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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถปุระสงค ์เพ่ือสรา้งรปูแบบการพฒันาองคก์รสูค่วามเปน็เลศิของมหาวทิยาลยั

เอกชน เพือ่ตรวจสอบความเหมาะสมและความเปน็ไปไดข้องรปูแบบการพฒันาองคก์รสูค่วามเปน็เลศิของ
มหาวิทยาลัยเอกชน ผู้วิจัยดำาเนินการวิจัย 5 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ 
และเกณฑร์างวลัคณุภาพแหง่ชาติ การบรหิารงานในมหาวิทยาลยั โดยการสมัภาษณผู้์บรหิารมหาวิทยาลยั
ของรัฐที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ จำานวน 5 คน ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาสภาพการ
พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชน โดยแบบสอบถามสภาพการพัฒนาองค์กรสู่ความ
เปน็เลิศของมหาวทิยาลยัเอกชนจากผูม้สีว่นรว่มในการวิจยั จำานวน 640 คน ไดแ้ก ่รองอธกิารบด ีคณบด ี
และอาจารยป์ระจำาทีม่รีะยะเวลาการปฏบิตังิานในมหาวิทยาลยัเอกชนไมน่อ้ยกว่า 5 ป ีจากมหาวิทยาลยั
เอกชน จำานวน 19 แห่ง การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาได้โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
โดยผู้เชี่ยวชาญจำานวน 5 คน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.60-1.00 มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับ 0.99 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 3 ร่างรูปแบบการ
พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชน ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบความเหมาะสมและความ
เปน็ไปไดข้องรูปแบบการพัฒนาองค์กรสูค่วามเปน็เลศิของมหาวิทยาลยัเอกชน โดยการจดัประชมุสมัมนา
อิงผู้เชี่ยวชาญจำานวน 9 คน ขั้นตอนที่ 5 ปรับปรุงและนำาเสนอรูปแบบการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ของมหาวิทยาลัยเอกชน

ผลการวิจัย

1. รูปแบบการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชน ประกอบด้วย 5 องค์
ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) สาระสำาคัญ 7 หมวด ประกอบด้วย (1) การนำาองค์กร 
(2) การวางแผนเชงิกลยทุธ ์(3) การมุง่เนน้นกัศกึษาและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี (4) การวดัการวเิคราะหแ์ละ
การจัดการความรู้ (5) การมุ่งเน้นบุคลากร (6) การมุ่ง เน้นการดำาเนินการ และ (7) ผลลัพธ์ 4) เงื่อนไข
สู่ความสำาเร็จ และ 5) แนวทางสู่การปฏิบัติ

1 คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
1 Faculty of Education and Liberal Arts, Nakhonratchasima College
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2. รปูแบบการพัฒนาองคก์รสูค่วามเปน็เลศิของมหาวิทยาลยัเอกชนมคีวามเหมาะสมและมคีวาม
เป็นไปได้อยู่โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

คำ�สำ�คัญ: รูปแบบ, การพัฒนาองค์กร, ความเป็นเลิศ, มหาวิทยาลัยเอกชน

Abstract 
The purposes of this research were to construct the model of organization  

development for the excellence of private universities, and verifying the appropriateness 
and the possibility the model of organization development for the excellence of private 
universities. The research procedures consisted of 5 stages of data collection were Phase 
1: Study conceptual knowledge, theories, and research on education for Thailand Quality 
Award and Administration in universities by interviewing the state universities administrators 
based on their opinion and experience in Thailand Quality Award ; Phase 2: study the states 
of organization development for the excellence of private universities, The participants were 
a group of 640 people including 10 vice presidents 39 deans, and 591 instructors. The 
research instrument used in this study was questionnaire with rating scales to the study of 
organization development for the excellence on Thailand quality award of private universities, 
The content validity of the questionnaire was evaluated by 5 experts to find its validity and 
the index item-objective congruence (IOC) value ranging from 0.60 - 1.00, and had high 
internal reliability, with Cronbach’s alpha as 0.99. The statistical methods used to analyze the 
quantitative data were frequency, percentage, mean score and standard deviation ; Phase 3: 
scrutinizing the model of organization development for the excellence of private universities ;  
Phase 4: verifying the appropriateness and the possibility of the model by holding  
Connoisseurship involving 9 experts, Data analysis employed means, standard deviation, 
and content analysis ; Phase 5: Improve and propose a model of organization development 
for the excellence of private universities.

The results of the research were follows: 

1) The construct the model of organization development for the excellence of private 
universities consisted of 5 components ; principles, objectives, contents and was arranged in 
seven aspects: (1) Leadership (2) Strategic Planning (3) Customer Focus (4) Measurement, 
Analysis, and Knowledge Management (5) Workforce Focus (6) Operations Focus, and (7) 
Results, 4) Conditions for success and 5) Approaches to Practice.

2) As Evaluated by the experts the appropriateness and the possibility of the model 
of organization development for the excellence of private universities was high level.

Keywords: Model, Organization Development, Excellence, Private Universities.
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บทนำา
การอุดมศึกษาของประเทศไทยมีความ

สำาคัญมากในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศ พัฒนาศักยภาพของคนไทยให้มีคุณภาพ 
และให้มีความพร้อมในการแข่งขันกับนานาชาติ 
แต่ในสภาวะปัจจุบันมีสภาพอยู่ในภาวะวิกฤต 
การรับมือของมหาวิทยาลัยเอกชนกับความ
เปลี่ยนแปลงของโลก มหาวิทยาลัยเอกชนเป็น
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำาไร เปิดหลักสูตรที่หลาก
หลายเพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักศึกษา
และตลาด ซึ่งใกล้เคียงกับการปฏิบัติการองค์กร
ธุรกิจ เพื่อให้อยู่รอดและเป็นเลิศ ต้องพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานของการจัดการอุดมศึกษา
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานและ
ความต้องการของแต่ละบุคคล (ศรุดา ชัยสุวรรณ, 
2559) 

ในขณะเดียวกันมีมหาวิทยาลัยเอกชนที่
กอ่ตัง้ขึน้ใหมเ่ปน็จำานวนมากทัง้ทีเ่ป็นมหาวทิยาลยั
ขนาดใหญ่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพสูงจะสามารถ
จัดการศึกษาได้ดีกว่าการศึกษาของรัฐแต่ก็มี
มหาวิทยาลัยเอกชนอีกจำานวนหน่ึงท่ีจำาเป็นต้อง
ได้รับการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา เพ่ือยก
ระดับมาตรฐานให้เป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครอง
และสามารถอยู่รอดได้ในภาวะท่ีมีการแข่งขันสูง 
สามารถดำาเนินกิจการอยู่ได้โดยไม่ล้มเลิกกิจการ 
การบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชน
แตกต่างจากมหาวิทยาลัยของรัฐ คือมีลักษณะ
เป็นธุรกิจทางการศึกษา ซึ่งนอกจากจะต้องเน้น
คุณภาพทางวิชาการแล้ว การบริหารยังต้องคำานึง
ถงึกำาไรเพือ่ให้สามารถดำาเนนิกจิการตอ่ไปได้ จาก
จำานวนนักศึกษาท่ีลดลงคอ่นขา้ง มากได้สง่ผลกระ
ทบกบัมหาวทิยาลยัเอกชนหลายแห่ง อนัเป็นผลมา
จากวิกฤตเศรษฐกิจและการบริหารจัดการต้นทุน 
ในภาวะเช่นนี้มหาวิทยาลัยเอกชนต้องทบทวน
บทบาทและกลยทุธใ์นการดำาเนินงานนอกจากการ

ถดถอยขององค์กรเป็นช่วงเวลาที่องค์กรต้องปรับ
ตวัเพือ่ความอยูร่อดแลว้หากองคก์รถอืเปน็โอกาส
สำาคัญในการปรับเปลี่ยนองค์กรครั้งใหญ่โดยให้
ความสำาคัญกับปัจจัยสำาคัญท่ีจะนำาไปสู่ความเป็น
เลิศแล้ว องค์กรก็อาจจะกลายเป็นองค์กรแห่ง
ความเป็นเลิศได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว (พฤทธิ์ 
เทศจีบ, 2552) ในสภาวการณ์ที่มี

การแข่งขันที่สูงและรุนแรงมากยิ่งขึ้น
มหาวิทยาลัยเอกชนจึงต้องคิดและหาแนวทาง
เพื่อให้องค์กรอยู่รอด ปัจจัยที่สำาคัญในการเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
การดำาเนินงานอยู่ที่ความสามารถในการเข้าใจ
ความต้องการของลูกค้า การดึงดูดลูกค้าใหม่ ให้
เข้ามาใช้บริการ การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
ที่มีอยู่ให้ยืนยาว (สุวรรณา พลอยศรี และชาตรี 
ปรีดาอนันทสุข, 2557) 

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ งชาติ เป็น
บรรทัดฐานสำาหรับการประเมินตนเองขององค์กร 
การคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และ
การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่องค์กรท่ีสมัครรับรางวัล 
และยังมีบทบาทสำาคัญในการเสริมสร้างความ
สามารถในการแข่งขัน ดังต่อไปนี้ 1) ช่วยใน
การปรับปรุงวิธีการดำาเนินการขีดความสามารถ
และผลลัพธ์ขององค์กร 2) กระตุ้นให้มีการ
สื่อสารและแบ่งปันสารสนเทศวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศระหว่างองค์กรต่างๆ ทุกประเภท 3) เป็น
เครื่องมือที่สามารถนำามาใช้ในการทำาความเข้าใจ
และจัดการผลการดำาเนินการขององค์กรรวมทั้ง
ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและเพิ่มโอกาสใน
การเรียนรู้ (พีรศักดิ์ สิริโยธิน, 2556) อย่างไร
ก็ตามในปัจจุบัน สำานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ได้นำาเครื่องมือพัฒนาคุณภาพท่ีได
รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์การสู่ความเป็น
เลิศ ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
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จดัการตามแนวทางของเกณฑ ์Malcolm Baldrige 
National Quality Award: MBNQA ทีเ่ปน็ต้นแบบ
ของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality 
Award: TQA) คือ กรอบที่ทำาให้มีมุมมอง และ
แนวคิดการบริหารองค์กรในเชิงระบบ (มองทุก
ระบบเชื่อมโยงกันหมด) ซึ่งเป็นเครื่องมือหน่ึงที่
สามารถนำามาใช้ในการจัดการการดำาเนินงานของ
องค์กร ให้มีคุณภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
ได้อย่างก้าวกระโดด และเป็นการต่อยอดจาก
การประกันคุณภาพที่ทำามาแต่เดิมเพื่อให้เกิดผล
สำาเร็จและมีมาตรฐานที่สูงขึ้นเป็นลำาดับ (ใจชนก  
ภาคอัต, 2555) 

จากความสำาคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัย
เอกชนเริ่มเล็งเห็นความสำาคัญของการใช้เกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นบรรทัดฐานสำาหรับ
การประเมินตนเองขององค์กร ตามสภาพการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปผู้บริหารจะต้องศึกษารูปแบบ 
(Model) ในการพัฒนาองค์กรให้เหมาะสมกับ
สภาพบริบทและปัจจัยต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัยเอกชน และในปัจจุบันแนวคิดการ
ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นเครื่องมือ
ทางการจัดการให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศและความ
สำาเรจ็ขององคก์ร มคีวามสมดุลระหวา่งมมุมองใน
ระยะสั้นและระยะยาวและทำาให้ผู้บริหารสามารถ
มองเห็นภาพขององค์กรอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้การใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติกับการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ให้ กับมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยให้มี
ความสามารถในการแข่งขันเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับ

มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย

วัตถุประสงค์
ในการวิ จั ยครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ กำ าหนด

วัตถุประสงค์ไว้ดังนี้

1. เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชน 

2. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชน 

กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้วิจัยกำาหนดกรอบแนวคิดการวิจัยของ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐาน
สถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. 2554 (ราชกจิจานเุบกษา. 
2554) และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง ชาติ ปี 
2557-2558 (สำานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ, 
2556) โดยมีข้อกำาหนดต่างๆ ของเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ แบ่งออกเป็น 7 หมวด ดังนี้ 
1. การนำาองค์กร (Leadership) 2. การวางแผน
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) 3. การมุ่งเน้น
นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customer 
Focus) 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ 
ความรู้ (Measurement, Analysis and Knowl-
edge Management) 5. การมุ่งเน้นบุคลากร 
(Workforce Focus) 6. การมุง่เนน้การดำาเนนิการ 
(Operation Focus) และ 7. ผลลัพธ์ (Results) 
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ขอบเขตการวิจัย
1. ผู้วิจัยมุ่งศึกษาจากมหาวิทยาลัย

เอกชนโดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sam-
pling) จำานวน 22 แห่งจากมหาวิทยาลัยเอกชน 
43 แห่ง (สำานักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา, 
2556) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่อนุญาต
ให้ผู้วิจัยสามารถเข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
แบบสอบถามได้ 

2. ผู้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลการวิจัย
ครั้งนี้ แบ่งได้ดังนี้

2.1 ผูม้สีว่นรว่มในการใหส้มัภาษณ ์ได้แก ่
ผู้บริหารมหาวทิยาลยัของรฐัทีเ่ปน็ผูเ้ช่ียวชาญเรือ่ง

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ จำานวน 5 คน

2.2 ผู้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเพื่อ
ศกึษาสภาพการพฒันาองคก์รสูค่วามเปน็เลศิของ
มหาวิทยาลัยเอกชนจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เอกชน ประกอบด้วย รองอธิการบดี คณบดี 
และอาจารย์ประจำา ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยเอกชนไม่น้อยกว่า 5 ปี

2.3 ผูเ้ชีย่วชาญในตรวจสอบความเหมาะ
สมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชน 
จำานวน 9 คน

6 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

ขอบเขตการวิจัย 
1. ผูวิจัยมุงศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอกชนโดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive  

Sampling ) จํานวน 22 แหงจากมหาวิทยาลัยเอกชน 43 แหง (สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา, 2556) ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยเอกชนที่อนญุาตใหผูวิจัยสามารถเขาไปเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยแบบสอบถามได   
             2.  ผูมีสวนรวมในการใหขอมูลการวิจัยครั้งนี้  แบงไดดังนี ้
              2.1  ผูมสีวนรวมในการใหสัมภาษณ ไดแก ผูบรหิารมหาวิทยาลัยของรัฐ
ที่เปนผูเชี่ยวชาญเรื่องเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ  จํานวน 5 คน 

  2.2  ผูมสีวนรวมในการใหขอมูลเพ่ือศึกษาสภาพการพัฒนาองคกรสู 
ความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชนจากผูบริหารมหาวิทยาลัยเอกชน ประกอบดวย  
รองอธิการบดี  คณบดี และอาจารยประจํา  ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเอกชน
ไมนอยกวา 5 ป 

1. การนําองคกร (Leadership)  

2. การวางแผนเชิงกลยุทธ (Strategic Planning)  

3. การมุงเนนนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย 

    (Customer Focus)  

4. การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู      

   (Measurement, Analysis and  Knowledge     

   Management)  

5. การมุงเนนบุคลากร (Workforce Focus)  

6. การมุงเนนการดําเนินการ (Operation Focus)        

7. ผลลัพธ (Results)  

 

เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติเพื่อองคกรที่เปนเลิศ  

(สํานักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ, 2556) 

มาตรฐานดานการ

ดําเนินการตามภารกิจ

ของสถาบันอุดมศึกษา 

-  ดานการผลิตบัณฑิต 

-  ดานการวิจัย 

-  ดานการใหบริการ 

   ทางวิชาการแกสังคม 

-  ดานการทํานุบํารุง 

   ศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 

รูปแบบการพัฒนาองคกรสู

ความเปนเลิศของ

มหาวิทยาลัยเอกชน 

มาตรฐานดานศักยภาพ

และความพรอมใน 

การจัดการศึกษา 

- ดานกายภาพ 

- ดานวิชาการ 

- ดานการเงิน 

- ดานการบริหารจัดการ 

ภ�พที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยดำาเนินการวิจัยตาม

ขั้นตอนต่อไปนี้

ข้ันตอนที่ 1 ศึกษ�แนวคิด ทฤษฎี  
หลักก�ร และเกณฑ์ร�งวัลคุณภ�พแห่งช�ติ

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
การบริหารงานในมหาวิทยาลัย เพื่อนำามากำาหนด
เปน็กรอบแนวคดิในการวจิยั และประเด็นหวัขอ้ใน
การสร้างเครื่องมือโดยผู้วิจัยศึกษาจาก

1) เอกสาร ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพื่อหาองค์ประกอบหลักของรูปแบบการพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชน

2) การสัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ของรฐัทีเ่ปน็ผูเ้ชีย่วชาญเรือ่งเกณฑร์างวลัคณุภาพ
แห่งชาติ จำานวน 5 คน ได้แก่ 1) ศาสตราจารย์
อาวุธ ศรีศุกรี 2)  ศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิ
ชัย ธนาพงศธร 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐ
ชาติ มงคลนาวิน 4) รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง
ปรียานุช แย้มวงษ์ และ 5) ศาสตราจารย์กิตติคุณ
นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา 

ข้ันตอนที่ 2 ศึกษ�สภ�พก�รพัฒน�
องค์กรสู่คว�มเป็นเลิศของมห�วิทย�ลัยเอกชน

1. ผู้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล

ผู้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเพื่อศึกษา
สภาพการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัยเอกชนจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เอกชน ประกอบด้วย รองอธิการบดี คณบดี 
และอาจารย์ประจำา ท่ีมีระยะเวลาปฏิบัติงานใน
มหาวทิยาลยัเอกชนไมน่อ้ยกวา่ 5 ป ีจำานวน 678 
คน โดยดำาเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้ดังนี้

2. เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามสภาพการ

พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย
เอกชน มีจำานวน 120 ข้อ ลักษณะคำาถามเป็น
แบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับของลิเคิร์ท ตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหาโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index 
of Item-Objective Congruence: IOC) จากผู้
เชีย่วชาญ จำานวน 5 คน ไดค้า่ดชันคีวามสอดคลอ้ง 
0.6-1.00 จากนั้นนำาเครื่องมือไปทดลองใช้ (try-
out) และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้
สตูรสมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบาค (Cronbach’ 
s alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ 0.99 

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา
จำานวน 678 ฉบบั เปน็แบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์
ที่สามารถนำามาวิเคราะห์ข้อมูลได้จำานวน 640 
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 94.40 ของแบบสอบถามที่
ได้รับกลับคืนมา

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้้วิจัยได้ดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
ของผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย โดยการแจกแจง
ความถี่และหาค่าร้อยละ ส่วนข้อมูลสภาพการ
พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย
เอกชน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย, ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ขั้นตอนที่ 3 ร่�งรูปแบบก�รพัฒน�
องค์กรสู่คว�มเป็นเลิศของมห�วิทย�ลัยเอกชน

ผู้วิจยันำาผลการศกึษาจาก้ันตอนที ่1 และ
ขัน้ตอนที ่2 มาวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลูเพือ่
นำามาเขียนร่างรูปแบบการพัฒนาองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชน

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบคว�มเหม�ะสม
และคว�มเปน็ไปไดข้องรปูแบบก�รพฒัน�องคก์ร
สู่คว�มเป็นเลิศของมห�วิทย�ลัยเอกชน
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ผู้วิ จัยดำา เนินการประชุมสัมมนาอิง 
ผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) จำานวน 9 คน 
เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ของรูปแบบการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ของมหาวิทยาลัยเอกชน โดยดำาเนินการจัดที่
ห้องประชุม Management Meeting โรงแรม
ชาโต้ เดอเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยได้
รับความอนุเคราะห์จากศาสตราจารย์ ดร.ธีระ  
รุญเจริญ เป็นประธานและผู้ดำาเนิน การสนทนา 
(Moderator) การวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบประเมนิ
ความเหมาะสมและความเปน็ไปได้ของรปูแบบการ
พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย
เอกชน ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย, 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ข้ันตอนที่ 5 ปรับปรุงและนำ�เสนอ
รูปแบบก�รพัฒน�องค์กรสู่คว�มเป็นเลิศของ
มห�วิทย�ลัยเอกชน 

ผู้วิจัยนำาข้อมูล ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต
ของผูม้สีว่นรว่มในการประเมนิความเหมาะสมและ
ตรวจสอบความเป็นไปได้จากการประชุมสัมมนา
อิงผูเ้ชีย่วชาญ มาปรบัปรงุแกไ้ขรปูแบบใหส้มบรูณ์
ในขั้นสุดท้ายและนำาเสนอรูปแบบการพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชน 

ผลการวิจัย
1. ผลการสรา้งรปูแบบการพฒันาองค์กร

สู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชน ประกอบ
ด้วย 5 องค์ประกอบดังนี้

1.1 หลักการ 

มหาวิทยาลัยเอกชนได้เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วเช่นกันในระยะที่ผ่านมา การเพิ่มขึ้นของ
มหาวิทยาลัยเอกชนทำาให้มีการแข่งขันอย่างหลีก
เล่ียงไมไ่ด ้มหาวทิยาลยัแหง่ใดหากไมป่รบัตวัหรอื
พัฒนา ก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ของมหาวิทยาลัย การพัฒนามหาวิทยาลัยเอกชน
สูค่วามเปน็เลศิใหด้ยีิง่ขึน้เพือ่การพฒันาคณุภาพผู้
เรยีนอนัเปน็เปา้หมายสำาคญัของการจดัการศกึษา 
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติจึงเป็นบรรทัดฐาน
สำาหรับการประเมินตนเองขององค์กร ปัจจุบัน
ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเอกชนนั้นมี
สภาวการณแ์ขง่ขนัทีส่งูและรนุแรงมากยิง่ขึน้ดงันัน้
มหาวิทยาลยัเอกชน จงึตอ้งคดิและหาแนวทางเพือ่
ใหอ้งคก์ารอยูร่อด การเพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนั
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำาเนินงานนั้นๆ 
อยู่ที่ความสามารถในการเข้าใจความต้องการ
ของผู้เรียน การดึงดูดให้ผู้เรียนกลุ่มใหม่ๆ เข้ามา
ใช้บริการการศึกษา การรักษาความสัมพันธ์กับ 
ผู้เรียนในฐานะลูกค้าที่มีอยู่ให้ยืนยาว 

1.2 วัตถุประสงค์ 

 1.2.1 เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุง
วิธีการพัฒนาและบริหารจัดการที่มหาวิทยาลัย
เอกชนดำาเนินการอยู่ให้เป็นองค์กรไปสู่ความเป็น
เลิศ 

 1.2.2 เพื่อให้มหาวิทยาลัยเอกชน
สามารถนำาแนวทางดงักลา่วไปปรบัใชไ้ดต้ามความ
เหมาะสมตามบริบทขององค์กรต่อไป

1.3 สาระสำาคัญ 7 หมวด ประกอบด้วย 

 1.3.1 การนำาองค์กร 

 1.3.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

 1.3.3 การมุ่งเน้นนักศึกษาและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

 1.3.4 การวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้ 

 1.3.5 การมุ่งเน้นบุคลากร 

 1.3.6 การมุ่งเน้นการดำาเนินการ 

 1.3.7 ผลลัพธ์ 

1.4 เงื่อนไขสู่ความสำาเร็จ 
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 1.4.1 มหาวิทยาลัยเอกชนและผู้
บรหิารระดบัสงูใหค้วามสำาคญัหรอืตระหนักถงึแนว
โน้มใหม่/กระบวนทัศน์ ใหม่ในการจัดการศึกษา

 1.4.2 มหาวิทยาลัยเอกชนและผู้
บริหารระดับสูงจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบายระดับ
มหาวิทยาลัยในการส่งเสริมสนับสนุนการบริหาร
จัดการและเพื่อพัฒนาตามขนาดและความพร้อม
ของแต่ละแห่ง

 1.4.3 มหาวิทยาลัยเอกชนจำาเป็น
ต้องกำาหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนในการ
ปฏิบัติงานและประโยชน์ที่ได้รับจากการนำาเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ไปสู่การปฏิบัติแก่
บุคลากร

1.5 แนวทางสู่การปฏิบัติ

 1.5.1 มหาวิทยาลัยเอกชนต้องให้
ความสำาคัญกับการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมการ
บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมภิบาล

 1.5.2 มหาวทิยาลยัเอกชนพฒันาการ
ให้บริการและการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับ
หน่วยงานต่างๆ ในองค์กรถึงผลลัพธ์ที่เกิดจาก
การให้บริการของมหาวิทยาลัย

3. ผลการตรวจสอบความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาองค์กร
สู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชน พบว่า 
รูปแบบการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัยเอกชน มีความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยสามารถนำามาอภิปราย

ผลได้ดังนี้

1. ผลการสรา้งรปูแบบการพฒันาองค์กร
สู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชน ประกอบ

ด้วย 5 องค์ประกอบดังนี้ 1) หลักการ 2) 
วัตถุประสงค์ 3) สาระสำาคัญ 7 หมวด ได้แก่ (1) 
การนำาองค์กร (2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (3) 
การมุ่งเน้นนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (4) 
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (5) 
การมุ่งเน้นบุคลากร (6) การมุ่งเน้นการดำาเนิน
การ และ (7) ผลลัพธ์ 4) เงื่อนไขสู่ความสำาเร็จ 
และ 5) แนวทางสูก่ารปฏบิตั ิสอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ของสมาน อัศวภูมิ (2549) ได้สรุปองค์ประกอบ
รปูแบบทีด่คีวรมอีงคป์ระกอบ 7 องคป์ระกอบดงันี ้
คอื 1) วตัถปุระสงคข์องรปูแบบ 2) ทฤษฎพีืน้ฐาน
และหลักการ ของรูปแบบ 3) ระบบงานและกลไก
ของรูปแบบ 4) วิธีการดำาเนินงานของรูปแบบ 5) 
แนวการประเมนิรปูแบบ 6) คำาอธบิายประกอบรปู
แบบ 7) ระบุเงื่อนไขการนำารูปแบบไปใช้ และธีระ 
รุญเจริญ (2550) ได้สรุปองค์ประกอบ รูปแบบไว้ 
6 องคป์ระกอบดว้ยกนัคอื 1) หลกัการของรปูแบบ 
2) วตัถปุระสงคข์องรปูแบบ 3) ระบบกลไกของรปู
แบบ 4) วิธกีารดำาเนนิงานของรปูแบบ 5) แนวทาง
การประเมินรูปแบบ และ 6) เงื่อนไขของรูปแบบ

2. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชน พบว่า

2.1 รปูแบบการพฒันาองคก์รสูค่วามเปน็
เลิศของมหาวิทยาลัยเอกชนมีความเหมาะสมโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมของหลักการ วัตถุประสงค์ สาระสำาคัญ 
7 หมวด เงื่อนไขความสำาเร็จ และแนวทางสู่การ
ปฏิบัติพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือเงื่อนไข
ความสำาเร็จ ข้อ 1.มหาวิทยาลัยเอกชนและผู้
บรหิารระดบัสงูใหค้วามสำาคญัหรอืตระหนกัถงึแนว
โน้มใหม่/กระบวนทัศน์ใหม่ในการจัดการศึกษา 
และแนวทางสู่การปฏิบัติ ข้อที่ 1. มหาวิทยาลัย
เอกชนต้องให้ความสำาคัญกับการพัฒนาบุคลากร 
ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมภิ



Journal of Education, Mahasarakham University 235 Volume 12 Number 1 January-March 2018 

บาล สอดคล้องกับผลงานวิจัยเรื่องการศึกษา
เพ่ือกำาหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ (KPIs) ตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำาเนินการที่เป็นเลิศ 
และปัญหาอุปสรรคในการนำาเอาเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดำาเนินการไปสู่การปฏิบัติ ของ
ภาวนากิตติ วิมลชัยและคณะ (2555) ที่พบว่า
ปัญหาและอุปสรรคในการนำาเอาเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดำาเนินงานที่เป็นเลิศไปสู่การ
ปฏิบัติ ด้านผู้บริหาร ยังไม่เห็นความสำาคัญใน
การนำาเอาเกณฑ์ฯไปปฏิบัติอย่างจริง ขาดความรู้
ความเข้าใจรายละเอียดเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดำาเนินงานที่เป็นเลิศหรือเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ ขาดการสื่อสารเพื่อสร้างความ
เข้าใจของเกณฑ์ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบและเข้าใจ สามารถนำาไปปฏิบัติได้ถูกต้อง 
รวมทั้งมุ่งหวังคะแนนการประเมินตามเกณฑ์
มากกว่าผลการปฏิบัติจริงโดยไม่ได้นำาเอาผลการ
ประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดำาเนินงานท่ีเปน็เลศิไปปรบัปรงุผลการดำาเนนิงาน
อย่างก้าวกระโดด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ สาระสำาคัญ หมวด 7 ผลลัพธ์ สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ Khampirat (2009) ได้ ศึกษา
เรื่อง การประยุกต์ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษากับ 
การประเมินในมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐของ
ประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์
สมการถดถอยยืนยันเส้นทางอิทธิพลของโมเดล 
โครงสรา้งเชงิสาเหตุ จากการทดสอบพบวา่ การนำา
องคก์รเปน็ตวัขบัเคลือ่น ทีส่ำาคัญทีส่ดุเปน็ปจัจยัที่
สำาคญั ในการดำาเนนิงานใหบ้รรลผุลโดยความเปน็
เลศิของผูน้ำาเปน็แนวทางกลยทุธแ์ละกระบวนการ
ตา่งๆ นอกจากน้ีม ีองค์ประกอบดา้นการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้น ผู้ปฏิบัติงาน การมุ่งเน้น
ลกูคา้การจัดการกระบวนการ วดัผล การวเิคราะห ์
และการจัดการความรู้ โดยองค์ประกอบเหล่านี้มี
อิทธิพลมีผลโดยตรงต่อผลลัพธ์

2.2 รปูแบบการพฒันาองคก์รสูค่วามเปน็
เลิศของมหาวิทยาลัยเอกชนมีความเป็นไปได้โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเพื่อพิจารณาความ
เป็นไปได้ของหลักการ วัตถุประสงค์ สาระสำาคัญ 
7 หมวด เงื่อนไขความสำาเร็จ และแนวทางสู่การ
ปฏิบัติพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ หลัก
การ และขอ้ทีม่มีคีา่เฉลีย่นอ้ยทีส่ดุคอื สาระสำาคญั 
หมวด 5 การมุง่เนน้บคุลากรสอดคลอ้งกบั Hawk 
(2004) ที่พบว่าโมเดลมัลคัมบัลดริจ มีผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยสำานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษาดำาเนินการแปลและเรียบ 
เรียงจากเกณฑ์ดังกล่าวได้เป็นเกณฑ์คุณภาพการ
ศกึษา เพือ่การดำาเนนิงานทีเ่ปน็เลศิ (Educational 
Criteria for Performance Excellence: EdPEx) 
ประกอบด้วยการดำาเนิน งาน 7 หมวดคือ หมวด 
1 การนำาองคก์าร หมวด 2 การวางแผนเชงิกลยทุธ ์
หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้าหมวด 4 การวัด การ
วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่ง
เน้นผู้ปฏิบัติงานหมวด 6 การจัดการกระบวนการ
และหมวด 7ผลลัพธ์ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวสามารถนำา
มาใช้เป็นกรอบการดำาเนินงานบริหารจัดการการ
ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพ

 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

1.1 หนว่ยงานหรอืองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งควร
สนับสนุนให้มีการนำารูปแบบการพัฒนาองค์กรสู่
ความเปน็เลศิของมหาวทิยาลยัเอกชนไปใชเ้พือ่ยก
ระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนควรจัด
ทำาวิจัยเชิงประเมินเพื่อนำาผลไปพัฒนาปรับปรุงสู่
การขยายผลการนำาไปใชก้บัสถาบนัอดุมศกึษาเอก
ชนอื่นๆ ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป

1.2 มหาวิทยาลัยเอกชนต้องให้ความ
สำาคัญกับการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนส่งเสริม
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การบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมภิบาล

1.3 ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย
เอกชนควรให้ความสำาคัญกับการรักษาบุคลากร
โดยการสร้างขวัญและการลังใจในการทำางาน 
ตลอดจนประเมินความผาสุกของบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาวิจัยปัจจัยการบริหารที่ส่ง
ผลต่อความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชน เพื่อ
ตรวจสอบการดำาเนนิงานและการจดัการศกึษาของ
มหาวิทยาลัยเอกชน

2.2 ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาองค์กร
สู่ความเป็นเลิศในการแข่งขันของมหาวิทยาลัย
เอกชนในประเทศไทย โดยการวิเคราะห์แยกตาม
คุณลักษณะของมหาวิทยาลัยในเชิงลึกมากกว่า
นี้ เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยความสามารถในการ

แข่งขันของมหาวิทยาลัยเอกชนแยกตามขนาด
ของมหาวิทยาลัย หรือแยกประเภททำาเลที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัย

2.3 ควรศึกษาข้อมูลเชิงเปรียบเทียบใน
ด้านต่างๆ ตามข้อกำาหนดของเกณฑ์คุณภาพการ
ศึกษาและการดำาเนินงานที่เป็นเลิศที่สร้างสรรค์
ของผู้นำาองค์การที่ประสบความสำาเร็จ

2.4 ควรศึกษารูปแบบการประยุกต์
ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพเพื่อความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัยเอกชน 

2.5 ควรศึกษาวิจัยเชิงลึกเพื่อวางระบบ
และแนวทางการดำาเนินงานตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพ เช่น รูปแบบและแนวทางการพัฒนา
คุณภาพของมหาวิทยาลัยเอกชนให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับบริบทที่แตกต่างกัน

เอกสารอ้างอิง
ใจชนก ภาคอัต. (2555). การรับรู้และการมีส่วนร่วมของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ในการพัฒนาคุณภาพสถาบันสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์รางวัล. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์.

ธีระ รุญเจริญ. (2550). ความเป็นมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษาปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพฯ: 
ข้าวฟ่าง. 

พฤทธิ์ เทศจีบ. (กรกฎาคม - กันยายน 2552). การถดถอยขององค์การและแนวทางปรับตัวสู่ความเป็น
เลิศ. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 29(3): 206-218.

พีรศักดิ์ สิริโยธิน. (2556). การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx). นครราชสีมา: สำานัก
วิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

ภาวนา กิตติวมิลชยั. (2555). การศกึษาเพ่ือกำาหนดตวัชีวั้ดผลลพัธ ์(KPIs) ตามเกณฑค์ณุภาพการศกึษา
เพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศ และปัญหาอุปสรรคในการนำาเอาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดำาเนินการไปสูก่ารปฏบัิติ. วทิยานิพนธป์รญิญาปรชัญาดษุฎบีณัฑติ มหาวทิยาลยัขอนแกน่.

ราชกจิจานุเบกษา. (2554). ประกาศกระทรวงศกึษาธกิารเรือ่ง มาตรฐานสถาบนัอดุมศกึษาพ.ศ. 2554. 
กรุงเทพฯ: สำานักนายกรัฐมนตรี. 



Journal of Education, Mahasarakham University 237 Volume 12 Number 1 January-March 2018 

ศรุดา ชัยสุวรรณ. (2559). การปรับตัวสู่ความเป็นเลิศเมื่อเกิดภาวะถดถอยของอุดมศึกษาเอกชนไทย. 
รายงานสืบเนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมสถาบันอุดม ศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยประจำาปี 2559 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น วันที่
จัด 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2559. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

สมาน อัศวภูมิ. (2549). การบริหารการศึกษาสมัยใหม่. อุบลราชธานี: อุบลกิจออฟเวทการพิมพ์. 

สำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา. (2556). สถาบนัอดุมศกึษาในสงักดั. สบืคน้เมือ่ 27 พฤศจกิายน 
พ.ศ. 2556. จาก http://www.mua.go.th/muaold/ 

สำานกังานรางวลัคณุภาพแหง่ชาติ. (2556). เกณฑร์างวัลคณุภาพเพือ่องคก์รทีเ่ปน็เลศิ. กรงุเทพฯ: สถาบนั
เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. 

สุวรรณา พลอยศรีและชาตรี ปรีดาอนันทสุข. (กรกฎาคม–ธันวาคม 2557). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อ
ความสามารถในการแขง่ขนัของมหาวทิยาลยัเอกชนในประเทศไทย. วารสารการจดัการ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง. 7(2): 127-145.

Hawk, B. J. (2004). Baldrige criteria for performance excellence in millions public school: 
Understanding and implementation. Retrieved November 1, 2014, from Website: 
http://wwwlib.umi.com

Khampirat, B. (2009). Application of baldrige education criteria on the assessment of an 
autonomous university in Thailand. European Conference on Educational Research 
(ECER), September, 2009.


