2.3 กลุมวิชาโทรัฐศาสตรการปกครอง 15 หนวยกิต 
  1.3.3 หมวดวิชาเสรีหนวยกิตรวมไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
       รวม 140 หนวยกิต 
 คณะศึกษาศาสตร (หลักสูตร 5 ป) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (Teaching English)
ช่ือหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ : 
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Bachelor of Arts Program in Teaching English ช่ือปริญญา ภาษาไทยช่ือเต็ม : ศาสนศาสตรบัณฑิต 
(การสอนภาษาอังกฤษ) ช่ือยอ : ศน.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม : Bachelor of Arts 
(Teaching English) ช่ือยอ : B.A. (Teaching English) 
 1.1 หนวยงานที่รับผิดชอบภาควิชาศึกษาศาสตรคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยมหา 
มกุฏราชวิทยาลัย 
 1.2 โครงสรางหลักสูตร จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 170 หนวยกิต 
  1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หนวยกิต 
   1.2.1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร   6 หนวยกิต 
   1.2.1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร   6 หนวยกิต 
   1.2.1.3 กลุมวิชาภาษา    12 หนวยกิต 
   1.2.1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร  6 หนวยกิต 
  1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ    96 หนวยกิต 
   1.2.2.1 กลุมวิชาชีพ    50 หนวยกิต 
   1.2.2.2กลุมวิชาเฉพาะดาน   84 หนวยกิต 
    - วิชาเฉพาะทางพระพุทธศาสนา    30 หนวยกิต 
    - วิชาเฉพาะทางการสอนภาษาอังกฤษ  54 หนวยกิต 
  1.2.3 หมวดวิชาเสรีหนวยกิตรวมไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
       รวม  170 หนวยกิต 
 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
 พิมลพรรณ ดุษิยามี (2550) ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร
สถานศึกษาเอกชน พบวา 1) การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก โดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ การวางแผนเชิงกลยุทธ การจัดโครงสราง
และทรัพยากร การจัดบุคลากรและการอํานวยการ การวางแผนเชิงกลยุทธ การติดตามและ
ประเมินผล 2) ปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน 
พบวา ปญหาในการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา คือ สถานศึกษาไมไดมีการวิเคราะห
จุดออน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคของสถานศึกษาอยางจริงจัง บุคลากรทุกฝายไมมีสวนรวมในการ
วางแผนเชิงกลยุทธ เน่ืองจากขาดความรูความเขาใจการวางแผนเชิงกลยุทธและมีภารกิจที่ตองปฏิบติัมาก 
สถานศึกษาขนาดเล็กขาดงบประมาณในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะสื่อ อุปกรณและนวัตกรรมที่ทันสมัย 
ซึ่งมีไมเพียงพอตอจํานวนนักเรียน การปฏิบัติงานไมสามารถบรรลุตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด 
ขาดระบบและเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานที่ชัดเจนและตอเน่ือง              
สวนขอเสนอแนะในการแกปญหา บุคลากรควรรวมกันวิเคราะหสภาพแวดลอมใหสอดคลองกับสภาพจรงิ 
ใหความรูเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธแกบุคลากรทุกฝาย จัดประชุมและปดโอกาสใหทุกฝายมีสวน
รวมแสดงความคิดเห็น แตงต้ังบุคลากรในการปฏิบัติงาน กําหนดกฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับในการ
ปฏิบัติงานอยางชัดเจน สงเสริมใหความรูในการผลิตดสื่ออุปกรณการเรียนการสอน อํานวยความ



52 

สะดวกและสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อนําผล
การประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเน่ือง 
 ทรงศักด์ิ ศรีวงษา (2550) ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธในสถานศึกษา
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี พบวา 1) การบริหารเชิงกลยุทธในสถานศึกษา
ประถมศึกษา ตามการรับรูของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนอยูในระดับมาก ทั้งโดยภาพรวมและ
รายดานและเมื่อทดสอบความแตกตางระหวากลุม พบวา ผูบริหารสถานศึกษารับรูวาสถานศึกษามีการ
บริหารเชิงกลยุทธมากกวาครูผูสอน 2) การบริหารเชิงกลยุทธในสถานศึกษาประถมศึกษา ตามการรับรู
ของผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ มีการรับรูอยูในระดับมากทั้งโดยภาพรวม
และรายดาน เละเมื่อทดสอบความแตกตางระหวางขนาดสถานศึกษาพบวา โดยภาพรวมและดานการ
กําหนดกลยุทธผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญมีการรับรูมากกวาผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก สวนดาน
การวิเคราะหสภาพแวดลอม ผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญมีการรับรูมากกวาผูบริหารสถานศึกษา
ขนาดกลางและขนาดเล็ก นอกน้ันไมแตกตางกัน 3) การบริหารเชิงกลยุทธในสถานศึกษาประถมศึกษา 
ตามการรับรูของครูผูสอนในสถานศึกษา ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ มีการรับรูอยูในระดับมาก
ทั้งโดยภาพรวมและรายดาน และเมื่อทดสอบความแตกตางระหวางขนาดสถานศึกษา พบวา โดยภาพรวมและ
รายดานครูผูสอนในสถานศึกษาขนาดกลางมีการรับรูมากกวาครูผูสอนในสถานศึกษาขนาดเล็ก สวนในภาพรวม
ยกเวนดานการกําหนดกลยุทธ ครูผูสอนในสถานศึกษาขนาดกลางมีการรับรูมากกวาครูผูสอน                   
ในสถานศึกษาขนาดใหญ นอกน้ันไมแตกตางกัน 
 กาญจนา ศิริวงค (2552) ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธในสถานศึกษาเถินวิทยา 
อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะหสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 
โดยภาพรวมเห็นดวยในระดับปานกลางวาการวิเคราะหสภาพแวดลอมของสถานศึกษามีการปฏิบัติจริง 
โดยประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การวิเคราะหนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา               
ข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ในการจัดการศึกษา และที่เห็นวามีการปฏิบัติจริงที่มีคาเฉลี่ยตําสุด คือ การนํา
ประเด็นสภาพแวดลอมที่วิเคราะหแลวมาแยกเปนดานโอกาสและอุปสรรคของสถานศึกษา 2) ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการกําหนดทิศทางของสถานศึกษา โดยาภาพรวมเห็นดวยในระดับปานกลางวาการ
กําหนดทิศทางของสถานศึกษามีการปฏิบัติจริง โดยประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนในแตละกลุมสาระที่เห็นวามีการปฏิบัติจริงที่มีคาเฉลีย่ตํ่าสดุ 
คือ การกําหนด สถานภาพในอนาคตของสถานศึกษา โดยพิจารณาจากขอมูลยอนอดีต ประกอบกับ
ขอมูลปจจุบัน 3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกําหนดกลยุทธของสถานศึกษา โดยภาพรวมเห็นดวยใน
ระดับปานกลางวาการกําหนดกลยุทธของสถานศึกษามีการปฏิบัติจริง โดยประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ การกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จที่บรรลุถึงวัตถุประสงคในแตละดาน ที่เห็นวามีการปฏิบัติจริงที่มี
คาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ บุคลากรมีความเขาใจกระบวนการการวางแผนกลยุทธของสถานศึกษา 4) ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการปฏิบัติกลยุทธของสถานศึกษา โดยภาพรวมเห็นดวยในระดับปานกลางวาการปฏิบัติตาม
กลยุทธของสถานศึกษามีการปฏิบัติจริง โดยประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ 
โดยแตงต้ังคณะทํางานอยางชัดเจนที่เห็นวามีการปฏิบัติจริงที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การไดรับการสนับสนุน
ดานงบประมาณจากหนวยงานภายนอก 5) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการควบคุมและประเมินกลยุทธของ
สถานศึกษา โดยภาพรวมเห็นดวยในระดับปานกลางวาการควบคุมและประเมินกลยุทธของสถานศึกษามี
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การปฏิบัติจริง โดยประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการแตงต้ังคณะกรรมการประเมินกลยุทธของ
สถานศึกษาที่เห็นวามีการปฏิบัติจริงมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การปรับปรุงแกไขกลยุทธของสถานศึกษาที่
บกพรองใหมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน 
 ขัตติยา ดวงสําราญ (2552) ไดทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็ก พบวา 1) องคประกอบของรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก
ประกอบดวย 6 องคประกอบคือ วางแผนกลยุทธ ประเมินกลยุทธของสถานศึกษา กําหนดทิศทางของ
สถานศึกษา กําหนดกลยุทธของสถานศึกษา การปฏิบัติตามกลยุทธของสถานศึกษาและประเมินกลยุทธ
ของสถานศึกษา 2) รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กเปนรูปแบบที่
ประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 6 องคประกอบ ซึ่งมีความเหมาสมถูกตองเปนไปไดและสามารถ
นําไปใชประโยชนไดสอดคลองกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย 
 จันทรจิรา เพ็งคลาย (2553) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาการมีสวนรวมและการบริหาร
เชิงกลยุทธของเทศบาลตําบลในจังหวัดชุมพร พบวา 1) การมีสวนรวมของเทศบาลตําบลในจังหวัดชุมพร 
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับ ไดแก การมี
สวนรวมในการปฏิบัติการการมีสวนรวมในการตัดสินใจและการมีสวนรวมรับผลประโยชน              
2) การบริหารเชิงกลยุทธของเทศบาลตําบลในจังหวัดชุมพรโดยรวมอยูในระดับมากเมื่อแยกพิจารณา
เปนรายดานเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับ ไดแก การจัดทํากลยุทธการตรวจสอบสภาพแวดลอม
และการปฏิบัติตามกลยุทธ 3) การมีสวนรวมและการบริหารเชิงกลยุทธของเทศบาลตําบลในจังหวัด
ชุมพรโดยรวมมีความสัมพันธในทางบวกอยูในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
เรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับ ไดแก การมีสวนรวมในการประเมินผลกับการบริหารเชิงกล
ยุทธดานการประเมินผลและการควบคุมการมีสวนรวมในการตัดสินใจกับการบริหารเชิงกลยุทธดาน
การตรวจสอบสภาพแวดลอมและการมีสวนรวมในการประเมินผลกับการบริหารเชิงกลยุทธดาน             
การตรวจสอบสภาพแวดลอม 
 พรรณนภา  อิงพงษพันธ (2554) ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับ
ผลการปฏิบัติงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 
พบวา 1) การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารในสถานศึกษาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกลุม
การศึกษาทองถ่ินที่ 1 โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับมัชฌิมเลขคณิตจาก 
มากไปหานอย ดังน้ี การนํากลยุทธไปปฏิบัติ การประเมินกลยุทธ และการกําหนดกลยุทธ ตามลําดับ           
2) ผลการปฏิบัติงานวิชาการ ในสถานศึกษาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังน้ี         
การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน เพื่อใชในสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนในสาถนศึกษา การวัดผล
ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การนิเทศการศึกษา การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู การพัฒนาและใชสื่อ
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การแนะแนว การวางแผนงานดานวิชาการ การสงเสรมและสนับสนุนงาน
วิชาการแกชุมชน ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา               
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การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็น 
การพัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ินและการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ตามลําดับ            
3) การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ ในสถานศึกษาสังกัดองคการบริหาร
สวนจงัหวัดกลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 มีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ธงชัย  สุขบุญ (2550) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการดําเนินงานตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 พบวา              
1) ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ มีความคิดเห็นตอสภาพการดําเนินงานตาม
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี  
เขต 1 โดยรวมและรายดานแตละดาน อยูในระดับมาก 2) ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูรับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพ ที่ปฏิบัติงานสถานศึกษาที่มีลักษณะตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการดําเนินงานตาม
ระบบและกลไกลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 1 โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ดานการผดุงระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 สวนดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ดานรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจําป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษาไม
แตกตางกัน  3) ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มี
ขนาดตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ดังน้ี 3.1) ดานการจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดาน
การประเมินคุณภาพการศึกษา ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป ไมแตกตางกัน 3.2) ดานการ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และดานการ                
ผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ขนิษฐา จรูญชนม (2550) ไดทําการวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายใน
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พบวา 1) การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 โดยภาพรวม
ตามข้ันตอนการประกันคุณภาพภายใน 8 ดาน อยูในระดับมาก 2) ความเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูบริหารมีความเห็นตอการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มากที่สุด ครูมีความเห็นตอการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษารองลงมา และผูแทน
ชุมชนมีความเห็นตอการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานอยที่สุด ความเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีตอการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีความแตกตางกันทั้ง 8 ดาน 
 นิภารัตน ปอสีดา (2550) ไดทําการวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมองคการที่สงผลตอการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา 1) วัฒนธรรมองคการในสถานศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร พบวา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังน้ี 
ดานความมุงประสงคขององคการ ดานความหลากหลายของบุคลากร ดานการเอื้ออาทร ดานความไววางใจ 
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ดานคุณภาพ ดานการบูรณาการ ดานความรูสึกเปนสวนหน่ึงขององคการ ดานการยอมรับและดานการ
ตัดสินใจ 2) การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดกรุงเทตมหานคร พบวา โดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน พบวาอยูระดับมาก 3 ดาน คือ การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการผดุงระบบประกันคุณภาพ สวนการจัดระบบบริหาร
และสารสนเทศการดําเนินการตามแผนพัฒนา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา การประเมนิ
คุณภาพการศึกษาและการรายงานคุณภาพการศึกษา อยูในระดับปานกลาง 3) วัฒนธรรมองคการสงผลตอ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จําแนกแตละดาน ดังน้ี วัฒนธรรมองคการดานการมอบ
อํานาจสงผลตอการประกันคุณภาพดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและดานการผดุงระบบประกนั
คุณภาพ วัฒนธรรมองคการดานการยอมรับสงผลตอการประกันคุณภาพการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษา วัฒนธรรมองคการดานการยอมรับสงผลตอการประกันคุณภาพการผดุงระบบ
ประกันคุณภาพ 
 เอกสิทธ์ิ  ชนินทรภูมิ (2554) ไดทําการวิจัยเรื่อง สมรรถนะครูกับการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาสาธิตในจังหวัดนครปฐม พบวา 1) สมรรถนะครูของสถานศึกษาสาธิตในจังหวัดนครปฐม 
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตได ดังน้ี ดานสมรรถนะหลัก                
ดานสมรรถนะประจําสายงาน 2) การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสาธิตในจังหวัดนครปฐม             
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคามัชฌิมเลขคณิตไดดังน้ี มาตรฐานดาน                
อัตลกัษณของสถานศึกษา มาตรฐานดานมาตรการสงเสริมมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน มาตรฐานดาน
การจดัการศึกษา มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 3) สมรรถนะครูกับการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาสาธิตในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมมีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีร่ะดับ .01 

 ภูริชัย ชัยศร (2554) ไดทําการวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารที่สัมพันธกับมาตรฐานดานผูบริการ
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดนครปฐม พบวา 1) ทักษะ
การบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครปฐม                
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) มาตรฐานดานผูบริหารตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม
และรายดานอยูในระดับมาก 3) ทักษะการบริหารกับมาตรฐานดานผูบริหารตามมาตรฐานการศึกษา
ข้ันพื้นฐานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครปฐม             
มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 

 พิสัณห นุนเกลี้ยง (2555) ไดทําวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ผลการศึกษาวิจัยพบวา รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฎ ประกอบดวย 10 ดาน 
ไดแก 1) ดานแนวคิด และหลักการบริหารเชิงกลยุทธ 2) ดานการนํามหาวิทยาลัยโดยผูนําระดับสูง 3) ดาน 
ความรับผิดชอบตอสังคมในภาพใหญ 4) ดานวางแผนเชิงกลยุทธ 5) ดานการถายทอดกลยุทธสูการปฏิบัติ 
6) ดานการมุงเนนลูกคา 7) ดานการวัด การวอเคราะห และการจัดการความรู 8) ดานมุงเนนบุคลากร 9) ดาน
การจัดการกระบวนการ และ 10) ดานผลลัพธ ซึ่งรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฎทั้ง 
10 ดาน น้ันมีความเหมาะสมและสามารถนําไปใชไดจริงในการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
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 รุงทิวา หงษอินทร (2556) ไดทําวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกุลยุทธกับ
ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ผลการ
ศึกษาวิจัยพบวา 1. การบริหารเชิงกลยุทธของผู บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 โดยภาพรวมคาระดับคุณภาพอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปน 
รายดาน มีการปฏิบัติอยู ในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก                   
ดานการวางแผนเชิงกลยุทธ ดานการจัดโครงสรางและทรัพยากร ดานการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ                 
ดานการบริหารบุคลากรและการอํานวยการ และดานการติดตามและประเมินผล ตามลําดับ                   
2. ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนของผูบริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุรินทร 
เขต 2 โดยภาพรวมคาระดับคุณภาพอยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปน รายขอ มีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานงานบริหารวิชาการ ดานงาน
บริหารบุคลากร ดานงานบริหารทั่วไป และดานงานบริหาร งบประมาณ ตามลําดับ 3. ความสัมพันธ
ระหวางการบริหารเชิงกลยุทธกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา          
เปนรายดาน พบวา การบริหารเชิงกลยุทธกับประสิทธิผลของ การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน  
มีความสัมพันธกันอยูในระดับสูงและปานกลาง อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ดังน้ี 3.1 การ
บริหารเชิงกลยุทธกับประสิทธิผลของการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน มีความสัมพันธกันอยูใน
ระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก ดานงานบริหาร งบประมาณ ดานบริหาร
วิชาการ และดานงานบริหารทั่วไป ตามลําดับ สวนดานงานบริหารบุคลากร มีความสัมพันธกันอยูใน
ระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05, 3.2 ประสิทธิผลของการบริหารงานของ                
ผูบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธกันกับ การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับสูง                
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก ดานการวางแผนเชิงกลยุทธ และดานการติดตามและ
ประเมินผลตามลําดับ สวนดานการปฏิบัติตาม แผนเชิงกลยุทธ ดานการจัดโครงสรางและทรัพยากร 
และดานจัดบุคลากรและการอํานวยการ มีความสัมพันธกันอยูในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05, 4. แนวทางพัฒนาการบริหารเชิงกลยุทธที่ ผูบริหารควรใหความสําคัญ ไดแก 
จัดประชุมช้ีแจงเพื่อสรางความรูความเขาใจการจัดทําแผนกลยุทธกับครู และผูมีสวนเกี่ยวของใน  
การจัดการศึกษารวมกันกําหนดแผนงาน/โครงการที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของโรงเรียนและ
วางแผน จัดการศึกษาใหสอดคลองกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาผู บริหารโรงเรียนควรแตงต้ังผู 
รับผิดชอบใน การปฏิบัติงานอยางชัดเจน มีการกําหนดกฎระเบียบ ขอบังคับ ในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบุคลากร 
รับทราบและปฏิบัติ สงเสริมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจัดสวัสดิการสิ่ง
อํานวยความสะดวกใหบุคลากรไดมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ผู บริหารและบุคลากรมีการนํา
แผนงาน/โครงการของโรงเรียนมาดําเนินการอยางเปนรูปธรรมมีการปฏิบัติงานอยางเปนระบบตาม
ปฏิทินการปฏิบัติงานมีการนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานครูผู สอนอยางตอเน่ืองและ           
ใหชุมชนมีสวนรวมในการประเมินความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 พัชรินทร  โตะบุรินทร (2548) ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยองคการที่สงผลตอการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร” ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยองคการในการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยภาพรวมอยูในระดับมากและเมือ่พจิารณา
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ในแตละดาน พบวา อยูในระดับมากสามดานตามลําดับดังน้ีคือลักษณะขององคการ นโยบายการ
บริหารและการปฏิบัติ และลักษณะของสภาพแวดลอม และอยูในระดับปานกลางหน่ึงดานคือลักษณะ
ของบุคลากร 2) การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยภาพรวม
พบวา อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแตละกลุมพบวา อยูในระดับมากสองกลุมคือ การประเมิน
คุณภาพ และการควบคุมคุณภาพ และอยูในระดับปานกลางหน่ึงกลุม คือ การตรวจสอบคุณภาพและ 
3) ปจจัยองคการดานลักษณะสภาพแวดลอมภายในองคการ ดานลักษณะสภาพแวดลอม ภายนอกองคการ 
ดานเทคโนโลยี และดานความใสใจผูกพันตอองคการ สงผลตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 นันทกา  ชัยกาล (2549) ไดศึกษาเรื่อง “การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมและขอเสนอแนะในการพัฒนา” ผลการวิจัย พบวา มิติการ
วางแผนพบวามีการวางแผนระดับคณะ ภาควิชาและหนวยงาน มีการดําเนินการตามแผน แตขาดการ
ติดตามและประเมินผล มิติของการจัดรูปองคกร พบวา มีการจัดโครงสรางองคกรและโครงการ
บริหารแตเน่ืองจากเปนองคกรใหญ มีพันธกิจหลักหลายดาน อีกทั้งมีปญหาขาดแคลนกําลังคน               
มิติการนํา พบวา มีความพยายามของกลุมผูบริหารทั้งระดับคณะและภาควิชาที่จะนําองคกรใน
ทิศทางของประกันคุณภาพการศึกษาและมิติของการควบคุม พบวาเน่ืองจากพันธกิจหลักหลายดาน 
ซึ่งทําใหแตละระบบยังไมมีความเช่ือมโยงเทียบเคียงทดแทนกันได เปนภาระของผูบริหารและผูปฏิบติั
ทั้งในระดับคณะ ภาควิชา และหนวยงาน ในการรายงานขอมูล สงผลใหมีแรงจูงใจในการทํางานลดลง  
 ยุวดี อินทรไทร (2549) ไดศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหองคประกอบที่สงผลตอการประกัน
คุณภาพระดับอุดมศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยสาขาวิชาคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ” ผลการวิจัยพบวา องคประกอบที่สงผลตอการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษาตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยสาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีมี 10 องคประกอบกับ 67 
ตัวแปร มีคาเทากับ 0.426-0.885 และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวาง 10 องคประกอบที่สงผลตอ
การประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษามีคาเทากับ 0.502-0.917 ซึ่งมีความสัมพันธกันในระดับสูง 
ในขณะที่สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรภายในมีคาเทากับ 0.011-0.052 ซึ่งมีความสัมพันธกัน
ในระดับตํ่า 
 มุกดา จิตพรมมา (2550) ไดศึกษาเรื่อง “การสรางแรงจูงใจใหบุคลากรมีสวนรวมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร” ผลการวิจัยพบวาบุคลากรมีสวนรวมใน
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามข้ันตอนการวางแผน การดําเนินงาน การตรวจสอบผล
การดําเนินงาน และการปรับปรุงและพัฒนา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง อุปสรรคตอการมีสวน
รวมของบุคลากรในการดําเนินการประกันคุณภาพ ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ทัศนะของบุคลากร
ตอแนวทางสรางแรงจูงใจใหมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ภาพรวมอยูใน
ระดับมาก 
 อมรพรรณ ประจันตวนิชย (2550) ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
และปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร” ผลการวิจัย พบวา 1) ตัวแปรสาเหตุกับการมีสวนรวมในการประกัน
คุณภาพการศึกษา พบวา ตัวแปรแตละคูมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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2) โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุตามสมมุติฐานที่สรางข้ึนมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 
และคาสัมประสิทธ์ิของการพยากรณของการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษามี คาเทากับ 0.43 
และ3) อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออมที่สงผลตอการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา 
พบวา ตัวแปรการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาไดรับอิทธิพลทางตรงจากการ
ติดตอสื่อสาร การรับรูแรงสนับสนุนขององคกร และเจตคติตอการมีสวนรวม มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.31, 
0.39 และ 0.22 ตามลําดับ 
 ไพสันต์ิ ศรีแปง (2550) ไดศึกษาเรื่อง “การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา              
ตามความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย” ผลการวิจัย พบวา 1) บุคลากร           
ซึ่งประกอบดวยผูบริหารและอาจารยมีความคิดเห็นตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยภาพรวมและเปนรายดาน ทุกดานมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 2) ผูบริหารและอาจารยที่มี
วุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูบริหาร และอาจารยมีความคิดเห็น
ตอการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาดานการพัฒนาระบบและกลไกในการควบคุมคุณภาพ 
ดานการพัฒนาตัวบงช้ีคุณภาพ ดานการจัดทําฐานขอมูลประกันคุณภาพ และดานการประเมิน
คุณภาพภายในแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานอื่น ๆ ไมพบวามีความ
แตกตางกัน  

 สาวิตรี ไชยสมบัติ (2551) ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของบุคลากรใน 
การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา” ผลการวิจัยพบวา ระดับการมีสวนรวมของ 
บุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
(mean = 3.13) เมื่อพิจารณารายดานและจัดลําดับตามคาเฉลี่ยพบวา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
มีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาสูงที่สุด คือ ดานการดําเนินงาน รองลงมา คือ ดานการ
ปรับปรุงแกไข ดานการตรวจสอบผลการดําเนินงาน และที่มีสวนรวมตํ่าที่สุด คือ ดานการวางแผน  
 สรอยขวัญ เสมอพิทักษ (2552) ไดศึกษาเรื่อง “การจัดการสารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพของคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร” 
ผลการวิจัยพบวา สภาพปจจุบันของการจัดการสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพของคณะวิชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ดานการจัดการงานประกัน
คุณภาพของคณะวิชา ผลการวิจัย พบวา คณะวิชามีคณะกรรมการงานประกันคุณภาพและมีจํานวน
คณะกรรมการระหวาง 9-24 คน บุคลากรสวนใหญเคยไดรับการฝกอบรมดานประกันคุณภาพและ
สวนใหญมีประสบการณการทํางานดานประกันคุณภาพเปนเวลา 1-2 ป ดานความครบถวนของขอมูล
สารสนเทศแตละดัชนี พบวา สวนใหญคณะวิชามีความครบถวนของการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศทุก
ดัชนีดานระดับของการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศแตละดัชนี พบวา คณะวิชาจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ 
ในระดับมากในองคประกอบที่ 1 และองคประกอบที่ 6 สวนองคประกอบอื่น ๆ มีการจัดเก็บขอมูล
สารสนเทศในระดับปานกลาง ปญหาการจัดการสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพของคณะวิชา 
พบวา ดานการเก็บรวบรวมขอมูลทั้ง 3 คณะวิชามีปญหา อยูในระดับมาก สวนดานการเก็บรักษาขอมูล 
ดานการประมวลผลขอมูลและดานการนําเสนอขอมูล พบวา คณะวิชามีปญหา อยูในระดับปานกลาง 
ขอเสนอแนะคณะวิชาควรมีการจัดเก็บรวบรวมขอมูลหลักฐานเพื่อการประกันคุณภาพใหมีความ
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ครบถวนและเปนปจจุบันอยูเสมอ พรอมกําหนดหนาที่ตาง ๆ กระบวนการทํางานประกันคุณภาพให
ชัดเจน รวมทั้งสงเสริมใหบุคลากรตระหนักถึงการมีสวนรวมในงานประกันคุณภาพ และควรสงเสริม
ใหคณะวิชาจัดทําขอมูลสารสนเทศที่ยังขาดความครบถวนอยู 
 กิตติยา สีออน (2553) ไดศึกษาเรื่อง “ประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา” ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ไดแก คุณลักษณะของบุคลากรดานความตระหนักถึง ความสําคัญและการมีทัศนคติที่ดีตอ
การประกันคุณภาพภายใน การทํางานเปนทีมการฝกอบรมพัฒนาบุคลากร ความพรอมดานทรัพยากร
ทั้งดานจํานวนบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณและระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสรางองคกร
และการกําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการดําเนินงานประกันคุณภาพ วัฒนธรรมคุณภาพ ภาวะผูนําของ
ผูบริหารและขนาดขององคกร สวนประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษามี 2 สวน คือ ประสิทธิผล 
ระหวางทาง (intermediate outcome) ไดแก การบริหารจัดการแบบกระจายอํานาจ การจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การปฏิบัติงานแบบวงจรคุณภาพและความพึงพอใจในงานของบุคลากร 
สําหรับประสิทธิผลสุดทาย (end outcome or ultimate outcome) ไดแก การบรรลุพันธกิจของสถาบัน  
 จินตนา สระทองขาว (2554) ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยองคการที่สงผลตอการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน” 
ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยองคการในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยภาพรวมและในแตละดานอยูในระดับปานกลาง 
ตามลําดับดังน้ี ดานลักษณะสภาพแวดลอม ดานลักษณะขององคการ ดานนโยบายการบริหารและ
การปฏิบัติ และดานลักษณะบุคลากร 2) การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
คณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยภาพรวมและในแตละดานอยูในระดับ
ปานกลาง ตามลําดับ ดังน้ี ดานการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน ดานการดําเนินงานตามแผน 
ดานการตรวจสอบและประเมินผล และดานการวางแผนการปฏิบัติงาน 3) ปจจัยองคการมีความสัมพันธ 
เชิงบวกกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน โดยเรียงตามลําดับความสัมพันธจากมากไปนอย ดังน้ี ดานนโยบายการบริหาร
และการปฏิบัติ ดานลักษณะขององคการ ดานลักษณะบุคลากรและดานลักษณะสภาพแวดลอมอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 4) ขอเสนอแนะ องคการควรกําหนดนโยบายเปาหมาย แผนการ
ดําเนินงานและจัดทําวงจรการประกันคุณภาพของคณะอยางเปนระบบและชัดเจน รวมทั้งมีการช้ีแจง
นโยบายและเปาหมายขององคการใหบุคลากรไดรับทราบ และมุงเนนการมีสวนรวมของบุคลากรใน
องคการเพื่อใหสามารถนํานโยบายที่กําหนดไวไปสูการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และบรรลุเปาหมายขององคการ 
 2.4.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 ไพรซ (Price) (62, 07A) ไดศึกษาเกี่ยวกับการนําแผนกลยุทธที่เสนอไวไปปฏิบัติใชกรณี
ตัวอยางจากเขตพื้นทีส่ถานศึกษา 3 เขต ประเด็นที่ศึกษา ไดแก สภาพการนําแผนกลยุทธไปปฏิบัติในแต
ละเขตพื้นที่ระดับความตระหนักในการปฏิบัติตามแผนพื้นที่แตละสถานศึกษาระบุไว การประเมินระดับ
ความตระหนักในแผนงานในบรรดากรรมการผูทรงคุณวุฒิของแตละสถานศึกษา โดยการเปรียบเทียบกับ
ผูบริหารสถานศึกษาและการประเมินความสัมพันธระหวางการรับรู การนําแผนกลยุทธไปปฏิบัติและตัว
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แปรอื่น ๆ เชน ประสบการณการสอนระดับสถานศึกษา (มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนตน 
หรือประถมศึกษา) สิ่งที่พบจากการศึกษาเสนอแนะวาสวนใหญของเปาหมายแผนกลยุทธมีการนําไปใช
ในบางระดับ ตามผูดูแลเขตพื้นทีส่ถานศึกษา กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคลองในบางประเด็น 
แตไมตระหนักถึงผลสําเร็จในการนําแผนไปปฏิบัติจริง ประสบการณการสอนระดับช้ันที่สอนมีผลเพียง
เล็กนอยตอผลลัพธ และความสนใจของผูดูแลเขตพื้นที่สถานศึกษาในแผนกลยุทธ มีแนวโนมไปในทาง
สัมพันธกับผลลัพธของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ประกอบกับผูดูแลมีความตระหนักมากข้ึนในเอกสาร            
การวางแผน 
 เฮนเดอรสัน (Henderson) (61011A) ไดศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการในการ
พัฒนาและการนําแผนประกอบไปปฏิบัติในสถานศึกษาประถมศึกษา ใชวิธีการศึกษาโดยเขาไปสังเกต
ในสถานศึกษาและสัมภาษณตัวตอตัว รวมทั้งการวิเคราะหจากเอกสาร ผลการศึกษาพบวา             
1) ครูผูสอนมีภาระงานมากไมมีเวลาไปปรึกษาคณะกรรมการเพื่อดําเนินการตามแผนทําใหกังวลใจ   
2) คณะครูและผูปกครองไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับแผนสําเร็จรูปของสถานศึกษานอยหรือไมไดรับ
การอบรมเลยทําใหขาดความเขาใจในวัตถุประสงคของแผน 
 แม็คคาธี (Mc Carthy) ไดทําการศึกษาการวางแผนกลยุทธของวิทยาลัยชุมชนมิชิแกนและ
ศึกษาผลงานการวางแผนที่มีตอปจจัยดานการบรรยากาศบางประการ โดยเก็บขอมูลแบบสอบถาม
ผูบริหาร 24 คน จากวิทยาลัยชุมชน 6 แหง ผลการศึกษาพบวา วิทยาลัยชุมชนสวนมากใชการวางแผน         
กลยุทธมาแลวประมาณ 4-5 ป เพื่อปรับปรุงสถานภาพการทํางานตาง ๆ ใหดีข้ึน ลักษณะของแผนกล
ยุทธที่สําคัญ ไดแก การวินิจฉัยพันธกิจ การวิเคราะหปจจัย การกําหนดเปาหมายและการปะเมินผล 
สวนลักษณะสําคัญรองลงมา ไดแก การพิจารณาทางเลือก การวิเคราะหวัฒนธรรมองคกร การปรับปรุง
ความเขาใจชุมชน การจัดสรรแหลงทรัพยากรใหเพียงพอกับการนําแผนไปใช และการปรับปรุง
สถานภาพดานการเงิน จากการวิเคราะหทางสถิติไมมีความสัมพันธระหวางขนาดของวิทยาลัยชุมชนที่
มีเปดสอนระบบปกติกับการใชการวางแผนกลยุทธและไมมีความสัมพันธระหวางวิทยาลัยชุมชนที่มี
ฐานะทางการเงินดีกับปริมาณการวางแผนกลยุทธและพบวา วิทยาลัยชุมชนสวนใหญไมมีปญหา
สําคัญที่พบ คือ การไมมีเวลาเพียงพอในการจัดทําแผนกลยุทธและเห็นวาแผนกลยุทธมีประโยชนใน
แงทําใหเกิดความเขาใจอยางชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางในการเปลี่ยนแปลง 
 ฟรัมคิม (Frumkin, 1994) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การสรางโรงเรียนใหม : การบริหารเชิงกลยุทธ 
ของโรงเรียนในกํากับของรัฐ ซึ่งการวิจัยน้ีไดนําเสนอโครงรางแนวคิดเกี่ยวกับความหลากหลายของ
การบริหารจัดการโรงเรียนในกํากับของรัฐ และความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางโรงเรียนเหลาน้ีผล
การศึกษาพบวา ภาระงานของการบริหารม ี3 ประการ คือ การใหการสนับสนุนและการสรางความชอบธรรมใน
การบริหารงานภายในโรงเรียน การระดมความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อนําไปสูการใหบริการทาง
การศึกษาที่ดี และการกําหนดภารกิจของโรงเรียน รายงานฉบับน้ี มุงเนนศึกษาเรื่อง องคประกอบ
ของยุทธศาสตรและกระบวนการพัฒนาโรงเรียนองคประกอบ 3 ดาน ของการบริหารจัดการโรงเรียน
ในกํากับของรัฐ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน อาจจะกลาวสรุปไดวาผูบริหารในกํากับของรัฐไม
สามารถบริหารงานโดยมุงเนนในดานการศึกษาเพียงดานเดียว แตจะตองมีความเขาใจในเรื่องการ
บริหารองคกรดวยโดยเฉพาะองคกรที่ไมมุงแสวงกําไรที่อยูสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 
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 บีลล (Beall) (2014) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธของสถานศึกษาเอกชน การสรรหาครู 
คาตอบแทนครู การพัฒนาครูและระยะเวลาการอยูในองคกรของครูของมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย               
หากการลงทุนในดานการศึกษาไมเพิ่มสูงข้ึนแลว สถานศึกษาคงจะประสบกับปญหาหรือความ
ยากลําบากในการแขงขันเพื่อใหไดครูที่มีความสามารถมาทํางานในสถานศึกษา การศึกษาน้ีนําเสนอ
หัวขอเกี่ยวกับการสรรหาครู คาตอบแทนครู การพัฒนาครูและระยะเวลาในการอยูปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษาเอกชน การเก็บรวบรวมขอมูลกระทําโดยใชแบบสอบถามครู 652 คน จาก 21 สถานศึกษา
เอกชนในสหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบวา 1) ในอีก 10 ขางหนา จะมีความตองการครูเพิ่มมากข้ึน 
โดยเฉพาะครูสอนวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 2) โครงสรางระบบบริหารคาตอบแทนมีผลกระทบ
ตอความพึงพอใจของครูนอยกวาการนําคาตอบแทนที่สถานศึกษาอื่นเสนอมาเปรียบเทียบกับ
คาตอบแทนที่ครูไดรับในปจจุบัน 3) คณะกรรมการสถานศึกษาควรจะบริหารระบบคาตอบแทนใหบรรลุ
พันธกิจและปรัชญาสถานศึกษา 4) ในการบริหารระบบคาตอบแทนตาง ๆ ควรจะนําเรื่องของหมวดวิชา
ตาง ๆ ของสถานศึกษาเขาไปพิจารณาดวย 5) ผูบริหารสถานศึกษามีแนวทางในการพิจารณาระบบ
เงินเดือน 3 แนวทางดวยกัน คือ แนวทางที่ตายตัว โดยยึดประสบการณการทํางานเปนหลัก แนวทางที่
พิจารณาจากผลการทํางาน ไมมีเกณฑที่กําหนดแนนอน เมื่อสถานศึกษาตองเขาไปแขงขันกับระบบ
ตลาดการศึกษาเสรี และ 6) สถานศึกษาที่ไมมีนโยบายดานคาตอบแทนที่ชัดเจนจะตองสรางความเขาใจใน
กลุมคร ูเพื่อไมใหเกิดปญหาเรื่องความไมยุติธรรมในการพิจารณาข้ันเงินเดือน 
 รีด (Reid, 2007) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธและภาวะ
ผูนําในสถาบันอุดมศึกษาที่อยูในกํากับของรัฐโคโลราโดและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งงานวิจัยน้ีมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธและภาวะผูนําของอธิการบดีใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐโคโลราโดที่ผูวิจัยเลือกศึกษา ผูวิจัยและไดเปรียบเทียบการบริหารเชิงกลยุทธ
และภาวะผูนําของอธิการบดีโดยวิเคราะหแผนกลยุทธและนโยบายของสถาบันน้ีคัดเลือกไวโดยเริ่ม 
ตนจากการเปรียบเทียบองคประกอบของการบริหารเชิงกลยุทธและสภาวะผูนําของอธิการบดีกอน
จากน้ันจึงศึกษาหาความสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธและภาวะผูนํา กลุมตัวอยาง คือ มหาวิทยาลัย
ของรัฐและเอกชนในรัฐโคโลราโด การเก็บรวบรวมขอมูลงานวิจัยใชวิธีการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ
ประเภทของการบริหารเชิงกลยุทธ และการสัมภาษณอธิการบดีและรองอธิการบดีในสถาบันที่
คัดเลือกไวในรูปแบบภาวะผูนํา กรอบแนวคิดการวิจัยน้ี คือ ประเภทการบริหารเชิงกลยุทธของวัฟฟ 
และโคป การบริหารเชิงกลยุทธแบงออกเปน 3 ประเภท คือ ทางตรง (Lincer) ปรับเปลี่ยน (Adaptive) 
และตีความ (Interpretive) รูปแบบภาวะผูนําตามแนวคิดของนิวแมนนและเบนซิมอนมี 4 ประเภท 
คือ ผูนําที่เปนผูริเริ่มผูนําที่เปนผูใหคําแนะนําและผูนําที่คอยดูแลอยูหาง ๆ ผลการวิจัยพบวา ประเภท
ตาง ๆ ของภาวะผูนําน้ันมีความสัมพันธกับประเภทการบริหารเชิงกลยุทธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 บาลดวิน (Baldwin, 1994) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การใชกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธใน
โรงเรียนประถมศึกษา 2 แหง เพื่อวินิจฉัยและทําความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยที่สนับสนุนและยับย้ังการ
นํารูปแบบวางแผนกลยุทธมาใชในโรงเรียน 10 คน ผลการศึกษา พบวา มีปจจัยที่ สนับสนุนการนํา
รูปแบบการวางแผนกลยุทธมาใช ไดแก ความเปนวิชาชีพของบุคลากร การสมานสามัคคีของบุคลากร 
ภาวะนําของครูใหญเปดเผยความตองการเปลี่ยนแปลงบุคลากรและการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 
และการสนับสนุนสํานักงานจากทองถ่ิน สวนปจจัยที่ยับย้ังการนํารูปแบบดังกลาวมาใช ไดแก การขาด
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ปจจัยสงเสริมขอใดขอหน่ึงขางตน ความไมเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนกลยุทธและจัดสรร
เวลาใหกับการจัดทําแผนกลยุทธไมเพียงพอ 
 เทแรน (Teran, 1997) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การวางแผนกลยุทธระบบการศึกษาของโรงเรียนใน
เขตเมือง ผลการวิจัยพบวา การวางแผนเชิงกลยุทธ ของโรงเรียนดังกลาวมีผลดีตอโรงเรียนและทําให
ผูบริหารมีความต้ังใจ กระตือรือรนในการรวมมือพัฒนางานกับผูนําชุมชนมากข้ึนปญหาและอุปสรรค
ในการวางแผนเชิงกลยุทธของโรงเรียนในเขตพัฒนาเมือง คือ การคัดเลือกและการฝกอบรมผูรับผิดชอบและ
ขนาดของกลุมใหญเกินไป 
 Newby (1998) ศึกษาการบริหารคุณภาพทั้งองคกร (TQM) ในโรงเรียนประถมศึกษา
จุดมุงหมายของการศึกษาเพื่อที่จะรวบรวมขอมูลของการวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพของโรงเรียน
ประถมศึกษา ที่ใชระบบการบริหารคุณภาพทั้งองคกรและโรงเรียนที่ไมใช โดยสํารวจจากโรงเรียนที่ใช
จํานวน 4 โรงเรียนและโรงเรียนที่ไมใชจํานวน 4 โรงเรียน ผลการศึกษาพบวา บุคลากรในโรงเรียนทั้ง 2 
ประเภท มีความรับผิดชอบตองานในหนาที่แตกตางกัน โรงเรียนมีคุณภาพแตกตางกัน โรงเรียนที่ใช
ระบบบริหารคุณภาพทั้งองคกร (TQM) จะบริหารงานตามความตองการ ความพอใจของผูปกครอง 
ชุมชนและนักเรียน บุคลากรทุกฝายใหความรวมมือทําใหโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
 อาปร (Arpie, 2007) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธในองคกรที่เนนผลการ
ปฏิบัติงานเปนหลัก ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินขอบขายและการดําเนินการขององคกร เพื่อใหเกิด
ความโปรงใสในการทํางาน และเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน การวิจัยน้ี ไดทําการศึกษาการ
บริหารจัดการของ Federal Student Aid กระทรวงศึกษาธิการที่มีการบริหารงานที่ความยืดหยุน
และมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานไปสูการบริหารจัดการที่เนนผลการปฏิบัติงานเปนหลกั ซึง่ถือวา
ประสบความสําเร็จในการบริหารงาน งานวิจัยน้ีมีความสําคัญเปนอยางมาก รัฐบาลกําลังใหความ
สนใจในเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธมาก เน่ืองจากในชวงปลายทศวรรษ 1990 มีองคกรที่บริหารงาน
โดยมุงเนนผลสัมฤทธ์ิหรือเนนผลการปฏิบัติงานเปนหลักเกิดข้ึน ผลการวิจัยพบวา นโยบายการบรหิาร
องคกรที่มุงเนนผลการปฏิบัติงาน สงเสริมใหองคกรเกิดการยอมรับระบบการบริหารเชิงกลยุทธการ
เปลี่ยนแนวการบริหารงานน้ี ทําใหเกิดการปฏิบัติงานเปนลักษณะของการดําเนินธุรกิจมากข้ึน เนนลูกคา 
และผลการปฏิบัติงานเปนหลัก เมื่อ FSA ไดนําระบบการบริหารงานที่มุงเนนผลการปฏิบัติงานน้ีมาใช
ทําใหเกิดผลกรดําเนินงานดีข้ึนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสรางความนาเช่ือถือและ
ความโปรงใสในการทํางานอีกดวย 
 เพททรีเซีย (Pattricia, 1994, p. 172) ไดศึกษาเรื่อง Defining Parent Involvement in Reral 
Elementary School Through the Eyes of Parents, Students, Teachers, and Administration : 
A Case Study. “การประเมินการกาวไปสูการประเมินคุณภาพการศึกษา และการควบคุมการปฏิบัติ
ในประเทศเยอรมัน สวีเดน ฝรั่งเศส นิวซีแลนด และออสเตรเลีย” ผลการวิจัยพบวา มีการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนอยางชัดเจนในระบบประกันคุณภาพการศึกษา กลไกลทางสังคม ชวยทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง          
ในประเทศเยอรมัน มีการเปลี่ยนแปลงอยางมากมายจากจังหวัดหน่ึงไปอีกจังหวัดหน่ึง การประกัน
คุณภาพการศึกษาและการควบคุมการประเมินถือวาเปนสิ่งสําคัญของครูที่ตองรับผิดชอบตออาชีพ
ของตน ซึ่งตองดําเนินไปอยางมีเหตุผลและกระบวนการ เกิดการพัฒนาอยางชัดเจนในประเทศสวีเดน 
เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากมายในการประกันคุณภาพการศึกษาจนถึงการประเมินครูใน
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สถานศึกษา ซึ่งเกิดการพัฒนาอยางชัดเจนในประเทศฝรั่งเศส ใหความสําคัญและเช่ือถือกับการใช
ขอสอบภายนอกโรงเรียน มีการควบคุมจากสวนกลางในประเทศ นิวซีแลนด ใหความสําคัญกับการ
ประเมินจากบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของกับสถานศึกษา นําเอาระบบการสอบมาตรฐานกลางอางอิง
ไปสูการยอมรับที่เปนมาตรฐาน และในประเทศออสเตรเลีย มีการนําเอาระบบ การประเมินผลโดยใช
ขอสอบมาตรฐาน มีการเตรียมการอยางมีระบบแบบแผนสูการควบคุมคุณภาพ และประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และการศึกษาช้ันสูงตอไป 
 สนีด (Sneed, 1996, p. 1432) ไดศึกษาเรื่อง The Effectiveness of School Quality 
Review in Stimulating School Improvement in NewYork. “ประสิทธิภาพของการตรวจสอบคุณภาพ
โรงเรียนในการปรับปรุงโรงเรียนที่นาสนใจโดยสวนการศึกษาของนิวยอรค” ผลการวิจัยพบวา กระบวนการ 
ตรวจสอบคุณภาพของโรงเรียนมีผลทําใหโรงเรียนไดปรับปรุงตนเอง ไดริเริ่มปรับปรุงโรงเรียนโดย
สมัครใจใชกระบวนการที่เรียกวา การตรวจสอบคุณภาพกระบวนการซึ่งถูกกําหนดโดยโรงเรียนที่
สนใจจะพัฒนาตนเอง และมีการกําหนดแนวทางการตรวจสอบตนเองโดยใชการสังเกต สัมภาษณ 
ผูสนับสนุนโรงเรียนที่อยูในชุมชนบริการ ผูปกครองและนักเรียน กระบวนการ SQR ทําใหโรงเรียนได
พัฒนาอยางรวดเร็ว  
 เนวิลล (Neville, 1999, p. 167) ไดศึกษาเรื่อง Quality Assurance and Improvement 
Planning in Two Elementary School: Case Studies in Ilinois School Reform. “การประกัน
คุณภาพและการวางแผนปรับปรุงในโรงเรียนประถมศึกษาปที่  2 กรณีศึกษาโรงเรียนของรัฐ
อิลลินอยส” ผลการวิจัยพบวา กิจกรรมที่ทํารวมกันดวยการประกันคุณภาพ และการวางแผนที่
เหมาะสมเปนประโยชนในดานความรวมมือ และเพิ่มความมั่นใจในการวางแผนปรับปรุงโรงเรียน 
อยางเปนวัฏจักร โครงการของรัฐไมทําใหเกิดความกาวหนาในเรื่องเทคโนโลยี การสนทนาเรื่อง
หลักสูตรมีความสัมพนัธกับกิจกรรมการสังเกต และเปนโอกาสที่จะไดรับการสนับสนุนในการประกันคุณภาพ  

 เมอรเรย (Murray, 1998) ไดศึกษาเรื่อง “ศักยภาพของชุมชนออสเตรเลียตอการใชระบบ
บริหารคุณภาพ TQM” ผลการวิจัยพบวา จุดเนนสําคัญของโรงเรียน คือ การจัดการเรียนการสอน
เพื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพการใชภาวะผูนําของผูบริหาร การพัฒนาทีมงาน ความรวมมือของทุกฝาย
จะสามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและแกปญหาตาง ๆ ได โดยการรวมมือกันของทีมงาน
ควรใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ สรางความไววางใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งการมอบอํานาจบทบาทและ
มอบหมายความรับผิดชอบอยางเหมาะสม ผลการวิจัย ใหความสําคัญกับกลยุทธการจัดการฝกอบรม 
เพื่อพัฒนาภาวะผูนํา พัฒนาทีมงานที่มีคุณภาพ พัฒนาวัฒนธรรมของความรวมมือ ในการทํางาน
สงเสริมความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับผูเกี่ยวของอื่น ๆ 

 ฟริซส (Fritz, 1999, p. Abstract) ไดศึกษาเรื่อง A Quality Assessment Using The 
Baldrige Criteria: NonAcademic Service Units in a Large University. “การประเมินคุณภาพโดยใชเกณฑ 
Baldrige: หนวยบริการที่ไมใชนักวิชาการในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ” ผลการศึกษาวิจัยพบวา บุคลากร 
ทุกระดับสนใจที่จะปรับปรุงการใหบริการในแผนกงานของตน รวมทั้งการดําเนินงานใหเปนไปตาม
เกณฑของ MBNQA ดานรางวัลพบวา บุคลากรใหความสําคัญกับระบบรางวัล โดยเฉพาะผูที่มีอายุ
ระหวาง 30-39 ป และเพศหญิงมีโอกาสปรับปรุงมากกวาเพศชาย 
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 นิวตัน เจ (Newton, J., 1999) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การประเมินผลกระทบในการตรวจสอบ 
คุณภาพภายนอกของสถาบันอุดมศึกษาในราชอาณาจักร ต้ังแตป 1993-1998” ผลการวิจัยพบวา 
การใชขอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ที่ไดจาการวัดการปฏิบัติหรือการดําเนินงานโดยองคกรภายนอก 
เชน รายงานการตรวจสอบและการประเมิน ของ Scottish Higher Educational Funding Council 
(SHEFC) และ Higher Education Quality Council (HEQC) และการตรวจสอบและประเมินผล
ภายในโดยคณะกรรมการ ตามการรับรูและประสบการณทําใหทราบถึงผลกระทบที่เกิดข้ึน ดังน้ี            
1) วัตถุประสงคของระบบคุณภาพและวิธีการที่ใชในการตรวจสอบและประเมิน ช้ีใหเห็นวาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาจําเปนตองมีการตรวจสอบและประเมินทั้งภายในและภายนอกการประเมิน
และตรวจสอบสถาบันอุดมศึกษาตางๆเปนเรื่องที่สามารถทําได 2) การปรับปรุงคุณภาพสําหรับ
บุคลากรมีขอบเขตที่กวาง ดังน้ัน จึงไมสามารถแยกสวนของการปรับปรุงใหเปนอิสระ ออกจากระบบ
การประกันคุณภาพได 3) การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเปนเรื่องที่มีความสําคัญย่ิงกวาการปรับปรุง
และพัฒนาบุคลากร เน่ืองจากเปนผลผลิตของสถาบัน และ 4) ควรมีการเพิ่มหรือขยายการดําเนินงาน
ดานการประกันคุณภาพออกไปอยางกวางขวาง เพื่อตอบสนองตอความตองการของหนวยงานตาง ๆ  มากข้ึน 
 บรุดส (Brooks, 1999, p. 115) ไดศึกษาเรื่อง Quality Assurance and Involvement 
Planning and the Education of Special Education student. “การประกันคุณภาพและการวางแผน
ปรับปรุงการศึกษาของนักเรียนที่ไดรับการศึกษาพิเศษในรัฐอิลลินอยส” ผลการวิจัย พบวา กระบวนการ 
วางแผนเพื่อปรับปรุงและประกันคุณภาพของรัฐอิลลินอยส สงผลในทางบวกตอทัศนคติของครูที่มีตอ
การปรับปรุงโรงเรียน  
 สรุป มหาวิทยาลัยนับเปนสถาบันหน่ึงที่มีความสําคัญที่มีสวนชวยรัฐในการพัฒนาการจัด
การศึกษาของชาติใหมีคุณภาพ การบริหารงานในมหาวิทยาลัย จึงมีความจําเปนที่ตองมีทั้งประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถอยูรอดไดอยางมีเสถียรภาพ ผลิตผูเรียนที่มีคุณภาพ 
ผูบริหารจึงตองมีหลักในการบริหารเชิงกลยุทธที่มีประสิทธิภาพ 4 ข้ันตอน คือ การตรวจ สอบ
สภาพแวดลอม การจัดทํากลยุทธ การปฏิบัติตามกลยุทธและการประเมินและควบคุมการปฏิบัติ
วิธีการบริหารเชิงกลยุทธทั้ง 4 ข้ันตอนชวยใหผูบริหารทราบถึงปญหาและขอเสนอแนะที่เกิดข้ึน               
เพื่อเตรียมหาวิธีในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพในการจัดการศึกษาใหได
ตามมาตรฐานตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปนตัวบงช้ีคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวย 9 ดาน คือ  
1) ดานปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 2) ดานการผลิตบัณฑิต 3) ดานกิจกรรม
การพัฒนานักศึกษา 4) ดานการวิจัย 5) ดานการบริการวิชาการแกสังคม 6) ดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 7) ดานการบริหารและการจัดการ 8) ดานการเงินและงบประมาณ 9) ดานระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ 



บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การดําเนินการวิจยัครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับ
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา 
(descriptive research) โดยใชมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยสวนกลาง และ 7 วิทยาเขตเปน
หนวยวิเคราะห (unit of analysis) โดยมีผูบริหาร บุคลากรสายอาจารย/ผูสอน และ บุคลากรสาย
สนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยสวนกลาง และ 7 วิทยาเขต เปนผูใหขอมูลเพื่อให
การดําเนินการวิจัยเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ผู วิจัยจึงเสนอสาระสําคัญของข้ันตอนการ
ดําเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
 

3.1 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
 เพื่อเปนแนวทางสําหรับการดําเนินการวิจัยเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพ
ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียดและข้ันตอนการดําเนินการวิจัยไวเปน 3 ข้ันตอน ดังน้ี 
 ข้ันตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย ข้ันตอนน้ีเปนการจัดเตรียมโครงการเพื่อใหเกิด
เปนกระบวนการของการดําเนินการตามโครงรางงานวิจัย โดยการศึกษาจากเอกสาร ตํารา ขอมูลสถิติ 
ปญหา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ ใหสมบูรณ นําเสนอขอ
ความเห็นขอบโครงการวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 ข้ันตอนที่ 2 เปนข้ันตอนที่ผูวิจัยจัดสรางเครื่องมือตามขอบเขตของการวิจัย โดยไดรับความ
เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและนําไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ แลวจึงนําไปทดสอบใช (try out)ปรับปรุง 
แกไขขอบกพรองของเครื่องมือแลวนําเครื่องมือที่สรางไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางแลวนําขอมูลที่
เก็บเก็บรวบรวมไดมาตรวจสอบความถูกตอง ทําการวิเคราะหขอมูล จัดทํารายงานการวิจัย 
 ข้ันตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เปนข้ันตอนการรางรายงานผลการวิจัย นําเสนอ
คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ ตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง ตามที่คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติจบการศึกษา 
 

3.2 ระเบียบวิธีวิจัย 
 เพื่อใหการวิจัยครั้งน้ีมีประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยได
กําหนดระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบดวย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุมตัวอยางและขนาดของกลุม
ตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือในการวิจัย การสรางและพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล 
สถิติที่ใชในการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
 แผนแบบการวิจัย 
 การวิจยัครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบเชิงพรรณนา (Description Research) ที่มีแผนแบบการ
วิจัยในลักษณะของการใชกลุมตัวอยางเดียว ศึกษาสภาวการณ ไมมีการทดลอง (the one shot, non 
– experimental case study) ซึ่งเขียนเปนแผนผัง (diagram) ไดดังน้ี 
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   R หมายถึง กลุมตัวอยางที่ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง 
   X  หมายถึง ตัวแปรที่จะศึกษา 
   O หมายถึง ขอมูลที่ไดจากการศึกษา 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูบริหาร บุคลากรสายอาจารย/ผูสอน และบุคลากร            
สายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยสวนกลาง และ 7 วิทยาเขต จํานวน 492 รูป/คน 
 กลุมตัวอยาง 
 ตัวอยางทีใ่ชในการวิจัยแบบเจาะจง มาจากประชากร คือ ผูบริหาร บุคลากรสายอาจารย/
ผูสอน และบุคลากรสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยสวนกลาง และ 7 วิทยาเขต 
จํานวน 264 รูป/คน 
 ผูใหขอมลู  
 ผูใหขอมูลประกอบดวยกลุมตัวอยางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยสวนกลาง และ 7 
วิทยาเขต ดังน้ี1) กลุมผูบริหาร ไดแก ผูบริหาร 40 รูป/คน 2) บุคลากรสายอาจารย/ผูสอน 112 รูป/คน 
3) บุคลากรสายสนับสนุน 112 รูป/คน รวมผูใหขอมูลจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยสวนกลาง 
และ 7 วิทยาเขตจํานวน 264 รูป/คน ดังตารางที ่2 
 ผูบริหาร คือ รองอธิการบดี  หัวหนาฝาย 
 บุคลากรสายอาจารย / ผูสอน คือ บุคลากรภายในและภายนอกที่ไมใชอาจารยสอนในมหาวิทยาลัย
และอาจารยที่สอนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 บุคลากรสายสนับสนุน คือ เจาหนาที่ที่มีสวนไดสวนเสียในการบริหารเชิงกลยุทธของ
ผูบริหารกับคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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ตารางท่ี 3.2 แสดงจํานวนประชากร กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูล มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
สวนกลางและ 7 วิทยาเขต 

 
 

สถานศึกษา 
(N=492) 

ผูใหขอมูล 

ผูบริหาร 
บุคลากรสาย

อาจารย/ผูสอน 
บุคลากรสาย
สนับสนุน รวม 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยสวนกลาง  5 14 14 33 
มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 5 14 14 33 
วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย 5 14 14 33 
วิทยาเขตอีสาน 5 14 14 33 
วิทยาเขตลานนา 5 14 14 33 
วิทยาเขตรอยเอ็ด 5 14 14 33 
วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช 5 14 14 33 
วิทยาเขตศรีลานชาง 5 14 14 33 

รวมท้ังสิ้น 40 112 112 264 
 
 ตัวแปรท่ีศึกษา 
 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีประกอบดวย ตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรที่ศึกษามีรายละเอียด ดังน้ี 
 1. ตัวแปรพ้ืนฐาน เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  
  1.1 เพศ หมายถึง บรรพชิต แมชี ชาย หญิง 
  1.2 อายุ หมายถึง อายุตัวของผูใหขอมูล แบงออกเปน 4 กลุม คือ ไมเกิน 30 ป, 31-40 ป, 41-
50 ป และ 51 ปข้ึนไป 
  1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด หมายถึง ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม โดยแบง
ออกเปน 4 กลุม คือ ตํ่ากวาปริญญาตร,ี ปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาเอก 
  1.4 ตําแหนงหนาที่หลักในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หมายถึง ตําแหนงหนาที่
หลักของผูตอบแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 กลุม คือ ผูบริหาร บุคลากรสายอาจารย/ผูสอน และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

  1.5 ประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน หมายถึง ระยะเวลาในการทํางานในตําแหนง
หนาที่หลักของผูตอบแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 กลุม คือ ไมเกิน 10ป, 11 – 20ป และ 21 ปข้ึนไป 
 2. ตัวแปรท่ีศึกษา ประกอบดวยตัวแปรตนและตัวแปรตาม ดังน้ี 
  2.1 ตัวแปรตน คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร (Xtot) ตามแนวคิด
ของ วีลเล็น และฮังเกอร (wheelen and Hunger) ประกอบดวยองคประกอบ 4 ดาน ดังน้ี 
  ดานการตรวจสอบสภาพแวดลอม (X1) หมายถึง การที่ผูบริหารรวมกับอาจารยและ บุคลากร
ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยสวนกลาง และ 7 วิทยาเขตและผูที่มีสวนเกี่ยวของในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยสวนกลาง และ 7 วิทยาเขต รวมกันประชุม 
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปจจัยที่กับการวางแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยสวนกลาง 
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และ 7 วิทยาเขตโดยมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
สวนกลาง และ 7 วิทยาเขต และนําผลการปฏิบัติงานที่ผานมา มาวิเคราะหความเปนไปได ปรับปรุง แกไข 
สรุปปญหาและหาแนวทางการดําเนินงานเดิมที่จะเปนปญหา อุปสรรค แลวกําหนดทางเลือก                
เพื่อนํามากําหนดเปนกลยุทธเปนข้ันตอนตอไป 
  ดานการจัดทํากลยุทธ (X2) หมายถึง การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจยุทธศาสตร วัตถุประสงค 
นโยบายสงเสริมการดําเนินงานตามกลยุทธ โดยมีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่สอดคลองกัน
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามกลยุทธหรือทางเลือกที่วางแผนไว 
  ดานการปฏิบัติตามกลยุทธ (X3) หมายถึง การดําเนินการตาง ๆ ที่ไดระบุไวในแผนงาน 
โครงการที่ไดวางแผนไวแลว ตามปฏิทินการดําเนินงานตามกลยุทธโดยมีการแตงต้ังคณะกรรมการ
และผูรับผิดชอบงาน โดยกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของแตละฝายใหชัดเจน เพื่อใหการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธเปนไปดวยความเรียบรอย โดยมีการเสริมแรงและใหกําลังใจแกบุคลากรดวยวิธีการ
ตาง ๆ เพื่อสงเสริมใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
สวนกลาง และ 7 วิทยาเขต มากข้ึน 
  ดานการประเมินผลและการควบคุม (X4) หมายถึง การประเมินผลการปฏิบัติงานวาได
ดําเนินการตามปฏิทินและแผนกลยุทธที่ไดกําหนดไวหรือไม โดยมีการกําหนดปฏิทินการประเมินผล 
มีการสรางเครื่องมือและแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผล เมื่อดําเนินการประเมินผลเสร็จเรียบรอยแลว   
มีการรายงานผลตอที่ประชุม เพื่อดําเนินการปรับปรุง แกไขและพัฒนาในสวนที่บกพรองใหมีความ
สมบูรณมากย่ิงข้ึน 
 2.2 ตัวแปรตาม คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
(Ytot) ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปนตัวบงช้ีคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวย 9 ดาน ดังน้ี 
  1) ดานปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ (Y1 ) หมายถึง กระบวนการแปลง
แผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย             
การบริการงานวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผูบริหารมีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ 
แผนปฏิบัติการประจําปและคาเปาหมายของแตละตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป ผูบริหารมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 
พันธกิจ ผูบริหารมีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอย           
ปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหาร เพื่อพิจารณา ผูบริหารมีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น 
และขอเสนอแนะของ สภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป และผูบริหารมี
การประเมินการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอ
ผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา  
  2) ดานการผลิตบัณฑิต (Y2 ) หมายถึง มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและ
ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาและดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนดและหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตาม
แนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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  3) ดานกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (Y3) หมายถึง มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ
ทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา มีการจัดบริการขอมลูขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา มีการ
สนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน และมีกิจกรรม
รวมกัน และมีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความตองการของนักศึกษา และมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก
นักศึกษา มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา            
มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกาและมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและ
ประสบการณใหศิษยเกา  
  4) ดานการวิจัย (Y4) หมายถึง มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค
และใหความรู ดานจรรยาบรรณการ วิจัยแกอาจารยประจํ าและนักวิจัย มีการบูรณาการ
กระบวนการวิจัย หรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจยั
หรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบัน และมีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัย
หรืองานสรางสรรค และมีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ มีการนําผลงานงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอก
หรือชุมชน มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย หรืองานสรางสรรค
ของสถาบัน และมีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
  5) ดานการบริการวิชาการแกสังคม (Y5) หมายถึง มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการเรียนการสอนและนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคมและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอด
ความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน และมีการประเมินผลความสําเร็จของ
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย มีความรวมมือดาน
บริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ 
หรือหนวยงานวิชาชีพ มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 
และมีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพื่อประกอบ 
การกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน 
  6) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Y6) หมายถึง มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา มีการประเมินผลความสําเร็จ
ของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
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นักศึกษามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกบั
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
  7) ดานการบริหารและการจัดการ (Y7) หมายถึง ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของ
สถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน และสภาสถาบันปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมี
การประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนา
ผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของสถาบันเต็มตามศักยภาพ ผูบริหารบริหารงาน
ดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย มีการกําหนดประเด็น
ความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบันอยางนอย
ครอบคลุมพันธกิจ ดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย และผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการ
ดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธมีการ
นําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน และสภาสถาบันประเมินผลการ
บริหารงานของสถาบันและผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม            
มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอยางนอยตอง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหาร จัดการและการเงิน และสามารถนําไปใชใน
การดําเนินงานประกันคุณภาพ มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรอืป
การศึกษาที่ผานมาที่เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมี
ประสบการณตรง (tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริงมีการ
แบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรูทักษะของผูมีประสบการณตรงเพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตาม
ประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมาย ที่กําหนด มีการสงขอมูล
ผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูงและดําเนินการตามแผน และมีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบัน
ไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 
  8) ดานการเงินและงบประมาณ (Y8) หมายถึง มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับ
แผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร มีการจัดทํารายงานทางการเงิน
อยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยางนอยปละ 2 ครั้ง มีหนวยงานตรวจสอบภายในและ
ภายนอกทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด                
มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจายและวิเคราะหสถานะทางการเงินและความ
มั่นคงของสถาบันอยางตอเน่ือง และผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตาม
เปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 
  9) ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (Y9) หมายถึง มีการนําผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัว
บงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน มีเครือขายการแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน และมีแนวปฏิบัติที่ดี
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หรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาข้ึนและเผยแพรใหหนวยงานอื่น
สามารถนําไปใชประโยชน  
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 3 สวน                  
มีรายละเอียด ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ในเรื่องเพศ อายุ 
ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหนงหนาที่หลักในมหาวิทยาลัย ประสบการณการทํางานในตําแหนง
ปจจุบัน เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ จํานวน 5 ขอ 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร มหาวิทยาลัย 
มหามกุฏราชวิทยาลัย สวนกลาง และวิทยาเขต ตามแนวคิดของ วีลเล็น และฮังเกอร (wheelen 
and Hunger) 
 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
สวนกลาง และ 7 วิทยาเขต ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2553 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 สําหรับแบบสอบถามในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มี ลักษณะเปนคําถามชนิดจัดอันดับคุณภาพ            
5 ระดับ ตามแนวคิดของไลเคิรธ (Likert’s five ratting scale) (Rinnis Likert, อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน, 
2531, หนา 114-115) โดยกําหนดคาคะแนนเปน 5 ระดับ ซึ่งมีความหมาย ดังน้ี 
 ระดับ 1 หมายถึง การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร/คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย อยูในระดับนอยที่สุด ใหมีนํ้าหนักคะแนนเทากับ 1 
 ระดับ 2 หมายถึง การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร/คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย อยูในระดับนอย ใหมีนํ้าหนักคะแนนเทากับ 2 
 ระดับ 3 หมายถึง การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร/คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย อยูในระดับปานกลางใหมีนํ้าหนักคะแนนเทากับ 3 
 ระดับ 4 หมายถึง การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร/คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย อยูในระดับมาก ใหมีนํ้าหนักคะแนนเทากับ 4 
 ระดับ 5 หมายถึง การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร/คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย อยูในระดับมากที่สุด ใหมีนํ้าหนักคะแนนเทากับ 5 
 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถาม โดยมีข้ันตอน ดังน้ี 
 ข้ันที่ 1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและผลงานการวิจัยที่เกี่ยวของแลวนําผล
การศึกษามาสรางเปนเครื่องมือภายใตคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 
 ข้ันที่ 2 ตรวจสอบความถูกตอง ความครอบคลุมของเน้ือหาของแบบสอบถามแลวนําเสนอ
อาจารยที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content validity) ของแบบสอบถามโดย
นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน พิจารณาตรวจสอบขอความ สํานวนภาษาความ
ถูกตองและความเที่ยงตรงของเน้ือหาคือใชวิธี IOC (Index of Item Objective Congruence) = 1.00 
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 ข้ันที่ 3 นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try out) กับกลุมตัวอยางที่มี
ลักษณะคลายคลึงกัน ผูวิจัยไดกําหนดใหผูใหขอมูลจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
จํานวน 30 คน 
 ข้ันที่ 4 นําแบบสอบถามที่ไดคืนมาคํานวณคาความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม          
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) (Lee J. Cronbach, 1978, p. 161) โดยใชคาสัมประสิทธิแอลฟา (α – 
coefficient) ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ .996 
 วิธกีารเก็บรวบรวมขอมูล 
 เพื่อใหไดรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม และไดขอมูลตามความจริง ผูวิจัยได
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน ดังน้ี 
 1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อขอความ
อนุเคราะหในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถามไปยังมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยสวนกลาง 
และ 7 วิทยาเขต เปนกลุมตัวอยาง 
 2. ผูวิจัยเดินทางไปเก็บขอมูลดวยตนเองและทางไปรษณีย 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดทั้งหมดมาตรวจหาความสมบูรณของแบบสอบถามจัด
ระเบียบขอมูลลงรหัส รวมทั้งดําเนินการตรวจสอบตามข้ันตอนตาง ๆ แลวนําขอมูลดังกลาวไปคํานวณหา 
คาทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  
 สถิติท่ีใชสําหรับการวิจัย 
 1. การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใชคือ ความถ่ี (frequency) 
และคารอยละ (percentage) 
 2. การวิเคราะหระดับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย 
มหามกุฏราชวิทยาลัยสถิติทีใ่ช คือ คามัชฌิมเลขคณิต (X ) และคาสวนความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ที่ไดจากการตอบแบบสอบถามไปเปรียบเทียบกันเกณฑตามแนวคิดของเบสท (Best) (John W. Best, 
1970, p. 161) ดังน้ี 
 คามัชฌิมเลขคณิต 1.00 ถึง 1.49 แสดงวา การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอยูในระดับ นอยที่สุด 
 คามัชฌิมเลขคณิต 1.50 ถึง 2.49 แสดงวา การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอยูในระดับ นอย 
 คามัชฌิมเลขคณิต 2.50 ถึง 3.49 แสดงวา การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพ 
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอยูในระดับ ปานกลาง 
 คามัชฌิมเลขคณิต 3.50 ถึง 4.49 แสดงวา การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอยูในระดับ มาก 
 คามัชฌิมเลขคณิต 4.50 ถึง 5.00 แสดงวา การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอยูในระดับ มากที่สุด 
 3. การวิเคราะหการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัยสถิติที่ใชคือ การวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน 
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 สรุป การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) เพื่อทราบการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2) เพื่อทราบคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย            
3) เพื่อทราบการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
การวิจัยเปนการวิจัยแบบเชิงพรรณนา (Description Research) ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สวนกลาง และ 7 วิทยาเขตกลุมตัวอยางที่ไดมาโดยใชวิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling) ไดผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
สวนกลาง และ 7 วิทยาเขต รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 264 รูป/คน เครื่องมือที่ใชแบงเปน 2 ประเภท คือ 
ประเภทที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดของ วีลเล็น
และฮังเกอร (wheelen and Hunger) ประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ การตรวจสอบสภาพแวดลอม การจัดทํา
กลยุทธ การปฏิบัติตามกลยุทธและการประเมินและควบคุม ประเภทที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 9 ดาน ไดแก 1) ดานปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค
และแผนดําเนินการ 2) ดานการผลิตบัณฑิต 3) ดานกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 4) ดานการวิจัย 5) ดานการ
บริการวิชาการแกสังคม 6) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 7) ดานการบริหารและการจัดการ                   
8) ดานการเงินและงบประมาณ 9) ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพและการวิเคราะหขอมูลใช
คาความถ่ี (frequency) คารอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต (X ) และคาสวนความเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (S.D.) และใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson's correlation) 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
  จากการวิจัยเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย 2) คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 3) การบริหารเชิง            
กลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
ขอมูลวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร ตามแนวคิดของ วีลเล็น และ ฮังเกอร 
(wheelen and Hunger) และคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ        
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามความคิดเห็นใหกลุมตัวอยาง 
ซึ่งไดแกมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยสวนกลาง และ 7 วิทยาเขต โดยกําหนดผูใหขอมูลประกอบดวย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยสวนกลาง และ 7 วิทยาเขต ดังน้ี 1) กลุมผูบริหาร ไดแก ผูบริหาร 40 รูป/คน 
2) บุคลากรสายอาจารย/ผูสอน 112 รูป/คน 3) บุคลากรสายสนับสนุน 112 รูป/คน รวมผูใหขอมูล
จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยสวนกลาง และ 7 วิทยาเขต จํานวน 264 รูป/คน โดยไดรับ
แบบสอบถามคืนมาทั้งหมด 247 ฉบับ คิดเปนรอยละ 93.56 โดยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน              
4 ตอน ดังน้ี  
 ตอนที่ 1  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2  การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 ตอนที่ 3  คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 

 ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งไดแก ผูบริหาร 38 รูป/คน                      
2) บุคลากรสายอาจารย/ผูสอน 108 รูป/คน 3) บุคลากรสายสนับสนุน 101 รูป/คน รวมผูใหขอมูลจาก
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยสวนกลาง และ 7 วิทยาเขต จํานวน 247 รูป/คน จําแนกตามเพศ สถานที่
ปฏิบัติงานอายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหนงหนาที่หลักในมหาวิทยาลัย ประสบการณในการทํางาน 
รายละเอียดดังตารางที่ 4.1  
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ตารางท่ี 4.1 สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
 

 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 
1. เพศ   
        บรรพชิต 61 24.70 
        แมชี 3 1.21 
        ชาย 115 46.56 
        หญิง 68 27.53 

รวม 247 100.00 
2. สถานที่ปฏิบัติงานปจจุบัน  
        สวนกลาง 
        วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 
        วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย 
        วิทยาเขตอีสาน 
        วิทยาเขตลานนา 
        วิทยาเขตรอยเอ็ด 
        วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช 
        วิทยาเขตศรีลานชาง 

 
32 
33 
30 
33 
33 
23 
30 
33 

 
12.96 
13.36 
12.15 
13.36 
13.36 
9.31 
12.15 
13.36 

 รวม 247 100.00 
3. อายุ   
      ไมเกิน 30 ป 35 14.17 
      31 – 40 ป 95 38.46 
      41 – 50 ป 73 29.55 
      51 ป ข้ึนไป 44 17.82 
 รวม 247 100.00 
 4. ระดับการศึกษาสูงสุด   
      ตํ่ากวาปริญญาตร ี 9 3.64 
      ปริญญาตรี 70 28.34 
      ปริญญาโท 118 47.77 
      ปริญญาเอก 50 20.25 
 รวม 247 100.00 
 5. ตําแหนงหนาที่หลักในมหาวิทยาลัย   
      ผูบริหาร 38 15.38 
      บุคลากรสายอาจารย 108 43.73 
      บุคลากรสายสนับสนุน 101 40.89 
 รวม 247 100.00 
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 สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 
 6. ประสบการณในการทํางาน   
      ตํ่ากวา 10 ป 136 55.06 
      11 - 20 ป 84 34.01 
      21 ปข้ึนไป 27 10.93 
 รวม 247 100.00 
 
 จากตารางที่ 4.1 พบวา สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย 
จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 46.56 เพศหญิงจํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 27.53บรรพชิต 
จํานวน 61 รูป คิดเปนรอยละ 24.70 แมชี จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.21 เมื่อพิจารณาดานสถานที่
ปฏิบัติงานปจจุบันพบวา รอยละของผูตอบแบบสอบถามอยูระหวาง 13.77-12.15 เรียงลําดับคารอยละจาก
มากไปนอยได ดังน้ี วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน วิทยาเขตลานนา วิทยาเขต         
ศรีลานชาง จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 13.36 สวนกลาง จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 12.96 วิทยาเขต         
สิรินธรราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 12.15 เมื่อพิจารณาดาน
อายุพบวา รอยละของอายุผูตอบแบบสอบถามอยูระหวาง 14.17 – 38.46 เรียงลําดับคารอยละอายุ
จากมากไปนอยไดดังน้ี อายุ 31-40 ป จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 38.46 รองลงมา คือ อายุ 41-50 ป 
จํานวน 73 คน คิดเปน รอยละ 29.55 อายุ 51 ปข้ึนไป จํานวน 44 คน คิดเปน รอยละ 17.82 และ
อายุ ไมเกิน 30 ป จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 14.17 เมื่อพิจารณาดานระดับการศึกษาสูงสุดพบวา 
รอยละของระดับการศึกษาสูงสุดอยูระหวาง 3.64-47.77 เรียงลําดับคารอยละ การศึกษาสูงสุดจากมาก
ไปนอยไดดังน้ี ระดับปริญญาโท จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 47.77 รองลงมา คือระดับปริญญาตรี 
จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 28.34 ระดับปริญญาเอก จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 20.25 ระดับตํ่า
กวาปริญญาตร ีจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 3.64 เมื่อพิจารณาดานตําแหนงหนาที่หลักในมหาวิทยาลัย
พบวา รอยละของตําแหนงหนาที่หลักในมหาวิทยาลัยอยูระหวาง 15.38-43.73 เรียงลําดับจากมากไป
นอยไดดังน้ี บุคลากรสายอาจารย จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 43.73 รองลงมาคือบุคลากรสาย
สนับสนุน จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 40.98 และผูบริหาร จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 15.38            
เมื่อพิจารณาดานประสบการณในการทํางาน ในตําแหนงปจจุบันพบวา รอยละของประสบการณใน
การทํางานในตําแหนงปจจุบันอยูระหวางรอยละ 55.06-10.93 เรียงลําดับประสบการณในการทํางาน
ในตําแหนงปจจุบันจากมากไปนอยดังน้ี ตํ่ากวา 10 ป จํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 55.06 รองลงมา คือ 
ประสบการณ 11-20 ป จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 34.01 ประสบการณ 21 ปข้ึนไป จํานวน 27 คน     
คิดเปนรอยละ 10.93   
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 ตอนที่ 2 การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย 
 ผลการวิเคราะหการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อทราบวาอยูในระดับใด เปนการวิเคราะหการบริหารเชิงกลยุทธของ
ผูบริหารทั้ง 4 ดาน ตามแนวคิดของ วีลเล็น และฮังเกอร (wheelen and Hunger) ซึ่งวิเคราะหจากคา
มัชฌิมเลขคณิต (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยภาพรวมและจําแนกเปนรายดาน                 
ดังตารางที่ 4.2-4.6 
 
ตารางท่ี 4.2 คามัชฌิมเลขคณิต (X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับการบริหารเชิงกล

ยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
(n =247) 

ขอ 
การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย X  S.D. ระดับ 

1 การตรวจสอบสภาพแวดลอม (X1) 3.50 0.94 มาก 
2 การจัดทํากลยุทธ (X2) 3.44 0.95 ปานกลาง 

3 การปฏิบัติตามกลยุทธ (X3) 3.61 0.89 มาก 
4 การประเมินผลการควบคุม (X4) 3.46 0.97 ปานกลาง 

โดยภาพรวม (Xtot) 3.50 0.94      มาก 
  
 จากตารางที่ 4.2 พบวา การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก (X  = 3.50, S.D. = 0.94) คามัชฌิมเลขคณิต
อยู ระหวาง 3.44-3.61 เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยไดดังน้ี 
มากที่สุด คือ ดานการปฏิบัติตามกลยุทธ (X  =3.61, S.D. = 0.89) รองลงมาคือ ดานการตรวจสอบ
สภาพแวดลอม (X  = 3.50, S.D. = 0.94) และดานการประเมินผลการควบคุม (X  = 3.46, S.D. = 0.97) 
และนอยที่สุด คือ การจัดทํากลยุทธ (X  =3.44, S.D. = 0.95) 
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ตารางท่ี 4.3 คามัชฌิมเลขคณิต (X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับการบริหาร
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดานการตรวจสอบสภาพแวดลอม 

(n =247) 
ขอ การตรวจสอบสภาพแวดลอม X  S.D. ระดับ 
1 มีการประชุมช้ีแจงและใหความรูเกี่ยวกับกลยุทธ นโยบาย วิสัยทศัน 

พันธกิจของการบริหารมหาวิทยาลัยใหผูมีสวนเกี่ยวของทราบ 3.72 0.87 มาก 
2 มีการรวมกันกําหนดโครงสรางการบริหารงานที่เปนระบบ

ชัดเจน 3.55 0.94 มาก 
3 มีการรวมกันวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกเพื่อวิเคราะห

โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนามหาวิทยาลัย 3.53 0.97 มาก 
4 มีการรวมกันวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในเพื่อวิเคราะหจุด

แข็งและจุดออน 3.40 0.91 ปานกลาง 
5 มีการนําผลการปฏิบัติงานในปที่ผานมาใชเปนขอมูลในการ

ตรวจสอบสภาพแวดลอม 3.51 0.98 มาก 
6 มีการรวมกันวิเคราะหทางเลือกที่นํามาใชในกําหนดกลยุทธ 3.38 0.92 ปานกลาง 
7 มีการรวมกันสรุปปญหาและเรียงลําดับความตองการเปน

ข้ันตอน 3.39 0.99 ปานกลาง 
รวม (X1) 3.50 0.94 มาก 

   
 จากตารางที่ 4.3 พบวา การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
ดานการตรวจสอบสภาพแวดลอมทั้งภาพรวม อยูในระดับมาก (X  = 3.50, S.D. = 0.94) คามัชฌิมเลขคณิต
อยูระหวาง 3.38-3.72 เมื่อพิจารณาเปนรายขอคําถามเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย              
ไดดังน้ี มากที่สุด คือ มีการประชุมช้ีแจงและใหความรูเกี่ยวกับกลยุทธ นโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจของ
การบริหารมหาวิทยาลัยใหผูมีสวนเกี่ยวของทราบ (X  = 3.72, S.D. = 0.87) รองลงมา คือ มีการรวมกัน
กําหนดโครงสรางการบริหารงานที่เปนระบบชัดเจน (X  =3.55 , S.D. =0.94) และมีการรวมกันวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายนอกเพื่อวิเคราะหโอกาสและอุปสรรคในการพัฒนามหาวิทยาลัย (X  = 3.53, S.D. = 0.97) 
และนอยที่สุด คือ มีการรวมกันวิเคราะหทางเลือกที่นํามาใชในกําหนดกลยุทธ (X  = 3.38, S.D. = 0.92) 
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ตารางท่ี 4.4 คามัชฌิมเลขคณิต (X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับการบริหาร
เชิงกลยุทธของผูบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดานการจัดทํากลยุทธ 

(n = 247) 
ขอ การจัดทํากลยุทธ X  S.D. ระดับ 
1 มีการรวมกันกําหนดวิสัยทัศนที่เปนภาพรวมในอนาคต 3.40 0.96 ปานกลาง 
2 มีการรวมกันกําหนดพันธกิจที่เปนบทบาทหนาทีท่ี่ชัดเจน 3.46 0.91 ปานกลาง 
3 มีการรวมกันกําหนดยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 3.40 0.96 ปานกลาง 
4 มีการรวมกันกําหนดกลยุทธของมหาวิทยาลัย 3.41 0.98 ปานกลาง 
5 มีการรวมกันกําหนดวัตถุประสงคของการจัดทํากลยุทธ                

ที่ชัดเจน 3.43 0.97 ปานกลาง 
6 มีการรวมกันกําหนดนโยบายเพื่อสงเสริมการดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตร 3.36 0.97 ปานกลาง 
7 มีการรวมกันเรียงลําดับโครงการ กิจกรรม นําไปสูการปฏิบัติ

ในการจัดทําแผนกลยุทธ 3.56 0.91 มาก 
8 มีการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดรวมกัน เพื่อใชในการกําหนด                

กลยุทธ 3.51 0.94 มาก 
รวม (X2) 3.44 0.95 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 4.4 พบวา การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
ดานการจัดทํากลยุทธ ทั้งภาพรวมและรายขอคําถามอยูในระดับปานกลาง (X  = 3.44, S.D. = 0.95) 
คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 3.36-3.56 เมื่อพิจารณาเปนรายขอคําถามเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปนอยได ดังน้ี มากที่สุด คือ มีการรวมกันเรียงลําดับโครงการ กิจกรรม นําไปสูการปฏิบัติใน
การจัดทําแผนกลยุทธ (X  = 3.56, S.D. = 0.91) รองลงมา คือ มีการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดรวมกัน 
เพื่อใชในการกําหนดกลยุทธ (X  = 3.51, S.D. = 0.94) และนอยที่สุด คือ มีการรวมกันกําหนดนโยบาย
เพื่อสงเสริมการดําเนินงานตามยุทธศาสตร (X  = 3.36, S.D. = 0.97) 
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ตารางท่ี 4.5 คามัชฌิมเลขคณิต (X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับการบริหารเชิงกลยุทธ
ของผูบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดานการปฏิบัติตามกลยุทธ 

(n = 247) 
ขอ การปฏิบัติตามกลยุทธ X  S.D. ระดับ 
1 มีการแตงต้ังคณะกรรมการในการทํางานเพื่อกําหนดหนาที่

ความรับผิดชอบใหชัดเจน 3.71 .88 
มาก 

2 มีการจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธอยาง
ชัดเจน 3.60 .90 

มาก 

3 กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผูมีสวนรวมใหชัดเจน
และทําความเขาใจใหตรงกันทุกฝาย 3.64 .89 

มาก 

4 ดําเนินการตามแผนกลยุทธที่ไดรวมกันกําหนดไว 3.47 .87 ปานกลาง 
รวม (X3) 3.61 .89 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.5 พบวา การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ดานการปฏิบัติตามกลยุทธ ทั้งภาพรวมและรายขอคําถามอยูในระดับมาก (X = 3.61, S.D. = 0.89)  
คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 3.47-3.71 เมื่อพิจารณาเปนรายขอคําถามเรียงลําดับ คามัชฌิมเลขคณิต    
จากมากไปนอย ไดดังน้ี มากที่สุด คือ มีการแตงต้ังคณะกรรมการในการทํางานเพื่อกําหนดหนาที่ความ
รับผิดชอบใหชัดเจน (X  = 3.71, S.D. = 0.88) รองลงมา คือ กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผูมี
สวนรวมใหชัดเจนและทําความเขาใจใหตรงกันทุกฝาย (X  = 3.64, S.D. = 0.89) และนอยที่สุด คือ 
ดําเนินการตามแผนกลยุทธที่ไดรวมกันกําหนดไว (X  = 3.47, S.D. = 0.87)  
 
ตารางท่ี 4.6  คามัชฌิมเลขคณิต (X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับการบริหารเชิงกลยุทธ

ของผูบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดานการประเมินผลและการควบคุม 
(n = 247) 

ขอ การประเมินผลและการควบคุม X  S.D. ระดับ 
1 แตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลกลยุทธของมหาวิทยาลัย 3.56 0.95 มาก 
2 กําหนดปฏิทินการประเมินกลยุทธของมหาวิทยาลัยเปนระยะ 3.53 0.97 มาก 
3 สรางเครื่องมือในการประเมินกลยุทธ 3.43 0.99 ปานกลาง 
4 ติดตามผลการประเมินกลยุทธที่ ดําเนินการตามปฏิทินที่

กําหนดไว 3.41 0.97 
ปานกลาง 

5 รายงานผลการดําเนินการตามกลยุทธใหผูมีสวนเกี่ยวของทุก
ฝายทราบ 3.41 0.97 

ปานกลาง 

6 ปรับปรุงแกไขกลยุทธของมหาวิทยาลัยที่บกพรองใหมีความ
สมบูรณเหมาะสมกับมหาวิทยาลัยมากข้ึน 3.40 0.96 

ปานกลาง 

รวม (X4) 3.46 0.97 ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 4.6 พบวา การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ดานการประเมินการควบคุม ทั้งภาพรวมและรายขอคําถามอยูในระดับปานกลาง (X  = 3.46, S.D. = 0.97) 
คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 3.40-3.56 เมื่อพิจารณาเปนรายขอคําถามเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิต     
จากมากไปนอยได ดังน้ี มากที่สุด คือ แตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลกลยุทธของมหาวิทยาลัย (X  = 
3.56, S.D. = 0.95) รองลงมา คือ กําหนดปฏิทินการประเมินกลยุทธของมหาวิทยาลัยเปนระยะ (X  = 
3.53, S.D. = 0.97) และนอยที่สุด คือ ปรับปรุงแกไขกลยุทธของมหาวิทยาลัยที่บกพรองใหมีความ
สมบูรณเหมาะสมกับมหาวิทยาลัยมากข้ึน (X  = 3.40 , S.D. = 0.96) 
 

 ตอนที่ 3 คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 จากการศึกษาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อทราบวาอยู         
ในระดับใด เปนการวิเคราะหคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทั้ง 5 ดาน         
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ซึ่งวิเคราะห
จากคามัชฌิมเลขคณิต (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยภาพรวมและจําแนกเปนรายดาน    
ดังตารางที่ 4.7-4.16 
 
ตารางท่ี 4.7 คามัชฌิมเลขคณิต (X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
(n = 247) 

ขอ คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย X  S.D. ระดับ 
1 ดานปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 3.60 0.92 มาก 
2 ดานการผลิตบัณฑิต 3.64 0.89 มาก 
3 ดานกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 3.54 0.93 มาก 
4 ดานการวิจัย 3.44 0.98 ปานกลาง 
5 ดานการบริการวิชาการแกสังคม 3.59 0.90 มาก 
6 ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3.73 0.90 มาก 
7 ดานการบริหารและการจัดการ 3.54 0.90 มาก 
8 ดานการเงินและงบประมาณ 3.65 0.88 มาก 
9 ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3.64 0.87 มาก 

โดยภาพรวม (Ytot) 3.60 0.91 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.7 พบวา คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยภาพรวม 
และรายดานอยูในระดับมาก (X  = 3.60, S.D. = 0.91) คามัชฌิมเลขคณิตอยู ระหวาง 3.44-3.73        
เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ไดดังน้ี มากที่สุดคือ ดานการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (X  = 3.73, S.D. = 0.90) รองลงมา คือ ดานการเงินและงบประมาณ 
(X  = 3.65, S.D. = 0.88) และนอยที่สุด คือ ดานการวิจัย (X = 3.44, S.D. = 0.98) 
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ตารางท่ี 4.8  คามัชฌิมเลขคณิต (X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดานปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผน
ดําเนินการ 

(n = 247) 

ขอ ดานปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ X  S.D. ระดับ 

1 ผูบริหารมีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการ
ประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการงานวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3.80 0.86 มาก 

2 ผูบริหารมีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําปและ
คาเปาหมายของแตละตัวบง ช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป  3.66 0.89 มาก 

3 ผูบริหารมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 
พันธกิจ 3.61 0.91 มาก 

4 ผูบริหารมีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบง ช้ีของ
แผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผล
ตอผูบริหารเพื่อพิจารณา 3.55 0.94 มาก 

5 ผูบริหารมีการประเมินการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกล
ยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารและสภา
สถาบันเพื่อพิจารณา 3.46 0.95 ปานกลาง 

6 ผูบริหารมีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ
ของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 3.50 0.95 มาก 

รวม (Y1) 3.60 0.92 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.8 พบวา คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดานปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ ในภาพรวมและรายขอคําถามอยูในระดับมาก (X = 3.60, 
S.D. = 0.92) คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 3.46-3.80 เมื่อเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยได
ดังน้ี มากที่สุด คือ ผูบริหารมีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ 
คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการงานวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(X  =3.80, S.D. = 0.86) รองลงมา คือ ผูบริหารมีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําปและ
คาเปาหมายของแตละตัวบงช้ี เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
การประจําป (X  = 3.66, S.D. = 0.89) และนอยที่สุด คือ ผูบริหารมีการประเมินการดําเนินงานตามตัว
บงช้ีของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้งและรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
(X  = 3.46, S.D. = 0.95)  
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ตารางท่ี 4.9  คามัชฌิมเลขคณิต (X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดานการผลิตบัณฑิต 

(n = 247) 
ขอ ดานการผลิตบัณฑิต X  S.D. ระดับ 
1 มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลกัสตูร

ตามแนวทางปฏิบั ติที่ กํ าหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 3.90 0.88 มาก 

2 มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบทีก่าํหนด 3.85 0.90 มาก 

3 ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 3.86 0.88 มาก 

4 มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบัน 
กับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตร  3.65 0.84 มาก 

5 มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ 
เทคนิคการสอนและการวัดผลและมีแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 3.61 0.87 มาก 

6 มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 3.58 0.83 มาก 

7 มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจ
ใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ 3.42 1.00 

ปาน
กลาง 

8 มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู
และทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการ
วัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 3.51 0.93 มาก 

9 มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
และดูแลควบคุมใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 3.57 0.92 มาก 

10 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 3.51 0.93 มาก 

11 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 3.55 0.94 มาก 

12 มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา 3.62 0.97 มาก 

13 มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษาอยางนอยในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณ
การศึกษา และจุดเช่ือมตออินเตอรเน็ต 3.75 0.87 มาก 
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ขอ ดานการผลิตบัณฑิต X  S.D. ระดับ 
14 มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่น ๆ อยางนอยใน

ดานงานทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือ
จัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา 3.71 0.91 มาก 

15 มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยางนอยในเรื่องประปา ไฟฟา 
ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและ
อุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตาง ๆ โดยเปนไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 3.69 0.91 มาก 

16 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 3.64 0.86 มาก 

18 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการให
ผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทาํวิจยั 3.68 0.80 มาก 

19 มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวน 
การเรียนการสอนทุกหลักสูตร 3.63 0.89 มาก 

20 มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวน 
การจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 3.51 0.90 มาก 

21 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู ทุกรายวิชาตามผล
การประเมินรายวิชา 3.57 0.89 มาก 

22 มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิตอยางนอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับ
ปริญญาตร ีทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 3.57 0.84 มาก 

23 มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศและงบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 3.55 0.91 มาก 

24 มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือ
นําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือ
ที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 3.66 0.95 มาก 

25 มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน 3.79 0.85 มาก 

26 มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจาก
วิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและมีการ
รับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน 3.63 0.89 มาก 
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ขอ ดานการผลิตบัณฑิต X  S.D. ระดับ 

หรือหนวยงานวิชาชีพ 
27 มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับ

นักศึกษาที่ตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร 3.65 0.88 มาก 
รวม (Y2) 3.64 0.89 มาก 

  
 จากตารางที่ 4.9 พบวา คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดานการผลิตบัณฑิต 
ในภาพรวมและรายขอคําถามอยูในระดับมาก (X  = 3.64, S.D. = 0.89) คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 
3.42-3.90 เมื่อเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ไดดังน้ี มากที่สุดคือ มีระบบและกลไกการ
เปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบั ติที่กํ าหนดโดยคณะกรรมการ              
การอุดมศึกษาและดําเนินการตามระบบที่กําหนด (X  =3.90, S.D. =0.88) รองลงมาคือทุกหลักสูตรมี
การดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแหงชาติ (X  = 3.86, S.D. =0.88) และนอยที่สุด มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญ
และกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ (X  
=3.42, S.D. =1.00)  
 

ตารางท่ี 4.10 คามัชฌิมเลขคณิต (X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดานกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

(n = 247) 
ขอ ดานกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา X  S.D. ระดับ 
1 มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช

ชีวิตแกนักศึกษา 3.66 .92 มาก 
2 มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา 3.63 .88 มาก 
3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและ

วิชาชีพแกนักศึกษา 3.65 .91 มาก 
4 มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา 3.42 1.00 ปานกลาง 
5 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา 3.39 1.02 ปานกลาง 
6 มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปน

ขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความตองการของนักศึกษา 3.55 .90 มาก 
7 มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 3.53 .92 มาก 
8 มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพ

ภายในสถาบันและระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 3.56 .90 มาก 
9 มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 3.54 .92 มาก 
10 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด

กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 3.49 .92 ปานกลาง 
รวม (Y3) 3.54 .93 มาก 
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 จากตารางที่ 4.10 พบวา คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยดานกิจกรรม
การพัฒนานักศึกษา ในภาพรวมและรายขอคําถามอยูในระดับมาก (X  = 3.54, S.D. = 0.93) คามัชฌิม
เลขคณิตอยูระหวาง 3.39-3.66 เมื่อเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยไดดังน้ี มากที่สุด คือ มี
การจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา (X  =3.66, S.D. = 0.92 ) 
รองลงมา คือ มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา (X  = 3.65, 
S.D. = 0.91) และนอยที่สุด คือ มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา (X  = 3.39, 
S.D. =1.02) 
 
ตารางท่ี 4.11 คามัชฌิมเลขคณิต (X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดานการวิจัย 
(n = 247) 

ขอ ดานการวิจัย X  S.D. ระดับ 
1 มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพื่อให

บรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัยของสถาบัน และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด 3.61 .96 มาก 

2 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการ
จัดการเรียนการสอน 3.53 .87 มาก 

3 มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและให
ความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและ
นักวิจัย 3.56 .96 มาก 

4 มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรือ
งานสรางสรรค 3.45 .96 ปานกลาง 

5 มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค
ตามอัตลักษณของสถาบัน 3.50 .95 มาก 

6 มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 3.35 1.06 ปานกลาง 

7 มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะห
ความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่
คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 3.43 1.02 ปานกลาง 

8 มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิด
ประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงาน
ภายนอกหรือชุมชน 

 
 

3.33 

 
 

.98 

 
 

ปานกลาง 
9 มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัย 3.33 1.02 ปานกลาง 
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ขอ ดานการวิจัย X  S.D. ระดับ 
หรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 

รวม (Y4) 3.44 .98 ปานกลาง 
  
 จากตารางที่ 4.11 พบวา คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยดานการวิจัย 
ในภาพรวมและรายขอคําถามอยูในระดับปานกลาง (X  = 3.44, S.D. = 0.98) คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 
3.33-3.61 เมื่อเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ไดดังน้ี มากที่สุด คือ มีระบบและกลไก
บริหารงานวิจัย หรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัยของสถาบันและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด (X  =3.61, S.D. = 0.96) รองลงมา คือ มีการพัฒนาศักยภาพดาน
การวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัย 
(X  = 3.56, S.D. = 0.96) และคานอยที่สุด คือ มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธ์ิของ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด (X  = 3.33, 
S.D. =1.02) 
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ตารางท่ี 4.12 คามัชฌิมเลขคณิต (X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดานการบริการวิชาการแกสังคม 

(n =247) 
ขอ ดานการบริการวิชาการแกสังคม X  S.D. ระดับ 
1 มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และ

ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 3.61 .88 มาก 
2 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการ

ทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 3.57 .93 มาก 
3 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน

การสอน 3.69 .85 มาก 
4 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการ

ทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 3.67 .88 มาก 
5 มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ

ภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการกําหนด
ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนน
ของสถาบัน 3.51 .91 มาก 

6 มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ 
หรือหนวยงานวิชาชีพ 3.53 .91 มาก 

7 มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทาง
วิชาการตอสังคม 3.53 .91 มาก 

8 มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและ
ถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสู
สาธารณชน 3.60 .91 มาก 

รวม (Y5) 3.59 .90 มาก 
  
 จากตารางที่ 4.12 พบวา คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดานการบริการ 
วิชาการแกสังคม ในภาพรวมและรายขอคําถามอยูในระดับมาก (X  = 3.44, S.D. = 0.98) คามัชฌิมเลขคณิต
อยูระหวาง 3.51-3.69 เมื่อเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ไดดังน้ี มากที่สุด คือ มีการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน (X  =3.69, S.D.= 0.85) รองลงมา คือ มีการนํา
ผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย (X  = 3.67, S.D. = 0.88 ) และนอยที่สุด คือ มีการสํารวจความตองการของชุมชนหรือภาครัฐ 
หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการ
ทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน (X  = 3.51, S.D. =0.91) 
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ตารางท่ี 4.13 คามัชฌิมเลขคณิต (X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

(n = 247) 
ขอ ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม X  S.D. ระดับ 
1 มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ

ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 3.77 .90 มาก 
2 มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 3.77 .89 มาก 
3 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 3.73 .86 มาก 

4 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา 3.64 .93 มาก 

รวม (Y5) 3.73 .90 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.13 พบวา คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดานการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในภาพรวมและรายขอคําถามอยูในระดับมาก (X  = 3.73, S.D. = 0.90)             
คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 3.64-3.77 เมื่อเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยไดดังน้ี             
มากที่สุดคือ มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
(X  = 3.77, S.D. = 0.90) รองลงมา คือ มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา (X  =3.77, S.D. = 0.89) และนอยที่สุด มีการนําผล
การประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา (X  =3.64, S.D. =0.93) 
 
ตารางท่ี 4.14 คามัชฌิมเลขคณิต (X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดานการบริหารและการจัดการ 
(n = 247) 

ขอ ดานการบริหารและการจัดการ X  S.D. ระดับ 
1 สภาสถาบันปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและ

มี การประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา 3.63 .86 มาก 
2 ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถ

ถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการ
วางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 3.59 .90 มาก 
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ขอ ดานการบริหารและการจัดการ X  S.D. ระดับ 
3 ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

ตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการ
ดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 3.64 .89 มาก 

4 ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตาม
ความเหมาะสม 3.69 .85 มาก 

5 ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงานเพื่อให
สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 3.62 .84 มาก 

6 ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึง
ประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย 3.62 .89 มาก 

7 สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและ
ผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยาง
เปนรูปธรรม 3.57 .85 มาก 

8 มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการ
ความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบันอยางนอย
ครอบคลุมพันธกิจ ดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 3.61 .89 มาก 

9 มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรูทักษะของผูมี
ประสบการณตรงเพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ ดีตามประเด็น
ความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุม 
เปาหมายที่กําหนด 3.50 .88 มาก 

10 มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษา
ปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาที่เปนลายลักษณอักษร 
(explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง 
(tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการ
ปฏิบัติงานจริง 3.52 .90 มาก 

11 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ
ของสถาบัน โดยอยางนอยตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริหาร จัดการและการเงิน และสามารถนําไปใชใน
การดําเนินงานประกันคุณภาพ 3.53 .94 มาก 

12 มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู ใชระบบ
สารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 3.45 .94 ปานกลาง 

13 มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่
เกี่ยวของตามที่กําหนด 3.46 .95 ปานกลาง 

14 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและ
ดําเนินการตามแผน 3.35 .98 ปานกลาง 
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ขอ ดานการบริหารและการจัดการ X  S.D. ระดับ 
15 มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไป

ใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 3.33 .98 ปานกลาง 
รวม (Y5) 3.54 .90 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.14 พบวา คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดานการบริหาร
และการจัดการ ในภาพรวมและรายขอคําถามอยูในระดับมาก (X  = 3.54, S.D. = 0.90) คามัชฌิมเลขคณิตอยู
ระหวาง 3.33-3.69 เมื่อเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ไดดังน้ี มากที่สุด คือ ผูบริหาร
สนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากร
ตามความเหมาะสม (X  =3.69, S.D. = 0.85 ) รองลงมา คือ ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมิน 
ผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยัง
บุคลากรในสถาบัน (X  = 3.64, S.D. = 0.89 ) และนอยที่สุด คือ มีการนําผลการประเมินและ
ขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป (X  = 
3.33, S.D. =0.98) 
 
ตารางท่ี 4.15 คามัชฌิมเลขคณิต (X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดานการเงินและงบประมาณ 
(n = 247) 

ขอ ดานการเงินและงบประมาณ X  S.D. ระดับ 
1 มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของ

สถาบัน 3.73 .85 มาก 
2 มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละ

พันธกิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 3.73 .89 มาก 
3 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอ

สภาสถาบันอยางนอยปละ 2 ครั้ง 3.62 .86 มาก 
4 มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย 

และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบัน
อยางตอเน่ือง 3.62 .92 มาก 

5 มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ 
ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่
สถาบันกําหนด 3.62 .87 มาก 

6 ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตาม
เปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการ
วางแผนและการตัดสินใจ 3.58 .91 มาก 

รวม (Y5) 3.65 .88 มาก 
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 จากตารางที่ 4.15 พบวา คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดานการเงินและ
งบประมาณในภาพรวมและรายขอคําถามอยูในระดับปานกลาง (X  = 3.65, S.D. = 0.88) คามัชฌิม
เลขคณิตอยูระหวาง 3.58 – 3.73 เมื่อเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ไดดังน้ี มากที่สุด คือ 
มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน (X  =3.73, S.D. = 0.85) รองลงมา คือ              
มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร           
(X  = 3.73 , S.D. = 0.89) และนอยทีสุ่ด คือ ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย 
และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ (X  = 3.58, S.D. =0.91)  
 

ตารางท่ี 4.16 คามัชฌิมเลขคณิต (X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

(n = 247) 
ขอ ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ X  S.D. ระดับ 
1 มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบาย
และผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 3.72 .82 มาก 

2 มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุง
การทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี 3.66 .88 มาก 

3 มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพ 
การศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตาม
พันธกิจของสถาบัน 3.65 .88 มาก 

4 มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 3.61 .94 มาก 

5 มีแนวปฏิบั ติที่ ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่หนวยงานพัฒนาข้ึน และเผยแพรใหหนวยงานอื่น
สามารถนําไปใชประโยชน 3.55 .90 มาก 

รวม (Y5) 3.64 .88 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.16 พบวา คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดานระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ ในภาพรวมและรายขอคําถามอยูในระดับมาก (X  = 3.64, S.D. = 0.88) 
คามัชฌิมเลขคณิตอยูระหวาง 3.55 – 3.72 เมื่อเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ไดดังน้ี   
มากที่สุด คือ มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน                
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน (X  =3.72, S.D. = 0.82 ) รองลงมา 
คือ มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนา
ผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี  (X  = 3.66, S.D. = 0.88) และนอยที่สุด คือ 
มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาข้ึน และเผยแพรให
หนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน (X  =3.55, S.D. =0.90)  
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 จากตารางที่ 4.17 พบวา โดยภาพรวมการบริหารเชิงกลยุทธ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
มีความสัมพันธกับคุณภาพการศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาความสัมพันธกัน          
ในทางบวก (r = .860**) 
 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การบริหารเชิงกลยุทธ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ดานการจัดทํากลยุทธ (x2) ที่มีความสัมพันธกับคุณภาพการศึกษากับดานปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค
และแผนดําเนินการ (y1) มากที่สุด (r = .818**) อันดับที่ 2 คือ ดานการปฏิบัติตามกลยุทธ (x3) กับดานปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ (y1) (r = .817**) อันดับที่ 3 คือ ดานการตรวจสอบ 
สภาพแวดลอม (x1) กับดานปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ (y1) (r = .804**) 
และนอยที่สุด คือ ดานการประเมินผลและการควบคุม (x4) กับ ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (y6)  (r = .532**)  
 สรุปผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พบวา การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี
ความสัมพันธกันในทางบวกหรือมีความสัมพันธกันในลักษณะที่คลอยตามกัน 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 4.1 การบริหารเชิงกลยุทธของผูบรหิารกบัคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย 
มหามกุฏราชวิทยาลัยที่มีความสัมพันธกันในทางบวกมากทีสุ่ด 

 

 พบวา การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร ดานการตรวจสอบสภาพแวดลอม (x1) ดานการจัดทํา
กลยุทธ (x2) และดานการปฏิบัติตามกลยุทธ (x3) มีความสัมพันธกันในทางบวกกับคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (Ytot) มากที่สุด 

 

การตรวจสอบสภาพแวดลอม  (x1) 

 

การจัดทํากลยุทธ (x2) 

 
 
 

คุณภาพการศึกษาของ 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 

(Ytot) 
           

การปฏิบัติตามกลยุทธ (x3) 
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 ตอนที่ 4 การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 การวิเคราะหการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปนการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
ของเพียรสัน ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.17  

 

ตารางท่ี 4.17 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในภาพรวม 
                                                                                                                                                                                               n = 247      

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Xtot Ytot 
X1 1               
X2 .876** 1              
X3 .789** .806** 1             
X4 .774** .827** .807** 1            
Y1 .804** .818** .817** .786** 1           
Y2 .766** .767** .750** .684** .805** 1          
Y3 .696** .732** .699** .667** .743** .811** 1         
Y4 .685** .718** .649** .641** .742** .770** .783** 1        
Y5 .730** .740** .700** .677** .758** .856** .804** .750** 1       
Y6 .592** .580** .584** .532** .639** .754** .671** .606** .776** 1      
Y7 .787** .779** .774** .708** .804** .868** .825** .770** .880** .777** 1     
Y8 .745** .757** .756** .703** .789** .781** .709** .711** .765** .677** .824** 1    
Y9 .686** .731** .702** .652** .732** .792** .760** .721** .784** .696** .845** .808** 1   
Xtot .926** .946** .915** .922** .869** .799** .753** .726** .767** .616** .821** .797** .746** 1  
Ytot .809** .826** .802** .754** .875** .925** .887** .859** .920** .824** .947** .880** .890** .860** 1 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 



 

บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
  การวิจัยเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยัมหามกฏุ-
ราชวิทยาลัย มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏ-
ราชวิทยาลัย 2) เพื่อศึกษาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ
ระหวางการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
การวิจยัครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบเจาะจง (Purposive sampling)โดยใชมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
สวนกลาง และ 7 วิทยาเขต โดยกําหนดผูใหขอมูลประกอบดวยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
สวนกลาง และ 7 วิทยาเขต ดังน้ี 1) ผูบริหาร 40  รูป/คน 2) บุคลากรสายอาจารย/ผูสอน 112 รูป/คน  
3) บุคลากรสายสนับสนุน 112 รูป/คน รวมผูใหขอมูลจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยสวนกลาง 
และ 7 วิทยาเขต จํานวน 264 รูป/คน โดยไดรับแบบสอบถามคืนมาทั้งหมด 247 ฉบับ คิดเปนรอยละ 
93.56 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร 
ตามแนวคิดของ วีลเล็นและฮังเกอร (wheelen and Hunger) ประกอบดวยองคประกอบ 4 ดาน คือ 
1) ดานการตรวจสภาพแวดลอม  2) ดานการจัดทํากลยุทธ 3) ดานการปฏิบัติตามกลยุทธ 4) ดานการ
ประเมินผลการควบคุมและคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตามกฎกระทรวง 
วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 จํานวน 9 ดาน คือ 1) ดานปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 2) ดานการผลิตบัณฑิต 3) ดานกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 4) ดาน
การวิจัย 5) ดานการบริการวิชาการแกสังคม 6) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 7) ดานการบริหาร
และการจัดการ 8) ดานการเงินและงบประมาณ 9) ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพโดยสถิติ
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ ความถ่ี (frequency) และคารอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต 
(arithmetic mean : X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) และใชการวิเคราะห
คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson's correlation) 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผลของการวิจัย สามารถสรุปผลไดดังน้ี 
 1. การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏ-               
ราชวิทยาลัย โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคามัชฌิม-
เลขคณิตจากมากไปนอย ไดดังน้ี มากที่สุดคือ ดานการปฏิบัติตามกลยุทธ รองลงมา คือ ดานการ
ตรวจสอบสภาพแวดลอม และนอยที่สุด ดานการจัดทํากลยุทธ  
 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 
 1.1 การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏ-                       
ราชวิทยาลัย ดานการตรวจสอบสภาพแวดลอม ทั้งภาพรวมและรายขอคําถาม อยูในระดับมาก             
เมื่อพิจารณาเปนรายขอคําถามเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ไดดังน้ี มากที่สุด คือ              
มีการประชุมช้ีแจงและใหความรูเกี่ยวกับกลยุทธ นโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจของการบริหารมหาวิทยาลัย
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ใหผูมีสวนเกี่ยวของทราบ รองลงมา คือ มีการรวมกันกําหนดโครงสรางการบริหารงานที่เปนระบบชัดเจน 
และนอยที่สุด คือ มีการรวมกันวิเคราะหทางเลือกที่นํามาใชในกําหนดกลยุทธ 
 1.2 การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ดานการจัดทํากลยุทธ ทั้งภาพรวมและรายขอคําถามอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
คําถามเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ไดดังน้ี มากที่สุด คือ มีการรวมกันเรียงลําดับ
โครงการ กิจกรรม นําไปสูการปฏิบัติในการจัดทําแผนกลยุทธ รองลงมา คือ มีการเลือกทางเลือกที่ดี
ที่สุดรวมกัน เพื่อใชในการกําหนดกลยุทธ และนอยที่สุด คือ มีการรวมกันกําหนดนโยบายเพื่อสงเสริม 
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร 
 1.3 การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏ-                  
ราชวิทยาลัย ดานการปฏิบัติตามกลยุทธ ทั้งภาพรวมและรายขอคําถามอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอคําถามเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ไดดังน้ี มากที่สุด คือ มีการแตงต้ัง
คณะกรรมการในการทํางานเพื่อกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจน รองลงมา คือ กําหนดหนาที่
ความรับผิดชอบของผูมีสวนรวมใหชัดเจนและทําความเขาใจใหตรงกันทุกฝาย และนอยที่สุด คือ 
ดําเนินการตามแผนกลยุทธที่ไดรวมกันกําหนดไว 
 1.4 การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏ-              
ราชวิทยาลัย ดานการประเมินผลและการควบคุม ทั้งภาพรวมและรายขอคําถามอยูในระดับปานกลาง                    
เมื่อพิจารณาเปนรายขอคําถามเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ไดดังน้ี มากที่สุด คือ แตงต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลกลยุทธของมหาวิทยาลัย รองลงมา คือ กําหนดปฏิทินการประเมินกลยุทธของ
มหาวิทยาลัยเปนระยะ และนอยที่สุด คือ ปรับปรุงแกไขกลยุทธของมหาวิทยาลัยที่บกพรองใหมีความสมบูรณ
เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยมากข้ึน   
 2. คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ไดดังน้ี มากที่สุด
คือ ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รองลงมา คือ ดานการเงินและงบประมาณ และนอยที่สุด 
คือ ดานการวิจัย 
 2.1 พบวาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดานปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค 
และแผนดําเนินการ ในภาพรวมและรายขอคําถามอยูในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิต              
จากมากไปนอย ไดดังน้ี มากที่สุด คือ ผูบริหารมีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการ
ประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการงานวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม รองลงมา คือ ผูบริหารมีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําปและคา
เปาหมายของแตละตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ประจําป และนอยที่สุด คือ ผูบริหารมีการประเมินการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ อยางนอย             
ปละ 1 ครั้งและรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
 2.2 พบวา คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดานการผลิตบัณฑิต                   
ในภาพรวมและรายขอคําถามอยูในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ไดดังน้ี             
มากที่สุด คือ มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาและดําเนินการตามระบบที่กําหนด รองลงมา คือ ทุกหลักสูตร              
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มีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติและนอยที่สุด มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดีและสรางขวัญและกําลังใจให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.3 พบวา คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดานกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา ในภาพรวมและรายขอคําถามอยูในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย 
ไดดังน้ี มากที่สุด คือ มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 
รองลงมาคือ มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษาและ           
นอยที่สุด คือ มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา 
 2.4 พบวา คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดานการวิจัยในภาพรวม
และรายขอคําถามอยูในระดับปานกลาง เมื่อเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ไดดังน้ี มากที่สุด 
คือ มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัย
ของสถาบันและดําเนินการตามระบบที่กําหนด รองลงมา คือ มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรือ
งานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัย และนอยที่สุด 
คือ มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด (X  = 3.33, S.D. =1.02) 
 2.5 พบวา คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดานการบริการวิชาการ
แกสังคม ในภาพรวมและรายขอคําถามอยูในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย 
ไดดังน้ี มากที่สุด คือ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน รองลงมา 
คือ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย และนอยที่สุด คือ มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐหรือภาคเอกชน 
หรือหนวยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตาม
จุดเนนของสถาบัน 
 2.6 คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ในภาพรวมและรายขอคําถามอยูในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
นอย ไดดังน้ี มากที่สุด คือ มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด รองลงมา คือ มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา และนอยที่สุด มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 2.7 พบวา คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดานการบริหารและ            
การจัดการ ในภาพรวมและรายขอคําถามอยูในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย 
ไดดังน้ี มากที่สุด คือ ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจ
ในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม รองลงมา คือ ผูบริหารมีการกํากับติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยัง
บุคลากรในสถาบัน และนอยที่สุด คือ มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช
ในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 
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 2.8 พบวา คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดานการเงินและงบประมาณใน
ภาพรวมและรายขอคําถามอยูในระดับปานกลาง เมื่อเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย             
ไดดังน้ี มากที่สุด คือ มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน รองลงมา คือ            
มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและ
บุคลากร และนอยที่สุด คือ ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และ
นําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 2.9 พบวา คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดานระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ ในภาพรวมและรายขอคําถามอยูในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมาก
ไปนอยไดดังน้ี มากที่สุด คือ มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน รองลงมา คือ มีการ
นําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี และนอยที่สุด คือ มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาข้ึน และเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใช
ประโยชน 
 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 จากสรุปผลการวิจัยเรื่อง “การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย” สามารถนํามาอภิปรายผลการวิจัยได ดังน้ี 
 1. การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยภาพรวม
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ไมเปนไปตามสมมติฐาน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ ผูบริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
มุงมั่นบริหารงานเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามวิสัยทัศนที่มหาวิทยาลัยต้ังไวตามองคประกอบทั้ง 4 คือ 
การตรวจสอบสภาพแวดลอม การจัดทํากลยุทธ การปฏิบัติตามกลยุทธ และการประเมินผลการควบคุม 
(wheelen and Hunger) เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กระบวนการบริหาร
เชิงกลยุทธ ชวยใหผูบริหารเกิดความเขาใจตอการเปลี่ยนแปลงและมีวิสัยทัศนตออนาคต ทําให
สามารถกําหนดจุดประสงค และทิศทางการดําเนินงานขององคการไดอยางเปนรูปธรรม (จินตนา บุญบงการ 
และณัฏฐพันธ เขจรนันทน) การจัดการเชิงกลยุทธจึงเปนการกําหนดทิศทางหรือวิถีทางในการ
ดําเนินงานขององคการ เพื่อใหงานบรรลุผลตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนดไว ซึ่งการกําหนด
แนวทางหรือทิศทางในการดําเนินงานน้ัน ผูบริหารจําเปนจะตองทําการวิเคราะหและประเมินปจจัย
ตาง ๆ ที่เกิดจากสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกองคการ เพื่อจัดทําแผนงานดําเนินงานที่เหมาะสมที่สุด 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ (พิบูล ทีปะปาล, 2551, หนา 10) สอดคลองกับรุง
ทิวา หงษอินทร ไดทําวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกุลยุทธกับประสิทธิผลการบริหาร
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 ผลการศึกษาวิจัยพบวา              
การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 
โดยภาพรวมคาระดับคุณภาพอยูในระดับมาก ยังไดสอดคลองกับพรรณนภา  อิงพงษพันธ ไดทําการวิจัย
เรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับผลการปฏิบัติงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 พบวา การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารในสถานศึกษา
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สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
รวมทั้งสอดคลองกับรีด (Reid) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธและ
ภาวะผูนําในสถาบันอุดมศึกษาที่อยูในกํากับของรัฐโคโลราโดและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ผลการวิจัยพบวา ประเภทตาง ๆ ของภาวะผูนําน้ันมีความสัมพันธกับประเภทการบริหารเชิงกลยุทธ 
และสอดคลองกับพิมลพรรณ ดุษิยามี ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร
สถานศึกษาเอกชน พบวา การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก  
 เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยไดดังน้ี  
 1.1 การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดานการปฏิบัติ 
ตามกลยุทธ ทั้งในภาพรวมและขอคําถามอยูในระดับมาก เน่ืองจากการทํางานของมหาวิทยาลัยมหามกฏุ-
ราชวิทยาลัย มีการนํากลยุทธที่กําหนดไปปฏิบัติจริง ไดกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผูมีสวนรวม
ที่ชัดเจน ทําความเขาใจใหตรงกันทุกฝาย  จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธอยางชัดเจน 
เพื่อใหดําเนินการตามแผนกลยุทธที่ไดรวมกันกําหนดไว สอดคลองกับแนวคิดของ วีลเลน และฮังเกอร 
(Wheelen, Thomsa L. and Hunger, J. David, 2004, p. 9) ไดใหนิยามวา “การจัดการเชิงกลยุทธ 
หมายถึง ชุดของการตัดสินใจและการปฏิบัติการตาง ๆ ทางดานการจัดการ ซึ่งจะเปนตัวกําหนดการ
ดําเนินงานระยะยาวขององคกร ประกอบดวยการตรวจสภาพแวดลอม (environmental scanning)  
ทั้งภายในและภายนอกองคกร การจัดทํากลยุทธ (strategic formulation) ซึ่งเปนแผนกลยุทธหรือแผน
ระยะยาว การปฏิบัติตามกลยุทธ (strategy implementation) และการประเมินผลและการควบคุม 
(evaluation and control)” และไดกลาวเพิ่มเติมวา การบริหารเชิงกลยุทธเปนการบริหารที่มุงเนนที่การ
ตรวจสอบและประเมินโอกาส (opportunities) และอุปสรรคหรือขอจํากัด (threats) โดยคํานึงถึง จุดแข็ง 
(strengths) และจุดออน (weaknesses) ขององคกรเปนหลักสําคัญ สอดคลองกับ ทรงศักด์ิ ศรีวงษา  
ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธในสถานศึกษาประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
อุดรธานี พบวา การบริหารเชิงกลยุทธในสถานศึกษาประถมศึกษา ตามการรับรูของผูบริหารสถานศึกษา
และครูผูสอนอยูในระดับมาก ยังสอดคลองกับจันทรจิรา เพ็งคลาย ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาการมี
สวนรวมและการบริหารเชิงกลยุทธของเทศบาลตําบลในจังหวัดชุมพร พบวา การบริหารเชิงกลยุทธของ
เทศบาลตําบลในจังหวัดชุมพรโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากมาก
ไปหานอย 3 ลําดับ ไดแก การจัดทํากลยุทธการตรวจสอบสภาพแวดลอมและการปฏิบัติตามกลยุทธ 
 1.2 การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดานการ
ตรวจสอบสภาพแวดลอม อยูในระดับมากเปนเพราะวา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมีการประชุม
ช้ีแจงและใหความรูเกี่ยวกับกลยุทธ นโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจของการบริหารมหาวิทยาลัยใหผูมีสวน
เกี่ยวของทราบ มีการรวมกันวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในเพื่อดูจุดแข็งและจุดออน ทั้งน้ีเพราะการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมเปนการเริ่มตนของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของ จินตนา บุญบงการ (2544, หนา 44) กลาววา การบริหารเชิงกลยุทธ คือ กระบวนการที่ประกอบดวย
การวิเคราะหสภาพแวดลอม และขอมูลสําคัญของธุรกิจที่ใชในการประกอบการตัดสินใจ การวางแนว
ทางการดําเนินงานและควบคุมการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธขององคกร เพื่อที่จะสรางความมั่นใจวา 
องคกรสามารถที่จะดําเนินการไดอยางสอดคลองกับสภาพแวดลอมและสถานการณที่เกิดข้ึนมี
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พัฒนาการและแขงขันในอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ แม็คคาธี (Mc Carthy) 
ไดทําการศึกษาการวางแผนกลยุทธของวิทยาลัยชุมชนมิชิแกนและศึกษาผลงานการวางแผนที่มีตอ
ปจจัยดานการบรรยากาศบางประการ ผลการวิจัยพบวา วิทยาลัยชุมชนสวนมากใชการวางแผนกลยุทธ
มาแลวประมาณ 4-5 ป เพื่อปรับปรุงสถานภาพการทํางานตาง ๆ ใหดีข้ึน ลักษณะของแผนกลยุทธที่
สําคัญ ไดแก การวินิจฉัยพันธกิจ การวิเคราะหปจจัย การกําหนดเปาหมาย และการประเมินผล สวน
ลักษณะสําคัญรองลงมา ไดแก การพิจารณาทางเลือก การวิเคราะหวัฒนธรรมองคกร การปรับปรุง
ความเขาใจชุมชน การจัดสรรแหลงทรัพยากรใหเพียงพอกับการนําแผนไปใช และการปรับปรุง
สถานภาพดานการเงินและสอดคลองกับกาญจนา ศิริวงค ไดทําการวิจัย เรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธ
ในสถานศึกษาเถินวิทยา อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห
สภาพแวดลอมของสถานศึกษา 
 1.3 การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดานการประเมินผล
และการควบคุม อยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีการรายงานผลการ
ดําเนินการตามกลยุทธใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายทราบทุกป มีการติดตามผลการประเมินกลยุทธที่
ดําเนินการตามปฏิทินที่กําหนดไว เพราะการประเมินผลการควบคุมจะชวยช้ีใหเห็นจุดออนหรือ
ขอบกพรองของแผนกลยุทธที่ไดนําไปปฏิบัติ จะไดหาวิธีในการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของประโชค ชุมพล กลาววาการบริหารเชิงกลยุทธ คือ 
กระบวนการที่เกี่ยวของกับผูบริหารจากทุกฝายขององคกร  ในการกําหนดและปฏิบัติตามเปาหมายและ
กลยุทธขององคกร หรือเปนกระบวนการตอเน่ืองกัน ในการกําหนดการปฏิบัติการและการควบคุม ซึ่ง
เปนแผนหลัก เพื่อเปนแนวทางใหองคกรสามารถบรรลุเปาหมาย ภายใตสภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอกที่กําหนด สอดคลองกับ อาปร (Arpie) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธในองคกรที่
เนนผลการปฏิบัติงานเปนหลัก ผลการวิจัยพบวา นโยบายการบริหารองคกรที่มุงเนนผลการปฏิบัติงาน 
สงเสริมใหองคกรเกิดการยอมรับระบบการบริหารเชิงกลยุทธการเปลี่ยนแนวการบริหารงานน้ี                 
ยังสอดคลองกับไพรซ (Price) ไดศึกษาเกี่ยวกับการนําแผนกลยุทธที่เสนอไวไปปฏิบัติใชกรณีตัวอยาง
จากเขตพื้นที่สถานศึกษา 3 เขต ประเด็นที่ศึกษา ไดแก สภาพการนําแผนกลยุทธไปปฏิบัติในแตละ
เขตพื้นที่ระดับความตระหนักในการปฏิบัติตามแผนพื้นที่แตละสถานศึกษาระบุไว การประเมินระดับ
ความตระหนักในแผนงานในบรรดากรรมการผูทรงคุณวุฒิของแตละสถานศึกษา โดยการเปรียบเทียบ
กับผูบริหารสถานศึกษาและการประเมินความสัมพันธระหวางการรับรู การนําแผนกลยุทธไปปฏิบัติ
และตัวแปรอื่น ๆ สิ่งที่พบจากการศึกษาเสนอแนะวาสวนใหญของเปาหมายแผนกลยุทธมีการนําไปใช
ในบางระดับ ตามผูดูแลเขตพื้นที่สถานศึกษา กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคลองในบาง
ประเด็นและสอดคลองกับ กาญจนา ศิริวงค ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธในสถานศึกษา
เถินวิทยา อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการควบคุมและประเมินกลยุทธของ
สถานศึกษา โดยภาพรวมเห็นดวยในระดับปานกลาง การควบคุมและประเมินกลยุทธของสถานศึกษามีการ
ปฏิบัติจริง โดยประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการแตงต้ังคณะกรรมการประเมิน กลยุทธของ
สถานศึกษาที่เห็นวามีการปฏิบัติจริงมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือการปรับปรุงแกไขกลยุทธของสถานศึกษาที่
บกพรองใหมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน 
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 1.4 การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดานการ
จัดทํากลยุทธอยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีการจัดทํา
กลยุทธ ที่ผูเกี่ยวของทุกฝาย รวมกันกําหนดวัตถุประสงคของการจัดทํากลยุทธที่ชัดเจน รวมกัน
กําหนดนโยบายเพื่อสงเสริมการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดทําแผนระยะยาว
สําหรับนํามาใชในการบริหารงาน เพื่อใหเหมาะสมกับโอกาสและปญหาอุปสรรคที่เปนอยู ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของ รอบบินส และ โคลเตอร (Robbins & Coulter) ไดกลาวถึงการจัดการเชิงกลยุทธ (strategic 
management) คือ การตัดสินใจและการลงมือปฏิบัติของผูบริหาร ซึ่งเปนกําหนดการดําเนินงาน
ระยะยาวขององคกรที่ตองอาศัยกระบวนการจัดการที่เปนพื้นฐานขององคกร คือ การวางแผนการจัดองคกร 
การนําไปปฏิบัติและการควบคุม สอดคลองกับ เทแรน (Teran, 1997) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การวางแผนกลยุทธ
ระบบการศึกษาของโรงเรียนในเขตเมือง ผลการวิจัยพบวา การวางแผนเชิงกลยุทธ ของโรงเรียนดังกลาวมีผลดี
ตอโรงเรียนและทําใหผูบริหารมีความต้ังใจ กระตือรือรนในการรวมมือพัฒนางานกับผูนําชุมชนมากข้ึน ยัง
สอดคลองกับ บาลดวิน (Baldwin) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การใชกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธในโรงเรียน
ประถมศึกษา 2 แหง เพื่อวินิจฉัยและทําความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยที่สนับสนุนและยับย้ังการนํารูปแบบ
วางแผนกลยุทธมาใชในโรงเรียน ผลการศึกษาพบวา มีปจจัยทีส่นับสนุนการนํารูปแบบการวางแผนกลยุทธมา
ใช ไดแก ความเปนวิชาชีพของบุคลากร การสมานสามัคคีของบุคลากร ภาวะนําของครูใหญที่เปดเผยความ
ตองการ เปลี่ยนแปลงบุคลากรและการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับเทแรน (Teran, 1997)  
ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การวางแผนกลยุทธระบบการศึกษาของโรงเรียนในเขตเมือง ผลการวิจัยพบวา การวางแผน
เชิงกลยุทธ ของโรงเรียนดังกลาวมีผลดีตอโรงเรียนและทําใหผูบริหารมีความต้ังใจ กระตือรือรนในการรวมมือ
พัฒนางานกับผูนําชุมชนมากข้ึน 
 2. คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามหามกุฏราชวิทยาลัย พบวา โดยภาพรวม และราย
ดานอยูในระดับมาก 8 ดาน  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะมหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัยไดดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ไดบัญญัติไวเกี่ยวกับ
คุณภาพของการศึกษาในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กําหนดให
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และใน
มาตรา 49 กําหนดใหสถานศึกษาทกุแหงตองไดรับการประเมินภายนอกอยางนอย 1 ครั้ง ในทุก 5 ป 
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ธิดารักษ รัตนมณี (2555) กลาวไววา ความสําคัญและผลประโยชนที่ได
จากการประกันคุณภาพ คือ ผูเรียนและผูปกครองมีหลักประกันและความมั่นใจวาสถานศึกษาจะ
จัดการ ศึกษาที่มีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด และผูบริหารไดใชภาวะผูนําและความรู
ความสามารถในการบริหารงานอยางเปนระบบและมีความโปรงใส เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมี
คุณภาพเปนที่ยอมรับและนิยมชมชอบของผูปกครองและชุมชน ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ 
กอใหเกิดความภาคภูมิใจและเปนประโยชนตอสังคม สอดคลองกับจินตนา สระทองขาว (2554)                
ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยองคการที่สงผลตอการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน พบวา ปจจัยองคการในการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยภาพรวม
และในแตละดานอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
นอยได ดังน้ี 
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 2.1 คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามหามกุฏราชวิทยาลัย ดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม อยูในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองจาก มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งภารกิจที่สําคัญของมหาวิทยาลัยมหา 
มกุฏราชวิทยาลัย คือ ผลิตบัณฑิตใหมีความรูดี มีความประพฤติดี ดํารงชีพในสังคมดวยพรหมวิหาร
ธรรม เปนแหลงความรูและผูเ ช่ียวชาญวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่สามารถช้ีนําสังคมและ          
ยุติขอขัดแยงทางพุทธศาสนาได เปนสถาบันที่มีระบบบริหารและจัดการศึกษาที่ไดมาตรฐานสากลมี
การประเมินการประกันคุณภาพภายในเปนประจําทุกป เนนประสิทธิภาพของการตรวจสอบคุณภาพ
แบบเขม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สุภาวดี ตรีรัตน (2553, หนา 5) กลาวไววา การประกันคุณภาพการศึกษา 
หมายถึง การบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณภาพของผูเรียนอยางตอเน่ือง สรางความมั่นใจใหผูรับบริการทางการศึกษาทั้งผูรับบริการโดยตรง 
ไดแก ผูเรียน ผูปกครอง และผูรับบริการทางออม ไดแก สถานประกอบการ ประชาชน และสังคม
โดยรวม สอดคลองกับสนีด (Sneed) ไดศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพของการตรวจสอบคุณภาพโรงเรียน
ในการปรับปรุงโรงเรียนที่นาสนใจโดยสวนการศึกษาของนิวยอรค ผลการวิจัยพบวา กระบวนการ 
ตรวจสอบคุณภาพของโรงเรียนมีผลทําใหโรงเรียนไดปรับปรุงตนเอง ไดริเริ่มปรับปรุงโรงเรียนโดย
สมัครใจใชกระบวนการที่เรียกวา การตรวจสอบคุณภาพกระบวนการ ซึ่งถูกกําหนดโดยโรงเรียนที่
สนใจจะพัฒนาตนเอง และมีการกําหนดแนวทางการตรวจสอบตนเองโดยใชการสังเกต สัมภาษณ 
ผูสนับสนุนโรงเรียนที่อยูในชุมชนบริการ ผูปกครองและนักเรียน กระบวนการ SQR ทําใหโรงเรียนได
พัฒนาอยางรวดเร็ว 
 2.2 คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามหามกุฏราชวิทยาลัย ดานการเงินและ
งบประมาณ อยูในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผน
กลยุทธของสถาบันและมีแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจ มีการพัฒนาสถาบัน บุคลากรและผูบริหาร
ระดับสูง มีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไป
ใชในการวางแผนและการตัดสินใจ เรงพัฒนาดานการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการบริหารการเงนิ ทีเ่ปน
เครื่องช้ีใหเห็นวามหาวิทยาลัยมีความจําเปนจะตองพิจารณาทบทวนโดยเทียบเคียงกับสถาบันอุดมศึกษา
ของคฤหัสถที่บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพสูการเปน “มืออาชีพ” สอดคลองกับแนวคิดของ 
สํานักงานปฏิรูปการศึกษา กลาวไววา การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การใหหลักฐานขอมูลแก
สาธารณะชนเพื่อสรางความมั่นใจวาหนวยงานมีคุณภาพตามที่ระบุไวในหลักสูตรและมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา และสามารถดําเนินการใหเกิดคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในและ
ระบบการประกันคุณภาพภายนอก พรอมทั้งมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง ซึ่งสอดคลองกับมุกดา  จิตพรมมา 
ไดศึกษาเรื่อง การสรางแรงจูงใจใหบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการวิจัยพบวา บุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามข้ันตอนการวางแผน การดําเนินงาน การตรวจสอบผลการดําเนินงาน และการปรับปรุงและพัฒนา 
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง อุปสรรคตอการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินการประกันคุณภาพ 
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ทัศนะของบุคลากรตอแนวทางสรางแรงจูงใจใหมีสวนรวมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ภาพรวมอยูในระดับมาก 
 2.3 คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามหามกุฏราชวิทยาลัย ดานระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ อยูในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากมหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัยไดดําเนินงานประกัน 
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คุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ไดบัญญัติไวเกี่ยวกับ
คุณภาพของการศึกษาในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กําหนดให
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และใน
มาตรา 49 กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินภายนอกอยางนอย 1 ครั้ง ในทุก 5 ป 
การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเปนกลไกสําคัญที่ทําหนาที่สงเสริมและผลักดันใหกระบวนการทาํงาน
ของหนวยงานตาง ๆ  ในทุกระดับของวงการการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของดําเนินไปอยางประสาน
สอดรับการเปนระบบมุงหนาไปในทิศทางที่ไดรวมกันกําหนดไวเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการปฏิรูป
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก การพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ 
สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและคุณธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ) สอดคลองกับ กิตติยา สีออน ไดศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผล
ของการประกันคุณภาพการศึกษา ไดแก คุณลักษณะของบุคลากรดานความตระหนักถึง ความสําคัญ
และการมีทัศนคติที่ดีตอการประกันคุณภาพภายใน การทํางานเปนทีม การฝกอบรมพัฒนาบุคลากร 
ความพรอมดานทรัพยากรทั้งดานจํานวนบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณและระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงสรางองคกรและการกําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการดําเนินงานประกันคุณภาพ วัฒนธรรมคุณภาพ 
ภาวะผูนําของผูบริหารและขนาดขององคกร ยังสอดคลองกับธงชัย  สุขบุญ ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษา 
สภาพการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ 
มีความคิดเห็นตอสภาพการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยรวมและรายดานแตละดาน อยูในระดับมากและ
สอดคลองกับเพททรีเซีย (Pattricia) ไดศึกษาเรื่อง การประเมินการกาวไปสูการประเมินคุณภาพ
การศึกษา และการควบคุมการปฏิบัติในประเทศเยอรมัน สวีเดน ฝรั่งเศส นิวซีแลนด และออสเตรเลีย 
ผลการวิจัยพบวามีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยางชัดเจนในระบบประกันคุณภาพการศึกษา กลไกทาง
สังคม ชวยทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง การประกันคุณภาพการศึกษาและการควบคุมการประเมินถือวา
เปนสิ่งสําคัญของครูที่ตองรบัผิดชอบตออาชีพของตน ซึ่งตองดําเนินไปอยางมีเหตุผล  
 2.4 คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามหามกุฏราชวิทยาลัย ดานการผลิตบัณฑิต            
อยูในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีภารกิจที่สําคัญ คือ ผลิตบัณฑิตให
มีความรูดี มีความประพฤติดี ดํารงชีพในสังคมดวยพรหมวิหารธรรม เปนแหลงความรูและผูเช่ียวชาญ
วิชาการทางพระพุทธศาสนาที่สามารถช้ีนําสังคมและยุติขอขัดแยงทางพุทธศาสนาได เปนสถาบันที่มี
ระบบบริหารและจัดการศึกษาที่ไดมาตรฐานสากล บุคลากรทุกฝายตางใหความสําคัญ บริหารจัดการ
โดยยึดแผนยุทธศาสตร/แผนบริหารจัดการระยะกลางของสถาบัน เพื่อควบคุมการบริหารจัดการใหคุมทนุ
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สุภาวดี ตรีรัตน (2553, หนา 7) กลาวไววา การประกัน 
คุณภาพการศึกษามีความสําคัญ 3 ประการ คือ 1) ทําใหประชาชนไดรับขอมูลคุณภาพการศึกษาที่
เช่ือถือได เกิดความเช่ือมั่นและสามารถตัดสินใจเลือกใชบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน 2) ปองกันการ
จัดการศึกษาที่ไมมีคุณภาพ ซึ่งจะเปนการคุมครองผูบริโภคและเกิด ความเสมอภาคในโอกาสที่จะ
ไดรับการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง และ 3) ทําใหผูรับผิดชอบในการจัดการศึกษามุง
บริหารจัดการศึกษาสูคุณภาพและมาตรฐานอยางจริงจัง ซึ่งมีผลใหการศึกษามีพลังที่จะพัฒนา
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ประชากรใหมีคุณภาพอยางเปนรูปธรรมและตอเน่ือง การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเปนการบริหาร
จัดการและการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยาง
ตอเน่ือง ซึ่งจะเปนการสรางความมั่นใจใหผูรับบริการการศึกษา ทั้งยังเปนการปองกันการจัด
การศึกษาที่ดอยคุณภาพและสรางสรรคการศึกษาใหเปนกลไกที่มีพลังในการพัฒนาประชากรใหมี
คุณภาพสูงย่ิงข้ึน และสอดคลองกับสาวิตรี ไชยสมบัติ ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวม
ของบุคลากรใน การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผลการวิจัยพบวา ระดับการ
มีสวนรวมของ บุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยภาพรวม                
อยูในระดับปานกลาง 
 2.5 คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามหามกุฏราชวิทยาลัย ดานปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค อยูในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบริหารมหาวิทยาลัยมีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ
เปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการงานวิชาการ 
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ บุญเลี้ยง คํ้าชู (2544, หนา 21) 
กลาววาการดําเนินงานจะประสบความสําเร็จหรือไม ข้ึนอยูกับการนํากลยุทธไปปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีข้ันตอน ดังน้ี 1) กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ แตงต้ังคณะกรรมการอยางชัดเจน 
2) จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน โดยกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานตามกลยุทธของสถานศึกษาอยาง
ชัดเจน 3) จัดเตรียมขอมูลที่เปนปจจุบันถูกตองชัดเจนและครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา 4) สราง
ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของผูมีสวนรวมในการวางแผนกลยุทธของสถานศึกษา 5) ระดมความคิด
ของทุกฝายที่เกี่ยวของใหไดเขามามีสวนรวมในโครงการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของสถานศึกษา
และ 6) ทุกฝายปฏิบัติตามกลยุทธของสถานศึกษาที่วางไวตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
 2.6 คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามหามกุฏราชวิทยาลัย ดานการบริการวิชาการ
แกสังคม อยูในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากมหาวิทยาลยัมีการสํารวจความตองการของชุมชนหรือภาครัฐ 
หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการ
ทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและ
ถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน และมีการประเมินผลความสําเร็จ
ของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยมีความรวมมือ
ดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชน หรือ
ภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการ
ตอสังคม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด เทแรน (Teran, 1997) กลาวไววา การวางแผนเชิงกลยุทธ มีผลดีตอ
โรงเรียนและทําใหผูบริหารมีความต้ังใจ กระตือรือรนในการรวมมือพัฒนางานกับผูนําชุมชนมากข้ึน 
 2.7 คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามหามกุฏราชวิทยาลัย ดานการบริหารและการจัดการ 
อยูในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไป
ยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน รวมถึงบุคลากรที่รับผิดชอบตระหนักถึงความสําคัญและมีทัศนคติทีดี่ตอ
การประกันคุณภาพภายใน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด ทอมปสัน สตริคแลนด และแกมเบิล (2007, p. 12)            
ไดกลาวไววา กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ ประกอบดวย 5 ข้ันตอน คือ การกําหนดทิศทาง การต้ัง
จุดประสงค การกําหนดกลยุทธตามวิสัยทัศนและจุดประสงค การปฏิบัติตามแผนกลยุทธและการ
กํากับติดตามและประเมินผล สอดคลองกับกิตติยา สีออน (2553) ไดศึกษาเรื่อง “ประสิทธิผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา” ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอ
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ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษา ไดแก คุณลักษณะของบุคลากรดานความตระหนักถึง 
ความสําคัญและการมีทัศนคติที่ดีตอการประกันคุณภาพภายใน การทํางานเปนทีมการฝกอบรมพฒันา
บุคลากร ความพรอมดานทรัพยากรทั้งดานจํานวนบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณและระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสรางองคกรและการกําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ วัฒนธรรมคุณภาพ ภาวะผูนําของผูบริหาร 
 2.8 คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดานกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา อยูในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา และมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและ
วิชาชีพแกนักศึกษา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด สุภาวดี ตรีรัตน (2553, หนา 5) กลาวไววา การประกัน
คุณภาพการศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษา  
เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเน่ือง สรางความมั่นใจใหผูรับบริการทางการศึกษา ทั้ง
ผูรับบริการโดยตรง ไดแก ผูเรียน ผูปกครอง และผูรับบริการทางออม ไดแก สถานประกอบการ 
ประชาชน และสังคมโดยรวม 
 2.9 คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดานการวิจัย อยูในระดับปานกลาง 
ทั้งน้ีเน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบทีก่ําหนด 
มีการจัดระบบวิจัยที่ เนนการวิจัยทางดานพระพุทธศาสนาในลักษณะโครงการรวมระหวางหนวยงาน
มหาวิทยาลัยรวมทั้งองคกรตาง ๆ  ภายนอกมหาวิทยาลัย สงเสริมใหมีการนําผลงานวิจัยไปใชเพื่อชวยพัฒนา
สถาบันสังคมและหรือประเทศชาติ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด เมอรเรย (Murray, 1998) กลาวไววา การจัดการเรียน
การสอนเพื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพการใชภาวะผูนําของผูบริหาร การพัฒนาทีมงาน ความรวมมือของ
ทุกฝายจะสามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและแกปญหาตาง ๆ ได โดยการรวมมือกันของ
ทีมงานควรใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ สรางความไววางใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งการมอบอํานาจ
บทบาทและมอบหมายความรับผิดชอบอยางเหมาะสม และใหความสําคัญกับกลยุทธการจัดการ
ฝกอบรม เพื่อพัฒนาภาวะผูนํา พัฒนาทีมงานที่มีคุณภาพ พัฒนาวัฒนธรรมของความรวมมือ ในการทํางาน
สงเสริมความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับผูเกี่ยวของอื่นๆ 
 3. การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ชีวิต เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของ
การบริหารเชิงกลยุทธมีความสัมพันธกันในทางบวกหรือมีความสัมพันธกันในลักษณะที่คลอยตามกันกับ
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รองลงมา  
คือ ดานการเงินและงบประมาณ และมีความสัมพันธนอยที่สุดกับดานการวิจัย โดยภาพรวมของคุณภาพ
การศึกษามีความสัมพันธกันในทางบวกหรือมีความสัมพันธกันในลักษณะที่คลอยตามกันกับการบริหาร
เชิงกลยุทธ ดานการปฏิบัติตามกลยุทธ รองลงมาดานการตรวจสอบสภาพแวดลอม และมีความสัมพันธ
นอยที่สุดกับดานการจัดทํากลยุทธ จากการศึกษาความสัมพันธการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับ
คุณภาพการศึกษา มีความสัมพันธกับการดําเนินงานทุกอยาง ซึ่งเปนเพราะวาผูบริหารมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย ใหความสําคัญกับคุณภาพการศึกษา มีการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชระบบ
การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเปนเครื่องมือเพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวใน
ปรัชญา ไดกําหนดนโยบาย ในเรื่องบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหทันสมัยมีความโปรงใสเนนประสทิธิผลมี
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ระบบสวัสดิการที่ดีสอดคลองกับการเรียนรูตามอัธยาศัยและการเรียนรูตลอด สอดคลองกับแนวคิด             
ธิดารักษ รัตนมณี กลาวไววา ความสําคัญและผลประโยชนที่ไดจากการประกันคุณภาพ คือ ผูเรียน
และผูปกครองมีหลักประกันและความมั่นใจวาสถานศึกษาจะจัดการ ศึกษาที่มีคุณภาพเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด และผูบริหารไดใชภาวะผูนําและความรูความสามารถในการบริหารงานอยางเปน
ระบบและมีความโปรงใส เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับและนิยมชมชอบของ
ผูปกครองและชุมชน ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ กอใหเกิดความภาคภูมิใจและเปนประโยชนตอสังคม 
สอดคลองกับ พัชรินทร โตะบุรินทร ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยองคการที่สงผลตอการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร” ผลการวิจัยพบวา ปจจัยองคการดานลักษณะ
สภาพแวดลอมภายในองคการ ดานลักษณะสภาพแวดลอม ภายนอกองคการ ดานเทคโนโลยีและ ดานความ
ใสใจผูกพันตอองคการ สงผลตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยังสอดคลองกับอมรพรรณ ประจันตวนิชย ไดศึกษาเรื่อง 
“ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางานและปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอการมีสวนรวมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร” ผลการวิจัยพบวา พบวา ตัวแปรการมี
สวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาไดรับอิทธิพลทางตรงจากการติดตอสื่อสาร การรับรูแรง
สนับสนุนขององคกร และเจตคติตอการมีสวนรวม มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.31, 0.39 และ 0.22 และ
สอดคลองกับจินตนา สระทองขาว ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยองคการที่สงผลตอการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน” ผลการวิจัย
พบวา ปจจัยองคการมีความสัมพันธเชิงบวกกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
คณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยเรียงตามลําดับความสัมพันธจากมาก
ไปนอย ดังน้ี ดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ ดานลักษณะขององคการ ดานลักษณะบุคลากร 
และดานลักษณะสภาพแวดลอม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ขอคนพบวา การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย              
มหามกุฏราชวิทยาลัย ที่มีความสัมพันธกันในทางบวกมากที่สุด คือ ดานการตรวจสอบสภาพแวดลอม (x1) 
เพราะมหาวิทยาลัยจัดใหมีการประชุมช้ีแจงและใหความรูเกี่ยวกับกลยุทธ นโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ
ของการบริหารมหาวิทยาลัยใหแกผูมีสวนเกี่ยวของทราบและมีการรวมกันกําหนดโครงสรางการ
บริหารงานที่เปนระบบชัดเจน และรวมกันวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกเพื่อวิเคราะหโอกาสและ
อุปสรรคในการพัฒนามหาวิทยาลัยมี โดยคํานึงถึงจุดแข็งและจุดออน ซึ่งไดมีการนําผลการปฏิบัติงาน
ในปที่ผานมาใชเปนขอมูลในการตรวจสอบสภาพแวดลอมมีการรวมกันวิเคราะหทางเลือกที่นํามาใชใน
กําหนดกลยุทธมีการรวมกันสรุปปญหาและเรียงลําดับความตองการเปนข้ันตอน ดานการจัดทํา            
กลยุทธ (x2) เพราะมหาวิทยาลัย ไดมีการรวมกันกําหนดวิสัยทัศนที่เปนภาพรวมในอนาคต และพันธกิจ  
ที่เปนบทบาทหนาที่ที่ชัดเจน โดยกําหนดยุทธศาสตร กลยุทธ วัตถุประสงคของการจัดทํากลยุทธที่
ชัดเจน และนํานโยบายเพื่อสงเสริมการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และมีการรวมกัน
เรียงลําดับโครงการ กิจกรรม นําไปสูการปฏิบัติในการจัดทําแผนกลยุทธโดยการเลือกทางเลือกที่ดี
ที่สุดรวมกัน เพื่อใชในการกําหนดกลยุทธ ดานการปฏิบัติตามกลยุทธ (x3) เพราะการดําเนินงานจะมี
การแตงต้ังคณะกรรมการในการทํางานเพื่อกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจน โดยการจัดทํา
ปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธอยางชัดเจน และกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผูมีสวนรวม



107 

ใหชัดเจน และทําความเขาใจใหตรงกันทุกฝาย ซึ่งจะตองดําเนินการตามแผนกลยุทธที่ไดรวมกัน
กําหนดไวมีความสัมพันธกันในทางบวกกับคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (Ytot) 
มากที่สุด 

 
5.3 ขอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย” ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ เพื่อเปนแนวทางในการนําผลการวิจัยไปใช
หรือประยุกตใช ดังน้ี 
 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) ในการจัดทํากลยุทธของมหาวิทยาลัยน้ัน ควรมีการรวมกันวิเคราะหทางเลือกที่นํามาใช
ในการกําหนดกลยุทธ เน่ืองจาก ควรมีการระดมความคิดเห็นของบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของในการ
บริหารมหาวิทยาลัยหลาย ๆ ฝาย เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่แทจริง เพราะบุคลากรแตละคนน้ันอาจมี
ความคิดเห็นในแตละมุมมอง การระดมความคิดเห็นหรือเนนการมีสวนรวมจะทําใหเกิดทางเลือก                 
ที่ดีที่สุด และสามารถนํามาใชเปนกลยุทธที่สามารถพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพไดจริง 
 2) ในการดําเนินงานใด ๆ ก็ตามควรมีการเสริมแรงและใหกําลังใจแกบุคลากรดวยวิธีการ 
ตาง ๆ เพื่อสงเสริมใหการดําเนินงานตามแผลกลยุทธของมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงคของ
มหาวิทยาลัยมากข้ึน เพราะเรื่องของการเสริมแรงและการใหกําลังใจจะเปนแรงกระตุนที่ดีที่ทําใหงาน
ประสบความสําเร็จไดมากข้ึน 
 3) ผูบริหารควรสงเสริมใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยไดมีการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน      
เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถของตนเอง เพื่อนําความรูที่ไดมาพัฒนางานของตนเองใหมีเทคนิค  
วิธีในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย นาสนใจ รวมถึงไดมีการแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทํางาน
ที่ดีกับบุคคลอื่น เพื่อนํามาใชพัฒนาตนเอง พัฒนามหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 2. ขอเสนอแนะเพ่ือการทําวิจัย  
 1) ควรมีการศึกษาปญหาและอปุสรรคหรือดานอื่น ๆ ที่สงผลกระทบตอคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่องของคุณภาพของบุคลากร เปนตน 
 2) ในการเก็บขอมูลควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการเก็บขอมูล เชน การสัมภาษณ การสังเกต 
เน่ืองจากการตอบแบบสอบถามอาจจะไดขอมูลที่ไมตรงกับความเปนจริง เชน ผูที่ตอบแบบสอบถาม
อาจไมใชผูบริหาร บุคลากรสายอาจารย/ผูสอน บุคลากรสายสนับสนุน แตอาจจะเปนบุคคลอื่นที่
ไดรับมอบหมายใหตอบแบบสอบถามแทน 
 3) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอื่น 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
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เลขที่แบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 

วัฒนธรรมองคกรท่ีสงผลตอความผูกพันของบุคลากรในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

         

คําชี้แจง 

 1. ผูตอบแบบสอบถามน้ี ไดแก 

    - ผูอํานวยการโรงเรียน  หัวหนางานบุคคล  และครูในสถานศึกษาของรัฐบาล 

 2. แบบสอบถามน้ีมุงที่จะศึกษาเกี่ยวกับ วัฒนธรรมองคกรที่สงผลต อความผูกพันของ

บุคลากร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต 2 กรุณาตอบคําถามทุกขอ  

คําตอบที่ไดจะเปนประโยชนอยางย่ิงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งไมมีผลกระทบตอผูตอบ

ประการใด 

 3. แบบสอบถามน้ี  แบงออกเปน  3 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

             ประถมศึกษานนทบุรี  เขต 2  

 ตอนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับความผูกพันของบุคลากร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่    

             การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี  เขต 2   

 ผูวิจัยขอรับรองวาขอมูลของทานจะไมมีผลกระทบตอทานแตอยางใด และจะมีการเก็บขอมลู

เปนความลับ  ผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี  สําหรับในการตอบ

แบบสอบถามโปรดตอบแบบสอบถามใหครบทั้ง 3 ตอน  กรุณาอยาเวนขอใดขอหน่ึง  เพราะคําตอบที่

ไดจะไมสมบูรณและไมสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนอยางแทจริง  จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

 

                                                                            นางสาวภานุการณ  สนใจ 

                                                                นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

                                                                      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 คําชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ใน (  )  หนาขอความท่ีตรงกับสถานภาพของทาน 

 

ขอ สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม สําหรับผูวิจัย 

1. เพศ 

(   )  ชาย                 

(   )  หญิง 

 

(   )  01 

2. อายุ  

(   )  ไมเกิน  30 ป      

(   )  31-40 ป 

(   )  41-50 ป           

(   )  51 ปข้ึนไป 

 

(   )  02 

3. ระดับการศึกษา 

(   )  ตํ่ากวาปริญญาตร/ีปริญญาตรี     

(   )  ปริญญาโท / ปริญญาเอก 

 

(   )  03 

4. ตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน 

(   ) ผูอํานวยการโรงเรียน / รองผูอํานวยการโรงเรียน      

(   ) หัวหนางานบุคคล 

(   ) ครูผูสอน 

 

 

(   )  04 

5. ประสบการณการทํางานในตําแหนง   

(   ) ไมเกิน 5 ป               

(   )  6-10 ป   

(   ) 11-15 ป                 

(   )  16-20 ป 

(   ) 21-25 ป                 

(   )  26 ปข้ึนไป 

 

(   )  05 
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ตอนท่ี 2  คําถามเก่ียวกับวัฒนธรรมองคกร  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

             นนทบุรี  เขต 2  

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงตามความคิดเห็นของทาน 

 ระดับ   5   หมายถึง   มีการปฏิบัติ   อยูในระดับ   มากที่สุด 

  ระดับ   4   หมายถึง   มีการปฏิบัติ   อยูในระดับ   มาก 

  ระดับ   3   หมายถึง   มีการปฏิบัติ   อยูในระดับ   ปานกลาง 

  ระดับ   2   หมายถึง   มีการปฏิบัติ   อยูในระดับ   นอย 

  ระดับ   1   หมายถึง   มีการปฏิบัติ   อยูในระดับ   นอยที่สุด 

ขอท่ี 
วัฒนธรรมองคกร 

ระดับปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 สําหรับผูวิจัย 

 ความมุงประสงคของสถานศึกษา  

1. โรงเรียนช้ีแจงหรือจัดประชุมใหครู  และ

บุคลากรทางการศึกษาเขาใจเปาประสงคของ

โรงเรียนเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน

รวมกัน 

      

(   )  06 

2. โรงเรียนมีรูปแบบที่ทําใหครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเห็นคุณคาและความสําคัญ

เกี่ยวกับเปาประสงคของโรงเรียน 

      

(   )  07 

3. โรงเรียนมีแนวทางในการดําเนินงานและ

ประเมินผลรวมกัน โดยคํานึงถึงการตัดสินใจที่

มีผลตอเปาประสงคของโรงเรียน 

      

(   )  08 

4. โรงเรียนเปดโอกาสใหบุคลากรในโรงเรียนมี

สวนในการเสนอเปาประสงครวมกันของ

โรงเรียน 

      

(   )  09 

5. โรงเรียนมีเปาประสงคที่ทําใหบุคลากรทุกคน

ในโรงเรียนยอมรับ 

     (   )  10 

 การมอบอํานาจ  

6. ผูบริหารมอบอํานาจในการตัดสินใจในงานที่

รับผิดชอบแกครูและบุคลากรทางการศึกษา

อยางเปนอิสระ 

      

(   )  11 
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7. ผูบริหารใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก

คนมีสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารเทาเทียม

กันอยางทั่วถึง 

      

(   )  12 

8. ผูบริหารใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก

คนมีสิทธิในการใชทรัพยากรของโรงเรียนเทา

เทียมกันอยางทั่วถึง 

      

(   )  13 

ขอท่ี 
วัฒนธรรมองคกร 

ระดับปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 สําหรับผูวิจัย 

9. ผูบริหารใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก

คนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นในการ

พิจารณาเรื่องตางๆในโรงเรียนที่มีผลกระทบ

กับโรงเรียนอยางอิสระ 

      

(   )  14 

10. ผูบริหารใหครูและบุคลากรในโรงเรียนมีสวน

รวมในการดําเนินกิจกรรมตางๆของโรงเรียน

อยางเทาเทียมกัน 

      

(   )  15 

 การตัดสินใจ  

11. ผูบริหารตัดสินใจโดยคํานึงถึงความเปนไปได

กับการปฏิบัติมากที่สุด 

     (   )  16 

12. ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ อาจเปนผูที่ไดรับ

ผลกระทบโดยตรงจากเรื่องน้ันๆ  

     (   )  17 

13. ผูทําหนาที่ตัดสินใจอาจเปนผูเ ช่ียวชาญที่รู

สถานการณและปญหาเปนอยางดี โดยไม

จําเปนตองเปนหัวหนางานเทาน้ัน 

      

(   )  18 

14. ผูบริหารตองรับฟงความคิดเห็นของบุคลากร

คนอื่นๆในโรงเรียน เมื่อตองตัดสินใจ 

     (   )  19 

15. ผูบริหารตองคํานึงถึงผลกระทบกับโรงเรียนที่

จะตามมาเมื่อตองตัดสินใจ 

     (   )  20 

 ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของสถานศึกษา  

16. บุคลากรมีความรูสึกวาโรงเรียนเปนของทุกคน      (   )  21 

17. บุคลากรมีความผูกพันกับโรงเรียน      (   )  22 
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18. บุคลากรทุมเททํางานเพื่อประสงคใหโรงเรียน

พัฒนาไปใหถึงเปาหมายของโรงเรียน  

     (   )  23 

 ความไววางใจ  

19. บุคลากรมีสวนรวมในการชวยเหลือและ

พัฒนาโรงเรียนรวมกับบุคลากรคนอื่นใน

โรงเรียน 

      

(   )  24 

20. บุคลากรรูสึกวาโรงเรียนเปนบานหลังที่สอง

ของทาน 

      

(   )  25 

21. โรงเรียนใหโอกาสบุคลากรในโรงเรียนเลือก

ทํางานตามความถนัดและความตองการ 

     (   )  26 

ขอท่ี 
วัฒนธรรมองคกร 

ระดับปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 สําหรับผูวิจัย 

22. โร ง เ รี ยนใหบุ คลากรทํ า งานในหนาที่ ที่

มอบหมายโดยไมเขามากาวกาย 

     (   )  27 

23. โรงเรียนไววางใจในการตัดสินใจในเรื่องตางๆ

ของบุคลากรในโรงเรียน 

     (   )  28 

24. บุคลากรไววางใจในการรักษาความลับขอมูล

ตางๆในโรงเรียน 

     (   )  29 

25. บุคลากรมีสวนรวมในการสรางความไววางใจ

ในโรงเรียนใหกับบุคลากรอื่นๆในโรงเรียน 

     (   )  30 

 ความมีคุณภาพ  

26. โรงเรียนเห็นคุณคาและคาดหวังใหบุคลากร

ปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน 

     (   )  31 

27. โรงเรียนเช่ือมั่นในการปฏิบัติงานของบุคลากร

วามีคุณภาพ 

     (   )  32 

28. โรงเรียนใหความสําคัญกับการสรางองคกรให

มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ 

     (   )  33 

 การยอมรับ  

29. โรง เรียนใหรางวัลกับบุคลากรที่ประสบ

ความสําเร็จในการทํางาน 

     (   )  34 
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30. โรง เรียนใหรางวัลกับนักเรียนที่ประสบ

ความสําเร็จในการเรียน 

     (   )  35 

31. โรงเรียนใหการยอมรับในความสําเร็จและ

ผลงานของบุคลากรและนักเรียน 

     (   )  36 

32. โรงเรียนยกยองบุคลากร/นักเรียนที่ประสบ

ความสําเร็จ 

     (   )  37 

 ความเอ้ืออาทร  

33. โรงเรียนเอาใจใสดูแลในความเปนอยูของทุก

คนในโรงเรียน 

     (   )  38 

34. โรง เรียนเอาใจใส ในการปฏิบั ติงานของ

บุคลากรในโรงเรียน 

     (   )  39 

35. โรงเรียนสนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนา

ในหนาที่ 

     (   )  40 

36. โรงเรียนมอบสิ่งของที่จําเปนแกบุคลากรยามที่

ประสบปญหาตางๆ เชน นํ้าทวม 

     (   )  41 

ขอท่ี 
วัฒนธรรมองคกร 

ระดับปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 สําหรับผูวิจัย 

37. บุคลากรในโรงเรียนแสดงความหวงใย ถาม

สารทุกขสุกดิบกันอยูเสมอ 

     (   )  42 

 ความซื่อสัตยสุจริต  

38. โรง เรียนเห็นคุณคาในความซื่ อสัตยของ

บุคลากรโดยการชมเชยและใหรางวัล 

     (   )  43 

39. โรงเรียนคาดหวังวาบุคลากรจะปฏิบัติหนาที่

ดวยความซื่อสัตยสุจริต 

     (   )  44 

40. โรงเรียนมีบทลงโทษสําหรับบุคลากรที่ปฏิบัติ

หนาที่ในทางทุจริต 

     (   )  45 

41. โรงเรียนกําหนดแนวทางที่ควรประพฤติปฏิบัติ

เพื่อใหทุกคนปฏิบัติตาม โดยยึดความซื่อสัตย

สุจริตเปนหลัก 

     (   )  46 

42. โรงเรียนมีคานิยมหลักเรื่องความซื่อสัตยสุจริต      (   )  47 
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 ความหลากหลายของบุคลากร  

43. โรงเรียนใหเคารพความแตกตางของบุคลากร

แตละคน 

     (   )  48 

44. โรงเรียนใหความสําคัญในวิธีสอนที่แตกตางกนั

ของบุคลากรแตละคน 

     (   )  49 

45. 

 

โรงเรียนใหความเปนอิสระในการสอนแต

บุคลากรแตกตางกัน 

     (   )  50 

46. โรงเรียนไมมีการแบงแยกบุคลากรตามความ

แตกตางในเรื่องความเช่ือและทัศนคติ 

     (   )  51 

 ความเอ้ืออาทร  

47. โรงเรียนเคารพในความรู ความสามารถของ

บุคลากรแตละคน 

     (   )  52 

48. โรงเรียนยอมรับในความแตกตางของบุคลากร

แตละคน 

     (   )  53 

49. ความแตกตางของบุคลากรแตละคนไมเปน

อุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียน 

     (   )  54 
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ตอนท่ี 3   คําถามเก่ียวกับความผูกพันของบุคลากร สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษานนทบุรี  เขต 2   

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงตามความคิดเห็นของทาน 

 ระดับ   5   หมายถึง   มีการปฏิบัติ   อยูในระดับ   มากที่สุด 

  ระดับ   4   หมายถึง   มีการปฏิบัติ   อยูในระดับ   มาก 

  ระดับ   3   หมายถึง   มีการปฏิบัติ   อยูในระดับ   ปานกลาง 

  ระดับ   2   หมายถึง   มีการปฏิบัติ   อยูในระดับ   นอย 

  ระดับ   1   หมายถึง   มีการปฏิบัติ   อยูในระดับ   นอยที่สุด 

ขอท่ี ความผูกพันตอองคกรของบุคลากร 
ระดับปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 สําหรับผูวิจัย 

 ความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐาน  

1. ทานมีคานิยมดานความเช่ือมั่น การยอมรับ

เปาหมายสอดคลองกับคานิยมของโรงเรียน 

     (   )  55 

2. ทานปฏิบัติตามคานิยมดานตางๆของโรงเรียน

อยางเครงครัด 

     (   )  56 

3. ท านมี ความ เ ช่ือมั่ นในการปฏิบั ติ งานที่

โรงเรียนแหงน้ี 

     (   )  57 

4. ทานยอมรับในทุกๆเปาหมายของโรงเรียน      (   )  58 

5. ทานรูสึกวาปญหาของโรงเรียนก็คือปญหา

ของทานเชนกัน 

     (   )  59 

6. ทานมีความสุขที่ไดปฏิบัติงานในโรงเรียน      (   )  60 

7. ทานมีความเช่ือมั่นในช่ือเสียงของโรงเรียน      (   )  61 

8. ทานมีความเช่ือมั่นในเปาหมายที่โรงเรียน

กําหนด 

     (   )  62 

9. ทานมีสวนรวมในการขับเคลื่อนเปาหมายของ

โรงเรียนใหประสบความสําเร็จ 

     (   )  63 

10. ทานยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนกับ

โรงเรียนได 

 

 

     (   )  64 
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 ความผูกพันตอองคกรดานจิตใจ  

11. ทานเต็มใจทํางานใหกับโรงเรียนอยางเต็ม

ความสามารถ 

     (   )  65 

12. ทานทุมเททํางานเพื่อตองการใหโรงเรยีนไปถึง

เปาหมายที่ต้ังไว 

     (   )  66 

13. ทานคิดวา การทํางานใหเต็มความสามารถ

เปนการตอบแทนโรงเรียนที่ดีที่สุด 

     (   )  67 

 

ขอท่ี ความผูกพันตอองคกรของบุคลากร 
ระดับปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 สําหรับผูวิจัย 

14. ทานเต็มใจที่จะปกปองช่ือเสียงของโรงเรียน

ทุกครั้ งที่ มี เ รื่ องกระทบกับ ช่ือเสียงของ

โรงเรียน 

      

(   )  68 

15. ทานเต็มใจใหความรวมมือกับหนวยงานทุก

เรื่องอยางเต็มใจ 

     (   )  69 

16. เปาหมายในการทํางานของทาน คือ ทํา

ประ โยชน ให กั บ โ ร ง เ รี ยนมากกว าห วั ง

ผลประโยชนอื่น 

      

(   )  70 

17. ท านมีความหวง ใยตอความเปนไปของ

โรงเรียน 

     (   )  71 

18. เมื่อโรงเรียนตองการความชวยเหลือจากทาน 

ทานยินดีที่จะใหชวยเหลืออยางเต็มที่ 

     (   )  72 

19. ทานทํางานโดยยึดคติที่วาผลประโยชนของ

โรงเรียนจะตองมากอนเสมอ 

     (   )  73 

20. ท านเ ต็มใจ ถ าจะเข าไปมีส วนรวมเพื่ อ

ความสําเร็จของโรงเรียน 

     (   )  74 

 ความผูกพันตอองคกรดานการคงอยูกับองคกร  

21. ทานมีความปรารถนาใหตําแหนงงานของทาน

ในโรงเรียนน้ีมีความมั่นคง 

     (   )  75 

22. ที่ทานปฏิบัติงานในโรงเรียนน้ี เพราะทาน       
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ต้ังใจที่จะเปนสมาชิกของโรงเรียน มากกวา

เพราะไมมีทางเลือกอื่น 

(   )  76 

23. ถามีโอกาสที่จะยายไปโรงเรียนอื่น ทานก็จะ

ไมยาย 

     (   )  77 

24. ทานประสงคปฏิบัติหนาที่ที่โรงเรียนน้ีไปจน

เกษียณอายุราชการ 

     (   )  78 

25. ทานมีความจงรักภักดีตอโรงเรียน      (   )  79 

26. ทานภูมิใจที่ไดเปนสมาชิกของโรงเรียนน้ี      (   )  80 

27. ทานยินดีที่จะเชิญชวนบุคคลอื่นเขามาเรียน

ในโรงเรียนแหงน้ี 

     (   )  81 

28. ทานมีสวนรวมในการเผยแพรช่ือเสียงของ

โรงเรียน 

     (   )  82 

29. ทานมีสวนรวมเปนคณะทํางานในกิจกรรม

ตางๆที่โรงเรียนจัดข้ึนอยางสม่ําเสมอ 

     (   )  83 

ขอท่ี ความผูกพันตอองคกรของบุคลากร 
ระดับปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 สําหรับผูวิจัย 

30. เมื่อทานเกษียณอายุไปแลว ทานจะกลับมา

เย่ียมเยือนโรงเรียนแหงน้ีอีก 

     (   )  84 
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ภาคผนวก ฉ 

คาความเช่ือม่ันของเครื่องมือโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา 

ของครอนบาค (Cronbach) 
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ดานวัฒนธรรมองคกร 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

a1 211.77 380.585 .735 .978 

a2 211.85 378.855 .737 .978 

a3 211.77 376.345 .742 .978 

a4 211.65 378.475 .727 .978 

a5 211.69 378.302 .734 .978 

b1 211.92 384.474 .503 .979 

b2 211.81 380.242 .765 .978 

b3 211.69 381.822 .662 .978 

b4 211.77 377.625 .690 .978 

b5 211.69 380.702 .626 .978 

c1 211.77 382.185 .565 .978 

c2 211.88 376.906 .679 .978 

c3 211.96 377.958 .744 .978 

c4 211.73 375.405 .776 .978 

c5 211.81 374.482 .695 .978 

d1 211.85 378.615 .665 .978 

d2 211.92 372.394 .800 .978 

d3 211.77 378.665 .724 .978 

d4 211.73 382.605 .542 .978 

d5 211.77 373.065 .800 .978 

e1 211.85 382.055 .685 .978 

e2 211.92 383.834 .534 .978 

e3 211.88 381.946 .607 .978 
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 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

 

e4 211.88 380.186 .611 .978 

e5 212.00 377.280 .650 .978 

f1 211.73 380.925 .710 .978 

f2 211.92 376.634 .780 .978 

f3 211.81 378.802 .727 .978 

g1 212.12 377.306 .721 .978 

g2 211.73 376.925 .798 .978 

g3 211.73 376.845 .801 .978 

g4 211.77 376.185 .837 .978 

h1 211.73 378.605 .646 .978 

h2 211.77 379.545 .684 .978 

h3 211.62 378.006 .754 .978 

h4 211.65 383.195 .516 .979 

h5 211.62 382.886 .616 .978 

i1 211.65 383.835 .562 .978 

i2 211.46 382.658 .702 .978 

i3 211.62 382.566 .632 .978 

i4 211.54 383.218 .623 .978 

i5 211.46 384.018 .624 .978 

j1 211.85 382.135 .681 .978 

j2 211.73 379.725 .772 .978 

j3 211.92 380.314 .706 .978 

j4 211.92 377.914 .724 .978 

j5 211.81 382.082 .668 .978 

j6 211.85 378.615 .748 .978 

j7 211.88 376.666 .761 .978 

N of Case = 30        N of Items =49          Alpha = 0.979 
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ดานความผูกพันที่มีตอองคกร 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

k1 129.90 208.953 .626 .981 

k2 129.97 210.677 .456 .982 

k3 130.00 209.000 .581 .981 

k4 129.90 205.739 .673 .981 

k5 130.00 205.357 .664 .981 

k6 129.79 202.741 .831 .980 

k7 129.86 205.766 .665 .981 

k8 129.90 205.596 .759 .981 

k9 129.76 204.761 .793 .980 

k10 129.93 203.852 .793 .980 

L1 129.69 204.722 .805 .980 

L2 129.76 201.190 .920 .980 

L3 129.79 202.456 .847 .980 

L4 129.69 202.150 .873 .980 

L5 129.66 202.734 .944 .980 

L6 129.72 204.921 .786 .980 

L7 129.76 204.690 .798 .980 

L8 129.76 204.761 .793 .980 

L9 129.66 204.091 .856 .980 

L10 129.62 203.601 .902 .980 

M1 129.83 200.362 .891 .980 

M2 129.90 204.382 .752 .981 

M3 130.10 200.382 .674 .982 

M4 129.93 199.709 .772 .981 

M5 129.66 202.734 .944 .980 

M6 129.69 200.793 .953 .980 
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Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

M7 129.76 202.404 .850 .980 

M8 129.69 203.365 .892 .980 

M9 129.69 204.436 .824 .980 

M10 129.66 202.734 .944 .980 

 

N of Case = 30 

N of Items = 30 

Alpha  = 0.981 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

รายช่ือโรงเรียนกลุมตัวอยาง 
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รายช่ือโรงเรียนกลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล 

สถานศึกษาของรัฐบาล สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบรุี เขต 2 
1. โรงเรียนแกวอินทรสุธาอุทิศ 

2. โรงเรียนคลองเกลือ 

3. โรงเรียนคลายสอนศึกษา 

4. โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ 

5. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 

6. โรงเรียนชลประทานสงเคราะห 

7. โรงเรียนชุมชนไมตรอีุทิศ 

8. โรงเรียนชุมชนวัดตนเชือก (ถาวรวิทยอุปกฤต) 

9. โรงเรียนชุมชนวัดไทรนอย 

10. โรงเรียนชุมชนวัดบางโค 

11. โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ 

12. โรงเรียนชุมชนวัดราษฎรนิยม 

13. โรงเรียนดีมากอุปถัมภ 

14. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธ์ิทองบน) 

15. โรงเรียนบานคลองโตะนุย 

16. โรงเรียนบานคลองฝรั่ง 

17. โรงเรียนบานคลองพระพิมล 

18. โรงเรียนบานคลองหน่ึง 

19. โรงเรียนบานคลองหน่ึง 

20. โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส 

21. โรงเรียนบานราษฎรนิยม 

22. โรงเรียนประชารัฐบํารุง 

23. โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 

24. โรงเรียนประเสริฐอสิลาม 

25. โรงเรียนรุงเรืองวิทยา 

26. โรงเรียนวัดกลางเกร็ด 

27. โรงเรียนวัดคลองขวาง 

28. โรงเรียนวัดคลองขุนศร ี
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29. โรงเรียนวัดคลองเจา 

30. โรงเรียนวัดคลองตาคลาย 

31. โรงเรียนวัดเชิงเลน 

32. โรงเรียนวัดตาล 

33. โรงเรียนวัดทาเกวียน (ศึกษาประชาสรรค) 

34. โรงเรียนวัดไทรใหญ 

35. โรงเรียนวัดบางพูดใน 

36. โรงเรียนวัดบางรักใหญ 

37. โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 

38. โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทยอุปกรณ) 

39. โรงเรียนวัดเพรางาย 

40. โรงเรียนวัดโพธ์ิบานออย 

41. โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 

42. โรงเรียนวัดโมลี (นันทวิมล) 

43. โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 

44. โรงเรียนวัดลากคอน 

45. โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 

46. โรงเรียนวัดลําโพ 

47. โรงเรียนวัดศรเีขตนันทาราม 

48. โรงเรียนวัดศรรีาษฎร (อเนกนาครราษฎรบํารงุ) 

49. โรงเรียนวัดศาลากลุ 

50. โรงเรียนวัดสะพานสงู 

51. โรงเรียนวัดสงัวรพมิลไพบูลย (จันทรานุกูล) 

52. โรงเรียนวัดเสนีวงศ 

53. โรงเรียนวัดอินทร 

54. โรงเรียนวัดอินทาราม (สงควอนอุทิศ) 

55. โรงเรียนวัดเอนกดิษฐาราม 

56. โรงเรียนสมบูรณศาสตรพัฒนา 

57. โรงเรียนสามัคคีวิทยา (เช้ือผูดีอุปถัมภ) 

58. โรงเรียนสุเหราเขียว 

59. โรงเรียนสุเหราปากคลองลําร ี
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60. โรงเรียนแสงประทีปรัฐบํารุง 

61. โรงเรียนแสงประเสริฐ 

62. โรงเรียนอนุบาลบางใหญ 

63. โรงเรียนบานหนองเพรางาย 

64. โรงเรียนวัดตําหนักเหนือ 
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ประวัติยอของผูวิจัย 
 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภานุการณ  สนใจ 

วัน เดือน ปเกิด : 15  มีนาคม พ.ศ. 2517 

สถานท่ีเกิด : อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค  

สถานท่ีอยูปจจุบัน : เลขที่ 59/11 หมู 3 ตําบลมหาสวัสด์ิ อําเภอพุทธมณฑล 

   จังหวัดนครปฐม 73170 

สถานท่ีทํางานปจจุบัน 

 พ.ศ. 2539-ปจจุบัน : นักวิชาการศึกษา (ชํานาญการพิเศษ) ภาควิชาสังคมศาสตร   

     คณะสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  

  ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2541 : ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาการตลาด   

   โรงเรียนวิทยาการจัดการเพชรเกษม 

 พ.ศ. 2546 : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  
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ภาคผนวก ก 

รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญการตรวจสอบความตรงของเครือ่งมือวิจัย 

 

1. พระมหาฉัตรชัย  สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. 

 วุฒิการศึกษา ป.ธ. 9, อ.ม. (บาลีสันสกฤต), ศศ.ด. (บาลี) 

 ตําแหนง หัวหนาภาควิชาวิชาการศึกษา  

  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 

2. พระมหามฆวินทร  ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. 

 วุฒิการศึกษา ป.ธ. 7, ศน.บ., ศน.ม., Ph.D. 

 ตําแหนง ประธานสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 

3. รองศาสตราจารยศรชัย  ทาวมิตร 

 วุฒิการศึกษา ศน.บ. M.A. 

 ตําแหนง รองอธิการบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 

  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามเพือ่หาคณุภาพของเครือ่งมือ (IOC) 
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ผลการหาคาดัชนคีวามสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามเพื่องานวิจัย 
เรื่อง : การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคณุภาพการศกึษา  

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 

---------------------------------------------------------------------- 
 

ขอ 
ผูเชี่ยวชาญ ผลรวมของคะแนน 

(R ) N
R

IOC   หมายเหตุ 
คนท่ี 1 คนท่ี 2  คนท่ี 3 

การตรวจสอบสภาพแวดลอม 

ขอที่ 1 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอที่ 2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอที่ 3 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอที่ 4 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอที่ 5 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอที่ 6 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอที่ 7 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

การจัดทํากลยุทธ 

ขอที่ 1 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอที่ 2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอที่ 3 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอที่ 4 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอที่ 5 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอที่ 6 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอที่ 7 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอที่ 8 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
การปฏิบัติตามกลยุทธ 
ขอที่ 1 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
ขอที่ 2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
ขอที่ 3 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
ขอที่ 4 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
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ขอ 
ผูเชี่ยวชาญ ผลรวมของคะแนน 

(R ) N
R

IOC   หมายเหตุ 
คนท่ี 1 คนท่ี2  คนท่ี 3 

การประเมินผลการควบคุม 

ขอที่ 1 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอที่ 2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอที่ 3 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอที่ 4 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอที่ 5 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ขอที่ 6 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
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ผลการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามเพ่ืองานวิจัย 
เร่ือง : การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษา  

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 

ขอ 
ผูเชี่ยวชาญ ผลรวมของคะแนน 

(R ) N
R

IOC   หมายเหตุ 
คนท่ี 1 คนท่ี 2  คนท่ี 3 

ดานปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 
1 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
3 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
4 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
5 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
6 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ดานการผลิตบัณฑิต 
1 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
3 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
4 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
5 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
6 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
7 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
8 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
9 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
10 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
11 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
12 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
13 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
14 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
15 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
16 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
17 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
18 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
19 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
20 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
21 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
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22 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
23 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
24 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
25 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
26 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
27 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ดานกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
1 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
3 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
4 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
5 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
6 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
7 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
8 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
9 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
10 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ดานการวิจัย 
1 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
3 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
4 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
5 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
6 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
7 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
8 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
9 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
10 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ดานการบริการวิชาการแกสังคม 
1 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
3 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
4 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
5 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
6 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
7 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 



133 

8 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
3 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
4 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ดานการบริหารและจัดการ 
1 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
3 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
4 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
5 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
6 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
7 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
8 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
9 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
10 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
11 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
12 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
13 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
14 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
15 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ดานการเงินและงบประมาณ 
1 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
3 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
4 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
5 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
6 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

ดานระบบและกลไกลการประกันคุณภาพ +1 

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
3 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
4 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
5 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
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ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
เรื่อง 

การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 

 

 แบบสอบถามฉบับน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับ
การวิจัยเรื่อง “การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
(THE STRATEGIC MANAGEMENT OF ADMINISTRATORS AND THE QUALITY OF EDUCATION IN 

MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY)” ขอมูลที่ไดจากความคิดเห็นของทานมีคาอยางย่ิงตอการวิจัยน้ี 
ขอมูลที่ทานตอบถือเปนความลับและขอรับรองวาจะไมมีผลกระทบตอการปฏิบติังานหรอืสถานศึกษาของ
ทานแตประการใด จึงขอความกรุณาโปรดตอบใหครบทุกขอตามความเปนจริง  
 แบบสอบถามน้ี ประกอบดวย 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวของกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารมหาวิทยาลัย  
มหามกุฏราชวิทยาลัย ตามทฤษฎีกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธของ วีลเล็น และฮังเกอร (wheelen 
and Hunger) 
 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
 เมื่อทานใหขอมูลครบถวนทุกขอแลว โปรดจัดสงแบบสอบถามน้ีคืนทางไปรษณีย ซึ่งผูวิจัย
ไดแนบซองมาพรอมกันน้ีแลว  
 ขอขอบพระคุณไว ณ โอกาสน้ี สําหรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 

นางสาวสุธามาศ  นพเทศน 
นักศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาการบรหิารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



136 

ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  
คําช้ีแจง โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงใน  หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพของผูตอบ

แบบสอบถาม 
 

ขอ สถานภาพ สําหรับผูวิจัย 

1. เพศ      
    บรรพชิต            แมชี 

 
 ชาย                 หญิง 

 

2 สถานที่ปฏิบัติงานปจจบุัน 
    สวนกลาง           วิทยาเขต.................................... 

 

2. อายุ   
    ไมเกิน 30 ป  31 - 40 ป  
    41 - 50 ป  51 ปข้ึนไป  

3 ระดับการศึกษาสงูสุด  
    ตํ่ากวาปริญญาตร ี  ปริญญาตร ี  
    ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
   

4. ตําแหนงหนาที่หลักในมหาวิทยาลัย  
     ผูบริหาร  
     บุคลากรสายอาจารย/ผูสอน   
     บุคลากรสายสนับสนุน  

5. ประสบการณในการทํางาน   
    ตํ่ากวา 10 ป   
    11 – 20 ป   

     21 ปข้ึนไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



137 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
คําช้ีแจง โปรดพิจารณาขอคําถามแตละขอ แลวเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองที่แสดงระดับคุณภาพ

การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยพิจารณาตาม
เกณฑดังน้ี 

 ระดับ 5 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด  
 ระดับ 4 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
 ระดับ 3 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย  
 ระดับ 1 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด 
                  

ขอท่ี การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร 
ระดับคุณภาพ 

สําหรับผูวิจัย 
5 4 3 2 1 

การตรวจสอบสภาพแวดลอม (X1) 
1 มีการประชุมช้ีแจงและใหความรูเกี่ยวกับกลยุทธ นโยบาย วิสัยทัศน 

พันธกิจของการบริหารมหาวิทยาลัยใหผูมีสวนเกี่ยวของทราบ 
      

2 มีการรวมกันกําหนดโครงสรางการบริหารงานที่เปนระบบชัดเจน       
3 มีการรวมกันวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกเพื่อวิเคราะหโอกาส

และอุปสรรคในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
      

4 มีการรวมกันวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในเพื่อวิเคราะหจุดแข็ง
และจุดออน 

      

5 มีการนําผลการปฏิบัติงานในปที่ผานมาใชเปนขอมูลในการตรวจสอบ
สภาพแวดลอม 

      

6 มีการรวมกันวิเคราะหทางเลือกที่นํามาใชในกําหนดกลยุทธ       
7 มีการรวมกันสรุปปญหาและเรียงลําดับความตองการเปนข้ันตอน       

การจัดทํากลยุทธ (X2) 
8 มีการรวมกันกําหนดวิสัยทัศนที่เปนภาพรวมในอนาคต       
9 มีการรวมกันกําหนดพันธกิจที่เปนบทบาทหนาที่ที่ชัดเจน       
10 มีการรวมกันกําหนดยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย       
11 มีการรวมกันกําหนดกลยุทธของมหาวิทยาลัย       
12 มีการรวมกันกําหนดวัตถุประสงคของการจัดทํากลยุทธที่ชัดเจน       
13 มีการรวมกันกําหนดนโยบายเพื่อสงเสริมการดําเนินงานตามยุทธศาสตร       
14 มีการรวมกันเรียงลําดับโครงการ กิจกรรม นําไปสูการปฏิบัติในการ

จัดทําแผนกลยุทธ 
      

15 มีการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดรวมกัน เพื่อใชในการกําหนดกลยุทธ       

        

        



138 

ขอท่ี การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร 
ระดับคุณภาพ  

สําหรับผูวิจัย 
5 4 3 2 1 

การปฏิบัติตามกลยุทธ (X3) 
16 มีการแตงต้ังคณะกรรมการในการทํางานเพื่อกําหนดหนาที่ความ

รับผิดชอบใหชัดเจน 

      

17 มีการจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธอยางชัดเจน       

18 กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผูมีสวนรวมใหชัดเจนและทาํความ
เขาใจใหตรงกันทุกฝาย 

      

19 ดําเนินการตามแผนกลยุทธที่ไดรวมกันกําหนดไว       

การประเมินผลการควบคุม (X4) 
20 แตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลกลยุทธของมหาวิทยาลัย       

21 กําหนดปฏิทินการประเมินกลยุทธของมหาวิทยาลัยเปนระยะ       

22 สรางเครื่องมือในการประเมินกลยุทธ       

23 ติดตามผลการประเมินกลยุทธที่ดําเนินการตามปฏิทินที่กําหนดไว       

24 รายงานผลการดําเนินการตามกลยุทธใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย
ทราบ 

      

25 ปรับปรุงแกไขกลยุทธของมหาวิทยาลัยที่บกพรองใหมีความสมบูรณ
เหมาะสมกับสถานศึกษามากข้ึน 
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
คําช้ีแจง โปรดพิจารณาขอคําถามแตละขอ แลวเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองที่แสดงระดับ

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยพิจารณาตามเกณฑดังน้ี 
 
 ระดับ 5 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด 
 ระดับ 4 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
 ระดับ 3 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย 
 ระดับ 1 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด 

ขอท่ี คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ระดับคุณภาพ  

สําหรับผูวิจัย 5 4 3 2 1 
ดานปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ  

1 ผูบริหารมีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําป
ครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการงาน
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

      

 2 ผูบริหารมีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคา
เปาหมายของแตละตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป  

      

3 ผูบริหารมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ       
4 ผูบริหารมีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการ

ประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อ
พิจารณา 

      

5 ผูบริหารมีการประเมินการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อ
พิจารณา 

      

6 ผูบริหารมีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของ 
สภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

       

ดานการผลิตบัณฑิต  
7 มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตาม

แนวทางปฏิบั ติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

      

8 มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

      

9 ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
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ขอท่ี คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ระดับคุณภาพ  

สําหรับผูวิจัย 5 4 3 2 1 
10 มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับ

ภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตร  
      

11 มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการ
สอนและการวัดผลและมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

      

12 มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนให
เปนไปตามแผนที่กําหนด 

      

13 มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจให
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

      

14 มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู
และทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการ
วัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 

      

15 มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
และดูแลควบคุมใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

      

16 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

      

17 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและ
การพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

      

18 มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ  ผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา 

      

19 มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษาอยางนอยในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณ
การศึกษา และจุดเช่ือมตออินเตอรเน็ต 

      

20 มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่น ๆ อยางนอยในดานงาน
ทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัย
และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา 

      

21 มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ อยางนอยในเรื่องประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย 
การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารตาง ๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

      

22 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 
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ขอท่ี คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ระดับคุณภาพ  

สําหรับผูวิจัย 5 4 3 2 1 
23 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา 
ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

      

24 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการให
ผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 

      

25 มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือ
ชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุก
หลักสูตร 

      

26 มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการ
ความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

      

27 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

      

28 มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของ
ผูใชบัณฑิตอยางนอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบ
ระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 

      

29 มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และงบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

      

30 มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

      

31 มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน 

      

32 มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจาก
หนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ 

      

33 มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่
ตองการสงเสริมไวเปนลายลักษณอักษร 

      

ดานกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  
34 มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแก

นักศึกษา 
      

35 มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา       
36 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแก

นักศึกษา 
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ขอท่ี คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ระดับคุณภาพ  

สําหรับผูวิจัย 5 4 3 2 1 
37 มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา       
38 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา       
39 มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลใน

การพัฒนาการจัดบริการที่สนองความตองการของนักศึกษา 
      

40 มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก
นักศึกษา 

      

41 มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบนั
และระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 

      

42 มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 

      

43 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษา 

      

ดานการวิจัย  
44 มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุ

เปาหมายตามแผนดานการวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
      

45 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการ
เรียนการสอน 

      

46 มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรู
ดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัย 

      

47 มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

      

48 มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณ
ของสถาบัน 

      

49 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย
หรืองานสรางสรรคของสถาบัน 

      

50 มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

      

51 มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรู
จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

      

52 มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมี
การรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 
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ขอท่ี คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ระดับคุณภาพ  

สําหรับผูวิจัย 5 4 3 2 1 
53 มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่นําไปใชประโยชน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
      

ดานการบริการวิชาการแกสังคม  
54 มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตาม

ระบบที่กําหนด 
      

55 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

      

56 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน       
57 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทาง

วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
      

58 มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ
หนวยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทํา
แผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน 

      

59 มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 

      

60 มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม       
61 มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอด

ความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน 
      

ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
62 มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการ

ตามระบบที่กําหนด 
      

63 มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

      

64 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

      

65 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

      

ดานการบริหารและการจัดการ  
66 สภาสถาบันปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมี                

การประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา 
      

67 ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไป
ยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนํา
ขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 
 

      



144 

ขอท่ี คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ระดับคุณภาพ  

สําหรับผูวิจัย 5 4 3 2 1 
68 ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่

มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไป
ยังบุคลากรในสถาบัน 

      

69 ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
ใหอํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม 

      

70 ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถ
ทํางานบรรลุวัตถุประสงคของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

      

71 ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของ
สถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย 

      

72 สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารนําผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

      

73 มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่
สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจ          
ดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 

      

74 มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรูทักษะของผู มี
ประสบการณตรงเพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนด
ในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมาย ที่กําหนด 

      

75 มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือป
การศึกษาที่ผานมาที่เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) 
และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge)  
ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

      

76 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน 
โดยอยางนอยตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหาร 
จัดการและการเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

      

77 มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

      

78 มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ
ตามที่กําหนด 

      

79 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและ
ดําเนินการตามแผน 

      

80 มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการ
ปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 

      

ดานการเงินและงบประมาณ  
81 มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน       
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ขอท่ี คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ระดับคุณภาพ  

สําหรับผูวิจัย 5 4 3 2 1 
82 มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจ

และการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
      

83 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบัน
อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

      

84 มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะห
สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันอยางตอเน่ือง 

      

85 มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการ
ใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด 

      

86 ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย 
และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการ
ตัดสินใจ 

      

ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
87 มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุด
ของสถาบัน 

      

88 มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน 
และสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ
ทุกตัวบงช้ี 

      

89 มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน 

      

90 มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 

      

91 มีแนวปฏิบัติที่ ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่
หนวยงานพัฒนาข้ึน และเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใช
ประโยชน 
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ผลการวิเคราะหความเชื่อมั่น (Reliability Analysis) ของแบบสอบถามเพ่ืองานวิจัย 
เรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับคุณภาพการศึกษา  

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 

ขอ 
Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
1 430.83 7579.799 .750 .996 
2 431.00 7565.310 .856 .996 
3 430.87 7550.326 .897 .995 
4 430.90 7566.231 .790 .996 
5 430.83 7546.420 .931 .995 
6 430.93 7557.099 .843 .996 
7 430.97 7563.482 .872 .995 
8 431.07 7551.582 .835 .996 
9 430.80 7572.303 .850 .996 
10 430.97 7552.930 .865 .995 
11 430.80 7547.062 .864 .995 
12 430.93 7550.064 .795 .996 
13 430.90 7533.059 .895 .995 
14 430.87 7552.326 .850 .996 
15 430.80 7564.579 .760 .996 
16 430.67 7573.264 .746 .996 
17 430.77 7570.599 .832 .996 
18 430.73 7558.616 .814 .996 
19 430.77 7553.082 .780 .996 
20 430.73 7571.375 .766 .996 
21 430.70 7564.355 .789 .996 
22 430.83 7555.937 .751 .996 
23 430.67 7564.092 .803 .996 
24 430.77 7560.875 .790 .996 
25 430.73 7561.720 .827 .996 
b26 430.83 7561.937 .869 .996 
27 430.80 7567.959 .838 .996 
28 430.97 7559.344 .860 .996 
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29 430.83 7571.592 .739 .996 
30 430.97 7570.033 .758 .996 
31 430.80 7581.821 .745 .996 
32 430.63 7548.378 .819 .996 
33 430.60 7550.662 .792 .996 
34 430.53 7578.878 .772 .996 
35 430.77 7560.392 .793 .996 
36 430.77 7554.530 .862 .996 
37 430.80 7547.821 .830 .996 
38 430.97 7549.689 .769 .996 
39 430.73 7538.202 .873 .995 
40 430.80 7552.786 .801 .996 
41 430.80 7547.407 .862 .996 
42 430.87 7548.878 .811 .996 
43 430.77 7581.151 .725 .996 
44 430.67 7597.333 .774 .996 
45 430.73 7584.064 .792 .996 
46 430.63 7583.689 .802 .996 
47 430.77 7559.978 .864 .996 
48 430.63 7588.102 .729 .996 
49 430.70 7594.217 .733 .996 
50 430.70 7574.148 .760 .996 
51 430.73 7580.340 .869 .996 
52 430.90 7569.472 .770 .996 
53 430.90 7576.162 .728 .996 
54 430.93 7595.099 .737 .996 
55 430.90 7569.679 .841 .996 
56 430.70 7568.838 .831 .996 
57 430.77 7576.944 .830 .996 
58 430.80 7582.166 .825 .996 
59 430.87 7539.568 .864 .995 
60 430.87 7557.775 .850 .996 
61 430.80 7551.545 .838 .996 
62 430.97 7524.930 .904 .995 
63 430.97 7528.102 .861 .996 
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64 430.93 7554.064 .862 .996 
65 430.87 7559.775 .837 .996 
66 430.93 7570.271 .831 .996 
67 430.93 7528.892 .886 .995 
68 431.03 7553.551 .795 .996 
69 430.93 7563.030 .806 .996 
70 430.83 7580.351 .746 .996 
71 430.93 7582.133 .686 .996 
72 431.13 7547.568 .779 .996 
73 431.03 7555.413 .735 .996 
74 431.10 7559.955 .734 .996 
75 431.10 7550.714 .666 .996 
76 431.07 7559.651 .691 .996 
77 431.20 7553.269 .674 .996 
78 431.27 7554.616 .673 .996 
79 430.73 7570.823 .804 .996 
80 430.80 7553.131 .828 .996 
81 430.80 7562.441 .837 .996 
82 430.73 7557.720 .891 .995 
83 430.87 7585.223 .828 .996 
84 430.90 7548.714 .901 .995 
85 430.87 7551.775 .888 .995 
86 430.80 7532.097 .921 .995 
87 430.70 7572.769 .804 .996 
88 430.60 7586.731 .756 .996 
89 430.70 7582.286 .740 .996 
90 430.90 7559.886 .830 .996 
91 430.80 7549.545 .883 .995 
92 430.77 7543.289 .896 .995 
93 430.60 7544.386 .922 .995 
94 430.80 7580.166 .840 .996 
95 430.73 7583.926 .841 .996 
96 430.70 7556.355 .915 .995 
97 430.67 7570.368 .879 .996 
98 430.77 7570.392 .795 .996 
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99 430.77 7573.426 .776 .996 
100 430.77 7564.737 .798 .996 
101 430.73 7558.547 .757 .996 
102 430.87 7565.982 .714 .996 
103 430.87 7566.257 .796 .996 
104 430.97 7570.999 .785 .996 
105 431.00 7568.345 .836 .996 
106 430.77 7544.185 .891 .995 
107 430.67 7549.195 .862 .996 
108 430.73 7542.754 .911 .995 
109 430.80 7536.855 .893 .995 
110 430.70 7548.562 .854 .996 
111 430.67 7563.540 .842 .996 
112 430.57 7575.220 .861 .996 
113 430.67 7574.920 .847 .996 
114 430.67 7567.333 .856 .996 
115 430.70 7564.286 .823 .996 
116 430.73 7575.375 .812 .996 

 
Reliability Coefficients 
N of Case   = 30 
N of Items  = 116 
Alpha  = .996 
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ประวัติยอของผูวิจัย 
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สถานท่ีอยูปจจุบัน : 91/223 ต.มหาสวัสด์ิ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  
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ตําแหนงและประวัติการทํางาน 
 พ.ศ. 2544  : เจาหนาประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  
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	ปกสุธามาศ
	1 - ปก  -
	1 - ปก -
	3 - ประกาศคุณูปการ -
	อนุมัติสุธามาศ
	4 - บทคัดย่อ -
	4 - บทคัดย่อ new -
	5 - สารบัญ -
	6 - สารบัญตาราง -
	7 - สารบัญแผนภูมิ -
	7 - สารบัญภาพ -
	8  - บทที่ 1 -
	8 - บทที่ 1 -
	9 - บทที่  2 -
	9 - บทที่ 2 -
	10 - บทที่ 3 -
	11 - บทที่ 4 -
	11.1 - บทที่ 4 -ตอน 2
	12 - บทที่ 5 -
	13 - บรรณานุกรม -
	14 - ภาคผนวก-ประวัติ -
	15 - ภาคผนวก -
	16 - ภาคผนวก ก - ผู้เชี่ยวชาญ -
	19 - ภาคผนวก ค - IOC -
	20 - ภาคผนวก ง - แบบสอบถาม -
	21 - ภาคผนวก จ - ค่าความเขื่อมั่น -
	22 - ประย่อผู้วิจัย -



