
บทที่ 2 

การทบทวนวรรณกรรม 
 

 ในสํวนของการทบทวนวรรณกรรมนี้ ได๎กําหนดหัวข๎อตําง ๆ เพื่อจุดมุํงหมายของ         
การกําหนดตัวแปร นิยามปฏิบัติการ ดัชนี และตัวชี้วัดตัวแปรการบริหารงานคุณภาพของโรงเรียน 
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา และได๎ประมวลแนวความคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
ทั้งในประเทศและตํางประเทศ เพื่อกําหนดตัวแปรและตั้งสมมติฐานของการวิจัยนี้ ทั้งที่เป็นตัวแปร
ต๎นคือ หลักการบริหารจัดการที่ดี  ซ่ึงประกอบด๎วย หลักความพร๎อมรับผิด หลักความคุ๎มคํา  
หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักองค์การแหํงการเรียนรู๎  หลักการบริหารจัดการ และหลัก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และตัวแปรตามคือการบริหารงานคุณภาพ ซ่ึงประกอบด๎วย 
การนําองค์การ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุํงเน๎นผู๎เรียน การวัด-การวิเคราะห์และการจัดการ
ความรู๎ การมุํงเน๎นบุคลากร และการจัดการกระบวนการ 
 วรรณกรรมที่จะใช๎ในการศึกษาการบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษาในประเทศไทย มีหัวข๎อการนําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 
 2.1 การบริหารงานคุณภาพของโรงเรยีนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย 
       1) แนวความคิด การนําองค์การ 
  2) แนวความคิด การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
  3) แนวความคิด การมุํงเน๎นผู๎เรียน 
  4) แนวความคิด การวัด-การวิเคราะห์และการจัดการความรู๎ 
  5) แนวความคิด การมุํงเน๎นบุคลากร 
  6) แนวความคิด การจัดการกระบวนการ 
 2.2 หลักการบริหารจัดการที่ดขีองโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศ
ไทย 
  1) แนวความคิด หลักความพร๎อมรับผิด   

2) แนวความคิด หลักความคุ๎มคํา 
3) แนวความคิด หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   
4) แนวความคิด หลักองค์การแหํงการเรียนรู๎   
5) แนวความคิด หลักการบริหารจัดการ 
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6) แนวความคิด หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

แผนกสามัญศึกษา 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับหลักการบริหารจัดการที่ดี ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

แผนกสามัญศึกษา 
2.5 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
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2.1 การบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา                 
      ในประเทศไทย 

       1. แนวความคิด การน าองค์การ 

             ความส าคัญของการน าองค์การ 

             หน๎าที่หนึ่งในการบริหารจัดการคือ การนํา ซ่ึงนับวําเป็นหน๎าที่ที่มีความสําคัญมากโดยเฉพาะ
ในโลกปัจจุบัน  ผ๎ูนํามีผลอยํางมากตํอความสําเร็จหรือความล๎มเหลวขององค์การ (สมยศ นาวีการ, 
2549, หน๎า 151) John P. Kotter ปรมาจารย์ทางด๎านการจัดการและภาวะผู๎นําได๎กลําวไว๎วํา ผู๎จัดการ
ต๎องทราบวําจะนําอยํางไรเทํา ๆ กับวําจะจัดการอยํางไร เพราะถ๎าปราศจากการนําและการจัดการ 
องค์การในปัจจุบันก็เตรียมตัวที่จะสูญพันธ์ุได๎เลย (John,1990, p.72) ในอดีตยุคสมัยใดที่บ๎านเมืองมี
ภาวะผู๎นําในระดับชาติที่อํอนแอ ยํอมจะถูกข๎าศึกบุกเข๎ามารุกราน จนต๎องเสียอิสรภาพไปในที่สุด  
ในทางตรงกันข๎าม  ยุคใดสมัยใดที่ประเทศชาติมีภาวะผู๎นําที่เข๎มแข็ง  ประเทศชาติก็จะเกรียงไกร
เจริญรุํงเรือง แผํอํานาจบารมีไปทั่วทุกทิศทาง (นิตย์ สัมมาพันธ์, 2552, คํานํา) ในด๎านการจัด
การศึกษา การนําองค์การ เป็นวิธีการดําเนินการที่ผ๎ูบริหารในโรงเรียนชี้นําและทําให๎โรงเรียนมีความ
ยั่งยืน รวมทั้งการที่ผู๎บริหารโรงเรียนส่ือสารกับบุคลากร และกระตุ๎นให๎มีผลการดําเนินการที่ดี
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553, หน๎า 13) 
 ในงานวิจัยนี้ การนําองค์การ หมายถึงวิธีการที่ผู๎บริหารโรงเรียนชี้นําและกําหนดวิสัยทัศน์ 
เป้าประสงค์ระยะส้ันระยะยาว คํานิยม และความคาดหวังในผลการดําเนินการขององค์การ โดยให๎
ความสําคัญกับวิธีการที่ผ๎ูบริหารขององค์การส่ือสารกับบุคลากร และการสร๎างบรรยากาศที่สํงเสริม
ให๎เกิดพฤติกรรมการดําเนินการที่มีจริยธรรมและผลการดําเนินการที่ดี รวมถึงระบบการกํากับดูแล
ตนเองท่ีดี ความรับรับผิดชอบตํอสังคม รวมทั้งการสนับสนุนชุมชน และตัวแปร การนําองค์การ นี้ 
เมื่อนํามาศึกษาในงานวิจัยนี้สามารถแบํงออกเป็น 2 ตัวแปรยํอย คือ 1) การนําองค์การโดยผู๎นํา
ระดับสูง และ 2) การกํากับดูแลและความรับผิดชอบตํอสังคมในภาพใหญํ  
   1.1 การน าองค์การโดยผู้น าระดับสูง หมายถึง วิธีการดําเนินงานของผู๎นําระดับสูงของ
องค์การใช๎ในการกําหนดวิสัยทัศน์ คํานิยม และพันธกิจ และการส่ือสารและผลการดําเนินการของ
องค์การ รวมถึงการกํากับดูแลและความรับผิดชอบตํอสังคมในภาพใหญํ ซ่ึงประกอบไปด๎วย       
การกํากับดูแลองค์การ การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม และความรับผิดชอบตํอ
สังคมในภาพใหญํ และการสนับสนุนชุมชนที่สําคัญขององค์การ (Malcom Baldrige National 
Quality Award, 2009, p.7) ในองค์การธุรกิจ บุคคลเพียงคนเดียวหมายถึงผู๎นําสูงสุด  สามารถ
กํอให๎เกิดความแตกตํางกันแม๎ทุกอยํางจะเหมือนเดิม ตึกก็แบบเดิม อุปกรณ์เดิม บุคลากรก็คือคนชุด
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เดิม แตํพฤติกรรมองค์การเปล่ียนแปลงไป และผลงานก็เปล่ียนไป มี “ผลิตภาพ” (Productivity) 
สูงขึ้น อยํางไรก็ดีในยุคปัจจุบัน บุคคลเพียงคนเดียว แม๎จะเป็นผู๎นําสูงสุดขององค์การก็ตาม บุคคล
คนหนึ่งมีขีดความสามารถจํากัดที่จะสร๎างความเปล่ียนแปลงอันยิ่งใหญํ หากใช๎ภาวะผู๎นําแบบ “ข๎าฯ 
แสดงคนเดียว” (One person show) ดังนั้น องค์การใด ๆ ก็ตามจะมีความเป็นเลิศได๎ก็ตํอเมื่อมีผู๎นํา
ระดับสูง “ระดับ 5 ดาว” หมายถึง ผู๎นําระดับสูงที่เปลํงประกายภาวะผู๎นําของตนเองด๎วยการสร๎าง
ทีมผู๎นําที่ทุกระดับขององค์การ และพัฒนาให๎ทุกคนทํางานอยํางเป็นระบบ เพื่อความเจริญอยําง
ยั่งยืนขององค์การในระยะยาว (นิตย์ สัมมาพันธ์, 2552, คํานํา) ซ่ึงสอดคล๎องกับแนวคิดของ Lussier 
ที่กลําววํา องค์การจะประสบความสําเร็จได๎หรือไมํขึ้นอยูํกับการรํวมมือกันทํางานเป็นทีมอยํางเต็ม
กําลังความสามารถของพนักงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การ ภาวะผู๎นํามีความเกี่ยวข๎องกับ    
การชักจูงและสร๎างอิทธิพลตํอความรู๎สึกและความต๎องการในการทํางานของพนักงานเพื่อเป้าหมาย
ที่วางไว๎  จะเห็นได๎วําภาวะผู๎นํานั้นตั้งอยูํบนพื้นฐานของความสามารถของบุคคลที่จะกระตุ๎นหรือมี
อิทธิพลตํอผู๎อ่ืนเพื่อทํางานให๎บรรลุเป้าหมายสํวนตนและองค์การได๎ หรืออาจกลําวได๎วํา ภาวะผู๎นํา
คือกระบวนการในการชักจูงให๎พนักงานทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ (Lussier,1996, 
p.413)      

องค์ประกอบสําคัญ ๆ ของกระบวนการภาวะผู๎นํา นั่นก็คือคําจํากัดความที่วํา “ภาวะผู๎นํา 
คือ พลังชนิดหนึ่งที่สามารถสํงแรงกระทําอันกํอให๎เกิดการขับเคล่ือนกลํุมคน และระบบองค์การ  
ไปสํูการบรรลุเป้าประสงค์” แหลํงที่มาของพลังดังกลําวอาจมีลักษณะเป็นทางการ(Formal) เชํน      
ผู๎ท่ีมีตําแหนํงเป็นผู๎จัดการในองค์การธุรกิจหรือรัฐกิจแหํงใดแหํงหนึ่ง  เนื่องมาจากตําแหนํงสํงผล
ให๎ผู๎จัดการมักจะมีอํานาจหนา๎ท่ี  ตามหน๎าที่ที่ได๎ออกแบบไว๎อยํางเป็นทางการ  บุคคล ๆ หนึ่งจึงอาจ
ได๎รับการสมมติให๎มีบทบาทเป็นผู๎นํา  ด๎วยเหตุผลงําย ๆ วําเขาหรือเธอดํารงตําแหนํงอยํางเป็น
ทางการในองค์การ  แตํจากประสบการณ์เรารู๎ดีวํา  “บรรดาผู๎นําทั้งหลายไมํใชํผู๎จัดการทุกคน”  
กลําวคือ  ผ๎ูนําบางคนไมํใชํผ๎ูบริหารหรือผู๎จัดการ  ในทํานองตรงกันข๎าม “บรรดาผู๎จัดการทั้งหลาย
ไมํใชํผู๎นําทุกคน” การที่องค์การให๎สิทธ์ิหรืออํานาจหน๎าที่ (Authority) บางประการแกํบรรดา
ผู๎จัดการขององค์การนั้น  มิได๎เป็นการประกันความแนํนอนวํา  บุคคลเหลํานั้นจะสามารถทําหน๎าที่
ผู๎นําได๎อยํางมีประสิทธิภาพหรือมีน้ํายา แท๎ที่จริงเรากลับพบวํา มีบํอยครั้ง ภาวะผู๎นําที่ไมํเป็น
ทางการ (Informal or Non-Senctioned Leadership) ซ่ึงหมายถึงพลังความสามารถที่จะมีอิทธิพล
เหนือจิตใจและพฤติกรรมของกลํุมคน  อันเกิดจากภายนอกโครงสร๎างอํานาจหน๎าที่ที่เป็นทางการ
ขององค์การ อาจจะมีความสําคัญเทําเทียมหรือเหนือกวําอิทธิพลที่เป็นทางการ  กลําวอีกอยํางหนึ่ง
ได๎วํา  ภาวะผู๎นําหรือบรรดาผู๎นําอาจเกิดขึ้นมาเองจากภายในกลํุมคนก็ได๎  เชํนเดียวกันกับที่อาจ
เกิดขึ้นได๎จากการแตํงตั้งอยํางเป็นทางการ (นิตย์ สัมมาพันธ์, 2552, หน๎า 31)   
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ในหัวข๎อนี้ให๎ความสําคัญใน 3 เรื่อง คือ 1) บทบาทผู๎บริหารองค์การในการกําหนด
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ระยะส้ันระยะยาว คํานิยม การส่ือสาร การสร๎างคุณคําและการทําให๎เกิดความ
สมดุลของคุณคําระหวํางผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียทุกกลํุม รวมทั้งการทําให๎เกิดการมุํงเน๎นขององค์การ
ในการปฏิบัติการตําง ๆ ในการสร๎างและรักษาให๎องค์การมีผลการดําเนินการที่ดีอยํางยั่งยืน โดย
ต๎องอาศัยการมุํงเน๎นอนาคตและความมุํงมั่นของผู๎บริหารทั้งในเรื่องการปรับปรุงและนวัตกรรม 
รวมท้ังการสร๎างบรรยากาศเพื่อให๎เกิดการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ ความคลํองตัว และการ
เรียนรู๎ของบุคลากร 2) การกํากับดูแลตนเองที่ดี เป็นเรื่องของการจัดการเพื่อให๎เกิดความควบคุม 
และการตรวจสอบการดําเนินการขององค์การ รวมท้ังความรับผิดชอบในด๎านตําง ๆ ของผู๎บริหาร
สูงสุดขององค์การ ซ่ึงการดําเนินการให๎มั่นใจวําการกํากับดูแลตนเองที่ดีมีประสิทธิผลจะมี
ความสําคัญตํอความเชื่อถือ ของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียและสังคมโดยรวม ตลอดจนสํงผลตํอ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานองค์การ 3)การทบทวนผลการปฏิบัติงาน มีขอบเขตครอบคลุมการ
ดําเนินการในด๎านตําง ๆ ขององค์การ ซ่ึงไมํเพียงแตํทบทวนวําองค์การทําได๎ดีเพียงใดในปัจจุบัน  
แตํยังพิจารณาวําองค์การจะดําเนินการได๎ดีอยํางไรในอนาคตด๎วยผลการทบทวนผลการดําเนินการ
ขององค์การจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงและการสร๎างนวัตกรรมที่สอดคล๎องกับเป้าประสงค์
หลักขององค์การ ปัจจัยแหํงความสําเร็จ และตัวชี้วัด ดังนั้น ส่ิงสําคัญในการทบทวนโดยผู๎บริหาร
ขององค์การ คือ การแปลงผลของการทบทวนไปสํูเรื่องที่ต๎องดําเนินการและสามารถนําไปปฏิบัติ
ทั่วทั้งองค์การ ตลอดจนผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551, 
หน๎า 11) 

ในการศึกษาหัวข๎อ  การนําองค์การโดยผู๎นําระดับสูง นี้ สามารถแบํงตัวชี้วัดยํอยออกเป็น 2 
ตัวแปรคือ 1) วิสัยทัศน์ คํานิยม และพันธกิจ 2) การส่ือสารและผลการดําเนินการขององค์การ ซ่ึงมี
รายละเอียดดังตํอไปนี ้
 1.1.1 วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ หมายถึง วิธีการที่ผู๎นําระดับสูงดําเนินการกําหนด
วิสัยทัศน์และคํานิยม รวมถึงถํายทอดวิสัยทัศน์และคํานิยมเพื่อนําไปปฏิบัติโดยผํานระบบการนํา
องค์การไปยังบุคลากร ผู๎สํงมอบและคูํความรํวมมืออยํางเป็นทางการที่สําคัญ ลูกค๎า รวมทั้งผู๎มีสํวน
ได๎สํวนเสียอ่ืน ๆ การปฏิบัติตนของผู๎นําระดับสูงได๎แสดงให๎เห็นถึงความมุํงมั่นตํอคํานิยมของ
องค์การอยํางไร  มีการสร๎างบรรยากาศในองค์การเพื่อสํงเสริม กํากับและสํงผลให๎มีการประพฤติ
ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม มีการดําเนินการที่จะทําให๎องค์การมีความยั่งยืน สร๎าง
บรรยากาศเพื่อให๎เกิดการปรับปรุงผลการดําเนินการ การบรรลุพันธกิจและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
การสร๎างนวัตกรรม ความคลํองตัวขององค์การ และมีผลการดําเนินการที่เหนือกวําคูํแขํงหรือเป็น
แบบอยํางที่ดีให๎แกํองค์การอ่ืน ๆ รวมทั้งการสร๎างบรรยากาศเพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎ทั้งในระดับ
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องค์การและระดับบุคคล ผู๎นําระดับสูงมีการพัฒนาและเสริมสร๎างทักษะความเป็นผู๎นําของตน  
นอกจากนี้ ผู๎นําระดับสูงมีสํวนรํวมในการเรียนรู๎ระดับองค์การ มีการวางแผนสืบทอดตําแหนํง และ
มีการพัฒนาผู๎นําในอนาคต(Malcom Baldrige National Quality Award, 2009, p.7) ผู๎นําระดับสูง
ขององค์การควรกําหนดทิศทางและสร๎างบรรยากาศที่มุํงเน๎นลูกค๎า สร๎างคํานิยมที่มีความชัดเจน
และเป็นรูปธรรม รวมท้ังกําหนดความคาดหวังที่สูง ทิศทาง คํานิยม และความคาดหวังขององค์การ  
ควรมีความสมดุลระหวํางความต๎องการของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทุกกลํุม  ผู๎นําต๎องกํากับให๎มีการ
สร๎างกลยุทธ์ ระบบ และวิธีการตําง ๆ เพื่อการบรรลุผลการดําเนินการที่เป็นเลิศ การกระตุ๎นให๎เกิด
นวัตกรรม การสร๎างความรู๎และขีดความสามารถ  และการนําไปสํูความยั่งยืนขององค์การ  คํานิยม
และกลยุทธ์ที่ได๎กําหนดไว๎ควรชํวยชี้นําการดําเนินกิจกรรมและการตัดสินใจขององค์การ  ผู๎นํา
ระดับสูงควรสร๎างแรงบันดาลใจ  กระตุ๎นและสํงเสริมให๎บุคลากรทุกคนมีสํวนรํวมในการทําให๎
องค์การประสบความสําเร็จ  มีการพัฒนาและเรียนรู๎  มีนวัตกรรม  และยอมรับการเปล่ียนแปลง  
ผู๎นําระดับสูงควรมีความรับผิดชอบตํอการปฏิบัติการและผลการดําเนินการของ คณะกรรมการ
กํากับดูแลองค์การ  โดยคณะกรรมการชุดนี้ต๎องรับผิดชอบตํอผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทุกกลํุม ในด๎าน
จริยธรรม  การปฏิบัติการ  และผลการดําเนินการขององค์การและของผู๎นําระดับสูงด๎วย ผู๎นํา
ระดับสูงควรปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางท่ีดี โดยการประพฤติปฏิบัติอยํางมีจริยธรรม  และมีสํวนรํวม
ด๎วยตนเองในการวางแผน  การส่ือสาร  การสอนงาน  การพัฒนาผู๎นําในอนาคต การทบทวนผลการ
ดําเนินการขององค์การ  และการยกยํองชมเชยบุคลากรในการเป็นแบบอยํางที่ดี ผู๎นําระดับสูง
สามารถหนุนเสริมจริยธรรม คํานิยม  และความคาดหวังขององค์การไปพร๎อม ๆ กับการสร๎างภาวะ
ผูน๎ํา  ความมุํงมั่น  และความคิดริเริ่มให๎เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์การ(สํานักงานรางวัลคุณภาพแหํงชาติ, 
2553, หน๎า 152) 

วิสัยทัศน์มีลักษณะเป็นการเดินทางด๎วยสมอง(Mental Journey) จากที่ ๆ เรารู๎ไปสํูที่ๆ เรา
ไมํรู๎  โดยการสร๎างสรรค์อนาคตด๎วยการสร๎างภาพจากข๎อเท็จจริง ความหวัง ความฝัน  อันตราย  
และโอกาสที่มีอยูํในปัจจุบัน (Nanus, 1992, p.7-10) วิสัยทัศน์ คือ ภาพลักษณ์ทางสมอง(mental 
image) ของความเป็นไปได๎ และสภาพของอนาคตที่พึงปรารถนา ภาพลักษณ์ทางสมองนี้อาจ
คลุมเครือเหมือนความฝัน  หรือแจํมแจ๎งเหมือนข๎อความในวัตถุประสงค์  วิสัยทัศน์เป็นคุณภาพที่
จําเป็นยิ่งของผ๎ูนําที่มีประสิทธิผล เปรียบเสมือนแผนที่นําทาง(road map) ที่จะไปสํูอนาคตที่ดีกวํา 
วิสัยทัศน์คือภาพในใจ(mindscape) ซ่ึงเป็นเครื่องช้ีนําการปฏิบัติ  และการตัดสินใจของบุคคล  ภาพ
ในใจนี้เราไมํสามารถเห็นได๎ด๎วยตา ไมํเหมือนกับภาพภูมิประเทศ(landscape) ซ่ึงเราสามารถ
มองเห็นด๎วยตา วิสัยทัศน์เปรียบเหมือนกับพิมพ์เขียว(blueprint) ของสภาวะที่พึงปรารถนา เป็น
เหมือนกับภาพลักษณ์ของสภาพการณ์ที่ชื่นชอบ ซ่ึงเราชํวยกันทําให๎บรรลุถึงอนาคต วิสัยทัศน์ 



 14 

หมายถึงหน๎าตํางของโลกในวันพรุํงนี้หน๎าตํางท่ีมองเห็นภาพใหญํของอนาคตที่พึงปรารถนาและมี        
ความเป็นไปได๎ วิสัยทัศน์ คือ เค๎าโครงหรือโครงสร๎างที่เสนอแนะทางเลือกของธรรมชาติและ
ทิศทางขององค์การ  เป็นส่ิงท่ีองค์การต๎องการจะเป็น วิสัยทัศน์เป็นความสามารถที่มองเห็น ความ
ไมํตรงกัน หรือความแตกตํางระหวํางส่ิงที่เป็นอยูํ ในขณะนี้กับส่ิงที่ควรจะเป็น แล๎วรวมพลัง
ผู๎เกี่ยวข๎องท้ังหลายดําเนินการเพื่อบรรลุส่ิงท่ีควรเป็น(Hickman & Silva, 1984, p.32)   

ผู๎บริหารในยุคโลกาภิวัตน์จะต๎องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่จะมองไปข๎างหน๎าด๎วยสายตาที่ยาว
ไกลที่สามารถวิเคราะห์เห็นกระแสของการเปล่ียนแปลงและสามารถกําหนดเป็นทิศทางของการ
พัฒนาการบริหารได๎ ลําพังคนที่มีวิสัยทัศน์อยํางเดียวคงไมํเพียงพอ  จะต๎องทําตัวเป็นผู๎เรียนรู๎และ
เป็นผู๎นําการเปล่ียนแปลง (change agent) และเป็นผู๎เผยแพรํถํายทอดให๎คนอ่ืนคล๎อยตามได๎เข๎าใจ
ชัดเจน ผู๎บริหารจะต๎องคาดการณ์อนาคตไว๎ชัดเจน โดยอาศัยจินตนาการ (imagination) และข๎อมูล
ขําวสาร(information) เพื่อกําหนดภาพอนาคต (scenario) ปัจจัยที่ต๎องคํานึงถึงในอนาคตมีส่ีประการ
คือ ประการแรก คุณภาพของประชากรกับคุณภาพกําลังคน ประการที่สอง ขีดความสามารถ
ทางการจัดการ ประการที่สาม ระบบสารสนเทศ และประการที่ส่ี เทคโนโลยี คํานิยมที่ควรคํานึงถึง 
3 ประการคือ ความเป็นประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และการอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อม (วิจิตร              
ศรีสะอ๎าน, 2539 หน๎า 1-5) สํวน คํานิยม เป็นหลักการ เป้าหมาย และมาตรฐานทางสังคม ซ่ึงจะเป็น
ส่ิงท่ีบอกวําสมาชิกขององค์การให๎ความสนใจในเรื่องใด เชํน อิสรภาพ ประชาธิปไตย ความมั่งคั่ง  
หรือความจงรักภักดี คํานิยมนี้จะเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจวําอะไรเป็นส่ิงที่ถูกหรือผิด คํานิยม
เป็นส่ิงที่มนุษย์แสดงออกมาอยํางมีสํานึกหรือรู๎ตัว เชํน ลูกค๎าจะต๎องได๎รับการบริการที่ดีเสมอ
(ทิพวรรณ หลํอสุวรรณรัตน์, 2551, หน๎า 186)  

บทบาทที่สําคัญของผู๎นํา(Leader) คือการกําหนดทิศทางขององค์การ ซ่ึงประกอบด๎วย     
การกําหนดคํานิยม วิสัยทัศน์(วัตถุประสงค์ พันธกิจ เป้าหมาย วาระงานสําคัญ) แกํองค์การ พร๎อม
ทั้งระบุผลลัพธ์สุดท๎ายและกลยุทธ์ที่จะมุํงไปสํูผลนั้น ดําเนินการส่ือสารทิศทางไปยังบุคลากรที่
เกี่ยวข๎องเพื่อสร๎างความรํวมมือ เกิดเป็นทีมท่ีเข๎าใจในวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ และยอมรับทิศทางหรือ
การมีอยูํของวิสัยทัศน์นั้นและกระตุ๎นให๎เกิดความรํวมมือโดยการสร๎างบรรยากาศในการทํางานของ
บุคลากรในองค์การ ให๎เกิดการเปล่ียนแปลงที่สร๎างความพึงพอใจ โดยสํวนรวม ในการกําหนด
วิสัยทัศน์นั้น ควรนําเป้าหมาย พันธกิจ ความท๎าทายทั้งภายในและภายนอกองค์การ  รวมทั้ง       
ความต๎องการและความคาดหวังของผ๎ูรับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย มาประกอบการดําเนินการ 
และควรเปิดโอกาสให๎บุคลากรภายในองค์การเข๎ามามีสํวนรํวมในการกําหนดทิศทางขององค์การ
ด๎วย เชํน การจัดให๎มีการประชุม Shared Vision Session การสํารวจความคิดเห็นของบุคลากร เป็น
ต๎น(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551, หน๎า 14) 
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 1.1.2 การสื่อสารและผลการด าเนินการขององค์การ หมายถึง ลักษณะที่ผ๎ูนําระดับสูงใช๎ใน
การส่ือสารและสร๎างความผูกพันกับบุคลากรทุกคนทั่วทั้งองค์การ ผู๎นําระดับสูงกระตุ๎นให๎เกิด    
การส่ือสารที่ตรงไปตรงมาและเป็นไปในลักษณะที่สองทิศทางทั้งองค์การ  ผู๎นําระดับสูงส่ือสาร
ตัดสินใจที่สําคัญ ๆ ผู๎นําระดับสูงมีบทบาทเชิงรุกในการให๎รางวัลและยกยํองชมเชยบุคลากรเพื่อ
เสริมสร๎างให๎มผีลการดําเนินการที่ดี รวมท้ังการให๎ความสําคัญกับลูกค๎าและธุรกิจ มีการดําเนินการ
ทําให๎เกิดการปฏิบัติการอยํางจริงจัง เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์  ปรับปรุงผลการดําเนินการ และ
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การ มีการทบทวนตัววัดผลการดําเนินการเป็นประจําเพื่อระบุส่ิงที่ต๎องทํา 
ในการตั้งความคาดหวังตํอผลการดําเนินการ มีการคํานึงถึงและดําเนินการนําเรื่องการสร๎างคุณคํา
และทําให๎เกิดสมดุลของคุณคําระหวํางลูกค๎าและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียมาพิจารณา(Malcom Baldrige 
National Quality Award, 2009, p.7) 
 การส่ือสารที่จะกํอพลังแหํงองค์การอัจฉริยะ จะต๎องมีการสนธิพลัง(synergy) ของขั้ว
ตรงกันข๎าม คือ 1) จุลภาค (micro-information) เป็นการพูดคุยเลําเรื่องราวเล็ก ๆ คล๎าย ๆ คุยหรือเลํา
ลือกันตามปกติ เป็นการคุยกันเรื่องความสําเร็จเล็ก ๆ หน๎าที่การงาน เป็นเรื่องราวของงานประจําวัน
เป็นสํวนใหญํ เป็นเรื่องราวของคนเล็กคนน๎อยภายในองค์การหรืออาจเป็นเรื่องราวของคนเล็กคน
น๎อยภายนอกองค์การบ๎างก็ได ๎และ 2)การส่ือสารระดับมหภาค (macro-information)เป็นการส่ือสาร
ภาพใหญํขององค์การ เพื่อให๎สมาชิกได๎เข๎าใจการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอยูํตลอดเวลา  และมี
ผลกระทบตํอองค์การ ทั้งที่เป็นภาพใหญํภายในองค์การและภาพใหญํภายนอกองค์การ(วิจารณ์ 
พานิช, 2550, หน๎า 119) การส่ือสารแบบสองทิศทาง(Two Way Communication) ซ่ึงอาจดําเนินการ
ได๎หลายรูปแบบ เชํน การจัดประชุมสัมมนา ในรูปแบบตําง ๆ ได๎แกํ Values Workshop, Shared 
Vision Session  การพบปะพูดคุย(Fact to Face communication), การเดินพบปะผู๎ปฏิบัติงานในแตํ
ละหนํวยงาน(Walk Around) (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551, หน๎า 15) 
 ดังนั้นในงานวิจัยนี้ การส่ือสารและผลการดําเนินการขององค์การ  หมายถึง ผู๎บริหาร
โรงเรียนมีการส่ือสารและสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรในโรงเรียนแบบสองทิศทาง เพื่อสร๎าง
ความรักและผูกพันของบุคลากรกับโรงเรียน มีการดําเนินการเชิงรุกในการสร๎างแรงจูงใจและ
ส่ือสารการตัดสินใจที่สําคัญให๎บุคลากรทราบเพื่อการปฏิบัติงานอยํางมีคุณภาพ ให๎เกิดผล           
การดําเนินงานที่ดีกับโรงเรียน มีการกําหนดผลการดําเนินงานให๎บรรลุวิสัยทัศน์เป้าประสงค์ของ
โรงเรียนโดยมุํงเน๎นการสร๎างคุณคํากับนักเรียน ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย และมีการทบทวนผล              
การดําเนินการของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยนําผลการประเมินการดําเนินงานมาเทียบกับ
เป้าหมายของตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ 
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 1.2 การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหญ่ หมายถึง วิธีการที่องค์การมี
ระบบการกํากับดูแลองค์การ และแนวทางปรับปรุงกระบวนการนําองค์การ มีวิธีการสร๎าง         
ความมั่นใจวํามีการดําเนินการอยํางถูกต๎องตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอยํางมีจริยธรรม  
และทําให๎บรรลุผลด๎านความรับผิดชอบตํอสังคมในภาพใหญํ และสนับสนุนชุมชนที่สําคัญ
(Malcom Baldrige National Quality Award, 2009, p.8) นับเป็นระยะเวลาหลายสิบปีมาแล๎วที่
บรรดาผ๎ูบริหาร ผ๎ูจัดการชั้นแนวหน๎าในระดับโลกพากันมีความเห็นสอดคล๎องต๎องกันวํา ผู๎นําที่ดี
และผู๎จัดการที่ดีควรมีความรับผิดชอบตํอสังคม ปัจจุบันนักธุรกิจแสดงความรับผิดชอบตํอ
สาธารณะมากขึ้น ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากเหตุผลทางจริยธรรมหรือเหตุผลทางธุรกิจอยํางใดอยําง
หนึ่งหรือทั้งสองอยํางพร๎อมกัน แรงจูงใจทางจริยธรรมเกิดจากความเชื่อหรือคํานิยมที่เห็นวํา      
การทําธุรกิจอยํางมีความรับผิดชอบตํอสาธารณะเป็นส่ิงที่ถูกต๎องดีงามและเป็นส่ิงที่พึงกระทํา  
แม๎วําพฤติกรรมเชํนนี้อาจทําให๎ธุรกิจมีกําไรลดลงบ๎างก็ตาม สําหรับแรงจูงใจทางธุรกิจเกิดจากการ
มองเห็นผลประโยชน์ทางธุรกิจขององค์การในระยะยาว เนื่องจากผู๎นําระดับสูงขององค์การธุรกิจรู๎
ดีวํา การสร๎างภาพลักษณ์ (Image) ที่ดีให๎เข๎าสํูสายตาและการรับฟังรับรู๎ของสังคม คือ พื้นฐานที่
สําคัญในการสร๎างความมั่นคงและมั่งคั่งระยะยาวอยํางยั่งยืนให๎แกํบริษัท ในทางตรงกันข๎าม หาก
บริษัทมีภาพลักษณ์ที่ไมํดีกอ็าจจะถูกสังคมตํอต๎าน ทําให๎ไมํสามารถประสบความสําเร็จในเชิงธุรกิจ
ได๎(นิตย์ สัมมาพันธ์, 2553, หน๎า 62)  
 ในการศึกษาหัวข๎อ การกํากับดูแลและความรับผิดชอบตํอสังคมในภาพใหญํ ได๎กําหนด
ตัวชี้วัดยํอยออกเป็น 3 ตัว คือ 1) การกํากับดูแลองค์การ 2) การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมี
จริยธรรม และ 3) การสนับสนุนชุมชนที่สําคัญขององค์การ โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 
     1.2.1 การก ากับดูแลองค์การ หมายถึง วิธีการที่องค์การดําเนินการทบทวนและทําให๎
องค์การประสบความสําเร็จในเรื่องตําง ๆ ที่สําคัญในระบบการกํากับดูแลองค์การ กลําวคือ       
ความรับผิดชอบในการกระทําของผู๎บริหาร ความรับผิดชอบด๎านการเงิน ความโปรํงใสในการ
ดําเนินการ  รวมถึงการคัดเลือกคณะกรรมการกํากับดูแลองค์การ และนโยบายในเรื่องการเปิดเผย
ข๎อมูลขําวสารของคณะกรรมการกํากับดูแลองค์การ การตรวจสอบภายในและภายนอกที่เป็นอิสระ 
การป้องกันผลประโยชน์ของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียและผู๎ถือห๎ุน และรวมถึงวิธีการที่องค์การ
ดําเนินการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผ๎ูนําระดับสูง ซ่ึงรวมถึงผ๎ูนําสูงสุดด๎วย รวมทั้งการ
ประเมินผลการดําเนินการของคณะกรรมการกํากับดูแลองค์การ ผู๎นําระดับสูงและคณะกรรมการ
กํากับดูแลองค์การใช๎ผลการทบทวนผลการดําเนินการข๎างต๎นไปพัฒนาตํอและปรับปรุง
ประสิทธิผลของการนําองค์การของผู๎นําแตํละคนและของคณะกรรมการรวมทั้งระบบการนํา
องค์การตํอไป (Malcom Baldrige National Quality Award, 2009, p.8)  
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 นอกจากนี้ การกํากับดูแล ยังเป็นระบบของการบริหารจัดการและการควบคุมตําง ๆ ใน   
การปกครององค์การ รวมท้ังความรับผิดชอบในด๎านตําง ๆ ของเจ๎าของหรือผู๎ถือห๎ุน คณะกรรมการ
บริหาร และผู๎นําระดับสูงขององค์การ กฎบัตร (Corporate Charters) กฎระเบียบที่บังคับใช๎ (By-
laws) และนโยบายขององค์การ จะระบุเป็นลายลักษณ์อักษรถึงสิทธิและความรับผิดชอบของผู๎ที่
เกี่ยวของแตํละกลํุม รวมท้ังอธิบายถึงวิธีการกําหนดทิศทางและการควบคุมเพื่อสร๎างหลักประกัน
ในด๎าน 1) ความรับผิดชอบตํอเจ๎าของ/ผู๎ถือห๎ุน และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียอ่ืน 2) ความโปรํงใสของ    
การปฏิบัติการ และ 3) การปฏิบัติอยํางยุติธรรมตํอผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทุกกลํุม ซ่ึงกระบวนการ     
ตําง ๆ ด๎านการกํากับดูแล อาจรวมถึงการอนุมัติทิศทางเชิงกลยุทธ์ การตรวจติดตามและประเมินผล      
การดําเนินการของผ๎ูบริหารสูงสุดขององค์การ การกําหนดคําตอบแทนและผลประโยชน์ของระดับ
บริหาร การวางแผนการสืบทอดตําแหนํง การตรวจสอบทางการเงิน การจัดการความเส่ียง           
การเปิดเผยข๎อมูลขําวสาร รวมท้ังการรายงานการดาํเนินการแกํผู๎ถือห๎ุน การทําให๎มั่นใจวําการกํากับ
ดูแล มีประสิทธิผล มีความสําคัญตํอความเชื่อถือของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียและสังคมโดยรวม 
ตลอดจนตํอประสิทธิผลขององค์การ (สํานักงานรางวัลคุณภาพแหํงชาติ, 2553, หน๎า 172) 
 การกํากับดูแลตนเองที่ดีครอบคลุมการอธิบายถึงวิธีการกําหนดทิศทาง และการควบคุม
เพื่อสร๎างหลักประกันในด๎านตําง ๆ ดังนี้ 1) ความรับผิดชอบตํอการปฏิบัติงานขององค์การ              
2)ความรับผิดชอบด๎านการเงิน และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ               
3)การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย กระบวนการตําง ๆ ด๎านการกํากับ
ดูแลตนเองที่ดี อาจรวมถึงการอนุมัติทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ การตรวจติดตามและประเมินผล       
การดําเนินการของผู๎บริหารสูงสุดขององค์การ การกําหนดคําตอบแทนและผลประโยชน์ระดับ
บริหาร การวางแผนการสืบทอดตําแหนํง การตรวจสอบทางการเงิน การจัดการความเส่ียง และการ
เปิดเผยข๎อมูลขําวสาร เป็นต๎น ทัง้นี้ผู๎บริหารควรวางระบบการกํากับดูแลตนเองท่ีดี โดยกําหนดให๎มี
ระบบตรวจสอบการดําเนินงานในทุกระดับเพื่อให๎เกิดความโปรํงใส มีการปฏิบัติอยํางยุติธรรมใน
กลํุมผ๎ูรับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551, หน๎า 
18) 
     1.2.2 การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม  หมายถึง วิธีการที่องค์การ
ดําเนินการในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ และการปฏิบัติการมีผลกระทบในเชิงลบตํอสังคม องค์การได๎
คาดการณ์ลํวงหน๎าถึงความกังวลของสาธารณะที่มีตํอผลิตภัณฑ์ และการปฏิบัติการทั้งในปัจจุบัน
และในอนาคต องค์การมีการเตรียมการเชิงรุกในประเด็นดังกลําวอยํางไร ทั้งนี้รวมถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและใช๎กระบวนการจัดการหํวงโซํอุปทานที่มีประสิทธิผล  องค์การมี
กระบวนการ ตัววัด และเป้าประสงค์ที่สําคัญอะไรในการดําเนินการเรื่องความเส่ียงที่เกี่ยวข๎องกับ
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ผลิตภัณฑ์ และการปฏิบัติการขององค์การ และวิธีการที่องค์การดําเนินการในการสํงเสริมและสร๎าง
ความมั่นใจวําปฏิสัมพันธ์ทุกด๎านขององค์การมีการประพฤติปฏิบัติอยํางมีจริยธรรม องค์การมี
การบูรณาการ และตัววัดหรือดัชนีชี้วัดที่สําคัญในการสํงเสริมและกํากับดูแลให๎มีการประพฤติ
ปฏิบัติอยํางมีจริยธรรมภายใต๎โครงสร๎างระบบการกํากับดูแลและตลอดทั่วทั้งองค์การ รวมทั้งใน
การปฏิสัมพันธ์กับลูกค๎า  คูํความรํวมมืออยํางเป็นทางการ ผู๎สํงมอบ และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียอ่ืน  
องค์การมีวิธีการอยํางไรในการกํากับดูแล และดําเนินการในกรณีที่มีการกระทําที่ขัดตํอ              
การประพฤติปฏิบัติอยํางมีจริยธรรม (Malcom Baldrige National Quality Award, 2009, p.8) การมี
จริยธรรม หมายถึง การที่องค์การสร๎างความมั่นใจในพฤติกรรมเชิงคุณธรรม จริยธรรม ตํอลูกค๎า 
และการติดตามพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมภายในองค์การ  ทั้งตํอโครงสร๎างระบบบริหาร
จัดการที่ดีขององค์การ ซ่ึงในการดําเนินการดังกลําวต๎องอาศัยการกําหนดตัวชี้วัดหรือตัวบํงชี้ที่
เหมาะสม ที่ผ๎ูนําระดับสูงต๎องคอยติดตามในการทบทวนผลการดําเนินงานโดยรวม องค์การควรไว
ตํอประเด็นที่สาธารณชนเป็นกังวล ไมํวําจะเป็นประเด็นที่ระบุอยูํในกฎหมายหรือไมํก็ตาม  
องค์การต๎นแบบยํอมมองหาโอกาสในการปฏิบัติให๎ดีเกินกวําข๎อกําหนดที่ระบุไว๎  และสร๎าง      
ความเป็นเลิศด๎านการเคารพกฎหมายและคุณธรรม จริยธรรม หลักการจริยธรรมจะเป็นมาตรฐาน
และกฎท่ีเป็นทางการอยูํบนพื้นฐานของความเชื่อตํอส่ิงท่ีถูกต๎องและไมํถูกต๎อง ผู๎บริหารสามารถใช๎
หลักการจริยธรรมชํวยพวกเขาตัดสินใจอยํางเหมาะสมโดยพิจารณาถึงผลประโยชน์ของผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสีย  มาตรฐานทางจริยธรรมจะรวมมุมมองของความยุติธรรม เสรีภาพและความเสมอภาคเข๎า
ไว๎  หลักการจริยธรรมขององค์การจะมาจากแหลํงท่ีมาสําคัญสามแหลํงภายในสภาพแวดล๎อมของ
องค์การ ได๎แกํ จริยธรรมทางสังคม  จริยธรรมทางวิชาชีพ  และจริยธรรมของบุคคล (สมยศ นาวีการ
, 2549, หน๎า 1127) 
 การประพฤติปฏิบัติตนอยํางมีจริยธรรม  เป็นวิ ธีการที่องค์การทําให๎มั่นใจวําทุก               
การตัดสินใจ การปฏิบัติการ และการปฏิสัมพันธ์กับผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย  เป็นไปตามหลั ก
จรรยาบรรณขององค์การและหลักการด๎านวิชาชีพ หลักการเหลํานี้  ควรสนับสนุนกฎหมายและ
กฎระเบียบข๎อบังคับที่บังคับใช๎ทั้งหมดขององค์การ รวมทั้งเป็นพื้นฐานสําหรับคํานิยมและ
วัฒนธรรมองค์การ ซ่ึงจะตัดสิน “ความถูก” และ “ความผิด” ผู๎นําระดับสูงควรประพฤติตนเป็น
แบบอยํางที่ดีของการประพฤติปฏิบัติตนอยํางมีจริยธรรม หลักการนี้  ประยุกต์ใช๎กับทุกคนที่
เกี่ยวข๎องในองค์การ ตั้งแตํบุคลากรชั่วคราวจนถึงคณะกรรมการบริหาร และจําเป็นต๎องม ี           
การส่ือสารและสํงเสริมอยํางสม่ําเสมอ แม๎วําจะไมํมีรูปแบบที่ยอมรับทั่วกันของพฤติกรรมที่มี
จริยธรรมก็ตาม  ผู๎นําระดับสูงควรทําให๎มั่นใจวําพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์การสอดคล๎องไปใน
แนวทางเดียวกันกับหลักจริยธรรม มีการปฏิบัติอยํางมีจริยธรรมตํอผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทั้งหมด 
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รวมทั้งบุคลากร ผู๎ถือห๎ุน ลูกค๎า คูํความรํวมมืออยํางเป็นทางการ ผู๎สํงมอบ และชุมชนท๎องถ่ินที่
องค์การตั้งอยูํ   บางองค์การอาจมองวําหลักจริยธรรมเป็นกรอบที่ทําให๎มีการจํากัดพฤติกรรม แตํ
การกําหนดหลักจริยธรรมที่ออกแบบเป็นอยํางดีและชัดเจน จะเอ้ืออํานาจในการตัดสินใจแกํ
บุคลากรเพื่อให๎สามารถตัดสินใจอยํางมีประสิทธิผลด๎วยความมั่นใจยิ่งขึ้น  (สํานักงานรางวัล
คุณภาพแหํงชาติ, 2553, หน๎า 171) 
     1.2.3 การสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญขององค์การ หมายถึง วิธีการที่องค์การคํานึงถึง     
ความผาสุกและผลประโยชน์ของสังคมในภาพใหญํเป็นสํวนหนึ่งในกลยุทธ์และการปฏิบัติ
ประจําวัน รวมถึงการสร๎างความสมบูรณ์ให๎กับระบบส่ิงแวดล๎อม สังคม และเศรษฐกิจที่องค์การ
ดําเนินการอยูํหรืออาจให๎การสนับสนุนได๎ และวิธีการที่องค์การดําเนินการในการสนับสนุนและ
สร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํชุมชนที่สําคัญตํอองค์การอยํางจริงจัง ชุมชนที่สําคัญขององค์การมี
อะไรบ๎าง องค์การมีวิธีการกําหนดชุมชนดังกลําวและกําหนดกิจกรรมที่องค์การเข๎าไปมีสํวนรํวม  
รวมถึงกิจกรรมที่อาจใช๎ความสามารถพิเศษขององค์การ ผู๎นําระดับสูงและบุคลากรรํวมมือกันใน
การพัฒนาชุมชน (Malcom Baldrige National Quality Award, 2009, p.8) องค์การจะต๎องแสดงให๎
เห็นถึงความรับผิดชอบตํอสาธารณะและการบําเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี  “ความรับผิดชอบตํอ
สาธารณะหรือสังคม” (Social Responsibility) หมายถึง จะต๎องไมํทําธุรกิจและธุรกรรมใด ๆ ที่อาจ
กํอให๎เกิดผลเสียหายตํอสังคมและส่ิงแวดล๎อมโดยจะต๎องมีการดําเนินในเชิงรุกอยํางมีประสิทธิผล
ตํอผลกระทบตําง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  รวมทั้งสามารถ
ดําเนินธุรกิจอยํางมีจริยธรรมในการปฏิสัมพันธ์กับผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียทั้งหมด ทั้งนี้ผลกระทบและ
การปฏิบัติต๎องครอบคลุมเรื่องที่ เกี่ยวข๎อ งและสําคัญทั้งหมด เชํน ผลิตภัณฑ์ บริการ  และ             
การปฏิบัติงาน เป็นต๎น สํวนการบําเพ็ญตนเป็น “องค์การที่พลเมืองดี (Good Corporate Citizen) 
หมายถึง การเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนที่สําคัญ ด๎วยการมีสํวนรํวมในการสนับสนุนและเสริมสร๎าง
ความเข๎มแข็งให๎แกํชุมชนนั้น ๆ และสังคมในวงกว๎าง (นิตย์ สัมมาพันธ์, 2553, หน๎า 62)   

องค์การที่ทํางานโดยมีจริยธรรมและความรบัผิดชอบตํอสังคม จะได๎รับผลกระทบทางบวก  
อาทิ  ทําให๎องค์การมีช่ือเสียงและได๎รับความนิยม  ทําให๎องค์การมีจุดแข็งด๎านเศรษฐกิจและสังคม  
สร๎างความพึงพอใจแกํพนักงานและผู๎บริหารสามารถเพิ่มผลผลิตแกํองค์การจากขวัญกําลังใจ     
ความทุํมเท ความกระตือรือร๎นในการทํางาน ตลอดจนความจงรักภักดีที่มีตํอองค์การและทําให๎
องค์การสามารถแขํงขันกับผ๎ูอ่ืนได๎ และยังสํงผลบวกตํอสังคมในด๎านตําง ๆ อาทิ ชํวยป้องกันมิให๎
เกิดอันตรายแกํชุมชน ทําให๎สังคมได๎รับสินค๎า บริการที่มีคุณภาพ ชํวยยกระดับคุณภาพชีวิตของ
สังคมและส่ิงแวดล๎อม ตลอดจนสร๎างวัฒนธรรมและคํานิยมเป็นรากฐานทางผลประโยชน์ และ
ความสุขที่แท๎จริงให๎แกํสังคม  นอกจากนี้ ความรับผิดชอบตํอสาธารณะขององค์การ ยังเป็น        
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การคํานึงถึงผลกระทบตํอสังคมของหลักสูตร บริการทางวิชาการที่นําเสนอ แ ละบริการทาง
การศึกษาท่ีจัดไว๎ให๎ ตลอดจนแนวทางการดําเนินงานขององค์การต๎องอธิบายวิธีการที่องค์การ ผู๎นํา
ระดับสูง ครูอาจารย์ บุคลากรและผู๎เรียน ทําการดําเนินชุมชนที่สําคัญ ตลอดจนให๎การสนับสนุน
และสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับชุมชนดังกลําว  อันเป็นสํวนหนึ่ งของการทําหน๎าที่พลเมืองที่ดี 
(Dixon, 1994, p.53) 

องค์การควรตระหนักถึงความรับผิดชอบตํอสังคมด๎วยจิตวิญญาณที่จะตอบแทนกลับตํอ
สังคมอยํางแท๎จริงตามแนวคิดการสร๎างความรับผิดชอบตํอสังคม (Corporate Social Responsibility) 
ซ่ึงองค์การทุกขนาดมีโอกาสบําเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี โดยครอบคลุมถึงการสํงเสริมและสนับสนุน
บุคลากรในการให๎บริการชุมชน ตัวอยํางของการมีสํวนรํวมในชุมชน รวมถึงความรํวมมือกับ
โรงเรียนและคณะกรรมการโรงเรียนเพื่อปรับปรุงการศึกษา ความรํวมมือกับผู๎ให๎บริการด๎าน
สาธารณสุขเพื่อปรับปรุงสุขอนามัยของชุมชนท๎องถ่ิน โดยการให๎การศึกษาและเป็นอาสาสมัครเพื่อ
แก๎ไขปัญหาสาธารณสุข รวมท้ังความรํวมมือในการมีบทบาทในการชักชวนองค์การอ่ืนให๎มีสํวน
รํวมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เชํน การแลกเปล่ียนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานหรือการแขํงขันขององค์การ และเพื่อปรับปรุงส่ิงแวดล๎อม ทั้งนี้ ในการดําเนินการ
ดังกลําวต๎องได๎รับความเห็นชอบของคนสํวนใหญํในองค์การและรํวมมือกันในการสนับสนุน
ชุมชน โดยมีขั้นตอนในการคัดเลือกชุมชนและสนับสนุนชุมชนดังนี้ 1) ผู๎บริหารและบุคลากรใน
องค์การ เข๎ามามีสํวนรํวมในการคัดเลือกชุมชน โดยกําหนดปัจจัยที่สําคัญในการใช๎คัดเลือกชุมชน 
เชํนเป็นชุมชนที่องค์การตั้งอยูํ หรือชุมชนที่ได๎รับผลกระทบจากการดําเนินการขององค์การ หรือ
เป็นชุมชนที่เห็นควรสนับสนุนในกิจกรรมสาธารณกุศล 2) สํารวจ จําแนก และจัดลําดับความ
ต๎องการของชุมชนที่เลือก ท้ังนี้ ควรให๎การสนับสนุนโดยคํานึงถึงทรัพยากร และขีดความสามารถ
ขององค์การ 3) ดําเนินการสนับสนุนชุมชนตามกิจกรรมที่กําหนด และสํงเสริมให๎บุคลากรเข๎ามามี
สํวนรํวมในการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน และ 4) ติดตามประเมินผลการดําเนินการเพื่อให๎ตรง
กับความต๎องการของชุมชน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551, หน๎า 31) 
 ดังนั้น การสนับสนุนชุมชนที่สําคัญขององค์การ จึงเป็นวิธีการที่องค์การให๎การสนับสนุน
และสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํชุมชน และกําหนดจุดเน๎นในการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน อาทิเชํน  

วิสัยทัศน์ การนําวิสัยทัศน์ไปปฏิบัติ และสไตล์การส่ือสาร การทําหน๎าที่พลเมืองที่ดีมีความหมาย
มากกวําการประพฤติตามกฎระเบียบ องค์การไมํวําจะมีขนาดเล็กหรือใหญํยํอมมีโอกาสการทํา
หน๎าท่ีพลเมืองท่ีดีได๎เทําเทียมกัน โอกาสเหลํานี้รวมถึงการให๎กําลังใจและสนับสนุนครูอาจารย์และ
บุคลากรในการให๎บริการชุมชน (Kirkpatrick and Locke, 1996, p.92) 
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2. แนวความคิด การวางแผนเชิงกลยุทธ ์

 ความส าคัญของการวางแผนเชงิกลยุทธ ์

   การวางแผนเป็นส่ิงท่ีสําคัญมากตํอประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ ซ่ึงถือเป็น
หน๎าที่สําคัญของผู๎จัดการ โดยการวางแผนอาจเป็นแบบทางการหรือไมํเป็นทางการก็ได๎               
การวางแผนที่ดีจะชํวยให๎องค์การประสบความสําเร็จ  แผนกลยุทธ์เป็นแผนที่วางแนวทางของ
องค์การ การตัดสินใจในเรื่องการจัดการทรัพยากร (พัชสิรี ชมพูคํา, 2552, หน๎า 78 และ 88) ในด๎าน
การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic management) นั้น หัวใจสําคัญก็คือการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Planning) อันจะเป็นการวางกรอบและทิศทางการบริหารไว๎อยํางเป็นระบบและครบ
วงจร(สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์,2552, หน๎า 12) แผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic planning) เป็นเครื่องมือ
ชํวยชี้นําแนวทางการตัดสินใจของผู๎บริหารทุกระดับขององค์การ โดยเป็นแนวการชี้นําที่เกิดจาก
กระบวนการระดมสมองของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องอยํางมีสํวนรํวม เป็นการ “คิดกํอนทํา” แผนเชิง       
กลยุทธ์จะชี้นําผ๎ูบริหารให๎สามารถติดตามประเมินผลงานที่ได๎ดําเนินการตามแผนฯวํา กํอให๎เกิด
ผลกระทบตามที่คาดหวังหรือไมํเพียงไร  และจะต๎องมีการปรับปรุงสํวนใดของแผนกลยุทธ์  จึงจะ
มีการชี้นําการพัฒนาอยํางตํอเนื่องสอดรับกับสภาวะแวดล๎อมท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยแผนเชิงกลยุทธ์
จะเสนอแนะให๎ผู๎บริหารสามารถจับตาดูผลงานในรูปแบบที่เป็นดัชนีการติดตามประเ มินผล  
นอกจากนี้  แผนกลยุทธ์ยังสามารถชี้นําแนวทางด๎านการปรับองค์การ กลไกในการเรํงรัดผลักดัน
กระบวนการพัฒนาให๎ทันตํอการเปล่ียนแปลงและกํอเกิดการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง ทําให๎องค์การ
สามารถอยูํรอดและแขํงขันได๎  และเป็นองค์การผู๎นําของสถานการณ์หรือกระแสที่เปล่ียนแปลงได๎  
และหากองค์การอยูํในภาวะต๎องถดถอย  แผนกลยุทธ์จะชํวยบรรเทาความเสียหายและชี้นําทางออก
ที่เหมาะสมสํูแนวทางใหมํท่ีดีกวําได๎ (อุทศิ ขาวเธียร, 2549, หน๎า 17)  
 แงํมุมท่ีสําคัญในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์มี 3 ประการ คือ 1) การมุํงเน๎นผู๎รับบริการและ
ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย โดยมุํงเน๎นการผลักดันที่มีผลตํอความพึงพอใจของผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสีย 2) การปรับปรุงผลการดําเนินการที่สํงผลตํอการเพิ่มผลลัพธ์ขององค์การทั้งในระยะส้ัน
และระยะยาว การควบคุมคําใช๎จําย การสร๎างความสามารถในการปฏิบัติการ โดยรวมถึงความ
รวดเร็ว การตอบสนอง และความยืดหยุํน ซ่ึงเป็นการสร๎างความแข็งแกรํงและความพร๎อมของ
องค์การให๎มีความยั่งยืน  3) ในสภาพแวดล๎อมที่เปล่ียนแปลงอยํางรวดเร็วในปัจจุบัน  องค์การ
จําเป็นต๎องคํานึงถึงการเรียนรู๎ขององค์การและของบุคลากรในเชิงยุทธศาสตร์  โดยเน๎นปลูกฝังการ
ปรับปรุงและการเรียนรู๎ไว๎ในกระบวนการทํางาน ซ่ึงบทบาทพิเศษของการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
คือ การทําให๎กระบวนการทํางานและความคิดริเริ่มในการเรียนรู๎สอดคล๎องไปในแนวทางเดียวกัน
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กับทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ขององค์การเพื่อทําให๎มั่นใจวําการปรับปรุงและการเรียนรู๎ดังกลําวแสดง
ถึงการที่องค์การเตรียมพร๎อมในเรื่องการจัดลําดับความสําคัญและนําส่ิงที่จัดลําดับความสําคัญไว๎
ไปปฏิบัติอยํางจริงจัง  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์เป็นการกระตุ๎นให๎คิดและปฏิบัติในเชิง
ยุทธศาสตร์ แตํไมํได๎หมายความวําจะต๎องมีการวางแผนอยํางเป็นทางการ แตํสามารถดําเนินการได๎
ตลอดเวลาเพื่อตอบสนองตํอบริบทที่เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงการนํายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติจะประสบ
ความสําเร็จได๎ อยูํบนพื้นฐานหลัก 2 ข๎อ คือ 1) เข๎าใจในวงจรการจัดการที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
และระบบปฏิบัติการ 2) รู๎วําจะใช๎เครื่องมือใดมาประยุกต์ใช๎ในแตํละขั้นตอนของวงจรการจัดการ  
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551, หน๎า 39) 

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ กลําวถึง การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการวางแผนปฏิบัติการ       
การถํายทอดเพื่อนําแผนไปปฏิบัติ  วิธีการทําให๎มั่นใจวํามีทรัพยากรเพียงพอที่จะบรรลุผลสําเร็จตาม
แผน วิธีการปรับเปล่ียนแผนเม่ือสถานการณ์บังคับ และวิธีการวัดความสําเร็จและวิธีการรักษาความ
ยั่งยืน หมวดนี้เน๎นวําความยั่งยืนขององค์การในระยะยาวและสภาพแวดล๎อมด๎านการแขํงขันของ
องค์การเป็นประเด็นกลยุทธ์ที่สําคัญที่จําเป็นต๎องอยูํในการวางแผนภาพรวมของ องค์การ             
การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญประการหนึ่ง คือ การตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถพิเศษซ่ึงจะ
เป็นองค์ประกอบที่สําคัญในความยั่งยืนขององค์การ  ในขณะที่หลายองค์การมีความชํานาญใน    
การวางแผนเชิงกลยุทธ์มากขึ้นเรื่อย ๆ  แตํความท๎าทายที่สําคัญยังคงเป็นเรื่องของการนําแผนไป
ปฏิบัติ โดยเฉพาะอยํางยิ่งในสถานการณ์ที่ตลาดผลักดันให๎องค์การต๎องมีความคลํองตัวและพร๎อม
รับการเปล่ียนแปลงที่ไมํได๎คาดคิด เชํน สภาวการณ์เศรษฐกิจที่ผันผวน หรือเทคโนโลยีที่ฉีกแนวซ่ึง
สามารถสร๎างความปั่นป่วนให๎แกํตลาดที่กําลังเติบโตอยํางรวดเร็ว แตํคาดเดาได๎งํายกวํา  หัวข๎อนี้
แสดงให๎เห็นอยํางชัดเจนถึงความจําเป็นในการมุํงเน๎นทั้งการพัฒนาแผนและขีดความสามารถใน
การปฏิบัติตามแผนขององค์การ (สํานักงานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแหํงชาติ, 2553, หน๎า 124)   

ดังนั้นในงานวิจัยนี้ การวางแผนเชิงกลยุทธ์  หมายถึงวิธีการที่โรงเรียนใช๎ในการกําหนด
ความท๎าทายและความได๎เปรียบเชิงกลยุทธ์ การสร๎างกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ
โรงเรียนที่ให๎ความสําคัญตํอความท๎าทาย และเสริมสร๎างความได๎เปรียบ สรุปวัตถุประสงค์เชิง      
กลยุทธ์ที่สําคัญของโรงเรียนและเป้าประสงค์ที่เกี่ยวข๎อง และในการศึกษานี้สามารถแบํงออกเป็น
ตัวแปรยํอย 2 ตัวแปรคือ1) การจัดทํากลยุทธ์ และ 2) การถํายทอดกลยุทธ์เพื่อนําไปปฏิบัติ  ซ่ึงมี
รายละเอียดดังตํอไปนี้ 

            2.1 การจัดท ากลยุทธ์ หมายถึง แนวทางขององค์การ(ทั้งที่เป็นทางการและไมํเป็น
ทางการ) ในการเตรียมการสําหรับอนาคต อาจใช๎รูปแบบตําง ๆ ของการพยากรณ์ การคาดคะเน 
ทางเลือก สถานการณ์จําลอง ความรู๎ หรือแนวทางอ่ืนที่ชํวยให๎เห็นทางในอนาคต เพื่อการตัดสินใจ
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ในการจัดสรรทรัพยากร  ประกอบด๎วยขั้นตอนที่สําคัญของกระบวนการจัดทํากลยุทธ์  มีผู๎เกี่ยวข๎อง
ที่สําคัญ และกระบวนการดังกลําวสามารถระบุจุดบอดที่อาจเกิดขึ้น มีวิธีการกําหนดความสามารถ
พิเศษ ความท๎าทายและความได๎เปรียบเชิงกลยุทธ์ มีกรอบเวลาของการวางแผนระยะส้ันและระยะ
ยาว  มีวิธีการในการกําหนดกรอบเวลา และทําให๎กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์มีความสอดคล๎อง
กับกรอบเวลาดังกลําว  อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญในการจัดทํากลยุทธ์คือ องค์การมีวิธีการเพื่อทําให๎
มั่นใจวําได๎นําปัจจัยที่สําคัญตํอไปนี้มาประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์  มีวิธีการในการรวบรวม
และวิเคราะห์ข๎อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข๎องกับปัจจัยเหลํานี้มาเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ เชํน จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และอุปสรรคขององค์การ สัญญาณบํงชี้แตํเนิ่น ๆ 
ถึงการเปล่ียนแปลงที่สําคัญด๎านเทคโนโลยี ตลาด ผลิตภัณฑ์ ความชอบของลูกค๎า  การแขํงขัน  
หรือสภาพแวดล๎อมด๎านกฎระเบียบข๎อบังคับ ความยั่งยืนขององค์การในระยะยาว รวมถึง
ความสามารถพิเศษที่จําเป็นขององค์การ ความสามารถขององค์การในการนําแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
(สํานักงานรางวัลคุณภาพแหํงชาติ, 2553, หน๎า 39) ในกระบวนการวางแผน สารสนเทศพ้ืนฐานควร
มีสารสนเทศที่ครอบคลุมเกี่ยวกับส่ิงที่มีอิทธิพล ความเส่ียง ความท๎าทาย และข๎อกําหนดที่สําคัญ  
อ่ืน ๆ ท่ีอาจสํงผลตํอโอกาสและทิศทางในอนาคตขององค์การ และให๎ความสําคัญกับผู๎รับบริการ
และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย โดยการมองการณ์ไกลเทําที่เป็นไปได๎ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ 
การจัดสรรทรัพยากร รวมถึงการจัดการโดยรวม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 
2551, หน๎า 40) 

สําหรับ หลักเกณฑ์ตําง ๆ ท่ีพอจะใช๎เป็นหลักในการประเมินถึงความเหมาะสมวํากลยุทธ์
นั้นเป็นกลยุทธ์ที่ดี โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังตอํไปนี้ 1) เป้าหมายที่กําหนดขึ้นในกลยุทธ์อยูํใน
ระดับท่ีสามารถจะบรรลุถึงได๎หรือไมํ เพียงใด 2) นโยบายตลอดจนวิถีทางในทางปฏิบัติซ่ึงกําหนด
ไว๎ในกลยุทธ์นั้น  ครอบคลุมทุก ๆ เป้าหมายที่วางไว๎หรือไมํ  และเป็นไปในทิศทางท่ีสอดคล๎องและ
สนับสนุนซ่ึงกันและกันหรือไมํ เพียงใด 3) กลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นนั้น  ได๎ใช๎ประโยชน์อยํางเต็มที่แล๎ว
หรือไมํกับโอกาสทางธุรกิจที่มีอยูํ 4) กลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นนั้นเหมาะสมเพียงใด  เมื่อคํานึงถึงความ
เส่ียงภัยที่อาจมีขึ้นได๎  ระดับความเส่ียงนั้นอยูํในระดับที่ยอมรับได๎หรือไมํ  และคุ๎มกับโอกาสแหํง
การทํากําไรเพียงใด 5) เป้าหมายและวิถีทางในทางปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายนั้นเหมาะสม
เพียงใดกับสภาพแวดล๎อมเมื่อคํานึงถึงจังหวะและสถานการณ์ในขณะนั้น  6) เป้าหมายและวิถีทาง
ในทางปฏิบัติซ่ึงปรากฏในกลยุทธ์นั้นมีความเหมาะสมเพียงใด กับกําลังและความสามารถ            
7) เป้าหมายและวิถีทางในทางปฏิบัติซ่ึงปรากฏในกลยุทธ์นั้น มีความสอดคล๎องกับจุดเดํนของ
องค์การธุรกิจเพียงใด  8) เป้าหมายและวิถีทางในทางปฏิบัติซ่ึงปรากฏในกลยุทธ์นั้น มีความ
สอดคล๎องกับทัศนคติ คํานิยม และความเชื่อของผู๎นําองค์การ ตลอดจนผู๎รับผิดชอบในทางปฏิบัติ
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เพียงใด  ทัศนคติและคํานิยมเหลํานี้มีความถูกต๎องเพียงใดกับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต     
9) ผ๎ูที่รับผิดชอบตํอการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัตินั้น  มีความเข๎าใจอยํางถํองแท๎เพียงใดในเป้าหมายและ
วิถีทางปฏิบัติที่ปรากฏอยูํในกลยุทธ์ 10) องค์การธุรกิจมีความสามารถในการจัดการและการบริหาร
เพียงใด ที่จะนํากลยุทธ์ ไปใช๎ในทางปฏิบัติได๎อยํางมีประสิทธิผล (สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และคณะ, 
2545, หน๎า 19) 
 ในการกําหนดกลยุทธ์ขององค์การต๎องเริ่มต๎นด๎วยกระบวนการ การวิเคราะห์ Strengths-
Weaknesses-Opportunities-Threats หรือที่เรียกวําการวิเคราะห์ SWOT  โดยพิจารณาความสัมพันธ์
ระหวํางผลการประเมินสถานภาพของสภาพแวดล๎อมภายใน และหวํางจุดแข็งและจุดอํอน และ ผล
การประเมินสถานภาพของสภาพแวดล๎อมภายนอกระหวํางโอกาสและภัยอุปสรรคเพื่อออกแบบกล
ยุทธ์ประเภทตําง ๆ ตํอจากนั้นจึงเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมและทําการวิเคราะห์ทางเลือกด๎วยเทคนิค
ตําง ๆ ที่สามารถนําไปปฏิบัติได๎จริง (วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ และคณะ, 2552, หน๎า 89)  สําหรับ
องค์ประกอบของการทําแผนกลยุทธ์นั้นมี 4 ประการ  คือ  ภารกิจ (Mission) วัตถุประสงค์
(Objectives)  กลยุทธ์ (Strategies)  และแผนปฏิบัติการ (Operation Plan) อยํางไรก็ตาม  ในบางกรณี
อาจมีการกําหนดหลักการ (Principles) ประกอบไปด๎วยก็ได๎นอกเหนือจากการกําหนดภารกิจ 
วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการแล๎ว บางองค์การหรือธุรกิจก็อาจมีการกําหนดหลักการ
(principles) ด๎วยก็ได๎ การทําแผนกลยุทธ์เป็นการสร๎างระบบความเชื่อมโยงของมาตรการตําง ๆ ทั้ง
ระยะส้ัน กลาง และยาว  ให๎สัมพันธ์กันบนพื้นฐานของการบรรลุทิศทางที่กําหนดไว๎  แผนกลยุทธ์
จึงเป็นแผนแมํบทท่ีครอบคลุมมาตรการทั้งระยะส้ัน กลาง และยาว และสัมพันธ์ทั้งในด๎านเนื้อหา
และเงื่อนเวลา และในการดําเนินมาตรการดังกลําวตามเงื่อนเวลาและเนื้อหาที่กําหนดไว๎ก็จะพา
ธุรกิจหรือองค์การไปสํูทิศทางและเป้าหมายที่กําหนดไว๎ในอนาคต (สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, 2552, 
หน๎า 12)  
 ดังนั้นในงานวิจัยนี้ การจัดทํากลยุทธ์ หมายถึงวิธีการที่โรงเรียนดําเนินการวิเคราะห์ปัจจัย
และสภาวการณ์ตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎องกับโรงเรียนทั้งภายนอกและภายในโรงเรียนด๎วยเครื่องมือตําง ๆ ที่
เหมาะสม กําหนดทิศทางของโรงเรียนต๎องการมุํงไปสํูผลลัพธ์ที่โรงเรียนต๎องการที่จะบรรลุ ได๎แกํ 
การกําหนดวิสัยทัศน์ คํานิยม เป้าประสงค์ กําหนดกลยุทธ์ระดับตําง ๆ ที่จะทําให๎โรงเรียนสามารถ
บรรุวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กําหนดไว๎ รวมทั้งการส่ือสารและถํายทอดทิศทางของโรงเรียนให๎
บุคลากรของโรงเรยีนและผู๎เกี่ยวข๎องอยํางทั่วถึง สามารถแบํงออกเป็นตัวชี้วัดยํอย 2 ตัว คือ              
1) กระบวนการพัฒนากลยุทธ์  และ 2) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  ซ่ึงมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

2.1.1 กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ หมายถึง วิธีการที่องค์การจัดทําแผนปฏิบัติการและ
ถํายทอดเพื่อนําแผนไปปฏิบัติ ไปยังบุคลากร ผู๎สํงมอบท่ีสําคัญ และคูํความรํวมมืออยํางเป็นทางการ  
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ความสําเร็จของแผนปฏิบัติการขึ้นอยูํกับทรัพยากรและตัววัดผลการดําเนินการ รวมทั้งความ
สอดคล๎องไปในแนวทางเดียวกันของแผนของหนํวยงาน ผู๎สํงมอบ และคูํความรํวมมืออยํางเป็น
ทางการ หัวใจสําคัญของเรื่องนี้ คือ วิธีการที่องค์การใช๎เพื่อให๎เกิดความสอดคล๎องไปในทาง
เดียวกันและความคงเส๎นคงวา ตัวอยํางเชํน ผํานการกําหนดระบบงาน  กระบวนการทํางาน  และ 
ตัววัดที่สําคัญ ความสอดคล๎องไปในแนวทางเดียวกันและความคงเส๎นคงวาดังกลําวจะเป็นพื้นฐาน
สําหรับการกําหนดและการส่ือสารลําดับความสําคัญของกิจกรรมการปรับปรุงที่ดําเนินการอยูํ  ซ่ึง
เป็นสํวนหนึ่งของงานประจําของทุกหนํวยงาน นอกจากนี้  ตัววัดผลการดําเนินการยังมีความสําคัญ
ยิ่งในการติดตามผลการดําเนินการ (คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแหํงชาติ, 2553, หน๎า 127) 

แผนกลยุทธ์เป็นแผนครอบจักรวาล  กลําวคือ เป็นแผนทิศทางและแผนรายละเอียดโดยมี
การกําหนดเงื่อนเวลาและผลงานที่เดํนชัด  อันจะชํวยเป็นเครื่องมือในการกํากับและตรวจสอบเพื่อ
การปรับปรุงและปรับตัวเพื่อให๎ได๎ผลตามเป้าหมาย  ซ่ึงองค์ประกอบของการทําแผนกลยุทธ์นั้นมี 4 
ประการ คือ ภารกิจ (Mission) วัตถุประสงค์ (Objectives)  กลยุทธ์ (Strategies) และแผนปฏิบัติการ
(Operation Plan)  อยํางไรก็ตาม  ในบางกรณีอาจมีการกําหนดหลักการ (Principles)  ประกอบไป
ด๎วยก็ได๎นอกเหนือจากการกําหนดภารกิจ วัตถุประสงค์  กลยุทธ์  และแผนปฏิบัติการแล๎ว  บาง
องค์การหรือธุรกิจก็อาจมีการกาํหนดหลักการ (principles) ด๎วยก็ได๎ (สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, 2552, 
หน๎า 12) 
 ในการกําหนดยุทธศาสตร์ต๎องให๎มีความชัดเจน  โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่สะท๎อนภาพ
ผลกระทบจากปัจจัยตําง ๆ รวมท้ังเป็นยุทธศาสตร์ที่สามารถส่ือสารให๎ผู๎ปฏิบัติสามารถเข๎าใจได๎งําย  
ซ่ึงแผนยุทธศาสตร์ที่ดีจะทําให๎เกิดความสอดคล๎องกับในแตํละกระบวนการขององค์การ  โดย
มุํงเน๎นความสําเร็จตามเป้าหมายขององค์การ  มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 1) การวิเคราะห์ทาง       
ยุทธศาสตร์ (Strategic Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดล๎อมทั้งภายนอกและภายในองค์การ
ด๎วยเครื่องมือตําง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลสําหรับการกําหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ อาทิ  
Five Force Model เป็นเครื่องมือที่ใช๎วิเคราะห์สภาพแวดล๎อมท่ีองค์การแขํงขันอยูํจะชํวยให๎องค์การ
เข๎าใจสภาพแวดล๎อมท่ีเป็นโอกาส (Opportunities) และภาวะคุกคาม (Threats) ขององค์การได๎อยําง
ชัดเจน โดยคํานึงถึง 5 ปัจจัยที่สําคัญ คือ การแขํงขันภายในอุตสาหกรรม (Internal Rivalry) คูํแขํง
รายใหม ํ(New Entry)  ส่ิงทดแทน (Substitute)  อํานาจตํอรองของผ๎ูสํงมอบสินค๎า (Supplier Power) 
อํานาจตํอรองของผู๎ซ้ือ (Buyer Power), FESTLE Analysis เป็นเครื่องมือที่ใช๎วิเคราะห์
สภาพแวดล๎อมภายนอกองค์การโดยพิจารณาถึง ความมั่นคงทางการเมือง  (Political) สภาพ
เศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) เทคโนโลยี(Technology) กฎหมาย (Legal) และกระทบด๎าน
ส่ิงแวดล๎อม, Value Chain Model  เป็นเครื่องมือที่ใช๎วิเคราะห์ขีดความสามารถและศักยภาพภายใน
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องค์การ  โดยเป็นการวิเคราะห์กิจกรรมตําง ๆ ที่องค์การดําเนินอยูํในปัจจุบัน (As Is) พร๎อมทั้ง
กําหนดกิจกรรมและความสัมพันธ์ระหวํางกิจกรรมตําง ๆ ในลักษณะที่ควรเป็น  (To Be) เพื่อ
กํอให๎เกิดคุณคํา หาชํองวําง (Gap) ที่มีอยูํ เพื่อจัดทําเป็นแนวทางในการลดชํองวํางดังกลําว,  SWOT 
Analysis  เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์การ  เพื่อให๎ผู๎บริหารได๎
ทราบสถานการณ์ขององค์การวํางเป็นอยํางไร  รวมทั้งได๎ประเมินปัจจัยแวดล๎อมตําง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอก  วําจะกํอให๎เกิดโอกาสและข๎อจํากัดอยํางไรตํอองค์การ  ทําให๎ผู๎บริหารทราบสถานะ
ในด๎านตําง ๆ รวมทั้งปัจจัยที่จะเข๎ามาสํงผลกระทบตํอองค์การ  และเป็นข๎อมูลพื้นฐานในการ
กําหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ขององค์การตํอไป  นอกเหนือจากนี้  ยังมีเครื่องมืออ่ืน ๆ ที่สามารถ
เลือกใช๎ในการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ได๎  เชํน BCG Matrix, Driving Forces, Scenario Analysis, 
Stakeholders Analysis เป็นต๎น  ประเด็นสําคัญอยูํที่การเลือกใช๎เครื่องมือให๎เหมาะสมกับข๎อมูลที่มี
อยูํ  และความต๎องการในการวิเคราะห์   2) การกําหนดทิศทางขององค์การ (Strategic Direction 
Setting)  เป็นการกําหนดทิศทางที่องค์การต๎องการมุํงไปสํู  เปรียบเสมือนเป็นผลลัพธ์ระดับสูง ที่
องค์การต๎องการที่จะบรรลุ  โดยนําผลลัพธ์ที่ได๎จากการวิเคราะห์มากําหนดเป็นทิศทางขององค์การ
(วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ระยะส้ัน ระยะยาว คํานิยม  และผลการดําเนินการที่คาดหวัง)  3) การวาง
ยุทธศาสตร์ (Strategy Development) เป็นส่ิงท่ีองค์การจะมุํงเน๎น  ให๎ความสําคัญ  วางแผนที่จะทํา
เพื่อให๎สามารถบรรลุในทิศทางหรือผลลัพธ์ที่องค์การต๎องการ  เพื่อให๎องค์การมีแนวทางในการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน ท้ังในเรื่องทิศทางและส่ิงท่ีจะมุํงเน๎น  อีกทั้งสอดคล๎องกับการเปล่ียนแปลงของ
บริบทตําง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์การ  4) การส่ือสารและถํายทอดกลยุทธ์ (Strategy 
Communication and Translation (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551, หน๎า 43) 
 นอกจากนี้  กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ที่ดี ผ๎ูบริหาร บุคลากรภายในองค์การ และผู๎มี
สํวนเกี่ยวข๎องควรเข๎ามามีสํวนรํวมในการดําเนินการ  การกําหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาว  ควรได๎รับการทบทวนเป็นประจําทุกปี  (rolling plan) เพื่อให๎สอดคล๎องกับ
สภาพแวดล๎อม และทันตํอความจําเป็นของการเปล่ียนแปลง  ควรมีการกําหนดกรอบระยะเวลาท่ีใช๎
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์อยํางชัดเจนเป็นการลํวงหน๎า  และให๎สอดคล๎องกับปีปฏิทิน
งบประมาณ  โดยคํานึงถึงระยะเวลาท่ีใช๎ในการรวบรวมข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง  รวมถึงปัจจัยตําง ๆ ที่มี
ผลกระทบดังกลําวข๎างต๎น มาประกอบด๎วย  นําข๎อมูลที่ได๎จากการประเมินผลตามยุทธศาสตร์  ไป
ใช๎เป็นข๎อมูลสําหรับปรับปรุงกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ให๎เหมาะสมตํอไป (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551, หน๎า 44)  สําหรับหลักการจัดทํายุทธศาสตร์ที่ดี Kaplan 
และ Norton  ได๎เสนอแนวคิดไว๎วําควรประกอบด๎วย 5 ขั้นตอน คือ  1) ผู๎บริหารระดับสูงเป็นผู๎
รวบรวมพลังขับเคล่ือนให๎เกิดการเปล่ียนแปลง  2) นํายุทธศาสตร์ที่กําหนดไว๎แปลงเป็นแผนงาน/
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โครงการที่ปฏิบัติได๎อยํางเป็นรูปธรรม 3) ปรับแตํง เชื่อมโยง และบูรณาการยุทธศาสตร์ของฝ่าย   
ตําง ๆ ให๎สอดรับกับยุทธศาสตร์ขององค์การ  4) สร๎างแรงจูงใจ ให๎กับบุคลากรทุกคนในองค์การ
รับผิดชอบงานตามยุทธศาสตร์ที่กําหนด  5) วางระบบและจัดระเบียบให๎การปฏิบัติงานตาม
ยุทธศาสตร์ประสบผลสําเร็จ อยํางเป็นกระบวนการและมีความตํอเนื่อง  (Robert S. Kaplan and 
David P. Norton, 2008, p.63) 
 2.1.2 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ หมายถึง  จุดมุํงหมายที่ชัดเจนขององค์การหรือการตอบ- 
สนองตํอการเปล่ียนแปลงหรือการปรับปรุงท่ีสําคัญ  ความสามารถในการแขํงขันหรือประเด็นทาง
สังคม และการได๎เปรียบทางธุรกิจ  โดยทั่วไปวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์จะมุํงเน๎นทั้งภายนอกและ
ภายในองค์การ  และเกี่ยวข๎องกับโอกาสและความท๎าทายที่สําคัญในด๎านลูกค๎า  ตลาด  ผลิตภัณฑ์ 
หรือเทคโนโลยี (ความท๎าทายเชิงกลยุทธ์)  กลําวอยํางกว๎าง ๆ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ คือ ส่ิงที่
องค์การต๎องบรรลุเพื่อรักษาหรือทําให๎เกิดความสามารถในการแขํงขัน  และทําให๎มั่นใจถึง        
ความยั่งยืนในระยะยาว  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์จะกําหนดทิศทางระยะยาวขององค์การ  และชี้นํา
ในการจัดสรรทรัพยากรและปรับเปล่ียนการจัดสรรทรัพยากร (Malcom Baldrige National Quality 
Award, 2009, p.10) การกําหนดระยะเวลาในการบรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อให๎มั่นใจวํา  วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์มีความสมดุลกับความต๎องการของผ๎ูเรียน และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียตลอดจนเรื่องวิธีการ
พัฒนาสํูความเป็นผู๎นําในการให๎บริการด๎านการศึกษาขององค์การ  ซ่ึงปกติมักขึ้นอยูํกับประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงาน  การเป็นผู๎นําในการแขํงขันต๎องอาศัยการมองสํูอนาคตซ่ึงไมํเพียงเกี่ยวข๎องกับ
ตลาดทีอ่งค์การแขํงขันเทํานั้น  หากยังต๎องพิจารณาถึงวิธีการในการแขํงขันด๎วย  ทั้งนี้  การแขํงขัน
อาจประกอบด๎วยทางเลือกที่หลากหลาย  จึงจําเป็นที่องค์การต๎องมีความเข๎าใจในจุดอํอนและจุดแขง็
ของทั้งองค์การคูํแขํง และตนเอง แม๎จะไมํได๎ระบุกรอบเวลาอยํางชัดเจน หากจุดมุํงหมายคือ        
การคงไว๎ซ่ึงความเป็นผู๎นําในการแขํงขันอยํางยั่งยืนและมีผลกระทบในทางบวกกับการปฏิบัติงาน
ของหนํวยงาน  ซ่ึงในวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ควรมีการระบุตารางเวลาที่จะบรรลุวัตถุประสงค์
เหลํานั้น  เป้าประสงค์ที่สําคัญที่สุดของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เหลํานั้นมีอะไรบ๎าง  และ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์การตอบสนองความท๎าทายและความได๎เปรียบเชิงกลยุทธ์อยํางไร  
และตอบสนองตํอโอกาสในการสร๎างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์  การปฏิบัติการ  และรูปแบบ        
การดําเนินธุรกิจ  ให๎ความสําคัญตํอความสามารถพิเศษขององค์การทั้งในปัจจุบันและอนาคต
อยํางไร  องค์การมีวิธีการอยํางไรเพ่ือให๎มั่นใจวํา  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สร๎างสมดุลระหวํางความ
ท๎าทายและโอกาสในระยะส้ันและระยะยาว  รวมท้ังคํานึงถึงและสร๎างสมดุลระหวํางความต๎องการ
ของผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียที่สําคัญทั้งหมด (สํานักงานรางวัลคุณภาพแหํงชาติ, 2553, หน๎า 41) 
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 การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลักต๎องให๎มี
ความชัดเจน  วําต๎องทําอะไรจึงจะบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การ และควรคํานึงถึงองค์ประกอบที่
สําคัญดังนี้คือ 1) ในแตํละเป้าประสงค์  ควรกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (Key Performance 
Indicators) ที่จะสะท๎อนได๎วําองค์การสามารถดําเนินงานได๎บรรลุเป้าประสงค์ดังกลําว พร๎อมทั้ง
กําหนดคําเป้าหมาย (Target) สําหรับตัวชี้วัดแตํละตัว 2) ในการกําหนดเป้าประสงค์แตํละประการ  
ควรพิจารณาปัจจัยเส่ียง (Risk Factors) ที่จะทําให๎ไมํบรรลุเป้าประสงค์ที่ต๎องการ  หลังจากนั้นควร
จะมีการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียงในแตํละเป้าประสงค์  เพื่อจัดทําออกเป็น Risk Map และ
สุดท๎ายกําหนดแนวทางในการบริหารความเส่ียงสําหรับปัจจัยเส่ียงที่สําคัญ   3) ในการกําหนด
เป้าหมาย  ควรนําผลการดําเนินการของหนํวยงานเทียบเคียงมาประกอบในการกําหนดเป้าหมาย
ด๎วย 4) ในการกําหนดระยะเวลาท่ีจะบรรลุผลเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ควรสอดคล๎องกับกรอบ
เวลาในการทบทวนผลการดําเนินการของผู๎บริหาร เพื่อนําไปเป็นข๎อมูลในการดําเนินทิศทางของ
องค์การใหมํ และผู๎บริหารสามารถนําไปใช๎ในการติดตามความกา๎วหน๎าของการดําเนินการ เพื่อการ
ตัดสินใจปรับเปล่ียนแผนตามความเหมาะสม 5) ในการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก  ต๎องคํานึงถึงการตอบสนองตํอความต๎องการของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย
ทุกกลํุม ความท๎าทายทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ที่องค์การได๎กําหนดไว๎ในลักษณะสําคัญของ
องค์การ และโอกาสทั้งระยะส้ันและระยะยาวขององค์การ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, 2551, หน๎า 47) 
        2.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อน าไปปฏิบัติ หมายถึง วิธีการที่องค์การดําเนินการแปลง
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสํูแผนปฏิบัติการ  มีการสรุปแผนปฏิบัติการ  สรุปวิธีการถํายทอดเพื่อ
นําไปปฏิบัติ  และตัวชี้วัดหรือดัชนีชี้วัดที่สําคัญผลการดําเนินการที่สําคัญของแผนปฏิบัติการ  
รวมทั้งคาดการณ์ผลการดําเนินการในอนาคตขององค์การเปรียบเทียบกับตัววัดหรือดัชนีชี้วัด
ดังกลําว (Malcom Baldrige National Quality Award, 2009, p.11) การที่องค์การจะประสบ
ความสําเร็จนั้นจะต๎องประกอบด๎วยทั้งกลยุทธ์ที่ดีและความสามารถในการนํากลยุทธ์ไป สํูการ
ปฏิบัติ  ซ่ึงในปัจจุบันพบวําจุดอํอนที่สําคัญของผู๎บริหารสํวนใหญํ เผชิญไมํได๎อยูํที่การวางแผน 
หรือการจัดทํากลยุทธ์  แตํอยูํที่ความสามารถในการนํากลยุทธ์ที่ได๎กําหนดขึ้นไปสํูการปฏิบัติอยํางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ปัญหาท่ีองค์การในประเทศไทยสํวนใหญํเชิญไมํใชํการขาดหรือไมํ
มีกลยุทธ์  แตํเป็นการขาดความสามารถในการนํากลยุทธ์นั้นไปสํูการปฏิบัติให๎บังเกิดผลที่แท๎จริง  
ผู๎บริหารของไทยสํวนใหญํไมํวําจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนตํางมีความชํานาญในเครื่องมือและ
กระบวนการในการกําหนดกลยุทธ์แทบทั้งส้ิน  ไมํวําจะเป็นการวิเคราะห์ SWOT  การวิเคราะห์
อุตสาหกรรม  คูํแขํงขัน  ลูกค๎า  การกําหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ และกลยุทธ์ในระดับตําง ๆ  แตํ
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ปัญหาก็คือเมื่อได๎กําหนดทิศทางขององค์การและกลยุทธ์ออกมาแล๎วกลับไมํสามารถนํากลยุทธ์นั้น
ไปปฏิบัติให๎เกิดผลตามท่ีตั้งใจไว๎ได๎ (พสุ เดชะรินทร์, 2551, หน๎า 31) ซ่ึงอุปสรรคหรือปัญหาตําง ๆ 
อาจเนื่องมาจาก การเปล่ียนแปลงภายในองค์การ ข๎อจํากัดของภาครัฐ อาทิ อํานาจหน๎าที่  อิทธิพล
ทางการเมือง  เป็นต๎น ปัญหาการสร๎างความเชื่อมั่นในเรื่องของกลยุทธ์ให๎แกํบุคลากรในองค์การ 
การคาดการณ์วํา การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติจะต๎องมีการคัดค๎าน และจะต๎องเกี่ยวข๎องกับบุคลากรทุก
ระดับในองค์การ การทําให๎บุคคลในองค์การมั่นใจหรือมีการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม การนํากลยุทธ์
ไปปฏิบัตินั้นจะประสบความสําเร็จได๎ต๎องใช๎องค์ประกอบที่สําคัญ 3 ประการ ได๎แกํ โครงสร๎าง
(Structure) ต๎องมีความคลํองตัว สามารถตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าได๎อยํางรวดเร็วและพึง
พอใจสูงสุด ภาวะผู๎นํา(Leadership) ต๎องมีตัวผู๎บริหาร มีอํานาจ สร๎างการยอมรับในทีมงาน และ 
การประสานพลัง(Synergy) เพื่อสํูความสําเร็จตํอไปโดยใช๎ทีมงานข๎ามหนํวยงานเพื่อลูกค๎าของทุก
ฝ่าย  ทั้งฝ่ายผลิต ฝ่ายตลาด ฝ่ายบัญชี  ฝ่ายจัดซ้ือ  ฝ่ายวิจัยและพัฒนา  รวมทั้งฝ่ายบริหารและ
ทรัพยากรมนุษย์ (จุมพล  หนิมพานิช, 2550, หน๎า 295 และ 104)  
 การแปลงยุทธศาสตร์สํูการปฏิบัติให๎ได๎ผลนั้น  ควรประกอบด๎วยองค์ประกอบ 2 สํวน 
ได๎แกํ  1) การทําให๎องค์การเกิดลักษณะที่มุํงเน๎น  เชื่อมโยงยุทธศาสตร์  (Strategic Aligment) 
หมายถึง การทําให๎เกิดความเชื่อมโยงและสอดคล๎องระหวํางปัจจัยตําง ๆ ภายใน องค์การกับ
ยุทธศาสตร์ โดยปัจจัยสําคัญที่จะต๎องทําให๎เกิดความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ประกอบด๎วย  
โครงการและงบประมาณ เพื่อสามารถมั่นใจได๎วําเมื่อได๎รับการจัดสรรทรัพยากร และมีการดําเนิน
ตามแผนแล๎ว จะสํงผลกระทบตํอยุทธศาสตร์ที่ได๎กําหนดขึ้น  โครงสร๎างและกระบวนการทํางาน  
เพื่อให๎มั่นใจได๎วําองค์การมีโครงสร๎างและกระบวนการในการทํางานที่สนับสนุนตํอยุทธศาสตร์  
สมรรถนะและความสามารถของบุคลากร  เพื่อทําให๎ยุทธศาสตร์ได๎รับการขับเคล่ือนและปฏิบัติ
ตามได๎เป็นอยํางดี จะต๎องมีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให๎สอดคล๎องและเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์การ  วัฒนธรรมและคํานิยมในการทํางาน เพื่อให๎มั่นใจได๎วําแนวทางในการ
ประพฤติ ปฏิบัติของบุคลากรในองค์การเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ขององค์การ  ความรู๎
และระบบข๎อมูลสารสนเทศ  เพื่อให๎ความรู๎และระบบข๎อมูลสารสนเทศที่ผู๎บริหารใช๎ในการ
ตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ สามารถใช๎ได๎ รวดเร็ว ทันเวลา  ระบบการประเมินผลการปฏิบัติ  เพื่อให๎
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในทุกระดับเป็นระบบท่ีผลักดันและสนับสนุนให๎
บุคลากรปฏิบัติตามยุทธศาสตร์  ระบบการจูงใจและผลตอบแทน เพื่อให๎เป็นระบบที่เกื้อหนุนให๎
บุคลากรปฏิบัติตามยุทธศาสตร์  2) การทําให๎องค์การมีความสามารถในการแปลงยุทธศาสตร์สํูการ
ปฏิบัติ  โดยความสามารถที่องค์การควรจะมีประกอบด๎วย  ทักษะ ความสามารถของผู๎บริหาร  
ความมุํงมั่นของผู๎บริหาร เนื่องจากการแปลงยุทธศาสตร์สํูการปฏิบัตินั้นไมํใชํส่ิงที่สามารถ
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ดําเนินการได๎สําเร็จภายในระยะเวลาอันส้ัน  และยังต๎องอาศัยความตํอเนื่องในการดําเนินการ  การมี
ผู๎รับผิดชอบตํอการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์  เพื่อให๎เกิดการมองภาพรวม  หรือความเชื่อมโยงทั้งหมด
ในการขับเคล่ือน  เป็นองค์การที่มีความยืดหยุํนและมุํงเน๎นนวัตกรรม คือมีความสามารถในการ
ปรับตัวให๎เข๎ากับการเปล่ียนแปลงของบริบทตําง  ๆ มีความสามารถในการพัฒนาและสร๎างสรรค์ใน
ส่ิงใหมํ ๆ เพื่อให๎เหมาะสมกับการดําเนินงานและสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ที่เปล่ียนไป  การทํางาน
รํวมกับผู๎อ่ืนในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์  การแบํงปันความรู๎ที่สําคัญภายในองค์การ  เพื่อให๎
องค์การมีความรู๎ และแนวทางในการปฏิบัติที่สําคัญตํอการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ ( สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551, หน๎า 41) 
 ดังนั้น ในการศึกษาหัวข๎อ การถํายทอดกลยุทธ์เพื่อนําไปปฏิบัติ นี้  สามารถแบํงออกเป็น
ตัวชี้วัดยํอย 2 ตัว คือ 1) การจัดทําแผนปฏิบัติการ  2) การคาดการณ์ผลการดําเนินการ ซ่ึงมี
รายละเอียดดังตํอไปนี้ 
 2.2.1 การจัดท าแผนปฏิบัติการ หมายถึง  วิธีการที่องค์การดําเนินการให๎มีแผนปฏิบัติการ
ทั้งระยะส้ันและระยะยาวที่สําคัญ  มีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญในด๎านผลิตภัณฑ์  ลูกค๎าและตลาด  ที่
ได๎วางแผนไว๎ และมีการดําเนินการตามแผนที่กาํหนดไว ๎รวมท้ังวิธีการที่ใช๎ในการจัดทําแผนปฏิบัติ
การและการถํายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติทั้งทั้งองค์การ ไปยังบุคลากร ผู๎สํงมอบและคูํความรํวมมือ
อยํางเป็นทางการที่สําคัญ  เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สําคัญ  และองค์การมีวิธีการเพื่อ
ทําให๎มั่นใจวําผลการดําเนินการที่สําคัญตามแผนปฏิบัติการนี้จะมีความยั่งยืน วิธีการให๎มั่นใจวํามี
ทรัพยากรด๎านการเงินและด๎านอ่ืน ๆ พร๎อมใช๎ในการสนับสนุนแผนปฏิบัติการจนประสบ
ความสําเร็จ  และบรรลุพันธะผูกพันในปัจจุบัน  มีวิธีการจัดสรรทรัพยากรเหลํานั้นอยํางไรเพื่อ
สนับสนุนให๎แผนปฏิบัติการบรรลุผล  มีวิธีการประเมินผลและจัดการความเส่ียงด๎านการเงินและ
ด๎านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับแผนดังกลําว  วิธีการในการปรับเปล่ียนแผนและถํายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติอยําว
รวดเร็วในกรณีสถานการณ์บังคับ  แผนด๎านทรัพยากรบุคคลหรือบุคลากรที่สําคัญที่ทําให๎บรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการทั้งระยะส้ันและระยะยาว  แผนดังกลําวได๎คํานึงถึง
ผลกระทบและความเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับความต๎องการด๎านขีดความสามารถและ
อัตรากําลังบุคลากร  และ การมีตัววัดหรือดัชนีวัดผลการดําเนินการที่สําคัญที่ใช๎ติดตามผลลัพธ์และ
ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ   และมีวิธีการเพื่อทําให๎มั่นใจวําระบบวัดผลโดยรวมของ
แผนปฏิบัติการเสริมสร๎างให๎องค์การสอดคล๎องไปในแนวทางเดียวกัน  และมีวิธีการเพื่อทําให๎
มัน่ใจวําระบบการวัดผลดังกลําวครอบคลุมเรื่องท่ีถํายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย
ที่สําคัญ ๆ ทั้งหมด (Malcom Baldrige National Quality Award, 2009, p.11) แผนปฏิบัติการ  
หมายถึง แผนการดําเนินการที่เฉพาะเจาะจงซ่ึงตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ระยะส้ันและ
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ระยะยาว แผนปฏิบัติการต๎องระบุรายละเอียดของทรัพยากรที่ต๎องใช๎และกรอบเวลาต๎องทําให๎สําเรจ็  
การจัดทําแผนปฏิบัติการถือวําเป็นขึ้นตอนที่สําคัญอยํางยิ่งในการวางแผน  หลังจากที่มีการกําหนด
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าประสงค์อยํางชัดเจนแล๎ว  เพื่อให๎บุคลากรทั่วทั้งองค์การมีความ
เข๎าใจและนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติอยํางมีประสิทธิผล  ในเกณฑ์นี้ การถํายทอดแผนปฏิบัติการเพื่อ
นําไปปฏิบัติครอบคลุมถึงการสร๎างตัววัดให๎สอดคล๎องไปในแนวทางเดียวกัน   ระหวํางหนํวยงาน
ตําง ๆ ในการถํายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติอาจจําเป็นต๎องให๎การฝึกอบรมที่เฉพาะเจาะจงแกํพนักงาน
และบางคนหรือมีการสรรหาบุคลากรใหมํด๎วย  ตัวอยํางเชํน  วัตถุประสงค์ของผู๎สํงมอบใน
อุตสาหกรรมที่มีการแขํงขันสูง  อาจคือการสร๎างและรักษาการเป็นผู๎นําด๎านราคา  ดังนั้น  
แผนปฏิบัติการควรเป็นการออกแบบกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและการสร๎างระบบบัญชี
ตรวจสอบต๎นทุนในระดับกิจกรรม  ซ่ึงสอดคล๎องกันไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์การ  การ
ถํายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ  อาจรวมถึงการฝึกอบรมหนํวยงานและทีมงานในการจัดลําดับ
ความสําคัญตามต๎นทุนและประโยชน์  การวิเคราะห์และการทบทวนในระดับองค์การจึงควรเน๎น
การเพิ่มผลิตภาพ การควบคุมต๎นทุน และคุณภาพ (สํานักงานรางวัลคุณภาพแหํงชาติ, 2553, หน๎า 
145)   
 2.2.2 การคาดการณ์ผลการด าเนินงาน หมายถึง การคาดการณ์ผลการดําเนินการตามกรอบ
เวลาของการวางแผนทั้งระยะส้ันและระยะยาวของ องค์การ ตามตัววัดหรือดัชนีวัดผล                  
การดําเนินงานที่สําคัญวํามีอะไรบ๎าง  องค์การมีวิธีการอยํางไรในการคาดการณ์ผลดังกลําวเป็น
อยํางไรเมื่อเปรียบเทียบกับผลของคูํแขํงหรือขององค์การในระดับที่เทียบเคียงกันได๎  และเมื่อ
เปรียบเทียบกับระดับเทียบเคียงท่ีสําคัญ  เป้าประสงค์  และผลการดําเนินการที่ผํานมา (อาจรวมถึง
การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นผลจากการลงทุนใหมํ  การเข๎าถือสิทธ์ิหรือควบรวมกิจการ  การสร๎างคุณคํา
ใหมํ  การเข๎าสํูตลาดและการเปล่ียนตลาด  คําส่ังตามกฎหมาย  ข๎อกําหนดตามกฎหมาย  หรือ
มาตรฐานอุตสาหกรรม  และนวัตกรรมที่สําคัญในอนาคตในด๎านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี )  
องค์การมีวิธีการเพื่อให๎มั่นใจวําการดําเนินการมีความก๎าวหน๎าตามท่ีคาดการณ์ไว๎  และองค์การจะ
ทําอยํางไรหากพบวํามีความแตกตํางระหวํางผลการดําเนินการปัจจุบันหรือที่คาดการณ์ไว๎เมื่อ
เปรียบเทียบกับคูํแขํง หรือกับองค์การในระดับที่เทียบเคียงกันได๎  (Malcom Baldrige National 
Quality Award, 2009, p.12) การคาดการณ์ผลการดําเนินการ เป็นการคาดคะเนผลการดําเนินการใน
อนาคต การคาดการณ์อาจอิงกับผลการดําเนินการที่ผํานมา หรือผลการดําเนินการของคูํแขํง หรือ
องค์การในระดับท่ีเทียบเคียงกันได๎ที่องค์การต๎องการเทียบเทําหรือเหนือกวํา หรือการเปล่ียนแปลง
อยํางรวดเร็วในสภาพแวดล๎อมที่มีพลวัตหรือเป้าประสงค์เพื่อผลการดําเนินการในอนาคต  
นอกจากนั้น การคาดการณ์  เป็นการบูรณาการการประมาณการของอัตราการปรับปรุงและ         
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การเปล่ียนแปลงภายในขององค์การ  รวมท้ังชี้ให๎เห็นวําต๎องมีการปรับปรุงอยํางก๎าวกระโดดหรือ
สร๎างนวัตกรรมในเรื่องใด  และนอกจากจะกําหนดเพื่อให๎บรรลุเป้าประสงค์แล๎ว  ยังอาจเป็นคําท่ีใช๎
ทํานายระดับผลการดําเนินการในอนาคตที่แสดงให๎เห็นถึงความท๎าทายที่องค์การต๎องเผชิญในการ
บรรลุเป้าประสงค์  ดังนั้น  การคาดการณ์ผลการดําเนินการจึงเป็นเครื่องมือในการวางแผนที่สําคัญ
อยํางหนึ่งของผ๎ูบริหาร (สํานักงานรางวัลคุณภาพแหํงชาติ, 2553, หน๎า 178)   
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 3. แนวความคิด การมุ่งเน้นผู้เรียน 

ความส าคัญของการมุ่งเน้นผูเ้รียน 

 ในยุคของการทําธุรกิจที่เต็มไปด๎วยการใช๎กลยุทธ์ในการแขํงขันเพื่อให๎ได๎ผลตามที่มุํงหวัง
นั้นคงไมํเป็นการผิดพลาดไปจากข๎อเท็จจริงที่วํา “ลูกค๎าคือบุคคลที่สําคัญที่สุด”  จนสามารถกลําว
ได๎วําลูกค๎าเป็นผู๎ตัดสินความสําเร็จของการทําธุรกิจก็วําได๎  การดําเนินการใด ๆ ก็ตาม  ตั้งแตํการ
เริ่มเข๎าสํูธุรกิจ  การหาตลาดหรือลูกค๎า   การผลิต  การขาย  การสํงเสริมการตลาด  การให๎บริการ
รูปแบบตําง ๆ รวมท้ังหน๎าที่งานตําง ๆ  ในองค์การ  ล๎วนแล๎วแตํเป็นผลของการที่ผู๎ประกอบการต๎อง
ให๎ความสําคัญและความเอาใจใสํตํอลูกค๎าและบริการของตนอยํางตํอเนื่อง โดยให๎ความสําคัญกับ
คุณภาพของสินค๎าเพื่อตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าให๎ได๎รับความพึงพอใจสูงสุด  (กุณฑลี 
รื่นรมย์ และคณะ, 2548, คํานํา)  จุดเริ่มต๎นของการที่จะดําเนินธุรกิจใดๆ ก็ตามจะต๎องเข๎าใจวํา  ใคร
คือลูกค๎าของเรา  ผ๎ูบริหารทุกฝ่ายจําเป็นต๎องมีข๎อมูลผู๎บริโภคเพื่อจะทราบได๎วํา ตนเกี่ยวข๎องกับใคร
หรือขายสินค๎าให๎ใคร  การทําวิจัยผู๎บริโภคหรือวิจัยลูกค๎าจึงเป็นเครื่องมือสําคัญยิ่งที่จะทําให๎
ผู๎บริหารสามารถเข๎าใจแรงจูงใจ  ทัศนคติ  ความคิดเห็น  ตลอดจนปัจจัยสําคัญ ๆ ที่ทําให๎ผู๎บริโภค
ตัดสินใจซ้ือสินค๎าและบริการ  และสามารถนําข๎อมูลที่ได๎จากการทําวิจัยมาชํวยในการวางแผนหรือ
กําหนดกลยุทธ์ตําง ๆ ทางการตลาดให๎เหมาะสมและตรงกับความต๎องการของลูกค๎าเป้าหมาย      
การดําเนินการใด ๆ ก็ตามท่ีเกี่ยวกับลูกค๎าในทุกวันนี้ก็เพื่อที่จะเก็บรักษาลูกค๎าให๎เป็นลูกค๎าที่อยูํกับ
กิจการให๎นานที่สุดเทําท่ีจะสามารถทําได๎  ด๎วยเหตุนี้  องค์การธุรกิจยุคใหมํจงึให๎ความสนใจและให๎
ความสําคัญกับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค๎า (Custemer Relationship Management) หรือที่รู๎จัก
กันโดยทั่วไปวํา CRM เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค๎า ฯลฯ  จะต๎องใช๎เงินทุนไมํน๎อย  แตํส่ิงที่
ผู๎บริหารยุคใหมํทุกคนจะต๎องตระหนัก  ก็คือ ลูกค๎าคือบุคคลที่สําคัญที่สุดสําหรับธุรกิจ  ลูกค๎า
ประจําที่จงรักภักดีตํอตราสินค๎าหรือองค์การถือวําเป็นทรัพย์สินที่มีคํายิ่งและไมํสามารถที่จะ
ประเมนิเป็นมูลคําท่ีเป็นตัวเลขได๎  การสูญเสียลูกค๎าท่ีดีไมํวําจะเนื่องมาจากสาเหตุใดก็แล๎วแตํ   ถือ
วําเป็นการสูญเสียที่จําเป็นต๎องมีการประเมินและวิเคราะห์สาเหตุของการสูญเสียนั้นเพื่อหาทาง
ปรับปรุงแก๎ไขตํอไป  องค์การที่อยูํในสภาวะของการแขํงขันอยํางรุนแรงเชํนทุกวันนี้ต๎องพร๎อมที่
จะปรับเปล่ียนตัวเองให๎ก๎าวหน๎าทันกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล๎อมของธุรกิจ  ดังนั้นการทํา
ความเข๎าใจเกี่ยวกับสภาพความเป็นไปทางด๎านการตลาดโดยเฉพาะอยํางยิ่งลูกค๎าท่ีองค์การต๎องคอย
ตอบสนองความต๎องการนั้น จึงเป็นหน๎าที่สําคัญอันดับหนึ่งของผ๎ูบริหารในทุกระดับท่ีจะต๎องระลึก
และปฏิบัติกิจกรรมตําง ๆ ท่ีเกี่ยวข๎องกับลูกค๎า  เพื่อความเจริญก๎าวหน๎าอยํางยั่งยืนของธุรกิจตํอไป
(กุณฑลี รื่นรมย์ และคณะ, 2548, หน๎า 9)   
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 พระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได๎
กําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ มุํงให๎เกิดประโยชน์สุขแกํประชาชน  โดยยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง(Citizen Centered) เพื่อตอบสนองความต๎องการของประชาชน  ให๎เกิดความผาสุกและ
ความเป็นอยูํที่ดีของประชาชน  ความสงบและความปลอดภัยของสังคมสํวนรวม  และประโยชน์
สูงสุดของประเทศ ซ่ึงการบริหารราชการที่ถือเอาประชาชนหรือผู๎รับบริการเป็นศูนย์กลาง (Citizen-
centered หรือ Customer-centered) เป็นการปรับเปล่ียนกลยุทธ์  และวิธีปฏิบัติงานของหนํวย
ราชการในการบริหารและการให๎บริการแกํประชาชน  เป็นการปรับเปล่ียนทัศนคติและพฤติกรรม
การทํางานของข๎าราชการและพนักงานของรัฐในการให๎บริการแกํประชาชน  โดยยึดหลักที่วํา      
การบริหารราชการและการให๎บริการขององค์การภาครัฐที่ดี มีประสิทธิภาพ ที่ประชาชนพึงพอใจ
ต๎องยึดถือเอาความต๎องการของผ๎ูรับบริการเป็นตัวกําหนด (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, 2551, หน๎า 57) 
 การให๎ความสําคัญกับการให๎บริการเห็นได๎ชัดในแนวคิดหนึ่งของการจัดการที่ใช๎กันทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน คือ แนวคิดเรื่อง Balanced Scorecard ซ่ึงเป็นระบบหรือกระบวนใน         
การบริหารที่พิจารณาตัวชี้วัดในส่ีมุมมอง (Perspectives)  หนึ่งในส่ีมุมมองท่ีสําคัญ คือ มุมมองด๎าน
ผู๎รับบริการ (Customer Perspective) ซ่ึงเปรียบเหมือนตัวบํงชี้ที่สําคัญสําหรับองค์การทั้งองค์การ
ภาครัฐที่ไมํแสวงหากําไรและธุรกิจ  การวัดผลด๎านผู๎รับบริการพิจารณาจาก  ความพอใจของ
ผู๎รับบริการ  เป็นดัชนีที่สําคัญที่สุด  เพราะหากผู๎รับบริการเกิดความพึงพอใจในสินค๎าและบริการ  
จะเกิดภาพลักษณ์ที่ดีตํอองค์การและผู๎รับบริการกลับมาใช๎บริการใหมํ  โดยใช๎วิธีการดังตํอไปนี้คือ 
การสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีตํอผู๎รับบริการอยํางสม่ําเสมอ  การรักษาผ๎ูรับบริการเกํา ต๎องมีการติดตาม
ความต๎องการของผู๎รับบริการและประเมินผลการให๎บริการตลอดเวลา  และเตรียมการให๎บริการ
ผู๎รับบริการใหมํ  โดยต๎องพัฒนาการให๎บริการ  เพื่อดึงดูดให๎มีผู๎รับบริการใหมํเพิ่มขึ้น  และมีการ
ติดตามผลอยํางตํอเนื่อง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551, หน๎า 58) 
 ดังนั้นในหัวข๎อ การมุํงเน๎นผู๎เรียน นี้หมายถึง  วิธีการที่โรงเรียนในการสร๎างความผูกพันกับ
ผู๎เรียน โดยต๎องสนองให๎ทันกับความต๎องการของผู๎เรียน  การสร๎างความสัมพันธ์ และแสดงให๎เห็น
ถึงความภักดีของผู๎เรียน ในด๎านวัฒนธรรมที่มุํงเน๎นผู๎เรียนและการรับฟัง การเรียนรู๎  และผล         
การดําเนินการที่เป็นเลิศ ผลลัพธ์ด๎านความพึงพอใจและไมํพึงพอใจข องลูกค๎าให๎สารสนเทศที่
สําคัญยิ่งท่ีทําให๎เข๎าใจลูกค๎าและตลาด ในหลายกรณี เสียงของผ๎ูเรียน ให๎สารสนเทศที่มีความหมาย 
ทั้งมุมมองของผู๎เรียนและพฤติกรรมของตลาด  รวมทั้งวิธีการที่มุมมองและพฤติกรรมของผู๎เรียน
อาจสํงผลตํอความยั่งยืนของโรงเรียน (สํานักงานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแหํงชาติ, 2553, หน๎า 
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129) และในการศึกษาหัวข๎อ การมุํงเน๎นผู๎เรียน นี้  สามารถแบํงออกเป็นตัวแปรยํอย 2 ตัวแปร คือ  
1) ความผูกพันของผ๎ูเรียน และ  2) เสียงของผ๎ูเรียน โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 
   3.1 ความผูกพันของผู้เรียน หมายถึง แรงหนุนของผู๎เรียนที่ทุํมให๎กับชื่อเสียง  และ
หลักสูตรของของสถานศึกษา ลักษณะของความผูกพัน รวมถึงการรักษาผู๎เรียนไว๎และความภักดี
ของผ๎ูเรียน และความเต็มใจของผ๎ูเรียนในการสนับสนุนอยํางเต็มที่และแนะนําสถานศึกษา  รวมทั้ง
หลักสูตรให๎คนอ่ืนรู๎จัก (Malcom Baldrige National Quality Award, 2009, p.13) องค์การต๎องมี
วิธีการกําหนดความต๎องการ ความคาดหวังและความนิยมของลูกค๎า  เพื่อให๎มั่นใจได๎วําหลักสูตร  
บริการทางวิชาการที่นําเสนอ  และบริการทางการศึกษาท่ีจัดไว๎ให๎ ยังคงสอดคล๎องกับความต๎องการ
ของกลํุมเป้าหมาย  สามารถสร๎างโอกาสใหมํ ๆ ตลอดจนบรรยากาศที่เอ้ืออํานวยตํอการเรียนรู๎และ
พัฒนาสําหรับผู๎เรียนทุกคน รวมถึงมีวิธีการสร๎างวัฒนธรรมที่มุํงเน๎นลูกค๎า  องค์การต๎องอธิบาย
วิธีการระบุความต๎องการหลักโดยทั่วไปหรือความต๎องการที่จําเพาะเจาะจงของผู๎เรียนและผู๎มีสํวน
ได๎สํวนเสียในปัจจุบัน  พร๎อมท้ังวิธีการจัดประเภทผู๎เรียน ผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย และตลาด  ตลอดจน
วิธีการระบุและคาดการณ์ความต๎องการและความคาดหวังที่เปล่ียนแปลงของผ๎ูเรียนและผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสียในอนาคต  โดยพิจารณาถึงปัจจัยหลักที่อาจมีผลตํอความต๎องการและความคาดหวัง
ดังกลําว  เพ่ือสนับสนุนการวางแผนในระยะยาวขององค์การ  นอกจากนี้องค์การยังต๎องอธิบายวํา
การตัดสินดังกลําว  พิจารณาถึงสารสนเทศจากผู๎เรียนและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทั้งในปัจจุบันและใน
อดีตเพื่อประกอบการตัดสินอยํางไร  และท๎ายที่สุด  องค์การต๎องอธิบายถึงการรักษาวิธีการรับฟัง
และเรียนรู๎เกี่ยวกับผู๎เรียนและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียให๎เทําทันกับความต๎องการและบริการทาง
การศึกษา  และทิศทางการศึกษาท่ีเปล่ียนแปลงอยูํเสมอ (สํานักงานรางวัลคุณภาพแหํงชาติ, 2547, 
หน๎า 36) 
 นอกจากนี้  ความผูกพันของผู๎เรียนในที่นีอ้าจหมายถึง  วิธีการที่องค์การสร๎างความสัมพันธ์
กับผ๎ูเรียนและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย  เพื่อจูงใจสร๎างความพึงพอใจและรักษาผู๎เรียน ตลอดจนพัฒนา
โอกาสใหมํ ๆ สําหรับแผนและบริการทางการศึกษา และ องค์การต๎องอธิบายวิธีการสร๎าง
ความสัมพันธ์กับผ๎ูเรียนและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทั้งในปัจจุบันและอนาคต  เพื่อตอบสนองให๎ได๎เกิน
ความคาดหวังของผ๎ูเรียนและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย  เพิ่มความภักดีตํอองค์การให๎บริการการศึกษาแกํ
กลํุมเป้าหมายดังกลําว  และจรรโลงปฏิสัมพันธ์ที่ตํอเนื่องตลอดจนการกลําวถึงองค์การในทางที่ดี  
วิธีการกําหนดวิธีปฏิบัติที่สําคัญในการติดตํอกับผ๎ูเรียนและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย  พร๎อมทั้งอธิบายวํา  
วิธีการดังกลําวเปล่ียนแปลงไปตามรูปแบบที่ใช๎ในการติดตํอกับกลํุมเป้าหมายดังกลําวอยํางไร  
พร๎อมกันนี้องค์การต๎องอธิบายถึงกลไกหลักที่ผู๎เรียนและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียสามารถใช๎ในการขอ
ข๎อมูล  และร๎องเรียกตํอองค์การ  ตลอดจนอธิบายวําองค์การได๎ถํายทอดวิธีปฏิบัติในการติดตํอกับ
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ผู๎เรียนและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียดังกลําวไปสํูบุคลากร  และกระบวนการตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับ         
การตอบสนองตํอผู๎เรียน  และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียอยํางไร  วิธีการรับและใช๎สารสนเทศที่เกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของผ๎ูเรียนและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียตํอองค์การ  เทียบกับความพึงพอใจที่มีตํอองค์การ
อ่ืน ๆ คูํแขํง  และเกณฑ์เปรียบเทียบของชุมชนวิชาการ  เพื่อให๎สามารถคาดการณ์ผลการดําเนินงาน
ขององค์การในตลาดได๎  วิธีการรักษาความสอดคล๎องกันระหวํางวธีิการวัดระดับความพึงพอใจของ
ผู๎ เรียนและผู๎มี สํวนได๎สํวนเสีย  กับทิศทางและความต๎องการ ด๎านบริการทางการศึกษาที่
เปล่ียนแปลงอยูํเสมอ (สํานักงานรางวัลคุณภาพแหํงชาติ, 2547, หน๎า 36) วิธีการสร๎างความผูกพัน
กับลูกค๎า อาจรวมถึงการสร๎างชํองทางเพื่อเข๎าถึงกลํุมเป้าหมายเหลํานี้ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการ
และทิศทางของบริการด๎านการศึกษา  ตลอดจนวิธีการที่องค์การได๎รับข๎อมูลที่สามารถนําไป
ประยุกต์ใช๎ได๎จากผู๎เรียนและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย  ท้ังนี้ข๎อมูลที่สามารถนําไปประยุกต์ใช๎ได๎ดังกลําว
อาจสัมพันธ์กับหลักสูตร  การบริการทางการศึกษา  และกระบวนการที่สําคัญ  และอาจนํามาใช๎
กําหนดนัยทางคุณคํา  ต๎นทุนและรายได๎  ตลอดจนนัยโดยรวม  เพื่อจัดลําดับความสําคัญของ        
การปรับปรุงและเปล่ียนแปลง  ความสัมพันธ์เป็นส่ือสําคัญสําหรับองค์การทางการศึกษา  สําหรับ
ทําความเข๎าใจและจัดการความคาดหวังของผู๎เรียนและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย  พัฒนาบริการใหมํ ๆ 
ทางการศึกษาและรักษาบรรยากาศของการเรียนรู๎ไว๎  นอกจากนี้ครูอาจารย์และบุคลากรยังอาจให๎
สารสนเทศท่ีสําคัญสําหรับการสร๎างความเป็นคูํความรํวมมือ  และการสร๎างความสัมพันธ์ระยะยาว
กับผู๎ เรียนและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียรายอ่ืน ๆ ความสัมพันธ์กับผู๎เรียนและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย
ประกอบด๎วย 4 รูปแบบที่สําคัญ ได๎แกํ  การพิจารณาและนําวิธีปฏิบัติที่สําคัญไปใช๎ในการติดตํอกับ
ผู๎เรียนและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย  การรักษาความสัมพันธ์และความเป็นคูํความรํวมมือที่มีประสิทธิผล
เพื่อดําเนินไปสํูจุดมุํงหมายเดียวกัน การใช๎ตัววัดและตัวบํงชี้ที่สําคัญมากกํากับประสิทธิผลของ
ความสัมพันธ์ที่สําคัญ  การดําเนินการกับข๎อร๎องเรียนให๎ทันทํวงที  (สํานักงานรางวัลคุณภาพ
แหํงชาติ, 2547, หน๎า38)  ในหัวข๎อ ความผูกพันของผู๎เรียน นี้ สามารถแบํงออกเป็นตัวแปรยํอย 2    
ตัวแปรคือ 1) ผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนผู๎เรียน 2) การสร๎างนวัตกรรมที่มุํงเน๎นผู๎เรียน  ซ่ึงมี
รายละเอียดดังตํอไปนี้ 
 3.1.1 ผลิตภัณฑ์ และการสนับสนุนผู้เ รียน  หมายถึง วิธีการที่องค์การดําเนินการใน        
การกําหนดและสร๎างนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์  เพื่อตอบสนองความต๎องการ และทําให๎เหนือกวํา
ความคาดหวังและกลํุมลูกค๎าและสํวนตลาด  รวมท้ังวิธีการค๎นหาและสร๎างนวัตกรรมของผลิตภณัฑ์  
เพื่อดึงดูดลูกค๎าใหมํและสร๎างโอกาสในการขยายความสัมพันธ์กับลูกค๎าปัจจุบัน องค์การมี         
การกําหนดกลไกที่สําคัญ เพื่อสนับสนุนให๎ลูกค๎ามาใช๎ผลิตภัณฑ์และสามารถสืบค๎นสารสนเทศ  
รวมท้ังทําธุรกรรมกับองค์การ  วิธีการที่สําคัญในการสนับสนุนลูกค๎า  รวมทั้งมีกลไกที่สําคัญใน
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การส่ือสาร  วิธีการหรือกลไกเหลํานี้มีความแตกตํางกันระหวํางลูกค๎า  กลํุมลูกค๎า  หรือสํวนตลาด
แตํละกลํุม  องค์การมีวิธีการในการระบุข๎อกําหนดที่สําคัญในการสนับสนุนลูกค๎า  และองค์การ
มั่นใจวําข๎อกําหนดดังกลําวได๎ ถํายทอดไปยังทุกคนและทุกกระบวนการที่ เกี่ยวข๎องใน                 
การสนับสนุนลูกค๎าเพื่อนําไปปฏิบัติ  สุดท๎ายองค์การมีวิธีการในการทําให๎แนวทางในการกําหนด
และสร๎างนวัตกรรมให๎ผลิตภัณฑ์รวมทั้งแนวทางในการสนับสนุนลูกค๎าทันตํอทิศทางและความ
ต๎องการของธุรกิจอยูํเสมอ (Malcom Baldrige National Quality Award, 2009, p.13) ผลิตภัณฑ์ใน
เกณฑ์นี้  หมายถึง สินค๎าและบริการที่องค์การเสนอขายในตลาด  ผลิตภัณฑ์ควรคํานึงถึงลักษณะที่
สําคัญทั้งหมดของผลิตภัณฑ์และบริการ  รวมท้ังผลการดําเนินการ  ตลอดทั้งวงจรชีวิต  และ “หํวง
โซํการบริโภค”  จุดมุํงเน๎นควรอยูํที่ลักษณะพิเศษที่มีผลตํอความชอบของลูกค๎าและค วามภักดี  
ตัวอยํางเชํน  ลักษณะพิเศษที่ทําให๎ผลิตภัณฑ์ขององค์การมีความแตกตํางจากคูํแขงํ  หรือบริการของ
องค์การอ่ืน  ลักษณะพิเศษเหลํานี้อาจรวมถึงราคา  ความนําเชื่อถือ  คุณคํา  การสํงมอบ  ความทัน
กาล  การใช๎งานงําย ข๎อกําหนดเกี่ยวกับการใช๎และจํากัดวัตถุอันตราย การบริการลูกค๎าหรือบริการ
ด๎านเทคนิค  รวมท้ังความสัมพันธ์ระหวํางผ๎ูขายกับลูกค๎า ลักษณะพิเศษที่สําคัญของผลิตภัณฑ์อาจ
พิจารณาถึงการทําธุรกรรมและปัจจัยอ่ืน ๆ เชํน  การรักษาความลับ  และความปลอดภัยของข๎อมูล
สํวนตัวของลูกค๎า  ควรรายงานผลลัพธ์ของผลการดําเนินการที่เกี่ยวกับลักษณะพิเศษที่สําคัญของ
ผลิตภัณฑ์ (สํานักงานรางวัลคุณภาพแหํงชาติ, 2553, หน๎า 53)   
    3.1.2 การสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้เรียน  หมายถึง  วิธีการที่องค์การดําเนินการสร๎าง
วัฒนธรรมองค์การ  เพื่อทําให๎มั่นใจวําลูกค๎าได๎รับประสบการณ์ที่ดีอยํางคงเส๎นคงวา  และสํงผลตํอ
ความผูกพัน  ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  และระบบการพัฒนาบุคลากรและ
ผู๎นําเกื้อหนุนวัฒนธรรมนี้  องค์การมีการสร๎างและจัดการความสัมพันธ์กับลูกค๎าเพื่อให๎ได๎ลูกค๎า
ใหมํ  เพื่อตอบสนองความต๎องการและทําให๎เหนือกวําความคาดหวังในแตํละขัน้ตอนของวงจรชีวิต
ของการเป็นลูกค๎า  และเพื่อเพิ่มความผูกพันกับองค์การ   รวมถึงวิธีการที่องค์การทําให๎แนวทางใน
การสร๎างวัฒนธรรมที่มํุงเน๎นลูกค๎าและสร๎างความสัมพันธ์กับลูกค๎าทันตํอทิศทางและความต๎องการ
ของธุรกิจอยูํเสมอ (สํานักงานรางวัลคุณภาพแหํงชาติ, 2553, หน๎า 53) ซ่ึงการสร๎างความสัมพันธ์กับ
ผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียที่มีประสิทธิภาพต๎องนําความคิดความต๎องการของผู๎รับบริการ
มาพิจารณาเพื่อนําไปสํูการออกแบบการให๎บริการ และการส่ือสาร ไมํเป็นเพียงแตํการให๎บริการแตํ
ต๎องเป็นการสร๎างความสัมพันธ์ การได๎ทราบเส๎นทาง (Flow) ความต๎องการของผู๎รับบริการจะเป็น
การสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว ระดับการให๎บริการที่มีความรวดเร็วและเวลาที่เหมาะสมที่
ผู๎รับบริการต๎องการ  การให๎การบริการเหนือความคาดหวังของผู๎รับบริการเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดใน
การทําให๎ผู๎รับบริการพึงพอใจ  กลยุทธ์ตําง ๆ ที่นํามาใช๎หลากหลายเนื่องจากผู๎รับบริการบางกลํุม
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ต๎องการการให๎บริการที่แตกตํางกนั  การสร๎างความสัมพันธ์กับผ๎ูรับบริการจากคณุคําในมุมมองของ
ผู๎รับบริการ  โดยนําคุณคําในมุมมองของลูกค๎าคือส่ิงท่ีผู๎รับบริการได๎รับกับส่ิงที่ต๎องการเสียไป  มา
พิจารณา เชํน เวลา หรือ คําธรรมเนียม เป็นต๎น  ซ่ึงองค์การต๎องคํานึงถึงคุณคําในมุมมองของ
ผู๎รับบริการทั้งกํอนและหลังการให๎บริการ  หากประโยชน์ที่ผู๎รับบริการได๎รับลดลง  แตํต๎อง
เสียเวลา หรือคําใช๎จํายมากขึ้น จะทําให๎ความสัมพันธ์ที่ดีระหวํางผู๎รับบริการกับองค์การลดลง  ซ่ึง
ฐานข๎อมูลของผู๎รับบริการที่ เคยรับบริการ  หรือข๎อมูลผู๎รับบริการจากฐานข๎อมูลอ่ืนจะเป็น
ประโยชน์ในการติดตํอผู๎รับบริการได๎รวดเร็วและสร๎างความสัมพันธ์และคว ามเข๎าใจที่ดีตํอกัน  
และชํองทางการส่ือสารต๎องจัดให๎เหมาะสมกับความต๎องการของผู๎รับบริการแตํละกลํุม  หาก
สามารถทําได๎เพื่อตอบสนองผู๎รับบริการควรให๎มีการกําหนดให๎มีการส่ือสารโดยมุํงเน๎น          
ความต๎องการแบํงเป็นเฉพาะรายบุคคล (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551, หน๎า 
64) 
 3.2 เสียงของผู้เรียน  หมายถึง กระบวนการในการเฟ้นหาสารสนเทศที่เกี่ยวกับผู๎เรียน  
กระบวนการด๎าน “เสียงของผ๎ูเรียน”  เป็นกระบวนการเชิงรุกและสร๎างสรรค์อยํางตํอเนื่องในการ
เฟ้นหาความต๎องการ  ความคาดหวัง  และความปรารถนาของลูกค๎า  ทั้งที่ชัดเจน  ไมํชัดเจน  และที่
คาดการณ์ไว๎  โดยมีเป้าหมายเพื่อให๎ลูกค๎าเกิดความผูกพัน  การรับฟังเสียงของลูกค๎า  อาจรวมถึง
การรวบรวมและการบูรณาการข๎อมูลตําง ๆ ของลูกค๎า เชํน  ข๎อมูลที่ได๎จากการสํารวจ  ผลจากการ
สอบถามกลํุมตัวอยําง  ข๎อมูลการรับประกันและข๎อมูลการร๎องเรียนที่มีผลตํอลูกค๎าจะตัดสินใจซ้ือ
และตัดสินใจผูกสัมพันธ์ (Malcom Baldrige National Quality Award, 2009, p.14) วิธีการที่องค์การ
รับฟังลูกค๎า  และได๎สารสนเทศด๎านความพึงพอใจและไมํพึงพอใจ  รวมทั้งวิธีการใช๎สารสนเทศ
จากลูกค๎าเพื่อเพิ่มความสําเร็จให๎กับตลาดของตน (สํานักงานรางวัลคุณภาพแหํงชาติ, 2553, หน๎า 
55)  และอาจหมายถึงวิธีการดังนี้ สารสนเทศจากการรับฟังลูกค๎า  อาจรวมถึงสารสนเทศการตลาด
และการขาย  ข๎อมูลความผูกพันของลูกค๎า  การวิเคราะห์การได๎หรือเสียลูกค๎า  และข๎อมูลการ
ร๎องเรียน “สารสนเทศท่ีนําไปใช๎ตํอได๎”  หมายถึง  ลักษณะที่เฉพาะเจาะจงของผลิตภัณฑ์และการ
ปฏิสัมพันธ์กับลูกค๎าท่ีมีผลตํอความสัมพันธ์ในอนาคตของลูกค๎ากับองค์การ การประเมินความพึง
พอใจและไมํพึงพอใจลูกค๎า  อาจรวมถึงการใช๎วิธีการบางอยํางหรือทุกอยํางดังตํอไปนี้  การสํารวจ  
ข๎อมูลป้อนกลับทั้งที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการ  ประวัติการทําธุรกิจกับลูกค๎า  ข๎อร๎องเรียน  
รายงานจากภาคสนาม  การวิเคราะห์การได๎หรือเสียลูกค๎า  อัตราการแนะนําจากลูกค๎าเดิม และอัตรา
ความสําเร็จของการทําธุรกรรมสารสนเทศอาจรวบรวมผํานเว็บ การติดตํอโดยตรงหรือผํานบุคคลที่
สาม  หรือทางไปรษณีย์  การประเมินความไมํพึงพอใจของลูกค๎า  ไมํควรพิจารณาเพียงแคํข๎อที่ได๎
คะแนนน๎อย  แตํควรแยกการประเมินความไมํพึงพอใจออกมาตํางหาก  เพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุ
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รากเหง๎าของความไมํพึงพอใจ  และทําให๎สามารถแก๎ไขอยํางเป็นระบบเพื่อหลักเล่ียงความไมํพึง
พอใจในอนาคต(สํานักงานรางวัลคุณภาพแหํงชาติ, 2553, หน๎า 61)  ในการศึกษาหัวข๎อ เสียงของ
ผู๎เรียน นี้ สามารถแบํงออกเป็นตัวชี้วัดยํอย 3 ตัวคือ 1) การรับฟังผู๎เรียน 2) การประเมินความพึง
พอใจและความผูกพันของลูกค๎า 3) การวิเคราะห์และใช๎ข๎อมูลลูกค๎า ซ่ึงมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 
     3.2.1 การรับฟังผู้เรียน หมายถึง วิธีการที่องค์การดําเนินการรับฟังลูกค๎า เพื่อให๎ได๎
สารสนเทศและข๎อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนลูกค๎าท่ีสามารถนําไปใช๎ตํอไป
ได๎  วิธีการรับฟังดังกลําวมีความแตกตํางกันระหวํางลูกค๎า กลํุมลูกค๎า หรือสํวนตลาด รวมทั้งมี  
ความแตกตํางกันภายในวงจรชีวิตของการเป็นลูกค๎า  องค์การมีวิธีการในการติดตามความคิดเห็น
ของลูกค๎าในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์  การสนับสนุนลูกค๎า  และการทําธุรกรรม  เพื่อให๎ได๎ข๎อมูล
ป้อนกลับอยํางทันทํวงทีและสามารถนําไปใช๎ตํอไปได๎  และอาจรวมถึงองค์องค์การมีวิธีการในการ
รับฟังลูกค๎าในอดีต  ลูกค๎าในอนาคต  และลูกค๎าคูํแขํง  เพื่อให๎ได๎สารสนเทศที่สามารถนําไปใช๎
ตํอไปได๎  และเพื่อให๎ได๎ข๎อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  การสนับสนุนลูกค๎า และการทํา
ธุรกรรม (สํานักงานรางวัลคุณภาพแหํงชาติ, 2547, หน๎า 14) การเลือกกลยุทธ์ในการรับฟังเสียงของ
ลูกค๎าขึ้นอยูํกับปัจจัยทางธุรกิจที่สําคัญขององค์การโดยมีการรับฟังเสียงของลูกค๎าในรูปแบบที่
หลากหลายขึ้นเรื่อย ๆ รูปแบบที่มักใช๎ รวมถึงกลํุมตัวอยํางลูกค๎าท่ีสําคัญ(Focus Group) การบูรณา-
การอยํางใกล๎ชิดกับลูกค๎าที่สําคัญ การสัมภาษณ์ลูกค๎าในอดีตและที่พึงมีในอนาคตเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจซ้ือหรือตัดสินใจผูกสัมพันธ์ของลูกค๎า  การใช๎กระบวนการรับข๎อร๎องเรียน  เพื่อทําความ
เข๎าใจคุณลักษณะที่สําคัญของผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์การได๎หรือเ สียลูกค๎าโดยเปรียบเทียบกับ
คูํแขํง หรือองค์การอ่ืนที่ขายผลิตภัณฑ์ที่คล๎ายคลึงกัน  และสารสนเทศที่ได๎จากการสํารวจหรือ
ข๎อมูลป้อนกลับจากลูกค๎า(สํานักงานรางวัลคุณภาพแหํงชาติ, 2553, หน๎า 130) นอกจากนี้ การรับฟัง
ความคิดเห็นของผู๎รับบริการ เพื่อพัฒนาคุณภาพของการให๎บริการแกํผู๎รับบริการแตํละกลํุมให๎ดี
ยิ่งขึ้น  มีสํวนสําคัญในกระบวนการปรับปรงุคุณภาพของการให๎บริการได๎ตรงกับความต๎องการของ
ผู๎รับบริการแตํละกลํุมมากที่สุด  ดังนั้นองค์การจึงควรนําข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะของ
ผู๎รับบริการ  รวมทั้งของหนํวยงนที่ให๎บริการระดับลํางสุดซ่ึงมีโอกาสสัมพันธ์กับผู๎รับบริการ
โดยตรง  มาเป็นข๎อมูลพื้นฐานในการกําหนดมาตรฐานการให๎บริการและขอบเขตการมอบอํานาจ
หน๎าทีอ่งค์การต๎องมีกระบวนการจัดการข๎อร๎องเรียนของผ๎ูรับบริการ  และต๎องม่ันใจวําข๎อร๎องเรียน 
ข๎อเสนอแนะเหลํานั้นได๎รับการแก๎ไขอยํางมีประสิทธิผลและทันทํวงที  ให๎ผู๎ปฏิบัติงานระดับ
ลํางสุดมีโอกาสปรับปรุงคุณภาพของการบริการให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551, หน๎า 65) 
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     3.2.2  การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียน หมายถึง การติดตาม   
ความคิดเห็นของผ๎ูเรียนและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียที่สําคัญ  ในด๎านหลักสูตร บริการทางการศึกษาท่ีจัด
ไว๎ให๎และบริการทางวิชาการที่นําเสนอ  เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลป้อนกลับซ่ึงสามารถนําไปใช๎ดําเนินการได๎
ตํอไปอยํางทันทํวงทีมีข๎อกําหนดที่สําคัญ 3 รูปแบบ ที่มีผลตํอการระบุความพึงพอใจของผ๎ูเรียนและ
ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียได๎แกํ รูปแบบที่หนึ่งคือ การทีอ่งค์การเก็บรวบรวมสารสนเทศในด๎านความพึง-
พอใจของผู๎เรียนและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย  รวมถึงข๎อแตกตํางด๎านวิธีการที่สําคัญสําหรับประเภท
ผู๎เรียนและกลํุมผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียที่ตํางกัน  ส่ิงท่ีสําคัญในกระบวนการนี้ได๎แกํ  วิธีการวัดผลของ
องค์การที่สามารถจับจุดสารสนเทศสําคัญที่มีผลตํอแรงจูงใจและการเรียนรู๎แบบใฝ่รู๎ต๎องผ๎ูเรียนและ
การทําให๎มั่นใจได๎วําการวัดผลนั้นแมํนยําและเชื่อถือได๎  สารสนเทศที่สําคั ญอาจรวมถึง
องค์ประกอบทางด๎านบรรยากาศ  อาทิเชํน  ระดับของความสัมพันธ์  ความรู๎สึกมีสํวนรํวม  และ
ความรู๎สึกปลอดภัย  รูปแบบที่สองคือ  การติดตามผลจากผู๎เรียนและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียที่สําคัญ
เกี่ยวกับการบริการและการปฏิสัมพันธ์  เพื่อวัดความพึงพอใจของกลํุมเป้าหมายดังกลําวที่มีตํอ
คูํแขํงและองค์การซ่ึงให๎บริการทางการศึกษาที่คล๎ายคลึงกัน  และกับเกณฑ์เปรียบเทียบข๎อมูลใน
ลักษณะนี้อาจได๎จากข๎อมูลที่ตีพิมพ์แล๎วหรือจากการศึกษาอิสระ  การเปรียบเทียบนี้มุํงที่จะพัฒนา
สารสนเทศท่ีอาจนําไปใช๎เพื่อการปรับปรุงการให๎บริการทางการศึกษา  บริการสําหรับผู๎เรียน  และ
บริการสนับสนุน  ตลอดจนเพื่อการสร๎างบรรยากาศโดยรวมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียนทุกคน
(Malcom Baldrige National Quality Award, 2009, p.14)  ในการประเมินความพึงพอใจและความ
ไมํพึงพอใจของลูกค๎านั้น เรื่องท่ีสําคัญเรื่องหนึ่ง คือ การเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค๎าท่ีมีตํอ
องค์การกับที่มีตํอคูํแขํง  ผลิตภัณฑ์ที่เป็นคูํแขํงหรือเป็นทางเลือกอ่ืน  และ/หรือองค์การที่มี
ผลิตภัณฑ์ท่ีคล๎ายคลึงกัน สารสนเทศเหลํานี้อาจได๎มาจากการศึกษาเชิงเปรียบเทียบที่ทําโดยองคก์าร
เองหรือโดยหนํวยงานอิสระ  ปัจจัยที่มีผลตํอความชอบของลูกค๎าเป็นส่ิงที่สําคัญอยํางยิ่งในการทํา
ความเข๎าใจกับปัจจัยตําง ๆ ที่ผลักดันตลาด  และอาจมีผลกระทบตํอความสามารถในการแขํงขันใน
ระยะยาวและความยั่งยืนขององค์การ (สํานักงานรางวัลคุณภาพแหํงชาติ, 2553, หน๎า 130)  การวัด
ความพึงพอใจและไมํพึงพอใจของผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย  เป็นส่ิงที่ องค์การต๎อง
ดําเนินการเพื่อติดตามผลการให๎บริการซ่ึงสํงมอบให๎ผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียแล๎ว  มีผล
ในเชิงบวกหรือลบ  เพื่อประเมินคุณภาพการให๎บริการวําอยูํในระดับที่ผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสียต๎องการ  คาดหวัง ไมํพึงพอใจ หรือพึงพอใจ  หากผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียได๎รบั
ความพึงพอใจก็ต๎องวิเคราะห์วํามีองค์ประกอบด๎านใดบ๎างที่ผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย  
ประสงค์ให๎มีการให๎บริการในรูปแบบ ชํองทาง หรือวิธีใด  เพื่อให๎บริการในรูปแบบดังกลําวซํ้า 
หรือพัฒนาให๎มีคุณภาพในการให๎บริการให๎ดีขึ้น  เพ่ือสร๎างความประทับใจ และภาพลักษณ์ที่ดีของ
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องค์การ  หากผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียไมํพึงพอใจองค์การต๎องวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อ
ปรับปรุงการทํางานตามต๎นเหตุที่วิเคราะห์ได๎  การวัดความพึงพอใจและไมํพึงพอใจของผ๎ูรับบริการ
และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย  สามารถใช๎วิธีการตําง ๆ เชํน การสํารวจ การให๎ข๎อมูลป้อนกลับทั้งที่ เป็น
ทางการและไมํเป็นทางการ  ประวัติการให๎บริการแกํผู๎รับบริการ  การร๎องเรียน การวิเคราะห์ปัจจัย
ที่ทําให๎ได๎รับภาพลักษณ์ที่ดีหรือได๎รับการกลําวถึงในทางที่ดี  การวัดระดับความพึงพอใจ  อาจ
แสดงในรูปแบบตําง ๆ ให๎ทําความเข๎าใจงําย เหมาะสมกับการนําเสนอข๎อมูลในระดับท่ีแตกตํางกัน 
สําหรับวิธีการรวบรวมข๎อมูลขึ้นอยูํกับความเหมาะสมของกลํุมผ๎ูรับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย
เป้าหมาย  โดยอาจรวบรวมผํานอินเทอร์เน็ต การติดตํอโดยตรงผํานบุคคลที่สาม หรือโดยทาง
ไปรษณีย์ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551, หน๎า 69)  
 ดังนั้นในหัวข๎อนี้จึงหมายถึง วิธีการที่โรงเรียนกําหนดพันธกิจเพื่อระบุคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและบริการที่จะวัดความพึงพอใจ ไมํพึงพอใจ และความผูกพันตํอโรงเรียน มีการ
กําหนดวิธีการและเครื่องมือในการวัด แล๎วดําเนินการสํารวจ เพื่อนํามาใช๎ในการกําหนดแนว
ทางแก๎ไขปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การบริการในแตํละประเภท รวมทั้งการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอนและการให๎บริการในอนาคต อันเป็นการสร๎างความประทับใจ
ภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรียน และนําไปเปรียบเทียบกับโรงเรียนคูํเทียบเคียง รวมทั้งเพื่อให๎เกิด
นวัตกรรมและเพิ่มความพึงพอใจให๎กับผ๎ูรับบริการ 
    3.2.3 การวิเคราะห์และใช้ข้อมูลผู้เรียน  หมายถึง  วิธีการที่องค์การใช๎ข๎อมูลจากผู๎เรียน
และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทั้งในอดีต-ปัจจุบัน-อนาคต  รวมถึงเรื่องการให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับบริการทาง
วิชาการที่นําเสนอส่ิงอํานวยความสะดวก และบริการทางการศึกษาท่ีจัดไว๎ให๎  การปรับปรุงบริการ
ทางการศึกษาและสนับสนุนการวางแผนที่เกี่ยวข๎อง  องค์การต๎องตระหนักถึงความต๎องการและ
ความคาดหวังของผู๎เรียนอยูํเสมอ  ทั้งนี้ความต๎องการของผู๎เรียนดังกลําวถึงในหัวข๎อนี้  ควร
พิจารณาข๎อมูลที่ได๎จากผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียรํวมด๎วย  อาทิเชํน ครอบครัว  ผู๎จ๎างงาน และองค์การ
การศึกษาอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมโดยรวมแล๎วความต๎องการของผู๎เรียนควรประกอบด๎วยความรู๎ 
การนําความรู๎ไปใช๎ การแก๎ปัญหา  ทักษะการเรียนรู๎  ทักษะระหวํางบุคคล  การพัฒนาลักษณะนิสัย 
ทักษะการคิดแบบพินิจพิเคราะห์  การแก๎ปัญหาความขัดแย๎ง  และการทําหน๎ าที่พลเมืองที่ดี การ
กําหนดความต๎องการและความคาดหวังในอนาคตของผู๎เรียนและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย  ควรต๎อง
คํานึงถึงข๎อมูลและแนวโน๎มด๎านประชากร  ความต๎องการด๎านการทํางานที่เปล่ียนแปลงเสมอของ
นักเรียน หรือข๎อกําหนดของสถาบันอ่ืน ๆ ข๎อกําหนดระดับโลก ระดับชาติ ระดับจังหวั ดหรือ
ท๎องถ่ินที่เปล่ียนแปลงเสมอ  ตลอดจนทางเลือกทางการศึกษาอ่ืน ๆ สําหรับผู๎ที่มุํงหวังจะเข๎าเรียน
ความต๎องการที่เปล่ียนแปลงของบัณฑิต  ควรสะท๎อนให๎เห็นข๎อกําหนดของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย
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พร๎อมทั้งพิจารณาถึงเส๎นทางที่บัณฑิตเลือก ข๎อกําหนดเหลํานี้อาจรวมถึงมาตรฐานคุณ สมบัติ 
ข๎อกําหนดในการออกใบอนุญาต  ทักษะการทํางาน เชํน การทํางานเป็นกลํุม ตลอดจนเงื่อนไขการ
รับเข๎าทํางาน (Malcom Baldrige National Quality Award, 2009, p.15) 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 43 

 4. แนวความคิด การวัด-การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 

    ความส าคัญของการวัด-การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 
      องค์การที่มีการบริหารงานเป็นเลิศจะต๎องมีระบบการวัดและการวิเคราะห์ผลการดําเนิน- 
งานที่สอดคล๎องเป็นไปในทิศทางเดียวกันและทั่วถึงทั้งองค์การ  เพื่อใช๎ติดตามการปฏิบัติงาน
ประจําวันและผลการดําเนินงานตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์การ  เพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผ๎ูบริหาร  รวมถึงนําข๎อมูลและสารสนเทศมาเรียนรู๎เพ่ือให๎เกิดนวัตกรรม  เพื่อผลักดัน
ให๎เกิดการปรับปรุงและพัฒนาองค์การ  อีกประการหนึ่งที่สําคัญคือ  องค์การต๎องสร๎างความพร๎อม
ในการใช๎งานของข๎อมูลสารสนเทศและคุณภาพของ Hardware และ Software โดยต๎องออกแบบ
ระบบข๎อมูลและสารสนเทศให๎ตรงกับความต๎องการใช๎  และทําให๎ข๎อมูลและสารสนเทศถูกต๎อง  
เชื่อถือได๎ ทันเวลา  สามารถนําไปใช๎งานได๎  และมีระบบรักษาความปลอดภัยของข๎อมูล  รวมถึง
การจัดการความรู๎  ซ่ึงเป็นการสร๎างสินทรัพย์ทางความรู๎ให๎อยูํกับองค์การ  โดยพัฒนาระบบให๎องค์
ความรู๎ถูกถํายทอดและเก็บรักษาไว๎ที่องค์การ  และมีการแบํงปันความรู๎ให๎เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู๎
อยํางรวดเร็วทั่วทั้งองค์การ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551, หน๎า 81) 

นอกจากนี้ การวัดและวิเคราะห์ผลมีบทบาทในฐานะเป็นตัวชี้วัดผล  เราสามารถใช๎ตัวชี้วัด
เป็นเครื่องมือในการประเมินผล  และควบคุมให๎ส่ิงตําง ๆ ดําเนินการไปสํูเป้าหมาย  และท๎ายที่สุด
เป็นเครื่องมือในการวางแผน  ถ๎าหากองค์การไมํมีระบบการวัดผลเลย  จะทราบได๎อยํางไรวําทํานมี
การจัดกระบวนการที่ดี  การมุํงเน๎นลูกค๎าและตลาดประสบความสําเร็จหรือไมํ ชุมชนและสังคมมี
มุมมองตํอองค์การอยํางไร  เราจะไมํทราบถึงส่ิงเหลํานี้เลยถ๎าหากไมํมีกระบวนการวัดผลที่ชัดเจน  
และการศึกษาก็เป็นเครื่องมือสําคัญอยํางยิ่งในการพัฒนาคนและองค์การ องค์การใดที่มีบุคลากรที่มี
ความรู๎และสามารถนําความรู๎ดังกลําวมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์กับองค์การได๎  ยํอมจะทําให๎องค์การมี
ความได๎เปรียบเชิงแขํงขันภายใต๎สภาพแวดล๎อมทางธุรกิจที่เปล่ียนแปลงไปอยํางรวดเร็วและต๎อง
แขํงขันกันด๎วยเทคโนโลยีชั้นสูง  การพัฒนาความรู๎ในองค์การตําง ๆ ต๎องอาศัยการพัฒนาทั้งคน
และโครงสร๎างพื้นฐานรวมถึงวัฒนธรรมขององค์การให๎เอ้ือตํอการเรียนรู๎และมีการจัดการเพื่อ
ถํายทอดความรู๎ตําง ๆ อยํางเป็นระบบ  ดังนั้น  แนวคิดด๎านการจัดการความรู๎จึงมีบทบาทสําคัญมาก
ยิ่งขึ้นในปัจจุบัน  เพราะหนํวยงานตําง ๆ ล๎วนแตํต๎องการให๎การพัฒนาความรู๎ภายใน องค์การมี
ทิศทางท่ีชัดเจนและเป็นระบบมากที่สุด (ยุทธนา  แซํเตียว, 2548, หน๎า 17) 

การจัดการความรู๎ หรือ Knowledge Management (KM) เป็นเรื่องคํอนข๎างใหมํ  ซ่ึงเกิดขึ้น
จากการค๎นพบวําองค์การต๎องสูญเสียความรู๎ไปพร๎อม ๆ กับการที่บุคลากรลาออกหรือเกษียณอายุ
ราชการ  อันสํงผลกระทบตํอการดําเนินงานขององค์การเป็นอยาํงยิ่ง  ดังนั้นจากแนวคิดที่มุํงพัฒนา
บุคลากรให๎มีความรู๎มากแตํเพียงอยํางเดียวจึงเปล่ียนไป  และมีคําถามตํอไปวําจะทําอยํางไรให๎
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องค์การได๎เรียนรู๎ด๎วย  ดังนั้น  การจัดการความรู๎จึงสัมพันธ์กับเรื่ององค์การแหํงการเรียนรู๎
(Learning Organization) เป็นอยํางยิ่ง หากองค์การจะพัฒนาตนเองให๎เป็นองค์การแหํงการเรียนรู๎ก็
จําเป็นจะต๎องจัดการความรู๎ภายในองค์การให๎เป็นระบบเพื่อสํงเสริมให๎บุคลากรเรียนรู๎ได๎จริงและ
ตํอเนื่อง  หากองค์การได๎มีการจัดการความรู๎โดยไมํมีการสร๎างบรรยากาศแหํงการเรียนรู๎ให๎เกิดขึ้น
ภายในองค์การ  ก็นับเป็นการลงทุนที่สูญเปลําได๎เชํนกัน  อยํางไรก็ตาม การจัดการความรู๎มีความ
ซับซ๎อนมากกวําการพัฒนาบุคลากรด๎วยการฝึกอบรม  เพราะเป็นกระบวนการที่ต๎องดําเนินการตํอ
ภายหลังจากที่บุคลากรมีความรู๎ความชํานาญแล๎ว  องค์การจะทําอยํางไรให๎บุคลากรเหลํานั้นยินดี
ถํายทอดและแลกเปล่ียนความรู๎กับผู๎อ่ืน และในขั้นตอนสุดท๎าย  องค์การจะต๎องหาเทคนิคการ
จัดเก็บความรู๎เฉพาะไว๎กบัองค์การอยํางมีระบบเพื่อที่จะนําออกมาใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  บริษัท
ยักษ์ใหญํหลายแหํงในสหรัฐอเมริกายังคงแขํงขันกันหาวิธีบริการจัดการความรู๎ที่เหมาะสมกับ
ตนเอง  เพื่อให๎อยูํในโลกของการแขํงขันได๎  สําหรับประเทศไทยนั้นคงเป็นเรื่องท๎าทายสําหรับ
ผู๎บริหารที่จะหายุทธวิธีในการดึงความรู๎ออกมาจากตัวบุคคล  และการกระตุ๎นให๎บุคลากรถํายทอด
ความรู๎ให๎เพื่อนรํวมงาน  ซ่ึงการถํายทอดความรู๎บางประเภทนั้น  การฝึกอบรมอาจจะไมํใชํวิธีที่ดี
ที่สุด  อุปสรรคทีม่ักพบอยูํเสมอของการบริหารจัดการความรู๎ก็คือพฤติกรรม “การหวงความรู๎ และ
วัฒนธรรม”  “การไมํยอมรับในตัวบุคคล” หากองค์การสามารถกําจัดจุดอํอนทั้งสองอยํางนี้ได๎ การ
บริหารจัดการความรู๎ก็ไมํใชํเรื่องยากอะไร (ทศพร  ศิริสัมพันธ์, 2549, หน๎า 302) 
 การจัดการความรู๎ คือกระบวนการใด ๆ ที่ถูกสร๎างขึ้นมาเพื่อรวบรวม และจัดเก็บความรู๎
ภายในองค์การซ่ึงเปรียบเสมือนสินทรัพย์ (Assets) อยํางเป็นระบบ เพื่อที่จะนํามาใช๎หรือถํายทอด
กันได๎ภายในองค์การ อันจะเกิดประโยชน์ตํอการปฏิบัติงาน หรือเพื่อสร๎างความได๎เปรียบด๎าน    
การแขํงขันในเชิงธุรกิจ  ความรู๎ที่ได๎รับการจัดการอยํางเป็นระบบนี้จะคอยเป็นความรู๎ขององค์การ
ตลอดไป  การลงทุนในเรื่องการจัดการความรู๎อาจจะคํอนข๎างสูงและอาจจะต๎องใช๎เวลา แตํหลาย ๆ 
องค์การก็จะได๎รับประโยชน์ดังนี้คือ 1) ชํวยลดระยะเวลาการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการเรียนรู๎งาน
ใหมํ  2) บุคลากรได๎รับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  3) มีผลกําไรมากขึ้น / ลดต๎นทุน  4) ลดการ
สูญเสียเวลา  5) มีความคงที่ในผลของการเรียนรู๎ การปฏิบัติงาน และผลิตภัณฑ์  6) การคงรักษา
คุณภาพ หรือภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ไว๎  7) การพัฒนาคุณภาพของความรู๎ไปสํูนวัตกรรมใหมํ ๆ 
(ทศพร ศิริสัมพันธ์, 2549, หน๎า 304)   
 โดยสรุป การวัด-การวิเคราะห์และการจัดการความรู๎ ในงานวิจัยนี้หมายถึง วิธีการที่
โรงเรียนใช๎ในการวัด วิเคราะห์ ปรับให๎สอดคล๎องไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนทบทวนและ
ปรับปรุงผลการดําเนินการโดยการใช๎ข๎อมูลและสารสนเทศในทุกระดับและทุกสํวนของโรงเรียน
อยํางเป็นระบบ และสามารถแบํงออกเป็นตัวแปรยํอย 2 ตัวแปรคือ 1) การวัด การวิเคราะห์และ   
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การปรับปรุงผลการดําเนินการขององค์การ และ 2)การจัดการสารสนเทศ ความรู๎ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
        4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ  หมายถึง วิธีการ
ที่องค์การใช๎ในการวัด วิเคราะห์  ทบทวน และปรับปรุงผลการดําเนินการโดยการใช๎ข๎อมูลและ
สารสนเทศในทุกระดับและทุกสํวนงานขององค์การ รวมทั้งหมายถึงวิธีการปรับปรุงข๎อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียนและผลการดําเนินงานขององค์การในทุกระดับ  และ
หนํวยงานขององค์การโดยใช๎วิธีการที่องค์การเลือก จัดการ และใช๎ข๎อมูลสารสนเทศในการวัดผล
และการวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน  เพ่ือสนับสนุนการวางแผนและการปรับปรุงผลการดําเนินงาน
ขององค์การ  หัวข๎อนี้เป็นเสมือนศูนย์กลางของการรวบรวมและวิเคราะห์ในระบบที่บูรณาการ
ระหวํางการวัดผลและการจัดการผลการดําเนินงาน  ซ่ึงต๎องอาศัยข๎อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
ผู๎เรียน ผลการดําเนินงาน ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียและงบประมาณ  เป้าหมายของการวัดและการ
วิเคราะห์คือเพื่อใช๎เป็นแนวทางในการจัดการกระบวนการขององค์การให๎บรรลุผลลัพธ์ทาง
การศึกษาและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สําคัญ ตลอดจนเพื่อคาดการณ์และตอบสนองตํอความ
เปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอกองค์การที่รวดเร็วหรือไมํได๎คาดคิดมากํอน และวิธีการในการ
รวบรวมและบูรณาการข๎อมูลและสารสนเทศเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานประจํา  และสนับสนุน
การตัดสินใจระดับองค์การ  รวมท้ังวิธีการคัดเลือกและใช๎ตัววัดตําง ๆ เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน
และผลการปฏิบัติงานโดยรวมของผ๎ูเรียนและขององค์การพร๎อมกันนี้องค์การต๎องอธิบายถึงวิธีการ
เลือกและใช๎ข๎อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ  เพื่อชํวยในการตัดสินใจในระดับปฏิบัติและใน
ระดับกลยุทธ์ตลอดจนเพื่อสนับสนุนนวัตกรรม  ข๎อกําหนดเหลํานี้เน๎นถึงองค์ประกอบท่ีสําคัญของ
ระบบการวัดผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิผล  เพื่อสนับสนุนผู๎นําระดับสูงในการประเมินผลการ
ดําเนินงานโดยรวม  และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การ  รวมถึงวิธีการที่องค์การส่ือสารผล
การวิเคราะห์ระดับองค์การ  เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของฝ่ายตําง ๆ อยํางทั่วถึงทั้งองค์การและ
วิธีการที่ทําให๎ผลดังกลําวมุํงไปในแนวทางเดียวกันกับผลลัพธ์ทางการศึกษา วัตถุประสงค์เชิง       
กลยุทธ์  ตลอดจนแผนปฏิบัติงานขององค์การ (Malcom Baldrige National Quality Award, 2009, 
p.16)   
 การวัดและวิเคราะห์ผลการดําเนินการขององค์การ เป็นการปรับปรุงวิธีการที่องค์การใช๎ใน
การเลือก รวบรวม และใช๎ข๎อมูลและสารสนเทศสําหรับการวัดผลการดําเนินการและการวิเคราะห์ 
เพื่อสนับสนุนการวางแผน การปรับปรุงการดําเนินการขององค์การ และการสร๎างนวัตกรรมใหมํ  
โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมและสอดคล๎องกับวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ขององค์การ  ท้ังในการติดตามผลการปฏิบัติงานประจําวัน  และผลการดําเนินงานในภาพรวมของ
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องค์การ  โดยกําหนดตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดยํอยที่สัมพันธ์กัน  ทั้งในรูปของตัวชี้วัดนําและตัวชี้วัด
ตาม(Leading และ Lagging Indicators) เพื่อชี้นําการจัดการกระบวนการขององค์การ ให๎บรรลุ
ผลลัพธ์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ดังกลําว  รวมทั้งมีการปรับปรุงและปรับเปล่ียนระบบการ
วัดผลการดําเนินการให๎ทันตํอทิศทางขององค์การที่ เปล่ียนแปลงไป และตอบสนองตํอการ
เปล่ียนแปลงของปัจจัยทั้งภายในและภายนอกขององค์การที่ไมํได๎คาดการณ์ได๎อยํางรวดเร็ว  เพื่อที่
ผู๎บริหารขององค์การจะได๎ใช๎ประกอบการตัดสินใจและวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ตํอไป (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551, หน๎า 81) 
 ในการศึกษา การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดําเนินการขององค์การ  นี้ 
สามารถแบํงออกเป็นตัวชี้วัดยํอย 3 ตัว คือ 1) การวัดผลการดําเนินการ 2) การวิเคราะห์ และทบทวน
ผลการดําเนินการ และ 3) การปรับปรุงผลการดําเนินการ โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 
    4.1.1 การวัดผลการด าเนินการ หมายถึง วิธีการที่องค์การใช๎ในการเลือก รวบรวม ปรับ
ให๎สอดคล๎องไปในแนวทางเดียวกัน และบูรณาการข๎อมูลและสารสนเทศ เพือ่ติดตามการปฏิบัติการ
ประจําวัน และผลการดําเนินการโดยรวมขององค์การ ซ่ึงรวมถึงการติดตามความก๎าวหน๎าเทียบกับ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ องค์การมีตัววัดผลการดําเนินการ  รวมทั้งตัววัดด๎าน
การเงินที่สําคัญทั้งระยะส้ันและระยะยาว ตัววัดเหลํานี้ได๎รับการพิจารณาบํอย ๆ  และองค์การมี
วิธีการในการใช๎ข๎อมูลและสารสนเทศเหลํานี้เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในระดับองค์การและสร๎าง
นวัตกรรม  รวมถึงวิธีการที่องค์การเลือกและสร๎างความมั่นใจวําได๎ใช๎ข๎อมูลและสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบที่สําคัญเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและระดับกลยุทธ์ รวมทั้ง     
การสร๎างนวัตกรรมอยํางมีประสิทธิผล  และวิธีการและองค์การใช๎ในการทําให๎ระบบการวัดผล    
การดําเนินการทันกับความต๎องการและทิศทางของธุรกิจอยูํเสมอ  องค์การทําให๎มั่นใจได๎วําระบบ
การวัดผลการดําเนินการดังกลําวมีความไวตํอความเปล่ียนแปลงทั้งภายในหรือภายนอกองค์การที่
เกิดขึ้นอยํางรวดเร็วหรือที่ไมํได๎คาดคิด  ทั้งนี้ การวัดผลการดําเนินการ  ผู๎บริหารองค์การควร
นํามาใช๎ในการตัดสินใจบนพื้นฐานของข๎อมูลจริง  เพื่อกําหนดและปรับทิศทา งขององค์การ  
จัดสรรทรัพยากรที่ใช๎ในระดับหนํวยงาน  กระบวนการที่สําคัญ  ระดับฝ่าย  และระดับองค์การให๎
สอดคล๎องไปในแนวทางเดียวกันกับทิศทางขององค์การ สํวนข๎อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ  
ได๎มาจากการเทียบเคียงกับองค์การอ่ืนด๎วยกระบวนการเทียบเคียง และการค๎นหาตัวเปรียบเทียบใน
เชิงการแขํงขัน  คําวํา “กระบวนการเทียบเคียง”  หมายถึง  การเฟ้นหากระบวนการและผลลัพธ์ที่
แสดงถึงวิธีปฏิบัติและผลการดําเนินการที่เป็นเลิศในกิจกรรมที่คล๎ายคลึงกัน  ทั้งภายในกลํุมหรือ
นอกกลํุมอุตสาหกรรม  คําวํา “การเปรียบเทียบในเชิงแขํงขัน”  เป็นการเปรียบเทียบผลการ
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ดําเนินการระหวํางองค์การกับคูํแขํงและองค์การอ่ืนที่มีผลิตภัณฑ์และบริการที่คล๎ายคลึงกัน  
(Malcom Baldrige National Quality Award, 2009, p.16) 
 เป้าหมายสําคัญของการออกแบบระบบการวัดและวิเคราะห์ผล ประกอบด๎วย  การเลือก 
เก็บรวบรวม  ปรับให๎สอดคล๎องและนําข๎อมูลสารสนเทศรวมถึงถึงหลักฐานแสดงการเรียนรู๎ของ
ผู๎เรียนมาบูรณาการ  เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานประจําวันและผลการดําเนินงานขององค์การ
โดยรวม องค์การมีการใช๎ข๎อมูลและสารสนเทศเหลํานี้ในการสนับสนุนการตัดสินใจในระดับ
องค์การและนวัตกรรม   การเลือกข๎อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่สําคัญและมีการนําข๎อมูล
และได๎ใช๎ข๎อมูลและสารสนเทศในการสนับสนุนการตัดสินใจระดับปฏิบัติการ ระดับกลยุทธ์ และ
นวัตกรรมอยํางมีประสิทธิผล   การปรับปรุงและพัฒนาระบบการวัดผลการดําเนินการให๎ทันกับ
ความต๎องการและทิศทางของธุรกิจอยูํ เสมอ  และระบบการวัดผลการดํา เนินการไวตํอ                 
การเปล่ียนแปลงท้ังภายในหรือภายนอกองค์การที่รวดเร็วหรือไมํคาดคิด (ยุทธนา แซํเตียว, 2548, 
หน๎า 46) การมุํงไปในแนวทางเดียวกันและการบูรณาการเป็นหลักการที่สําคัญในการนําระบบ      
การวัดผลการดําเนินงานไปปฏิบัติให๎ประสบผลสําเร็จ  ทั้งในแงํขอบเขตและประสิทธิผลของ      
การใช๎เพื่อตอบสนองความต๎องการด๎านการประเมินผลการดําเนินงานขององค์การ  การมุํงไปใน
แนวทางเดียวกันและการบูรณาการ  รวมถึงวิธีการทําให๎ตัววัดสอดคล๎องกันตลอดทั้งองค์การ  และ
การบูรณาการตัววัดเพื่อให๎ได๎ข๎อมูลและสารสนเทศจากทั่วทั้งองค์การ  และวิธีการที่ผู๎นําระดับสูง
นําเอาข๎อกําหนดการวัดผลการดําเนินงานไปใช๎เพื่อติดตามผลการดําเนินงานของหนํวยงาน  หรือ
ผลการดําเนินงานโครงการด๎านการศึกษาตําง ๆ โดยใช๎ตัววัดที่มีความสําคัญตํอองค์การหรือการ
ปรับปรุงท่ังท้ังองค์การ (สํานักงานรางวัลคุณภาพแหํงชาติ, 2553, หน๎า 63) 
 การวัดผลชํวยให๎องค์การได๎ทราบสถานะของตน ถ๎าหาไมํมีระบบการวัดผลแล๎วก็
เหมือนกับคนขับรถหลงทาง  แม๎วําจะทราบเป้าหมายแตํก็หาทางออกไมํเจอ  ถ๎าหากขับรถสํุม ๆ ไป
ก็จะเสียทั้งเวลาและน้ํามัน ถ๎าเปรียบกับองค์การก็เหมือนกับองค์การที่ไมํสามารถบริหารจัดการ
ตนเองได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  องค์การที่รู๎ตําแหนํงของตัวเองก็เหมือนคนขับรถที่รู๎จักเส๎นทาง       
การดําเนินการใด ๆ ก็ตามยํอมมีประสิทธิภาพมากกวํา  ดังนั้น  องค์การที่จะมีการบริหารจัดการที่ดี
ได๎ต๎องรู๎จักสถานะตนเอง คูํแขํงและสภาวะแวดล๎อม ซ่ึงจะทําให๎มีแนวทางที่ชัดเจนในการดําเนิน-
งานไปสํูเป้าหมาย  ดังเชํนคํากลําวที่วํา “If you can’t measure, you can’t manage” อีกประการหนึ่ง 
การที่เราจะวางแผนพัฒนาหรือจะเปล่ียนแปลงอะไรในองค์การจําเป็นต๎องรู๎สถานการณ์ของตนเอง
เสียกํอน  เพราะการรู๎สถานการณ์ในปัจจุบันหรือในอดีตที่ผํานมาจะชํวยให๎เราตั้งเป้าหมายใน
อนาคตได๎ชัดเจนมากขึ้น  และเมื่อการดําเนินงานได๎สําเร็จส้ินลงมันจะชํวยให๎เราได๎ทราบวําเรามี
การเปล่ียนแปลงหรือพัฒนาได๎มากน๎อยเพียงใดดังคํากลําวที่วํา “If you can’t measure, you can’t 
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improve”  นอกจากนี้เมื่อเราวัดส่ิงใด  ส่ิงนั้นจะถูกให๎ความสําคัญและมีการกระทํา (Action) เป็น
ลําดับแรก  เชํน  เมื่อเราประเมินผลพนักงานขายด๎วยยอดขายในแตํละเดือน  มีการให๎รางวัลตามการ
ประเมินยอดขายท่ีได๎  มันจะทําให๎พนักงานขายมุํงมั่นการทํางานด๎านการขายมากกวําการใช๎เวลา
เพื่อการเรียนรู๎ผลิตภัณฑ์ใหมํ  ดังคํากลําวที่วํา “What gets measure, gets done” (ยุทธนา แซํเตียว, 
2548, หน๎า 48) 
 สําหรับแนวทางในการวัดผลการดําเนินการ  ควรเริ่มจากการเลือกรวบรวมข๎อมูล
สารสนเทศที่สอดคล๎องเชื่อมโยงเพื่อติดตามผลดําเนินงานองค์การ  โดย  1) องค์การคัดเลือก 
รวบรวมข๎อมูลและสารสนเทศท่ีจะนําไปใช๎ในการติดตามผลการปฏิบัติงานประจําวันที่มีผลกระทบ 
มีความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล และผลการดําเนินงานขององค์การโดยรวม โดยที่จะต๎องตรวจสอบ
ข๎อมูล  เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่ถูกต๎อง ทันสมัย และเชื่อถือได๎ โดยที่องค์การสามารถคัดเลือกและ
รวบรวมข๎อมูลและสารสนเทศจากแหลํงตําง ๆ ได๎ เชํน ข๎อมูลผลก ารดําเนินการจากแผนงาน/
โครงการ และผลการใช๎งบประมาณ  ข๎อมูลความต๎องการ/ความพึงพอใจ/การร๎องเรียน จาก
ผู๎รับบริการ  ข๎อมูลด๎านทรัพยากรบุคคล เชํน ความพึงพอใจของบุคลากร  ข๎อมูลจากผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข๎องทั้งภายในและภายนอก  ข๎อมูลจากการทํา Benchmarking และการศึกษา Best Practices 
จากองค์การทั้งภายในและภายนอกประเทศ  2) วางระบบการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชํวย
ผู๎บริหารในการตัดสินใจ ได๎แกํ ระบบชํวยสนับสนุนการตัดสินใจ(Decision Support System:DSS) 
ระบบสารสนเทศสําหรับผ๎ูบริหาร(Executive Information System : EIS) ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ(Management Information System : MIS) และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์(Geographic 
Information System : GIS) (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551, หน๎า 83)  
 โดยสรุปหัวข๎อ การวัดผลการดําเนินงาน นี้หมายถึง วิธีการที่โรงเรียนดําเนินการคัดเลือก 
รวบรวมข๎อมูลและสารสนเทศท่ีจะนําไปติดตามผลการดําเนินงานของโรงเรียน นําผลการวิเคราะห์
มาทบทวนเพื่อหาจุดบกพรํองการปฏิบัติงาน แล๎ววิเคราะห์/ค๎นหาปัจจัยที่จะนําไปสํูความสําเร็จ 
รวมท้ังเป็นข๎อมูลประกอบการตัดสินใจของการบริหาร และการสร๎างนวัตกรรมใหมํให๎เกิดขึ้น 
    4.1.2 การวิเคราะห์ และทบทวนผลการด าเนินการ หมายถึง วิธีการที่องค์การใช๎ใน       
การทบทวนผลการดําเนินการและขีดความสามารถขององค์การ องค์การทําการวิเคราะห์ในเรื่อง
อะไรเพื่อนํามาใช๎ในการสนับสนุนการทบทวน  และเพื่อทําให๎มั่นใจวําผลสรุปนั้นใช๎ได๎ องค์การใช๎
ผลการทบทวนเหลํานั้นในการประเมินผลสําเร็จขององค์การ ผลการดําเนินการในเชิงแขํงขันและ
ความก๎าวหน๎าเทียบกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งใช๎ในการประเมิน
ความสามารถขององค์การที่จะตอบสนองอยํางรวดเร็วตํอความเปล่ียนแปลงในด๎านความต๎องการ
ขององค์การและความท๎าทายในสภาพแวดล๎อมที่องค์การดําเนินงานอยูํ ทั้งนี้ การทบทวนผลการ
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ดําเนินการระดับองค์การควรมาจากการวดัผลการดาํเนินการระดับองค์การ  ตัววัดผลการดําเนินการ
ที่รายงานไว๎ในการตอบหัวข๎อตําง ๆ ในเกณฑ์  และตัววัดผลการดําเนินการที่ทบทวนโดยผู๎นํา
ระดับสูง  โดยอิงตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ  รวมทั้งอาจมาจากผลการตรวจ
ประเมินภายในหรือภายนอกตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแหํงชาติ  สําหรับ การวิเคราะห์ ประกอบด๎วย 
การประเมินแนวโน๎มของผลการดําเนินการ  การคาดการณ์ในระดับองค์การ  อุตสาหกรรม  และ
เทคโนโลยี  รวมทั้งการเปรียบเทียบ  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  และการหาคํา
ปฏิสัมพันธ์ระหวํางกัน  เพื่อสนับสนุนการทบทวนผลการดําเนินการ  ชํวยให๎ทราบต๎นเหตุของ
ปัญหา และชํวยจัดลําดับความสําคัญของการใช๎ทรัพยากร  ด๎วยเหตุนี้  การวิเคราะห์จึงต๎องใช๎ข๎อมูล
ทุกประเภท เชํน ข๎อมูลเกี่ยวกับลูกค๎า ข๎อมูลการเงินและตลาด ข๎อมูลปฏิบัติการ และข๎อมูลเชิง
แขํงขัน (สํานักงานรางวัลคุณภาพแหํงชาติ, 2553, หน๎า 65) 

หลังจากที่ข๎อมูลตําง ๆ ถูกเรียกเก็บตามแผนแล๎ว  ก็ถึงขั้นที่จะนําข๎อมูลตําง ๆ มา
ประมวลผลแล๎วตีคําความหมาย  ในหัวข๎อนี้ ผู๎เขียนคงไมํได๎เน๎นหนักในเรื่องวิธีการคํานวณเชิง
คณิตศาสตร์  แตํจะเน๎นแงํมุมเรื่องการตีคําข๎อมูล  หรือการนําไปใช๎มากกวํา  และถึงแม๎วําเราจะใช๎
คําวํา การวิเคราะห์สารสนเทศ (Information Analysis) ซ่ึงคําวํา “วิเคราะห์” โดยทั่วไปจะหมายถึง 
การแจกแจง แยกแยะให๎เห็นเป็นสํวน ๆ เป้าหมายของการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานขององค์การ
คือ 1)เพื่อให๎องค์การมีการวิเคราะห์ผลการดําเนินการขององค์การเพื่อชํวยผู๎นําระดับสูงใน           
การประเมินผลการดําเนินงานขององค์การโดยรวม  และชํวยผู๎นําระดับสูงในการประเมินผล       
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การ 2)เพื่อส่ือสารผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ในระดับองค์การไปสํู
กลํุมงานและระดับปฏิบัติการเพื่อให๎การตัดสินใจของกลํุมงานและผู๎ปฏิบัติงานเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิผล  ถ๎าหากจะใช๎ชํวงเวลามาเป็นเครื่องมือในการแบํงประเภทการวิ เคราะห์ผล               
การดําเนินงาน  จะสามารถแบํงได๎เป็น 2 ลักษณะตามชํวงเวลาที่ต๎องใช๎ คือ 1) การวิเคราะห์ระยะ
ส้ัน  2) การวิเคราะห์ระยะยาว (ยุทธนา แซํเตียว, 2548, หน๎า 136) 
 ในการวิเคราะห์ผลการดําเนินการ  สํวนราชการควรนําข๎อมูลมาใช๎ในการวิเคราะห์  ซ่ึง
ประกอบด๎วยข๎อมูลการใช๎จํายเงิน (Cash Flow) และข๎อมูลที่มีผลกระทบตํอยุทธศาสตร์ วํามีการ
ดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายหรือไมํ  รวมทั้งจะต๎องนําปัจจัยภายนอกซ่ึงเปล่ียนแปลงไป เชํน 
ปัจจัยด๎านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี มาเป็นข๎อมูลในการวิเคราะห์เพื่อชํวยให๎
ผู๎บริหารของสํวนราชการนําไปใช๎ในการทบทวนผลการดําเนินการและการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551, หน๎า 86)  และการทบทวนระบบการวัดผล
เพื่อให๎เหมาะสมและทันสมัย ตัวอยํางเชํน  ทบทวนเครื่องมือที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล  ทบทวน
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ตัวชี้วัดวํายังคงสะท๎อนให๎เห็นถึงความสําเร็จขององค์การ  ทบทวนชํวงระยะเวลาการจัดเก็บข๎อมูล
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551, หน๎า 84) 

โดยสรุปหัวข๎อ การวิเคราะห์ และทบทวนผลการดําเนินการ นี้หมายถึง ลักษณะที่โรงเรียน
มีการวิเคราะห์และทบทวนผลการดําเนินการ โดยดูขีดความสามารถขององค์การ เปรียบเทียบกับ
โรงเรียนคูํเทียบเคียงที่มีบริบทใกล๎เคียงกัน และมีผลการดําเนินงานที่สูงกวํ า มีการส่ือสารผล       
การวิเคราะห์และทบทวนให๎บุคลากรทุกระดับในโรงเรียนรับรู๎ เข๎าใจในผลการวิเคราะห์ และ
นําไปใช๎ในการปฏิบัติงาน มีการนําผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อให๎บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
             4.1.3 การปรับปรุงผลการด าเนินการ หมายถึง วิธีการที่องค์การใช๎ในการแปลงผล     
การทบทวนผลการดําเนินการไปใช๎จดัลําดับความสําคัญของเรื่องท่ีต๎องนําไปปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง
และอยํางก๎าวกระโดด รวมทั้งนําไปเป็นโอกาสในการสร๎างนวัตกรรม องค์การมีวิธีการใน           
การถํายทอดเรื่องท่ีจัดลําดับความสําคัญไว๎และโอกาสในการสร๎างนวัตกรรม  เพื่อให๎กลํุมงานระดับ
ปฏิบัติการนําไปปฏิบัติทั้งองค์การ  เพื่อสนับสนุนบุคคลเหลํานั้นอยํางมีประสิทธิผลในสามารถ
ตัดสินใจได๎ องค์การมีวิธีการในการถํายทอดเรื่องดังกลําวไปสํูผู๎สํงมอบคูํความรํวมมืออยํางเป็น
ทางการและไมํเป็นทางการขององค์การ  เพื่อทําให๎มั่นใจวํามีการนําไปปฏิบัติอยํางสอดคล๎องไป
แนวทางเดียวกับองค์การ  ทั้งนี้ ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์และการทบทวนผลการดําเนินการระดับ
องค์การ ควรสนับสนุนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ระดับองค์การ และควรมีการรายงานผลการดําเนิน- 
การขององค์การด๎วย (Malcom Baldrige National Quality Award, 2009, p.16)  
 4.2 การจัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง  วิธีการที่องค์การ
ดําเนินงานเพื่อให๎มั่นใจได๎วํา ข๎อมูล สารสนเทศ ซอฟต์แวร์  และฮาร์ดแวร์ที่จําเป็นสําหรับครูและ
นักเรียน มีคุณภาพ และพร๎อมใช๎งาน  รวมทั้งพิจารณาวิธีการที่องค์การเสริมสร๎างและจัดการ
สินทรัพย์ทางความรู๎ขององค์การ (Malcom Baldrige National Quality Award, 2009, p.17)โดยมี
จุดมุํงหมายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตลอดจนนวัตกรรมขององค์การ  รวมถึงการทํา
ให๎มีข๎อมูลและสารสนเทศพร๎อมใช๎งานและผู๎ใช๎สามารถเข๎าถึงข๎อมูลดังกลําวได๎  และวิธีการที่ทําให๎
มั่นใจวําข๎อมูล สารสนเทศ  และความรู๎ขององค์การมีคุณลักษณะตามที่ผู๎ใช๎คาดหวัง  กลําวคือมี
จริยธรรมนําเชื่อถือ  ถูกต๎องแมํนยํา  ทันเวลา  ตลอดจนมีการเก็บรักษาอยํางปลอดภัยและเป็น
ความลับตามความเหมาะสม  องค์การมีวิธีการอยํางไรเพื่อให๎มั่นใจวําได๎ระบบฮาร์ดแวร์และ
ซอฟท์แวร์สามารถเชื่อถือได๎อยํางปลอดภัย  และงํายตํอการใช๎งานเพื่อสํงเสริมและสนับสนุนให๎มี
การใช๎งาน  องค์การมีวิธีการอยํางไรเพื่อให๎ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์และกลไกที่ชํวยให๎ข๎อมูลมีความ
พร๎อมใช๎งานสอดคล๎องกับทิศทางและความต๎องการที่ เปล่ียนแปลงของบริการทางการศึกษาอยูํ
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เสมอ  รวมถึงมีวิธีการปกป้องและเผยแพรํความรู๎เหลํานั้น  นอกเหนือจากการออกแบบระบบให๎
ตอบสนองตํอความต๎องการของผู๎ใช๎แล๎ว  เป้าหมายที่สําคัญของการบริหารระบบสารสนเทศอีก
ประการหนึ่งคือ  การสร๎างเสถียรภาพของระบบ  ด๎วยการรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบ
ดูแลรักษาระบบเพื่อให๎ข๎อมูลมีความพร๎อมใช๎อยูํเสมอ  รวมถึงความสามารถในการประมวลผล
ข๎อมูลเพื่อให๎บุคลากรทั้งจากฝ่ายตําง ๆ ภายในองค์การและหนํวยงานภายนอกองค์การสามารถ
เข๎าถึงข๎อมูลที่ตนเองต๎องการได๎อีกด๎วย  โดยสรุปแล๎วเป้าหมายของการจัดการสารสน เทศมี 3 
ประการคือ 1)ข๎อมูลสารสนเทศมีความพร๎อมใช๎งาน  ผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับองค์การฝ่ายตําง ๆ เชํน 
พนักงาน ผ๎ูสํงมอบและคูํค๎า และลูกค๎าสามารถเข๎าถึงข๎อมูลดังกลําวได๎  2)ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มี
ความเชื่อถือได๎ ปลอดภัย และใช๎งานงําย  และ 3)องค์การมีการรักษากลไกตําง ๆ เพื่อให๎ข๎อมูลและ
สารสนเทศ  รวมท้ังซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์มีความพร๎อมใช๎งานทันกับความต๎องการและทิศทาง
ของธุรกิจเสมอ (ยุทธนา แซํเตียว, 2548, หน๎า 202) นอกจากนี้  การจัดการสารสนเทศและความรู๎ ยัง
เป็นการปรับปรุงวิธีการที่องค์การสร๎างระบบที่ม่ันใจวําข๎อมูลและสารสนเทศมีความพร๎อมใช๎งาน
สําหรับผู๎ใช๎ที่สําคัญทั้งหมด  ได๎แกํ ผู๎บริหาร บุคลากร องค์การหรือองค์ก ารอ่ืนที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวข๎องกับผู๎รับริการ และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย  และออกแบบระบบข๎อมูลและสารสนเทศให๎ตรง
กับความต๎องการและเข๎าถึงได๎ในรปูแบบที่ผ๎ูใช๎ต๎องการ  รวมถึงการบริหารข๎อมูลและสารสนเทศให๎
ถูกต๎อง ครบถ๎วนทันเวลา ปลอดภัย มีระบบรักษาความลับ และความเชื่อถือได๎ของข๎อมูล  อีกทั้ง 
องค์การจะต๎องพัฒนาระบบที่สามารถมั่นใจได๎วําความรู๎ขององค์การจะถูกถํายทอดและเก็บรักษาไว๎
ที่องค์การ  โดยที่มีความรู๎นี้รวมถึงความรู๎ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ความรู๎และความต๎องการ
ของผ๎ูรับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย  และความรู๎จากองค์การที่เกี่ยวข๎อง  รวมท้ังองค์การจะต๎อง
วางระบบการแลกเปล่ียนเรียนรู๎อยํางรวดเร็วภายในองค์การ เพื่อปรับปรุงให๎เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และนวัตกรรมขององค์การ โดยที่กระบวนการดังกลําวนี้ องค์การสามารถดําเนินการ
ได๎โดยการใช๎เครื่องมือการจัดการความรู๎ (Knowledge Management หรื KM) ซ่ึงเป็นการรวบรวม
องค์ความรู๎ที่มีอยูํในองค์การที่กระจัดกระจายอยูํในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให๎เป็นระบบ 
เพื่อให๎ทุกคนในองค์การสามารถเข๎าถึงความรู๎ และพัฒนาตนเองให๎เป็นผู๎รู๎ มีการแลกเปล่ียนความรู๎
และประสบการณ์ รวมทั้งปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น  (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551, หน๎า 82) 

โดยสรุป หัวข๎อ การจัดการสารสนเทศ ความรู๎ และเทคโนโลยีสารสนเทศ นี้ หมายถึง 
วิธีการที่โรงเรียนดําเนินการ เพื่อให๎มั่นใจได๎วํา ข๎อมูลสารสนเทศที่จําเป็นสําหรับการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียนให๎มีคุณภาพ รวมท้ังมีอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ที่มีคุณภาพ
พร๎อมใช๎งาน รวมทั้งมีวิธีการที่สร๎างและจัดการความรู๎ของโรงเรียน  และสามารถแบํงออกเป็น
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ตัวชี้วัดยํอย 2 ตัว คือ 1) การจัดการข๎อมูล สารสนเทศ และการจัดการความรู๎ 2) การจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 
 4.2.1 การจัดการข้อมูล สารสนเทศ และการจัดการความรู้ หมายถึง วิธีการที่องค์การทําให๎
มั่นใจวําข๎อมูล สารสนเทศ และความรู๎ขององค์การมีคุณสมบัติดังนี้คือ แมํนยํา  ถูกต๎องและเชื่อถือ
ได๎  ทันกาล  ปลอดภัยและเป็นความลับ  องค์การมีวิธีการเพื่อให๎ข๎อมูลและสารสนเทศที่จําเป็นมี
ความพร๎อมใช๎งาน  และทําให๎บุคลากร ผู๎สํงมอบ  คูํความรํวมมืออยํางเป็นทางการและไมํเป็น
ทางการ  รวมทั้งลูกค๎าสามารถเข๎าถึงข๎อมูลดังกลําวได๎  รวมถึงวิธีการที่องค์การใช๎ในการจัดการ
ความรู๎ขององค์การเพื่อให๎บรรลุผลดังตํอไปนี้คือ การรวบรวมและถํายทอดความรู๎ของบุคลากร  
การถํายทอดความรู๎เกี่ยวข๎องกับองค์การ  ระหวํางองค์การกับลูกค๎า  ผู๎สํงมอบ  คูํความรํวมมืออยําง
เป็นทางการและไมํเป็นทางการ  ความรวดเร็วในการค๎นหาและระบุ  การแบํงปัน  และการนําวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศไปดําเนินการ  และการรวบรวมความรู๎และถํายทอดความรู๎ที่เกี่ยวข๎องไปใช๎ใน
กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Malcom Baldrige National Quality Award, 2009, p.17) 

ถึงแมว๎ําศาสตร์ด๎านการจัดการความรู๎จะยังมีแนวคิดที่หลากหลาย  แตํก็มีจุดรํวมระหวําง
กันก็คือ  การนําความรู๎มาใช๎พัฒนาขดีความสามารถขององค์การให๎ไดม๎ากที่สุด  โดยมีกระบวนการ
ในการสรรหาความรู๎   เพื่อถํายทอดและแบํงปันไปยังบุคลากรเป้าหมายได๎อยํางถูกต๎องและ
เหมาะสม  ดังนั้น  ศาสตร์ด๎านการจัดการความรู๎จะเกี่ยวข๎องกับเรื่องดังตํอไปนี้ คือ 1) การแสวงหา
ความรู๎ตํ าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ 2) กระบวนการในการเก็บรวบรวมความรู๎ 
ประสบการณ์จากภายในองค์การ  3) การสนับสนุนให๎เกิดกระบวนการแบํงปันความรู๎ระหวําง
บุคลากรภายในองค์การ  4) เป็นสํวนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากร  ให๎มีความรู๎ความสามารถตาม
คุณลักษณะ(Competence) ตามท่ีกําหนด  5) การคัดเลือกและสร๎างสรรค์ส่ือ  เพื่อให๎การถํายทอดมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  รวมถึงการใช๎เทคโนโลยีให๎เป็นประโยชน์ (ยุทธนา  แซํเตียว, 2548, หน๎า 
251)   
 สํวนแนวทางในการจัดการสารสนเทศและความรู๎  องค์การควรทําให๎ระบบข๎อมูลและ
สารสนเทศมีความพร๎อมใช๎งานและสามารถนํามาใช๎งานได๎ทันทีเมื่อมีความต๎องการ ตามความ
เหมาะสมของบุคลากรแตํละระดับ โดยมีแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้คือ  1) รวบรวมข๎อมูลจาก
ทุกแหํงไว๎ในที่เดียวกัน และต๎องมีการสํารองข๎อมูลไว๎ด๎วย  2) ดําเนินการประมวลผลแบบ Real 
Time เพื่อให๎ข๎อมูลมีความทันสมัยมากที่สุด แตํทั้งนี้สําหรับข๎อมูลงานที่ไมํเรํงดํวนอาจตั้งโปรแกรม
ให๎ประมวลผลในเวลากลางคืน  เพื่อให๎สามารถทํางานได๎อยํางรวดเร็วในชํวงเวลากลางวัน 3)ติดตั้ง
ระบบป้องกันข๎อมูลสูญหาย และข๎อมูลถูกทําลาย เพื่อให๎สามารถเรียกดูข๎อมูลได๎ทุกเวลาที่ต๎องการ  
นอกจากนี้ องค์การควรกําหนดระดับการเข๎าถึงได๎ และรูปแบบของข๎อมูลตามความต๎องการใช๎
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ข๎อมูลของผู๎บริหาร ผู๎ปฏิบัติงาน และผู๎รับบริการขององค์การ โดยออกแบบระบบการเข๎าใช๎และ
เข๎าถึงข๎อมูลและสารสนเทศในระดับตําง ๆ เชํน การใช๎รหัสผําน(Password) เพื่อตรวจสอบ
คุณสมบัติของผ๎ูใช๎ข๎อมูล เป็นต๎น และออกแบบให๎ข๎อมูลและสารสนเทศเข๎าถึงได๎ในรูปแบบที่ผู๎ใช๎
ต๎องการ  รวมถึงควรพัฒนาระบบ Hardware Software และโครงขํายเชื่อมโยงทั้ง Intranet และ 
Internet ให๎ใช๎งานได๎งําย ปลอดภัย ถูกต๎องแมํนยํา มีระบบรักษาความลับ และความเชื่อถือได๎  และ
ควรมีการประเมินและปรับปรุงระบบข๎อมูลและสารสนเทศ รวมถึง Hardware และ Software 
เพื่อให๎ระบบสามารถตอบสนองตํอความต๎องการของผู๎ใช๎ (ผู๎บริหาร ผู๎ปฏิบัติงาน และผู๎รับบริการ
ขององค์การ) และก๎าวทันตํอการเปล่ียนแปลงของความต๎องการและทิศทางขององค์การ(สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551, หน๎า 87) 
 4.2.2 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง วิธีการที่
องค์การดําเนินการเพื่อให๎มั่นใจวําได๎ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความเชื่อถือได๎  ปลอดภัย  และใช๎
งานงําย  ในกรณีฉุกเฉิน  องค์การมีวิธีการในการทําให๎มั่นใจวําข๎อมูลและสารสนเทศ  รวมท้ังระบบ
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความพร๎อมใช๎งานอยํางตํอเนื่อง  รวมถึงวิธีการที่องค์การดําเนินการรักษา
กลไกที่ทําให๎ข๎อมูลและสารสนเทศมีความพร๎อมใช๎งาน  รวมท้ังระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทัน
กับความต๎องการและทิศทางของธุรกิจ  และการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีในสภาพแวดล๎อมที่
องค์การดําเนินงานอยูํเสมอ (Malcom Baldrige National Quality Award, 2009, p.17) หัวข๎อนี้เป็น
การตรวจประเมินวิธีการที่องค์การทําให๎มั่นใจวําข๎อมูล สารสนเทศ ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ ที่
จําเป็น  มีคุณภาพ  และพร๎อมใช๎งาน  สําหรับบุคลากร ผู๎สํงมอบ คูํความรํวมมืออยํางเป็นทางการ
และไมํเป็นทางการ  และลูกค๎า  นอกจากนี้ ยังตรวจประเมินวิธีการที่องค์การใช๎ในการสร๎างและ
จัดการสินทรัพย์ทางความรู๎  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และเพื่อก ระตุ๎นให๎เกิด
นวัตกรรมขององค์การ (สํานักงานรางวัลคุณภาพแหํงชาติ, 2553, หน๎า 134)   
 การจัดการสารสนเทศอาจจําเป็นต๎องทุํมเททรัพยากรอยํางจริงจัง  เนื่องจากแหลํงข๎อมูล
และสารสนเทศเพิ่มมากขึ้นอยํางมหาศาล  การเติบโตอยํางตํอเนื่องของการใช๎สารสนเทศทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติการขององค์การ  เป็นเรื่องท่ีท๎าทายความสามารถขององค์การในการทํา
ให๎ระบบดังกลําว  มีความนําเช่ือถือ  และพร๎อมใช๎งานรูปแบบที่ใช๎งานงําย  ทั้งที่เป็นสํวนหนึ่งของ
เครือขํายความรู๎ขององค์การอินเตอร์เน็ต รวมทั้งการส่ือสารระหวํางธุรกิจกับธุรกิจ  องค์การกับ
องค์การ  และธุรกิจกับผ๎ูบริโภค  ข๎อมูลและสารสนเทศเป็นส่ิงสําคัญอยํางยิ่งตํอเครือขํายธุรกิจหรือ
เครือขํายองค์การ  การสร๎างความรํวมมืออยํางเป็นทางการ  และหํวงโซํอุปทาน  การตอบคําถามใน
หัวข๎อนี้ องค์การควรคํานึงถึงการใช๎ข๎อมูลและสารสนเทศดังกลําว และควรตระหนักถึงความจําเป็น
ในการสอบทานความถูกต๎องของข๎อมูลอยํางรวดเร็วและการประกันความเชื่อถือได๎ของข๎อมูล  อัน
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เนื่องมาจากมีการถํายโอนข๎อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้นอยํางตํอเนื่อง  (สํานักงานรางวัล
คุณภาพแหํงชาติ, 2553, หน๎า 134) 
 สําหรับแนวทางการในการทําให๎อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสารสนเทศ(ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์)มี
ความเชื่อเถือได๎ ปลอดภัย และใช๎งานงําย ควรดําเนินการดังนี้คือ 1) องค์การต๎องทําให๎ข๎อมูลและ
สารสนเทศถูกต๎อง เชื่อถือได๎ ทันเวลา และสามารถนําไปใช๎งานได๎งําย โดยต๎องสร๎างระบบการดูแล
รักษาอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ และโครงขํายเชื่อมโยงทั้ง Intranet และ Internet ให๎สามารถ
ทํางานได๎อยูํเสมอ  2) องค์การมีระบบรักษาความปลอดภัยของข๎อมูลโดยเฉพาะ เพื่อให๎ผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎องสามารถเข๎าถึงและใช๎งานข๎อมูลสารสนเทศได๎  3) องค์การต๎องคํานึงถึงคุณภาพของข๎อมูล
ในด๎านที่เป็นข๎อมูลที่สะท๎อนถึงส่ิงที่ต๎องการวัดและเป็นข๎อมูลสารสนเทศที่ตรงกับความต๎องการ
ของผู๎ใช๎ รวมทั้งในสํวนคุณภาพของฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ จะต๎องพิจารณาถึงคุณภาพที่ชํวยใน  
การจัดการให๎สารสนเทศที่มีอยูํสามารถนําไปใช๎งานได๎อยํางคลํองตัว ถูกต๎อง และทันเวลา             
4) อุปกรณ์ฮาร์แวร์ ควรได๎รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล มีการทดสอบประสิทธิภาพการใช๎
งาน และรับรองโปรแกรมการใช๎งาน มีการตรวจสอบและบํารุงรักษาอยํางสม่ําเสมอ  และ              
5)อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ควรเป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธ์ิถูกต๎องตามกฎหมาย และมีระบบความ
ปลอดภัยที่ดี มีความเป็นมาตรฐานกลางที่สามารถประยุกต์ใช๎กับโปรแกรมอ่ืน ๆ ได๎สะดวก 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551, หน๎า 87) 
 โดยสรุป ในหัวข๎อ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ นี้ หมายถึง 
วิธีการที่โรงเรียนใช๎ดําเนินการตรวจสอบข๎อมูลสารสนเทศให๎เป็นปัจจุบัน ถูกต๎อง เชื่อถือได๎ และ
นําไปใช๎งานได๎งําย รวมท้ังมีการรักษาความปลอดภัยของข๎อมูล มีการสร๎างระบบดูแลรักษาอุปกรณ์ 
ฮาร์แวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือขํายเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต ให๎สามารถทํางานได๎อยําง
คลํองตัวอยูํเสมอ มีการจัดหาอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ที่ได๎รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล 
เป็นโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิและสามารถประยุกต์กับโปรแกรมอ่ืนได๎สะดวก  
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5. แนวความคิด การมุ่งเน้นบุคลากร 

       ความส าคัญของการมุ่งเน้นบคุลากร 
 ส่ิงท่ีสําคัญที่สุดที่องค์การในปัจจุบันจะต๎องให๎ความสําคัญอยํางยิ่งคือการบริหารจัดการ 
ทุนมนุษย์ (Human Capital) ซ่ึงเป็นวิธีการสร๎างความได๎เปรียบในการแขํงขันยุคเศรษฐกิจองค์ -
ความรู๎ (Knowledge Economy) โดยการให๎ความสําคัญกับการบริหารคน นับตั้งแตํการสรรหา
คัดเลือก  พัฒนาองค์ความรู๎ สร๎างแรงจูงใจ และการรักษาคน  ดังนั้น  องค์การจะต๎องบริหารจัดการ
และพัฒนาเพื่อให๎บุคลากรมีศักยภาพที่ดีที่สุด ผู๎บริหารองค์การจะต๎องสํงเสริมให๎บุคลากรมี
ความสามารถจัดการแก๎ปัญหาเรียนรู๎ได๎อยํางรวดเร็ว  มีความกระตือรือร๎น มีความคิดริเริ่ม
สร๎างสรรค์ มีความเป็นผู๎นําที่มีวิสัยทัศน์  และสามารถทํางานรํวมกับผู๎ อ่ืนได๎  ( สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551, หน๎า 96)  อีกทั้งการมุํงเน๎นที่ทรัพยากรบุคคล  เป็นเรื่อง
สําคัญตั้งแตํระดับโลก  ระดับภูมิภาค ลงมาถึงระดับชาติ   ไลํเรียงไปจนถึงแตํละคนในชุมชน  
องค์การและสังคม  ดังจะได๎เห็นได๎ยินและได๎อํานถึงกันเป็นประจาํท้ังจากปากของบุคคลสําคัญและ
จากส่ือหลากหลายประเภท  แตํในภาคปฏิบัติเป็นเรื่องที่จับต๎องได๎ยาก และเป็นองค์ความรู๎ที่
เปล่ียนแปลงอยํางรวดเร็ว (ธัญญา ผลอนันต์, 2552, คํานํา) ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสําคัญอีก
ประการหนึ่ง ในการผลักดันให๎องค์การประสบความสําเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด คนเป็นผู๎
ลงมือ ลงแรง ออกความคิดผลิตสินค๎าหรือให๎บริการที่มีคุณภาพ ตามที่ลูกค๎าต๎องการ (ธัญญา        
ผลอนันต์, 2552, หน๎า 16)  ความสําคัญของการบริหารงานบุคคลพอจะรวบรวมไว๎ได๎ดังนี้คือ ชํวย
ให๎พนักงานในองค์การได๎ค๎นพบศักยภาพของตนเอง  และพัฒนาตนเองให๎มีความสามารถเชิง
สมรรถนะในการปฏิบัติงานได๎อยํางเต็มที่ มีความผาสุกและพึงพอใจในงาน เกิดความก๎าวหน๎า  
สามารถทํางานให๎มีผลการดําเนินการที่ดีมีประสิทธิผล ชํวยพัฒนาองค์การ พนักงานที่มีคุณภาพก็
จะดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ตามแนวทางที่ผู๎นําระดับสูงวางไว๎ได๎อยํางมีประสิทธิผล  ทําให๎
เกิดผลการดําเนินการที่เป็นเลิศทั้งด๎านบริการและการผลิตสินค๎า องค์การก็ยํอมจะเจริญก๎าวหน๎า มี
ความมั่นคงและขยายงานออกไปได๎ด๎วยดี และชํวยเสริมสร๎างความมั่นคงให๎แกํสังคมและ
ประเทศชาติ เมื่อองค์การซ่ึงเป็นหนํวยหนึ่งของสังคมเจริญก๎าวหน๎าและมั่นคงดี ก็สํงผลไปถึงสังคม
โดยรวมด๎วย เมื่อพนักงานได๎พัฒนาตนจนมีความสามารถหารายได๎มาชํวยให๎ครอบครัวมั่นคง        
ก็สํงผลตํอชุมชน (ธัญญา ผลอนันต์, 2552, หน๎า 17)   
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึงกระบวนการทําให๎คนมีทางเลือกในชีวิตระดับ      
ความเป็นอยูํที่ดีมีองค์ประกอบท่ีสําคัญ คือการสร๎างความสามารถของคน และการสํงเสริมให๎คนใช๎
ความรู๎ความสามารถที่มีอยูํในการทํางานและสันทนาการเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี จุดมุํงหมายของ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มี 4 ประการคือ ความเทําเทียม (equity) ความยั่งยืน (sustainability)  
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ผลิตภาพ (productivity) และการเพิ่มพลังศักยภาพ (empowerment) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่พึง
ประสงค์ต๎องทําให๎คนแตํละคนต๎องได๎รับการพัฒนาให๎สามารถมากที่สุดเทําที่จะมากได๎ เป็น      
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ควบคูํไปกับส่ิงแวดล๎อม (ชาติชาย ณ เชียงใหมํ, 2549, หน๎า 42) ใน
หัวข๎อ การมุํงเน๎นบุคลากร นี้ จึงหมายถึง วิธีการทีอ่งค์การดําเนินการสร๎างความผูกพัน จัดการ และ
พัฒนาบุคลากร  เพื่อนําศักยภาพของบุคลากรมาใช๎อยํางเต็มที่ให๎สอดคล๎องไปในทางเดียวกันกับ
พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการโดยรวมขององค์การ หมวดนี้ให๎พิจารณาความสามารถของ
องค์การในการประเมินความต๎องการด๎านขีดความสามารถและอัตรากํา ลังบุคลากร และ
ความสามารถในการสร๎างสภาพแวดล๎อมของบุคลากรซ่ึงกอํให๎เกิดผลการดําเนินการที่ดี (สํานักงาน
รางวัลคุณภาพแหํงชาติ, 2553, หน๎า 71) ในการศึกษาหัวข๎อ การมุํงเน๎นบุคลากร นี้สามารถแบํง
ออกเป็นตัวแปรยํอย 2 ตัวแปร คือ 1) ความผูกพันของบุคลากร 2) สภาพแวดล๎อมของบุคลากร โดย
มีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

 5.1 ความผูกพันของบุคลากร หมายถึง วิธีการที่องค์การสร๎างความผูกพันให๎คําตอบแทน 
และให๎รางวัลบุคลากรเพื่อให๎มีผลการดําเนินการที่ดี รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและผู๎นําเพื่อให๎
เกิดผลการดําเนินการที่ดียิ่งขึ้น  และวิธีการองค์การใช๎ในการประเมินความผูกพันของบุคลากรและ
ใช๎ผลการประเมินนั้นมาทําให๎เกิดผลการดําเนินการดียิ่งขึ้น (Malcom Baldrige National Quality 
Award, 2009, p.18) หัวข๎อนี้เกี่ยวข๎องกับการสร๎างความผูกพัน การพัฒนา และการประเมินความ
ผูกพันของบุคลากร  เพื่อสร๎างความสามารถและกระตุ๎นให๎บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานให๎องค์การได๎
อยํางมีประสิทธิผลและเต็มความสามารถ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผลการดําเนินการที่ดี
ขององค์การ  เพื่อนําความสามารถพิเศษขององค์การมาใช๎  และเพื่อสํงเสริมให๎องค์การบรรลุ
แผนปฏิบัติการและทําให๎มั่นใจวํามีความยั่งยืน (สํานักงานรางวัลคุณภาพแหํงชาติ, 2553, หน๎า 136) 
ความผูกพันของบุคลากร  อาจหมายถึง  ระดับความมุํงมั่นของบุคลากร  ทั้งในด๎านความรู๎สึก และ
สติปัญญา เพื่อให๎งาน พันธกิจ  และวิสัยทัศน์ขององค์การบรรลุผล  องค์การที่มีระดับความผูกพัน
ของบุคลากรสูง  แสดงให๎เห็นเดํนชัดด๎วยสภาพแวดล๎อมที่สํงเสริมให๎มีการทํางานที่ให๎ผลการ
ดําเนินการที่ดี  ทําให๎บุคลากรมีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานอยํางเต็มที่  เพื่อผลประโยชน์ของลูกค๎าและ
ความสําเร็จขององค์การ โดยทั่วไป  บุคลากรในองค์การจะรู๎สึกมีความผูกพันกับองค์การเมื่อมี
แรงจูงใจและได๎ทํางานที่มีความหมายตํอตน  และเมื่อได๎รับการสนับสนุนที่ดีจากเพื่อนรํวมงานและ
ในสถานที่ทํางาน  ประโยชน์ของความผูกพันของบุคลากร  คือ การทําให๎เกิดบรรยากาศความ
ไว๎วางใจซ่ึงกันและกัน  สภาพแวดล๎อมที่มีความปลอดภัยและให๎ความรํวมมือซ่ึงกันและกัน  การ
ส่ือสารและแลกเปล่ียนสารสนเทศท่ีดี  การเอ้ืออํานาจในการตัดสินใจ  และการมีความรับผิดชอบ
ตํอผลการดําเนินการของตน  ปัจจัยแหํงความสําเร็จที่จะนํามาซ่ึงความผูกพัน ได๎แกํ  การฝึกอบรม
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และการพัฒนาความก๎าวหน๎าในอาชีพการงาน  ระบบการยกยํองชมเชยและระบบการให๎รางวัลที่มี
ประสิทธิผล โอกาสที่เทําเทียมกันและการได๎รับการปฏิบัติอยํางเป็นธรรม  รวมท้ังการมีไมตรีจิตกับ
ครอบครัวของบุคลากร (สํานักงานรางวัลคุณภาพแหํงชาติ, 2553, หน๎า 186) 
 จุดมุํงหมายของหัวข๎อนี้  คือเพื่อให๎บุคลากรสามารถทํางานให๎บรรลุผลการดําเนินการที่ดี  
ผลจากการศึกษาจํานวนมากแสดงวําเมื่อบุคลากรมีความผูกพันกับ องค์การสูง  จะทําให๎ผล
ดําเนินการดีขึ้นอยํางมีนัยสําคัญ  งานวิจัยชี้ให๎เห็นวําองค์ประกอบสําคัญในการสร๎างความผูกพันกบั
องค์การ  ได๎แกํ  การทํางานที่มีคุณคํา  รู๎ทิศทางขององค์การ มีสํานึกรับผิดชอบตํอผลการดําเนินการ  
อยูํในภาพแวดล๎อมการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ไว๎เนื้อเชื่อใจ  และให๎ความรํวมมือซ่ึงกัน
และกัน  ในองค์การที่ไมํแสวงหาผลกําไรหลายองค์การ  พนักงานและอาสาสมัครมีแรงจูงใจและ
รู๎สึกถึงคุณคําของงานที่ตนทําอยูํ  เพราะงานนั้นสอดคล๎องกับคํานิยมของตนเอง  องค์การควรทํา
ความเข๎าใจและให๎ความสําคัญกับปัจจัยที่บั่นทอนความผูกพัน  การสํารวจความคิดเห็นของ
บุคลากร  หรือการสัมภาษณ์บุคลากรที่ลาออกจะชํวยให๎องค์การเข๎าใจปัจจัยเหลํานี้ได๎ดียิ่งขึ้น  
(สํานักงานรางวัลคุณภาพแหํงชาติ, 2553, หน๎า 136)  

โดยสรุปในงานวิจัยนี้  ความผูกพันของบุคลากร หมายถึง วิธีการที่โรงเรียนสร๎างความ
ผูกพัน จํายคําตอบแทนและให๎รางวัลบุคลากรเพื่อให๎มีผลการดําเนินการที่ดี มีการพัฒนาบุคลากร
และผู๎นําเพื่อให๎เกิดผลการดําเนินการที่ดี มีการประเมินความผูกพันของบุคลากร รวมถึงการใช๎ผล
การประเมินนั้นมาทําให๎ผลการดําเนินการดียิ่งขึ้น สามารถแบํงออกเป็นตัวชี้วัดยํอย 3 ตัว คือ          
1) การเพิ่มคุณคําแกํบุคลากร 2) การพัฒนาบุคลากรและผู๎นํา และ3) การประเมินความผูกพันของ
บุคลากร โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

   5.1.1 การเพิ่มคุณค่าแก่บุคลากร หมายถึง วิธีการที่องค์การใช๎ในการกําหนดปัจจัยสําคัญ
ที่สํงผลตํอความผูกพัน และมีวิธีการในการกําหนดปัจจัยสําคัญที่ สํงผลตํอความพึงพอใจของ
บุคลากร วิธีการกําหนดปัจจัยเหลํานี้แตกตํางกันตามกลํุมและสํวนของบุคคล หรือวิธีการที่องค์การ
ใช๎ในการเสริมสร๎างวัฒนธรรมองค์การให๎เกิดการส่ือสารที่เปิดกว๎าง การทํางานที่ให๎ผลการ
ดําเนินการที่ดี และบุคลากรมีความผูกพัน องค์การทําให๎มั่นใจได๎วําวัฒนธรรมองค์การได๎ใช๎
ประโยชน์จากความหลากหลายทางความคิด วัฒนธรรม และความคิดเห็นของบุคลากร หรือ
องค์การมีระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสนับสนุนให๎มีการทํางานที่ให๎ผลการ
ดําเนินการที่ดี และความผูกพันของบุคลากร และได๎พิจารณาถึงการบริหารคําตอบแทน การให๎
รางวัล การยกยํองชมเชย และการสร๎างแรงจูงใจ รวมท้ังเสริมสร๎างการมุํงเน๎นลูกค๎าและธุรกิจ และ
การบรรลุผลสําเร็จของแผนปฏิบัติการ (Malcom Baldrige National Quality Award, 2009, p.18)
ระบบการบริหารคําตอบแทนและการยกยํองชมเชยควรมีความเหมาะสมกับระบบงาน  เพื่อให๎เกิด
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ประสิทธิผล  ทั้งนี้การให๎คําตอบแทนและการยกยํองชมเชยอาจเชื่อมโยงกับทักษะของบุคลากรที่
เห็นได๎ชัดเจนและกับผลการประเมินจากเพื่อนรํวมงาน  และแนวทางการบริหารคําตอบแทนและ
การยกยํองชมเชย  อาจรวมถึงการแบํงปันผลกําไร การให๎รางวัลแกํทีมงานหรือหนํวยงานที่มีผล   
การดําเนินการดีเยี่ยม และความเชื่อมโยงกับตัววัดความผูกพันของลูกค๎า  การบรรลุวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ขององค์การ หรือวัตถุประสงค์อ่ืนที่สําคัญขององค์การ (สํานักงานรางวัลคุณภาพ
แหํงชาติ, 2553, หน๎า 136) 

โดยสรุปในงานวิจัยนี้ การเพิ่มคุณคําแกํบุคลากร หมายถึง วิธีการที่โรงเรียนกําหนดปัจจัยที่
มีผลตํอความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร โดยคํานึงถึงความเสมอภาค ความโปรํงใส และ
เป็นธรรม รวมทั้งการมีสํวนรํวมของบุคลากรทุกกลํุมทุกระดับ แล๎วนําผลจากการสํารวจความ
คิดเห็นของบุคลากรมากําหนดเป็นนโยบายสวัสดิการ การให๎บริการ รวมถึงการจัดสภาพแวดล๎อม
การทํางานให๎ตรงกับความต๎องการของบุคลากร มีการจัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรโดยกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติที่ชัดเจน มีการตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อให๎เกิดมาตรฐานและความเป็นธรรม มีการจัดระบบยกยํองชมเชย การให๎รางวัล และ
สํงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่ได๎รับการยกยํองชมเชยในระดับโรงเรียนให๎ได๎รับโอกาสนําเสนอและ
เผยแพรํผลงานในระดับท่ีสูงขึ้น 
     5.1.2 การพัฒนาบุคลากรและผู้น า  หมายถึง ระบบการเรียนรู๎และการพัฒนาสําหรับ
บุคลากรและผู๎นําขององค์การ  โดยพิจารณาปัจจัยตํอไปนี้คือ ความสามารถพิเศษ  ความท๎าทาย
เชิงกลยุทธ์  และการบรรลุผลสําร็จของแผนปฏิบัติการขององค์การ  ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว  
การปรับปรุงผลการดําเนินการขององค์การ และนวัตกรรม  จริยธรรมและวิธีปฏิบัติทางธุรกิจอยํางมี
จริยธรรม  ขอบเขตของโอกาสในการพัฒนา  รวมทั้งการศึกษา  การฝึกอบรม  การสอนงาน  และ
การเป็นพี่เล้ียง  รวมท้ังประสบการณ์ที่เกี่ยวกับงาน  ระบบการเรียนรู๎และการพัฒนาสําหรับบุคลากร  
โดยพิจารณาปัจจัยตํอไปนี้คือ ความต๎องการด๎านการเรียนรู๎และการพัฒนา  ทั้งเรื่องที่เป็นความ
ต๎องการของตนเอง และที่กําหนดโดยหัวหน๎างาน และผู๎จัดการ  การถํายโอนความรู๎จากบุคลากรที่
ลาออกหรือเกษียณอายุ  การสํงเสริมให๎มีการใช๎ความรู๎และทักษะใหมํในการปฏิบัติงาน  องค์การมี
วิธีประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู๎และการพัฒนา  วิธีการที่องค์การ
ดําเนินการในการจัดการความก๎าวหน๎าในอาชีพการงานของบุคลากรทั่วทั้ง องค์การอยํางมี
ประสิทธิผล  องค์การมีวิธีการในการวางแผนการสืบทอดตําแหนํงของตําแหนํงผู๎บริหารและผู๎นํา
อยํางมีประสิทธิผล (สํานักงานรางวัลคุณภาพแหํงชาติ, 2553, หน๎า 73) 

ความต๎องการในการพัฒนาบุคลากรอาจมีความแตกตํางกันมาก  ขึ้นอยูํกับลักษณะของงาน 
ความรับผิดชอบของบุคลากร  และระดับการพัฒนาขององค์การและแตํละบุคคล  ความต๎องการนี้
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อาจครอบคลุมถึงการเพิ่มทักษะในการแบํงปันความรู๎ การส่ือสาร  การทํางานเป็นทีม  และการ
แก๎ปัญหา รวมทั้งการตีความและการใช๎ข๎อมูล การตอบสนองความต๎องการของลูกค๎ า  
ความสามารถในการวิเคราะห์กระบวนการและลดความซับซ๎อนของกระบวนการ  การลด ความ
สูญเสียและรอบเวลา  การทํางานกับอาสาสมัครและการสร๎างแรงจูงใจให๎อาสาสมัคร  รวมถึงการ
จัดลําดับความสําคัญตามความสอดคล๎องเชิงกลยุทธ์หรือการวิเคราะห์ต๎นทุน/ผลประโยชน์ ความ
ต๎องการในการศึกษาอาจรวมถึงทักษะระดับสูงในเทคโนโลยีใหมํหรือทักษะพื้นฐาน  เชํน การอําน  
การเขียน  ภาษา คณิตศาสตร์  และทักษะด๎านคอมพิวเตอร์  โอกาสในการเรียนรู๎และพัฒนาอาจทํา
ทั้งภายในหรือภายนอกองค์การ  และอาจทําโดยการสอนงานในขณะปฏิบัติงาน  การเรียนใน
ห๎องเรียน  การเรียนโดยใช๎คอมพิวเตอร์ หรือการเรียนทางไกล  รวมท้ังการมอบหมายงานที่จะทําให๎
เกิดการพัฒนา  การสอนงาน  หรือการเป็นพี่เล้ียง  และเพื่อชํวยให๎บุคลากรตระหนักถึงศักยภาพ
สูงสุดของตนเอง หลายองค์การใช๎แผนพัฒนารายบุคคลที่จัดทํารํวมกับแตํละคน  โดยพิจารณาถึง
วัตถุประสงค์สํวนตัวด๎านอาชีพการงานและการเรียนรู๎ด๎วย  (สํานักงานรางวัลคุณภาพแหํงชาติ, 
2553, หน๎า 137)  การฝึกอบรมและการพัฒนา อาจรวมถึง การดําเนินการใด ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู๎ 
และทักษะที่จําเป็นตํอการปฏิบัติงานซ่ึงรวมถึงงานที่รับผิดชอบอยูํในปัจจุบัน  และงานอ่ืน ๆที่อาจ
ได๎รับมอบหมายในอนาคต (Wexley, & Lathan, 1981, p.125) การฝึกอบรมและพัฒนานอกจาก
เพิ่มพูนความรู๎และทักษะแล๎ว  ยังชํวยสร๎างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน  และทําให๎พนักงานพึง
พอใจที่มีความรู๎และทักษะตําง ๆ เพิ่มเติม  กระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาประกอบด๎วยขั้นตอน
หลัก 3 ประการได๎แกํ 1) การวิเคราะห์ (Analysis Phase) 2) การออกแบบและปฏิบัติ (Design and 
Implementation)  และ 3) การประเมินผล (Evaluation) (Wanye, 1995, p.54) 
 องค์การต๎องดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงประกอบด๎วย
ขั้นตอนหลัก 7 ขั้นตอน คือ  1) วิเคราะห์ความต๎องการของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ได๎แกํ หัวหน๎า
องค์การ ผ๎ูบริหาร ผ๎ูบริหารหลักที่รับผิดชอบเป้าหมายความสําเร็จตามยุทธศาตร์ ด๎วยการสัมภาษณ์
หรือประชุมกลํุมยํอย โดยรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกบั ทิศทาง เป้าหมายยุทธศาสตร์ขององค์การ ประเด็น
ท๎าทายในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่องค์การต๎องเผชิญทั้งในปัจจุบันและอนาคต ปัญหาด๎าน
ทรัพยากรบุคคลที่หนํวยงานหลักกําลังเผชิญอยูํ  สถานภาพปัจจุบันของสมรรถนะและวัฒนธรรม
การทํางานของข๎าราชการ ความต๎องการของบุคลากรในการพัฒนา การเรียนรู๎ และความก๎าวหน๎าใน
หน๎าที่การงาน 2) การวิเคราะห์สํวนตํางของผลการปฏิบัติงาน(Performance Gap) ข๎อมูลที่ได๎รับจาก
ข๎อ 1 กับสมรรถนะของบุคลากรในองค์การ เพื่อให๎บุคลากรมีสมรรถนะที่เหมาะสมในการทํางาน
ตามแผนปฏิบัติการและสอดคล๎องกับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์การ  3)จัดทําประเด็น    
กลยุทธ์ด๎านการพัฒนาบุคลากร โดยใช๎ข๎อมูลที่ได๎จากการวิเคราะห์ตามข๎อ 2 และให๎สอดคล๎องกับ
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เป้าประสงค์ระยะส้ัน ระยะยาว ขององค์การ  4) วิเคราะห์หาปัจจัยหลักแหํงความสําเร็จที่จะนําไปสํู
การบรรลุผลสัมฤทธ์ิในแตํละกลยุทธ์  5) นําปัจจัยหลักแหํงความสําเร็จแตํละตัวมากําหนดเป็น
ตัวชี้วัด และเชื่อมโยงอยํางเป็นเหตุเป็นผลกับปัจจัยแหํงความสําเร็จนั้น 6) ดําเนินการพัฒนา
บุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อให๎บุคลากรทุกตําแหนํงมีสมรรถนะตรงตามคุณลักษณะและ
หน๎าที่ความรับผิดชอบของตําแหนํง 7) กําหนดมาตรการในการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนา
บุคลากรโดยสํวนหนึ่งประเมินจากข๎อมูลผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อให๎ทราบถึงผลสัมฤทธ์ิ
ของการพัฒนาบุคลากร (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551, หน๎า 107) 
 โดยสรุปในงานวิจัยนี้ การพัฒนาบุคลากรและผู๎นํา หมายถึง วิธีการที่โรงเรียนมีการจัดทํา
แผน/โครงการ/กิจกรรม ของระบบการเรียนรู๎และพัฒนาบุคลากร มีการวิเคราะห์ปัจจัยแหํง
ความสําเร็จและนําปัจจัยนั้นมากําหนดเป็นตัวชี้วัดอยํางเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผลกับปัจจัยแหํง
ความสําเร็จนั้น  มีการดําเนินการจัดระบบการเรียนรู๎และพัฒนาบุคลากรตามแผนเพื่อให๎บุคลากรมี
สมรรถนะตรงตามคุณลักษณะและหน๎าที่ความรับผิดชอบ มีการกําหนดมาตรการประเมิน มีการ
สํงเสริมการนําความรู๎และทักษะที่ได๎จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช๎ในการปฏิบัติงาน และมีการ
เตรียมบุคลากรสําหรับตําแหนํงสําคัญตํอภารกิจหลักเพื่อให๎โรงเรียนดําเนินการได๎อยํางตํอเนื่อง 

 5.1.3 การประเมินความผูกพันของบุคลากร  หมายถึง วิธีการที่องค์การใช๎ในการ
ประเมินความผูกพันของบุคลากร  ทั้งที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการ  และมีตัววัดที่ใช๎ใน        
การประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร  วิธีการและตัววัดเหลํานี้มีความแตกตําง
กันกันในแตํละกลํุมและสํวนของบุคลากร  องค์การใช๎ดัชนีชี้วัดอื่น ๆ เชํน  การรักษาให๎บุคลากรอยูํ
กับองค์การ  การขาดงาน  การร๎องทุกข์  ความปลอดภัย  และผลิตภาพ  เพื่อตรวจประเมินและ
ปรับปรุงความผูกพันของบุคลากร  รวมท้ังวิธีการทีอ่งค์การใช๎ในการนําผลการประเมินความผูกพัน
ของบุคลากรมาเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ทางธุรกิจที่สําคัญเพื่อระบุโอกาสในการปรับปรุงความผูกพัน
ของบุคลากรและผลลัพธ์ทางธุรกิจ (Malcom Baldrige National Quality Award, 2009, p.19) และ
ถึงแม๎วําความพึงพอใจกับรายได๎และความพึงพอใจกับการเล่ือนตําแหนํงจะเป็นส่ิงสําคัญ  แตํสอง
ปัจจัยนี้ไมํเพียงพอที่จะทําให๎มั่นใจไดว๎ําบุคลากรจะมีความผูกพันธ์และผลการดําเนินการที่ดี  ปัจจัย
อ่ืนที่ควรนํามาพิจารณา เชํน การแก๎ไขปัญหาและคําร๎องทุกข์ของบุคลากรอยํางมีประสิทธิผล      
การพัฒนาและโอกาสก๎าวหน๎าในอาชีพการงานของบุคลากร  สภาพแวดล๎อมในการทํางานและ     
การสนับสนุนของฝ่ายบริหาร ความปลอดภัยและการป้องกันภัยของสถานที่ทํางาน ปริมาณงานที่
รับผิดชอบ การส่ือสารที่มีประสิทธิผล ความรํวมมือ และการทํางานเป็นทีม รวมทั้งความมั่นคงใน
งาน รวมถึงการเห็นคําของความต๎องการที่แตกตํางกันของกลํุมบุคลากรที่หลากหลาย  ตลอดจนการ
สนับสนุนขององค์การในการให๎บริการลูกค๎า นอกจากตัววัดความผูกพันของบุคลากรโดยตรงด๎วย
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การสํารวจอยํางเป็นทางการหรือไมํเป็นทางการแล๎ว  ยังมีดัชนีชี้วัดอ่ืน ๆ เชํน การขาดงาน การ
ลาออก  การร๎องทุกข์ และการนัดหยุดงาน เป็นต๎น (สํานักงานรางวัลคุณภาพแหํงชาติ, 2553, หน๎า 
138) 

โดยสรุปในงานวิจัยนี้ การประเมินความผูกพันของบุคลากร หมายถึง วิธีการที่ผู๎บริหาร
และบุคลากรรํวมกันกําหนดปัจจัยที่มีผลตํอความผูกพัน ความพึงพอใจของบุคลากร และดําเนินการ
สํารวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร มีการวิเคราะห์ข๎อมูลจากผลการสํารวจมา
เชื่อมโยงกับผลลัพธ์ของโรงเรียนเพื่อปรับปรุงแก๎ไขและกําหนดเป็นเป้าหมาย มีการจัดลําดับของ
แนวทางการสร๎างความผูกพันและความพึงพอใจ และสภาพแวดล๎อมที่ดีในการทํางาน โดย         
การคํานึงถึงความเป็นไปได๎ในการปรับปรุงและวิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 

5.2 สภาพแวดล้อมของบุคลากร  หมายถึง วิธีการที่องค์การใช๎ในการบริหารขีดความ 
สามารถและอัตรากําลังของบุคลากร  เพื่อให๎งานขององค์การบรรลุผลสําเร็จ  รวมท้ังการดําเนินการ
ขององค์การเพื่อรักษาบรรยากาศในการทํางานที่มีความปลอดภัย มั่นคง และเกื้อหนุนตํอการทํางาน
ของบุคลากร (Malcom Baldrige National Quality Award, 2009, p.20) องค์การสํวนใหญํ ไมํวําจะ
ขนาดใดก็ตาม มีโอกาสมากมายในการสนับสนุนบุคลากร ตัวอยํางของการบริการ อาคารสถานที่ 
กิจกรรม และโอกาสอ่ืน ๆ ได๎แกํ การให๎คําปรึกษาท้ังในเรื่องสํวนตัวและอาชีพการงาน การพัฒนา
ความก๎าวหน๎าในอาชีพการงานและการชํวยเหลือให๎มีโอกาสได๎รับงานใหมํ กิจกรรมสันทนาการ
หรืองานประเพณี  การยกยํองชมเชยทั้งอยํางเป็นทางการและไมํเป็นทางการ การให๎การศึกษา
นอกเหนือจากงานในหน๎าที่  การดูแลบุตรในชั่วโมงทํางาน  การอนุญาตให๎ลาหยุดกรณีพิ เศษเพื่อ
รับผิดชอบครอบครัวและเพื่อบริการชุมชน ชั่วโมงการทํางานแบบยืดหยุํนและโปรแกรม
ผลประโยชน์ การชํวยให๎หางานใหมํเมื่อถูกเลิกจ๎าง  ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ  รวมถึงการขยาย
เวลาครอบคลุมในการรักษาพยาบาลและวิธีที่พนักงานสามารถใช๎บริการอยํางตํอเนื่อง  ทุกองค์การ  
ไมํวําจะขนาดใด  จําเป็นต๎องปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ําเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน  
อยํางไรก็ตาม  องค์การที่มีผลการดําเนินการที่ดีจะมีกระบวนการที่นอกเหนือจากจะทําให๎มั่นใจวํา
สถานที่ทํางานมีความปลอดภัยตามมาตรฐานขั้นต่ําแล๎ว  ยังต๎องทําให๎เหนือกวํามาตรฐานที่กําหนด
ไว๎  ซ่ึงรวมถึงการออกแบบกระบวนการเชิงรุก โดยใช๎ข๎อมูลจากผู๎ท่ีเกี่ยวข๎องโดยตรงกับงานเพ่ือให๎
เกิดสภาพแวดล๎อมในการทํางานที่ปลอดภัย (สํานักงานรางวัลคุณภาพแหํงชาติ, 2553, หน๎า 139) 
 ในด๎านการศึกษา การกําหนด ปัจจัยที่มีผลตํอความสุขกายสบายใจ ความพึงพอใจ 
แรงจูงใจ การบริการ สวัสดิการ  และนโยบาย การประเมินผล  เป็นการสนับสนุนครูและบุคลากร
ให๎มคีวามสุขกายสบายใจ   ความพึงพอใจของครูและบุคลากร  องค์การจึงต๎องพิจารณาปัจจัยตําง ๆ 
เชํน การแก๎ปัญหา  และจัดการกับเรื่องร๎องทุกข์ของครูและบุคลากรอยํางมีประสิทธิผล  โอกาสด๎าน
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อาชีพและด๎านการพัฒนาของครูและบุคลากร  การเตรียมครูและบุคลากรให๎พร๎อมสําหรับความ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี  และโครงสร๎างองค์การ  สภาพแวดล๎อมการทํางานและการสนับสนุน
การเป็นผู๎นํา  ปริมาณงาน  การส่ือสาร  การรํวมมือกัน  และการทํางานเป็นกลํุม  ความมั่นคงของ
งาน  คําตอบแทน  ความเสมอภาคทางโอกาส  ความเข๎าใจลึกซ้ึงถึงความต๎องการที่แตกตํางกันของ
บุคคลตําง ๆ และขีดความสามารถที่จะให๎บริการแกํผู๎เรียนตามที่ผู๎เรียนต๎องการ   นอกจากเกณฑ์
การวัดโดยตรงของความพึงพอใจและความสุขกายสบายใจของครูและบุคลากรซ่ึงได๎จาการสํารวจ
ทั้งที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการแล๎ว  ยังมีตัวบํงชี้อ่ืน ๆ อีก  เชํน  ความปลอดภัย  การขาดงาน  
การเปล่ียนงาน  การร๎องทุกข์รายงานด๎านชีวอนามัยและความปลอดภัย และการเรียกร๎องคําชดเชย
ของบุคลากร (สํานักงานรางวัลคุณภาพแหํงชาติ, 2009, p.75) ในการศึกษาหัวข๎อ สภาพแวดล๎อม
ของบุคลากร นี้  สามารถแบํงออกเป็นตัวชี้วัดยํอย 2 ตัว คือ 1) ขีดความสามารถและอัตรากําลัง
บุคลากร 2) บรรยากาศการทํางานของบุคลากร โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้  

    5.2.1 ขีดความสามารถและอัตราก าลังของบุคลกร  หมายถึง วิธีการที่องค์การประเมิน
ความต๎องการด๎านขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร  รวมท้ังทักษะ สมรรถนะ และกําลังคน
ที่มีอยูํ  วิธีการในการสรรหา วําจ๎าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหมํไว๎  องค์การมั่นใจได๎วําบุคลากร
เป็นตัวแทนที่สะท๎อนให๎เห็นถึงความหลากหลายทางความคิด  วัฒนธรรม และความคิดเห็นของ
ชุมชนของบุคลากรที่องค์การจ๎างและชุมชนของลูกค๎า  วิธีการที่องค์การใช๎ในการบริหารและจัด
โครงสร๎างของบุคลากรเพ่ือให๎งานขององค์การบรรลุผล  เพื่อใช๎ประโยชน์จากความสามารถพิเศษ
ขององค์การ  เพื่อเสริมสร๎างการมุํงเน๎นลูกค๎าและธุรกิจ  เพื่อให๎มีผลการดําเนินการที่เหนือกวําความ
คาดหมาย  เพื่อตอบสนองตํอความท๎าทายเชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ  และเพื่อให๎เกิดความ
คลํองตัวที่จะตอบสนองตํอความต๎องการทางธุรกิจที่เปล่ียนแปลงไป  วิธีการที่องค์การใช๎ในการ
เตรียมบุคลากรให๎พร๎อมรับตํอการเปล่ียนแปลงความต๎องการด๎านขีดความสามารถและอัตรากําลัง
บุคลากร  องค์การมีวิธีการในการบริหารบุคลากร  บริหารความต๎องการของบุคลากรและของ
องค์การ  เพื่อให๎มั่นใจวําสามารถดําเนินการได๎อยํางตํอเนื่อง  เพื่อป้องกันการลดจํานวนของ
บุคลากร   และเพื่อลดผลกระทบหากเกิดกรณีดังกลําว (Malcom Baldrige National Quality Award, 
2009, p.20) 

นอกจากนี้ ขีดความสามารถ อาจรวมถึงความสามารถในการสร๎างและรักษาความสัมพันธ์
กับลูกค๎า  การสร๎างนวัตกรรมและปรับเปล่ียนสํูเทคโนโลยีใหมํ  การพัฒนาผลิตภัณฑ์  บริการและ
กระบวนการทํางานใหมํ  และการตอบสนองตํอความต๎องการทางธุรกิจ  การตลาดและกฎระเบียบ
ข๎อบังคับท่ีเปล่ียนแปลงไป  คําวํา “อัตรากําลังบุคลากร” หมายถึง ความสามารถขององค์การที่ทําให๎
มั่นใจวํามีจํานวนของบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติตามกระบวนการทํางาน  และสํงมอบ
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ผลิตภัณฑ์ให๎ลูกค๎าได๎  รวมทั้งความสามารถในการตอบสนองระดับความต๎องการที่เปล่ียนแปลง
หรือระดับความต๎องการตามฤดูกาล  ซ่ึงท้ังขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร ควรคํานึงทั้ง
ความจําเป็นในปัจจุบันและในอนาคตตามเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ  และการ
เตรียมบุคลากรให๎พร๎อมรับตํอการเปล่ียนแปลงความต๎องการด๎านขีดความสามารถและอัตรกําลัง  
อาจรวมถึงการฝึกอบรม การศึกษา  การส่ือสารอยํางสม่ําเสมอ  การคํานึงถึงการจ๎างบุคลาก รและ
ความพร๎อมตํอการหางานใหมํ  การให๎คําปรึกษาเกี่ยวกับอาชีพและชํวยพนักงานหางานใหมํ รวมถึง
บริการอ่ืน (สํานักงานรางวัลคุณภาพแหํงชาติ, 2553, หน๎า 79) 

โดยสรุปในงานวิจัยนี้ ขีดความสามารถและอัตรากําลังของบุคลากร หมายถึง วิธีการที่
โรงเรียนดําเนินการประเมินความต๎องการด๎านขีดความสามารถและศักยภาพที่จําเป็นของบุคลากร 
สรรหา จัดจ๎างบุคลากรโดยวิเคราะห์ความต๎องการกําลังคนที่มีคุณลักษณะและทักษะตรงตาม
ขอบขํายงานและสมรรถนะหลักที่ต๎องการ รักษาบุคลากรโดยการกําหนดเส๎นทางความก๎าวหน๎า
ของตําแหนํงให๎ชัดเจน จัดโครงสร๎างของบุคลากรของโรงเรียนโ ดยการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน 
จัดทําแปนการเตรียมความพร๎อมตํอการเปล่ียนแปลงของความสามารถ สมรรถนะของบุคลากรทั้ง
ยะส้ันและระยะยาว 

    5.2.2 บรรยากาศการท างานของบุคลากร   หมายถึง วิธีการดําเนินการขององค์การ
เกี่ยวกับปัจจัยตําง ๆ ด๎านสภาพแวดล๎อมในการทํางาน เพื่อสร๎างความมั่นใจและปรับปรุงสุขภาพ 
ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของบุคลากร มีตัววัดและเป้าประสงค์ในการปรับปรุงสําหรับ     
ความต๎องการของบุคลากรแตํละเรื่อง  มีความแตกตํางที่สําคัญของปัจจัย ตัววัดหรือเป้าหมาย
สําหรับสภาพแวดล๎อมของสถานที่ทํางานแตกตํางกัน  และการสนับสนุนบุคลากรขององค์การโดย
การกําหนดนโยบาย การบริการ  และสิทธิประโยชน์  ซ่ึงได๎มีการออกแบบให๎เหมาะสมตาม      
ความต๎องการของบุคลากรที่หลากหลาย รวมท้ังความแตกตํางของกลํุมและสํวนบุคลากร (Malcom 
Baldrige National Quality Award, 2009, p.20)  บรรยากาศในการทํางาน ถือวําเป็นปัจจัยสําคัญที่
สํงผลตํอการปฏิบัติงานที่ดีของบุคลากร  รวมทั้งสํงผลตํอความพึงพอใจของบุคลากร( Employee 
Satisfaction) การพิจารณาบรรยากาศในการทํางานมักพิจารณาปัจจั ยดังตํอไปนี้   ระบบ                
การบริหารงานขององค์การ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
สัมพันธภาพท่ีดีระหวํางผ๎ูบริหารกับบุคลากรและระหวํางบุคลากร   การมีสํวนรํวมในการบริหาร
และการแสดงความคิดเห็น เป็นต๎น  การบริหารเพื่อสร๎างบรรยากาศที่ดีในการทํางานถือเป็นภารกิจ
สําคัญเพื่อสํงเสริมให๎บุคลากรสามารถปฏิบัติงานให๎ได๎ผลตามความคาดหวังและสํงเสริมการสร๎าง
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ขององค์การ  การประเมินบรรยากาศในการทํางานจะชํวยให๎องค์การและ
ผู๎บริหารทราบถึงปัจจัยที่สํงผลกระทบตํอการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน และนําไปสํูการปรับปรุง



 64 

บรรยากาศในการทํางานและระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตํอไป  การกําหนดปัจจัยที่สํงผลกระทบ
ตํอบรรยากาศในการทํางาน อาจใช๎หลักการบริหารเป็นปัจจัยในการประเมิน เชํน จริยธรรมใน    
การบริหาร ความโปรํงใส ภาวะผู๎นํา การมี สํวนรํวม สัมพันธภาพในการทํางาน ซ่ึงการสํารวจ    
ความคิดเห็นของบุคลากรตํอปัจจัยดังกลําวอาจใช๎วิธีการตําง ๆ เชํน แบบสํารวจ ข๎อเสนอแนะ        
ข๎อร๎องทุกข์ เป็นต๎น  สํวนการสรุปและวิเคราะห์ผลการสํารวจ  อาจสรุปผลแบํงตามหนํวยงาน หรือ
ประเภทของบุคลากรนําเสนอผลการสํารวจและข๎อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงบรรยากาศการทํางานตํอ
ผู๎บริหาร (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551, หน๎า 120) 

การรักษาสภาพแวดล๎อมในการทํางาน และบรรยากาศที่สนับสนุนให๎ครูและบุคลากร     
ทุกคนมีความสุขกายสบายใจ และมีแรงจูงใจในการทํางาน  พิจารณาสภาพแวดล๎อมในการทํางาน
ขององค์การ  บรรยากาศที่ให๎การสนับสนุนครูและบุคลากร  และวิธีการที่องค์การประเมินความพึง
พอใจในการทํางานโดยมีจุดมุํงหมายเพื่อเสริมสร๎างความสุขกายสบายใจ  คว ามพึงพอใจ และ
แรงจูงใจของครูและบุคลากรโดยคํานึงถึงความต๎องการที่หลากหลายของครูและบุคลากรทุกคน
สภาพแวดล๎อมในการทํางาน  อาจรวมถึงการปรับปรุงสุขอนามัย  ความปลอดภัย  การป้องกันภัย  
การยุทธศาสตร์ ในสถานที่ทํางาน ครูและบุคลากรมีสํวนรํวมในการปรับปรุงวิธีการที่ทําให๎
สภาพแวดล๎อมในการทํางานมีความปลอดภัย  ม่ันคงและถูกสุขลักษณะสําหรับครูและบุคลากรทุก
คน  ทั้งนี้โดยคํานึงถึงสภาพแวดล๎อมในการทํางานและความต๎องการที่แตกตํางกันของแตํละบุคคล  
จุดเน๎นที่เป็นพิเศษคือ  วิธีการที่ครูและบุคลากรชํวยระบุปัจจัยที่สําคัญ  และชํวยกันปรับปรุงความ
ปลอดภัยของสถานที่ทํางาน  องค์การระบุวําได๎ใช๎ตัววัดและเป้าหมายที่เหมาะสมอะไรบ๎าง  ในการ
ติดตามสถานภาพและความก๎าวหน๎าในการปรับปรุงวิธีการประเมิน ทั้งที่เป็นทางการและไมํเป็น
ทางการ  และตัวชี้วัดที่ใช๎ระบุความสุขกายสบายใจ ความพึงพอใจ และแรงจูงใจ ของครูและ
บุคลากร  คําอธิบายนี้ควรรวมถึงวิธีการที่องค์การปรุงแตํงวิธีการและตัววัดเหลํานี้ให๎เหมาะสมกับ
กลํุมแรงงาน  ครูและบุคลากรแตํกลํุม แตํละประเภท  และการใช๎ตัวบํงชี้อ่ืน ๆ (เชํน  การรักษาครู
และบุคลากรไว๎กับองค์การ  การขาดงาน  การร๎องทุกข์  และความปลอดภัย) มาสนับสนุนการ
ประเมินวิธีการดําเนินการเพื่อเชื่อมโยงผลลัพธ์ที่ได๎จากการประเมินกับผลลัพธ์ด๎านการดําเนินงาน
ที่สําคัญขององค์การ  เพื่อกําหนดประเด็นซ่ึงต๎องทําการปรับปรุงตามลําดับความสําคัญ (Malcom 
Baldrige National Quality Award, 2009, p.25) 
 สําหรับแนวทางหรือวิธีการในการสํงเสริมสุขอนามัย ความปลอดภัย การป้องกันภัย การ
ปรับปรุงสภาพแวดล๎อมในการทํางานและอุปกรณ์ให๎เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน มีดังตํอไปนี้คือ  
1) ผู๎บริหารระดับสูงนําข๎อมูลที่เป็นประเด็นตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับ สุขอนามัย ความปลอดภัย การ
ป้องกันภัย และ สภาพแวดล๎อมในการทํางาน มาวิเคราะห์สาเหตุ ออกแบบ และจัดสภาพแวดล๎อม
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ของการทํางานให๎เหมาะสมสําหรับทุกกลํุมของบุคลากร เชํน  ด๎านสุขอนามัย โดยจัดให๎มีบริการ
ตรวจสุขภาพบุคลากรประจําปี จัดกีฬาประจําปี กิจกรรมสันทนาการตําง ๆ  ด๎านความปลอดภัย มี
บันไดหนีไฟในอาคารสูง มีระบบสปริงเกิ้ลในอาคารเพื่อป้องกันอัคคีภัย จัดให๎มีเจ๎าหน๎าที่รักษา
ความปลอดภัย  มีการแลกบัตรผํานเข๎าออกสําหรับบุคคลภายนอก ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด ห๎อง
พยาบาล เป็นต๎น  ด๎านการป้องกันภัย โดยการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภยั เป็นต๎น  ด๎านการปรับปรุง
สภาพแวดล๎อมในการทํางาน  โดยการจัดให๎มีผ๎ูรับผิดชอบด๎านสภาพแวดล๎อมเกี่ยวกับ เสียง ฝุ่น มี
การปรับภูมิทัศน์และสวนหยํอม  มีพนักงานทําความสะอาด และห๎องเล้ียงเด็ก เป็นต๎น ด๎านอุปกรณ์
ในการปฏิบัติงาน โดยการปรับปรุงอุปกรณ์การทํางานให๎ทันสมัยและใช๎งานได๎ตลอดเวลา เป็นต๎น  
2) ผู๎บริหารองค์การต๎องให๎บุคลากรมีสํวนรํวมในการกําหนดตัวชี้วัด และเป้าหมาย รวมถึงมีสํวน
รํวมในการทบทวนประเด็นตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับสุขอนามัย ความปลอดภัย การป้องกันภัย และ
สภาพแวดล๎อมในการทํางาน  3) ผู๎บริหารของสํวนราชการควรคํานึงถึงการสร๎างความสมดุล
ระหวํางชีวิตกับงาน (Quality of Work Life) ได๎แกํ  คุณภาพชีวิต ส่ิงแวดล๎อม และความสะดวก
สวัสดิการในการทํางาน  และนอกเหนือจากการทํางาน  การได๎รับการยอมรับและให๎คุณคํา
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551, หน๎า 115) 
 โดยสรุปในงานวิจัยนี้ บรรยากาศการทํางานของบุคลากร หมายถึง วิธีการที่โรงเรียนมี     
การวิเคราะห์ปัจจัยและจัดสภาพแวดล๎อมของการทํางาน ที่เกี่ยวข๎องกับสุขอนามัย ความปลอดภัย 
การป้องกันภัย ให๎เหมาะสมสําหรับทุกกลํุมของบุคลากร โดยกําหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายใน      
การปรับปรุงแตํละปัจจัยอยํางมีสํวนรํวม มีการกําหนดนโยบายของการบริการและสิทธิประโยชน์
ให๎เหมาะสมกับความต๎องการและความแตกตํางของแตํละกลํุมบุคคล 
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6. แนวความคิด การจัดการกระบวนการ 

ความส าคัญของ การจัดการกระบวนการ 

“กระบวนการ” นอกจากเป็นส่ิงสําคัญที่ใช๎ในการแปรเปล่ียนลักษณะทางกายภาพให๎กับ
ผลิตภัณฑ์แล๎ว  กระบวนการที่ดียังกํอให๎เกิดการสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับผลิตภัณฑ์แล ะบริการเพื่อ
ตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าอีกด๎วย (กิตติพงศ์ วิเวกานนท์ และคณะ, 2548, คํานํา) การจัดการ
กระบวนการนี้เป็นจุดศูนย์กลางของกระบวนการที่สําคัญทั้งหมดในเกณฑ์คุณภาพการศึกษา  เป็นที่
รวมของข๎อกําหนดตําง ๆ เพื่อให๎การจัดการกระบวนการเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพแล ะ
ประสิทธิผล  อาทิเชํน  การออกแบบการศึกษาและวิธีการให๎บริการการศึกษาอยํางมีประสิทธิผล  
การมุํงเน๎นการเรียนรู๎ของผู๎เรียน  ความเชื่อมโยงกับผู๎เรียน  ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย  ผู๎สํงมอบและ
คูํความรํวมมือ  รวมท้ังการมุํงเน๎นกระบวนการซ่ึงเน๎นการเรียนรูเ๎ป็นสําคัญ  ซ่ึงสร๎างคุณคําสําหรับผ๎ู
มีสํวนได๎สํวนเสียทุกฝ่าย  ตลอดจนการประเมินผล  การปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง  และการเรียนรู๎
ระดับองค์การ  ทั้งนี้กระบวนการสนับสนุนหลักขององค์การ อาจรวมถึงการทําวิจัย และการให๎ 
บริการชุมชนที่สําคัญตามความเหมาะสมกับพันธกิจขององค์การ  ความคลํองตัว  ประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานซ่ึงสํงผลตํอรายรับ  และการลดรอบเวลา  มีความสําคัญมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ตํอการ
จัดการกระบวนการ  ตลอดจนการออกแบบโครงสร๎างองค์การ  กลําวคือ  “ความคลํองตัว” หมายถึง
ความสามารถขององค์การในการปรบัตัวอยํางรวดเร็ว  ยืดหยุํนและมีประสิทธิผลตํอความต๎องการที่
เปล่ียนแปลง  ความคลํองตัวอาจหมายถึงการเปล่ียนแปลงอยํางรวดเร็วในรายวิชาที่เปิดสอน จาก
รายวิชาหนึ่งไปอีกรายวิชาหนึ่ง  การตอบสนองตํอความต๎องการที่เปล่ียนแปลงในอยํางฉับไว  หรือ
ความสามารถให๎บริการที่หลากหลายตรงกับความต๎องการของผู๎เรียน  ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับลักษณะทาง
กลยุทธ์และตลาดขององค์การ  ความคลํองตัวยังหมายรวมถึงการตัดสินใจที่จะจัดหาจากภายนอก  
การทําข๎อตกลงกับผ๎ูสํงมอบหลักและการตกลงทําความรํวมมือในรูปแบบใหมํ ๆ ความยืดหยุํนอาจ
จําเป็นต๎องอาศัยกลยุทธ์พิเศษ  การนําเสนอหลักสูตรที่มีลักษณะพิเศษ  การรํวมกันใช๎ส่ิงอํานวย
ความสะดวกทางการศึกษาของคณาจารย์และบุคลากร  ตลอดจนการให๎การฝึกอบรมเฉพาะทาง  
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานซ่ึงสํงผลตํอรายรับ และการลดรอบเวลามักต๎องอาศัยกลยุทธ์         
การจัดการกระบวนการที่คลํองตัว  จึงมีควมจําเป็นอยํางยิ่งที่องค์การต๎องใช๎ประโยชน์จากตัววัดที่
สําคัญเพื่อติดตามการบวนการจัดการโดยรวมขององค์การในทุกด๎าน (Education Criteria for 
Performance Eccellence, 2003, p.62)  

ดังนั้น การจัดการกระบวนการ จึงหมายถึง วิธีการที่องค์การใช๎เพื่อให๎งานลุลํวง โดยเน๎นที่
ความสําคัญ การปกป้อง และการใช๎ประโยชน์จากความสามารถพิเศษเพื่อความสําเร็จและความ
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ยั่งยืนขององค์การ โดยเฉพาะอยํางยิ่งการเตรียมพร๎อมตํอภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให๎มั่นใจวํา
องค์การสามารถปฏิบัติการได๎อยํางตํอเนื่อง (สํานักงานรางวัลคุณภาพแหํงชาติ, 2553, หน๎า 140)   

การจัดการกระบวนการมุํงเน๎นที่ความคลํองตัว การลดต๎นทุน และการลดรอบเวลา ซ่ึง
องค์การควรจัดการกระบวนการให๎มีความสามารถในการปรับตัวหรือการตอบสนองอยํางรวดเร็ว 
ยืดหยุํนและมีประสิทธิผลตํอความต๎องการที่เปล่ียนแปลง หรือความสามารถในการบริการที่
หลากหลายตามความต๎องการของผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียเฉพาะราย  ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์การ  นอกจากนี้ การจัดการกระบวนการยังครอบคลุมถึงการออกแบบงานที่
ตัดสินใจวําจ๎างหนํวยงานภายนอกให๎ดําเนินการแทน  การทําข๎อตกลงกับผู๎สํงมอบผลิตภัณฑ์หรือ
บริการที่สําคัญ  และการทําข๎อตกลงด๎านความรํวมมือในรูปแบบแปลกใหมํ  ความยืดหยุํนอาจ
จําเป็นต๎องอาศัยกลยุทธ์ที่จําเป็นและใช๎ประโยชน์จากตัวชี้วัดที่สําคัญเพื่อติดตามทุกแงํทุกมุมของ
การจัดการกระบวนการโดยรวม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551, หน๎า 124) 

ในหัวข๎อนี้จึงแบํงออกเป็นตัวแปรยํอย 2 ตัวแปรคือ 1) ระบบงาน และ 2) กระบวนการ
ทํางาน โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

6.1 ระบบงาน หมายถึง วิธีการที่องค์การใช๎ในการออกแบบระบบงาน และกําหนด
กระบวนการสําคัญที่สํงมอบคุณคาํแกํลูกคา๎  การเตรียมพร๎อมตํอภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น  และการ
ทําให๎องค์การประสบความสําเร็จและยั่งยืนขององค์การ  ระบบงานอาจรวมถึงวิธีการที่องค์การใช๎
ในการทํางานให๎สําเร็จ ซ่ึงเกี่ยวข๎องกับบุคลากรขององค์การ  ผู๎สํงมอบและคูํความรํวมมืออยํางเป็น
ทางการที่สําคัญ  คูํสัญญา  คูํความรํวมมืออยํางไมํเป็นทางการ  และสํวนอ่ืน ๆ ในหํวงโซํอุปทานที่
จําเป็นตํอการผลิตและสํงมอบผลิตภัณฑ์  รวมท้ังกระบวนการทางธุรกจิและกระบวนการสนับสนุน  
ระบบงานจะประสานกระบวนการทํางานภายในกับแหลํงทรัพยากรตําง ๆ จากภายนอกที่จําเป็นตํอ
การพัฒนาการผลิตและสํงมอบผลิตภัณฑ์ให๎แกํลูกค๎า  และทําให๎องค์การได๎รับความสําเร็จในตลาด 
(Malcom Baldrige National Quality Award, 2009, p.21) ระบบงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต๎องอาศัยการออกแบบที่มีประสิทธิผล  การมุํงเน๎นที่การป้องกัน  ความเชื่อมโยงกับ
ลูกค๎า ผ๎ูสํงมอบ  และคูํความรํวมมืออยํางเป็นทางการและไมํเป็นทางการ  รวมทั้งการมุํงเน๎นการ
สร๎างคุณคําตํอผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียที่สําคัญทั้งหมด  ผลการดําเนินการด๎านการปฏิบัติการรอบเวลา  
การเตรียมความพร๎อมตํอภาวะฉุกเฉิน  รวมถึงการประเมินผล  การปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง            
การสร๎างนวัตกรรม  และการเรียนรู๎ระดับองค์การซ่ึงหัวข๎อนี้กําหนดให๎มีสารสนเทศและคําอธิบาย
เกี่ยวกับกระบวนการทํางานที่สําคญั  รวมท้ังข๎อกําหนดเฉพาะของกระบวนการเหลํานั้น  ข๎อกําหนด
ดังกลําวอาจรวมถึงการใช๎ความคลํองตัว(ความรวดเร็วและความยืดหยุํน)  เพื่อปรับตัวตํอ             
การเปล่ียนแปลง (สํานักงานรางวัลคุณภาพแหํงชาติ, 2553, หน๎า 140)   
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ความคลํองตัว การลดต๎นทุน และการลดรอบเวลา มีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ตํอ         
การจัดการกระบวนการและการออกแบบโครงสร๎างองค์การในทุกแงํมุม  คําอธิบายงําย ๆ ของ 
“ความคลํองตัว”  หมายถึง  ความสามารถขององค์การในการปรับตัวอยํางรวดเร็ว ยืดหยุํน  และมี
ประสิทธิผลตํอความต๎องการที่ปรับเปล่ียน  ความคลํองตัว  อาจหมายถึงการเปล่ียนผลิตภัณฑ์อยําง
รวดเร็ว  การตอบสนองอยํางรวดเร็วตํอความต๎องการเปล่ียนแปลงอยูํเสมอ  หรือความสามารถใน
การบริการที่หลากหลายตามความต๎องการของลูกค๎าแตํละราย  ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับกลยุทธ์ขององค์การ
และตลาด  ความคลํองตัวยังหมายถึงการตัดสินใจวําจ๎างให๎องค์การภายนอกดําเนินการแทน  การทํา
ข๎อตกลงกับผู๎สํงมอบที่สําคัญ และการสร๎างความรํวมมืออยํางเป็นทางการในรูปแบบใหมํ ๆ     
ความยืดหยุํนอาจจําเป็นต๎องใช๎กลยุทธ์พิเศษ  เชํน  การออกแบบชิ้นสํวนที่ถอดประกอบได๎  การใช๎
ชิ้นสํวนรํวมกัน  การใช๎สายการผลิตรํวม  รวมถึงการฝึกอบรมเฉพาะด๎าน  การลดต๎นทุนและการลด
รอบเวลา  มักเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการจัดการกระบวนการแบบ Lean การลดของเสียและปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์มักเกี่ยวกับโครงการ Six Sigma ดังนั้น  จึงมีความจําเป็นอยํางยิ่งท่ีจะใช๎ตัววัดที่สําคัญเพื่อ
ติดตามการจัดการกระบวนการทั้งหมดในทุกแงํมุม (สํานักงานรางวัลคุณภาพแหํงชาติ, 2553, หน๎า 
140)  

โดยสรุป ในงานวิจัยนี้ การออกแบบระบบงาน หมายถึง วิธีการที่โรงเรียนใช๎ในการ
กําหนดสมรรถนะหลักของโรงเรียน การออกแบบระบบงานและกระบวนการที่สําคัญเพื่อสร๎าง
คุณคําให๎นักเรียนและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ทําให๎เกิดผลสูงสุดตํอการเรียนรู๎และความสําเร็จของ
นักเรียน ทําให๎โรงเรียนประสบความสําเร็จและยั่งยืน รวมท้ังเตรียมความพร๎อมสําหรับภาวะฉุกเฉิน
ที่อาจเกิดขึ้น และหัวข๎อ ระบบงาน นี้ สามารถแบํงออกเป็นตัวชี้วัดยํอย 3 ตัว คือ 1) การออกแบบ
ระบบงาน 2) กระบวนการทํางานที่สําคัญ  และ 3) การเตรียมพร๎อมตํอภาวะฉุกเฉิน โดยมี
รายละเอียดดังตํอไปนี้ 

    6.1.1 การออกแบบระบบงาน หมายถึง วิธีการที่องค์การใช๎ในการออกแบบและสร๎าง
นวัตกรรมด๎านระบบงานโดยรวม  รวมท้ังวิธีการที่ใช๎ตัดสินวํากระบวนการใดในระบบงานโดยรวม
เป็นกระบวนการภายในองค์การ(กระบวนการทํางานที่สําคัญขององค์การ)  และกระบวนการใดจะ
ใช๎ทรัพยากรจากแหลํงภายนอก  รวมถึงระบบงานและกระบวนการทํางานที่สําคัญขององค์การมี
ความสัมพันธ์และใช๎ประโยชน์จากความสามารถพิเศษของ องค์การ ซ่ึงวิธีการนี้ทําให๎เห็น         
ความเชื่อมโยงท่ีชัดเจนกับความสามารถพิเศษขององค์การ  ซ่ึงคนทั่วไปมักมองไมํเห็นคุณคําวําเป็น
ที่มาสําคัญในการทําให๎องค์การเกิดความยั่งยืน  มีความได๎เปรียบในการแขํงขัน และเป็นที่ยอมรับ
ในตลาด (Malcom Baldrige National Quality Award, 2009, p.21) กลําวโดยรวม การออกแบบที่มี
ประสิทธิผลจะต๎องคํานึงถึงผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียทั้งหมดในหํวงโซํคุณคํา  หากมีโครงการออกแบบ
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หลายโครงการพร๎อมกัน  หรือหากผลิตภัณฑ์มีการใช๎ช้ินสํวน  อุปกรณ์  และส่ิงอํานวยความสะดวก
รํวมกับผลิตภัณฑ์อ่ืน องค์การอาจต๎องให๎ความสําคัญกับการใช๎ทรัพยากรรํวม ซ่ึงอาจเป็นวิธีการ
หนึ่งในการลดต๎นทุนตํอหนํวยและลดเวลาในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหมํสํูตลาดได๎อยํางมาก
(สํานักงานรางวัลคุณภาพแหํงชาติ, 2553, หน๎า 142)   

ส่ิงสําคัญประการแรกที่เป็นจุดเริ่มต๎นของกระบวนการออกแบบนั้น  ต๎องทราบกํอนวําเรา
จะออกแบบอะไร? (What?) และจะออกแบบส่ิงนั้นได๎อยํางไร? (How?) ในกระบวนการออกแบบ
ดั้งเดิมที่เคยใช๎ในอดีตนั้น  ผู๎ผลิตมักจะกําหนดหรือระบุคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรือบริการเอง  
และกระบวนการออกแบบโดยสํวนใหญํจะมีลักษณะที่เรียกวํา เป็นไปตามลําดับ  (Sequential 
Engineering) กลําวคือ  กลํุมคนแตํละกลํุมจะมีหน๎าที่เฉพาะในการทําการออกแบบแตํละขั้นตอน  
เชํน  ขั้นตอนกําหนดคุณสมบัติ  กําหนดโดย  ผ๎ูจัดการฝ่ายออกแบบ  เสร็จแล๎วสํงตํอให๎หนํวยงานที่
ทําหน๎าที่ตรวจสอบ  หากไมํมีข๎อผิดพลาดจะสํงตํอให๎หนํวยงานที่ผลิตต๎นแบบ (Prototype) เป็นต๎น  
สําหรับปัจจุบัน  กระบวนการออกแบบได๎ถูกปรับปรุงให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงขึ้น 
โดยเราเรียกกระบวนการออกแบบนี้วํา “Concurrent Engineeing” ซ่ึงได๎มีการปรับปรุงเพื่อลด
ข๎อเสียตําง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนออกแบบแบบเดิม เชํน  ให๎ความสนใจและมุํงเน๎นที่ลูกค๎าและ
ตลาดวําเขาต๎องการอะไร? และเราจะทําอะไรให๎เขา? มีการกระจายหน๎าที่ในการออกแบบโดยใช๎
สารสนเทศและการวิเคราะห์  ปรับลดขั้นตอนของกระบวนการออกแบบลงจากเดิมโดยนํา
หนํวยงานตําง ๆ ท่ีเกี่ยวข๎องเข๎ามาพิจารณารํวมกันทําให๎สามารถออกแบบได๎อยํางเหมาะสมและใช๎
เวลาได๎เร็วยิ่งขึ้น (กิตติพงศ์  วิเวกานนท์ และคณะ, 2548, หน๎า 36)  

โดยสรุป ในงานวิจัยนี้ การออกแบบระบบงาน หมายถึง ลักษณะที่โรงเรียนใช๎ออกแบบ
ระบบงานที่ครอบคลุมภารกิจทุกด๎าน ได๎แกํ ด๎านวิชาการ บุคคล งบประมาณ และบริหารงานทั่วไป 
โดยมุํงให๎นักเรียนและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย เพื่อนําไปสํูการบรรลุวิสัยทัศน์ รวมถึงกระบวนการใน
ระบบงานต๎องมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันโดยใช๎ประโยชน์จากสมรรถนะหลัก 

    6.1.2 กระบวนการท างานที่ส าคัญ  หมายถึง กระบวนการสร๎างคุณคําท่ีสําคญัที่สุดภายใน
องค์การ  ซ่ึงอาจรวมถึงกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์และการสํงมอบ  การสนับสนุนลูกค๎า การ
จัดการหํวงโซํอุปทาน  กระบวนการทางธุรกิจ  และกระบวนการสนับสนุนกระบวนการทํางานที่
สําคัญหมายถึงกระบวนการตําง ๆ ท่ีเกี่ยวข๎องกับบุคลากรสํวนใหญํขององค์การ  และสร๎างคุณคํา
ตํอลูกค๎า ผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย และผู๎ถือห๎ุน (Malcom Baldrige National Quality Award, 2009, p.21)
กระบวนการทํางานที่สําคัญขององค์การ อาจรวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการทางธุรกิจที่ไมํเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  ซ่ึงผู๎นําระ ดับสูงพิจารณาวํามีความสําคัญตํอ
ความสําเร็จและการเติบโตขององค์การ  กระบวนการดังกลําวมักเกี่ยวข๎องกับความสามารถพิเศษ
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ขององค์การ  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  และปัจจัยแหํงความสําเร็จที่สําคัญอยํางยิ่งขององค์การ  
กระบวนการธุรกิจที่สําคัญอาจรวมถึงกระบวนการสร๎างนวัตกรรม  การวิจัยและพัฒนา การจัดหา
เทคโนโลยี การจัดการสารสนเทศและความรู๎  การจัดการหํวงโซํอุปทาน  การเป็นคูํความรํวมมือกับ
ผู๎สํงมอบ การวําจ๎างให๎องค์การภายนอกดําเนินการแทนการควบรวบและครอบครองกิจการ         
การขยายไปสํูตลาดโลก การจัดการโครงการ  รวมทั้งกระบวนการขายและ การตลาด  สําหรับ
องค์การที่ไมํแสวงหาผลกําไร  กระบวนการทางธุรกิจที่สําคัญอาจรวมถึงการระดมทุน  การสร๎าง
ความสัมพันธ์กับส่ือ  การมีสํวนในการผลักดันนโยบายสาธารณะ  เนื่องจากลักษณะของ
กระบวนการเหลํานี้มีความหลากหลาย  จึงอาจทําให๎ข๎อกําหนดและผลการดําเนินการของแตํละ
กระบวนการมีความแตกตํางกันอยํางส้ินเชิง  กระบวนการทํางานที่สําคัญขององค์การรวมถึง
กระบวนการที่สนับสนุนการปฏิบัติงานประจําวันและการสํงมอบผลิตภัณฑ์  แตํมักไมํได๎รับ       
การออกแบบในรายละเอียดรํวมกับผลิตภัณฑ์  ข๎อกําหนดของกระบวนการสนับสนุนตามปกติไมํ
ขึ้นอยูํกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์มากนัก  แตํขึ้นอยูํกับข๎อกําหนดภายในขององค์การเป็นสําคัญ  
จึงต๎องมีการบูรณาการและประสานงานกันเป็นอยํางดีเพื่อให๎มั่นใจวํามีการเชื่อมโยงและได๎ผล    
การดําเนินการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  กระบวนการสนับสนุอาจรวมถึงกระบวนการ
ด๎านการเงินและบัญชี  การจัดการอาคารสถานที่  งานบริการด๎านกฎหมาย  งานบริการด๎าน
ทรัพยากรบุคคล  การประชาสัมพันธ์และงานด๎านบริหารอ่ืน ๆ (สํานักงานรางวัลคุณภาพแหํงชาติ, 
2553, หน๎า 141)   

กระบวนการที่สําคัญที่สุดของกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ได๎แกํ  การเข๎า
ใจความต๎องการของลูกค๎าและสามารถแปลงความต๎องการของลูกค๎าออกมาเป็นผลิตภัณฑ์และ
บริการตามที่ลูกค๎าต๎องการ  ดังนั้น  จึงมีความจําเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องเริ่มจากความเข๎าใจความ
ต๎องการของลูกค๎าหรือส่ิงที่ลูกค๎าเพรียกหา  ซ่ึงเรียกวํา “เสียงของลูกค๎า” (Voice of Customer) 
หลังจากนั้น เราจึงจําแนกความต๎องการนี้ออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 1) ความต๎องการที่นําตื่นเต๎น 
(Exciting Requirements) 2) ความต๎องการที่คาดหวัง (Expected Requirements) 3) ความต๎องการที่
เป็นพื้นฐาน (Basic Requirements) (กิตติพงศ์  วิเวกานนท์ และคณะ, 2548, หน๎า 39)  หลังจากนี้เรา
จะพิจารณาและศึกษาถึงการประสานงานและการออกแบบกระบวนการเพื่อบรรลุข๎อกําหนดที่
สําคัญของการปฏิบัติงาน ซ่ึงก็คือ การมุํงตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า นั่นเอง  ในการนี้
จําเป็นต๎องมีการประสานงานรํวมกันระหวํางหนํวยงานตําง ๆ ท่ีมีสํวนเกี่ยวข๎องตลอดกระบวนการ
ออกแบบซ่ึงได๎แกํ  สํวนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์  การตลาด  การผลิต  การทดลองการผลิต  และการนํา
ผลิตภัณฑ์ใหมํเข๎าสํูตลาด  เป็นต๎น  กระบวนการออกแบบที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะต๎อง
สามารถแปลงความต๎องการของลูกค๎าออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต๎องการนั้นอยําง
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สมบูรณ์  โดยที่ใช๎ทรัพยากร เวลา และคําใช๎จํายให๎คุ๎มคํามากที่สุด  ซ่ึง Concurrent Engineering ก็
คือ  หนึ่งในวิธีการนั่นเอง  บริษัทชั้นนําระดับโลกนิยมใช๎การบวนการออกแบบด๎วยวิธีการ 
Concurrent Engineering  ในการลดเวลาของกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  มากกวํา
การใช๎วิ ธีการ Sequential Engineering ข๎อดีประการสําคัญประการหนึ่งของ Concurrent 
Engineering  ก็คือการเน๎นการใช๎ทีมงานประสานข๎ามหนํวย (Corss-Functional Team) ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหมํ  ทีมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถแบํงหน๎าที่ออกเป็น 3 ทีม  คือ  ทีม
บริหารโครงการ  ทีมด๎านเทคนิค  และทีมออกแบบและสร๎างผลิตภัณฑ์  การบูรณาการและการ
ประสานงานทั้ง 3 ทีมเข๎าด๎วยกันจะมีความยุํงยากเพียงไรนั้นจะขึ้นอยูํกับความซับซ๎อนของ
โครงการนั่นเอง  โดยปกติทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ทีม จะประกอบด๎วยสมาชิกที่มาจากหลาย ๆ 
หนํวยงานภายในองค์การเพื่อรํวมกันในการส่ือสารคุณลักษณะทางคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตลอดทั้ง
ทั้งองค์การ (กิตติพงศ์  วิเวกานนท์ และคณะ, 2548, หน๎า 40) 

ในมุมมองด๎านการศึกษาได๎แบํงกระบวนการทํางานที่สําคัญออกเป็น 2 ประเภทคือ 
กระบวนการทํางานหลัก และ กระบวนการสนับสนุน,  กระบวนการทํางานหลัก ได๎แกํ การจัดทํา
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน การพัฒนาบุคลากร  สํวน
กระบวนการสนับสนุน ได๎แกํ เทคโนโลยีและสารสนเทศ การเงินและพัสดุ กิจกรรมพัฒนานักเรียน 
และภาคีเครือขําย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, หน๎า 62)  

ดังนั้นในงานวิจัยนี้ กระบวนการทํางานที่สําคัญ หมายถึง วิธีการที่โรงเรียนกําหนด
กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนที่สอดคล๎องกับพันธกิจและส่ิงเสริมความเป็นเลิศของ
โรงเรียน มีการจัดทําข๎อมูลของกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนที่ตอบสนองความ
ต๎องการของกลํุมนักเรียน ชุมชน และสังคมโลกในปัจจุบันและอนาคต มีการออกแบบและสร๎าง
นวัตกรรมของกระบวนการทํางานเพื่อตอบสนองข๎อกําหนดที่สําคัญ โดยใช๎สารสนเทศกลํุม
นักเรียนและนักเรียนรายบุคคล ควบคุมและปรับปรุงกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน 

    6.1.3 การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉนิ หมายถึง วิธีการที่องค์การดําเนินการเพื่อให๎มัน่ใจ
วําระบบงานและสถานที่ทํางานมีการเตรียมพร๎อมตํอภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน ระบบการ
เตรียมพร๎อมตํอภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินดังกลําวได๎คํานึงถึงการป้องกัน การจัดการ  ความตํอเนื่อง
ของการดําเนินการ และการทําให๎คืนสํูสภาพเดิม ซ่ึงภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน  อาจเกี่ยวกับสภาพ
อากาศ สาธารณูปโภค  การป้องกันภัยหรือเกิดจากภาวะฉุกเฉินในระดับท๎องถ่ินหรือระดับชาติ  
รวมถึงการแพรํของโรคระบาด การเตรียมพร๎อมตํอภาวะฉุกเฉินที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Malcom Baldrige National Quality Award, 2009, p.21) ความพยายามขององค์การในการทําให๎
มั่นใจวําสามารถดําเนินงานได๎อยํางตํอเนื่องในภาวะฉุกเฉิน  องค์การควรคํานึงถึงการปฏิบัติงานใน
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ทุกแงํทุกมุมที่จําเป็นตํอการสํงมอบผลิตภัณฑ์ให๎แกํลูกค๎า  ในการวางแผน  องค์การต๎องคํานึงถึงทุก
กระบวนการทํางานที่สําคัญ  พันธกิจขององค์การ ความต๎องการและข๎อกําหนดของลูกค๎าจะเป็น
แนวทางให๎องค์การกําหนดระดับการให๎บริการแกํลูกค๎า  ตัวอยํางเชํน  องค์การให๎บริการด๎าน
สาธารณูปโภคมักมีความจําเป็นในการคํานึงถึงบริการตําง ๆ เหลํานี้มากกวําองค์การธุรกิจอ่ืน  
องค์การที่ไมํแสวงหาผลกําไรท่ีมีภารกิจที่ต๎องตอบสนองในภาวะฉุกเฉินจําเป็นอยํางยิ่งจะต๎องมีการ
เตรียมพร๎อมในการให๎บริการ  ความพยายามทําให๎องค์การดําเนินงานได๎อยํางตํอเนื่องควรประสาน
กับความพยายามในการทําให๎มั่นใจวําองค์การมีข๎อมูลและสารสนเทศที่พร๎อมใช๎งาน (สํานักงาน
รางวัลคุณภาพแหํงชาติ, 2553, หน๎า 142) 

แนวทางและวิธีการในการทําให๎สถานที่ทํางานมีการเตรียมพร๎อมตํอภาวะฉุกเฉินและภัย
พิบัติ  เพื่อให๎สามารถดําเนินภารกิจไปได๎อยํางตํอเนื่อง  องค์การควรดําเนินการดังตํอไปนี้               
1) องค์การต๎องจัดทําแผนการเตรียมความพร๎อมของบุคลากรในการป้องกันเหตุฉุกเฉิน เชํน          
การซ๎อมหนีไฟ การใช๎อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย  2) การจัดตั้งทีมงานด๎านการป้องกันเหตุฉุกเฉิน 
พร๎อมแจ๎งชํองทางในการติดตํอ หรืออาจกําหนดสายดํวนสําหรับกรณีฉุกเฉิน  3) ทดสอบตามแผน
อยํางจริงจัง เชํน การซักซ๎อมอพยพหนีภัย  (ไฟไหม๎ แผํนดินไหว)  4) จัดทําให๎มีคูํมือ และ              
การประกาศแผนการซักซ๎อมให๎บุคลากรทราบโดยทั่วถึง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, 2551, หน๎า 115) 

โดยสรุป ในงานวิจัยนี้ การเตรียมพร๎อมตํอภาวะฉุกเฉิน หมายถึง วิธีการที่โรงเรียน
ดําเนินการจัดเตรียมความพร๎อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินโดยคํานึงถึงการป้องกัน การ
จัดการ การแก๎ไข และการฟื้นฟูอยํางตํอเนื่อง ภายใต๎มาตรการที่เหมาะสมและรัดกุม 

6.2 กระบวนการท างาน  หมายถึง  วิธีการที่องค์การออกแบบ นํากระบวนการนํางานที่
สําคัญไปปฏิบัติ  จัดการ และปรับปรุง เพื่อสํงมอบคุณคําแกํลูกค๎า  รวมทั้งทําให๎องค์การประสบ
ความสําเร็จและยั่งยืน (Malcom Baldrige National Quality Award, 2009, p.22) ในการจัดการ
กระบวนการทั้งหมดขององค์การ  เพื่อมุํงสํูการเป็นกระบวนการสร๎างคุณภาพนั้น  แตํละ
กระบวนการต๎องมีการดําเนินการตามเกณฑ์ตําง ๆ ที่สอดคล๎องกับวงจร DRMP (Defing-Repeat-
Measure-Predict)  ซ่ึงมีความคล๎ายกับการใช๎งานวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act)  ที่เราคุ๎นเคย
นั้นเอง  เริ่มต๎นจากทุกกระบวนการต๎องมีการกําหนดขอบเขตการดําเนินงาน  (Definding) วํา  
เริ่มต๎นและส้ินสุดตรงไหนซ่ึงเรียกวํา Key Precesses พร๎อมทั้งกําหนดความต๎องการที่สําคัญของ
กระบวนการ (Key Precess Requirements) โดยการนําข๎อมูลจากผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholders) 
มาใช๎  ซ่ึงความต๎องการที่สําคัญของกระบวนการหลัก ๆ คงหนีไมํพ๎นเรื่องของต๎นทุน (Cost) ที่ต่ํา
หรือทําให๎สามารถแขํงขันได๎  คุณภาพ (Quality) หรือความพึงพอใจของลูกค๎า  กําลังการผลิตหรือ
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การให๎บริการได๎ของกระบวนการ (Capaticy) และการสํงมอบที่รวดเร็วถูกต๎อง(Delivery) นั่นเอง 
แตํสําหรับกระบวนการออกแบบ (Desing Process) ยังต๎องมีการเพิ่มเติมในเรื่องการนําการเปล่ียน- 
แปลง (Changes) ของตลาดหรือลูกค๎ามาใช๎ในการออกแบบและการนําเอาเทคโนโลยีใหมํ ๆ มาใช๎
ในระบบอีกด๎วย การดําเนินงานอยํางตํอเนื่องจนเปรียบเสมือนเป็นกิจวัตรประจําวัน (Repeat) ก็คือ 
การปฏิบัติงานประจําวัน (Day-to-Day Operations) ในกระบวนการอยํางตํอเนื่องโดยมีการควบคุม
กระบวนการให๎เป็นไปตามความต๎องการที่สําคัญของกระบวนการซ่ึงได๎กําหนดไว๎อยํงเป็นระบบ  
บางครั้งเราอาจเรียกวําเป็นการบริหารงานประจําวัน (Daily Management) ก็ได๎  พร๎อมกันนี้จะต๎อง
มีการวัด (Measurement) วํา ส่ิงที่ทําเป็นไปตามความต๎องการที่สําคัญของกระบวนการนั้น ๆ 
หรือไมํโดยจะต๎องกําหนดเป็นตัวชี้วัดหลักของผลการดําเนินการ (Key Performance Indicators: 
KPIs) พร๎อมท้ังต๎องมีการนําเอาข๎อมูลจากตัววัดในกระบวนการ (In-precess Measures) และข๎อมูล
ขณะเกิดขึ้นจริง (Real-time Inputs) จากลูกค๎า  ผู๎สํงมอบหรือคูํค๎ามาใช๎ในการจัดการกระบวนการ
อีกด๎วย ในด๎านการควบคุมคุณภาพจะต๎องแสดงวิธีการในการตรวจสอบ (Inspection) ทดสอบ 
(Test) และตรวจประเมิน (Audit) กระบวนการจะเลือกแบบไหนขึ้นอยูํกบัลักษณะของกระบวนการ 
นอกจากนี้ยังต๎องพิจารณาต๎นทุนในภาพรวม โดยนอกจากจะต๎องมีการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการแล๎วยังต๎องดําเนินการกระบวนการเชิงป้องกัน(Prevention-based Process) เพื่อควบคุม
ต๎นทุนการตรวจสอบและทดสอบอีกด๎วย  สําหรับกระบวนการออกแบบเน๎นวํา การวัดนั้นต๎อง
ครอบคลุมถึงคุณภาพ รอบเวลาการเรียนรู๎จากโครงการในอดีต  การควบคุมต๎นทุนเทคโนโลยี  และ
ผลิตภาพ  พร๎อมทั้งต๎องมีการแสดงถึงการประสานงานการทดสอบระบบ  กระบวนการและวิธี
ป้องกันไมํให๎เกิดข๎อบกพรํอง (Trouble-free) ตําง ๆ ด๎วย ในสํวนสุดท๎ายซ่ึงได๎แกํ การพยากรณ์
(Predict) กลําวคือ บริษัทจะต๎องมีแผนงานที่คาดหมายและหวังผลอยํางเป็นรูปธรรมในอนาคต  ซ่ึง
สามารถทําให๎โดยมีการปรับปรุงกระบวนการ (Process Improvement) ที่สอดคล๎องกับความ
ต๎องการที่สําคัญของกระบวนการและต๎องแสดงถึงการเผยแพรํการปรับปรุง  (Improvement 
Sharing) ไปยังหนํวยงานอ่ืน ๆ รวมท้ังผ๎ูสํงมอบหรือคูํค๎าอีกด๎วย  ผลของการปรับปรุงที่เกิดขึ้นจะ
ถูกนําไปเปรียบเทียบกับความต๎องการที่สําคัญของกระบวนการเพื่อปรับทิศทางของกระบวนการให๎
ดียิ่งขึ้นตํอไป (กิตติพงศ์  วิเวกานนท์ และคณะ, 2548, หน๎า 28) ในการศึกษาหัวข๎อ กระบวนการ
ทํางาน นี้ สามารถแบํงออกเป็นตัวชี้วัดยํอย 3 ตัวชี้วัด คือ 1) การออกแบบกระบวนการทํางาน                
2) การจัดการกระบวนการทํางาน และ 3) การปรับปรุงกระบวนการทํางาน โดยมีรายละเอียด
ดังตํอไปนี้ 

     6.2.1 การออกแบบกระบวนการท างาน  หมายถึง วิธีการที่องค์การใช๎ในการออกแบบ
และสร๎างนวัตกรรมของกระบวนการทํางาน เพื่อให๎เป็นไปตามข๎อกําหนดที่สําคัญ องค์การมี 
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วิธีการในการนําเทคโนโลยีใหมํ  ความรู๎ขององค์การ และความคลํองตัวที่อาจจําเป็นในอนาคต  มา
พิจารณาในการออกแบบกระบวนการเหลํานี้  องค์การนําเรื่องของรอบเวลา  ผลิตภาพ การควบคุม
ต๎นทุน   รวมทั้งปัจจัยด๎านประสิทธิภาพและประสิทธิผลอ่ืน ๆ มาพิจารณาในการออกแบบ
กระบวนการเหลํานี้(Malcom Baldrige National Quality Award, 2009, p.22) ในกระบวนการตําง ๆ 
นั้น  ต๎องมีการออกแบบกระบวนการ เพื่อให๎ได๎ขั้นตอนและข๎อกําหนดของแตํล ะขั้นตอนใน
กระบวนการ  ซ่ึงในการออกแบบกระบวนการ ต๎องมีการพิจารณาถึงปัจจัยตําง ๆ ที่สํงผลตํอ
กระบวนการ เชํน ความต๎องการของผ๎ูรับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย  องค์ความรู๎และเทคโนโลยี
ขององค์การ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การควบคุมคําใช๎จําย เป้าหมายของ องค์การ รวมถึง
ทรัพยากรอ่ืน ๆ ด๎วย  เมื่อองค์การออกแบบกระบวนการและได๎มาซ่ึงกระบวนการ องค์การควรต๎อง
มีการพัฒนากระบวนการเพื่อให๎สอดคล๎องกับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอยูํตลอดเวลา (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551, หน๎า 147) 

แนวทางการออกแบบกระบวนการขององค์การอาจมีความแตกตํางกันขึ้นกับลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์วําเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีออกแบบใหมํ  ที่เป็นการปรับเปล่ียนของรูปแบบ  หรือที่เกี่ยวกับการ
เปล่ียนกระบวนการทํางานไมํวําจะมากหรือน๎อย องค์การควรคํานึงถึงข๎อกําหนดที่สําคัญของ
ผลิตภัณฑ์  ปัจจัยที่ต๎องนํามาพิจารณาในการออกแบบกระบวนการทํางานครอบค ลุมถึงความ
ปลอดภัย สมรรถนะของผลิตภัณฑ์ในระยะยาว  ผลกระทบตํอส่ิงแวดล๎อม  กระบวนการผลิตที่เป็น
มิตรตํอส่ิงแวดล๎อม (Green Manufacturing) ขีดความสามารถในการวัด  ขีดความสามารถของ
กระบวนการ  การนําไปผลิตได๎งําย  การบํารุงรักษาได๎งําย  รูปแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการมีให๎เลือก
ตามความหลากหลายของความคาดหวังของลูกค๎า  ขีดความสามารถของผ๎ูสํงมอบ  และความจําเป็น
ด๎านเอกสาร  การออกแบบที่มีประสิทธิผลต๎องคํานึงถึงรอบเวลาและผลิตภาพของกระบวนการผลิต
และสํงมอบด๎วย  ซ่ึงอาจต๎องวิเคราะห์ขั้นตอนของกระบวนการผลิตหรือบริการ  และออกแบบหรือ
ปรับรื้อกระบวนการดังกลําวใหมํ (Reengineering) เพื่อให๎มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  รวมท้ังตอบสนอง
ตํอความต๎องการของลูกค๎าที่เปล่ียนแปลงไป(สํานักงานรางวัลคุณภาพแหํงชาติ, 2553, หน๎า 143) 
กระบวนการออกแบบ เป็นกระบวนการพื้นฐานที่สําคัญที่จะทําให๎เกิดความพึงพอใจแกํลูกค๎า  หาก
กระบวนการออกแบบไมํได๎คํานงึถึงเสียงของลูกค๎า (Voice of contomer) แล๎ว  การออกแบบยํอมจะ
ไมํเข๎าถึงความต๎องการที่แฝงเร๎นของลูกค๎า  นอกจากนั้นกระบวนการถํายทอดเพื่อสํงผํานความ
ต๎องการของลูกค๎าไปยังกระบวนการลําดับตํอๆ ไป  ก็เป็นเรื่องที่สําคัญไมํยิ่งหยํอนไปกวํากัน  
เนื่องจากหากถํายทอดหรือสํงผํานความต๎องการของลูกค๎าไปคลาดเคล่ือนแล๎ว  การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์  การออกแบบกระบวนการผลิต  ตลอดจนการออกแบบวิธีในการผลิตยํอมผิดพลาดและ
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คลาดเคล่ือนตามไปด๎วย  ซ่ึงจะสํงผลให๎ลูกค๎าเกิดความไมํพึงพอใจตํอสินค๎าและบริการของเรา
นั่นเอง (กิตติพงศ์  วิเวกานนท์ และคณะ, 2548, หน๎า 49) 

ในการออกแบบกระบวนการ  ส่ิงที่องค์การต๎องคํานึงถึง ได๎แกํ การแปลงข๎อกําหนดที่
สําคัญไปสํูการออกแบบกระบวนการ  วิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตํอกระบวนการอ่ืน ๆ หรือ
ตํอสภาพแวดล๎อมอ่ืน ๆ มีวิธีการวัดผลของกระบวนการวํามีตัวชี้วัดที่สําคัญที่บํงชี้ประสิทธิผลของ
กระบวนการหรือไมํ  วิเคราะห์ขีดความสามารถ และองค์ความรู๎ของบุคลากรที่จะดําเนินการได๎ 
และการเทียบเคียงมาตรฐานของกระบวนการรับหนํวยงานอ่ืน (Benchmarking)  หรือหนํวยงานที่มี
วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices)  นอกจากนี้ การออกแบบกระบวนการที่มีประสิทธิผลจะต๎องพิจารณา
ถึงรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานซ่ึงองค์การดําเนินการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดย
การปรับปรุงกระบวนการใหมํ หรือการนําเทคโนโลยีมาชํวยในกระบวนการ  กําหนดผู๎รับผิดชอบท่ี
ชัดเจน โดยรํวมกันทําหน๎าที่ศึกษาความเป็นไปได๎ พิจารณาความคุ๎มคํา ความเส่ียงและกรอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการกระบวนการ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551, 
หน๎า 131) 

ดังนั้นในงานวิจัยนี้  การออกแบบกระบวนการทํางาน หมายถึง วิธีการที่โรงเรียนใช๎
ออกแบบและสร๎างนวัตกรรมในกระบวนการทํางานที่ตอบสนองตํอข๎อกําหนดหลัก โดยคํานึงถึง
เทคโนโลยี สารสนเทศ องค์ความรู๎ และความคลํองตัวในการปฏิบัติงานของโรงเรียน และมีการ
ออกแบบกระบวนการทํางานให๎ครอบคลุมประเด็นหลักที่สําคัญ ได๎แกํ การควบคุมคุณภาพ การ
ควบคุมต๎นทุนและทรัพยากร การควบคุมความเส่ียงและการสูญเสีย และการควบคุมระยะเวลา 

     6.2.2  การจัดการกระบวนการท างาน หมายถึง กระบวนการทํางานที่องค์การนําไป
ปฏิบัติและจัดการ  เพื่อให๎มั่นใจวําเป็นไปตามข๎อกําหนดของการออกแบบ  องค์การมั่นใจได๎วํา     
การปฏิบัติงานประจําวันของกระบวนการเหลํานี้จะเป็นไปตามข๎อกาํหนดที่สําคัญ  องค์การมีวิธีการ
ในการนําข๎อมูลจากบุคลากร ลูกค๎า ผ๎ูสํงมอบ  คูํความรํวมมืออยํางเป็นทางการ และคูํความรํวมมือ
อยํางไมํ เป็นทางการมาใช๎ในการจัดการกระบวนการดังกลําว  มีตัววัดหรือดัชนีชี้วัดผล                 
การดําเนินการที่สําคัญและตัววัดในกระบวนการที่ องค์การใช๎ในการควบคุมและปรับปรุง
กระบวนการทํางานตําง ๆ รวมทั้งวิ ธีการที่องค์การใช๎ในการควบคุมต๎นทุนโดยรวมของ
กระบวนการทํางาน  วิธีการป้องกันไมํให๎เกิดของเสีย  ความผิดพลาดของการให๎บริการ และ       
การทํางานซํ้า  รวมท้ังการลดต๎นทุนคําประกันความเสียหาย  หรือการสูญเสียผลิตภาพของลูกค๎าให๎
น๎อยที่สุด  วิธีการที่องค์การใช๎ในการลดต๎นทุนโดยรวมที่เกี่ยวข๎องกับการตรวจสอบ  การทดสอบ
และการตรวจประเมินกระบวนการหรือผลการดําเนินการ (Malcom Baldrige National Quality 
Award, 2009, p.22) การวัดภายในกระบวนการ และการปฏิสัมพันธ์กับลูกค๎าและผู๎สํงมอบ ในการ
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วัดภายในกระบวนการและการปฏิสัมพันธ์  องค์การต๎องกําหนดจุดวิกฤติในกระบวนการ  เพื่อการ
วัด การสังเกตการณ์ หรือการปรับเปล่ียน  กิจกรรมเหลํานี้ควรอยูํตอนต๎นของกระบวนการ  เพื่อลด
ปัญหาและคําใช๎จํายที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผลลัพธ์ไมํเป็นไปตามที่คาดหวังโดยให๎เหลือน๎อยที่สุด  
การจะบรรลุผลการดําเนินการที่คาดหวังไว๎  องค์การต๎องกําหนดระดับตัววัดภายในกระบวนการ
หรือมาตรฐานเพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจ  เมื่อเกิดการเบี่ยงเบน ต๎องมีปฏิบัติการแก๎ไขเพื่อให๎
ประสิทธิผลของกระบวนการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ออกแบบไว๎  การแก๎ไขที่เหมาะสมอาจต๎อง
พิจารณาด๎านเทคโนโลยีและ/หรือด๎านบุคลากรขึ้นกับลักษณะของกระบวนการ  การปฏิบัติการ
แก๎ไขที่เหมาะสมควรเน๎นการแก๎ปัญหาท่ีต๎นเหตุของความเบี่ยงเบน (รากเหง๎าของปัญหา)   ซ่ึงจะลด
โอกาสเกิดซํ้าซากหรือการเกิดปัญหาแบบเดียวกันในจุดอ่ืน ๆ ขององค์การ ในกรณีที่เกี่ยวข๎องกับ
ลูกค๎า  องค์การจะต๎องพิจารณาถึงความแตกตํางระหวํางลูกค๎าด๎วยในการประเมินผลวําผลการ
ดําเนินการของกระบวนการดเีพียงใด  ท้ังนี้ รวมถึงการจัดทําแผนสํารองสําหรับเหตุการ์ที่ไมํคาดคิด  
ทั้งเหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจงหรือทั่วไป  ซ่ึงขึ้นอยูํกับสารสนเทศท่ีรวบรวมได๎จากลูกค๎า  เหตุการณ์
ที่ไมํคาดคิดเป็นส่ิงท่ีมักเกิดกับการให๎บริการทางวิชาชีพและการให๎บริการเฉพาะบุคคล  รอบเวลา
ของกระบวนการที่สําคัญในบางองค์การอาจนานเป็นปีหรือมากกวํา  กํอให๎เกิดความท๎าทายในการ
วัดความก๎าวหน๎าที่เป็นรายวันและโอกาสในการลดรอบเวลา (สํานักงานรางวัลคุณภาพแหํงชาติ, 
2553, หน๎า 143) 

โดยสรุป ในงานวิจัยนี้ การจัดการกระบวนการทํางาน หมายถึง วิธีการที่โรงเรียนมีการนํา
กระบวนการทํางานไปปฏิบัติงานประจําวันให๎เป็นไปตามข๎อกําหนดของการออกแบบ โดยใช๎
ข๎อมูลจากผู๎ปฏิบัติ นักเรียน ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย และผู๎รับบริการ มีการกําหนดตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินการและตัวชี้วัดภายในกระบวนการเพื่อการควบคุม การแก๎ไขปัญหาในข๎อผิดพลาดของ
กระบวนการและขั้นตอนการดําเนินงานในสํวนของกิจกรรม กระบวนการ และระบบงาน มีการ
จัดการกระบวนการทํางานสํูการปฏิบัติ โดยคํานึงถึงความแตกตํางของการเรียนรู๎และศักยภาพของ
นักเรียน และมีการจัดระบบการควบคุมและตรวจสอบการทํางานทุกขั้นตอน ได๎แกํ การควบคุม
คุณภาพ การควบคุมต๎นทุนและทรัพยากร การควบคุมความเส่ียงและการสูญเสีย และการควบคุม
ระยะเวลา 

    6.2.3  การปรับปรุงกระบวนการท างาน หมายถึง วิธีการที่องค์การใช๎ในการปรับปรุง
กระบวนการทํางานเพื่อบรรลุผลการดําเนินการที่ดีขึ้น  ลดความแปรปรวนของกระบวนการ  
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให๎ดีขึ้น  รวมท้ังทําให๎กระบวนการเหลํานี้ทันกับความต๎องการและทิศทางของ
ธุรกิจอยูํเสมอ  องค์การมีวิธีการในการนําผลการทบทวนการดําเนินการขององค์การมาใช๎ใน       
การประเมินและปรับปรุงกระบวนการทํางานอยํางเป็นระบบ  วิธีการที่องค์การใช๎ในการแบํงปัน
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ข๎อมูลการปรับปรุงและบทเรียนที่ได๎รับระหวํางหนํวยงานและกระบวนการอ่ืนๆ เพื่อผลักดันให๎เกิด
การเรียนรู๎และสร๎างนวัตกรรมในองค์การ (Malcom Baldrige National Quality Award, 2009, p.22) 
หัวข๎อนี้กําหนดให๎มีสารสนเทศเกี่ยวกบัวิธีการปรับปรุงกระบวนการเพื่อบรรลุผลการดําเนินการที่ดี
ขึ้น  ผลการดําเนินการที่ดีขึ้นมิได๎หมายถึงคุณภาพท่ีดีขึ้นในมุมมองของลูกค๎าเทํานั้น  แตํยังหมายถึง
ผลการดําเนินการด๎านการเงินและด๎านการปฏิบัติการที่ดีขึ้นจากมุมมองของผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสียด๎วย 
เชํน ผลิตภาพ แนวทางตําง ๆ ในการปรับปรุงกระบวนการที่ใช๎กันโดยทั่วไป รวมถึง การใช๎ผลจาก
การทบทวนผลการดําเนินการขององค์การ  การแบํงปันกลยุทธ์ที่ประสบความสําเร็จทั่วทั้งองค์การ
เพื่อขับเคล่ือนการเรียนรู๎และการสร๎างนวัตกรรม  การวิเคราะห์กระบวนการและการวิจัย เชํน      
การวิเคราะห์ผังกระบวนการ การทดลองเพื่อหาจุดเหมาะสมที่สุด (Optimization Experiments)          
การป้องกันความผิดพลาด การวิจัยและพัฒนาในด๎านเทคนิคและธุรกิจ  กระบวนการเทียบเคียง    
การใช๎เทคโนโลยีทางเลือก  และ การใช๎สารสนเทศจากลูกค๎าของกระบวนการตําง ๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกองค์การ  แนวทางการปรับปรุงกระบวนการอาจต๎องใช๎ข๎อมูลด๎านการเงินเพื่อประเมิน
ทางเลือกและจัดลําดับความสําคัญ  แนวทางดังกลําวเปิดโอกาสให๎มีทางเลือกมากมาย  รวมถึง      
การออกแบบกระบวนการใหมํทั้งหมดด๎วย (Reengineering) (สํานักงานรางวัลคุณภาพแหํงชาติ, 
2553, หน๎า 144) 

แนวทางตําง ๆ ในการปรับปรุงกระบวนการที่ใช๎กันโดยทั่วไป ได๎แกํ 1)การแลกเปล่ียน   
กลยุทธ์ที่ประสบความสําเร็จทั่ว ทั้งองค์การเพื่อผลักดันให๎เกิดการเรียนรู๎และนวัตกรรม                   
2)การวิเคราะห์กระบวนการ (เชํน การจัดทําผังกระบวนการ การทดลองเพื่อเหาจุดเหมาะสมที่สุด
ของกระบวนการ การป้องกันความผิดพลาด)  3)การวิจัยและพัฒนาในด๎านกระบวนการ 4)การจัด
ระดับเทียบเคียง(Benchmarking) 5)การใช๎เทคโนโลยีที่เป็นทางเลือกอ่ืน  6)การใช๎สารสนเทศจาก
ผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียของกระบวนการตําง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551, หน๎า 125) 

โดยสรุป ในงานวิจัยนี้ การปรับปรุงกระบวนการทํางาน หมายถึง วิธีการที่โรงเรียน
ดําเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ ศึกษาประสบการณ์และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน เพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาให๎เกิดการปฏิบัติงานที่ดีสํูความเป็นเลิศอยํางก๎าวกระโดด 
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2.2 หลักการบริหารจัดการที่ดีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 

       1. แนวความคิด หลักความพร้อมรับผิด 

    ความส าคัญของหลักความพร้อมรับผดิ 

   หลักความพร๎อมรับผิด (Accountability) เป็นองค์ประกอบสําคัญในการเพิ่มประสิทธิผล
ในการบริหารกิจการสาธารณะ ความเชื่อดังกลําวและความสนใจ Accountability ในสังคมไทยนั้น
มีแรงผลักดันจากทั้งภายในและภายนอก สําหรับปัจจัยภายนอกแนวความคิดที่เกี่ยวข๎องกับธรรมรัฐ
หรือการบริหารจัดการที่ดีหรือรู๎จักกันทั่วไปวาํ Good Governance นับวําเป็นแรงผลักดันที่สําคัญตํอ
ความสนใจใน Accountability ซ่ึงองค์ประกอบหนึ่งของ Good Governance ก็คือ Accountability 
นอกจากนั้นกระแสของการปฏิรูประบบราชการในประเทศตะวันตกภายใต๎กรอบความคิดของการ
บริหารรัฐกิจแนวใหมํ (New Public Management) ที่ให๎ความสําคัญตํอผลงานและความพึงพอใจ
ของผ๎ูรับบริการ Accountability ตํอมากลายเป็นเป้าหมายในการบริหารควบคูํไปกับประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล (Mulgan, 1997, Volume 56 lssues, p.48) สําหรับปัจจัยภายในที่สํงผลตํอความ
สนใจ Accountability คือปัญหาการทํางานของระบบราชการที่ลําช๎า ปัญหาคอรัปชั่นที่แพรํหลาย
และที่สําคัญคือ วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่สํงผลให๎เกิดคําถามในสังคมวํา ใครคือผู๎รับผิดชอบและ
ทําอยํางไรให๎รัฐและระบบราชการมีความรับผิดชอบตํอประชาชนมากขึ้น นอกจากนั้นรัฐธรรมนูญ
แหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ยังเน๎นการปฏิรูปการเมืองและสํงเสริมให๎ระบบราชการมีความ
สุจริตชอบธรรม โดยเพิ่มระบบและองค์การตรวจสอบการใช๎อํานาจของรัฐให๎ครอบคลุมยิ่งขึ้น 
(สถาบันพระปกกล๎า, 2549, หน๎า 69) หลักความรับผิดชอบมีขึ้นเพื่อให๎การปฏิบัติราชการในระยะ
ตํอไปมีผู๎รับผิดชอบตํอผลงานที่เกิดขึ้นจากความลําช๎าหรือละเลยไมํยอมปฏิบัติหน๎าที่ ซ่ึงสํงผลให๎
เกิดความเสียหายในการบริหารราชการ และประชาชนได๎รับความเดือดร๎อน เพื่อแก๎ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นบํอยครั้งในการปฏิบัติราชการที่ผํานมา (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 
2546, หน๎า 53) 

ในศัพท์รัฐศาสตร์ฉบับราชบัณฑิตยสถานแปลคําวํา  Accountability วํา“ ภาระรับผิดชอบ ” 
(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2525, หน๎า 2 )  ในบทความเรื่อง  “ ปฏิรูปราชการเพื่อความ
อยูํรอดของไทย ”  ทิพาวดี  เมฆสวรรค์ (2541,หน๎า 38, 39 )  ใช๎  “ ความรับผิดชอบ ” ในความหมาย
ของ  Accountability   นอกจากนั้นยังพบวํา  มีการใช๎คําศัพท์ภาษาไทยแทน Accountability อยําง
หลากหลาย เชํน อมรา พงศาพิชญ์ (2543, หน๎า 154) แปลวํา การทํางานอยํางมีหลักการและเหตุผล   
สํวน ปรัชญา  เวสารัชช์  (2540,  หน๎า111 ) ให๎ความหมายวํา “ ความสามารถในการตรวจสอบ ”  
ซ่ึงคล๎ายกับ ติน ปรัชญพฤทธ์ิ (2542, หน๎า 59) ที่ใช ๎ความพร๎อมท่ีจะให๎ตรวจสอบ ความหลากหลาย
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ของคําศัพท์ดังกลําวข๎างต๎นคงสะท๎อนความซับซ๎อนของแนวความคิด Accountability  ได๎ดี  คีสัน   
กุสลานุภาพ ในสารานุกรมศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ ให๎คําอธิบายเกี่ยวกับ Accountability วํา 
หมายถึง ความรับผิดชอบ ซ่ึงมี 2 ลักษณะ คือ 1) ความรับผิดชอบของข๎าราชการ ในอันที่จะ
ให๎บริการตํอสาธารณะตามเป้าหมายที่กําหนดไว๎ให๎ 2) ความรับผิดชอบที่มีตํอบุคคล ได๎แกํ  
ผู๎บังคับบัญชาหรือผู๎มอบหมายงานเป็นการให๎สัญญาทางใจวํา ผู๎ปฏิบัติงานยินดีจะกระทําหน๎าที่นั้น
เพื่อผู๎ท่ีมอบหมาย(คีสัน กุสลานุภาพ, 2536, หน๎า 3) สํวน ติน ปรัชญพฤทธ์ิ  ในผลงาน “ศัพท์รัฐ-
ประศาสนศาสตร์”  อธิบายเพียงวํา Accountability หรือความพร๎อมที่จะให๎ตรวจสอบ  หมายถึง 
ความรับผิดชอบตํองาน โดยมีผู๎อ่ืนคอยตรวจสอบการปฏิบัติงานอีกชั้นหนึ่ง (ติน  ปรัชญพฤทธ์ิ , 
2535, หน๎า 4) นอกจากนี้ บวรศักดิ์  อุวรรณโณ ในบทความภาษาอังกฤษเรื่อง “Transforming 
Bureaucracies for the 21st century:The New Democratic Governance Paradigm”  อธิบายวํา 
Accountability มีนัยวํา ระบบราชการที่มี Accountability  ก็คือระบบราชการที่มีคอรัปชั่นน๎อยและ
มีประสิทธิภาพและมีความเปิดเผย โปรํงใส กระจายอํานาจและสามารถถอดถอนได๎ (บวรศักดิ์  
อุวรรณโณ, 2542, หน๎า 6) ดังนั้นในงานวิจัยนีจ้ึงใช๎ช่ือแทน Accountability ในคําภาษาไทยวํา “หลัก
ความพร้อมรับผิด” 

 หัวใจหรือน้ําหนักของ Accountability อาจอยูํเฉพาะบางมิติ  เชํน ในบริบทท่ีระบบราชการ
มีอํานาจมากและมีบทบาทเกี่ยวข๎องกับการดําเนินชีวิตของประชาชนมาก Accountability มีบทบาท
เพื่อจํากัดพฤติกรรมของข๎าราชการและหนํวยงานป้องกันมิให๎ใช๎อํานาจไปในทางที่ผิด  ปัจจุบันที่
ประเทศตํางๆอยูํภายใต๎กระแสของการปฏิรูประบบราชการซ่ึงมีความพยายามที่จะลดบทบาทของ
ระบบราชการ  เปล่ียนวัฒนธรรมระบบราชการจากที่เน๎นกฎระเบียบมาสํูการทํางานที่เน๎นการริเริ่ม
สร๎างสรรค์และผลงาน(result  base  management) ซ่ึงการบรรลุผลได๎นั้นข๎าราชการหรือหนํวยงาน
ต๎องมีความยืดหยุํนและอิสระที่จะทํางานกลไก Accountability ที่เน๎นกฎระเบียบขั้นตอนควรมีการ
ทบทวนในบริบทเชํนนี้  Romzek  เห็นวํา Accountability นั้นเกี่ยวข๎องกับการที่ข๎าราชการหรือ
หนํวยงานมีความรับผิดชอบตํอการทํางานให๎บรรลุ (Out put  and  outcome)  แทนที่ให๎ความสําคัญ
กับกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (process) (Romzek,1987, pp.193 – 219) ดังนั้น จึง
สามารถกําหนดนิยามได๎วํา หลักความพร๎อมรับผิด หมายถึง  หลักปฏิบัติที่องค์การใช๎กําหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน  เพื่อแก๎ไขสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นอยูํเสมอ เพื่อให๎เกิดความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงมีผลทําให๎แก๎ไขอุปสรรคของการปฏิบัติงานที่ลําช๎า และไมํสามารถปฏิบัติงานให๎
บรรลุเป้าหมายที่กําหนดได๎ ซ่ึงประกอบด๎วย การมีเป้าหมายที่ชัดเจน การสร๎างความเป็นเจ๎าของ
รํวมกัน  การบริหารงานอยํางมีประสิทธิภาพ  ระบบติดตามประประเมินผล ในงานวิจัยนี้สามารถ
แบํงหลักความพร๎อมรับผิดออกเป็นตัวแปรยํอย 5 ตัวแปรคือ 1) การมีเป้าหมายที่ชัดเจน 2)การสร๎าง
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ความเป็นเจ๎าของรํวมกัน 3) การบริหารงานอยํางมีประสิทธิภาพ 4) ระบบติดตามและประเมินผล 
และ 5) การบริหารผลงาน โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้  

 1.1 การมีเป้าหมายที่ชัดเจน  หมายถึง กระบวนการทํางานหรือกลไกขององค์การ  เพื่อชํวย
ให๎การทํางานบรรลุเป้าที่วางไว๎  มีการส่ือสารทําความเข๎าใจในเรื่องแผนรวมของหนํวยงานแกํ      
ทุกคนที่รับผิดชอบ มีการส่ือสารและทําความเข๎าใจในเรื่องแผนปฏิบัติงานยํอย (Operational plan) 
แกํทุกคนที่รับผิดชอบ (สถาบันพระปกเกล๎า, 2549, หน๎า 206) เป้าหมายเป็นสํวนประกอบที่สําคัญ
อยํางหนึ่งของกระบวนการวางแผน  การมีเป้าหมายจะมีประโยชน์หลายอยําง ประการหนึ่งคือ
เป้าหมายจะเพิ่มผลการปฏิบัติงานของบุคคลได๎  เมื่อเป้าหมายที่ท๎าทายได๎ถูกกําหนดแล๎ว ผลการ
ปฏิบัติงานมักจะสูงขึ้นประมาณร๎อยละ 10 ถึง 25  และบางครั้งอาจสูงกวํา  เป้าหมายจะต๎องระบุ
ความคาดหวังอยํางชัดเจนแกํบุคคล  เป้าหมายจะให๎บุคคลมองเห็นผลลัพธ์ที่สําคัญที่พวกเขาจะถูก
คาดหวังให๎บรรลุ  ถ๎าปราศจากเป้าหมายแล๎วบุคคลจะขาดทิศทาง  ดังนั้นแม๎วําพวกเขาจะทํางาน
หนักอยํางมาก  พวกเขาจะบรรลุความสําเร็จกนัน๎อยมาก  เหมือนกับพวกเขากําลังพายเรือลําเดียวกนั
ด๎วยทิศทางท่ีแตกตํางกัน  เป้าหมายจะสํงเสริมการควบคุมด๎วย  เนื่องจากเป้าหมายจะให๎มาตรฐานที่
ผลการปฏิบัติงานจะถูกประเมินและการแก๎ไขจะเกิดขึ้นเม่ือต๎องการ  ดังนั้นเป้าหมายไมํเพียงแตํจะ
ชํวยให๎บุคคลวัดผลการปฏิบัติงานของพวกเขาเทํานั้น  แตํจะชํวยให๎ผู๎บริหารรักษาการควบคุมการ
ปฏิบัติงานขององค์การได๎ด๎วย  อีกทั้งเป้าหมายยังสามารถเพิ่มแรงจูงใจของบุคคลได๎  เมื่อบุคคล
บรรลุเป้าหมาย  พวกเขาจะมีความรู๎สึกของความสําเร็จและได๎รับการยกยํอง  และรางวัลอยํางอ่ืน
จากการบรรลุผลลัพธ์  นี่จะเพิ่มแรงจูงใจของบุคคลให๎สูงขึ้น (สมยศ  นาวีการ, 2549, หน๎า 1167)     
ในการศึกษาหัวข๎อ การมีเป้าหมายที่ชัดเจน นี้ สามารถแบํงออกเป็นตัวชี้วัดยํอย 1 ตัวแปร คือ การมี
นโยบายและแผนที่ชัดเจน  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

   1.1.1 การมีนโยบายและแผนที่ชัดเจน  หมายถึง  วิธีการทีอ่งค์การมีวัตถุประสงค์ทีช่ัดเจน
วําต๎องการบรรลุเป้าหมายอะไร  มีวิธีการหรือกลยุทธ์อยํางไรให๎บรรลุเป้าหมายและมีกําหนดเวลา
บรรลุเป้าหมาย (Clear Intention)  เป้าหมายจะเป็นผลลัพธ์สุดท๎ายในอนาคตอยํางหนึ่งที่องค์การ
ต๎องการบรรลุ  แผนจะเป็นวิถีทางท่ีกําหนดขึ้นมาเพื่อบรรลุเป้าหมาย  ดังนั้นการวางแผนจะเกี่ยวพัน
กับการกําหนดเป้าหมายและการตัดสินใจวํา  เราจะบรรลุเป้าหมายอยํางดีที่สุดได๎อยํางไร  ผู๎บริหาร
จะต๎องใช๎ทักษะการตัดสินใจของพวกเขาอยํางมากกับการทําหน๎าที่การวางแผน  ความสัมพันธ์ที่
สําคัญของการวางแผนตํอหน๎าที่การบริหาร  การวางแผนจะเป็นจุดเริ่มต๎นของกระบวนการบริหาร  
การวางแผนจะระบุเป้าหมายที่สําคัญ  และระบุส่ิงท่ีต๎องกระทําให๎ชัดเจน  เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย
ขององค์การ  ท่ีจะสร๎างขั้นตอนเพื่อหน๎าที่การบริหารตํอไปคือการจัดองค์การ-การจัดสรรและการ
จัดการทรัพยากร  เพื่อที่จะทํางานที่สําคัญให๎บรรลุความสําเร็จ  การส่ังการ  การนํา  การ
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ติดตํอส่ือสาร และการจูงใจบุคคล  เพื่อที่จะทํางานบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว๎  และการควบคุม   
การตรวจสอบการบรรลุความสําเร็จของงานและทําการแก๎ไขเทําที่จําเป็น  การวางแผนจะทําให๎
แนํใจได๎วําองค์การอยูํที่ไหนในขณะนี้  และการตัดสินใจวําองค์การควรจะอยูํที่ไหนในอนาคต  
และองค์การควรจะก๎าวไปขา๎งหน๎าอยํางไร  เมื่อผู๎บริหารได๎ทําการวางแผน  พวกเขาจะต๎องพิจารณา
อนาคตและพยากรณ์อะไรอาจจะเกิดขึ้น  เพื่อที่จะดําเนินการกระทําในปัจจุบั น  และรวบรวม
ทรัพยากรจัดการโอกาสและอุปสรรคในอนาคต (สมยศ  นาวีการ, 2549, หน๎า 1159)  หลักปฏิบัติ
ราชการที่กําหนดให๎เกิดความชัดเจนของผ๎ูรับผิดชอบในเรื่องตําง ๆ นี้เป็นการแก๎ไขสภาพปัญหาที่
เกิดขึ้นอยูํเสมอในการปฏิบัติราชการของสํวนราชการทั่วไป  ซ่ึงมีผลทําให๎เป็นอุปสรรค์สําคัญของ
การปฏิบัติงานที่ลําช๎าทั่วไป  ไมํสามารถปฏิบัติงานให๎บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว๎ และเมื่อสํวน
ราชการหนึ่งเป็นผู๎กํอให๎เกิดเหตุแหํงความลําช๎าดังกลําว  ยํอมมีผลกระทบตํอการดําเนินงานของ
สํวนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข๎องไมํอาจดําเนินการตํอไปได๎ด๎วย  จึงสมควรกําหนดแนวทางการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นปัญหาในด๎านตําง ๆ ไว๎ให๎ชัดเจน ท้ังนี้ เพื่อให๎เกิดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ในมาตรา 24  มาตรา 25 และมาตรา 26 โดยมีสาระสําคัญดังตํอไปนี้ 1) ในการปฏิบัติราชการ
ระหวํางสํวนราชการด๎วยกัน ถ๎าการปฏิบัติงานของสํวนราชการสํวนหนึ่งต๎องได๎รับความเห็นชอบ 
หรืออนุญาตจากอีกสํวนราชการหนึ่ง  สํวนราชการผ๎ูเห็นชอบหรืออนุญาตต๎องดําเนินการภายใน 15 
วัน  เว๎นแตํจะได๎ประกาศกําหนดเวลาไว๎ลํวงหน๎าแล๎ววําต๎องเกินกวํา 15 วัน  เพราะต๎องปฏิบัติตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย  ถ๎ามีความเห็นชอบหรืออนุมัติเกินเวลา  ข๎าราชการที่เกี่ยวข๎องต๎องรับผิดชอบ
ในความเสียหายที่เกิดขึ้น เว๎นแตํพิสูจน์ได๎วําความลําช๎ามิใชํเป็นความผิดของตน  (มาตรา 24)           
2) การวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาใด ๆ สํวนราชการต๎องเป็นผู๎พิจารณาโดยเร็ว  และหลีกเล่ียงการแตํงตั้ง
คณะกรรมการขึ้นพิจารณา  ทั้งนี้  เพ่ือให๎เกิดหลักที่ชัดเจนในการรับผิดชอบของสํวนราชการ  และ
มิให๎ใช๎เวลานานในการพิจารณาในรูปแบบของคณะกรรมการ(มาตรา 24 วรรคหนึ่ง)  3)ในกรณีที่
เป็นการพิจารณาในรูปแบบคณะกรรมการให๎มีผลผูกพันผู๎แทนสํวนราชการแม๎จะมิได๎เข๎ารํวม
ประชุม และจะต๎องมีการบันทึกฝ่ายข๎างน๎อยไว๎ด๎ วย ทั้งนี้  เพื่อให๎เกิดหลักที่ชัดเจนในความ
รับผิดชอบของผ๎ูปฏิบัติหน๎าที่แทนสํวนราชการในคณะกรรมการ  อันจะกํอให๎เกิดผลสรุปของงานที่
แนํนอนไมํเปล่ียนแปลงโดยสํวนราชการนั้นในภายหลัง (มาตรา 25 วรรคสอง)  4)การส่ังราชการ
ต๎องเป็นลายลักษณ์อักษร ถ๎ามีการส่ังการด๎วยวาจาต๎องบันทึกคําส่ังนั้นไว๎  ทั้งนี้  เพื่อให๎เกิดความ
ชัดเจนในการส่ังเพื่อปฏิบัติราชการที่ต๎องมีหลักฐานยืนยันคําส่ังที่แนํนอน  มีความรับผิดชอบทั้งผู๎
ส่ังและผู๎ปฏิบัติงาน (มาตรา 26) (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,2546, หน๎า 53) 

1.2 การสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกัน  หมายถึง  วิธีการที่องค์การดําเนินการเพื่อให๎
บุคลากรในองค์การมีความรู๎สึกรํวมกันวําพวกตนเป็นเจ๎าของและสํานึกวําทุกคนในองค์การตํางมี
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สํวนรํวมเป็นเจ๎าของไปด๎วยกัน  มิใชํเป็นองค์การของคนใดคนหนึ่ง (Interlocking  Ownership)  
รวมถึงการบริหารจัดการโดยเน๎นเป้าหมายมากกวําตําแหนํง  องค์การที่มีการทํางานในระบบหลัก
สํานึกรับผิดชอบ  จะต๎องมีการเน๎นบรรลุในเป้าหมายของหนํวยงานหรือองค์การฉะนั้นจึงควร
มอบหมายงานแกํบุคคลที่เหมาะสมกับงานมากกวําดูแคํตําแหนํงที่บุคคลดํารงอยูํ  แตํคุณสมบัติไมํ
เหมาะสมกับงานนั้นๆ  การจัดการปกครองและการบริหาร หรืออีกนัยหนึ่ง การจัดสรรและการใช๎
อํานาจหน๎าที่ทางการเมือง เศรษฐกิจและการบริหารเพื่อจัดการกิจกรรมสาธารณะ  เป็นมโนทัศน์ที่
ครอบคลุมกลไก กระบวนการ ความสัมพันธ์ และสถาบันอันสลับซับซ๎อน ซ่ึงประชาชนกลํุมตําง ๆ 
ใช๎เป็นกรอบกติกา  หรือเครื่องมือในการเข๎าไปมีสํวนรํวมในกระบวนการทางการเมือง  ไมํวําจะ
เป็นเรื่องการประมวลและรวบรวมผลประโยชน์  การแสดงและปกป้องสิทธิในด๎านตําง ๆ การ
ปฏิบัติตนตามหน๎าที่หรือพันธกรณี  ตลอดจนการประสานความขัดแย๎งแตกตํางระหวํางกันและกัน  
ดังนั้น  การบริหารจัดการที่ดีจึงเป็นเรื่องของการจัดการปกครองและการบริหารที่สามารถจัดสรร
และจัดการทรัพยากรเพื่อตอบสนองตํอปัญหาสํวนรวม  โดยมีลักษณะสําคัญคือ  การมีสํวนรํวม  
ความโปรํงใส  ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได๎ การปกครองตามหลักนิติธรรม  การมุํงผลสัมฤทธ์ิ  
และความเสมอภาค   ซ่ึงการจัดการปกครองและการบริหารนั้น  แม๎จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับรัฐ
โดยตรง  แตํก็มิใชํเรื่องของรัฐเพียงฝ่ายเดียวเทํานั้น  หากต๎องมีองค์ประกอบของภาคเอกชน  และ
ภาคประชาสังคมรํวมอยูํด๎วยเสมอ  เพราะท้ังสามสํวนนี้  ตํางเป็นองค์ประกอบสําคัญในการพัฒนา
มนุษย์  กลําวคือ รัฐทําหน๎าที่เป็นผู๎สร๎างสภาพแวดล๎อมทางการเมืองและกฎหมายอันเหมาะสม  
ภาคเอกชนเป็นฝ่ายสร๎างงานและรายได๎ ในขณะที่ภาคประชาสังคมเป็นสํวนสนับสนุนให๎เกิด
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการเมือง  และเอ้ือให๎ประชาชนเกิดการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  และ
การเมือง  และเอ้ือให๎ประชาชนเกิดการระดมและจัดตั้งรวมตัวกันเป็นกลํุมเพื่อเข๎าไปมีสํวนรํวมใน
กิจการทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (เอเจอร์, แซม, 2545, หน๎า 188) 

     1.2.1 การท าข้อตกลงสองฝ่าย  หมายถึง การที่องค์การมีการเจรจาพูดคุยระหวําง
หนํวยงานและพนักงาน  และทําเป็นข๎อตกลงที่ยอมรับกันทั้งสองฝ่ายระหวํางหนํวยงานกับ
พนักงานให๎ปฏิบัติตามพันธกิจขององค์การ และการให๎บุคคลากรทุกคนมีจิตสํานึกในการ
ปฏิบัติงานที่ได๎รับมอบหมายที่ได๎ทําการตกลงกันเอาไว๎ให๎สําเร็จลุลํวงไป (สถาบันพระปกเกล๎า, 
2549, หน๎า 79)  การบริหารจัดการงานต๎องรุกไปข๎างหน๎า  โดยมีการตั้งเป้าหมายและมุํงมั่นจะทําให๎
สําเร็จให๎ได๎  โดยใช๎กฎระเบียบเป็นเครื่องมือมิใชํเป้าหมาย  และควรให๎พนักงานทําข๎อตกลงเป็น
สัญญาในการทํางาน (Commitment) คือ  เป้าหมายงาน ผลลัพธ์งาน  เทคนิคใหมํท่ีสามารถพัฒนาส่ิง
ใหมํ ความคิดริเริ่ม ความคลํองตัว  ตระหนักถึงการมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ  การพัฒนางานให๎มี
มาตรฐานที่สูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง  โครงการพัฒนาพนักงานให๎มีความรู๎ความสามารถตํอความเป็นไป
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ของระเบียบการค๎าและระเบียบการเงินของโลก โดยเฉพาะพนักงานระดับบริหาร ซ่ึงความคลํองตัว
และความยืดหยุํน (Flexibility) เป็นองค์ประกอบที่สําคัญของตลาดที่มีการแขํงขัน รุนแรง  เพราะ
สามารถทําให๎การตัดสินใจหรือปรับองค์การให๎เหมาะสมกับสถานการณ์ได๎ตลอดเวลา องค์การที่
ไมํมีความคลํองตัวจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบ  ดังกรณีองค์การราชการไทย  ที่ไมํสามารถปรับตัวที่จะส๎ู
กับกระแสโลกาภิวัตน์  จนสถาบันการเงินระหวํางประเทศ (international monetary fund; IMF) ให๎
ไทยปรับโครงสร๎างระบบราชการเป็นเงื่อนไขในการปลํอยกู๎เงิน  เมื่อไทยประสบวิกฤตเศรษฐกิจปี 
พ.ศ. 2540 จากเหตุวิกฤตดังกลําวได๎เกิดความแปลกแยกทางความคิดระหวํางผู๎ที่ยึดความถูกต๎องที่
ขั้นตอนรายละเอียดเป็นเป้าหมายในการบริหารจัดการ  และผู๎ที่ยึดความสําเร็จของงานเป็นตัวตั้ง  
ซ่ึงความแปลกแยกทางความคิดนี้ยังคงมีอีกตํอไปอีกหลายทศวรรษ  ในที่สุดระบบเศรษฐกิจไทยก็
ประสบกับความล๎มลุกคลุกคลานอยํางที่เป็นมาเป็นวัฏจักรให๎เห็นอยูํร่ําไป  สังคมการทํางานของ
ไทยโดยเฉพาะระบบราชการยังแบํงออกเป็นสองฝ่ายชัดเจนคือ  ฝ่ายที่ยึดความถูกต๎องในขั้นตอน
การปฏิบัติตามท่ีเขียนไว๎เป็นเป้าหมายในการปฏิบัติงาน  ในขณะที่คนรุํนใหมํใช๎ความสําเร็จของ
งานเป็นเป้าหมาย (management by results)ในทศวรรษนี้ฝ่ายท่ียึดขั้นตอนรายละเอียดเป็นเป้าหมาย
ยังเป็นฝ่ายมีอํานาจตัดสินใจในนโยบายแหํงรัฐ  หากใครปฏิบัติงานออกจากแนวคิดนี้ก็จะถูก
กลําวหาวําทุจริตบ๎าง ละเว๎นการปฏิบัติหน๎าที่บ๎าง (ประเวศน์  มหารัตน์สกุล, 2551, หน๎า 256) 

การทํางานของพนักงานสํวนใหญํมักจะเข๎าใจวํา เมื่อเข๎าไปรํวมงานกับองค์การจะคาดหวัง
วําจะได๎รับการสอนงานจากผู๎บังคับบัญชา จะได๎รับการฝึกอบรมจากองค์การ  โดยไมํคิดวําตนเองมี
ความรู๎ความสามารถ (Competencies) ที่จะทําให๎องค์การคาดหวังในความรู๎ความสามารถของตนได๎
อยํางไร  ส่ิงท่ีมีให๎เห็นอยูํบํอย ๆ คือ  ความแตกตํางระหวํางผู๎ที่จบสายวิชาชีพจะมีความเชื่อมั่นใน
ตนเองและจะทํางานอยํางมืออาชีพในหน๎าที่งานที่ได๎รับมอบหมาย  ตํางจากผู๎ที่มีพื้นฐานจากสาย
งานทั่วไป  ชอบที่จะให๎ผู๎บังคับบัญชาสอนงาน  ในขณะเดียวกันผู๎บังคับบัญชาก็ชอบมองวํา
พนักงานที่ไมํมีฐานความรู๎ความสามารถที่ดีพอจะทํางานผิดมากกวําถูก  และผู๎บังคับบัญชาจะไมํ
เสียเวลาสอนงานกันนานหรือหลายครั้ง  เนื่องจากเวลากลายเป็นตัวแปรสําคัญในการชํวงชิงโอกาส
ในการแขํงขัน  องค์การไมํมีเวลาสอนงานกันนานหรือหลายครั้ง  การทําข๎อตกลงหรือสัญญาผลงาน
จึงเป็นเสมือนสัญญาประชาคม (a new social contract) ที่องค์การมีความมั่นใจวําจะได๎ผลงานที่
คุ๎มคํากับคําใช๎จํายในการจ๎างงาน  และข๎อตกลงหรือสัญญาผลงานจะเป็นพื้นฐานของความมุํงมั่นใน
การเรียนรู๎และพัฒนาตนเองอันเป็นองค์ประกอบรากฐานของมิติการเรียนรู๎และการเติบโต (Learing 
& Growth) ของการบริหารดุลยภาพ BSC นั่นเอง  ดังนั้นการทํางานในองค์การแหํงอนาคตพนกังาน
จะต๎องมีการทําข๎อตกลงในผลงาน (Commitment) กับผ๎ูบังคับบัญชาตามลําดับขึ้นไป  เครื่องมือที่จะ
ประยุกต์ใช๎ได๎ดีแบํงออกเป็น 2 ระดับ  ระดับหนึ่งผู๎บริหารจะต๎องสามารถจัดทําแผนกลยุทธ์ของ
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องค์การได๎  และสัญญาวําจะพัฒนาองค์การให๎เติบโตอยํางยั่งยืนตามแผนกลยุทธ์นั้น  โดยมีคํา
เป้าหมาย (Targets) เป็นตัวบํงชี้ความสําเร็จตามสัญญา  ระดับสอง  ระดับพนักงานจะตั องให๎
พนักงานทําข๎อตกลงในการทํางานอยํางมีเป้าหมาย (Goal Setting) และมีดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (Key 
Performance Indicators: KPIs) เป็นปัจจัยบํงบอกถึงเกณฑ์ยอมรับวําบรรลุเป้าหมายแล๎ว  ไมํวําจะ
เป็นเป้าหมายในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให๎มีประสิทธิภาพ (Essential Goal) 
เป้าหมายในการแก๎ปัญหา (Problem Solving Goal) และเป้าหมายในการคิดริเริ่มคิดค๎นส่ิงใหมํ
(Innovative Goal) โดยองค์การจะต๎องใช๎เป้าหมายแหํงความสําเร็จดังกลําวเป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณาความดีความชอบ(Result Striented) มิใชํพิจารณาจากพฤติกรรมและทํวงทําทํานอง
(Behavior Oriented) เชํนอดีต (ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, 2548, หน๎า 13)  

1.3 การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ  หมายถึง กระบวนการทํางานที่องค์การดําเนินการ
เพื่อให๎บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว๎ ประกอบด๎วย การจัดสรรแบํงปันทรัพยากร การยอมรับการ
เปล่ียนแปลง ความรํวมมือและการทํางานเป็นทีม การจัดการความขัดแย๎ง และการส่ือสารภายใน
(สถาบันพระปกเกล๎า, 2549, หน๎า 208) ลักษณะหนึ่งขององค์การที่มีการทํางานในระบบหลักที่มี
ประสิทธิภาพ จะมีลักษณะสําคัญดังนี้คอื มีการทําข๎อตกลงสองฝ่าย  องค์การที่มีการทํางานในระบบ
หลักสํานึกรับผิดชอบ จะต๎องมีการเจรจาพูดคุยระหวํางหนํวยงานและพนักงาน  และทําเป็น
ข๎อตกลงท่ีเป็นที่ยอมรับทั้งสองฝ่าย มีการแบํงปันข๎อมูล จะต๎องมีการแบํงปันข๎อมูลและทรัพยากร
กัน  ไมํมีการหวงข๎อมูล  เพื่อให๎มีการกระจายของข๎อมูลขําวสารกันอยํางทั่วถึงทั้งองค์การ  เพื่อ
ป้องกันและระแวงสงสัยซ่ึงกันและกัน  มีการแก๎ไขความขัดแย๎ง  หากมีความขัดแย๎งเกิดขึ้นใน
หนํวยงานหรือองค์การ  จะต๎องมีการดําเนินการแก๎ไข  ไมํปลํอยให๎ความขัดแย๎งมีอยูํตํอไปจนมี
ผลกระทบตํอการปฏิบัติงาน และบานปลายจนยากตํอการแก๎ไขในภายหลัง  มีการให๎ความ
สนับสนุนและแนวทาง  การปฏิบัติของหนํวยงานตํางๆ  ในองค์การจะสามารถทําได๎ราบรื่น
ปราศจากปัญหา  หากองค์การกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานให๎ชัดเจน  และผู๎ปฏิบัติได๎รับการ
สนับสนุนทั้งในแงํของทรัพยากรที่จําเป็นแกํการปฏิบัติให๎สําเร็จลุลวงตามที่ได๎รับมอบหมาย  และ
คําแนะนําหรือปรึกษาหารือ  คอยเป็นพี่เล้ียง  และให๎กําลังใจจากหัวหน๎างาน  มีการเน๎นเป้าหมาย
มากกวําตําแหนํง  องค์การที่มีการทํางานในระบบหลักสํานึกรับผิดชอบ  จะต๎องมีการเน๎นบรรลุใน
เป้าหมายของหนํวยงานหรือองค์การฉะนั้นจึงควรมอบหมายงานแกํบุคคลที่เหมาะสมกับงาน
มากกวําดูแคํตําแหนํงที่บุคคลดํารงอยูํ  แตํคุณสมบัติไมํเหมาะสมกับงานนั้นๆ  มีการสร๎างระบบงาน
และฝึกอบรม  องค์การที่มีการทํางานในระบบหลักสํานึกรับผิดชอบ  จะต๎องมีการทํางานที่เป็น
ระบบ  บุคคลที่เกี่ยวข๎องสามารถประสานการทํางานกันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  ไมํมีการเกี่ยงงาน  
และปัดหน๎าที่ความรับผิดชอบ  และมีการฝึกอบรมบุคคลากรในหนํวยงานให๎สามารถปฏิบัติงาน



 85 

ตามภาระงานที่รับผิดชอบของระบบงานที่คิดสร๎างขึน้มาได๎อยํางถูกต๎องในครั้งแรกที่เริ่มปฏิบัติงาน
ตามระบบงานใหมํ (Right  the  First  Time  and  Right Every  Time)  เพื่อไมํให๎เกิดความสูญเสีย
เวลาและสูญเปลําทรัพยากรในการทํางานอยํางลองผิดลองถูกหากไมํไ ด๎มีการอบรมวิธีการ
ปฏิบัติงานระบบงานใหมํ  มีดัชนีวัดผลงานชัดเจน  องค์การมีลักษณะการทํางานในระบบหลัก
สํานึกรับผิดชอบ  จะเน๎นการปฏิบัติงานให๎บรรลุเป้าหมาย  แล๎วการที่จะทราบวําบุคลากร  หรือ
หนํวยงานได๎ดําเนินการตามท่ีได๎ตั้งเจตนารมณ์ไว๎หรือไมํ  องค์การจะต๎องมีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานอยํางเป็นระยะเพื่อให๎ทราบถึงความก๎าวหน๎าหรือล๎มเหลวของการปฏิบัติงาน  ซ่ึงใน
ที่นี้องค์การจะต๎องกําหนดดัชนีวัดผลความสําเร็จของงานให๎ชัดเจน  การสร๎างดัชนีชี้วัดควรเปิด
โอกาสให๎ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข๎องได๎มีสํวนรํวมในการกําหนด  เพื่อให๎เป็นที่ยอมรับและนําไปปฏิบัติ
รํวมกันไมํเกิดการตํอต๎าน  และทราบในทิศทางการปฏิบัติงานในองค์การ  หากเป็นไปได๎ควรมีการ
เปิดเผยและประกาศให๎ทราบทั่วกัน  มีการจัดการกับผู๎ไมํมีผลงาน ( Non – Performers)  (สถาบัน
พระปกเกล๎า, 2549, หน๎า 79) ในการศึกษาหัวข๎อ การบริหารงานอยํางมีประสิทธิภาพ นี้ สามารถ
แบํงออกเป็นตัวชี้วัดยํอย 5 ตัว คือ 1) การจัดสรรแบํงปันทรัพยากร 2) การยอมรับการเปล่ียนแปลง 
3) ความรํวมมือและการทํางานเป็นทีม 4) การจัดการความขดัแย๎ง และ 5) การส่ือสารภายใน   โดยมี
รายละเอียดดังตํอไปนี้ 

    1.3.1 การจัดสรรแบ่งปันทรัพยากร  หมายถึง  วิธีการที่หนํวยงานมีการกําหนดวิธีการ
และขั้นตอนในการจัดการแบํงปันทรัพยากรอยํางชัดเจน  มีการแบํงปันข๎อมูล ไมํมีการหวงข๎อมูล  
เพื่อให๎มีการกระจายของข๎อมูลขําวสารกันอยํางทั่วถึงทั้งองค์การ  เพื่อป้องกันการระแวงสงสัยซ่ึง
กันและกัน(สถาบันพระปกเกล๎า, 2549, หน๎า 79) การจัดหาเครื่องไม๎เครื่องมือและอุปกรณ์รวมทั้ง
ส่ิงอํานวยความสะดวกที่ใช๎ในการปฏิบัติงาน  เพื่อชํวยทําให๎การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพ  อันจะสํงผลดีตํอการดําเนินงานของ องค์การโดยรวม  การ
จัดเตรียม จัดเก็บ จัดระเบียบ  การรักษาข๎อมูลประวัติพนักงาน  และข๎อมูลขําวสารที่เกี่ยวข๎อง  และ
ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดการของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  รวมทั้งการจัดประชุม หรือรํวม
ประชุมกับสมาคมวิชาชีพ หรือหนํวยงานของรัฐ (ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, 2548, หน๎า 142) 

    1.3.2 การยอมรับการเปลี่ยนแปลง  หมายถึง ลักษณะที่ผ๎ูปฏิบัติงานขององค์การทั้งหลาย
เต็มใจที่จะยอมรับส่ิงใหมํ ๆ และเทคโนโลยีใหมํ ๆ เสมอ  และมีมาตรการในการจัดการกับผู๎ที่ไมํ
ยอมพัฒนาเปล่ียนแปลง   การเปล่ียนแปลงในที่นี้รวมถึงการออกแบบโครงสร๎างองค์การใหมํ  การ
ติดตั้งระบบสารสนเทศใหมํ และการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม (สมยศ  นาวีการ, 2549, หน๎า 952)  
นอกจากนี้  การเปล่ียนแปลงองค์การอาจเกิดขึ้นได๎ในรูปแบบการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์  
โครงสร๎าง  กลยุทธ์  การออกแบบงาน  เทคโนโลยี  กระบวนการทํางาน  วัฒนธรรม  และสมาชิก
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องค์การ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดังกลําวมีลักษณะที่สําคัญ 2 ประการคือ 1) การเปล่ียนแปลงในด๎าน
หนึ่งอาจสํงผลให๎มีการเปล่ียนแปลงในด๎านอ่ืนด๎วยก็ได๎ เชํน การเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์และกล-
ยุทธ์ขององค์การ อาจทําให๎ต๎องมีการปรับเปล่ียนโครงสร๎างองค์การไปด๎วย 2) การเปล่ียนแปลงใน
วัตถุประสงค์ โครงสร๎าง กลยุทธ์ การออกแบบงาน เทคโนโลยี กระบวนการทํางาน และวัฒนธรรม
จะทําให๎องค์การต๎องให๎ความสําคัญกับคนมากขึ้น โดยจะต๎องมีการพัฒนาทักษะ ทัศนคติ ที่จําเป็น
กํอนที่จะมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น จึงจะทําให๎การเปล่ียนแปลงบรรลุผล (Johns, & Saks, 1991, 
p.129) องค์การควรมีการเตรียมความพร๎อมทั้งคนและองค์การที่จะรองรับการเปล่ียนแปลง ซ่ึง
องค์การที่มีความพร๎อมในการเปล่ียนแปลงนั้นจําเป็นต๎องมีเงื่อนไขครบ 3 ประการคือ ผู๎นําเป็นที่
ยอมรับและมีประสิทธิผล คนในองค์การมีความรู๎สึกและมีแรงจูงใจสํวนตัวที่จะเปล่ียนแปลง และ
องค์การไมํมีระดับช้ัน และคนในองค์การมีความเคยชินกับงานที่ต๎องทํารํวมกัน (เบียร์, ไมค์, 2550, 
หน๎า 32) สําหรับวิธีการทําให๎องค์การมีความพร๎อมตํอการเปล่ียนแปลง ควรทําตามขั้นตอนตํอไปนี้
คือ 1) ประเมินความพร๎อมในการเปล่ียนแปลงของแตํละหนํวยงาน 2) สร๎างแนวทางการทํางานที่มี
สํวนรํวมให๎มากขึ้นโดยให๎เป็นสํวนหนึ่งของการทํางานประจําวัน 3) ให๎คนในองค์การได๎มีโอกาส
แสดงความคิดเห็น 4) จํากัดความกลัว (เบียร์, ไมค์. 2550, หน๎า 46) 

ผู๎บริหารจะต๎องเข๎าใจวําการตํอต๎านมักจะเกิดขึ้นในการเปล่ียนแปลง  ผู๎บริหารต๎องรู๎วํา
ทําไมบุคคลตํอต๎านการเปล่ียนแปลง  และสามารถทําอะไรกับการตํอต๎านของพวกเขาได๎  ความจริง
บุคคลตํอต๎านการกระทําส่ิงท่ีพวกเขาไมํเข๎าใจ  ที่ทําให๎พวกเขาไมํแนํใจและไมํได๎มองเห็นวําเป็น
ประโยชน์อยํางดีที่สุดตํอพวกเขา  นี่คือธรรมชาติอยํางแท๎จริง  และไมํได๎หมายความวําบุคคลจะ
ตํอต๎านการเปล่ียนแปลงทุกอยําง  โดยทั่วไปบุคคลจะไมํตํอต๎านการเปล่ียนแปลง  แตํพวกเขาอาจจะ
ตํอต๎านการเปล่ียนแปลงโดยบุคคลอ่ืน  เม่ือการเปล่ียนแปลงนั้นดูราวกับวําเป็นประโยชน์อยํางมาก
ตํอบุคคลบางคน  การทําความเข๎าใจวําบุคคลจะตอบสนองตํอการเปล่ียนแปลงอยํางไรสามารถชํวย
ให๎ผู๎บริหารดําเนินการเปล่ียนแปลงภายในองคก์ารไดบ๎รรลุความสําเร็จ(สมยศ  นาวีการ, 2549, หน๎า 
954)  หัวหน๎างานที่ไมํดี (ผู๎ท่ีทั้งไมํได๎รับการยอมรับและไมํมีประสิทธิผล) จะเป็นส่ิงที่ขัดขวางตํอ
ผลการปฏิบัติงานขององค์การ  ทําให๎องค์การไมํสามารถรักษาพนักงานที่ดีไวไ๎ด๎  และไมํสามารถจูง
ใจพนักงานที่ยังทนอยูํได๎ ถึงแม๎วําบริษัทอาจจะจํายคําตอบแทนและผลประโยชน์ที่ดีเยี่ยม และมี
นโยบายที่เป็นมิตรกับพนักงาน  รวมทั้งมีส่ิงอ่ืน ๆ ที่จะทําให๎พนักงานมีความจงรักภักดี  แตํทวํา
ผู๎จัดการที่ไมํดีเพียงไมํกี่คนกอ็าจจะทําให๎มีปัญหาไปทั้งองค์การ นอกจากนี้ผู๎นําที่ไมํมีความสามารถ
ซ่ึงอยูํในตําแหนํงสําคัญ ๆ ยังอาจจะเป็นตัวขัดขวางแผนที่ถูกกําหนดมาอยํางดีในการปรับปรุงผล
การดําเนินงาน  การแตํงตั้งคนผลงานไมํดีไว๎ในตําแหนํงผู๎นํา เป็นการลดมาตรฐานให๎กับทุก ๆ คน 
ซ่ึงเป็นอันตรายที่ชัดเจนสําหรับบริษัทท่ีต๎องการสร๎างวัฒนธรรมแหํงการสร๎างผลงาน ผู๎ที่มีผลงาน
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ไมํดีก็ยํอมจะชอบวําจ๎างคนที่มีผลงานไมํดี  และการที่พวกเขาเหลํานั้นยังคงอยูํในบริษัท ก็ยิ่งเป็น
การบั่นทอนกําลังใจของคนที่อยูํรอบ ๆ ข๎างเขา และทําให๎บริษัทกลายเป็นองค์การที่คนที่มีความรู๎
สูง ๆ ให๎ความสนใจน๎อยลง (เบียร์, ไมค์, 2550, หน๎า 32) 

    1.3.3 ความร่วมมือและการท างานเป็นทีม หมายถึง วิธีการที่องค์การให๎ความสนับสนุน
และแนวทางการปฏิบัติของหนํวยงานตํางๆ  ในองค์การ  จะสามารถทําได๎ราบรื่นปราศจากปัญหา  
หากองค์การกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานให๎ชัดเจน  และผู๎ปฏิบัติได๎รับการสนับสนุนทั้งในแงํ
ของการทรัพยากรที่จําเป็นแกํการปฏิบัติให๎สําเร็จลุลํวงตามที่ได๎รับมอบหมาย  และคําแนะนําหรือ
ปรึกษาหารือ  คอยเป็นพี่เล้ียง  และให๎กําลังใจจากหัวหน๎างาน  ตลอดจนถึงการสร๎างระบบงานและ
ฝึกอบรม  มีการทํางานที่เป็นระบบ  บุคคลที่เกี่ยวข๎องสามารถประสานการทํางานกันได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ  ไมํมีการเกี่ยงงาน  และปัดหน๎าที่ความรับผิดชอบ  และมีการฝึกอบรมบุคคลากรใน
หนํวยงานให๎สามารถปฏิบัติงานตามภาระงานที่รับผิดชอบของระบบงานที่คิดสร๎างขึ้นมาได๎อยําง
ถูกต๎องในครั้งแรกที่เริ่มปฏิบัติงานตามระบบงานใหมํ (Right  the  First  Time  and  Right Every  
Time)  เพื่อไมํให๎เกิดความสูญเสียเวลาและสูญเปลําทรัพยากรในการทํางานอยํางลองผิดลองถูกหาก
ไมํได๎มีการอบรมวิธีการปฏิบัติงานระบบงานใหมํ  การทํางานเป็นทีม เป็นการรวมตัวของบุคคล
ตั้งแตํ 2 คนขึ้นไป  มารวมตัวกันเป็นทีมมีปฏิสัมพันธ์ตํอกัน  มีเป้าหมายรํวมกัน  มีภารกิจที่จะต๎อง
ทําเชํนเดียวกัน  มีการติดตํอส่ือสารประสานงาน สนับสนุนซ่ึงกันและกัน  มีการตัดสินใจรํวมกัน  
และมีความรับผิดชอบตํอความสําเร็จของงานที่ได๎รับมอบหมายรํวมกัน   ความสําคัญของการ
รวมตัวกันเพื่อทํางานเป็นทีม  เป็นเพราะความเชื่อที่วํา  มนุษย์แตํละคน มีความรู๎ ความสามารถ
แตกตํางกัน  อีกทั้งความรู๎ความสามารถและศักยภาพในตัวบุคคลมีขอบเขตจํากัด  จึงจําเป็นต๎องมา
รวมกลํุมกัน  เพ่ือนําจุดดี จุดเดํน ความรู๎ และความสามารถที่แตกตํางกันในสํวนที่ดีที่สุดของแตํละ
คนมารํวมกันทํางาน  ให๎บรรลุตามเป้าหมายของทีม  ซ่ึงสาระสําคัญของการทํางานเป็นทีม  ได๎แกํ 
เพื่อรํวมกันแก๎ปัญหา  เพื่อผลประโยชน์ทั้งสํวนบุคคลและสํวนรวม  และความรู๎สึกปลอดภัยและ
มั่นคง  เพื่อตอบสนองความต๎องการทางจิตใจ  และในการทํางานเป็นทีมต๎องมีองค์ประกอบคือ  มี
เป้าหมายรํวมกัน  การยอมรับนับถือกัน  ความรํวมมือ พร๎อมใจในการทํางาน  การแบํงงานกันทํา
ตามความรู๎ความสามารถ  ความรับผิดชอบ  ความเข๎าใจซ่ึงกันและกัน ความผูกพัน  ดังนั้น  การ
ทํางานเป็นทีม จึงเป็นการประสานความสัมพันธ์  ระหวํางสมาชิกที่มารวมตัวกันในการทํากิจกรรม
รํวมกัน  เพื่อให๎บรรลุตามเป้าหมาย  ตรงตามวัตถุประสงค์  หรือ ตรงตามความต๎องการของกลํุม
นั่นเอง  โดยการรํวมแรง รํวมใจ มีความสามัคคีกัน  และต๎องมีการบริหารจัดการในการทํางานเป็น
ทีมให๎ดี  และมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญที่จะชํวยให๎ทีมสามารถทํางานออกมาได๎เป็นอยําง
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ดี  กลําวคือ  ทีมสามารถรํวมกันทํางานให๎บรรลุผลของงานที่ทํารํวมกันดั่งจุดมุํงหมายนั่นเอง       
(วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์,  2549, หน๎า 7) 

    1.3.4 การจัดการความขัดแย้ง  หมายถึง  กระบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจนที่องค์การใช๎
ในการแก๎ไขความขัดแย๎งที่เกิดขึ้น  และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานแก๎ไขปัญหาความ
ขัดแย๎งนั้นด๎วย หรืออาจเป็น ความขัดแย๎งระหวํางบุคคล  ความขัดแย๎งระหวํางบุคคลกับกลํุม  ความ
ขัดแย๎งระหวํางกลํุม  ความขัดแย๎งระหวํางกลํุมกับองค์การ และความขัดแย๎งระหวํางองค์การ  ไมํวํา
จะเป็นความขัดแย๎งแบบใดก็ตาม หน๎าที่ของผ๎ูบริหารก็คือต๎องแก๎ปัญหาความขัดแย๎งมิใชํหนีความ
ขัดแย๎ง  ผู๎บริหารจะต๎องพร๎อมท่ีจะเผชิญกับสถานการณ์  และใช๎สถานการณ์เพื่อการเปล่ียนแปลง
ไปสํูส่ิงท่ีดีกวํา  ในการบริหารความขัดแย๎งอยํางมีประสิทธิภาพนั้น  มีส่ิงที่ควรคํานึงถึงก็คือ  การ
รับรู๎ของคนอ่ืนที่เกี่ยวข๎องกับความขัดแย๎ง  ยํอมสําคัญกวําการรับรู๎ของเราเกี่ยวกับปัญหาความ
ขัดแย๎ง  เมื่อมีความขัดแย๎งเกิดขึ้น  ผู๎บริหารไมํควรจะปิดบังหรือกดปัญหาไว๎  เพราะความขัดแย๎ง
นั้นจะเกิดขึ้นมาอีก  แตํเกิดขึ้นในรูปแบบอ่ืนและมีแนวโนม๎จะเป็นอันตรายมากกวาํเกํา  ดังนั้นเม่ือมี
ข๎อขัดแย๎งเกิดขึ้น  ผู๎บริหารไมํควรจะไปละเลย ปิดบัง  หรือบีบกดไว๎  แตํจะต๎องพยายามหาทาง
แก๎ไข  ส่ิงท่ีสําคัญประการหนึ่งในการบริหารความขัดแย๎งก็คือจะต๎องชี้ให๎เห็นชัดเจนวําประเด็น
ของความขัดแย๎งคืออะไร  คนโดยมากเข๎าใจและรับรู๎วําความขัดแย๎งของตนนั้นเป็นการแขํงขันที่
แท๎จริงหรือเป็นแบบ sero-sum conflict คือ ถ๎าฝ่ายหนึ่งชนะ  อีกฝ่ายหนึ่งจะต๎องแพ๎  แตํความเป็น
จริงแล๎วในความขัดแย๎งสํวนใหญํ  คูํขัดแย๎งตํางก็มีเป้าหมายรํวมกัน  แตํมีความเห็นแตกตํางกันใน
วิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายนั้น  ดังนั้นความพยายามในการแก๎ปัญหาความขัดแย๎งควรจะเริ่มต๎นจาก
การให๎คูํขัดแย๎งแตํละฝ่ายระบุเป้าหมายเฉพาะของตนวําคืออะไรบ๎าง ระบุเฉพาะเป้าหมายเทํานั้น  
ไมํต๎องบอกวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมาย  เมื่อแตํละฝ่ายระบุเป้าหมายแล๎วจึงหาวิธีการที่จะทําให๎บรรลุ
เป้าหมายนั้น  ความขัดแย๎งจะแก๎ไขได๎งํายขึ้นเม่ือแตํละฝ่ายมีสํวนรํวมใน การแสดงให๎ทราบถึงการ
รับรู๎ของเขาท่ีมีตํอสถานการณ์ความขัดแย๎ง  ถ๎าแตํละฝ่ายมีการรับรู๎ที่คล๎ายคลึงกัน  การแก๎ปัญหาข๎อ
ขัดแย๎งก็จะกระทําได๎งํายขึ้น  ถ๎าหากแตํละฝ่ายมีการรับรู๎ที่แตกตํางกัน  คูํขัดแย๎งจะพยายาม
หลีกเล่ียงปัญหาและจะใช๎วิธีการตําง ๆ นานาท่ีจะทําให๎การแก๎ไขปัญหาความขัดแย๎งเป็นไปได๎ยาก
ยิ่งขึ้น  วิธีการที่จะทําให๎ประเด็นขัดแย๎งชัดเจนขึ้นก็คือการส่ือสาร  คูํกรณีจะต๎องเต็มใจที่จะส่ือสาร
กัน  แม๎วําจะเปิดโอกาสให๎คูํขัดแย๎งได๎มีโอกาสส่ือสารกันแล๎วก็ตาม  มักจะพบวําคนที่มีความ
ขัดแย๎งกัน  มักจะเลือกไมํส่ือสารกัน  จากการวิจัยทําให๎ทราบวําคนโดยมากไมํทราบวําเพื่อให๎การ
ส่ือสารมีประสิทธิภาพจะต๎องทําอยํางไร  ตามความเป็นจริงแล๎วปัญหาของการส่ือสารเป็นรากเหง๎า
อยํางหนึ่งที่ทําให๎เกิดความขัดแย๎ง ( เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์, 2540, หน๎า 126) 
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        1.3.5 การสื่อสารภายใน วิธีการทีอ่งค์การมีการกระจายขําวสารข๎อมูลของหนํวยงานอยําง
เปิดเผยให๎แกํเจ๎าหน๎าที่ได๎รับทราบโดยทั่วถึง  อีกทั้งข๎อมูลขําวสารที่ส่ือสารให๎ทราบนั้นมีความ
ถูกต๎องสมบูรณ์  ไมํมีการบิดเบือน   มีการเจรจาพูดคุยระหวํางหนํวยงานและพนักงาน  และทําเป็น
ข๎อตกลงท่ีเป็นที่ยอมรับทั้งสองฝ่าย  ตลอดจนถึงการยอมรับและยกยํองผลงานสมาชิก  ที่ประสบ
ความสําเร็จและที่สําคัญให๎เกียรติและยกยํอง (ไมํใชํยกยํองตัวบุคคล)  ที่นําองค์การไปสํูเป้าหมายที่
กําหนดไว๎  การส่ือสารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ท่ีจําเป็นและสําคัญยิ่งในองค์การ  พนักงานต๎องการ
ส่ือสารความรู๎สึก  ความคิดและข๎อมูลให๎ผู๎นําระดับสูงรับรู๎  สํวนผู๎นําระดับสูงก็ประสงค์จะให๎
พนักงานตระหนักถึงแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติงานที่องค์การต๎องการ แบํงออกเป็น 2 ประเภทคือ 
1) การส่ือสารอยํางเป็นทางการ เชํน การประชุมชี้แจงนโยบายโดยผู๎บริหาร  ประกาศของผู๎นํา
องค์การ  สาส์นจากผู๎นําระดับสูง  ตู๎รับข๎อเสนอแนะ  ประชุมรับฟังความเห็นจากพนักงาน  
กิจกรรมกลํุมคุณภาพ  การประชุมรํวมระหวํางหนํวยงาน  2) การส่ือสารอยํางไมํเป็นทางการ  เชํน  
ผู๎นําระดับสูงลงไปเยี่ยมพนักงานในที่ทํางานของพนักงาน  เชิญพนักงานรํวมรับประทานอาหาร
อยํางไมํเป็นทางการเป็นกลํุมเล็ก ๆ รํวมกิจกรรมนอกเวลาทํางานกับพนักงาน  เปิดโอกาสให๎
พนักงานแสดงความคิดเห็นเม่ือเดินสวนกันด๎วยการทักทายอยํางเป็นกันเอง  และตามด๎วยการถาม
ความเห็น  กิจกรรมสันทนาการ กีฬา  ทัศนศึกษา  กลํุมสนทนาในห๎องสมุด  งานวันเกิด  แตํงงาน 
ทําบุญของพนักงาน (ธัญญา ผลอนันต์, 2552, หน๎า 26) 

1.4 ระบบติดตามและประเมินผล  หมายถึง  วิธีการทีอ่งค์การมีดัชนีวัดผลงานชัดเจน  โดย
เน๎นการปฏิบัติงานให๎บรรลุเป้าหมาย  มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอยํางเป็นระยะเพื่อให๎
ทราบถึงความก๎าวหน๎าหรือล๎มเหลวของการปฏิบัติงาน  ซ่ึงในที่นี้องค์การจะต๎องกําหนดดัชนีวัดผล
ความสําเร็จของงานให๎ชัดเจน  การสร๎างดัชนีชี้วัดควรเปิดโอกาสให๎ทุกฝ่ายที่เกีย่วขอ๎งได๎มีสํวนรวม
ในการกําหนด  เพื่อให๎เป็นที่ยอมรับและนําไปปฏิบัติรํวมกันไมํเกิดการตํอต๎าน  และทราบในทิศ
ทางการปฏิบัติงานในองค์การ  มีการเปิดเผยและประกาศให๎ทราบทั่วกัน  (สถาบันพระปกเกล๎า, 
2549, หน๎า 79)  ในอดีตที่ผํานมา  เวลากลําวถึง “การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบดั้งเดิม”  ใน
กรณีของภาครัฐจะเน๎น “การควบคุม”  เป็นสําคัญ  คือ  เป็นการนํา “ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน” มาใช๎เพื่อเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจวําใครสมควรจะได๎รับการสํงเสริมสนับสนุนให๎
ได๎รับการเล่ือนตําแหนํงที่สูงขึ้นหรือได๎รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น  หรือสมควรจะถูกปลดออกจากงาน  
ในระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบเกําหรือแบบดั้งเดิมนี้  โดยทั่วไปคนที่ทําการประเมิน
สํวนใหญํจะเป็นผู๎บริหารเป็นคนคอยประเมินโดยอาศัยวิจารณญาณของตนเองเป็นสําคัญ  
ขณะเดียวกันเวลาประเมินจะใช๎เกณฑ์ “คุณลักษณะ” (Traits) ของบุคคลที่ตนเองคาดหวังวําจะมี
ผลสําเร็จตํอการปฏิบัติงานเป็นเครื่องชี้วัด ซ่ึง “ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน” ดังกลําว   
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“เป็นระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน” ตาม “ตัวแบบการบริหารแบบดั้งเดิม”  หรือ แบบ
ประเพณีนิยม  ที่หากพิจารณาในแงํของมาตรฐาน  ระบบดังกลําวยังมีปัญหาเวลามีการนํามาใช๎ใน
การวัดหรือประเมินผลการปฏิบัติงานไมํวําจะของบุคคลหรือขององค์การ   เพราะระบบวัด
ประเมินผล  ตัวระบบยังไมํได๎มีการจัดทําอยํางเป็นระบบเมื่อเปรียบเทียบกับภาคเอกชน  การที่  
“ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน”  ของภาครัฐที่ผํานมามีลักษณะดังที่กลําวมาแล๎วข๎างต๎นอาจ
สืบเนื่องมาจากลักษณะขององค์การของภาครัฐเป็นองค์การแบบระบบราชการ  ที่เห็นวํามาตรการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนหรือชัดแจ๎งเป็นส่ิงที่ไมํสําคัญหรือมีความจําเป็น  ขณะเดียวกัน
เห็นวําผ๎ูบริหารไมํจําเป็นต๎องไปวิตกกังวลในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงาน  เหลํานี้ทําให๎
เป็นทีม่าของการที่ต๎องมีการปฏิรูประบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของภาครัฐ  โดยถือกันวํา
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญในฐานะเป็นสํวนของ แผนงานด๎านการบริหารจัดการ  ผลทําให๎
หนํวยงานภาครัฐหลายหนํวยงานตํางได๎รับการคาดหวังวําจะมีการพัฒนาหรือจัดทํา “ตัวชี้วัด” หรือ 
“ดัชนี”  การประเมินผลการปฏิบัติงานขึ้นมา ตัวชี้วัด หรือ ดัชนี ที่พัฒนาขึ้นมาในแงํของหลักการ
สามารถนํามาใช๎ในการวัดความก๎าวหน๎าขององค์การได๎วํา องค์การนั้น ๆ มีความก๎าวหน๎าหรือไมํ
อยํางไร  โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ที่ได๎มีการประกาศหรือกําหนดขึ้นมา  ในแงํดังกลําวองค์การ
ใดก็ตามหลังจากใช๎ ตัวชี้วัด หรือ ดัชนี  วัดแล๎วพบวํามีความก๎าวหน๎า  แสดงวําวัตถุประสงค์ของ
องค์การนั้นที่กําหนดขึ้นมามีสัมฤทธิผล( จุมพล หนิมพานิช, 2550, หน๎า 327) ในหัวข๎อ ระบบ
ติดตามและประเมินผล นี้ สามารถแบํงออกเป็นตัวชี้วัดยํอย 1 ตัว คือ การประเมินผลงาน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

    1.4.1 การประเมินผลงาน  หมายถึง วิธีการทีอ่งค์การได๎กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ไว๎อยํางชัดเจนเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  เป็นกระบวนการ
ติดตามกํากับวํามีการดําเนินงานตามกิจกรรมตําง ๆ ที่กําหนดไว๎ตามแผนงาน  เ พื่อให๎บรรลุ
เป้าหมายตามนโยบายหรือไมํ  การดําเนินงานมีความเบี่ยงเบน  ซ่ึงอาจทําให๎การดําเนินงานไมํบรรลุ
เป้าหมายตามนโยบายที่กําหนดไว๎หรือไมํ  ผู๎บริหารองค์การจึงต๎องให๎ความสําคัญกับการควบคุม
การปฏิบัติงานหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  เพราะกระบวนการดังกลําวชํวยให๎ ผู๎บริหาร
ทราบวํา  ได๎มีการดําเนินงานตามกิจกรรมที่กําหนดไว๎ตามแผนงานหรือไมํ แผนงานจะบรรลุตาม
เป้าหมายหรือไมํ  ถ๎าบรรลุจะมีระดับการบรรลุมากน๎อยเพียงใด  ถ๎าการดําเนินงานมีความเบี่ยงเบน
เกิดขึ้น  มีสาเหตุมาจากอะไร  จะแก๎ไขได๎อยํางไร เพื่อให๎การดําเนินงานตามแผนงานกลับมาสํู
ทิศทางท่ีนําไปสํูการบรรลุเป้าหมายที่ต๎องการ  การควบคุมการปฏิบัติงานหรือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  จึงเป็นภารกิจที่เชื่อมโยงอยํางใกล๎ชิดกับการกําหนดนโยบายและการวางแผน(ระบุ
เป้าหมายและกิจกรรม)  ปัจจุบันมีตัวแบบการจัดการที่ชํวยในการกําหนดตัวชี้วัดของมาตรฐานการ



 91 

ปฏิบัติงานขององค์การอยูํหลายตัวแบบ  เชํน  การบริหารงานที่มุํงสัมฤทธ์ิ  (Result-based 
management) และ Balanced scorecard เป็นต๎น  ตัวแบบหรือเทคนิคการจัดการดังกลําวนี้มีสํวน
คล๎ายคลึงกันในประเด็นที่ต๎องมีการกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่สําคัญ (Key performance 
indicators) ซ่ึงจะใช๎ในการวัดผลการปฏิบัติงานจริงเพื่อนําไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตํอไป(ทวีศักดิ์ สุทกวาทิน, 2550, หน๎า 282) 

1.5 การบริหารผลงาน  หมายถึง  วิธีการทีอ่งค์การใชม๎าตรการในการดําเนินงานกับผู๎ไมํมี
ผลงาน  ไมํปลํอยคนอ๎ูงาน  เกี่ยงงาน  ไมํยอมปรับปรุงตัวแม๎จะให๎โอกาสแล๎ว  จะต๎องไมํลังเลที่จะ
จัดการกับคนเหลํานี้  เพราะจะเป็นอุปสรรคตํอการทํางานในองค์การ (Relentless  Attack  of  
Dysfunctional  Habits) (สถาบันพระปกเกล๎า, 2549, หน๎า 78)  การบริหารผลงาน (Performance 
Manaement) ได๎รับความสําคัญมากขึ้นในฐานะเป็นเครื่องมือในการสนับสนุน การสร๎างผลกําไร
และพัฒนาธุรกิจให๎เจริญเติบโต  ระบบนี้พัฒนามาจากระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานเป็นการวัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เปรียบเทียบกับมาตรฐานที่วางไว๎  แตํ            
การบริหารผลงานนํามาใช๎ในความหมายที่กว๎างกวํา  โดยมีขั้นตอนตั้งแตํการกําหนดเป้าหมายของ
ผลงาน  กําหนดตัวชี้วัด กําหนดวิธีการประเมิน  และนําผลงานไปใช๎ประโยชน์  การบริหารผลงาน
เป็นเครื่องมือชํวยจําแนกกลํุมบุคลากรที่มีความสามารถสูงต่ําได๎  ทั้งนี้  หากเมื่อใดที่ต๎องมีการเลิก
จ๎างโดยอิงหรือยึดหลักผลงาน และองค์การต๎องเลือกรักษาคนที่ผลงานดี  มีความสามารถสูงไว๎  
ระบบการบริหารผลงานจะชํวยให๎สามารถจําแนกระดับความสามารถของพนักงานได๎ชัดเจนมาก
ขึ้น โดยปกติทั่วไปนายจ๎างจะให๎ความสําคัญกับการประเมินผลในด๎านพฤติกรรมของพนักงาน เชํน 
การมาทํางานสม่ําเสมอ หรือการที่พนักงานไมํมาทํางาน หรือเข๎าทํางานไมํตรงเวลา  ซ่ึงถือวําเป็น
ความผิดทางวินัย เชํน การขาดงาน มาสาย รวมท้ังการลางานบางประเภทที่นายจ๎างมักจะถือวําเป็น
ความไมํสม่ําเสมอในการทํางาน (อภิชัย ศรีเมือง, 2552, หน๎า 39)  ตามหลักนิติธรรมและความเป็น
ธรรมในการปฏิบัติตํอพนักงาน  องค์การต๎องระบุให๎ชัดเจนวําส่ิงใดที่ควรทํา  ส่ิงใดไมํควรทํา  และ
เมื่อละเมิดแล๎วต๎องได๎รับโทษทางวินัยอยํางไร  องค์การและฝ่าย HR  ต๎องวางกรอบความประพฤติ
ในการปฏิบัติงานโดยนําการกระทําหรือพฤติกรรมดังกลําวมาเขียนเป็นกฎระเบียบปฏิบัติและข๎อ
ห๎ามเพื่อประกาศใช๎  หากใครฝ่าฝืนอาจต๎องได๎รับโทษทางวินัย  ซ่ึงโทษทางวินัยจะมีความหนักเบา
ขึ้นอยูํกับลักษณะของการกระทําท่ีองค์การกําหนดไว๎  อยํางไรก็ดี  ระเบียบที่องค์การกําหนดจะยัง
ไมํมีผลบังคับใช๎จนกวําจะมีการตรวจสอบจากเจ๎าหน๎าที่รัฐและเจ๎าหน๎าที่ผู๎มีอํานาจของกระทรวง
แรงงานลงตราประทับวําเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน  จึงจะสามารถใช๎เสมือนกฎหมายของ
องค์การที่จะบังคับใช๎ได๎กับพนักงาน (ประเวศน์  มหารัตน์สกุล,  2551, หน๎า 240) ในหัวข๎อ         
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การบริหารผลงาน นี้  สามารถแบํงออกเป็นตัวชี้วัดยํอย 1 ตัว คือ การจัดการกับผู๎ไมํมีผลงาน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1.5.1 การจัดการกับผู้ไม่มีผลงาน  หมายถึง ลักษณะขององค์การที่มีวัฒนธรรมการทํางาน
ในระบบหลักสํานึกรับผิดชอบ โดยการจัดการกับการผู๎ที่ไมํทํางานหรือไมํมีผลงานปรากฏ  
หลังจากที่หนํวยงานหรือองค์การได๎ทําการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นระยะ
จะพบวํา  มีบุคลากรบางคนที่ไมํยอมสร๎างผลงาน  องค์การทั่วไปอาจจะปลํอยบุคคลเหลํานี้โดยไมํมี
การดําเนินการใดๆ  แตํสําหรับองค์การที่ไมํมีการทํางานในระบบหลักสํานึกรับผิดชอบ  จะต๎องมี
มาตรการจัดการกับบุคคลเหลํานี้  ซ่ึงอาจจะใช๎มาตรการเบื้องต๎น เชํน การพูดคุยวํากลําวตักเตือนให๎
ปรับปรุงตัวเอง  จนทั้งมาตรการเด็ดขาด เชํน ไมํขึ้นเงินเดือน พักงาน หรือให๎ออกจากงาน  เป็นต๎น  
ทั้งนี้องค์การอาจใช๎มาตรการทางสังคมประกอบ  เชํน  การกดดันจากเพื่อนรํวมงาน (Peer  
Pressure) เป็นต๎น (สถาบันพระปกเกล๎า, 2549, หน๎า 80)  โดยปกติทั่วไปนายจ๎างจะให๎ความสําคัญ
กับการประเมินผลงานในด๎านพฤติกรรมของพนักงาน เชํน  การมาทํางานสม่ําเสมอ หรือการที่
พนักงานไมํมาทํางาน หรือเข๎าทํางานไมํตรงเวลา  ซ่ึงถือวําเป็นความผิดทางวินัย  เชํน  การขาดงาน 
มาสาย รวมทั้งการลางานบางประเภทที่นายจ๎างมักจะถือวําเป็นความไมํสม่ําเสมอในการทํางาน  
ลูกจ๎างจะกระทําผิดวินัยและความผิดร๎ายแรงจะได๎รับการลงโทษ เชํน ได๎รับการตัดเตือนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร หรือพักงาน  ถือวําเป็นกลํุมท่ีมีผลคะแนนด๎านพฤติกรรมไมํดี  ดังนั้น  หากนายจ๎างมี
การจัดให๎มีระบบการบันทึกข๎อมูลและจัดเก็บข๎อมูลไว๎  ก็อาจจะตัดคะแนนความประพฤติของ
พนักงานได๎  หากพนักงานคนใดถูกตัดคะแนนความประพฤติมากก็จะไมํได๎รับการพิจารณาขึ้น
เงินเดือน หรือไมํได๎รับโบนัส กรณีเหลํานี้  หากองค์การที่มีการจัดทําระบบการบันทึกคะแนน
พฤติกรรมก็สามารถที่จะนํามาใช๎ประโยชน์ในการพิจารณาเลิกจ๎าง  หากจะมีการเลิกจ๎างพนักงาน  
พนักงานที่คะแนนพฤติกรรมไมํดีกเ็ป็นกลํุมท่ีจะต๎องพิจารณาให๎ออกจากงานหรือการเลิกจ๎างกํอนก็
สามารถทําได๎อยํางมีข๎อมูลสนับสนุนอยํางชัดเจน (อภิชัย ศรีเมือง, 2552, หน๎า 49) 
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2. แนวความคิด หลกัความคุ้มค่า 

  ความส าคัญของหลักความคุ้มค่า 

 หลักความคุ๎มคําเป็นการแสดงให๎เห็นถึงประสิทธิภาพของการบริหารราชการซ่ึงสามารถ
วัดผลได๎ และจะเป็นข๎อมูลในการนํามาปรับปรุงวิธีการทํางานให๎เกิดประโยชน์สูงสุดได๎ตํอไป  ใน
การพิจารณาวําการบริหารราชการหรือการดําเนินภารกิจใด ๆ จะมีประสิทธิภาพหรือไมํนั้น 
จําเป็นต๎องมีการพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบระหวํางปัจจัยนําเข๎า (input) กับผลลัพธ์ (outcome) ที่
เกิดขึ้น  โดยต๎องมีข๎อมูลพื้นฐานของผลงานที่เกิดขึ้นจริงของสํวนราชการแตํละหนํวยมาเทียบกับ
เป้าหมายหรือประมาณการที่กําหนดไว๎เทียบกับต๎นทุนคําใช๎จําย ด๎วยเหตุนี้  จึงต๎องมีหลักเกณฑ์ใน
การจัดทําบัญชีต๎นทุนในงานบริการสาธารณะขึ้นไว๎ให๎ชัดเจน  โดยบัญชีต๎นทุนต๎องสามารถแสดง
ให๎เห็นถึงต๎นทุนตัวเงินและทรัพย์สินที่มีการนําไปใช๎ในการปฏิบัติภารกิจโดยตรง  และต๎นทุนอ่ืนที่
มิใชํตัวเงินแตํแฝงอยูํในการปฏิบัติงาน เชํน คําจ๎างของเจ๎าหน๎าที่ซ่ึงสัมพันธ์กับระยะเวลาท่ีใช๎ในการ
ปฏิบัติงานแตํละเรื่อง การที่มีข๎อมูลที่ครบถ๎วนที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่แท๎จริง  จะเป็นเครื่อง
ชี้ให๎เห็นถึงประสิทธิภาพการทํางานในภาพรวม  และเป็นเครื่องวัดถึงความคุ๎มคําของผลงานที่
เกิดขึ้นได๎ เมื่อทราบถึงต๎นทุนการบริการสาธารณะที่เกิดขึ้นแล๎ว ยํอมนํามาสํูการกําหนดเป้าหมาย
เพื่อการลดต๎นทุนคําใช๎จํายของแตํละสํวนราชการ และการคํานึงถึงคําใช๎ทรัพยากรให๎เกิดประโยชน์
สูงสุด ซ่ึงจะนําไปสํูการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อให๎มีประสิทธิภาพขึ้นสํานักงาน
(คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546, หน๎า 49) 

นิยามความหมายและหลักการสําคัญของหลักความคุ๎มคํา  จะครอบคลุมถึงดัชนีที่วัด
ประโยชน์สูงสุดแกํสํวนรวมในการบริหารการจัดการและการใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํอยํางจํากัด  ดัชนี
วัดการประหยัดและดัชนีวัดความสามารถในการแขํงขัน  เครื่องชี้ผลในการปฏิบัติหรือการ
ประเมินผลของการดําเนินการนั้น  มีผู๎เสนอแนวคิดในการวัดผลสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมทั้ง
ด๎านการผลิต  การบริการ  ซ่ึงสามารถประยุกต์ใช๎ได๎ในภาคเอกชนและภาครัฐ  คือ  Kaplan  และ  
Norton  ได๎เขียนเรื่อง  The  Balanced  Scorecard  ในปี 1996  กลําวถึงตัวชี้วัดผลสําเร็จทางธุรกิจ 
(Key  Performance  lndicator : KPls) (ดนัย  เทียนพุฒ, 2542, หน๎า 52)  โดยเป็นการเปล่ียนแนวคิด
จากการวัดด๎านการเงินเป็นหลัก  ซ่ึงการวัดด๎านการเงินจะแสดงเพียงวํา  อดีตของธุรกิจเป็นเชํนไร  
แตํไมํสามารถแสดงถึงอนาคตของธุรกิจ ควรเป็นอยํางไร  และควรมีกลยุทธ์อยํางไร   ดัชนีวัดผล
สําเร็จธุรกิจ (KPls) จะใช๎ตัวเปรียบเทียบมาตรฐาน (benchmarking) วําธุรกิจมีประสิทธิภาพมาก
น๎อยเพียงใด  ความสามารถในการแขํงขันเป็นอยํางไร  ดังนั้นการวัดความสําเร็จของธุรกิจควรจะมี
ดัชนีเพิ่มเติมนอกเหนือจาก  ดัชนีวัดด๎านการเงิน (Financial  Perspective) คือ ดัชนีด๎านลูกค๎า
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(Customer Perspective) ดัชนีวัดด๎านกระบวนการภายใน (Internal  Business – Process Perspective 
) และดัชนีด๎านการเรียนรู๎กับการเติบโต (Learning  and  Growth  Perspective)  โดยดัชนีเหลํานี้เป็น
ตัวเชื่อมทําให๎กลยุทธดําเนินไปสํูการปฏิบัติจนประสบความสําเร็จ ซ่ึงมีอธิบายในรายละเอียดดังนี้ 
 ดัชนีวัดด๎านกระบวนการภายใน (Internal Business – Process Perspective) เน๎น
กระบวนการภายในที่มีผลกระทบสูงสุดตํอความพึงพอใจ  ของลูกค๎าและบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การ  เชํน  การจัดระบบบริหารภายใน อัตราการหมุนเวียนของสินค๎าคงคลัง  
เป็นต๎น  โดยกระบวนการที่มุ๎งเน๎นมี 2 กระบวนการคือ  กระบวนการนวัตกรรม  วัดจากการวิจัย  
การออกแบบ  การพัฒนาผลิตภัณฑ์  และกระบวนการปฏิบัติการ  วัดในด๎านคุณภาพ  คําใช๎จําย  
เวลาและลักษณะของผลงาน และ ดัชนีด๎านการเรียนรู๎กับการเติบโต ( Learning  and  Growth  
Perspective)  ได๎จากแหลํงหลัก  3  แหลํงคือ  คน  ระบบ / กระบวนการ  และองค์การ  พิจารณาจาก
ความสามารถของพนักงาน  โครงสร๎างขั้นพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  การดําเนินงานโดย
ปกติขององค์การ  ในด๎านการประยุกต์ใช๎การบรหิารจัดการที่ดีในระดับมหภาค  การพิจารณาดัชนีที่
วัดผลสําเร็จธุรกิจที่กลําวมาข๎างต๎นสามารถนํามาพัฒนาในเชิงมหภาคได๎เชํนกัน  จากกลยุทธ์และ
เป้าหมายตามแผนพัฒนาฉบับที่ 8 และ 9 ซ่ึงใช๎วิธีการบริหารจัดการที่ดีสามารถนําไปสํูผลสําเร็จ
หรือเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพจริงหรือไมํ ในหลักความคุ๎มคําจะครอบคลุมใน 3 ประเด็น
คือ  การบริหารจัดการใช๎ทรัพยากร  การประหยัด  และความสามารถในกา รแขํงขัน  (สถาบัน
พระปกเกล้า, 2549, หน๎า 81)  ดังนั้น ในงานวิจัยนี้  หลักความคุ๎มคํา จึงหมายถึง  วิธีการที่องค์การ
ดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดแกํสํวนรวมในการบริหารการจัดการและการใช๎ทรพัยากรที่
มีอยูํอยํางจํากัด  มีดัชนีวัดการประหยัดและดัชนีวัดความสามารถในการแขํงขัน  เครื่องชี้ผลในการ
ปฏิบัติหรือการประเมินผลของการดําเนินการนั้น  และสามารถแบํงออกเป็นตัวแปรยํอย 3 ตัวแปร
คือ 1) การประหยัด 2) การใช๎ทรัพยากรให๎เกิดประโยชน์สูงสุด  และ 3) ศักยภาพในการแขํงขัน  
โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

2.1 การประหยัด  หมายถึง วิธีการทํางานของเจ๎าหน๎าที่ในหนํวยงานที่ทําให๎มูลคําของการ
ผลิตหรือผลประโยชน์สูงกวําต๎นทุนในการผลิต  หรือการทํากําไรให๎เกิดผลประโยชน์ดังกลําว  การ
ประหยัดคือดัชนีด๎านการเงินนั่นเอง  ซ่ึงประกอบไปด๎วย การทํางานและผลตอบแทนเจ๎าหน๎าที่
เป็นไปอยํางเหมาะสม  ไมํมีความขัดแย๎งเรื่องผลประโยชน์ หนํวยงานมีผลผลิตหรือบริการที่ได๎
มาตรฐาน  มีการตรวจสอบภายในและการจัดทํารายงานการเงิน (สถาบันพระปกเกล้า, 2549, หน๎า 
211) ดัชนีวัดด๎านการเงิน (Financial Perspective) คือ เรื่องการบริหารการเงินโดยพัฒนา
ความสามารถในการทํากําไร  การเติบโตของยอดขาย  ผลตอบแทนในการลงทุน  เป็นต๎น  โดยแตํ
ละชํวงของวัฏจักรธุรกิจจะมีกลยุทธ์ที่ตํางกันและจะมีการวัดที่แตกตํางกัน คือ ชํวงธุรกิจเติบโต 



 95 

(Growth)  เป็นชํวงต๎นของวัฏจักรธุรกิจ  สินค๎าและบริการที่ผลิตจะมีความสัมพันธ์กับการเติบโต
ของธุรกิจเป็นการเติบโตของยอดขาย  การเปิดตลาดใหมํ  การขายและชํองทางการจําหนําย  ชํวง
ตํอเนื่อง (Sustain) เป็นการพยายามรักษาสํวนแบํงตลาดดึงดูดการลงทุนมีอยูํอยํางสม่ําเสมอเป็น
ความสามารถในการทํากําไร  ผลตอบแทนเงินทุนตํอพนักงาน  รายได๎จากการดําเนินงานและทํา
กําไรขั้นต๎น  และชํวงเก็บเกี่ยวผล (Harvest) ที่เกิดจากการลงทุนใน 2 ชํวงที่ผํานมาเป็นชํวงอ่ิมตัว
ของวัฏจักรธุรกิจ เน๎นกระแสเงินสดผลตอบแทนในการลงทุน  ดัชนีด๎านลูกค๎า (Customer 
Perspective) มุํงพิจารณาความพึงพอใจของลูกค๎า ความจงรักภักดี การรักษาลูกค๎า การได๎มาซ่ึง
ลูกค๎าใหมํ ความสามารถในการทํากําไรจากลูกค๎า เป็นต๎น (สถาบันพระปกเกล้า, 2549, หน๎า 81)   
ในบางกรณีผลประโยชน์หรือผลได๎รับไมํสามารถวัดเป็นตัวเงินได๎แตํสามารถกําหนดเป็นคะแนน
สํวนคําใช๎จํายจะอยูํในรูปตัวเงิน 3) การคิดเป็นร๎อยละบางสํวนหรือของท้ังหมดสําหรับมิติที่เป็นตัว
เงิน ( Handling  Allocation  With  Part/Whole Percentaging) (ถวัลย์รัฐ  วรเทพพุฒิพงษ์,2537,หน๎า 
40) ในการศึกษาหัวข๎อ การประหยัด นี้ สามารถแบํงออกเป็นตัวชี้วัดยํอย 5 ตัว คือ 1) การทํางาน
และผลตอบแทนบุคลากรเป็นไปอยํางเหมาะสม  2) การไมํมีความขัดแย๎งเรื่องผลประโยชน์             
3) ผลผลิตหรือบริการที่ได๎มาตรฐาน  4) การตรวจสอบภายในและการจัดทํารายงานการเงิน             
5) การใช๎เงินอยํางมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 
    2.1.1 การท างานและผลตอบแทนบุคลากรเป็นไปอย่างเหมาะสม  หมายถึง  ผลตอบแทน
(เงินเดือนและอ่ืน ๆ) ที่เจ๎าหน๎าที่สํวนใหญํในองค์การได๎รับนั้นเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพ
ของงานที่ทํา  การปรับเงินเดือนคําจ๎างอยํางเป็นธรรม (Merit increase) คือภาระหน๎าที่ของผู๎บริหาร  
ความเป็นธรรมเป็นจุดความพอดีระหวํางความเต็มใจจํายขององค์การและความพอใจของพนักงาน
และลูกจ๎าง  ความพอดีนี้เป็นความยากอยํางหนึ่งของการบริหารจัดการ  สํวนปัจจัยที่จะสร๎าง      
ความพอดีมีหลายปัจจัยที่ผู๎บริหารต๎องนํามาประกอบการพิจารณา  เชํน  ผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน  ผลประกอบการขององค์การหรือความสามารถในการทํากําไรขององค์การ  การปรับ
เงินเดือนคําจ๎างของตลาด  ขนาดขององค์การและโครงสร๎างคําจ๎างเงินเดือน  ประกาศอัตราจ๎างขั้น
ต่ําของราชการ  และอัตราเงินเฟ้อ เป็นต๎น  การปรับคําจ๎างเงินเดือนในทางปฏิบัติจะมีอยูํ 4 วิธีใหญํ
ได๎แกํ การปรับอัตราคําจ๎างขั้นต่ําตามกฎหมายแรงงานที่รัฐบาลประกาศ  การปรับเงินเดือนแบบ
บังคับสัดสํวน (forced ranging) หรือ แบบโควตา  การปรับเงินเดือนตามคําผลงาน  และการปรับ
เงินเดือนในจํานวนที่คงท่ีเทํากัน (ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, 2551, หน๎า 200)  นโยบายคําตอบแทน
เป็นเจตนารมณ์ขององค์การที่ต๎องการส่ือสารผํานนโยบาย  พนักงานสามารถที่จะศึกษาทํา        
ความเข๎าใจและวิเคราะห์นโยบายดังกลําววําตนเองรับได๎หรือไมํอยํางไร  เพราะถ๎ารับไมํได๎จะนํามา
ซ่ึงความสับสนและขัดแย๎งในการทํางาน  นโยบายที่เป็นรูปธรรมจะปรากฏในรูปของโครงสร๎าง
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คําจ๎างเงินเดือน  และระบบสวัสดิการ  ส่ิงที่เราจะสัมผัสได๎จากนโยบายนอกจากทราบแนวคิดใน
การจํายรางวัลตอบแทนแกํพนักงานแล๎วยังทราบถึงขอบเขตของการจํายด๎วย เชํน  ชํวงคําจ๎าง
เงินเดือนต่ําสุดของแตํละระดับงานหรือระดับตําแหนํง  ความสัมพันธ์ของการจํายในแตํละระดับ
งานหรือระดับตําแหนํง เชํน ผ๎ูบริหารระดับต๎น และพนักงานอาวุโส หรือระหวํางผ๎ูบริหารระดับต๎น
และระดับกลาง ระดับสูงเป็นต๎น  สัดสํวนของคําจ๎าง คําจูงใจ และประโยชน์ตอบแทน หมายถึงเป็น
สัดสํวนที่เป็นคําจ๎างเงินเดือนเทําใด  สวัสดิการ และคําจูงใจเป็นอยํางไร (ประเวศน์  มหารัตน์สกุล, 
2551, หน๎า 211)   
    2.1.2 การไม่มีความขัดแย้งเร่ืองผลประโยชน์  หมายถึง วิธีการที่องค์การไมํเคยมีการ
กระทําบางอยํางซ่ึงเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ๎อนกับเจ๎าหน๎าที่ในองค์การเอง (สถาบันพระปกเกล้า, 
2549, หน๎า 211)  ความขัดแย๎งคือการไมํเห็นพ๎องท่ีเกิดขึ้นจากความแตกตํางระหวํางบุคคลสองคน
หรือกลํุมสองกลํุม หรือมากกวํา  ภายใต๎ความขัดแย๎งขององค์การ  บุคคลหรือกลํุมอาจจะขัดขวาง
เป้าหมายหรืองานระหวํางกัน  เราจะมีความขัดแย๎งภายในองค์การอยํางน๎อยที่สุดสามประเภท  
ความขัดแย๎งของบทบาทจะเป็นตัวอยํางหนึ่งที่คุ๎นเคยของความขัดแย๎ง  เชํน  การทําตามคําส่ังอยําง
หนึ่งจะทําให๎เป็นไปไมํได๎หรือยุํงยากที่จะทําตามคําส่ังอีกอยํางหนึ่ง  บางครั้งความขัดแย๎งของ
บทบาทจะเกิดขึ้นจากคําส่ังท่ีขัดแย๎งกันอยํางเห็นได๎ชัด  เมื่อหัวหน๎างานรับคําส่ังจากผู๎จัดการฝ่ายที่
บังคับเขาให๎ไมํเชื่อฟังคําส่ังอยํางหนึ่งอาจจะบังคับให๎เขาต๎องละเมิดคํานิยมที่ยึดมั่น  และความรู๎สึก
ผิดและถูกของเขาเองได๎  ความขัดแย๎งของบทบาทเป็นปัญหาที่ร๎ายแรงอยํางหนึ่งภายในองค์การ   
ความขัดแย๎งภายในองค์การอาจจะเป็นระหวํางบุคคลได๎ด๎วย  ความขัดแย๎งระหวํางบุคคลสามารถ
เกิดขึ้นระหวํางบุคคลหรือระหวํางบุคคลและกลํุมได๎ ความขัดแย๎งระหวํางบุคคลมักจะเกิดขึ้นจาก
ความแตกตํางทางบุคลิกภาพ  ตัวอยํางเชํน  บุคคลบางคนชอบความก๎าวหน๎าและความขัดแย๎ง
มากกวําบุคคลอ่ืน  และบุคคลบางคนจะมีความรู๎สึกสูงเหลือเกินกับการวิจารณ์ทุกอยํางวําเป็นการดู
ถูกความขัดแย๎งระหวํางบุคคลและกลํุมจะเกี่ยวพันกับวิถีทางที่บุคคลตอบสนองตํอแรงกดดันให๎มี
การทําตามบรรทัดฐานของกลํุมของพวกเขา  ตัวอยํางเชํน  บุคคลอาจจะแสดงความไมํพอใจอยําง
เปิดเผยจากการถูกลงโทษโดยกลํุมท่ีเขาไมํได๎ทําตามบรรทัดฐานการผลิตของกลํุม  ประการสุดท๎าย
เรามักจะมีความขัดแย๎งระหวํางกลํุม ตัวอยํางเชํน ความขัดแย๎งระหวํางสายงานปฏิบัติการและสาย
งานที่ปรึกษา  หรือระหวํางการผลิตและการขาย  การบริหารความขัดแย๎งระหวํางกลํุมอยํางมี
ประสิทธิภาพจะสําคัญอยํางมากในปัจจุบัน  เมื่อบริษัทได๎พยายามจะก๎าวไปสํูองค์การแบบไร๎พรหม
แดนมากขึ้น (สมยศ นาวีการ, 2549, หน๎า 772) 
    2.1.3  ผลผลิตหรือบริการได้มาตรฐาน  หมายถึง  จํานวนผลผลิตและบริการขององค์การ
มีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับหนํวยงานประเภทเดียวกันที่ใช๎เจ๎าหน๎าที่ งบประมาณ  และ
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ขอบเขตภาระหน๎าที่ที่เทํากัน อีกทั้งมูลคําของผลผลิตหรือบริการของหนํวยงานมีความเหมาะสม
เมื่อเปรียบเทียบกับหนํวยงานอ่ืนประเภทเดียวกันที่ใช๎เจ๎าหน๎าที่ งบประมาณ และขอบเขต
ภาระหน๎าที่เทํากัน ตลอดจนถึงทุกสํวนงานในองค์การกํอให๎เกิดผลผลิตหรือบริการที่มีคุณคําแกํ
องค์การ (สถาบันพระปกเกล้า, 2549,หน๎า 212) ผลผลิตหรือผลิตภาพการผลิต (Productivity) แสดง
ถึงประสิทธิภาพในการผลิตสินค๎าและบริการของประเทศ มีวิธีการวัด 2 วิธีคือ วัดจากผลิตภาพของ
แรงงานตํอชั่วโมง (Labor hour productivity) และผลิตภาพของปัจจัยหลายชนิด (Multifactor 
productivity) ผลิตภาพแรงงานตํอชั่วโมงหมายถึงมูลคําของผลผลิตตํอคําใช๎จํายในหนึ่งชั่วโมงของ
แรงงาน จํานวนผลผลิตตํอชั่วโมงขึ้นอยูํกับปัจจัยตํางๆ  ที่มีผลกระทบตํอการใช๎แรงงาน  เชํน 
คําใช๎จํายด๎านโรงงานและอุปกรณ์การทดแทนกันของโรงงานและอุปกรณ์กับแรงงาน  ทักษะและ
ความพยายามของคนงาน  เทคโนโลยี  ทักษะการจัดการ  ระดับผลผลิต  การใช๎พลังงานและ
อุปกรณ์  เป็นต๎น  ผลิตภาพของปัจจัยหลายชนิดเป็นการวัดผลิตภาพของสาขาเศรษฐศาสตร์ใน
ภาพรวม  การประเมินประสิทธิภาพในการวัดตํอหนํวยของการใช๎แรงงานและทุนรวมกัน  การ
พัฒนาการนี้รวมทักษะของแรงงานและความทุํมเทของคนงาน  เทคโนโลยี   ทักษะการจัดการ  
ระดับการผลิต  การใช๎ประโยชน์ของทุน  การใช๎พลังงานและอุปกรณ์  และปฏิกิริยาซ่ึงกันและกัน
ของปัจจัยตําง ๆ  ผลประโยชน์ในกรณีที่ 2 และ 3  นั้นจะพิจารณาทั้งผลประโยชน์ทางตรงและ
ทางอ๎อม  ทั้งที่เป็นตัวเงินและไมํเป็นตัวเงิน  ในทางเศรษฐศาสตร์จะนําราคาเงาหรือมูลคําของส่ิงที่
ใกล๎เคียงกันหรือใช๎แทนกันได๎  เชํน  การได๎รับสวัสดิการในลักษณะของการจัดที่อยูํอาศัยให๎ก็จะนํา
คําเชําในบริเวณนั้นมาคิดมูลคํา  เป็นต๎นในกรณีที่สามารถคิดเป็นตัวเงินได๎  กรณีต๎นทุนเชํนกัน
ในทางเศรษฐศาสตร์จะคํานึงถึงคําเสียโอกาสด๎วย  จากดัชนีข๎อ1 ถึงข๎อ 3 นั้นทุกตัวต๎องมีคํามากกวํา  
1  จึงจะเหมาะสม  2) คิดเป็นร๎อยละของบางสํวนหรือของท้ังหมดสําหรับมิติที่ไมํใชํเงิน (Handling  
Non – monetary  Detriment  With  Part/Whole Percentaging)  (ถวัลย์รัฐ  วรเทพพุฒิพงษ์, 2537,
หน๎า 36) 

   2.1.4 การตรวจสอบภายในและการจัดท ารายงานการเงิน   หมายถึง  วิธีการที่องค์การมี
การนําระบบตรวจสอบภายในมาใช๎อยํางสม่ําเสมอ มีการจัดทํารายงานการเงินสม่ําเสมอทุกปี มีการ
เผยแพรํรายงานการเงินแกํสาธารณชนทั่วไป  มีระบบบริหารการเงินที่รัดกุม เชํน มีกฎระเบียบที่
ชัดเจน  มีผู๎ตรวจสอบจากภายในและภายนอก (สถาบันพระปกเกล้า, 2549, หน๎า 212) เครื่องมือที่
ชํวยให๎มีการติดตามตรวจสอบได๎มีหลายชนิด เชํน การที่สภาติดตามการปฏิบัติหน๎าที่ของกระทรวง 
ทบวง กรม ตําง ๆ การตรวจรายงานการใช๎จํายของหนํวยงานของรัฐตามกําหนดระยะเวลาที่
แนํนอน  การที่สภาตั้ งกระทู๎ถามรัฐมนตรี ถึงกิจการที่กําลังดําเนินการอยูํ  กิจกรรมเหลํานี้
นักการเมืองและสภาจะทําหน๎าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในระบบการเมืองซ่ึงมีการตรวจสอบได๎
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อยํางเป็นประชาธิปไตย  แตํปรากฏวํากลไกของการตรวจสอบได๎ขององค์การของรัฐดังกลําวนี้ มิได๎
นํามาใช๎เป็นเวลานานแล๎ว  การบังคับให๎เกิดความรับผิดชอบและการตรวจสอบได๎ ยังมีอีกหลายวิธี 
เชํน ให๎มีการกระจายโครงสร๎าง และอํานาจของรัฐด๎วยการสร๎างกลไกให๎เกิดการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนในการดําเนินงานของรัฐ  และโดยการอนุญาตให๎ส่ือมวลชน และประชาชนรํวมกันมี
บทบาทติดตามการปฏิบัติงานของรัฐ  นอกจากนี้ควรมีมาตรการควบคุมการปฏิบัติงานภายใน
องค์การของรัฐ  ซ่ึงจะสามารถตรวจสอบความประพฤติของข๎าราชการประจําโดยเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ
ได๎รับการเลือกตั้งเข๎ามาตามกําหนดวาระโดยมีกฏระเบียบควบคุมการบริหารจัดการหน๎าที่หลักด๎าน
ทรัพยากรมนุษย์และการเงิน  จะเห็นได๎วํา  วิธีการตําง ๆ เหลํานี้  จะแตกตํางกันไปในแตํละประเทศ
ที่มีความแตกตํางกันทางด๎านประวัติศาสตร์ สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  เรื่องการมีความ
รับผิดชอบและการถูกตรวจสอบได๎ในด๎านการเงินนี้หมายถึงการรายงานการใช๎งบประมาณ โดย
เป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบท่ีถูกต๎องตามเกณฑ์ และตรงเวลาท่ีกําหนดไว๎  ภาคราชการถือวํา
การรายงานดังกลําวมีจุดประสงค์เพื่อให๎ความมั่นใจวํา  ได๎มีการใช๎งบประมาณของรัฐอยํางถูกต๎อง
ตามท่ีได๎รับอนุมัติมา  และเป็นการใช๎จํายอยํางประหยัดและมีประสิทธิภาพท่ีสุด  ประเด็นสําคัญใน
เรื่องนี้คือการเตรียมเสนอบัญชีรับจํายตรงตามกําหนดเวลา  มีการตรวจสอบอยํางถูกระบบและอยําง
มีคุณภาพ โดยเฉพาะในเรื่องการใช๎งบประมาณที่เหมาะสมตํอผลงานและคําของเงิน  และจะต๎องมี
การลงโทษในกรณีที่มีการทุจริต  หรือโจรกรรมทรัพย์สินของรัฐ  การมีความรับผิดชอบทางการเงิน
อยํางนําเชื่อถือเชํนนี้จะชํวยการตัดสินใจเรื่องการใช๎และการแบํงสรรทรัพยากรและเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพของทรัพยากรที่นํามาใช๎  นอกจากนี้ยังเป็นการชํวยให๎ประชาชนและผู๎มีสํวนเกีย่วข๎อง
(เชํนผู๎ให๎ทุน)  สามารถประเมินผลงานตามเป้าหมายที่ตกลงกันไว๎ตั้งแตํต๎น (เอเจอร์, แซม, 2545, 
หน๎า 128) 
   2.1.5 การใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง ลักษณะที่องค์การไมํเคยประสบปัญหา
ประสิทธิภาพของการใช๎เงิน (ต่ํากวํางบประมาณ, มากกวํางบประมาณ หรือใช๎งบประมาณผิด
ประเภทหรือผิดวัตถุประสงค์) เมื่อเกิดปัญหาการเงินผู๎แก๎ปัญหาคือผู๎บังคับบัญชาระดับสูงรํวมกับ
ฝ่ายการเงินหรือการคลัง (สถาบันพระปกเกล้า, 2549, หน๎า 212) สําหรับการประกอบธุรกิจใน
สภาพแวดล๎อมปัจจุบันจะต๎องมีการพัฒนาขีดความสามารถโดยการนําเทคโนโลยีสมัยใหมํเข๎ามา
ชํวยในการบริหารคุณภาพการผลิต  มีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต๎นทุนเพื่อสร๎างความ
พอใจให๎แกํลูกค๎า และเสริมสร๎างให๎องค์การเพิ่มขีดความสามารถแขํงขันในตลาดโลกได๎  
สภาพแวดล๎อมในการบริหารการผลิตที่ใช๎เครื่องจักรเป็นจํานวนมากมีสินค๎าหลากหลาย มีคําใช๎จําย
การผลิตจํานวนมากเป็นสาเหตุที่องค์การต๎องนําเทคนิคการบริหารต๎นทุนและลดต๎นทุนมาใช๎โดย
เริ่มจากการนําแนวคิดและการจําแนกต๎นทุนประเภทตําง ๆ ความเข๎าใจวัตถุประสงค์ของการ
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วิเคราะห์ต๎นทุน  การประยุกต์ระบบบัญชีการเงินและการบัญชีบริหารโดยการนําระบบต๎นทุนตาม
กิจกรรม (Activity-based Costing-ABC) ซ่ึงเป็นแนวคิดต๎นทุนสินค๎าหรือบริการที่ถูกต๎องใกล๎ความ
จริง  เพื่อเสริมให๎การคํานวณต๎นทุนมีความถูกต๎องแมํนยํายิ่งขึ้น  รวมทั้งการนําแนวคิดใหมํในการ
คิดต๎นทุนคุณภาพ (Cost of Quality) มาใช๎เป็นระบบในการวิเคราะห์ต๎นทุนทั้งที่ทําให๎เกิดงานดีและ
งานเสีย  เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและหาทางในการลดต๎นทุนคุณภาพเพื่อเพิ่มกําไร ทําให๎
เกิดการบริหารต๎นทุนอยํางมีประสิทธิภาพตํอไป (กิตติพงศ์ วิเวกานนท์ และคณะ, 2547, หน๎า 53) 

2.2 การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  หมายถึง วิธีการที่องค์การบริหารจัดการใช๎
ทรัพยากรเพื่อให๎เกิดประโยชน์สูงสุดแกํสํวนรวม จากทรัพยากรที่ประเทศมีอยูํอยํางจํากัดจะ
นํามาใช๎ในกิจกรรมตํางๆ ขององค์การให๎เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนสํวนใหญํหรือเกิด
ผลประโยชน์ที่มากกวําต๎นทุนที่เสียไป ประกอบด๎วย การใช๎ทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพ  มี       
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  มีการให๎ผลตอบแทนตามผลงาน  การนําทรัพยากรเหลํานั้นมาใช๎ซ่ึงก็
คือการพิจารณาดัชนีด๎านการเงินนั้นเอง  การวิเคราะห์ด๎านเศรษฐกิจและการเงินนี้มีข๎อแตกตํางกัน 
การวิเคราะห์ด๎านเศรษฐกิจมีทรรศนะเพื่อสังคมเป็นสํวนรํวม  สํวนการวิเคราะห์ด๎ านการเงินเป็น
การประเมินการเปล่ียนแปลงฐานะทางการเงินของผ๎ูมีสํวนรํวมในโครงการแตํละรายเทํานั้น โดยจะ
คํานึงถึงการกระจายรายได๎และสภาพความเป็นเจ๎าของทุนมากกวํา ความแตกตํางที่สําคัญระหวําง
การวิเคราะห์ด๎านเศรษฐกิจและด๎านการเงินมีดังนี้คือ การวิเคราะห์ด๎านเศรษฐกิจ จะใช๎ “ราคาเงา” 
หรือ “ราคาในทางบัญชี”  เพื่อสะท๎อนถึงมูลคําท่ีแท๎จริงทางสังคมหรือเศรษฐกิจ  สํวนการวิเคราะห์
ทางการเงินจะใช๎ราคาตลาดซ่ึงรวมเอาภาษีและเงินอุดหนุนไว๎ด๎วย แตํการวิเคราะห์ด๎านเศรษฐกิจ
นั้น ภาษีจะเป็นสํวนหนึ่งของประโยชน์รวมของโครงการ ในขณะที่เงินอุดหนุนคิดเป็นต๎นทุนตํอ
สังคม สํวนการวิเคราะห์ด๎านการเงิน  การปรับคําท้ัง 2 รายการไมํมีความจําเป็น การวิเคราะห์ด๎าน
เศรษฐกิจนั้น ดอกเบี้ยของทุนจะไมํถูกแยกและหักออกจากผลตอบแทนเบื้องต๎น  เพราะดอกเบี้ย
สํวนหนึ่งของผลตอบแทนตํอเงินทุนที่มีไว๎ให๎สังคมโดยสํวนรวม  สํวนการวิเคราะห์ด๎านการเงิน
จะต๎องนําดอกเบี้ยมาหักออกกํอนที่จะคํานวณหากระแสผลประโยชน์สําหรับดอกเบี้ยที่จํายให๎กับ
แหลํงเงินทุนภายนอก ซ่ึงนับเป็นต๎นทุนคําใช๎จําย  แตํดอกเบี้ยที่จํายให๎กับผู๎รํวมโครงการไมํนํามา
คิดเป็นต๎นทุน (ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, 2540, หน๎า 68) ในการศึกษาหัวข๎อ การใช๎ทรัพยากรให๎เกิด
ประโยชน์สูงสุด นี้ สามารถแบํงออกเป็นตัวชี้วัดยํอย 3 ตัวชี้วัด คือ 1) การใช๎ทรัพยากรอยํางมี
ประสิทธิภาพ  2) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ 3) การให๎ผลตอบแทนตามผลงาน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
  2.2.1 การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  หมายถึง  ลักษณะองค์การทีม่ีการวางแผนการ
กําหนดอัตรากําลังภายในหนํวยงานไว๎อยํางชัดเจน  อัตรากําลังของบุคลากรในปัจจุบันมีจํานวน
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เหมาะกับปริมาณงาน  เจ๎าหน๎าที่มีความรู๎ความสามารถ ความชํานาญเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ  
มีระบบบัญชีควบคุมการใช๎วัสดุอุปกรณ์ในหนํวยงานอยํางประหยัด  มีวิธีการและขั้นตอนการ
จัดสรรงบประมาณอยํางเป็นระบบ  คําใช๎จํายด๎านสาธารณูปโภคในหนํวยงานที่ใช๎จริงไมํสูงกวํา
งบประมาณที่ได๎จากรัฐบาล  เจ๎าหน๎าที่รู๎จักแก๎ไขปัญหาและตัดสินใจด๎วยตนเองเสมอ (สถาบัน
พระปกเกล้า, 2549, หน๎า 213) แม๎จะมีโครงสร๎างงานที่ดีเพียงใดก็ไมํมีประโยชน์แตํอยํางใด  ถ๎า
องค์การไมํสามารถหาคนที่มีความสามารถบรรจุในตําแหนํงที่ต๎องการ ควรมีการวางแผนเตรียมการ
ไว๎ลํวงหน๎า  เนื่องจากกําลังคนที่มีความรู๎ความสามารถมิใชํหาได๎งํายในตลาดแรงงาน  กําลังคนจะ
เกี่ยวข๎องกับคําใช๎จํายโดยตรง  กลําวคือถ๎าคนน๎อยกวํางานอาจทําเสียโอกาสทางธุรกิจไมํสามารถ
ผลิตสนองความต๎องการของตลาดได๎ สูญเสียเวลาและคําใช๎จํายการพัฒนาพนักงานให๎เกิดความ
ชํานาญ  คําส่ังซ้ือของลูกค๎าอาจหายไปเนื่องจากส่ิงทีซ้ื่อเขามาแตํไมํมีคนหรือคนไมํพอจึงผลิตหรือ
ให๎บริการไมํได๎  ในที่สุดต๎องสูญเสียกําไร  แตํในทางตรงกันข๎ามถ๎าคนมากกวํางานเทํากับเป็นการ
สูญเปลํา  ทําให๎ต๎นทุนสูงโดยไมํจําเป็น  เหตุผลดังกลําวคือความจําเป็นในการวางแผนกําลังคน  
การวางแผนกําลังคนเป็นการจัดการกําลังคนทั้งในมิติของปริมาณและคุณภาพให๎พอดีกับความ
ต๎องการขององค์การ  ดังนั้นแม๎วําเราจะทราบหลักการดังกลําวข๎างต๎น  แตํก็มีอุปสรรคที่หลากหลาย
องค์การอาจมองข๎ามไปคือการวิเคราะห์ความต๎องการกําลังแรงงานขององค์การ (Demands 
analysis) และปริมาณงานในตลาด (Labors supply) โลกยุคปัจจุบันการเปล่ียนแปลงมีความไมํ
แนํนอนสูงและมิได๎เปล่ียนไปในลักษณะเส๎นตรง(Nonlinearity) การเปล่ียนแปลงดังกลําวมี
ผลกระทบท่ีรุนแรงตํอรายได๎ขององค์การ ความสําคัญของการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์คือการ
คาดการณ์ในอนาคตได๎ถูกต๎องและเป็นวิธีที่ดีที่สุด  (Optimism) ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และ
ผู๎บริหาร จะต๎องคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์หาแนวทางในการจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวข๎องกับการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ (ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, 2551, หน๎า 101) 
  2.2.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  หมายถึง  วิธีการที่องค์การมีการพัฒนาบุคลากรให๎มี
ความสามารถปฏิบัติงานในหน๎าที่ของตนอยํางสมบูรณ์  เชํน มีการสนับสนุนและสํงให๎เจ๎าหน๎าที่
เข๎ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู๎  มีการใช๎เทคโนโลยีเครื่องมือตําง ๆ ท่ีทันสมัยเพื่อลดต๎นทุน  ลด
ขั้นตอนการทํางาน  เพิ่มปริมาณผลผลิต  มีนโยบายที่จะจัดสรรงานให๎กับบุคคลภายนอกหรือ
หนํวยงานเอกชนมาดําเนินการเพื่อประสิทธิภาพการทํางาน (สถาบันพระปกเกล้า, 2549, หน๎า 213)  
ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสําคัญประการหนึ่ง ในการผลักดันให๎องค์การประสบความสําเร็จหรือ
บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด คนเป็นผู๎ลงมือ ลงแรง  ออกความคิดผลิตสินค๎าหรือให๎บริการที่มี
คุณภาพ  ตามท่ีลูกค๎าต๎องการ  แตํคนก็มีความหลากหลาย แตํละบุคคลล๎วนแตกตํางกัน แม๎ฝาแฝดที่
เกิดหํางกันไมํกี่นาที  ดังนั้นองค์การจึงต๎องใช๎ทักษะในการบริหารงานบุคคล ให๎พนักงานสามารถ
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สร๎างสรรค์งานหรือให๎บริการใด๎อยํางมีประสิทธิผล  ผู๎นําระดับสูงขององค์การเคยมองคนวําเป็น
ปัจจัยในการผลิตในฐานะเดียวกบั วัสดุ เครื่องจักร ที่ดินและทุนทรัพย์ท่ีจําเป็นในการชํวยให๎งานใน
องค์การประสบความสําเร็จ จึงมุํงเน๎นการสรรหา วําจ๎าง ฝึกสอนงานและจํายคําตอบแทนเป็นหลัก  
แตํในปัจจุบันผู๎นําระดับสูงได๎เพิ่มการพัฒนาและมองวําเป็นกระบวนการที่เป็นระบบและตํอเนื่อง
ในการแสวงหาทางเลือกตําง ๆ ที่จะทําให๎คนในองค์การมีความผาสุก  มีความพึงพอใจที่ได๎เป็น
สมาชิกขององค์การ  มีความกระตือรือร๎นที่จะปฏิบัติงานที่ได๎รับมอบหมาย  และได๎ทํางานในความ
รับผิดชอบของตนเองและงานสํวนรวมเพื่อให๎องค์การบรรลุถึงเป้าหมาย  มองวําพนักงานเป็นผู๎มี
สํวนได๎สํวนเสียกับองค์การ  จึงจําต๎องส่ือสารให๎พนักงานตระหนักถึง คุณคํา คํานิยม วัตถุประสงค์ 
ผลลัพธ์ วิสัยทัศน์ และภารกิจ ขององค์การด๎วย  ความสําคัญของทรัพยากรบุคคลตํอองค์การนั้น  
สามารถหยิบยกตัวอยํางท่ีเป็นรูปธรรมมากมาย  ตั้งแตํร๎านอาหารเจ๎าประจําที่มีลูกค๎าติดมากมายก็
ไมํใชํเพราะสถานที่แตํอยํางเดียว  ฝีมือแมํครัวหรือพํอครัวกับพนักงานบรกิาร  เป็นส่ิงจูงใจให๎ลูกค๎า
กลับมาอุดหนุนครั้งแล๎วครั้งเลํา  ผู๎นําระดับสูงของเครือปูนซิเมนต์ไทยผลัดกันออกมายืนยันวํา  
สาเหตุที่เครือปูนฯ มีอายุกวําแปดสิบปีพลิกผันกลับตัวได๎รวดเร็วก็เพราะ “พนักงาน”  ในทาง
ตรงกันข๎าม  ธนาคารในอังกฤษแหํงหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมาร๎อยกวําปี  ต๎อ งปิดตัวไปเพราะ
พนักงานคนเดียวในสิงคโปร์ปฏิบัติงานผิดพลาด  กิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล  ที่องค์การ
ใช๎ในการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์  เป้าหมายและ
ภารกิจขององค์การ  หรือเป็นกิจกรรมที่วางแผนจัดทําขึ้น  เพื่อการมุํงไปในแนวทางเดียวกันของ
พนักงานและองค์การ มีดังนี้คือ  การกําหนดนโยบายทรัพยากรบุคคล  การวางแผนทรัพยากรบุคคล  
การสรรหา   การคัดเลือก  การศึกษา การฝึกอบรมและการพัฒนา การบริหารคําตอบแทนและ
ผลประโยชน์อ่ืน ความปลอดภัยและสุขภาพ  พนักงานและชุมชนสัมพันธ์ การประเมินผลการ
ปฏิบัตงิาน และการจัดการการส่ือสารภายใน (ธัญญา ผลอนันต์, 2552, หน๎า 15) 
  2.2.3 การให้ผลตอบแทนตามผลงาน  หมายถึง   วิธีการทีอ่งค์การมีการให๎ผลตอบแทนแกํ
เจ๎าหน๎าที่ตามผลการปฏิบัติงานที่เป็นเป้าหมายขององค์การ  หรือการที่ผลการปฏิบัติงานของ
องค์การได๎ตามเป้าหมายที่กําหนด  และมีการนําระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช๎ในการ
บริหารงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน (performance appraisal) เป็นหน๎าที่ขององค์การที่
ต๎องการจัดสรรทรัพยากรขององค์การตอบแทนพนักงานที่งานให๎กับองค์การ ยิ่งทําให๎องค์การมี
ความมั่งคั่งมาก ยิ่งมีทรัพยากรจัดสรรให๎ได๎มากตามไปด๎วย  กระบวนการที่ทําหน๎าที่จัดสรร
ทรัพยากรคือ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และผู๎ที่มีบทบาทแทน องค์การที่ต๎องรํวมมือกัน
จัดสรรทรัพยากรอยํางเป็นธรรมได๎แกํฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  และผู๎จัดการฝ่ายอ่ืน  ปรัชญา
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  เป็นการนําเอาผลงานที่พนักงานปฏิบัติได๎เปรียบเทียบกับผลงาน
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มาตรฐาน  มิใชํเอาไปเปรียบเทียบกับผลงานของพนักงานด๎วยกัน  ถ๎าเป็นในลักษณะประการหลัง
เรียกวําการประกวดผลงานมากกวําท่ีจะเรียกวําการประเมินผลการปฏิบัติงาน  โดยหลักการของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  เป็นแผนกลยุทธ์ในการปรับปรุงงการปฏิบัติงานของพนักงาน  เมื่อนํา
แผนกลยุทธ์ดังกลําวไปปฏิบัติอยํางสมเหตุสมผลแล๎วไมํเพียงแตํจะทําให๎พนักงานรู๎วําตนเองจะต๎อง
ปฏิบัติงานอยํางไรจึงจะมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และยังเป็นการบํงชี้ถึงความก๎าวหน๎าในงาน
อาชีพในอนาคตอีกทางหนึ่งด๎วย  ความมุํงหมายเชํนนี้จึงเป็นแรงเสริมให๎พนักงานคิดวางแผน
ปรับปรุงการทํางานของตนเองอยํางตํอเนื่อง  ผลของการประเมินผลการปฏิบัติงานชํวยในการ
ตัดสินใจในการพิจารณาการเล่ือนระดับงาน (Promotions) การให๎รางวัลตอบแทน  และการเลิกจ๎าง  
รวมทั้งการปรับเงินเดือนประจําปี  แตํต๎องตระหนักอยูํเสมอวําการที่พนักงานคนหนึ่งคนใดมี
ผลงานดีถึงดีมากสําหรับงานตําแหนํงปัจจุบันมิได๎หมายความวําจะต๎องมีการเล่ือนระดับงานที่
สูงขึ้นเสมอไป  เพราะผลการปฏิบัติงานดีถึงดีมากเป็นความสามารถบนตําแหนํงงานเดิม ตําแหนํงที่
สูงขึ้นต๎องมีความสามารถที่สูงขึ้นกวําตําแหนํงงานเดิมเนื่องจากมีคํางานที่ตํางกัน (ประเวศน์ มหา
รัตน์สกุล, 2551, หน๎า 186) 

2.3 ศักยภาพในการแข่งขัน หมายถึง วิธีการที่องค์การใช๎ดําเนินการสร๎างความสามารถใน
การแขํงขันให๎แกํองค์การของตน ประกอบด๎วย การมีนโยบาย แผน วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย 
การเน๎นผลงานด๎านการบริการ การประเมินผลการทํางาน และผู๎บริหารระดับสูงมีสภาวะผู๎นํา
(สถาบันพระปกเกล๎า, 2549, หน๎า 214) ความสามารถในการแขํงขันของประเทศไทย คือ ดัชนีทาง
เศรษฐกิจมหภาค การพัฒนาทางตลาดการเงิน ทรัพยากรมนุษย์ รัฐบาล โครงสร๎างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจการพัฒนาและวิจัยทางด๎านวิทยาศาสตร์และเท คโนโลยีทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อม ความสามารถในการบริหารและการจัดการของภาคเอกชน (จารุมา อัชกุล, 2541, หน๎า 
17) ในการศึกษาหัวข๎อ ศักยภาพในการแขํงขัน  นี้ แบํงออกเป็นตัวชี้วัดยํอย 4 ตัว คือ 1) นโยบาย 
แผน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย 2) การเน๎นผลงานด๎านการบริการ 3) การประเมินผลการ
ทํางาน และ 4)ผู๎บริหารระดับสูงมีสภาวะผู๎นํา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 2.3.1 นโยบาย แผน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย หมายถึง วิธีการที่องค์การมี           
การกําหนดนโยบายประจําปีหรือประจําวาระของผู๎บังคับบัญชา มีการกําหนดแผนงานประจําปี  
ผู๎บริหารมีการส่ือสารทําความเข๎าใจในแผนรวมของหนํวยงานแกํเจ๎ าหน๎าที่รับผิดชอบอยําง
สม่ําเสมอ มีการกําหนดแผนปฏิบัติการยํอย (Operation Plan) อยํางเป็นระบบในหนํวยงาน              
มีการส่ือสารและทําความเข๎าใจแผนปฏิบัติการยํอยกับเจ๎าหน๎าที่ในหนํวยงานยํอย ๆ อยํางสม่ําเสมอ  
มีการกําหนดวิสัยทัศน์ซ่ึงเป็นการกําหนดทิศทางของส่ิงที่ต๎องการจะทําตํอไป มีการกําหนด
เป้าหมายของหนํวยงาน มีการกําหนดพันธกิจ (หน๎าที่ที่ต๎องทําของหนํวยงาน) และมีการเผยแพรํ 
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ส่ือสาร และทําความเข๎าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของ หนํวยงานกับเจ๎าหน๎าที่ใน
หนํวยงานและสาธารณชนโดยทั่วไป (สถาบันพระปกเกล้า , 2549, หน๎า 214)  การกําหนด
วัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์เป็นแนวทางและเป้าหมายขององค์การในระยะยาว        
เป็นการวางแผนกลยุทธ์และแผนงานหลักตําง ๆ  ให๎สอดคล๎องกับเป้าหมายที่กําหนดไว๎ เพื่อให๎     
การดําเนินกลยุทธ์บรรลุตามหมายขององค์การหรือทิศทางท่ีวางไว๎ (เสนํห์ จุ๎ยโต, 2552, หน๎า 68) 

2.3.2 การเน้นผลงานด้านการบริการ  หมายถึง  วิธีการที่องค์การมีการกําหนดมาตรฐาน   
การปฏิบัติงาน (Standard of Performance) ที่ชัดเจน  มาตรฐานการปฏิบัติงานนั้นมาจากการมีสํวน
รํวมกําหนดของเจ๎าหน๎าท่ีในหนวํยงาน  มีการจัดเจ๎าหน๎าที่ด๎านลูกคา๎สัมพันธ์  มีการจัดหนํวยงานให๎
คําปรึกษา/รับเรื่องราวร๎องทุกข์  และจะรีบดําเนินการทันทีทุกเรื่องเมื่อได๎รับเรื่องราวร๎องทุกข์        
มีการติดตามให๎คําปรึกษาตําง ๆ ภายหลังการให๎บริการ  เจ๎าหน๎าที่มีความเต็มใจและมุํงมั่ น           
การให๎บริการตลอดเวลาและทุกสถานการณ์  มีการติดประกาศแนะนําวิธีการบริการ มีการกระจาย
เสียงและแนะนําวิธีการรับบริการ (สถาบันพระปกเกล๎า, 2549, หน๎า 216)  การบริหารการบริการที่มี
คุณภาพมีต๎นกําเนิดจากภาคเอกชน  โดยเฉพาะอยํางยิ่งในภาคการผลิต  ความผิดพลาดใ น            
การควบคุมคุณภาพจะสํงผลตํอความไมํพอใจของลูกค๎า  การควบคุมคุณภาพท่ีไมํดจีะทําให๎เกิดของ
เสียจากวัตถุดิบและสินค๎าต๎นทุนที่สูงขึ้นในการแก๎ไขข๎อผิดพลาดและทําให๎ลูกค๎าสูญเสีย          
ความมั่นใจตํอองค์การ  การเอาใจใสํตํอการบรรลุผลสําเร็จในการบริการสาธารณะให๎มีคุณภาพนั้น  
การบริการนั้นจะต๎องตรงตามความคาดหวังของประชาชน  การบริการมีความนําเชื่ อถือ  และมี
ต๎นทุนที่เหมาะสม ซ่ึงส่ิงเหลํานี้มีความสําคัญตํอรัฐบาลมาก การเพิ่มความหวังให๎แกํผู๎บริโภค      
การพิจารณาในด๎านราคาและประสิทธิภาพของผลผลิตนั้นนํามาซ่ึงความกระตือรือร๎นในการหา
เทคนิคและวิธีการซ่ึงพิสูจน์วําทําให๎มีคุณคําเกิดขึ้น  องค์การตําง ๆ มีความจําเป็นในการหาคุณคํา
ในมุมมองของลูกค๎า  อยํางไรก็ตามส่ิงเหลํานี้ยังทําได๎ยากในการให๎บริการสาธารณะ  ที่แท๎จริงแล๎ว
การบริการสาธารณะนั้นคือ  สภาวการณ์ที่ได๎มีการบริหารการบริการที่มีคุณภาพ  วิธีการบริหาร    
การบริการที่มีคุณภาพโดยทั่วไปทําให๎เกิดคุณคําอยํางมากตํอองค์การภาครัฐและภาคเอกชน
โดยทั่วไป  อยํางไรก็ตามการละทิ้งความพยายามให๎เกิดคุณคําในการนําเสนอระบบที่ซับซ๎อน
เกินไปจะทําเกิดความส้ินเปลืองมาก  นักวิจารณ์มักจะพูดวําการมุํงไปสํูคุณภาพนั้นมักจะล๎มเหลว
บํอยครั้งเมื่อมีการนําวิธีการของตนเองและการมุํงเน๎นในการพัฒนากระบวนการคุณภาพ  ซ่ึงทําให๎
เกิดการมองข๎ามความต๎องการในการปรับปรุงคุณภาพการบริการในราคาที่เหมาะสมและตาม
กําหนดเวลา (สถาบันพระปกเกล๎า, 2549, หน๎า 219)  

2.3.3 การประเมินผลการท างาน หมายถึงวิธีการทีอ่งค์การทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ภายในโดยเฉพาะอยํางสม่ําเสมอทุกปี  มีการเผยแพรํการประเมินผลสํูสาธารณชน และมีการนําผล
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การประเมินมาปรับปรุงแก๎ไขการปฏิบัติงานในหนํวยงาน (สถาบันพระปกเกล๎า, 2549, หน๎า 210)  
การประเมินผลเป็นกระบวนการในการตัดสินใจ วินิจฉัยและตีราคาอยํางยุติธรรมให๎สัมพันธ์กับ
มาตรฐานที่วางไว๎ และมีการป้อนข๎อมูลย๎อนกลับ ดังนั้น การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานก็คือ  การวางมาตรฐานการทํางาน  ตัดสินใจ  วินิจฉัยและให๎คะแนนแกํผลการปฏิบัติงาน
ตามจริงของพนักงานให๎สัมพันธ์กับมาตรฐานที่วางไว๎   และจัดให๎มีการป้องกันข๎อมูลกลับสํู
พนักงานเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานที่ดีอยูํแล๎วให๎ดีขึ้นไปอีกและกระตุ๎นให๎ขจัดข๎อบกพรํองที่มีอยูํ  
วิ ธีการประเมินผลการปฏิบัติงานมีหลายวิ ธี   อาทิ เชํน กระจายตามหลักสถิติ  (Statistical 
Distribution)  จัดลําดับตามผลการทํางาน (Ranging) ตรวจสอบรายการตามระยะเวลา (Check List) 
เทียบกับผล  การปฏิบัติงานมาตรฐาน(Fiel Review) เทียบกับแผนงานหรือรายงานผลการดําเนินการ
(Work Report) ประเมินโดยกลํุม (Group Appraisal) ประเมินโดยใช๎เหตุการณ์สําคัญ (Critical 
Incidents) ประเมินตามผลงานเทียบกับเป้าที่ตั้งไว๎ลํวงหน๎า (Appraisal by Results) ประเมินตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว๎ลํวงหน๎า (Appraisal by Objectives)  ประวัติการมาปฏิบัติงาน (Attendance 
Report) เปรียบเทียบมาตรฐานสํวน (Graphic Rating Scale) แบบผสมผสานหลายประเด็น (Mixed 
Appraisal) (ธัญญา ผลอนันต์, 2552, หน๎า 33) นอกจากนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ยังเป็นการ
ประเมินอยํางเป็นทางการวํา  พนักงานสามารถทํางานได๎ดีเพียงใด เหตุผลที่ควรประเมินผล          
การปฏิบัติงานของพนักงานมีหลายประการด๎วยกัน  กลําวคือ  การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น
ส่ิงจําเป็นที่สะท๎อนถึงผลการฝึกอบรมและพัฒนา  นอกจากนั้นผลการประเมินการปฏิบัติงานยัง
นํามาใช๎ในการบริหารและชํวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการให๎รางวัล การจํายคําตอบแทน การเล่ือน
ตําแหนํง การพัฒนาอาชีพ  ตลอดจนเป็นการให๎ข๎อมูลย๎อนกลับแกํพนักงานเพื่อนํามาใช๎ในการ
ปรับปรุงการทํางานของตนเองตํอไป อยํางไรก็ตาม การประเมินควรเป็นไปอยํางยุติธรรมและ
ปราศจากอคติ  ซ่ึงส่ิงหนึ่งที่ผู๎จัดการพึงตระหนักคือ การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น การ
ประเมินผลการทํางานไมํใชํเป็นการประเมินบุคลิกลักษณะหรือตัวพนักงาน (พัชสิรี ชมพูคํา, 2551, 
หน๎า 167)  การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ใช๎ในองค์การปัจจุบันแบํงเป็น 2 แบบ คือ การประเมิน
เชิงปริมาณ (Objective Method) และการประเมินเชิงคุณภาพ (Judgmental Method) การประเมินเชิง
ปริมาณ คือ การวัดผลการปฏิบัติงานโดยพิจารณาผลงานที่วัดออกมาเป็นตัวเลขได๎ เชํน ปริมาณ
ผลผลิต อัตราของเสีย และยอดขาย เป็นต๎น สํวน การประเมินเชิงคุณภาพ (Judgmental Method)  
สามารถประเมินในรูปแบบการจัดลําดับ (Ranging) และการให๎คะแนน (Rating)  ซ่ึงเป็นวิธีที่ใช๎กัน
แพรํหลายในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  การจัดลําดับเป็นการเปรียบเทียบพนักงานคนหนึ่งกับ
พนักงานคนอ่ืน ๆ และจัดลําดับจากคนที่มีผลงานทดีที่สุดถึงแยํที่สุด (พัชสิรี ชมพูคํา, 2551, หน๎า 
168)   
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2.3.4 ผู้บริหารระดับสูงมีสภาวะผู้น า หมายถึง  วิธีการที่ผู๎บริหารระดับสูงขององค์การมี
บทบาทในการพัฒนาเปล่ียนแปลงส่ิงตําง ๆ (การดําเนินงาน มาตรฐาน การปฏิบัติงานคุณภาพของ
การบริการในหนํวยงาน)  และมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากเจ๎าหน๎าที่ในหนํวยงาน และ
สาธารณชนทั่วไป (สถาบันพระปกเกล๎า, 2549, หน๎า 218) การเปล่ียนแปลงทางสังคมในปัจจุบัน
และอนาคตได๎มุํงไปสํูยุคแหํงสังคมข๎อมูลขําวสารมากขึ้น  (Information society) ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงดังกลําวเกิดจากปัจจัยสภาพแวดล๎อมที่เปล่ียนแปลงไป (Environmental changes) ทั้ง
ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ในทางการเมืองได๎มีการปกครองแบบประชาธิปไตยและมีการ
กระจายอํานาจทงการตัดสินใจไปยังชุมชนและท๎องถ่ินมากขึ้น  ในทางเศรษฐกิจนั้นได๎มีการ
เปล่ียนแปลงแนวคิดจากการผลิตสินค๎าและบริการในระบบผูกขาดมาสํูการผลิตสินค๎าและบริการ
ในระบบการแขํงขันเสรี  ผ๎ูบริโภคสินค๎าเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุด การบริการองค์การจําเป็นอยํางยิ่งที่
จะต๎องคํานึงถึง ในทางสังคมก็มีการเปล่ียนแปลงไปโดยมุํงไปสํูความเป็นนานาชาติมากขึ้น เป็น
สังคมท่ีส่ือสารกันโดยใช๎ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น  การติดตํอส่ือสารจะมีความสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น  แม๎แตํในทางการบริหารก็ได๎มีการเปล่ียนแปลงภายในองค์การเพื่อให๎สอดคล๎องตํอ        
การเปล่ียนแปลงของปัจจัยสภาพแวดล๎อมท้ังทางการเมือง และสังคม โดยเฉพาะพลัง 3C ซ่ึงได๎แกํ 
ลูกค๎า(Customer) การแขํงขัน(Competition) และการเปล่ียนแปลง(Change) มีอิทธิพลตํอ             
การเปล่ียนแปลงภายในองค์การเป็นอยํางมาก  จากการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล๎อมและ               
การเปล่ียนแปลงในองค์การสํงผลทําให๎องค์การมีความหลากหลายและสลับซับซ๎อนมากขึ้น  เพิ่ม
ความยุํงยากในการบริหารงานอยํางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ การสร๎างภาวะผู๎นําที่มี
ประสิทธิผลจึงมีความยุํงยากมากขึ้นตามลําดับ (เสนํห์ จุ๎ยโต, 2552, หน๎า 100) และปัจจัยเกี่ยวกับ
ภาวะผู๎นํามีความสําคัญอยํางยิ่งตํอการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล๎อมและการเปล่ียนแปลงใน
องค์การ และมีความสัมพันธ์เชิงบวกตํอความสําเร็จขององค์การในปัจจุบันและอนาคต (Kotter, 
1990, p.15) ดังนั้น ผู๎นําระดับสูงขององค์การควรกําหนดทิศทางและการสร๎างองค์การที่มุํงเน๎น
ลูกค๎า รวมท้ังช้ีนําคํานิยมขององค์การให๎มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยตั้งความหวังไว๎สูง ทั้งนี้
ต๎องไมํลืมวํา ทิศทาง คํานิยม และความคาดหวังเหลํานั้นควรมีความสมดุลกับความต๎องการของผู๎มี
สํวนได๎สํวนเสียทั้งหมด ผู๎นําท่ีมีประสิทธิผลควรมั่นใจวํา การกําหนดกลยุทธ์ก็ดี การวางระบบงาน
ก็ดี และวิธีในการสร๎างความเป็นเลิศให๎เกิดขึ้นก็ดี ล๎วนแล๎วแตํจะมีสํวนชํวยกระตุ๎นให๎มีการสร๎าง
นวัตกรรม  รวมท้ังสร๎างความรู๎ความสามารถให๎มีพัฒนาการก๎าวหน๎าขึ้นเรื่อย ๆ (ธัญญา ผลอนันต์ , 
2552, หน๎า 113) 
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3. แนวความคิด หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

 ความส าคัญของหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
การบริหารงานองค์การให๎ประสบความสําเร็จได๎นั้น  จําเป็นต๎องอาศัยสมาชิกหรือ

ทรัพยากรมนุษย์เป็นผู๎ขับเคล่ือนงานตําง ๆ ให๎ดําเนินไปตามแผนงานเพื่อให๎บรรลุเป้าหมายที่
กําหนด  ผ๎ูบริหารโดยทั่วไปจึงเห็นวําทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณคําที่สุดขององค์การใน
บรรดาปัจจัยทางการผลิตขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงได๎แกํ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) 
และเครื่องจักร (Machine)  (ในปัจจุบันเพิ่มเป็น 6 ปัจจัย ได๎แกํ 1)Man หมายถึง บุคลากร คือ ผู๎ที่
จะต๎องเกี่ยวข๎องกับระบบงาน หรือหมายถึง คนทุกคนที่เกี่ยวข๎องกับระบบ 2) Money หมายถึง เงิน
หรือทรัพย์สินที่มีคําเป็นเงินของระบบซ่ึงนับเป็นหัวใจที่สําคัญอยํางหนึ่งของระบบ 3) Material 
หมายถึง ตัวสินค๎าหรือวัสดุที่ใช๎ในการผลิตสินค๎า  4) Machine หมายถึง เครื่องจักร อุปกรณ์ และ
เครื่องมือเครื่องใช๎ในโรงงานหรือในสํานักงาน 5) Management หมายถึง การบริหารระบบ ซ่ึงเป็น
อีกเรื่องหนึ่งที่ทําให๎ระบบเกิดปัญหา เพราะการบริหารที่ไมํดี 6) Morale หมายถึง ขวัญหรือกําลังใจ
ของบุคคลในระบบ หรือหมายถึง คํานิยม ของคนที่มีตํอระบบหรือองค์กรมากกวํา)  ผู๎บริหารที่ไมํ
สามารถทําให๎การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย  หรือทําไมํ
ครบถ๎วนในส่ิงท่ีควรจะทํา  มักประสบปัญหาตําง ๆ มากมายใน การบริหารจัดการ  อาทิ  บุคลากรที่
มีอยูํไมํเพียงพอตํอการปฏิบัติงาน  ไมํสามารถชักจูงให๎ผู๎มีความรู๎ความสามารถสนใจเข๎ามารํวมงาน
ในองค์การ เป็นต๎น ในทางตรงกันข๎าม หากองค์การใดให๎ความสําคัญและมีการบริหารทรัพยากร
มนุษย์อยํางเหมาะสม  ก็จะสํงผลให๎เกิดประโยชน์กับองค์การในหลายด๎าน  กลําวคือ สามารถวาง
แผนการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ได๎เพียงพอและสอดคล๎องกับแผนงานขององค์การ สามารถชักจูงให๎
บุคคลที่มีความรู๎ความสามารถสนใจสมัครเข๎าทํางานในองค์การ  สามารถคัดเลือกบุคลากรที่มี
คุณสมบัติตรงตามท่ีต๎องการ สามารถฝึกฝนและพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ ความสามารถเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น  เกิดประสิทธิภาพในการจํายคําตอบแทน มีระบบการประเมินผลที่มีคุณภาพ  ซ่ึงจะ
สนับสนุนให๎บุคลากรเรํงพัฒนาผลงานของตนเอง พนักงานมีความพึงพอใจใน การทํางาน มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์การ และลดอัตราการลาออกให๎อยูํในระดับที่เหมาะสม (สาคร สุขศรีวงศ์, 
2552, หน๎า 266) 

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส  ผู๎นําด๎านการขนสํงพัสดุแบบสํงดํวน  ที่ให๎ความสําคัญกับคนเป็น
อันดับแรกด๎วยแนวคิดที่วํา “People-service-profit” ด๎วยมุมมองที่วํา ไมํวําเทคโนโลยีจะทันสมัย
เพียงใด  แตํถ๎าหากไมํมีคนก็ไมํสามารถสร๎างงาน  สร๎างบริการที่มีประสิทธิภาพออกมาและนํามาซ่ึง
ผลกําไรได๎  ดังนั้นจึงให๎ความสําคัญตํอพนักงาน  เพื่อให๎เขาหลํานั้นพร๎อมปฏิบัติงานได๎อยํางดี  
และเต็มไปด๎วยความกระตือรือร๎นในรูปแบบตําง ๆ เชํน การเน๎นการทํางานเป็นทีม  การกระตุ๎นให๎
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พนักงานมีสํวนรํวมทําให๎ธุรกิจเติบโต  การมีโปรแกรมกระตุ๎นให๎พนักงานตั้งเป้าหมายใน           
การทํางานหรือทํา “มากกวํา” ที่ได๎รับมอบหมาย และในทางตรงกันข๎าม หากองค์การมีการจัดการ
และวางแผนทางด๎านทรัพยากรบุคคลที่ไมํดี อาจทําให๎เกิดปัญหาตามมา เชํน การทํางานอยํางขาด
ประสิทธิภาพ  ต๎นทุนการดําเนินการสูง เป็นต๎น  ดังนั้นแทบทุกองค์การจึงหันมาให๎ความสําคัญกับ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (พัชสิรี ชมพูคํา, 2549, หน๎า 157) 

3.1 การจัดการอย่างบูรณาการ หมายถึง วิธีการที่องค์การดําเนินการบริหารงานด๎วย       
การประสานกลมกลืนกันของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดการทรัพยากร การปฏิบัติการ 
ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สําคัญขององค์การ การบูรณาการที่มี
ประสิทธิผล เป็นมากกวําความสอดคล๎องไปในแนวทางเดี ยวกัน และจะสําเร็จได๎ก็ตํอเมื่อ           
การดําเนินการของแตํละองค์ประกอบภายในระบบการจดัการผลการดําเนินการมีความเชื่อมโยงกัน
เป็นหนึ่งเดียวอยํางสมบูรณ์ (สํานักงานรางวัลคุณภาพแหํงชาติ, 2553, หน๎า 174) ในปัจจุบันทุกคน
จะได๎ยินคําวํา “บูรณาการ” โดยเฉพาะในระบบราชการที่ทุกหนํวยงานไมํวําจะเป็นสํวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ตํางก็นําคําวํา “บูรณาการ” มาใช๎ในการบริหารกันอยําง
หลากหลาย ซ่ึงคําวํา “บูรณาการ” มีความหมายใกล๎เคียงกับการบริหารงานในลักษณะองค์รวม
(Holistic) แตํอยํางไรก็ดี มีหลายคนได๎ให๎ความหมายของคําวํา “บูรณาการ” ไว๎ จึงขอสรุปมา
บางสํวนตรงนี้ เชํน สุนทรพจน์ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กลําววํา “บูรณา-
การ” หมายถึง การที่หนํวยงานหลายหนํวยงานมารํวมกันคิด และรํวมกันทํางานด๎วยกัน  เพ่ือให๎เกิด
ประโยชน์สูงสุดโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centered) (ทักษิณ ชินวัตร, 2547, หน๎า 3) 
คูํมืออธิบายและแนวทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ได๎กลําวถึง การบริหารราชการแบบบูรณาการ หมายถึง การรํวมมือกันใน
ระหวํางสํวนราชการที่ เกี่ยวข๎องเพื่อให๎มีการปฏิบัติงานรํวมกัน  หรือมีแผนการดําเนินง านที่
สอดคล๎องไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงจะทําให๎ภารกิจที่สําคัญของรัฐในแตํละด๎านเกิดผลสําเร็จเป็น
ประโยชน์แกํประชาชนสํวนรวม และมีความประหยัดโดยใช๎ทรัพยากรรํวมกันให๎เกิดประโยชน์
สูงสุด รวมทั้งสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการให๎เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจาก   
การรํวมมือปฏิบัติงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข๎อง สรุปได๎วํา “การบริหารราชการแบบบูรณาการ” คือ 
การบริหารที่ทุกหนํวยงานทํางานแบบมุํงเน๎นผลงาน (Result) ตามยุทธศาสตร์เป็นหลัก เป็น        
การทํางานหลายหนํวยงานโดยอาศัยความเชี่ยวชาญและความชํานาญการของแตํละหนํวยงานที่
แตกตํางกันเฉพาะด๎านทํางานภายใต๎เป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์เดียวกัน  โดย
รํวมกันคิด รํวมกันทํางาน โดยใช๎ทรัพยากรรํวมกัน เพื่อให๎บรรลุผลตามยุทธศาสตร์ มุํงผลสําเร็จ
และเป้าหมายของงานรํวมกัน เพ่ือให๎เกิดความประหยัด เสริมสร๎างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
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ของการดําเนินงานเป็นหลัก ท้ังในลักษณะของการทํางานข๎ามกระทรวง กระทรวงเดียวกันแตํตําง
กรม หรือกรมเดียวกันแตํตํางกอง รวมทั้งการมีสํวนรํวมของภาคเอกชนและภาคประชาชนที่
เกี่ยวข๎องมารํวมในการทํางานกับภาครัฐในระบบเครือขําย  (Nework) อยํางไรก็ดี ไมํวําคําวํา  
“บูรณาการ” จะมีความหมายอยํางไร แตํท๎ายสุดแล๎วการสร๎างระบบการบริหารราชการแบบบูรณา-
การ เป็นสํวนหนึ่งของการสร๎างให๎เกิดระบบการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ  การสํงเสริมให๎มี
การบูรณาการการทํางานรํวมกันระหวํางสํวนกลาง สํวนภูมิภาค และสํวนท๎องถ่ิน โดยการรํวมกัน
สร๎างพลังผลักดันให๎ทุกสํวนราชการที่มีภารกิจที่เชื่อมโยงเกี่ยวขอ๎งกันปฏิบัติภารกิจให๎เกิดผลสําเร็จ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ โดยถือประชาชนเป็นเป้าหมายที่ สําคัญ (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546) 

ในการศึกษาหัวข๎อ การจัดการอยํางบูรณาการ นี้  สามารถแบํงออกเป็นตัวชี้วัดยํอย 1 ตัว 
คือ การบูรณาการแนวความคิดในการทํางาน โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

   3.1.1 การบูรณาการแนวความคิดในการท างาน หมายถึง วิธีการทีอ่งค์การนําแนวคิดที่ได๎
จากเจ๎าหน๎าที่มาบูรณาการรวมเข๎าในการทํางาน  ปัจจัยความรู๎สําคัญของผู๎บริหารทรัพยากรมนุษย์
คือ ความรู๎ในวิชาชีพ การจัดการด๎านทุนมนุษย์ (Human capital) ซ่ึงคําวํา “ทุนมนุษย์” เป็นเรื่องใหมํ
ที่เกี่ยวกับการจัดการความรู๎  การสร๎างนวัตกรรมในองค์การโดยอาศัย IT หรือเทคโนโลยีเป็น
โครงสร๎างพื้นฐานทําให๎เปล่ียนแปลงมิติของการฝึกอบรมและพัฒนาไปอยูํในรูป WBT (Web 
Based Training) และจะเชื่อมโยงเข๎ากับเรื่องความสามารถของคนในองค์การและความพัฒนา
ความก๎าวหน๎าในอาชีพอีกรูปแบบหนึ่ง  เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจและคนในองค์การ  รวมทั้ง
ผู๎บริหารต๎องเรียนรู๎ในเรื่องพฤติกรรมขององค์การ ดังนั้นองค์ความรู๎ใหมํของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ได๎ข๎อพิสูจน์เชิงประจักษ์วํา มีส่ิงท่ีเปน็เงื่อนไขในความสําเร็จของธุรกิจ เชํน การมีวิสัยทัศน์
การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถทั้งคนและธุรกิจ และ วัฒนธรรมองค์การแตํโดยรวม
แล๎ว  ความสามารถกลายเป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญยิ่งตํอการจัดการในระดับมาตรฐานโลก (ดนัย  
เทียนพุฒ, 2546, หน๎า 29) วงจรการพัฒนามนุษย์แนวใหมํที่จะมาทําให๎เครือขํายมนุษย์ยึดโยงกัน
อยํางมั่นคงเป็นปึกแผํน เพื่อป้องกันสภาวะวิกฤติและการลํมสลาย  เป็นธรรมจักรแหํงความเป็น
ทั้งหมดของมนุษยชาติ การหมุนไปแตํละจังหวะจะชํวยเสริมให๎การยึดโยงมีความเข๎มแข็งยิ่งขึ้น  
และเยียวยารักษาการป่วยไขข๎องสังคม สํวนทั้งหมดหรือความเป็นทั้งหมดก็จะเสริมสร๎างพัฒนาการ
ทางจิตวิญญาณที่เกิดจากความเป็นทั้งหมดของวงจรนี้ จะกํอให๎เกิดพลังอันยิ่งใหญํแกํสํวนประกอบ
แตํละสํวน วัฏจักรใหมํในการพัฒนามนุษย์กับส่ิงแวดล๎อมเป็นตัวกําหนดแนวการพัฒนามนุษย์  
ส่ิงแวดล๎อมระดับจุลภาคประกอบด๎วยครอบครัวชุมชน ส่ิงแวดล๎อมทางกายภาพและวัฒนธรรม
ส่ิงแวดล๎อมระดับจุลภาคหรือโลกใบเล็กนี้มีความหมายเชํนเดียวกันกับ ชุมชน หรือวัฒนธรรม
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ชุมชนคือสายใยรองรับพัฒนาการของมนุษย์สมัยบุพกาลมนุษย์อยูํรํวมกันในชุมชนเล็กๆเมื่อไมํนาน
มานี้ ชุมชนเล็กๆ ถูกโลกใบใหญํกระทบกระแทก และทําลายโดยใช๎เครื่องมือคือเงิน การไหลเวียน
ของข๎อมูลขําวสาร การศึกษาท่ีให๎ความรู๎แบบแยกสํวนและมุํงทักษะอาชีพแบบโดดๆ ไมํมีอํานาจ
เพยีงพอที่จะเพ่ิมพูนสายใยแหํงสังคม แตํจะยิ่งให๎สังคมแตกแยกกระจายมากขึ้น ดังนั้นการพัฒนา
มนุษย์จึงทําให๎ครบวงจร ไมํควรทําแบบแยกสํวน เพราะมีจุดเริ่มได๎หลายจุด และควรชี้วัดให๎ได๎  
จําเป็นต๎องศึกษาขั้นตอนในวงจรให๎เข๎าใจ สํงเสริมสนับสนุนและเชื่อมโยงเข๎าด๎วยกันดังตํอไปนี้คือ 
1) เปล่ียนจุดประสงค์ของมนุษย์จากมุํงกําไรสูงสุดให๎เป็นการดํารงอยูํรํวมกันอยํางสันติ หรือเป็น
สังคมสันติประชาธรรม 2) สํงเสริมจิตสํานึกที่กว๎างขวางหรือจิตสํานึกใหมํที่ถูกต๎อง 3) เสริมสร๎าง
สายใยสังคมระดับจุลภาคหรือชีวิตชุมชน 4) พัฒนาเศรษฐกิจระดับมหภาคให๎สนับสนุนการรวมตัว
ทางสังคม 5) ปฏิรูปการจัดการศึกษาให๎เป็นไปเพื่อสํงเสริมจิตสํานึกแบบใหมํเป็นการเรียนรู๎แบบ
ใหมํ (ประเวศ  วะสี, 2545, หน๎า 14)   
      3.2 การติดต่อสื่อสาร หมายถึง วิธีการที่องค์การเปิดโอกาสให๎เจ๎าหน๎าที่มีสํวนรํวมใน     
การทํากิจกรรมพัฒนาบุคลากรของหนํวยงาน มีการสร๎างวัฒนธรรมการส่ือสารสองทาง คือมีทั้ง    
ส่ังการและรับฟังความเห็นไปพร๎อมกันเพื่อให๎เจ๎าหน๎าที่ทุกคนเข๎าใจเป้าหมายขององค์การ (สถาบัน
พระปกเกล๎า, 2549, หน๎า 220 ) การติดตํอส่ือสารคือการถํายทอดข๎อมูลจากบุคคลหนึ่งไปยังอีก
บุคคลหนึ่งผํานทางการใช๎สัญลักษณ์บางอยําง เพื่อความสําเร็จของการติดตํอส่ือสารบุคคลทั้งสอง
จะต๎องเข๎าใจส่ิงที่ถูกถํายทอด หน๎าที่การบริหารทุกอยํางจะเกี่ยวพันกับการติดตํอส่ือสาร ดังนั้น
ความเข๎าใจและการใช๎การติดตํอส่ือสารอยํางถูกต๎องจะสําคัญตํอการบรรลุความสําเร็จทาง           
การบริหาร  ที่จริงแล๎วผู๎เชี่ยวชาญบางคนเชื่อวําการติดตํอส่ือสารคือกิจ กรรมที่สําคัญที่สุดของ
ผู๎บริหาร การติดตํอส่ือสารจะมีหน๎าที่ท่ีสําคัญส่ีอยํางภายในกลํุมหรือบริษัท  การควบคุม  การจูงใจ  
ความรู๎สึกและข๎อมูล การติดตํอส่ือสารจะควบคุมพฤติกรรมของบุคคลด๎วยวิถีทางหลายอยําง  
บริษัทมีสายการบังคับบัญชาและแนวทางที่ เป็นทางการที่บุคคลจะถูกกําหนดให๎ทําตาม  
ตัวอยํางเชํน  เมื่อบุคคลถูกกําหนดให๎ติดตํอส่ือสารการร๎องทุกข์ทุกอยํางกับผู๎บังคับบัญชาโดยตรง
ของพวกเขากํอน การดําเนินการตามคําบรรยายลักษณะงานหรือการทําตามนโยบายของบริษัท    
การติดตํอส่ือสารกําลังทําหน๎าที่การควบคุม แตํการติดตํอส่ือสารที่ไมํเป็นทางการจะควบคุม
พฤติกรรมของบุคคลด๎วย  เมื่อกลํุมงานล๎อหรือรังควานสมาชิกที่ผลิตสูงเกินไป (และทําให๎สมาชิก
คนอ่ืนของกลํุมดูไมํดีแล๎ว) พวกเขาจะติดตํอส่ือสารอยํางไมํเป็นทางการและควบคุมพฤติกรรมของ
สมาชิก การส่ือสารจะสํงเสริมแรงจูงใจด๎วยการระบุส่ิงท่ีบุคคลต๎องทําอยํางชัดเจน  พวกเขากําลังทํา
ได๎ดีแคํไหน และพวกเขาต๎องการอะไรเพื่อที่จะปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให๎ดีขึ้น การติดตํอ 
ส่ือสารเชิงความรู๎สึกจะมุํงที่การเพิ่มการยอมรับเป้าหมายและการกระทําของบริษัท หน๎าที่สุดท๎าย
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ของการติดตํอส่ือสารคือการสนับสนุนการตัดสินใจ การติดตํอส่ือสารจะให๎ข๎อมูลที่บุคคลและกลํุม
ใช๎ตัดสินใจด๎วยการสํงข๎อมูลเพื่อที่จะระบุและประเมินทางเลือกของการตัดสินใจ (สมยศ นาวีการ, 
2549, หน๎า 419) 

การส่ือสารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่จําเป็นและสําคัญยิ่งในองค์การ พนักงานต๎องการ
ส่ือสารความรู๎สึก ความคิดและข๎อมูลให๎ผู๎นําระดับสูงรับรู๎  สํวนผู๎นําระดับสูงก็ประสงค์จะให๎
พนักงานตระหนักถึงแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติงานที่องค์การต๎องการ การติดตํอส่ือสารสามารถ
แบํงออกเป็น 2 ประเภทคือ 1) การส่ือสารอยํางเป็นทางการ ประกอบด๎วย การส่ือสารจากบนลงลําง  
เชํน การประชุมชี้แจงนโยบายโดยผู๎บริหาร ประกาศของผู๎นําองค์การ สาส์นจากผู๎นําระดับสูง        
การส่ือสารจากลํางขึ้นบน เชํน ตู๎รับข๎อเสนอแนะ  ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากพนักงาน            
การส่ือสารแนวราบ เชํน กิจกรรมกลํุมคุณภาพ การประชุมรํวมระหวํางหนํวยงาน 2) การส่ือสาร
อยํางไมํเป็นทางการ ประกอบด๎วย การส่ือสารจากบนลงลําง เชํน ผู๎นําระดับสูงลงไปเยี่ยมพนักงาน
ในที่ทํางานของพนักงาน เชิญพนักงานรํวมรับประทานอาหารอยํางไมํเป็นทางการเป็นกลํุมเล็ก ๆ 
รํวมกิจกรรมนอกเวลางานกบัพนกังาน การส่ือสารจากลํางขึ้นบน เชํน เปิดโอกาสให๎พนักงานแสดง
ความคิดเห็นเมื่อเดินสวนกันด๎วยการทักทายอยํางเป็นกันเอง และตามด๎วยการถามความเห็น        
การส่ือสารแนวราบ เชํน กิจกรรมสันทนาการ กีฬา ทัศนศึกษา กลํุมสนทนาในห๎องสมุด งานวันเกิด  
แตํงงาน ทําบุญของพนักงาน (ธัญญา ผลอนันต์, 2552, หน๎า 26) ในการศึกษาหัวข๎อ การติดตํอ- 
ส่ือสาร นี้ สามารถแบํงออกเป็นตัวชี้วัดยํอย 2 ตัว คือ 1) การมีสํวนรํวมในการทํากิจกรรม และ        
2) การมีวัฒนธรรมแบบเปิด โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 
    3.2.1 การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม หมายถึง วิธีการที่องค์การดําเนินการให๎เจ๎าหน๎าที่
มีสํวนรํวมในการทํากิจกรรมพัฒนาบุคลากรของหนํวยงาน (สถาบันพระปกเกล๎า, 2549, หน๎า 220) 
เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถนํามาปรับใช๎ในองค์การในการสร๎างนวัตกรรม การเปิดโอกาสให๎
พนักงานทุกคนมีสํวนรํวมในการแสดงความคดิเห็นซ่ึงเริ่มต๎นจากการที่ให๎พนักงานและคน หรือแตํ
ละกลํุมรํวมกันระดมความคิดและขัดเกลาความคิดภายในกลํุม  แล๎วนํามาเสนอความคิดนั้นใน    
การแก๎ไข ปรับปรุงหรือสร๎างสรรค์นวัตกรรมใหมํ ๆ ขึ้นมา ซ่ึงสํวนใหญํจะเกี่ยวข๎องกับการงานที่
ตนเองทํางานอยูํกํอน โดยจะทําขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรในแบบฟอร์มที่กําหนดและนําเสนอตํอ
ผูบ๎ังคับบัญชา หรือคณะทํางานด๎านนี้โดยเฉพาะ ซ่ึงคณะกรรมการจะรวบรวมและพิจารณาความคิด
เหลํานั้น โดยจะให๎ผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะด๎านมาพิจารณาถึงความเป็นไปได๎ คําใช๎จํายในการดําเนินการ  
ผลทางการเงินและผลที่ไมํเกี่ยวกับการเงิน และการตัดสินวําความคิดนั้น ๆ จะนําไปดําเนินการได๎
หรือไมํ โดยถ๎าความคิดนั้นได๎รับการตัดสินวําจะนําไปปฏิบัติ ก็จะมีการทดลองปฏิบัติกํอน ซ่ึงถ๎า
ผลเกิดประสิทธิภาพขึ้นจริง  ก็จะนํามาสร๎างเป็นนวัตกรรมขององค์การตํอไป โดยผู๎ที่แสดง       
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ความคิดเห็นนั้น ก็จะได๎รับรางวัลทั้งในลักษณะเป็นตัวเงิน และหรือในรูปแบบอ่ืน สํวนความคิดที่
ผํานการพิจารณาก็จะได๎รับรางวัลเล็ก ๆ น๎อย ๆ ด๎วยเชํนกัน ทั้งนี้ เพื่อสร๎างให๎เกิดแรงจูงใจในการ
สร๎างสรรค์ความคิดนวัตกรรมใหมํ ๆ อยํางตํอเนื่อง ตลอดเวลา ไมํใชํการทําเพียงครั้งเดียว แตํ
พนักงานจะสามารถเสนอความคิดเสมอ ๆ เทําที่ต๎องการ (สุธี พนาวร, 2545, หน๎า 51) 
    3.2.2 วัฒนธรรมแบบเปิด หมายถึง วิธีการที่องค์การมีการสร๎างวัฒนธรรมการส่ือสาร
สองทาง คือมีท้ังส่ังการและรับฟังความเห็นไปพร๎อมกัน  องค์การระบบเปิดเป็นองค์การที่มีระบบ
การทํางานภายในที่องค์การสร๎างขึ้น เพื่อดําเนินกิจกรรมตําง ๆ ให๎บรรลุเป้าหมายที่องค์การตั้งไว๎  
แตํในขณะเดียวกันก็มีความสัมพันธ์กับปัจจัยแวดล๎อมภายนอกซ่ึงมีความสัมพันธ์ตํอการปฏิบัติงาน
ภายในองค์การด๎วย (สถาบันพระปกเกล๎า, 2549, หน๎า 231) ปัจจัยจากสภาพแวดล๎อมที่เข๎าสํูระบบ
(Inputs) กระบวนการปฏิบัติหน๎าที่ของสํวนตําง ๆ ภายในระบบ หรือ กระบวนการแปรสภาพ
(Conversion Precess) ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการภายในระบบที่ออกมาสํูส่ิงแวดล๎อม (Outputs) 
เมือ่สภาพแวดล๎อมมีอิทธิพลตํอองค์การ องค์การจําเป็นต๎องสร๎างหรือพัฒนาขีดความสามารถหรือ
สมรรถนะ (Organization Capability) เป็นกลยุทธ์องค์การขึ้น  เพื่อให๎องค์การสามารถดํารงอยูํใต๎
สภาพแวดล๎อมที่มีการเปล่ียนแปลง และสามารถได๎เปรียบเชิงการแขํงขัน ดังนั้น การสร๎างหรือ    
การพัฒนาขีดความสามารถ หรือสมรรถนะขององค์การ จําเปน็ต๎องมีลักษณะเดํน ๆ สรุปได๎คือ เป็น
การสร๎างจุดเดํนของธุรกิจที่สามารถเชื่อมโยงกับภารกิจและคุณคําขององค์การได๎(Value chain) 
เป็นพื้นฐานของข๎อเสนอที่มีคุณคําที่สามารถวัดผลได๎ตามขอบเขตระยะเวลา คุณคํา และ ต๎นทุน  
เป็นทรัพย์สินขององค์การ และองค์การมีหน๎าที่ที่จะต๎องพัฒนาและบริหารจัดการให๎ได๎อยําง
เหมาะสม  เป็นพื้นฐานที่จะนําไปสํูหน๎าที่ทางธุรกิจ (Business Functions) ได๎แกํ  ความรู๎และทักษะ
ตําง ๆ ขององค์การ กระบวนการทางธุรกิจและโครงสร๎างองค์การ ระบบการสนับสนุนและ
เทคโนโลยี มีสภาพของสินทรัพย์และหรือทรัพยากรตําง ๆ วัฒนธรรมขององค์การในระดับ
ปฏิบัติการประกอบไปด๎วยสามมิติที่เกี่ยวข๎องกัน ได๎แกํ ระบบสังคมวัฒนธรรมที่มองวําการทํา
หน๎าที่ยุทธศาสตร์และวิธีการปฏิบัติการขององค์การควรเป็นอยํางไร ระบบคํานิยมขององค์การ 
ความรํวมกันของปัจเจกบุคคลที่ทํางานอยูํในองค์การ จําเป็นต๎องมี การเปล่ียนแปลง คํานิยม บรรทัด
ฐาน และอุดมคติเดิมขององค์การของรัฐ ถ๎าหากวําจะมีการปลูกฝังวัฒนธรรมขององค์การที่เน๎นตรง
ผลการทํางานซ่ึง สนับสนุนคํานิยมและทัศนคติที่เน๎นลัทธิการบริหารนิยม ส่ิงเสริมพฤติกรรมที่
นําไปสํูการปฏิบัติงาน เน๎นบริการที่มีคุณภาพ การปรับตัว การสร๎างสรรค์ ความคิดริเริ่ม ความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน และการทํางานเป็นทีม ยอมให๎ผู๎ปฏิบัติงานทําผิดได๎  แตํเขาจะต๎องเรียนรู๎จาก           
ความผิดพลาด ยอมรับวําข๎าราชการมีความผูกพันและความรู๎สึกเป็นสํวนหนึ่งขององค์การที่
แตกตํางกัน ยอมรับวําพฤติกรรมของแตํละบุคคลแตกตํางกนัไป ซ่ึงขึ้นอยูํกับวําเขามีความเชื่อถือใน
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เรื่องตําง ๆ อยํางไร ได๎แกํ การให๎บริการแกํสาธารณะ ความกล๎าเส่ียง ทัศนคติตํอการเปล่ียนแปลง 
ตลอดจนการยอมรับความคลุมเครือ และ การไมํกล๎าตัดสินใจ วัฒนธรรมใหมํนั้นนอกจากจะมี
สมมติฐาน คํานิยม ความเชื่อของตนเองแล๎ว ยังมีส่ิงที่เป็นรูปธรรม อันได๎แกํ กฎระเบียบ การแตํง
กาย และการจัดสํานักงานด๎วย (เอเจอร์, แซม, 2545, หน๎า 313) 
        3.3 การเชื่อมโยงในการท างาน หมายถึง วิธีการทีอ่งค์การมีการนําแนวคิดใหมํของเจ๎าหน๎าที่
มาใช๎ประโยชน์ในการทํางาน และมีกิจกรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (สถาบันพระปกเกล๎า, 
2551, หน๎า 222) เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสําคัญในการสร๎างความสามารถและโอกาสใน
การแขํงขันให๎กับองค์การ ดังนั้นจึงจําเป็นที่จะต๎องเชื่อมโยงการบริหารทรัพยากรบุคคลกับ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์การ  ขณะเดียวกันก็พัฒนาวัฒนธรรมองค์การที่พึงปรารถนาควบคูํ
ไปด๎วย  เพื่อให๎เกิดนวัตกรรมหรือการเปล่ียนแปลงนําความคิดใหมํ ๆ มาใช๎ในการทํางาน  หาก
สามารถทําเชํนนี้ได๎ก็เป็นการยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลนี้ขึ้นมาเป็น ห๎ุนสํวนกลยุทธ์หรือ
สํวนสําคัญในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (ธัญญา ผลอนันต์, 2552, หน๎า 23) ในการศึกษาหัวข๎อ         
การเชื่อมโยงในการทํางาน นี้ สามารถแบํงตัวชี้วัดยํอยออกเป็น 2 ตัวคือ 1) แนวความคิดใหมํของ
เจ๎าหน๎าที่ และ 2) กิจกรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้  
    3.3.1 แนวความคิดใหม่ของเจ้าหน้าที่ หมายถึง  วิธีการที่องค์การนําแนวความคิดใหมํ ๆ 
ของเจ๎าหน๎าที่มาใช๎ประโยชน์ในการทํางาน องค์การที่สมาชิกมีการพัฒนาความสามารถอยูํอยําง
ตํอเนื่อง เพื่อการสร๎างผลงานที่พวกเขาต๎องการ จะมีรูปแบบของการคิดใหมํและกวา๎งขวาง ซ่ึงมีแรง
บันดาลใจในการทํางานที่อิสระ  และสมาชิกจะมีการเรียนรู๎รํวมกันอยํางตํอเนื่อง  (Senge, 1994, 
p.92) องค์การแหํงการเรียนรู๎ที่มีระบบ มาตรการ และกระบวนการที่ใช๎ในการเสริมสร๎าง
ความสามารถของผ๎ูปฏิบัติงานอยูํภายในองค์การ หรือทํางานเพื่อองค์การให๎บรรลุวัตถุประสงค์ของ
พวกเขาเอง  ขององค์การและชุมชนที่พวกเขามีสํวนรํวมอยูํอยํางยั่ งยืน  มีการเสริมสร๎าง
ความสามารถในการปรับเปล่ียนและปรับตัวอยํางตํอเนื่อง  พัฒนาการของการเรียนรู๎ภายในบุคคล
และแบบความรํวมมือ  มีการใช๎ผลของการเรียนรู๎เพ่ือรักที่จะเปล่ียนแปลง (Senge, 1994, p.57) 
    3.3.2 กิจกรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์  หมายถึง วิธีการที่องค์การมีกิจกรรม
สํงเสริมความสัมพันธ์ของเจ๎าหน๎าที่   มีการนําขีดความสามารถไปประยุกต์ใช๎และปรับใช๎ใน        
การปฏิบัติงานและกิจกรรมตําง ๆ คือ กิจกรรมเพื่อให๎ได๎ผลลัพธ์ตามที่ต๎องการ (Management for 
Result) กิจกรรมเพื่อการวิเคราะห์ข๎อมูลและการพิจารณาตัดสินใจ (Analyszing and Applying 
Judgment) กิจกรรมเพื่อการแก๎ปัญหาและการตัดสินใจ (Solving Problems and making Decision) 
กิจกรรมเพื่อการวางแผนในระยะยาว (Planning for the Long Term) กิจกรรมเพื่อสร๎างประสิทธิผล
ในการทํางานบนพื้นฐานของบุคคล (Being Effective on an Individual basic) กิจกรรมที่สามารถนํา
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ขีดความสามารถมาประยุกต์ใช๎ในองค์การสรุปได๎ดังนี้  การกําหนดกลยุทธ์การวางแผนธุรกิจ
(Strategic and Business) การวางแผนกลยุทธ์ขององค์การจะต๎องตรวจสอบทั้งจุดแข็ง จุดอํอน 
โอกาส  และอุปสรรคขององค์การที่มีความสัมพันธ์อยํางสูงกับระดับความสามารถของพนักงาน  
องค์การอาจได๎พบกับความสามารถของบุคลากรซ่ึงเป็นทรัพยากรที่มีคําที่สุด  ที่จะทําให๎องค์การ
ได๎เปรียบทางการแขํงขัน และมีโอกาสที่จะสร๎างอํานาจทางการตลาด แตํในทางตรงกันข๎าม         
การขาดความสามารถเฉพาะด๎านในเชิงการแขํงขัน  ก็อาจเป็นอุปสรรคตํอความสําเร็จขององค์การ
ได๎ การสรรหาและการคัดเลือก (Recruiting and Selecting) การระบุขีดความสามารถที่จําเป็น
สําหรับการทํางานในระดับตําง ๆ จะชํวยให๎ผู๎ท่ีต๎องการหางานทํา  ได๎ความรู๎ ทักษะ  ที่ตนเองขาด
อยูํ  และชํวยให๎ผู๎สัมภาษณ์สามารถคัดเลือกคนเข๎าทํางาน  ด๎วยการกล่ันกรองความสามารถของ
บุคคลที่สมัครงานในระดับหนึ่งวํา   ผ๎ูสมัครมีความสามารถตามท่ีต๎องการหรือไมํ  การสรรหาและ
คัดเลือกบนพื้นฐานของขีดความสามารถ  จึงเป็นการจับคูํอยํางเหมาะสมระหวํางมาตรฐานของขีด
ความสามารถกับบุคคลที่มีขีดความสามารถที่แสดงให๎เห็น  บางกรณีของการทําหน๎าที่พนักงาน
สัมพันธ์(Staff relations) อาจต๎องใช๎กิจกรรมพนกังานสัมพันธ์(Staff activities) ซ่ึงถือเป็นกลยุทธ์ใน
การจัดการชนิดหนึ่งเพราะทําให๎พนักงานมีความรู๎สึกวําไมํถูกสอนอธิบายโดยตรง  แตํเป็นการ
ส่ือสารผํานกิจกรรม เชํน Walk Rally กีฬา การทัศนศึกษา ฯลฯ ผลการกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์จะ
ชํวยสํงเสริมบรรยากาศในการทํางาน  ทําให๎การทําหน๎าที่พนักงานสัมพันธ์มีประสิทธิผล  
ข๎อเท็จจริงพบวํา  ภายหลังการจัดกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์  พนักงานจะมีความรู๎จักกันมากขึ้น     
ทําให๎มีการประสานงานกันดีขึน้ หรือมีการทํางานเป็นกลํุมคณะ(Team spirit) ฯลฯ (ประเวศน์ มหา-
รัตน์สกุล, 2551, หน๎า 242) 
        3.4 การพัฒนาความสามารถของบุคลากร หมายถึง  วิธีการที่องค์การจัดให๎มีการปฐมนิเทศ
เจ๎าหน๎าที่ใหมํ การฝึกอบรมสัมมนา การพัฒนาทักษะให๎ทันสมัย การพัฒนาวิชาชีพและมีการ
ประเมินการพัฒนาเป็นระยะ(สถาบันพระปกเกล๎า, 2551, หน๎า 222) การพัฒนาความสามารถในที่นี้
อาจหมายรวมถึง “ขีดความสามารถหลัก” (Core Competency) ซ่ึงหมายถึง  การผสมผสานทักษะ 
ความรู๎ และเทคโนโลยีขององค์การในการดําเนินงาน โดยที่ขีดความสามารถหลักนี้จะทําให๎
องค์การสามารถที่จะรู๎วําควรที่จะดําเนินงานอยํางไรให๎มีความโดดเดํนเหนือคูํแขํง  และ
เปรียบเสมือนเป็นทรัพย์สมบัติที่ถาวรขององค์การ C.K. Prahalad Cary Hamel ได๎แบํงขอบเขตของ
ความสามารถออกเป็น 4 ขอบเขต คือ ขีดความสามารถหลัก (Core Competency and Capabilities) 
เป็นส่ิงที่บํงบอกวํา องค์การจะมีขีดความสามารถในการดําเนินงาน หรือปฏิบัติงานในเชิงที่
เกี่ยวข๎องกับเครื่องมือ (Technical Knowledge and Skills) หรือตอบคําถามวําองค์การนี้ดําเนินธุรกิจ
อะไร และใช๎ความรู๎ความสามารถอยํางไร คํานิยม และความเชื่อหลัก (Core Values and Belief)   
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เป็นส่ิงท่ีบํงบอกวํา องค์การมีระบบการจัดการกับคนในองค์การอยํางไร มีบรรยากาศมีรูปแบบของ
วัฒนธรรมเป็นขีดความสามารถด๎านความรู๎  และทักษะในการทํางาน (Technical Knowledge and 
Job Skills) เป็นส่ิงที่จะบํงบอกวํา บุคลากรในองค์การจําเป็นจะต๎องมีขีดความสามารถในเรื่อง
เกี่ยวกับความรู๎ หรือทักษะ ที่ต๎องใชใ๎นการดําเนินงานกับเครื่องมือ (Technicak Knowledge and Job 
Skills) อุปกรณ์ (Tools) หรือบริการ (Service) ขององค์การอยํางไร และจะเป็นไปในทํานอง
เดียวกับขีดความสามารถหลัก ขีดความสามารถด๎านทักษะ และความสามารถในการแสดงออก
(Performance Skill and Competencies) เป็นส่ิงที่จะบํงบอกวําองค์การต๎องการบุคคลที่มีลักษณะ
บุคลิกภาพ มีการปฏิสัมพันธ์อยํางไร จึงจะเป็นไปในรูปแบบเดียวกับองค์การที่ต๎องการ หรือเป็นไป
ตามวัฒนธรรม คํานิยม หรือความเชื่อขององค์การ ปัจจุบันพนักงานขององค์การถูกเรียกวําทุน
มุนษย์(Human capital) เป็นการตอกย้ําอีกครั้งวํา คนในองค์การสําคัญมากวําเงินทุนเสียอีก เหตุผลที่
เรียกวําทุนมนุษย์เพราะองค์การไมํสามารถแยกมนุษย์ออกจากความรู๎ ทักษะ สุขภาพและคุณคํา  
การจะสร๎างทุนมนุษย์ได๎จะต๎องมีคําใช๎จํายเกี่ยวกับการศึกษา การฝึกอบรม คํารักษาพยาบาล และ
คําตอบแทน ฯลฯ ในทางเศรษฐศาสตร์ถือเป็นการลงทุนอยํางหนึ่งและการลงทุนดังกลําวไมํ
สามารถแยกอิสระออกจากความรู๎ ทักษะ สุขภาพ และคุณคําของมนุษย์ได๎ และยังถือวําการศึกษา
และการฝึกอบรมเป็นเรื่องท่ีสําคัญในการลงทุนเกี่ยวกับทุนมนุษย์ ดังนั้นการสร๎างทุนมนุษย์จึงต๎อง
ใช๎กระบวนการทางการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนากําลังคนขององค์การ การดําเนินการ
ดังกลําวเพื่อให๎พนักงานมีความสามารถในการจัดการความรู๎ให๎เกิดคุณคําแกํองค์การ ถ๎าพิเคราะห์
ให๎ละเอียดแล๎วประเด็นสําคัญของการสร๎างทุนมนุษย์คือเนื้อหาของการศึกษา การฝึกอบรมและ   
การพัฒนา มิใชํกระบวนการ  การฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติ
ของพนักงานให๎เป็นไปตามความคาดหวังขององค์การ เนื่องจากมีการรับผ๎ูสมัครเป็นพนักงาน หรือ
ลูกจ๎างขององค์การแตํละคนมีที่มาและพื้นฐานความรู๎ตํางกัน เบื้องต๎นจึงมีความจําเป็นต๎อง
ปฐมนิเทศ (orientation) เพื่อให๎พนักงานและลูกจ๎างใหมํรู๎จักองค์การ รู๎จักงานและเพื่อนรํวมงาน 
รวมท้ังให๎รับรู๎ข๎อมูลที่ถูกต๎อง ดังนั้นการปฐมนิเทศถือเป็นกระบวนการเริ่มแรกของการพัฒนาทุน
มนุษย์ (ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, 2551, หน๎า 135) ในการศึกษาหัวข๎อ การพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากร นี้ สามารถแบํงออกเป็นตัวชี้วัดยํอย 5 ตัวแปร คือ 1) การปฐมนิเทศเจ๎าหน๎าที่ใหมํ            
2) การฝึกอบรมสัมมนา 3) การพัฒนาทักษะให๎ทันสมัย 4) การพัฒนาวิชาชีพ และ 5) การประเมิน
การพัฒนาเป็นระยะ โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 
    3.4.1 การปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่  หมายถึง วิธีการที่องค์การจัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อ
แนะนําให๎พนักงานใหมํรู๎จักองค์การเพื่อชํวยให๎พนักงานปรับตัวเข๎ากับวัฒนธรรมองค์การ โดย
แนะนําเงื่อนไขการจ๎างงาน สิทธิและผลประโยชน์ตําง ๆ นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัยและ
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ทรัพยากรบุคคล รวมไปถึงการอธิบายภาพรวมขององค์การ งานในหน๎าที่ ความรับผิดชอบ  สถานที่
ทํางาน ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ระเบียบข๎อบังคับ และเพื่อนรํวมงาน  การปฐม-นิเทศ
พนักงานถือเป็นกระบวนการถํายทอดทางสังคม (Socialization) อยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎พนักงานมี
ทัศนคติ มาตรฐาน คํานิยมและรูปแบบพฤติกรรมให๎เป็นไปตามความคาดหวังขององค์การ หรือให๎
มุํงไปในแนวทางเดียวกัน หรืออาจเรียกวําเป็นกระบวนการทําให๎พนักงานผสมกลมกลืนกับเพื่อน
รํวมงานและองค์การ องค์การบางแหํงใช๎เวลาครึ่งวันหรือหนึ่งวันเต็ม  แตํก็มีหลายองค์การที่ใช๎เวลา
ปฐมนิเทศเป็นเวลา 2-5วัน โดยจัดเป็นรุํน มีกิจกรรมเสริม เพื่อสร๎างทีมงานและปลูกฝังวัฒนธรรมที่
องค์การต๎องการ (ธัญญา ผลอนันต์, 2552, หน๎า 65)   

วัตถุประสงค์ของการปฐมนิเทศ ต๎องการจะลดชํองวํางการรับรู๎ข๎อมูลขององค์การระหวําง
พนักงาน ลูกจ๎างใหมํและเกํา โดยทั่วไปฝ่าย HR ต๎องจัดการให๎พนักงานใหมํเข๎าใจเรื่องดังตํอไปนี้
คือ บทบาทหน๎าที่ของฝ่าย HR และฝ่ายต๎นสังกัดของพนักงาน ลูกจ๎างวําได๎มีการแบํงขอบเขตหน๎าท่ี
การฝึกอบรมอยํางไร โดยทั่วไปฝ่าย HR จะทําหน๎าที่ในการจัดการฝึกอบรมขององค์การ ในขณะที่
ต๎นสังกัดทําหน๎าที่ในการฝึกสอน ประสานงานฝึกอบรม เป็นต๎น ข๎อมูลขององค์การ เชํน นโยบาย 
วัตถุประสงค์ ความสามารถในการทํากําไร ผลิตภัณฑ์ และการให๎บริการ  ความพึงพอใจของ
พนักงาน สถานะของพนักงาน และความรับผิดชอบตํอสังคม ระบบการบริหารคําจ๎างคําตอบแทน 
เปน็ต๎น ข๎อมูลของฝ่ายพนักงานที่พนักงานสังกัด เชํน ความต๎องการและมาตรฐานงาน ความรู๎และ
ทักษะที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน ฯลฯ หากได๎ผู๎สมัครที่ประสบการณ์ทํางานตรงจะชํวยลดภาระที่
ฝ่ายต๎นสังกัดจะต๎องฝึกสอน และข๎อมูลที่จําชํวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เชํน ผัง
องค์การ ผังแบบสัญลักษณ์ เครื่องอํานวยความสะดวกในสํานักงาน คูํมือการปฏิบัติงาน สิทธิ
สวัสดิการ วันลาวันหยุด ชั่วโมงการทํางาน แบบประเมินผลงาน คูํมือคําอธิบายการประเมินผลงาน  
แผนป้องกันอุบัติภัย เป็นต๎น การปฐมนิเทศให๎พนักงานรับรู๎ความรู๎พื้นฐานขององค์การและของฝ่าย
งานต๎นสังกัดของพนักงานควรใช๎เวลา 1 วัน กลําวคือ ภาคเช๎าปฐมนิเทศความรู๎พื้นฐานทั่วไปของ
องค์การ ภาคบํายปฐมนิเทศความรู๎พื้นฐานของฝ่ายงานตําง ๆ การปฐมนิเทศควรที่จะจัดให๎มีขึ้นใน
วาระเริ่มแรกของการเป็นพนักงานและในชํวงทดลองปฏิบัติงาน  และควรมีการติดตามผลเป็น     
ระยะ ๆ (ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, 2551, หน๎า 138 และ 146) 
    3.4.2 การฝึกอบรมสัมมนา หมายถึง วิธีการที่องค์การจัดให๎มีการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนา
ความสามารถของเจ๎าหน๎าที่ การฝึกอบรม คือกระบวนการดําเนินงานขององค์การในอันที่จะพัฒนา
บุคคลหรือเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานให๎มีความรู๎ ความชํานาญ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตํอองค์การ  
เพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์การทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
สาเหตุหนึ่งที่องค์การต๎องให๎การฝึกอบรม คือพนักงานต๎องการความก๎าวหน๎าในชีวิต  การงาน 
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ดังนั้น จึงต๎องกําหนดวิธีการศึกษาและฝึกอบรมให๎สามารถรักษาสมดุลระหวํางวัตถุประสงค์ทั้ง
ระยะส้ันและระยะยาวขององค์การกับความต๎องการของพนักงาน  กํอนเริ่มฝึกอบรม องค์การต๎อง
แสวงหาความต๎องการหรือความจําเป็นในการฝึกอบรมเสียกํอน ดัชนีความต๎องการที่เห็นชัดที่สุด
คือ ชํองวํางระหวํางเป้าหมาย วัตถุประสงค์กับพฤติกรรมหรือผลการดําเนินงานที่เป็นจริง เชํน  
นักการทําความสะอาดไมํได๎ตามมาตรฐานที่ตั้งไว๎ เจ๎าหน๎าที่ลงทะเบียนบันทึกรายการผิดพลาด  
พนักงานรับโทรศัพท์ตํอสายผิดประจํา หลังจากได๎ข๎อมูลเบื้องต๎นด๎านความต๎องการในการฝึกอบรม
แล๎ว จึงนํามาพิจารณาถึงความนําเชื่อถือ หากเห็นวําเชื่อถือได๎ก็ให๎นํามาทบทวนกับ วิสัยทัศน์ 
คํานิยม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบายและแนวโน๎มในอนาคตขององค์การเพื่อสร๎างหลักสูตร
ตํอไป (ธัญญา ผลอนันต์, 2552, หน๎า 48) การฝึกอบรมเป็นกระบวนการเพิ่มพูนด๎านทักษะ ความคิด 
บทบาทและทัศนคติเพ่ือสํงเสริมให๎พนักงานสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยปกติ
แล๎วองค์การคาดหวังให๎ผู๎บังคับบัญชา หัวหน๎างานทําหน๎าที่ฝึกอบรมผู๎ใต๎บังคับบัญชาและถือเป็น
หน๎าที่หนึ่งของผู๎บังคับบัญชา วิธีการที่นิยมทํากันคือการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (on the job 
training) หรือการสอนงาน (Coaching) หรือการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่เป็นทางการ เชํน การ
อบรมหัวหน๎างานให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ การประสานงาน การเป็น
ผู๎บังคับบัญชาที่ดี เป็นต๎น แม๎พนักงานได๎ปฏิบัติงานตามหน๎าที่ถูกมอบหมายจนเกิดความชํานาญใน
งาน การฝึกอบรมยังมีความจําเป็นตราบใดที่สภาพแวดล๎อมภายนอกไมํวําจะเป็นเศรษฐกิจ การเมือง 
สังคม เทคโนโลยี และนโยบายรัฐบาลยังมีอิทธิพลตํอการกําหนดวัตถุประสงค์และความเข๎มแข็ง
ขององค์การ ดังนั้น สภาพการปฏิบัติงานหรือการทําหน๎าที่ของพนักงานอาจต๎องปรับตัว
เปล่ียนแปลงให๎รู๎เทําทันงานทั้งท่ีเป็นอยูํและจะเป็นไปในอนาคต และยิ่งด๎วยยุคโลกาภิวัตน์จําเป็น
อยํางยิ่งที่พนักงานต๎องมีความสามารถที่จะจัดการความรู๎ขององค์การเพื่อให๎องค์การมีความพร๎อมท่ี
จะพัฒนาเติบโตอยํางยั่งยืน (ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, 2551, หน๎า 146) 
    3.4.3 การพัฒนาทักษะให้ทันสมัย หมายถึง วิธีการที่ดําเนินการพัฒนาทักษะเจ๎าหน๎าที่ให๎
ทันสมัยอยูํเสมอ การเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  ทําให๎เกิดการปรับตัวเพื่อรองรับกับสภาวะการ
แขํงขันทางธุรกิจ เพื่อความอยูํรอดของธุรกิจ และมีประสิทธิภาพเพียบพร๎อมด๎วยความรู๎  
(Knowledge) ภูมิปัญญา (Intellectual Knowledge) ความสามารถ (Innovation) โดยเฉพาะภาวะผู๎นํา
จะต๎องมีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมขององค์การ ดังนี้ 1) คน (People) จะต๎องมีความคิด
ริเริ่มสร๎างสรรค์ (Individual Creativity) เพื่อสร๎างประดิษฐ์นวัตกรรม (Innavation) มีการทํางานเป็น
ทีม มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน (Share Thinking Coorerative) มีความยืดหยุํนใน           
การทํางานเพื่อมุํงสํูความสําเร็จ (Flexibility Personal Achievement) มีการพัฒนาความก๎าวหน๎าใน
สายอาชีพ (Coreer Development) และมีความก๎าวหน๎าในสายอาชีพ (Career Path) เพื่อพัฒนา
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ความก๎าวหน๎า การเติบโตขององค์การและพนักงานซ่ึงผ๎ูนําจะเป็นผู๎มีสํวนสําคัญในการผลักดันและ
กระตุ๎นให๎ผู๎รํวมงานเกิดความคิดสร๎างสรรค์ในการสร๎างนวัตกรรม เพื่อรับกับสภาวการณ์
เปล่ียนแปลงมุํงสํูองค์การแหํงความเป็นเลิศ 2) สินค๎า(Product) มุํงผลิตสินค๎าท่ีมีคุณภาพสูงราคาต่ํา  
โดยเฉพาะอยํางยิ่ง การนําเทคโนโลยีทันสมัยมาเป็นเครื่องมือในการผลิตสินค๎าเพื่อให๎ได๎สินค๎าที่มี
ต๎นทุนต่ํา มีรูปแบบใหมํ ๆ เป็นที่ต๎องการของลูกค๎า  สามารถแขํงขันกับลูกค๎าระดับโลกได๎              
3) องค์การ (Organization) มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการบริหารจากเดิม คือ การจัดการแบบปิรามดิ
(Pyramid Organization) สํูการบริหารองค์การที่เป็นแบบแบบราบ (Flat Organization) ลดการ
ส่ือสารหลายชั้น ซ่ึงในอนาคตจะเป็นการบริหารรวงผึ้ง (Cell Management)  ซ่ึงเป็นการบริหารที่
มุํงเน๎นการทํางานเป็นทีม (Teamwork) เพื่อสํงเสริมให๎เกิดการสร๎างสรรค์ทางความคิด  ให๎เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแกํองค์การ (สถาบันพระปกเกล๎า, 2551, หน๎า 222)    
    3.4.4 การพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง วิธีการที่องค์การดําเนินการพัฒนาความรู๎ในสายงาน
วิชาชีพให๎แกํบุคลากรในองค์การของตน เพื่อเปล่ียนแปลงตัวพนักงานเองให๎มีความสามารถเชิง
สมรรถนะใหมํ ๆ มีความคิดเห็นที่แตกตํางไปจากเดิม เกิดความรู๎สึกใหมํ หรือเป็นการปรับปรุง
แก๎ไขทักษะและความสามารถที่เคยมีอยูํแล๎วให๎ดียิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มส่ิงที่มีอยูํแล๎วให๎มากขึ้นหรือมี
คุณภาพเหนือกวําเดิม กลไกที่ชํวยให๎พนักงานบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู๎  และการพัฒนาที่
เกี่ยวกับงานและสายอาชีพ มีดังนี้ 1) กลไกที่เป็นทางการ อาทิเชํน การจัดการศึกษา การฝึกอบรม 
และการพัฒนาพนักงาน ศูนย์เอกสาร ห๎องสมุด มุมหนังสือ แนะแนวการพัฒนาตนเอง มอบหมาย
ให๎พนักงานเป็นตัวแทนขององค์การในสมาคมหรือองค์การที่เป็นสมาชิกอยูํ  สํงเสริมให๎พนักงาน
เป็นสมาชิกสมาคมหรือองค์การวิชาชพี ซ่ึงองค์การวิชาชีพมักจะรับสมาชิกที่เป็นบุคคลมากกวําเป็น
หนํวยงาน และหลายองค์การ เชํน สมาคมการจัดการงานบุคคลแหํงประเทศไทย ก็จะจัดสัมมนา
อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู๎แกํสมาชิก ทั้งยังติดตามความเปล่ียนแปลง การพัฒนาในองค์ความรู๎ที่
จําเป็นในวิชาชีพออกมาในรูปจดหมายขําวหรือวารสารของสมาคม หากองค์การสามารถเป็น  
สมาชิกได๎ก็สมควรเป็นสมาชิก แตํในกรณีที่ไมํรับเป็นสมาชิกสถาบัน องค์การอาจให๎พนักงานเบิก
คาํสมาชิกได๎เพื่อเป็นการสํงเสริม 2) กลไกที่ไมํเป็นทางการ  อาทิเชํน  บริการด๎านขําวสาร  บริการ
ด๎านข๎อมูล บริการด๎านวัสดุอุปกรณ์ อํานวยความสะดวก บทความเกี่ยวกับการสํงเสริมการพัฒนา
ตนเองในวารสารภายใน (ธัญญา ผลอนันต์, 2552, หน๎า 29) การพัฒนาความก๎าวหน๎าในงานอาชีพ
เป็นการสร๎างขวัญกําลังใจให๎กับพนักงาน เพิ่มความสามารถในการผลิต พิจารณาโดยรวมแล๎วเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององค์การ พนักงานจะมีความรู๎สึกวําองค์การให๎ความ
สนใจความเป็นอยูํของตนเอง ถือเป็นการตอบสนองความจําเป็นพื้นฐานตามทฤษฎีจูงใจ และเป็น
การสร๎างโอกาสความก๎าวหน๎าของพนักงาน รวมทั้งมีสํวนเสริมสร๎างให๎กระบวนการสรรหา 
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คัดเลือก การมอบหมายงานและการพัฒนางานหน๎าที่ HR อ่ืนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึงการพัฒนา
ความก๎าวหน๎าในงานอาชีพประกอบด๎วยกิจกรรมดังนี้คือ การประเมินตนเอง การประเมินโดย
องค์การ สายความก๎าวหน๎า การจัดการความก๎าวหน๎าในงานอาชีพด๎วยตนเอง การพิจารณา
ความก๎าวหน๎าของงานอาชีพ (ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, 2551, หน๎า 175) 

   3.4.5 การประเมินการพัฒนาเป็นระยะ หมายถึง วิธีการที่องค์การมีการประเมินผล        
การดําเนินการฝึกอบรมและพัฒนาหลังจากที่ดําเนินการไปแล๎วอยํางตํอเนื่องเป็นระยะ โดยใน     
การประเมินการฝึกอบรมควรมีเกณฑ์ในการประเมินอยํางน๎อย 1 เกณฑ์  เชํน การเรียนรู๎ หรือผล
การทํางาน เป็นต๎น ซ่ึงควรประเมินทั้งกํอนและหลังการฝึกอบรม โดยการประเมินจําทําได๎งําย ถ๎า
เป็นการประเมินเกี่ยวกับวิทยากร สถานที่  ความรู๎สึกตํอการฝึกอบรมที่เพิ่งได๎รับมา สําหรับ         
การประเมินผลส่ิงที่เรียนรู๎ในการฝึกอบรม นับวําเป็นส่ิงที่ทําได๎ยากแตํมีความสําคัญ  เนื่องจาก
พนักงานอาจประเมินวําตนเองได๎รับความสนุกสนานและเรียนรู๎มากมายจากการฝึกอบรม  แตํการที่
พนักงานเหลํานั้นได๎ความรู๎เพิ่มเติมนั้นกํอให๎เกิดประโยชน์ตํอการทํางานจริงหรือไมํ เป็นอีก
ประเด็นหนึ่งที่ควรพัฒนา (พัชสิรี ชมภูคํา, 2551, หน๎า 167) 
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4. แนวความคิด หลักองค์การแห่งการเรียนรู ้

  ความส าคัญของหลักองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

“ความรู๎” ไมํใชํส่ิงใหมํ เพราะเป็นส่ิงท่ีอยูํรอบตัวและเกิดขึ้นตลอดเวลา  เพียงแตํการค๎นพบ
และดึงเอาความรู๎มาใช๎ตํางหากที่ยังไมํเกิดขึ้นอยํางเป็นรูปธรรม  (วิจารณ์ พานิช, 2545, หน๎า 3) 
แนวคิด “องค์การแหํงการเรียนรู๎”(Learning Organisation) เริ่มมาจากการทํางานภาคเอกชนบริการ
ใหญํๆ เชํน เชลล์ ซ่ึง Asia de Geus อธิบายวําการเรียนรู๎เป็นวิธีการเดียวที่เป็นประโยชน์ตํอการ
แขํงขันอยํางยั่งยืน องค์การแหํงการเรียนรู๎เป็นการสนองตํอการเพิ่มขึ้นของส่ิงแวดล๎อมที่คาดการณ์
ไมํได๎ และความมีความเป็นพลวัต ความสําคัญของการเรียนรู๎ในเรื่ององค์การ เป็นความสามารถใน
การใช๎ความสามารถทางจิตใจของสมาชิกทั้งหมด เพื่อสร๎างกระบวนการที่จะปรับปรุงตนเอง 
(Nancy,1994, p.48) การเรียนรู๎ คือ การที่บุคคลสามารถที่จะทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งที่ไมํเคยทํามากํอนได๎  
และโดยการเรียนรู๎นี้เองนําเราพัฒนาไปสํูการสร๎างส่ิงใหมํ ๆ ในชีวิต คําจัดกัดความขององค์การ
แหํงการเรียนรู๎ก็คือ องค์การที่สามารถพัฒนาและขยายความสามารถในการสร๎างอนาคตได๎อยําง
ตํอเนื่อง และองค์การเพื่อการเรียนรู๎จะมีการปรับการเรียนรู๎  (Adaptive learning) เพื่อความอยูํรอด  
รวมท้ังเรียนรู๎ที่จะพัฒนาความสามารถในการสร๎างสรรค์ให๎ดียิ่งขึ้น (Generative learning)” (Peter, 
1991, p.82) ดังนั้นองค์การแหํงการเรียนรูท๎ี่มีระบบมาตรการและกระบวนการที่ใช๎ในการเสริมสร๎าง
ความสามารถของผ๎ูปฏิบัติงานอยูํภายในองค์การ  หรือทํางานเพื่อองค์การเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์
ของพวกเขาเอง  ขององค์การและชุมชนที่พวกเขามีสํวนรํวมอยูํอยํางยั่งยืน   ประเด็นที่สําคัญของ
องค์การแหํงการเรียนรู๎ คือ การปรับตัวเข๎ากับส่ิงแวดล๎อมภายนอก การเสริมสร๎างความสามารถใน
การปรับเปล่ียนและปรับตัวอยํางตํอเนื่อง  การพัฒนาของการเรียนรู๎รายปักเจก และรํวมกัน การใช๎
ผลของการเรียนรู๎เพื่อการบรรลุผลที่ดีขึ้น  ซ่ึงองค์การต๎องพัฒนาความสามารถเพื่อการสร๎าง
นวัตกรรม และการเรียนรู๎ เพื่อรักที่จะเปล่ียนแปลง (Peter, 1994. p.42 ) 

องค์การแหํงการเรียนรู๎จะเรียนรู๎เร็วกวําคูํแขํงในการเปล่ียนแปลงและกํอนที่จะถูกแรง
กดดันให๎เปล่ียนแปลง รวมทั้งจะพยายามที่จะประสานผลการดําเนินงานของบุคคลเข๎ากับ           
การดําเนินงานด๎านการเงิน องค์การแหํงการเรียนรู๎จะพัฒนาเครื่องมือและวิธีการในการวิเคราะห์
ระบบขององค์การของตนเองด๎วย (Peter, 1990a, p.136) นอกจากนี้ McGill & Slocum ได๎แบํง
องค์การแหํงการเรียนรู๎เป็น 4 ประเภท คือ 1) องค์การที่รับรู๎ (Knowing Organization) เป็นองค์การ
ประเภทท่ีเกําแกํที่สุด มีการเรียนรู๎แบบวงจรเดียว สามารถประสบความสําเร็จได๎ตราบใดที่ตลาดมี
ความคงท่ีและเจริญเติบโตได๎อยํางเต็มที่(Mature) กลําวคือ องค์การที่รับรู๎นี้จะประสบความสําเร็จ
ตราบเทําที่ไมํต๎องมีการเรียนรู๎ในระดับท่ีสูงขึ้น  เพราะการเรียนรู๎ในระดับจริงจะทําให๎ผู๎บริหารต๎อง
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ยกเลิกการควบคุม รวมทั้งการคาดการณ์ที่แนํนอน และการบริหารที่เน๎นประสิทธิภาพ ให๎ต๎องมี   
การเปิดองค์การสําหรับการตรวจสอบ 2) องค์การที่เข๎าใจ (Understanding Organization) องค์การ
ประเภทนี้มีวัฒนธรรมองค์การที่แข็งแกรํงเพื่อชี้นําพฤติกรรมการดําเนินงานของ องค์การ                
3) องค์การที่คิดได๎ (Thinking Organization) ทั้งองค์การที่เข๎าใจและองค์การที่คิดได๎จัดเป็นองค์การ
ที่มีการเรียนรู๎ระดับปานกลาง สําหรับองค์การที่คิดได๎จะมองธุรกิจในลักษณะที่ เป็นปัญหา
ตํอเนื่องกัน ผู๎บริหารจะต๎องพยายามวิเคราะห์ปัญหา เก็บข๎อมูล และแก๎ปัญหา 4)องค์การแหํงการ
เรียนรู๎ (Learning Organization) ในขณะที่องค์การสามประเภทแรกมีการปรับตัวสําหรับการ
เปล่ียนแปลงภายใต๎กรอบคํานิยมหรือโครงสร๎างเดิมที่มีอยูํ แตํสําหรับองค์การแหํงการเรียนรู๎จะมี
การเรียนรู๎แบบสองวงจร  มีความสามารถในการเปล่ียนแปลงตนเอง  และการเรียนรู๎จากการ
เปล่ียนแปลงจะถือเป็นสํวนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์การ (McGill & Slocum, 1993. p.51)  

ดังนั้น หลักองค์การแหํงการเรียนรู๎ ในงานวิจัยนี้จึงหมายถึง วิธีการที่องค์การมีระบบ
มาตรการและกระบวนการที่ใช๎ในการเสริมสร๎างความสามารถของผู๎ปฏิบัติงานอยูํภายในองค์การ 
หรือทํางานเพื่อองค์การเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ของพวกเขาเอง  ขององค์การ และชุมชนที่พวก
เขามีสํวนรํวมอยูํอยํางยั่งยืน ซ่ึงสามารถแบํงออกเป็นตัวแปรยํอย 3 ตัวแปรคือ 1) การปรับตัวเข๎ากับ
ส่ิงแวดล๎อม 2) การพัฒนาการเรียนรู๎จากภายใน และ3) การนําองค์ความรู๎มาใช๎ในการปฏิบัติงาน  
โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

4.1 การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม หมายถึง วิธีการที่องค์การมีการแลกเปล่ียนความรู๎กับ
หนํวยงานภายนอก มีการสํงเจ๎าหน๎าที่เข๎ารํวมการสัมมนาฝึกอบรมที่มีเนื้อหาตรงกับงานที่ทํา และมี
การจัดกิจกรรมตําง ๆ รํวมกับหนํวยงานภายนอก (สถาบันพระปกเกล๎า, 2549, หน๎า 224) และ
องค์การแหํงการเรียนรู๎มีการปรับตัว (Adaptabitlity) ให๎ทันตํอการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล๎อมได๎
อยํางมีประสิทธิผล โดยแบํงการเรียนรู๎เป็น 2 ประเภท คือ 1) การเรียนรู๎แบบปรับตัว (Adaptive 
Learning) คือ การเรียนรู๎ในระดับพื้นฐานซ่ึงเกี่ยวข๎องกับงานประจํา เป็นการเรียนรู๎สําหรับการ
จัดการการเรียนรู๎แบบนี้เหมือนกบัการเรียนรู๎แบบวงจรเดียว 2) การเรียนรู๎แบบรังสรรค์ (Generative 
Learning) เกิดขึ้นเมื่อองค์การยินยอมให๎มีการตั้งคําถามเกี่ยวกับฐานคติที่ได๎ยึดถือปฏิบัติมานาน
เกี่ยวกับพันธกิจ กลํุมลูกค๎า ความสามารถหรือกลยุทธ์ขององค์การ เพื่อเปิดโอกาสให๎มีการมองโลก
ในมุมมองใหมํ ๆ การเรียนรู๎แบบนี้เป็นเหมือนการเรียนรู๎แบบสองวงจร ซ่ึงต๎องอาศัยโลกทัศน์ใหมํ  
การเรียนรู๎แบบรังสรรค์เป็นการเรียนรู๎ในการสร๎างส่ิงใหมํ (Senge, 1994, p.58) ในการศึกษาหัวข๎อ 
การปรับตัวเข๎ากับส่ิงแวดล๎อม นี้ สามารถแบํงออกเป็นตัวชี้วัดยํอย 3 ตัว คือ 1) การแลกเปล่ียน
ความรู๎กับหนํวยงานภายนอก 2) การเข๎ารํวมสัมมนาฝึกอบรม และ 3) เนื้อหาการฝึกอบรมตรงกับ
งานที่ทํา โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 
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    4.1.1 การแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานภายนอก หมายถึง วิธีการที่องค์การมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู๎กับหนํวยงานภายนอก การแลกเปล่ียนความรู๎หรือทักษะเป็นกุญแจสําคัญในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหมํ ซ่ึงให๎ความสนใจกับการจัดการความรู๎  (Knowledge Management) 
ซ่ึงหมายถึงการใช๎ทรัพยากรเพ่ือสร๎างสภาพแวดล๎อมที่คนในองค์การสามารถเข๎าถึงข๎อมูลขําวสาร
ได๎ตามความต๎องการ มีการแลกเปล่ียนและใช๎ข๎อมูลขําวสารเพื่อการพัฒนาองค์ความรู๎ของตนและ
นําความรู๎ดังกลําวมาประยุกต์ใช๎เพื่อกํอให๎เกิดประโยชน์แกํองค์การ วิธีการหรือกิจกรรมที่นําไปสํู
การแลกเปล่ียนความรู๎หรือทักษะมีท้ังท่ีเป็นทางการและไมํเป็นทางการ สํวนหนึ่งของจุดมุํงหมาย
ของการแลกเปล่ียนความรู๎หรือทักษะ คือการสร๎างองค์การแหํงการเรียนรู๎ (Learning Organization) 
คือสถานที่ทํางานต๎องไมํเป็นเพียงแหลํงปฏิบัติงานแตํเพียงอยํางเดียว ต๎องสํงเสริมให๎พนักงานใสํใจ
ใฝ่รู๎ และเปิดโอกาสให๎พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของตน รูปแบบการแลกเปล่ียน
ความรู๎หรือทักษะแบบเป็นทางการ อาทิเชํน การนําเสนอกลํุมคุณภาพ (QCC Presentation) การฝึก 
งานฝ่ายตําง ๆ (Attachment) การฝึกงานโดยมอบให๎ไปทํางานเฉพาะกิจตํางแผนก (Secondment) 
ให๎เป็นผู๎ติดตาม (Shadowing) ให๎เปรียบเทียบภายใน (Intermal Benchmarking) ประชุมกํอนเริ่มงาน
หรือเลิกงานเป็นประจํา สํวนรูปแบบการแลกเปล่ียนความรู๎หรือทักษะแบบไมํเป็นทางการ อาทิเชํน 
ชมรม ระบบพ่ีเล้ียง (Mentor System) การแนะนํางาน (Coaching) การศึกษานอกโรงเรียน การเขียน
บทความเกี่ยวกับงานลงวารสารภายใน (ธัญญา ผลอนันต์, 2552, หน๎า 27) 
 รูปแบบของกระบวนการสร๎างเครือขํายการเรียนรู๎  ยังมีองค์ประกอบหลักของเครือขําย   
การเรียนรู๎ได๎แกํ คน ความรู๎ และทรัพยากร กระบวนการเรียนรู๎ในเครือขํายมีการนําความเชื่อ
วัฒนธรรม ประเพณี ของท๎องถ่ินมาเป็นฐานในการสร๎างความตระหนักตํอปัญหา สมาชิกเรียนรู๎
รํวมกันโดยใช๎เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู๎  และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบทางการเพื่อถํายทอด
วิทยาการสมัยใหมํในการแก๎ปัญหาของชุมชน ซ่ึงองค์ประกอบของกระบวนการเรียนรู๎ของชุมชนที่
ทําให๎ชุมชนเข๎มแข็ง ได๎แกํ การศึกษาประสบการณ์จากชุมชนอ่ืน การศึกษาดูงาน การทัศนศึกษา 
การสนทนาปรึกษาหารือและเปล่ียนความคิดเห็น การประชุมอยํางเป็นทางการการปฏิบัติจริง จึงมี
การใช๎หลักการขององค์การแหํงการเรียนรู๎วําเป็นเรื่องของการปรับตัวเข๎ากับส่ิงแวดล๎อม enabling 
environment พัฒนาการเรียนรู๎ ใช๎ผลของการเรียนรู๎ เสริมสร๎างความสามารถ  การจัดการความรู๎      
มีเครื่องมือและเทคโนโลยี มีการสร๎างวัฒนธรรมแหํงการเรียนรู๎ (Peter, 1999, p.94) 
    4.1.2 การเข้าร่วมสัมมนาฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการดําเนินงานขององค์การในอันที่
จะพัฒนาบุคคลหรือเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานให๎มีความรู๎ ความชํานาญ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตํอ
องค์การ เพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์การทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต สาเหตุหนึ่งที่องค์การต๎องให๎การฝึกอบรม คือพนักงานต๎องการความก๎าวหน๎าในชีวิต      
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การงาน ดังนั้น จึงต๎องกําหนดวิ ธีการศึกษาและฝึกอบรมให๎สามารถรักษาสมดุลระหวําง
วัตถุประสงค์ทั้งระยะส้ันและระยะยาวขององค์การกับความต๎องการของพนักงาน กํอนเริ่มฝึกอบรม 
องค์การต๎องแสวงหาความต๎องการหรือความจําเป็นในการฝึกอบรมเสียกํอน ดัชนีความต๎องการที่
เห็นชัดที่สุดคือ ชํองวํางระหวํางเป้าหมาย วัตถุประสงค์กับพฤติกรรมหรือผลการดําเนินงานที่เป็น
จริง เชํน นักการทําความสะอาดไมํได๎ตามมาตรฐานที่ตั้งไว๎  เจ๎าหน๎าที่ลงทะเบียนบันทึกรายการ
ผิดพลาด พนักงานรับโทรศัพท์ตํอสายผิดประจํา หลังจากได๎ข๎อมูลเบื้องต๎นด๎านความต๎องการใน
การฝึกอบรมแล๎ว จึงนํามาพิจารณาถึงความนําเชื่อถือ  หากเห็นวําเชื่อถือได๎ก็ให๎นํามาทบทวนกับ 
วิสัยทัศน์ คาํนิยม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบายและแนวโน๎มในอนาคตขององค์การเพื่อสร๎าง
หลักสูตรตํอไป (ธัญญา ผลอนันต์, 2552, หน๎า 48) 
    4.1.3 เนื้อหาการฝึกอบรมตรงกับงานที่ท า หมายถึง วิธีการที่องค์การมีระบุส่ิงที่ต๎องการ
สําหรับการฝึกอบรมโดยเป็นการวิเคราะห์องค์การ บุคคล และงานเป็นพื้นฐาน ซ่ึงการวิเคราะห์
องค์การต๎องพิจารณาวําเพ่ือให๎การดําเนินการเป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว๎นั้น องค์การต๎องมีบุคคลที่
มีความรู๎ความสามารถอะไร อีกทั้งในสํวนสําหรับบุคคลเองต๎องวิเคราะห์วําบุคคลนั้นต๎องการเพิ่ม
ความรู๎ความสามารถอะไร และการวิเคราะห์งานเพื่อวิเคราะห์วํางานนั้นต๎องใช๎ความรู๎อะไร ทักษะ
อะไร และพฤติกรรมอะไรในการทํางาน จากข๎อมูลทั้ง 3 แหลํง จะทําให๎ทราบวําบุคคลนั้นต๎อง
ฝึกอบรมและพัฒนาด๎านใด (พัชสิรี ชมพูคํา, 2552, หน๎า 166) การฝึกอบรม เป็นกระบวนการ
ดําเนินงานขององค์การในอันที่จะพัฒนาบุคคลหรือเจ๎าหน๎าที่ผ๎ูปฏิบัติงานให๎มีความรู๎ ความชํานาญ  
ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตํอองค์การ เพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
องค์การทั้งในปัจจุบันและอนาคต สาเหตุหนึ่งท่ีองค์การต๎องให๎การฝึกอบรม คือ พนักงานต๎องการ
ความก๎าวหน๎าในชีวิตการงาน ดังนั้น จึงต๎องกําหนดวิธีการศึกษาและฝึกอบรมให๎สามารถรักษา
สมดุลระหวํางวัตถุประสงค์ระยะส้ัน และระยะยาวขององค์การกับความต๎องการของพนักงาน กํอน
เริ่มฝึกอบรม องค์การต๎องแสวงหาความต๎องการหรือความจําเป็นในการฝึกอบรมเสียกํอน ดัชนี
ความต๎องการที่เห็นชัดที่สุดก็คือ ชํองวํางระหวํางเป้าหมาย วัตถุประสงค์กับพฤติกรรมหรือผลการ
ดําเนินงานที่เป็นจริง เชํน นักการทําความสะอาดไมํได๎มาตรฐานที่ตั้งไว๎ เจ๎าหน๎าที่ลงทะเบียนบันทกึ
รายการผิดพลาด  พนักงานรับโทรศัพท์ตํอสายผิดประจํา ความต๎องการในการฝึกอบรมจึงหมายถึง 
ปัญหา อุปสรรคหรือข๎อขัดข๎องในการดําเนินการขององค์การที่สามารถแก๎ไขได๎ด๎วยการฝึกอบรม 
ซ่ึงมักประกอบด๎วย ความรู๎ ทัศนคติ การฝึกปฏิบัติ ทักษะ ความสนใจ ความเข๎าใจในวิธีการ (ธัญญา 
ผลอนันต์, 2552, หน๎า 48) 

4.2 การพัฒนาการเรียนรู้จากภายใน หมายถึง วิธีการที่องค์การจัดกระบวนเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู๎แกํพนักงานภายในองค์การทั้งระดับบุคคลและระดับความรํวมมือ เพื่อให๎เจ๎าหน๎าที่เรียนรู๎ส่ิง
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ใหมํ ๆ ในการทํางานอยูํ เสมอ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ ซ่ึงกันและกันในหนํวยงาน (สถาบัน
พระปกเกล๎า, 2549, หน๎า 225) องค์การแหํงการเรียนรู๎ไมํใชํเพียงการ “ ฝึกอบรม” ขณะที่             
การฝึกอบรมชํวยพัฒนาทักษะ แตํองค์การแหํงการเรียนรู๎เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาทักษะความรู๎ใน
ระดับท่ีสูงขึ้น ซ่ึงมี 4 ระดับ ได๎แกํ ระดับท่ี1 การเรียนรู๎ความจริง ความรู๎ กระบวนการมีการปรับใช๎
สถานการณ์ที่การเปล่ียนแปลงเป็นเรื่องเล็กน๎อย ระดับท่ี 2 การเรียนรู๎ทักษะในการทํางานใหมํๆ ซ่ึง
ปรับเข๎ากับสถานการณ์อ่ืนๆโดยใช๎ประสบการณ์จากภายนอกด๎วย  ระดับที่ 3 การเรียนรู๎เพื่อ
ปรับปรุง โดยใช๎สถานการณ์ที่มีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงนําไปสํูการพัฒนา การทดลองและการศึกษา
บทเรียนจากความสําเร็จและล๎มเหลว เป็นแนวทางการของการเรียนรู๎ ระดับท่ี 4 การเรียนรู๎เพื่อที่จะ
เรียนรู๎ เป็นนวัตกรรมและการสร๎างสรรค์เป็นการออกแบบวางแผนอนาคตมากกวําการปรับเข๎าหา
อนาคต สํวนลักษณะขององค์การหนํวยงานการเรียนรู ๎แบํงออกเป็น 4 ลักษณะ คือ มีวัฒนธรรมของ
การเรียนรู๎  มีกระบวนการที่จะสนับสนุนการปฏิสัมพันธ์กัน มีส่ิงอํานวยความสะดวก มีการพัฒนา
และกระบวนการจัดการ มีเครื่องมือและเทคนิค มีการสร๎างสรรค์และเทคนิคในการแก๎ปัญหา  และ
การพัฒนาทักษะและแรงจูงใจ เพือ่เรียนรู๎และปรับปรุง (Peter, 1994, p.83) ในการศึกษาหัวข๎อ การ
พัฒนาการเรียนรู๎จากภายใน นี้ สามารถแบํงออกเป็นตัวชี้วัดยํอย 2 ตัว คือ 1) ระดับบุคคล และ         
2) ระดับความรํวมมือ โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

4.2.1 ระดับบุคคล หมายถึง วิธีการที่องค์การดําเนินการให๎พนักงานมีการได๎เรียนรู๎ส่ิงใหมํ 
ในการทํางานอยูํเสมอ  องค์การแหํงการเรียนรู๎จะเกิดขึ้นไมํได๎เลยหากไมํมีการเรียนรู๎ในระดับบคุคล  
องค์การแหํงการเรียนรู๎จึงต๎องประกอบด๎วยคนที่มีความมุํงมั่นในการพัฒนาตนเองซ่ึงเป็นคนที่มี
ทักษะความสามารถพิเศษ สามารถสร๎างวิสัยทัศน์สํวนบุคคล (Personal vision) รวมทั้งพยายามจะ
ก๎าวจากสภาพปัจจุบันไปสํูวิสัยทัศน์ที่ใฝ่ฝันได๎ คนที่มีความมุํงมั่นในการพัฒนาตนเองจะมีการ
พัฒนาทั้งด๎านรํางกาย สติปัญญาและจิตใจ  รวมท้ังมีพันธะผูกพัน(Commitment) ที่แนํวแนํ และใน
สภาพความเป็นจริงเราจะพบอยูํเสมอวําความคิดที่ดีที่สุดมักไมํได๎รับการนําไปปฏิบัติ  เหตุผล
ประการหนึ่งเป็นเพราะความคิดเหลํานั้นขัดแย๎งกับโลกทัศน์หรือความเชื่อที่มีอยูํเดิม  ดังนั้นผู๎นํา
องค์การจึงต๎องท๎าทายโลกทัศน์เหลํานั้น โลกทัศน์นี้อาจเกิดจากการรีบดํวนสรุปเกินไปโดยไมํมีการ
ทดสอบหาความเป็นจริง ดังนั้นผู๎บริหารจึงควรแก๎ไข ดังนี้  (Peter, 1990b, pp.7-23) องค์การที่ดี
สมาชิกขององค์การต๎องมีข๎อผูกมัดหรือพันธะทางใจวําจะทําให๎งานขององค์การประสบความสําเรจ็  
และมีความพร๎อมท่ีจะเรียนรู๎ ดังที่ทราบการทีอ่งค์การจะขับเคล่ือนได๎ขึ้นอยูํกับสมาชิกขององค์การ  
หาได๎อยูํที่โครงสร๎างองค์การไม ํโดยตัวโครงสร๎างองค์การจะไมํมีความหมายแตํอยํางใดถ๎าคนใน
องค์การไมํมีความสามารถกลําวคือการที่คนขาดเครื่องมือและความคิดที่จะเผชิญกลับส่ิงที่
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในภาวะของความไมํแนํนอน องค์การก็คงมีสภาพไมํตํางไปจากต๎นไม๎ที่ยืน
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ต๎นตายซาก (ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, 2551, หน๎า 36) การพัฒนาตนเองเกี่ยวข๎องกับการเปล่ียน- 
แปลงตัวพนักงานเองให๎มีความสามารถเชิงสมรรถนะใหมํ ๆ มีความคิดเห็นที่แตกตํางไปจากเดิม  
เกิดความรู๎สึกใหมํ หรือเป็นการปรับปรุงแก๎ไขทักษะและความสามารถที่เคยมีอยูํแล๎วให๎ดีขึ้น เป็น
การเพ่ิมส่ิงท่ีมีอยูํแล๎วให๎มากขึ้นหรือมีคุณภาพเหนือกวําเดิม ประโยชน์ของการพัฒนาตนเอง ได๎แกํ 
ได๎เรียนรู๎ทักษะใหมํ ๆ ยกระดับบทบาทหน๎าที่การงานให๎ดีขึ้น  ทํางานได๎เต็มความสามารถ  มี
ความก๎าวหน๎าในอาชีพการงาน  มีความพอใจในตัวเองมากขึ้น  เชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น  เป็นที่
ยอมรับของคนอ่ืนมากขึ้น  กลไกที่ชํวยให๎พนักงานบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู๎ และการพัฒนาที่
เกี่ยวกับงานและสายอาชีพ มีดังนี้  กลไกที่เป็นทางการ  ได๎แกํ  การจัดการศึกษา  การฝึกอบรม และ
การพัฒนาพนักงาน ศูนย์เอกสาร ห๎องสมุด  มุมหนังสือ  แนะแนวการพัฒนาตนเอง  มอบหมายให๎
พนักงานเป็นตัวแทนขององค์การในสมาคมหรือองค์การที่เป็นสมาชิกอยูํ  สํงเสริมให๎พนักงานเป็น
สมาชิกสมาคมหรือองค์การวิชาชีพ  กลไกที่ไมํเป็นทางการ  ได๎แกํ  บริการด๎านขําวสาร บริการด๎าน
ข๎อมูล บริการด๎านวัสดุอุปกรณ์ อํานวยความสะดวก  บทความเกี่ยวกับการสํงเสริมการพัฒนาตนเอง
ในวารสารภายใน (ธัญญา ผลอนันต์, 2552, หน๎า29) 
    4.2.2 ระดับความร่วมมือ  หมายถึง ลักษณะที่องค์การมีกระบวนการยอมรับฟัง         
ความคิดเห็นของผ๎ูอ่ืน เจ๎าหน๎าที่ในหนํวยงานมีการนับถือซ่ึงกันและกัน เจ๎าหน๎าที่ทุกระดับได๎รับ
การพัฒนาองค์ความรู๎ตําง ๆ อยํางสม่ําเสมอ  มีการแลกเปล่ียนความรู๎ซ่ึงกันและกันในหนํวยงาน  
เจ๎าหน๎าที่มีความกระตือรือร๎นในการเรียนรู๎  และหนํวยงานมีการพัฒนาปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง
(สถาบันพระปกเกล๎า, 2549, หน๎า 225) องค์การแหํงการเรียนรู๎จะให๎บุคคลทุกคนมีสํวนรํวมภายใน
การระบุและการแก๎ปัญหา เพื่อที่จะทําให๎องค์การสามารถทดลอง ปรับปรุง และเพิ่มความสามารถ
ของพวกเขา เพื่อที่จะสํงมอบผลิตภัณฑ์ใหมํให๎แกํลูกค๎าอยํางตํอเนื่อง องค์การแหํงการเรียนรู๎จะ
กระตุ๎นการพัฒนาการคิด การติดตํอส่ือสาร ความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล และทักษะทางเทคนิคของ
บุคคลทุกคนภายในองค์การ การริเริ่ม การคาดคะเน และการตอบสนองตํอการเปล่ียนแปลงของ
ลูกค๎าจะเป็นจุดเดํน การแหํงการเรียนรู๎จะเพิ่มมูลคําให๎แกํลูกค๎าด๎วยการตอบสนองอยํางรวดเร็วตํอ
ความต๎องการใหมํด๎วยการพัฒนาวิถีทางเพื่อตอบสนองพวกมัน องค์การแหํงเรียนรู๎จะค๎นหาวิถีทาง
ที่จะสร๎างข๎อได๎เปรียบทางการแขํงขันภายในอุตสาหกรรมของพวกเขา (สมยศ นาวีการ, 2549, หน๎า 
939) การแลกเปล่ียนความรู๎หรือทักษะเป็นกุญแจสําคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหมํ ซ่ึง
ให๎ความสนใจกับการบริหารความรู๎ (Knowledge Management) ซ่ึงหมายถึง การใช๎ทรัพยากรเพื่อ
สร๎างสภาพแวดล๎อมท่ีคนในองค์การสามารถเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารได๎ตามต๎องการ  มีการแลกเปล่ียน
และใช๎ข๎อมูลขําวสารเพื่อพัฒนาองค์ความรู๎ของตนและนําความรู๎ดังกลําวมาประยุกต์ใช๎เพื่อ
กํอให๎เกิดประโยชน์ตํอองค์การ วิธีการหรือกิจกรรมที่นําไปสํูการแลกเปล่ียนความรู๎หรือทักษะมีท้ัง
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ที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการ สํวนหนึ่งของจุดมุํงหมายของการแลกเปล่ียนความรู๎หรือทักษะ 
คือ การสร๎างองค์การแหํงการเรียนรู๎ (Learning Oranization) คือสถานที่ทํางานต๎องไมํเป็นเพียง
แหลํงปฏิบัติงานแตํเพียงอยํางเดียว ต๎องสํงเสริมให๎พนักงานใสํใจใฝ่รู๎ และเปิดโอกาสให๎พัฒนา
ตนเองเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของตน รูปแบบการแลกเปล่ียนความรู๎หรือทักษะแบบเป็นทางการ 
ได๎แกํ การนําเสนอกลํุมคุณภาพ(QCC Presentation) การฝึกงานตํางฝ่าย (Attachment) การฝึกงาน
โดยมอบให๎ไปทํางานเฉพาะกิจตํางแผนก (Secondment) การให๎เป็นผู๎ปฏิบัติงาน (Shadwing) การ
เปรียบเทียบภายใน (Internal Benchmarking) ประชุมกํอนเริ่มงานหรือเลิกงานเป็นประจํา   และ
รูปแบบการแลกเปล่ียนความรู๎หรือทักษะแบบไมํเป็นทางการ ได๎แกํ  ชมรม ระบบพี่เล้ียง (Mentor 
System) การแนะนํางาน (Coaching) การศึกษานอกโรงเรียน การเขียนบทความเกี่ยวกับงานลงใน
วารสาร (ธัญญา ผลอนันต์, 2552, หน๎า 27) 

4.3 การน าองค์ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน หมายถึง วิธีการที่องค์การดําเนินการให๎
เจ๎าหน๎าที่นําความรู๎ที่ได๎รับจากการเรียนรู๎มาใช๎ปรับปรุงการปฏิบัติงาน สร๎างนวัตกรรมใหมํ ๆ และ
มีการเผยแพรํให๎หนํวยงานภายนอกทราบ มีการบันทึกผลการดําเนินการเรียนรู๎ และมีการเรียนรู๎
ประสบการณ์ความผิดพลาดในอดีตเพื่อป้องกันไมํให๎เกิดในอนาคต (สถาบันพระปกเกล๎า, 2549, 
หน๎า 225) ในการศึกษาและให๎การฝึกอบรมแตํละครั้ง  องค์การต๎องลงทุนทั้งทรัพยากรและเวลา
ทํางานของพนักงาน ซ่ึงหากนํามาคิดแล๎วถือเป็นต๎นทุนที่องค์การต๎องเสียไป  จึงจําเป็นต๎องสํงเสริม
ให๎มีการใช๎ความรู๎ และทักษะในการปฏิบัติงาน มาตรการตําง ๆ ที่นํามาใช๎อาจได๎แกํ การวางแผน
ติดตามประเมินผลการนําความรู๎จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช๎ เตรียมอํานวยความสะดวกเพื่อให๎
ผู๎ผํานการศึกษาและฝึกอบรมสามารถใช๎ความรู๎อยํางเต็มที่ สนับสนุนและให๎กําลังใจ ชี้แจงเงื่อนไข
และอุปสรรคที่ต๎องฟันฝ่า เปิดโอกาสให๎ฝึกฝนทักษะใหมํ เปิดโอกาสให๎รํวมตัดสินใจ ลดปริมาณ
งานเดิม ชมเชย ขยายผลการนําความรู๎ใหมํมาใช๎ การทดสอบความสามารถของพนักงาน (ธัญญา     
ผลอนันต์, 2552, หน๎า 70) ในการสํงเสริมให๎บุคลากรนําความรู๎และทักษะที่ได๎จากการอบรมมาใช๎
ในการปฏิบัติงานสามารถทําได๎หลายรูปแบบ เชํน 1) มอบหมายให๎บุคลากรปฏิบัติงานสําคัญ ที่มี
ความท๎าทาย หรือรับผิดชอบงานใหมํ ๆ ท่ีต๎องใช๎ความรู๎ และทักษะใหมํ ๆ ที่ได๎จากการอบรมหรือ
มอบหมายให๎เป็นวิทยากรหรือที่ปรึกษาให๎กับองค์การอ่ืน ๆ 2) การแลกเปล่ียนประสบการณ์ความรู๎
ของผู๎ที่ได๎รับการอบรม มาถํายทอดให๎กับบุคลากรอ่ืนเพื่อนําไปประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติงาน        
3) การถํายทอดความรู๎ที่ได๎รับจากการอบรมลงในเว็บไซต์ เพื่อเผยแพรํความรู๎และประสบการณ์
ใหมํ ๆ ให๎บุคลากรได๎นําไปใช๎ในการปฏิบัติงานอยํางท่ัวถึง  4) จัดให๎มีการถํายทอดความรู๎ที่ได๎รับ
จากการศึกษาและฝึกอบรมในการประชุมทางวิชาการขององค์การ 5)ให๎มีแบบติดตามการนําองค์-
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ความรู๎ของบุคลากรที่ได๎รับจากการศึกษาฝึกอบรมมาใช๎ในการปฏิบัติงาน (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ, 2551, หน๎า 113) 

ในหัวข๎อ การนําองค์ความรู๎มาใช๎ในการปฏิบัติงาน นี้ สามารถแบํงออกเป็นตัวชี้วัดยํอย 1 
ตัวคือ การนําความรู๎มาใช๎ปรับปรุงการทํางาน โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 
    4.3.1 การน าความรู้มาใช้ปรับปรุงการท างาน หมายถึง  ลักษณะที่องค์การมีการนําความรู๎
ที่ได๎รับจากการเรียนรู๎มาใช๎ปรับปรุงการปฏิบัติงาน องค์การที่สมาชิกมีการพัฒนาความสามารถอยูํ
อยํางตํอเนื่อง เพื่อสร๎างผลงานที่พวกเขาต๎องการ จะมีรูปแบบของการคิดที่ใหมํและกว๎างขวาง ซ่ึงมี
แรงบันดาลใจในการทํางานที่อิสระ และสมาชิกจะมีการเรียนรู๎รํวมกันอยํางตํอเนื่อง(Peter, 1994, 
p.49) องค์การแหํงการเรียนรู๎ที่มีระบบมาตรการและกระบวนการที่ใช๎ในการเสริมสร๎าง
ความสามารถของผ๎ูปฏิบัติงานอยูํภายในองค์การ หรือทํางานเพื่อองค์การเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์
ของพวกเขาเอง ขององค์การและชุมชนที่พวกเขามีสํวนรํวมอยูํอยํางยั่งยืน ประเด็นที่สําคัญของ
องค์การแหํงการเรียนรู๎คือมีการปรับตัวเข๎ากับส่ิงแวดล๎อมภายนอก  มีการสร๎างเสริมความสามารถ
ในการปรับเปล่ียนและปรับตัวอยํางตํอเนื่อง พัฒนาการเรียนรู๎ระดับบุคคลและระดับความรํวมมือ  
มีการใช๎ผลของการเรียนรู๎เพื่อการบรรลุผลที่ดีขึ้น  ดังนั้นองค์การต๎องพัฒนาความสามารถเพื่อ     
การสร๎างนวัตกรรมและการเรียนรู๎เพื่อรักที่จะเปล่ียนแปลง (Peter, 1994, p.52) ในยุคแรก ๆ ของ
การพัฒนาศาสตร์ด๎านการจัดการความรู๎ มองวําความรู๎มาจากการจัดระบบและตีความสารสนเทศ
(Information) ตามบริบทและสารสนเทศก็มาจากการประมวลข๎อมูล (Data) ความรู๎จะไมํมี
ประโยชน์ถ๎าไมํนําไปสํูการกระทําหรือการตัดสินใจ  แนวคิด “องค์การแหํงการเรียนรู๎”  เริ่มจาก   
การทํางานภาคเอกชน บริการใหญํ ๆ เชํน เชลล์  ซ่ึง Asia de Geus อธิบายวําการเรียนรู๎เป็นวิธีการ
เดียวที่เป็นประโยชน์ตํอการแขํงขนัที่ยั่งยืน องค์การแหํงการเรียนรู๎เป็นการสนองตํอการเพิ่มขึ้นของ
ส่ิงแวดล๎อมท่ีคาดการณ์ไมํได๎ และมีความเป็นพลวัต ความสําคัญของการเรียนรู๎ในเรื่องขององค์การ  
เป็นความสามารถในการใช๎ความสามารถทางจิตใจของสมาชิกทั้งหมด เพื่อสร๎างกระบวนการที่จะ
ปรับปรุงตนเอง (Nancy, 1994, p.61) 
 
 
 
 
 
 
 



 127 

5. แนวความคิด หลักการบริหารจัดการ 

    ความส าคัญของหลักการบริหารจัดการ 

   การบริหารจัดการได๎กลายเป็นสํวนประกอบทางสังคมและเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ
พัฒนาแล๎วบนโลกภายในเวลาไมํถึง 150 ปี ด๎วยการสร๎างระบบเศรษฐศาสตร์ให๎กับโลก และ
กําหนดกฎเกณฑ์ใหมํให๎กับประเทศเพื่อให๎เกิดการเทําเทียมกันทางเศรษฐศาสตร์  นอกจากนี้        
การบริหารจัดการเองก็ยังมีเปล่ียนแปลงไปอยํางตํอเนื่องอีกด๎วย การบริหารจัดการเป็นตัวแปรหลัก
ที่กํอให๎เกิดการเปล่ียนแปลงและเป็นปัจจัยที่สามารถทําให๎เราอธิบายได๎ เป็นครั้งแรกใน
ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติวําเราสามารถจ๎างพนักงานที่มีทักษะ และมีความรู๎เป็นจํานวนมากเพื่อ
กํอให๎เกิดงานที่มีผลผลิตได๎ ซ่ึงสังคมกํอนหน๎านี้ไมํเคยปฏิบัติมากํอน โดยสรุป Peter F. Drucker  
สุดยอดปรมาจารย์ด๎านการบริหารจัดการยุคปัจจุบัน ผู๎ท่ีนักบริหารและนักวิชาการทั่วโลกรู๎จักกันดี
และพร๎อมใจกันยกยํองให๎เป็น “บิดาแหํงวิชาการบริหารจัดการ” ได๎ให๎ความหมายของการบริหาร
จัดการวํา การบริหารจัดการเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์  เนื่องจากมันเป็นงานของการนํา
ความสามารถของผ๎ูคนมาใช๎งานรํวมกันเพื่อเสริมสร๎างความมีประสิทธิผลให๎แกํจุดแข็งและลบล๎าง
จุดอํอนที่มีอยูํ การบริหารจัดการเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรวมผู๎คนเพื่อให๎เกิดการทํางานรํวมกัน  
องค์การทุกแหํงต๎องการวัตถุประสงค์รํวมท่ีเรียบงําย และชัดเจน การทําให๎องค์การและสมาชิกทุก
คนเติบโต และพัฒนาได๎ทั้งตามความต๎องการ และตามการเปล่ียนแปลงของโอกาส การติดตํอ- 
ส่ือสารและการกําหนดหน๎าที่ความรับผิดชอบให๎แกํสมาชิกทุกคนอยํางชัดเจน การประเมินผล     
การดําเนินงานของการบริหารจัดการและองค์การ ผลลัพธ์เกิดขึ้นภายนอกองค์การ (Drucker, 1999, 
p.349) 

แนวคิดของ “การบริหารจัดการ” หรือ Governance ไมํใชํเรื่องใหมํ แตํเป็นส่ิงที่มีมาพร๎อม
กับการมีอารยธรรมของมนุษย์  ดังนั้น อาจให๎ความหมายของการ“การบริหารจัดการ” คือ 
กระบวนการของการตัดสินใจและกระบวนการที่มีการนําผลของการตัดสินใจไปปฏิบัติ คําวํา      
การบริหารจัดการอาจถูกไปใช๎ในหลายสถานะ เชํน ในเรื่องของการปกครองหรือการบริหารงาน
เอกชน การปกครองหรือการบริหารงานในระดับนานาชาติ ระดับชาติ หรือระดับท๎องถ่ิน(ถวิลวดี  
บุรีกุล, 2546, หน๎า 18) กระแสการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมํที่ให๎ความสําคัญกับหลักการของ
ประชาธิปไตยแบบมีสํวนรํวม การให๎ความสําคัญกับประชาชน การให๎ความสําคัญกับประชาชน 
การมุํงให๎เกิดการบริหารจัดการที่ดีตามแนวคิดของการบริหารแนวใหมํจึงเกิดขึ้น การบริหารรัฐกิจ
แนวใหมํเป็นการรวมกลํุมของแนวคิดและการปฏิบัติ เป็นหลักการที่ใช๎ดําเนินงานแบบเอกชนและ
ธุรกิจในภาคราชการ หรือทําราชการให๎เหมือนธุรกิจแตํไมํใชํให๎เป็นองค์การทางธุรกิจ นักทฤษฎีที่



 128 

ศึกษาเรื่องของการเป็นพลเมือง เรื่องของชุมชน ประชาสังคม มานุษยวิทยาองค์การและการบริหาร
รัฐกิจแนวใหมํเป็นผู๎ท่ีได๎มีสํวนในการผลักดันให๎เกิดการอภิปรายกันถึงหลักการบริหารแนวใหมํ ๆ 
ขึ้น ซ่ึงอาจมีหลักการหลากหลายแตกตํางกันออกไป อาทิ การมุํงให๎บริการแกํประชาชนไมํใชํ     
การกํากับ ข๎าราชการจึงไมํเพียงแตํตอบสนองตํอความต๎องการของประชาชนแตํต๎องสร๎าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนด๎วย การสํารวจความสนใจและความต๎องการของสาธารณชน เพื่อ
สร๎างความสนใจรํวมและรับผิดชอบรํวมกัน  การให๎คุณคําแกํประชาชนในฐานะของการเป็น
พลเมืองมากกวําการเป็นผู๎ประกอบการ โดยข๎าราชการจะยอมรับที่จะเป็นผู๎ชํวยเหลือสังคมมากกวํา
การเป็นผู๎จัดการธุรกิจที่คิดและทําเสมือนเงินหลวงเป็นเงินของตนเอง การคิดอยํางมีกลยุทธ์ แตํ
ปฏิบัติอยํางเป็นประชาธิปไตย (Denhardt  and Denhardt, 2003,  หน๎า 42) 

ดังนั้น การบริหารจัดการ ในงานวิจัยนี้จึงหมายถึง วิธีการที่องค์การนําความสามารถของ
ผู๎คนมาใช๎งานรํวมกันเพื่อเสริมสร๎างความมีประสิทธิผลให๎แกํจุดแข็งและลบล๎างจุดอํอนที่มีอยูํ  
รวมถึงการรวมผ๎ูคนเพื่อให๎เกิดการทํางานที่เรียบงําย และชัดเจน  ทําให๎องค์การและสมาชิกทุกคน
เติบโต และพัฒนาได๎ทั้งตามความต๎องการ และตามการเปล่ียนแปลงของโอกาส ซ่ึงสามารถแบํง
ออกเป็นตัวแปรยํอย 4 ตัวแปรคือ 1) การทบทวนภารกิจ 2) การสํารวจความต๎องการของผ๎ูรับบริการ 
3) การคาดคะเนความเส่ียง และ 4) การกระจายอํานาจการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

5.1 การทบทวนภารกิจ หมายถึง วิธีการที่องค์การเปิดโอกาสให๎มีระบบตรวจสอบ
หนํวยงานของตนเอง  เพื่อการปรับปรุงภารกิจให๎เป็นไปโดยเหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปล่ียนไป
ของสังคมหรือสอดคล๎องกับการปฏิบัติงานตามนโยบายหรือแผนปฏิบัติราชการ เพื่อตรวจสอบวํา
ภารกิจใดมีความจําเป็นต๎องดําเนินการตํอไปหรือไมํ โดยคํานึงถึงแผนการบริหารราชการแผํนดิน  
นโยบายของรัฐ เงินงบประมาณของประเทศ ความคุ๎มคําของภารกิจ ซ่ึงหากเห็นควรเปล่ียนแปลง
ต๎องเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อปรับปรุงอํานาจหน๎าที่  โครงสร๎างและอัตรากําลังให๎สอดคล๎องกับ
ภารกิจที่จะยกเลิกปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ(ก.พ.ร.) ได๎ทําการวิเคราะห์ความจําเป็นของภารกิจของสํวนราชการใดแล๎ว  อาจเสนอให๎
คณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับปรุงภารกิจ  อํานาจหน๎าที่  โครงสร๎างหรืออัตรากําลังของสํวนราชการ
ใดก็ได๎ (ทศพร ศิริสัมพันธ์, 2549, หน๎า 228) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการให๎
ความหมายของ การทบทวนภารกิจ วําหมายถึง การตรวจสอบกระบวนการทํางานในความ
รับผิดชอบของหนํวยงานนั้นวํายังมีความจําเป็นอยูํหรือไมํ หากได๎ทบทวนแล๎วพบวําไมํมีความ
จําเป็นอาจจะตัดสินใจยกเลิกไปหรือมอบให๎ผู๎ใดเป็นผู๎รับผิดชอบดําเนินการ แตํหากยังจําเป็นอยูํ
ลักษณะการทํางานนั้นควรจะมีพัฒนาการไปในรูปแบบเชํนไร ในยุคที่การเปล่ียนแปลงเป็นเรื่อง
ปกติและผลสัมฤทธ์ิเป็นเรื่องสําคัญในการบริหารองค์การ การทบทวนภารกิจเพื่อตรวจสอบ
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กระบวนการทํางานนั้นเป็นเรื่องที่ทุกหนํวยงานควรต๎องกระทําอยํางสม่ําเสมอ(สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2553, หน๎า 3) การทบทวนภารกิจและวัตถุประสงค์ของ
องค์การในการวางแผนแมํบทหรือแผนระยะยาวเป็นการระดมสมองของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย
(Stakeholders) ขององค์การ เชํน การทบทวนภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์การในการวางแผน
แมํบทหรือแผนระยะยาวในปีที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจหรือสถานการณ์ความไมํม่ันคงทางการเมือง
(วัฒนา วงศ์เกียติรัตน์ และคณะ,2552, หน๎า 144) 

การปรับปรุงสํวนราชการจะเกิดขึ้นได๎ เมื่อมีการทบทวนภารกิจอยูํ เสมอวํา  มีความ
จําเป็นต๎องมีสํวนราชการเพื่อปฏิบัติภารกิจนั้นตํอไป หรือควรมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงให๎
สอดคล๎องกับการพัฒนาประเทศและสังคมที่เปล่ียนแปลงไปอยํางไร  หลักการให๎มีการทบทวน
ภารกิจจึงเป็นหลักสําคัญในการปฏิรูประบบราชการให๎ทันสมัยอยูํเสมอ  หลักการในพระราช
กฤษฎีกานี้ได๎กําหนดให๎มีการทบทวนโดยสํวนราชการนั้นเอง  หรือโดยสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ ดังที่บัญญัติไว๎ในมาตรา 33 และมาตรา 34 แหํงพระราชกฤษฎีกาวําด๎วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยให๎เหตุผลวํา สภาพสังคมมี         
การเปล่ียนแปลงไปอยํางรวดเร็ว การดําเนินการของภาครัฐจําเป็นต๎องปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให๎
สามารถปฏิบัติงานสนองตอบตํอความต๎องการของประชาชนและประโยชน์ของประเทศได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพตลอดเวลา  ภารกิจบางภารกิจอาจมีความจําเป็นต๎องปฏิบัติในชํวงเวลาหนึ่ง โดยใน
การปฏิบัติภารกิจนั้นต๎องมีการจัดตั้งสํวนราชการขึ้นมารองรับ  มีการกําหนดบุคลากรตามลําดับชั้น
เพื่อปฏิบัติภารกิจนั้น  มีการกําหนดงบประมาณและทรัพยากรเพื่อใช๎ในภารกิจดังกลําว  แตํเมื่อ
ระยะเวลาผํานไปภารกิจนั้นอาจไมํจําเป็นอีกหรือลดความจําเป็นลงหรือซํ้าซ๎อนกับภารกิจอ่ืน ซ่ึงใน
อดีตที่ผํานมาแม๎จะมีเหตุการณ์เชํนวํานั้น สํวนราชการก็มิได๎ทบทวนโครงสร๎างสํวนราชการที่
กําหนดขึ้นวําควรยุบหรือปรับเปล่ียนไปอยํางไร แตํในขณะเดียวกันได๎สร๎างสํวนราชการใหมํขึ้น
สําหรับภารกิจใหมํ ๆ ทําให๎สํวนราชการมีขนาดใหญํ การปฏิบัติหลายภารกิจไมํมีความคุ๎มคํา ซ่ึง
เป็นที่มาของการปรับปรุงสํวนราชการทั้งหมดตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ.2545 ฉะนั้น เพื่อมิให๎เกิดเหตุที่เคยเป็นมาในอดีตขึ้นอีก ในมาตรา 33 แหํงพระราชกฤษฎีกานี้
จึงกําหนดให๎เป็นหน๎าที่ของทุกสํวนราชการจะต๎องตรวจสอบภารกิจทุกเรื่องในความรับผิดชอบวํา  
ภารกิจใดยังมีความจําเป็นต๎องปฏิบัติจริงหรือไมํ เมื่อเทียบกับการประเมินความคุ๎มคําที่ได๎รับ ถ๎าไมํ
จําเป็นก็ควรยกเลิกภารกิจนั้นเสีย หรือหากปรับปรุงภารกิจเพื่อให๎มีประสิทธิภาพขึ้นหรือนําภารกิจ
นั้นไปรวมกับภารกิจอ่ืนได๎โดยจะเกิดการประหยัดและความคุ๎ม คําโดยผลงานเป็นเชํนเดิม
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546, หน๎า 71) 
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 5.1.1 การประเมินผลการด าเนินงาน หมายถึง วิธีการที่องค์การมีการประเมินผลเพื่อ
ทบทวนเป้าหมาย ภารกิจ หรือวิจัยหนํวยงานโดยพิจารณาจากความคุ๎มคําของภารกิจ ซ่ึงต๎องมีการ
ยกเลิก ปรับปรุงเปล่ียนแปลงภารกิจตามผลการทบทวน (สถาบันพระปกเกล๎า, 2549, หน๎า 229)    
การวิเคราะห์และประเมินจุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และอุปสรรคขององค์การ หรือ SWOT Analysis  
เป็นการวิเคราะห์สภาพส่ิงแวดล๎อมทั้งภายนอกและภายในองค์การอยํางละเอียด เพื่อให๎ได๎มาซ่ึง
ข๎อมูลเกี่ยวกับแหลํงที่มาและขีดความสามารถขององค์การกับสภาพแวดล๎อมทางการแขํงขัน อัน
สํวนสําคัญที่จะไปใช๎ในการออกแบบการพัฒนาองค์การ ซ่ึงสามารถสรุปหลักการได๎ดังนี้  จุดแข็ง
ขององค์การ (Strengths) เป็นแหลํงที่มาและขีดความสามารถที่จะใช๎เป็นฐานในการพัฒนาขีด
ความสามารถทางการแขํงขัน เชํน สิทธิบัตร ความแข็งของตราสินค๎า ชื่อเสียงดีในกลํุมผู๎บริโภค  
ได๎เปรียบด๎านต๎นทุน เนื่องจากเป็นเจ๎าของ Know-how มีวิธีการเฉพาะที่จะได๎มาซ่ึงแหลํง
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคุณภาพสูง ได๎รับการสนับสนุนในวิธีการกระจายสินค๎าในลักษณะเครือขําย 
ฯลฯ จุดอํอนขององค์การ (Weaknesses) เป็นส่ิงที่ขาดแคลนของจุดแข็ง เชํน การขาดการป้องกัน
สิทธิบัตร  ความอํอนแอของตราสินค๎า  ชื่อเสียงไมํดีในกลํุมผู๎บริโภค โครงสร๎างต๎นทุนสูง ขาด
แคลนการเข๎าถึงแหลํงทรัพยากรธรรมชาติดีที่สุด  ขาดการเข๎าถึงชํองทางการจัดจําหนํายที่สําคัญ 
ฯลฯ โอกาส (Opportunities) เปน็การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายนอก ซ่ึงอาจจะเป็นการประเมิน
โอกาสใหมํสําหรับการเติบโตและการทํากําไรขององค์การ ตัวอยํางเชํน การเติมเต็มความต๎องการ
ของผ๎ูบริโภค การบรรลุซ่ึงเทคโนโลยีใหมํ การลดหยํอนกฎระเบียบการขจัดอุปสรรคในด๎านการค๎า
ระหวํางประเทศ ฯลฯ ภัยคุกคาม (Threat) เป็นการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล๎อมภายนอกซ่ึงอาจจะ
เป็นภัยคุกคามในปัจจุบันของบริษัท ตัวอยํางเชํน การเปล่ียนแปลงรสนิยมของผู๎บริโภคจากสินค๎า
ของบริษัทการพัฒนาของตัวแทนจําหนํายสินค๎า การเพิ่มขึ้นของอุปสรรคทางการค๎า ฯลฯ  ภารกิจ
ขององค์การจะบํงบอกถึงกิจกรรมที่องค์การจะต๎องทําเพื่อสนับสนุนให๎องค์การบรรลุวิสัยทัศน์ ซ่ึง
จะชํวยสร๎างคุณคําและความแตกตํางขององค์การจากองค์การอ่ืนในอุตสาหกรรม เชํน ภารกิจของ
ธุรกิจการผลิตเพ่ือการสํงออกด๎วยตรายี่ห๎อของตนเองยํอมแตกตํางจากธุรกิจที่ทําหน๎าที่รับจ๎างผลิต
ให๎กับตรายี่ห๎อของลูกค๎า ทั้งทีท่ั้งสององค์การตํางอยูํในธุรกิจการผลิตเพื่อการสํงออกเชํนเดียวกัน 
นอกจากนี้ภารกิจขององค์การยังบอกให๎ทราบขอบเขตในการดําเนินการธุรกิจ เอกลักษณ์ 
คุณลักษณะ ตลอดจนเส๎นทางเพื่อการพัฒนาองค์การ ซ่ึงจะเป็นข๎อมูลพื้นฐานที่ทําให๎พนักงานใน
องค์การทุกคนทราบรํวมกันถึงแนวคิดหรือหลักการในการทํางานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
(วัฒนา วงศ์เกียติรัตน์ และคณะ, 2552, หน๎า 74) 
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นองค์ประกอบที่สําคั ญของการบริหารแบบมุํง
ผลสัมฤทธ์ิ เพราะจะเป็นการวัดผลตํอเนื่องในการปฏิบัติราชการวําเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน
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เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของงานในภาพรวมและงานแตํละด๎านของสํวนราชการ รวมทั้ง
เจ๎าหน๎าที่ในสํวนราชการวําสามารถปฏิบัติราชการได๎เป็นไปตามที่กําหนดได๎มากน๎อยเพียงใด      
การประเมินผลการปฏิบัติราชการยังจะสามารถนํามาใช๎กํากับตรวจสอบการใช๎บุคลากรและ
ทรัพยากรในการปฏิบัติงานให๎เป็นไปอยํางคุ๎มคําและมีประสิทธิภาพอีกด๎วย  ข๎อมูลที่ได๎รับจาก   
การประเมินผลการปฏิบัติราชการจะเป็นเครื่องมือที่จะชํวยในการวางแผนบริหารงานของสํวน
ราชการวํา มีกิจกรรมใดที่จําเป็นต๎องแก๎ไขปรับปรุงเพื่อให๎ผลสําเร็จเกิดขึ้น ในขณะเดียวกันหากผล
การประเมินชี้วําภารกิจใดบรรลุผลสําเร็จก็จะเป็นการจูงใจเจ๎าหน๎าที่ผ๎ูปฏิบัติงานให๎มีความสนใจที่
จะพัฒนางานอ่ืนตํอ ๆ ไป  หลักการของการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้
จะประกอบด๎วย 1) การประเมินผลสํวนราชการ วําได๎ดําเนินการให๎เกิดผลสัมฤทธ์ิเพียงใด ซ่ึงจะวัด
จากผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) วําเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไมํ 2) การประเมิน
ผู๎ปฏิบัติงาน โดยแยกเป็น การประเมินผู๎บังคับบัญชา เพื่อเกิดการสะท๎อนกลับของการปฏิบัติงานใน
ฐานะผู๎บริหาร และการประเมินเจ๎าหน๎าที่ เป็นการประเมินศักยภาพของเจ๎าหน๎าที่แตํละราย เพื่อวัด
ความสามารถเฉพาะด๎านและความสามารถในการมีสํวนรํวมในผลสําเร็จของภารกิจใน            
ความรับผิดชอบของสํวนราชการนั้น (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546, หน๎า 
88) 

5.2 การส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ หมายถึง วิธีการที่องค์การใช๎ในการวิเคราะห์
ความต๎องการของลูกค๎าวํา อะไรคือส่ิงท่ีลูกค๎าต๎องการ มีแรงจูงใจ หรือปัจจัยอะไรที่จะทําให๎ลูกค๎า
เกิดความต๎องการในสินค๎าและบริการ  เป็นพื้นฐานเบื้องต๎นของแนวคิดการตลาดยุคใหมํ เพราะนั่น
คือการพยายามหาหนทางตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าให๎ได๎รับความพึงพอใจมากขึ้น ซ่ึงหาก
ความต๎องการที่ผู๎รับบริการประสงค์ยังไมํได๎รับการตอบสนอง(Unfulfilled Needs) จะทําให๎เกิด
ปัญหาขึ้น ดังนั้นจุดเริ่มต๎นของการทําวิจัยลูกค๎าต๎องเกิดจากการอยากรู๎อยากเห็นของผ๎ูประกอบการ
ที่ใครํจะทราบสถานการณ์ของลูกค๎าวํา ลูกค๎าได๎รับการตอบสนองความต๎องการเต็มที่แล๎วหรือไมํ 
นอกจากความต๎องการที่จะได๎ข๎อมูลมาใช๎ในการวางแผนการตลาดเองแล๎ว สถานการณ์การแขํงขัน
อยํางรุนแรงในปัจจุบันก็เป็นส่ิงสําคัญที่ทําให๎เจ๎าของธุรกิจหรือผู๎ประกอบการต๎องหาทางทําให๎
ธุรกิจของตัวเองอยูํรอดได๎อยํางปลอดภัยในสภาวะการแขํงขันทุกรูปแบบ นอกเหนือจากเหตุผล
สําคัญทั้ง 2 ข๎อแล๎ว ตัวผู๎ประกอบการเองก็ต๎องการทราบวําตลาดหรือลูกค๎าของเรานั้นลดจํานวนลง
ไปด๎วยเหตุผลใด เชํน ลูกค๎าเปล่ียนใจไปซ้ือสินค๎าจากคูํแขํงแทนหรือเพราะการดําเนินงานด๎าน      
การสํงเสริมการขายยังไมํดีพอ ทําให๎ลูกค๎าสนใจสินค๎าของคูํแขํงท่ีมีการสํงเสริมการขายที่นําสนใจ
มากกวํา เป็นต๎น จากสาเหตุตําง ๆ นานาที่ผู๎บริหารไมํอาจจะเข๎าไปควบคุมได๎ทุกจุดนี้ ทําให๎
ผู๎ประกอบการยุคใหมํต๎องขวนขวายหาทางท่ีจะเก็บรักษาลูกค๎าเดิมไว๎ให๎นานที่สุด และพยายามหา
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วิธีการที่จะตอบสนองความต๎องการลูกค๎าให๎ดียิ่งขึ้น ซ่ึงการแสวงหาคําตอบของปัจจัยตําง ๆ ในการ
ทําให๎ลูกค๎าเกิดความพึงพอใจจะได๎มาจากการทําวิจัยลูกค๎าหรือวิจัยผู๎บริโภค(Consumer Research) 
นั่นเอง (กุณฑลี รื่นรมย์ และคณะ, 2548, หน๎า 68) ในการศึกษาหัวข๎อ การสํารวจความต๎องการของ
ผู๎รับบริการ นี้ สามารถแบํงออกเป็นตัวชี้วัดยํอย 1 ตัว คือ เครื่องมือรับฟังความคิดเห็น โดยมี
รายละเอียดดังตํอไปนี้ 
    5.2.1 เคร่ืองมือรับฟังความคิดเห็น หมายถึง วิธีการที่องค์การเปิดรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนโดยมีกลํองรับข๎อมูลหรือใช๎วิธีสอบถาม (สถาบันพระปกเกล๎า, 2549, หน๎า 229) สํวนมาก
แล๎วการทําวิจัยโดยการสํารวจ (Survey) จะเป็นที่นิยมมากกวําเพราะให๎ผลที่นําเชื่อถือได๎และตรง
กับความต๎องการของนักวิจัย เครื่องมือสําคัญในการที่จะได๎ข๎อมูลปฐมภูมิโดยวิธีการสํารวจคือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) การสร๎างแบบ สอบถามเป็นงานที่ต๎องอาศัยความละเอียดถ่ีถ๎วนของ
นักวิจัยเป็นอยํางมาก เพราะแบบสอบถามที่ได๎รับการออกแบบและผํานการทดลองมาเป็นอยํางดี
แล๎วจะสามารถทําให๎นักวิจัยได๎ข๎อมูลที่ต๎องการ คําถามที่นักวิจัยควรถามตัวเองในการสร๎าง
แบบสอบถามให๎มีความถูกต๎องสมบูรณ์นั้นมีอยูํ 3 ประการดังนี้คือ ประการที่หนึ่ง อะไรคือปัญหาท่ี
ต๎องการทราบคําตอบหรือวัตถุประสงค์ในการวิจัย ประการที่สอง จะถามคําถามในลักษณะใดจึงจะ
ได๎คําตอบท่ีต๎องการ และประการที่สาม ขนาดหรือจํานวนของคําถามที่เหมาะสมควรมีเทําใด ใน
สํวนของวิธีการตอบคําถามนั้น เพื่อความงํายและสะดวกแกํผู๎ตอบนักวิจัยควรจะถามแบบปลายปิด
(Close-ended Question) โดยนักวิจัยเตรียมคําตอบที่เป็นทางเลือกตําง ๆ ไว๎พร๎อมคําถามที่เป็น
ลักษณะปลายเปิด (Open-ended Question) ที่ให๎ผู๎ตอบ ๆ เองตามใจชอบในลักษณะเติมคําใน
ชํองวํางควรจะมีเทําที่จําเป็นจริง ๆ เทํานั้น (กุณฑลี รื่นรมย์ และคณะ, 2548, หน๎า 78) นอกจากนี้ 
การรับคําถามและตอบคําถามแกํประชาชนเป็นกระบวนการหนึ่งของการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน  ซ่ึงจะสะท๎อนให๎เห็นวําการปฏิบัติราชการนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ตามที่มุํงหวังจริงหรือไมํ หรือมีสภาพปัญหาที่เกิดจากการได๎รับการบริการจากสํวนราชการนั้น
อยํางไร และสํวนราชการจะต๎องนําไปใช๎เป็นข๎อมูลเพื่อปรับปรุงงานตํอไป โดยหลักการของ     
พระราชกฤษฎีกานี้มุํงหวังให๎สํวนราชการจัดให๎มีระบบการรับแจ๎งเรื่องจากประชาชน โดยให๎มี  
การตอบคําถามทุกคําถามในปัญหาที่ประชาชนต๎ องการทราบเกี่ยวกับงานในหน๎าที่  เพื่อให๎
ประชาชนมีความเข๎าใจในบทบาทของสํวนราชการนั้นหรือเข๎าใจเรื่องที่มีผลกระทบตํอประชาชน 
รวมทั้งเรื่องที่มีความจําเป็นที่ประชาชนจะต๎องมาติดตํอขอรับบริการ  (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ, 2546, หน๎า 82) 

5.3 การคาดคะเนความเสี่ยง หมายถึง วิธีการที่องค์การดําเนินการเพื่อป้องกันความเส่ียงที่
อาจจะเกิดขึ้นแล๎วสร๎างความเสียหายแกํองค์การ ด๎วยการฝึกอบรมด๎านการจัดการความขัดแย๎ง มี
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มาตรการจัดการความขัดแย๎งโดยสันตวิิธี มีการนําความรู๎ด๎านการจดัการความขัดแย๎งไปใช๎จริง และ
มีการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นแล๎วสร๎างความเสียหาย ในการบริหารแนวใหมํยังต๎องให๎
ความสําคัญกับการส่ือสารความเส่ียง (Risk Communication) ทั้งนี้เพราะในการบริหารในปัจจุบัน
ต๎องมีเรื่องของการบริหารความเส่ียงและส่ือสารความเส่ียงซ่ึง เจมส์ แอล เครตัน ได๎แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการมองความเส่ียงของคนเราไว๎อยํางนําสนใจคือ ทฤษฎีการส่ือถึงความเส่ียงมาจาก  
ความคิดที่วํา แทนที่สมมติฐานวําประชาชนไมํได๎รับแจ๎งขําวสาร คนมีเหตุผลของเขาในการมอง
ความเส่ียงอยํางไรก็ตามเหตุผลนี้แตกตํางจากของผ๎ูประเมินความเส่ียงเฉพาะด๎านเทคนิคอยูํมาก ผล
การศึกษาพบวําการส่ือสารความเส่ียงอาจสรุปไว๎ในสมการของ Peter Sanman ดังนี้ ความเส่ียง  =  
อันตราย + ความโกรธแค๎น หรืออีกนัยหนึ่ง มุมมองความเส่ียง = ความเป็นไปได๎ที่ส่ิงไมํดีจะเกิด
ขึ้นกับคน + ส่ิงท่ีเกี่ยวข๎องกับสถานการณ์นั้นๆ ท่ีทําให๎คนรู๎สึกไมํพอใจ คนมักเชื่อวํา  ความเส่ียงจะ
มีมากขึ้น เมื่อมี “ปัจจัยที่กํอให๎เกิดความรู๎สึกโกรธแค๎น” หรือ “Outrage Facter”  เชํน เมื่อพวกเขาไมํ
เข๎าใจ หรือ ไมํยอมรับผลประโยชน์ที่คาดหมายเอาไว๎ เมื่อที่พวกเขาเชื่อวําเขาจะสามารถหลีกเล่ียง
ความเส่ียงได๎โดยการใช๎วิถีทางเลือกอ่ืน เมื่อคนบางคนต๎องได๎รับแตํกับผลกระทบในเชิงลบ เมื่อถูก
บังคับให๎ต๎องยอมรับความเส่ียง แทนที่จะเลือกโดยสมัครใจ  เมื่อคนไมํสามารถควบคุมปริมาณ
ผลกระทบของความเส่ียงได๎ เมื่อมีผลกระทบตํอเด็ก เมื่อคิดวําความเส่ียงเกี่ยวข๎องกับความนํา
สะพรึงกลัว เมื่อความเส่ียงเกิดจากฝีมือมนุษย์  เมื่อส่ือตํางๆ ให๎ความสนใจมาก เมื่อพวกเขาไมํ
คุ๎นเคยกับความเส่ียงเมื่อพวกเขาไมํเข๎าใจธรรมชาติของความเส่ียงเมื่อพวกเขาไมํไว๎ใจองค์การที่มี
การกระทําที่กํอให๎เกิดความเส่ียง เมื่อใดที่มีปัจจัยที่กํอให๎เกิดความรู๎สึกโกรธแค๎นอยูํหลายปัจจัย  
คนไมํเพียงแตํรู๎สึกกังวล แตํจะยิ่งเดือดดาลทางจิตใจมากยิ่งกวํา  เมื่อคนรู๎สึกเดือดดาลทางจิตใจ  
ความสูญเสียจะไมํเป็นประเด็นที่สาธารณชนจําคํานึงถึงอีกตํอไป (สถาบันพระปกเกล๎า, 2549, หน๎า 
119) การลดความโกรธแค๎นที่สาธารณชนมีตํอความเส่ียง เวลาท่ีคนมีความโกรธแค๎น อยําพูดกับเขา
โดยอิงหลักวิชาการทางวิทยาศาสตร์ เชํน การลดอันตราย ควรใช๎วิธีการดังนี้ ลดการสัมผัสเพื่อมิให๎
เส่ียงตํออันตราย ประเมินคําความเส่ียงให๎แมํนยํายิ่งขึ้นติดตามตรวจสอบความเส่ียงอยํางสม่ําเสมอ 
การลดความโกรธแค๎น  ควรใช๎วิธีการดังนี้ การฟัง ใช๎หลักการความสมัครใจ เพิ่มบทบาทให๎
สาธารณชนสามารถกํากับดูแลได๎ แสดงความหํวงใยตํอความเส่ียง เพิ่มความคุ๎นเคย สร๎างความนํา
นับถือ นอกจากนี้ส่ิงท่ีองค์การสามารถจะทําเพื่อลดความเส่ียง โดยอาศัยการส่ือสารความเส่ียงเพื่อ
ลดความโกรธแค๎นคือ การแสดงให๎เห็นถึงความหํวงใยตํอความเส่ียง การอธิบายความจําเป็นของ
โครงการกํอนนําเสนอกิจกรรมที่จะทํา เพื่อให๎ความกังวลใจของคนที่มีตํอความเส่ียงลดลง โดย
อธิบายถึงวําโครงการนี้มีเหตุผลสมควรเช่ือมั่นเมื่อชั่งน้ําหนักกับความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น การสร๎าง
วิถีทางเลือก การนําเสนอทางเลือกทางเดียวให๎กับประชาชนนั้นจะทําให๎พวกเขารู๎สึกวําถูกบังคับให๎
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ต๎องเลือก การเปิดโอกาสประชาชนได๎ออกความคิดเห็นและมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ เป็นต๎น 
(สถาบันพระปกเกล๎า, 2549, หน๎า 121)  

ดังนั้น ในการศึกษาหัวข๎อ การคาดคะเนความเส่ียง นี้  สามารถแบํงออกเป็นตัวชี้วัดยํอย 2 
ตัวคือ 1) การบริหารความขัดแย๎ง และ 2) การบริหารจัดการความเส่ียง โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

    5.3.1 การบริหารความขัดแย้ง หมายถึง กระบวนการที่องค์การใช๎ในการฝึกอบรมด๎าน
การจัดการความขัดแย๎ง มาตรการในการจัดการความขัดแย๎งขององค์การโดยสันติวิธี และมีการนํา
ความรู๎ด๎านการจัดการความขัดแย๎งไปใช๎จริง (สถาบันพระปกเกล๎า, 2549, หน๎า 231) ความขัดแย๎ง
เป็นส่ิงท่ีไมํมีใครปรารถนา แตํก็เป็นส่ิงที่ยากจะหลีกเล่ียงพ๎น ตราบใดที่มนุษย์ยังมีชีวิตอยูํและอยูํ
รํวมกับคนอ่ืนในสังคม เมื่อไมํสามารถจะหลีกหนีจากความขัดแย๎งได๎ จึงควรจะต๎องรู๎จักและเข๎า
ใจความขัดแย๎ง แปลงความขัดแย๎งให๎เป็นประโยชน์  การบริหารความขัดแย๎งเกี่ยวข๎องกับ             
การวินิจฉัย และการเข๎าแทรกแซง (เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์, 2540, หน๎า 127) ความขัดแย๎งเป็น       
การตํอส๎ูหรือการแขํงขันระหวําง ความคิด ความเห็น ความสนใจ หรือผลประโยชน์ มุมมอง 
รสนิยม แนวทาง ความชอบ ความขัดแย๎งอาจเกิดขึ้นในตัวใครคนใดคนหนึ่ง  หรือขัดแย๎งกับคนอ่ืน
หรือระหวํางคนใดคนหนึ่งกับกลํุมใดกลํุมหนึ่ง หรือหลาย ๆ กลํุมของบุคคลหรือนิติบุคคลก็ได๎
(ถวิลวดี บุรีกุล, 2546, หน๎า 282) 

กระบวนการในการบริหารความขัดแย๎ง แบํงออกได๎เป็น 4 ขั้น ดังตํอไปนี้ ขั้นที่หนึ่ง       
การวินิจฉัยความขัดแย๎ง เปน็การพิจารณาสาเหตุของความขัดแย๎ง ขั้นที่สอง การนิยามปัญหาความ
ขัดแย๎ง เป็นการพิจารณาธรรมชาติของความขัดแย๎งวําเป็นความขัดแย๎งระหวํางบุคคลหรือระหวําง
กลํุม ขั้นที่สาม การพจิารณาผลที่จะตามมาของความขัดแย๎ง เป็นการพิจารณาวําผลของความขัดแย๎ง
ที่จะเกิดขึ้นมานั้นเป็นไปในทางท่ีดีหรือไมํดี ผลที่จะเกิดขึ้นในขณะนี้เป็นอยํางไร และผลที่จะเกิด
ในอนาคตเป็นอยํางไร ขั้นที่ส่ี ยุทธศาสตร์ในการบริหารความขัดแย๎ง เป็นการพิจารณาวําจะใช๎
เทคนิควิธีใดในการบริหารความขัดแย๎งที่ เหมาะสมกับปัญหาและสถานการณ์  (เสริมศักดิ์                  
วิศาลาภรณ์, 2540, หน๎า 116) ส่ิงท่ีสําคัญที่สุดประการหนึ่งในการบริหารความขัดแย๎งก็คือจะต๎อง
ชี้ให๎เห็นชัดเจนวําประเด็นของความขัดแย๎งคืออะไร คนโดยมากเข๎าใจและรับรู๎วําความขัดแย๎งของ
ตนนั้นเป็นการแขํงขันที่แท๎จริงหรือเป็นแบบ sero-sum conflict คือ ถ๎าฝ่ายหนึ่งชนะ อีกฝ่ายหนึ่ง
จะต๎องแพ๎ แตํตามความเป็นจริงแล๎วในความขดัแย๎งสํวนใหญํ คูํขัดแย๎งตํางก็มีเป้าหมายรํวมกัน แตํมี
ความเห็นแตกตํางกันในวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายนั้น ดังนั้นความพยายามในการแก๎ปัญหา      
ความขัดแย๎งควรจะเริ่มต๎นจากการให๎คูํขัดแย๎งแตํละฝ่ายระบุเป้าหมายเฉพาะของตนวําคืออะไรบ๎าง  
ระบุเฉพาะเป้าหมายเทํานั้น ไมํต๎องบอกวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมาย  เมื่อแตํละฝ่ายระบุเป้าหมายจึง
หาวิธีการทีจ่ะทําให๎บรรลุเป้าหมายเหลํานั้น ความขัดแย๎งจะแก๎ไขได๎งํายขึน้เม่ือแตํละฝ่ายมีสํวนรํวม
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ในการแสดงให๎ทราบถึงการรับรู๎ของเขาที่มีตํอสถานการณ์ขัดแย๎ง ถ๎าแตํละฝ่ายมีการรับรู๎ที่
คล๎ายคลึงกัน  การแก๎ปัญหาข๎อขัดแย๎งก็จะกระทําได๎งํายขึน้ ถ๎าหากแตํละฝ่ายมีการรับรู๎ที่แตกตํางกนั  
คูํขัดแย๎งจะพยายามหลีกปัญหาและจะใช๎วิธีการตําง ๆ นานาที่จะทําให๎การแก๎ปัญหาความขัดแย๎ง
เป็นไปได๎ยากขึ้น วิธีการที่จะทําให๎ประเด็นขัดแย๎งชัดเจนขึ้นก็คือการส่ือสาร คูํกรณีจะต๎องเต็มใจที่
จะส่ือสารกันแม๎วําจะเปิดโอกาสให๎คูํขัดแย๎งได๎มีโอกาสส่ือสารกันแล๎วก็ตาม มักจะพบวําคนที่มี
ความขัดแย๎งกัน มักจะเลือกไมํส่ือสารกัน จากการวิจัยทําให๎ทราบวําคนโดยมากไมํทราบวํา เพื่อให๎
การส่ือสารมีประสิทธิภาพจะต๎องทําอยํางไร ตามความเป็นจริงแล๎วปัญหาของการส่ือสารเป็น
รากเหง๎าสําคัญอยํางหนึ่ง ที่ทําให๎เกิดความขัดแย๎ง (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2540, หน๎า 127) 

    5.3.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง  หมายถึง กระบวนการที่องค์การสร๎างขึ้นโดยมี
ขั้นตอนที่ชํวยเสริมการทํางานรํวมกับโครงการ หรือภาระงานอ่ืนใดที่ปฏิบัติการอยูํ  ให๎เป็นไปด๎วย
ความราบรื่นหรือป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเส่ียงและเป็นปัญหาหรืออาจกลําวได๎วําเป็นการมอง
ไปข๎างหน๎า (ในแงํร๎าย) เสมือนกับเป็นหมอดูที่ เกํง ๆ สามารถทํานายเหตุการณ์อนาคต แตํ            
การบริหารความเส่ียงนี้จะเป็นการทํานายอนาคตอยํางมีเหตุมีผล มีหลักการและหาทางลดหรือ
ป้องกันความเสียหายในการทํางานของโครงการเดิมแตํละขั้นตอนไว๎กํอนลํวงหน๎า นั่นเอง            
การบริหารจัดการความเส่ียงมีแนวทางในการดําเนินการตามกระบวนการดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 Identify  
เป็นการระบุความเส่ียงและผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ๎อมที่มีผลกระทบตํอเป้าหมายที่ได๎
กําหนดไว๎  ขั้นตอนที่ 2 Analyze เป็นการวิเคราะห์ ประเมินถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นของความเส่ียง
และความรุนแรงของผลกระทบ ขั้นตอนที่ 3 Plan  เป็นการวางแผนโดยกําหนดกลยุทธ์เพื่อควบคุม
ผลกระทบของความเส่ียง  ท้ังนี้  เพื่อให๎สามารถบรรลุเป้าหมายหรือใกล๎เคียงกับเป้าหมายที่กําหนด
ไว๎ ขั้นตอนที่ 4 Track  เป็นการติดตามข๎อมูลเพื่อทราบรํองรอยของความเส่ียง  ขั้นตอนที่ 5 Contral  
เป็นการติดตาม กํากับ และตรวจสอบ การปฏิบัติการควบคุมความเส่ียง องค์ประกอบที่มี
ความสําคัญมากและเกี่ยวข๎องกับท้ัง 5 ขั้นตอน อยํางหลีกเล่ียงไมํได๎ คือ “Communicate” หรือการ
ติดตํอส่ือสาร เพราะในการดําเนินการตําง ๆ ต๎องอาศัยการประสานงาน เชื่อมโยงกับทุกฝ่ายทั้ ง
ภายในหนํวยงานและภายนอกหนํวยงาน ตลอดจนผู๎บังคับบัญชา  เพื่อให๎การดําเนินการนั้นเป็นที่
รับทราบและยอมรับโดยทั่วกัน และสามารถดําเนินการรับจังหวะได๎อยํางเหมาะสมและสอดคล๎อง
กัน(Synchronize) ในทุกขั้นตอน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2550, หน๎า 7)   

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียงสามาถแบํงออกได๎เป็นกลํุมดังนี้  ก)วัตถุประสงค์
กํอนความสูญเสีย (Preloss objectives)  เป็นวัตถุประสงค์สําหรับการเตรียมการขององค์การเพื่อ
วางแผนป้องกันความสูญเสีย เชํน การวิเคราะห์ความเส่ียงขององค์การ การวิเคราะห์ต๎นทุนของ    
การจัดการความเส่ียง  ไมํวําจะเป็นต๎นทุนในการประกันภัย  ต๎นทุนในการทําโครงการเพื่อ         
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ความปลอดภัย เป็นต๎น นอกจากนี้วัตถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียงกํอนความสูญเสียยัง
รวมถึงความพยายามที่จะลดความกลัวและความกังวลของผู๎บริหารและพนักงานกํอนที่จะเกิด    
ความสูญเสีย เพราะความกลัวและความกังวลของผ๎ูบริหารและพนักงานกํอนที่จะเกิดความสูญเสีย  
เพราะความกลัวและความกังวลที่สูงมากไปอาจนําไปสํูการเสียโอกาสในการทํากําไร หรือ
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานที่ลดลง วัตถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียงกํอน    
ความสูญเสียควรจะต๎องคํานึงถึงระเบียบข๎อบังคับตําง ๆ ในการดําเนินธุรกิจที่ทาง องค์การต๎อง
ปฏิบัติตาม เชํน อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยขั้นต่ําที่แตํละสถานประกอบการต๎องมีมาตรการในการ
กําจัดกากของเสียมลพิษที่รัฐกําหนดความคุ๎มครองขั้ นต่ําสําหรับลูกจ๎างตามกฎหมายหรือ
รายละเอียดบนฉลากสินค๎าท่ีถูกต๎องตามระเบียบข๎อบังคับ เป็นต๎น ข)วัตถุประสงค์หลังความสูญเสีย 
(Postloss objectives) วัตถุประสงค์หลังความสูญเสียครอบคลุมการวางแผนการบริหารความเส่ียง
เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่เกิดความสูญเสียขึ้นกับองค์การ อันรวมถึงแผนการเยียวยาความสูญเสีย  
แผนการดําเนินงานหลังเกิดความสูญเสีย  การพิจารณาถึงความมั่นคงของกระแสเงินสดหลังเกิด
ความสูญเสีย และโอกาสความรับผิดตํอผู๎อ่ืน และสังคมหลังเกิดความสูญเสีย ประเด็นที่สําคัญที่สุด
ของวัตถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียงหลังความสูญเสียคือ การวางแผนเพื่อความอยูํรอดของ
องค์การเมื่อเกิดความสูญเสียขึ้น โดยมีการวางแผนรองรับความสูญเสียลํวงหน๎าวําเมื่อเกิด         
ความสูญเสียขึ้นจะมีการดําเนินการอยํางไรให๎องค์การสามารถเดินหน๎าตํอไปได๎ถึงแม๎จะเป็นการ
ดําเนินงานตํอไปเพียงบางสํวนก็ตาม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2550, หน๎า 6) 

5.4 การกระจายอ านาจบริหาร หมายถึง วิธีการที่องค์การใช๎ในการกระจายอํานาจ           
การตัดสินใจให๎แกํผู๎อยูํระดับลําง ชํวยให๎เกิดความรวดเร็วในการตัดสินใจแก๎ปัญหาที่เกิดขึ้น มีคน
ให๎ข๎อมูลการตัดสินใจมากขึ้น และพนักงานจะมีคว ามรู๎สึกที่ตํอต๎านการตัดสินใจใด ๆ ที่มี
ผลกระทบถึงตนน๎อยลง ถึงแม๎วําองค์การสํวนใหญํในปัจจุบันต๎องการความยืดหยุํนและสามารถ
สนองตอบความต๎องการของลูกค๎าได๎รวดเร็ว ทําให๎การกระจายอํานาจ ซ่ึงมอบอํานาจการตัดสินใจ
ให๎แกํผู๎บริหารระดับลํางซ่ึงใกล๎ชิดกับการปฏิบัติงานและลูกค๎าโดยตรง มีมากขึ้น  เพราะได๎ใกล๎ชิด
ปัญหาและรู๎ถึงสถานการณ์ที่แท๎จริงมากกวําผู๎บริหารระดับสูง จึงเกิดผลดีตํอองค์การยิ่งขึ้น  แตํไมํ
จําเป็นวําการกระจายอํานาจจะดีกวําการรวมอํานาจเสมอไป (พัชสิรี ชมพูคํา, 2552, หน๎า 127)     

ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของรัฐอาจมีมากขึ้นโดยการกระจายโครงสร๎างอํานาจรัฐ
และการมีสํวนรํวมของประชาชน หมายความวํา ได๎มีกระบวนการมอบหมายอํานาจการบริหารของ
รัฐจากสํวนกลางลงไปสํูท๎องถ่ิน โดยให๎ผู๎บริหารระดับท๎องถ่ินเป็นผู๎ปฏิบัติ และรับผิดชอบโดยตรง
ตํอประชาชนในท๎องถ่ินนั้น ๆ  การบริหารในระดับท๎องถ่ินเชํนนี้ การเลือกตั้งจะมีความสําคัญเทํากับ
การบริหารสํวนกลาง แตํที่สําคัญจริง ๆ ก็คือ  การบริหารกิจการของรัฐตามโครงสร๎างของ            
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การกระจายอํานาจจากสํวนกลางเชํนนี้ หนํวยงานในระดับท๎องถ่ินจะต๎องมีหน๎าที่ซ่ึงแสดงความ
เป็นอิสระในการปฏิบตัิงานในระดับสูง ในเรื่องนี้แตํละประเทศจะมีขอบเขตความเป็นอิสระตํางกัน
ไป เชํน รัฐบาลสํวนท๎องถ่ินของสหรัฐอเมริกามีความเป็นอิสระจากรัฐบาลกลางในระดับสูง  
ในขณะที่องค์การสํวนท๎องถ่ินของประเทศที่กําลังพัฒนา มักจะมีความเป็นอิสระจากรัฐบาลกลาง
ในขอบเขตหน๎าท่ีที่จํากัดมาก เพื่อให๎การกระจายอํานาจและการมีสํวนรํวมของประชาชนมีเพิ่มขึ้น  
อาจมีองค์การเอกชนหรือองค์การชุมชน หรือสหกรณ์ ซ่ึงกระทําหน๎าที่รักษาผลประโยชน์ของ
ประชาชนขึ้นมาองค์การเหลํานี้ยิ่งมากเทําใด ก็หมายความวํา การกระจายอํานาจการบริหารจัดการ
กิจการของรัฐบาลอาจเพิ่มมากขึ้นเทํานั้น (Agere, Sam,2000, p.143) การกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจ หมายถึง การที่ผู๎บังคับบัญชายินยอม อนุญาต ถํายโอน ภารกิจการตัดสินใจให๎
ผู๎ใต๎บังคับบัญชาให๎ความรู๎ ความสามารถ ความเฉลียวฉลาด ทักษะ ทรัพยากร และประสบการณ์ใน
การตัดสินใจด๎วยตนเอง  เพื่อให๎ภารกิจนั้นบรรลุผลสําเร็จได๎อยํางรวดเร็ว ฉับไว ทันตํอสถานการณ์
และความเรํงดํวน หรือสามารถอธิบายได๎วํา เป็นวิธีการนําผู๎ใต๎บังคับบัญชาให๎เรียนรู๎ในการที่จะนํา
ตนเองได๎อยํางไร (Lead to Lean how to lead themselves) (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, 2553, หน๎า 2) 

ในการศึกษาหัวขอ๎ การกระจายอํานาจการบริหาร นี้ สามารถแบํงออกเป็นตัวชี้วัดยํอย 2 ตัว 
คือ 1) การกระจายงบประมาณ และ 2) การกระจายเจ๎าหน๎าที่และความรับผิดชอบ  โดยมีรายละเอียด
ดังตํอไปนี้ 

5.4.1 การกระจายงบประมาณ หมายถึง วิธีการที่องค์การใช๎ในการกระจายงบประมาณไป
ยังสํวนตําง ๆ อยํางเป็นธรรม การกระจายอํานาจการจัดการศึกษาถือเป็นนโยบายหลักที่สําคัญที่ต๎อง
ดําเนินให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เชํนเดียวกับการจัดการภารกิจสํวนอ่ืนของรัฐ คือเป็น
การถํายโอนอํานาจและความรับผิดชอบจากศูนย์กลางไปสํูท๎องถ่ิน การถํายโอนอํานาจ                
การตัดสินใจจะเป็นทั้งหมดหรือบางสํวนก็ได๎ เชํน การจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนและการ
จัดการเรียนการสอน โดยมีเหตุผลความจําเป็นที่ต๎องการกระจายอํานาจการศึกษาไว๎ดังตํอไปนี้  
เพื่อให๎การจัดการศึกษามีความยืดหยุํน สอดคล๎องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของแตํ
ละท๎องถ่ินซ่ึงแตกตํางกัน การกระจายอํานาจทางการศึกษาจะชํวยตอบสนองความแตกตํางได๎ 
พร๎อมทั้งระดมทรัพยากรบุคคลและวัสดุอุปกรณ์ตําง ๆ ในท๎องถ่ินมาใช๎ประโยชน์ในการจัด
การศึกษาและกระจายการลงทุนทางการศึกษาควบคูํกันไป การกระจายอํานาจทางการศึกษาเป็น
รากฐานของการสํงเสริมประชาธิปไตย เพราะมีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนในท๎องถ่ินนั้นเข๎ามามี
สํวนรํวมในการพัฒนาการศึกษาในชุมชนที่ตนอาศัยอยูํโดยตรงที่เกี่ยวกับการวางแผนจัดการและ
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ประเมินคุณภาพการศึกษา ซ่ึงจะสอดคล๎องกับแนวคิดวําด๎วยการศึกษาของประชาชน โดย
ประชาชนและเพื่อประชาชน (สถาบันพระปกเกล๎า, 2459, หน๎ 46) 

5.4.2 การกระจายหน้าที่และความรับผิดชอบ หมายถึง การมอบอํานาจหน๎าที่และ        
ความรับผิดชอบที่จะชํวยสํงเสริมพัฒนาให๎พนักงานไปสํูการทํางานแบบมืออาชีพ องค์การที่มี     
การกระจายอํานาจจะเปิดโอกาสให๎พนักงานมีโอกาสตัดสินใจในส่ิงท่ีท๎าทาย เพื่อสร๎างเสริมทักษะ
และนําความก๎าวหน๎ามาสํูองค์การ ด๎วยศักดิ์และสิทธ์ิแหํงการตัดสินใจในเรื่องตําง ๆ พนักงานจะมี
ทักษะในการจัดการกับปัญหาในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ การมอบหมายอํานาจหน๎าที่จะนําไปสํู
บรรยากาศการแขํงขันกนัภายในองค์การ พนักงานจะได๎รับการกระตุ๎นให๎ต๎องสร๎างศักยภาพ ซ่ึงเป็น
ปัจจัยทางบวกให๎กับผลการดําเนินงานขององค์การโดยรวม นอกจากนั้น พนักงานยังสามารถ
ทํางานได๎อยํางอิสระ อันจะชํวยนําไปสํูความคิดสร๎างสรรคแ์ละความเฉียบคมในการแก๎ปัญหาซ่ึงจะ
ชํวยให๎ทั้งองค์การและพนักงานเกิดการปรับตัวและมีการพัฒนา  การปฏิรูปการศึกษาตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542  ยัง
ประสบปัญหาหลายประการอยํางท่ีได๎กลําวมาแล๎วข๎างต๎น กลําวคือ การขาดการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ  
การจัดหลักสูตรยังไมํทั่วถึงและไมํมีความเทําเทียมกัน แตํปัญหาที่ต๎องได๎รับการแก๎ไขอยํางจริงจัง  
คือการให๎มีการกระจายอํานาจการบริหารการศึกษาไปสํูท๎องถ่ินอยํางแท๎จริงและสอดคล๎องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 ได๎แกํ การปฏิรูป
กระบวนการเรียนการสอน หลักสูตรและการเรียนรู๎  ต๎องเน๎นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์              
การจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ต๎องมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดย
ถือเป็นสํวนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษา และดําเนินการอยํางตํอเนื่อง พร๎อมกับรองรับการ
ประเมินมาตรฐานและประกันคุณภาพภายนอก การพัฒนาวิชาชีพครู และมาตรฐานวิชาชีพครู      
การจัดให๎มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ระบบการตรวจสอบติดตามประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช๎จํายงบประมาณให๎มีความสอดคล๎องกับหลักการและแนว
ทางการจัดการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (พัชสิรี ชมพูคํา, 2552, หน๎า 128)   
 ในองค์การทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ การกระจายอํานาจในการตัดสินใจ เป็นกระบวนการ
ที่เปิดโอกาสให๎เกิดการมีสํวนรํวมในการปฏิบัติหน๎าที่ของผู๎ใต๎บังคับบัญชาและการให๎บริการแกํ
ประชาชนเป็นการเสริมสร๎างแรงจูงใจในการทํางาน โดยฝ่ายตําง ๆ ได๎รํวมเข๎ามามีบทบาทใน       
การตัดสินใจในงาน กําหนดทิศทางในการปฏิบัติงานได๎ด๎วยตนเอง ได๎รับโอกาสในการทํางานที่มี
ความหมาย ความสําคัญ และมีคุณคําเหมาะสมกับความรู๎ความสามารถมีความรับผิดชอบและมี
ภาระความรับผิดชอบตํอผลการตัดสินใจของตน ชํวยลดชํองวํางหรือขจัดอุปสรรคที่สกัดกั้น        
การดําเนินการตามแนวทางใหมํ ๆ มีการสนับสนุน สร๎างเสริมบรรยากาศในการทํางานที่เอ้ือตํอ    
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การริเริ่ม ความกล๎าที่จะตัดสินใจ มีการพัฒนาความพร๎อมของบุคลากรให๎มีความสามารถและ
สมรรถนะในการนําเอาอํานาจในการตัดสินใจที่ได๎รับไปใช๎ในการปฏิบัติหน๎าที่ให๎ประสบ
ความสําเร็จได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยมีกลไกในการติดตามตรวจสอบ กํากับดูแล มีการประเมิน
และแจ๎งผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีสํวนในความรับผิดชอบและมีภาระความรับผิดชอบตํอการ
ตัดสินใจและผลการปฏิบัติงานนั้น ๆ ในที่สุดด๎วยเชํนกัน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ,2553, หน๎า 3) 
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6. แนวความคิด หลกัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

   ความส าคัญของหลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   การพัฒนาความรู๎ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นไปอยํางรวดเร็วใน
สังคมปัจจุบันเพื่อให๎ทันกับกระแสการเปล่ียนแปลงและพัฒนา โดยเฉพาะอยํางยิ่งในชํวงเวลา 30 ปี
ที่ผํานมานี้ โลกได๎ประสบพบเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญหลายอยําง เริ่มต๎นจากการผลิตไมโคร-
โพรเซสเซอร์  ซ่ึงเป็นวงจรสําคัญที่สุดของเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นวงจรที่ ซับซ๎อน และมี
องค์ประกอบอิเล็กทรอนิกส์ ทําให๎เกิดการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์สํวนบุคคลและโทรสาร 
เครื่องเลํนเกมและของเลํนนานาชนิด แตํที่นําสนใจที่สุดก็คือได๎ทําให๎เกิดการเปล่ียนแปลงวิธีการ
และความคิดมากขึ้น ในโลกยุคใหมํที่ได๎นําเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช๎ชํวยในการปฏิบัติงานและ
บริหารจัดการนั้น บุคลากรทุกระดับและทุกสายงานจะต๎องปฏิบัติงานตามหน๎าที่โดยใช๎ความรู๎มาก
ยิ่งขึ้นกวําแตํกํอน (ครรชิต  มาลัยวงศ์, 2546, หน๎า 28)  สาขาตําง ๆ ในประชาสังคมล๎วนแตํเปิดรับ
ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในปัจจุบัน
พัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให๎สามารถจัดตั้งกลํุมทํางานที่สมาชิกกระจายอยูํทั่วโลก
โดยไมํต๎องเห็นหน๎ากัน พลังของเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงชํวยในการแลกขําวสารและการเงินเป็น
ที่ยอมรับกันทั่วไปในทุกสาขา อินเตอร์ เน็ตได๎กลายมาเป็นตัวกลางสําคัญตํอการค๎า  และ               
การแลกเปล่ียนขําวสาร และถูกใช๎เป็นพาหนะในการชํวยให๎เกิดการแลกเปล่ียนระหวํางรัฐและ
ประชาสังคมเพิ่มขึ้นทุกที (เอเจอร์, แซม, 2545, หน๎า 327)   

เทคโนโลยีสารสนเทศ มาจากภาษาอังกฤษวํา Information Technology หมายถึงอุปกรณ์
หรือเครื่องมือที่เกี่ยวข๎องกับการเก็บรวบรวมประมวล เก็บรักษาและเผยแพรํข๎อมูลสารสนเทศ  
ตัวอยํางเทคโนโลยีสารสนเทศได๎แกํ เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องโทรสาร(facsimile) เครื่องโทรศัพท์  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ดังนั้นจึงถือวําเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือเพื่อใช๎
ประโยชน์ตําง ๆ ได๎มากมายทั้งในชีวิตประจําวัน ในการทํางาน หรือการติดตํอส่ือสาร(ทิพวรรณ 
หลํอสุวรรณรัตน์, 2551, หน๎า 9) วศิน ธูประยูร ให๎ความหมายเทคโนโลยีสารสนเทศวํา หมายถึง
เทคโนโลยีทุกอยํางที่เกี่ยวข๎องกับสารสนเทศเริ่มจากเทคโนโลยีที่ใช๎ในการจัดเก็บ ประมวลผล  
แสดงผล และเผยแพรํสารสนเทศในรูปของข๎อมูล ข๎อความหมายและเรื่องการใช๎เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม (วศิน ธูประยูร, 2537, หน๎า 59) เทคโนโลยีสารสนเทศ  
หมายถึง เทคโนโลยีที่รวมท้ังระบบคอมพิวเตอร์และระบบส่ือสารที่มีความเร็วสูงโดยนําข๎อมูลเสียง
และวีดีทัศน์มาเชื่อมโยงเพื่อให๎ได๎สารสนเทศที่ต๎องการ สํวนลักษณะของการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ประกอบด๎วย 1)มีการพัฒนาเครือขํายสารสนเทศ ซ่ึงผู๎มารับบริการ
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จํานวนมากสามารถเข๎าถึงได๎ และมีการพัฒนาเครือขํายอยํางตํอเนื่องและให๎ทันสมัยอยูํเสมอ 2)มี
การสร๎างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงระหวํางฝ่ายตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎องโดยผํานเครือขํายสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 3)มีความต๎องการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและเกิดมีระบบเครือขําย
อินเทอร์เน็ต 4)มีการนําเทคโนโลยีที่จําเป็นตํอการใช๎งานมาใช๎ในองค์การ และมีนโยบายและ
แผนงานอยํางชัดเจนในการสนับสนุนการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  (สถาบัน
พระปกเกล๎า, 2549, หน๎า 42) 

Oz (2004, p.12) อธิบายถึงเทคโนโลยีสารสนเทศวําประกอบไปด๎วยฮาร์ดแวร์และซอฟ์แวร์ 
ที่ใช๎สําหรับบันทึกข๎อมูล ค๎นคืน ประมวลผล  และนําสํงข๎อมูล  โดยที่ฮาร์ดแวร์ของระบบเครือขําย  
เชํน อุปกรณ์สหสัญญาณ (Multiplexer) อุปกรณ์จัดเส๎นทาง (Routers) ซอฟต์แวร์ระบบ และ
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ในขณะที่ Hagg และคณะได๎อธิบายวํา เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง  
เครื่องมือที่ใช๎คอมพิวเตอร์เป็นพื้นฐานสําหรับมนุษย์ใช๎ในการทํางานกับสารสนเทศ  และ
สนับสนุนการประมวลผลสารสนเทศ ประกอบไปด๎วยฮาร์ดแวร์ตําง ๆ ได๎แกํ คอมพิวเตอร์  
โทรศัพท์เคล่ือนที่  พีดีเอ จอภาพและเครื่องพิมพ์ประเภทตําง ๆ โมเด็ม ดาวเทียม หนํวยบันทึก
ความจําแฟลช (Flash Memory) เป็นต๎น ทางด๎านซอฟต์แวร์ประกอบไปด๎วยซอฟต์แวร์ระบบ และ
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ Hagg และคณะ และ Turban ได๎อธิบายความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไว๎ 2 ประเด็นคือ ความหมายแบบกว๎างและความหมายแบบแคบ ความหมายของเทคโนโลยี
สารสนเทศแบบกว๎าง หมายถึง ระบบงานเทคโนโลยีทั้งหมดเพื่อใช๎ในการผลิตสารสนเทศ ใน
ความหมายแบบกว๎างจะรวมทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์  ข๎อมูลกระบวนการ ระบบเครือขํายและ
บุคลากร  สํวนความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศแบบแคบ  หมายถึง  เทคโนโลยีที่นํามาใช๎เพื่อ
การผลิตสารสนเทศโดยเฉพาะ  ในความหมายแบบแคบจะมุํงไปที่ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบ
เครือขํายเป็นหลัก (Haag และคณะ, 2005, p.28) 

สํวนคําวํา การส่ือสาร (Communication) เป็นสํวนหนึ่งของระบบสารสนเทศ ตามที่ได๎
กลําวมาแล๎ว ระบบสารสนเทศจะต๎องให๎ข๎อมูลให๎ถูกคนเพื่อที่บุคลากรเหลํานี้จะได๎ใช๎ใน             
การปฏิบัติการการรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข๎อง นอกจากนี้ การส่ือสารยังต๎อง
ครอบคลุมไปถึงเรื่องตําง ๆ อีกด๎วย เชํน การจัดการกับส่ิงที่คาดหวัง ความรับผิดชอบของบุคคล
หรือกลํุมบุคคล และเรื่องสําคัญอ่ืน ๆ สามารถแบํงการส่ือสารออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทที่
หนึ่ง การส่ือสารภายใน ซ่ึงฝ่ายบริหารจะต๎องจัดให๎มีการส่ือสารทางตรงและมีความเฉพาะเจาะจงที่
กลําวถึงพฤติกรรมที่คาดหวัง และความรับผิดชอบของบุคลากร โดยจัดให๎มีแถลงการณ์ที่ชัดเจน
เกี่ยวกับปรัชญาและวิธีการบริหารความเส่ียงขององค์การ และการมอบหมายอํานาจหน๎าที่ที่ชัดเจน  
การส่ือสารเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานควรจะสอดคล๎องและเสริมสร๎างวัฒนธรรมที่
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ถึงพึงประสงค์ และ ประเภทท่ีสอง การส่ือสารภายนอก นอกจากความจําเป็นที่ต๎องมีการส่ือสารที่
เหมาะสมภายในองค์การแล๎ว ยังจําเป็นที่จะต๎องให๎มีการส่ือสารภายนอกองค์การที่เหมาะสมด๎วย  
ด๎วยชํองทางการส่ือสารภายนอกที่เปิด ลูกค๎าหรือผู๎ขายสํงปัจจัยการผลิตสามารถให๎ข๎อมูลที่สําคัญ
เกี่ยวกับการออกแบบหรือคุณภาพของสินค๎าหรือการบริการ ซ่ึงจะชํวยให๎บริษัทสามารถทราบถึง
ความต๎องการหรือความชอบของลูกค๎าที่กําลังเปล่ียนแปลงได๎ (สมาคมผู๎ตรวจสอบภายในแหํง
ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย, 2551, หน๎า 120) ดังนั้นหัวข๎อ หลักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ในงานวิจัยนี้จึงหมายถึง วิธีการที่องค์การดําเนินการให๎มีระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบส่ือสารที่มีความเร็วสูงโดยนําข๎อมูลเสียงและวีดีทัศน์มาเชื่อมโยงเพื่อให๎ได๎
สารสนเทศที่ต๎องการ ซ่ึงสามารถแบํงออกเป็นตัวแปรยํอย 4 ตัวแปรคือ 1) การจัดการชุดข๎อมูล        
2) การพัฒนาระบบเครือขํายสารสนเทศ 3) การเชื่อมโยงเทคโนโลยี และ 4) การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารไปใช๎จริง โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

6.1 การจัดการชุดข้อมูล หมายถึง วิธีการที่องค์การใช๎ในการจัดเก็บฐานข๎อมูลขององค์-     
การและมีการนําข๎อมูลไปใช๎ ประกอบด๎วยการจัดเก็บฐานข๎อมูล และการนําข๎อมูลไปใช๎  (สถาบัน
พระปกเกล๎า, 2549, หน๎า 233) การใช๎ท้ังข๎อมูล (Data) และสารสนเทศ (Information) ในการดําเนิน- 
งาน และการบริหารองค์การ สารสนเทศนับวําเป็นทรัพยากรที่มีคํากับองค์การ การที่ผู๎บริหาร
องค์การเหลํานั้นสามารถได๎รับสารสนเทศท่ีครบถ๎วน ถูกต๎องและมาในเวลาที่เหมาะสมจะชํวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการตัดสินใจให๎มากยิ่งขึ้น ในชํวงเวลาหนึ่งองค์การได๎ใช๎วิธีการดั้งเดิมคือการใช๎
บุคคลทํางาน (Manual) โดยการจดบันทึกใสํแฟ้ม หรือสมุด จัดเก็บเข๎าตู๎เอกสาร ซ่ึงวิธีการดังกลําว
กํอให๎เกิดปัญหานานับปการ ไมํวําจะเป็นการค๎นหาข๎อมูลเพื่อนํากลับมาใช๎งานใหมํจะต๎องใช๎
เวลานานในการค๎นหาและยังมีความเส่ียงในการหาข๎อมูลที่ต๎องการไมํพบ กระบวนการในการ
ประมวลผลข๎อมูลในสารสนเทศใช๎เวลาท่ียาวนาน เป็นต๎น ในปัจจุบันความสามารถของเทคโนโลยี
สารสนเทศทําให๎คอมพิวเตอร์มีความสามารถในการรองรับข๎อมูลจํานวนมหาศาลและพัฒนาการ
ของชุดคําส่ังงานในการจัดเก็บข๎อมูล ทําให๎มีชุดคําส่ังงานในการจัดการข๎อมูลถูกผลิตออกสํูผู๎ใช๎
จํานวนมากมายหลายรูปแบบ เพื่อให๎ผู๎ใช๎สามารถเรียกใช๎ตามความต๎องการ กํอให๎เกิดผลดีตําง ๆ 
ได๎แกํ ความอัดแนํนของข๎อมูล (Compactness) ความเร็ว (Speed) ความทันสมัยเป็นปัจจุบัน 
(Currency) ความสามารถในการป้องกัน (Protection) ลดสภาวะการทํางานที่นําเบื่อ (Date, 2004, 
p.128) 

วิธีการในการจัดการข๎อมูลประกอบด๎วย 2 วิธีการหลักคือ 1) การประมวลผลแฟ้มข๎อมูล
แบบดั้งเดิม (Traditional file processing) ในการประมวลผลข๎อมูลแบบนี้  ข๎อมูลกิจกรรมตําง ๆ จะ
ถูกบันทึกไว๎ในแฟ้มข๎อมูล (File) ในระบบงานหนึ่ง ๆ จะมีแฟ้มข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับการดําเนินงาน
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ได๎มากมายหลายแฟ้มข๎อมูล ไมํได๎ถูกจํากัดวําข๎อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข๎องจะต๎องถูกบันทึกไว๎ใน
แฟ้มข๎อมูลเดียวเทํานั้น จํานวนแฟ้มข๎อมูลจะมีมากมายเทําใดก็ได๎ขึ้นอยูํกับความจําเป็น แฟ้มข๎อมูล
เหลํานี้สามารถเชื่อมโยงถึงกันได๎เพื่อทําให๎เกิดประสิทธิภาพในการใช๎งานโดยการใช๎เขต(Field) ที่
กําหนดเป็นเขตหลัก(Key field) เขตหลักจะเป็นเขตที่บรรจุข๎อมูลที่มีลักษณะเฉพาะ สามารถใช๎
แยกแยะความแตกตํางของระเบียน(Record) ตําง ๆ ออกจากกันได๎ 2) ระบบฐานข๎อมูล(Database 
system) เป็นแนวคิดในการรวมกลํุมของข๎อมูลที่มีความเกี่ยวเนื่องจํานวนมากเพื่อตอบสนองการ
ทํางานของระบบงานตําง ๆ ซ่ึงอาจจะเป็นเพียงระบบงานเดียวหรือหลายระบบงานได๎ภายใต๎ก าร
จัดการของชุดคําส่ังงานชุดหนึ่ง ซ่ึงหมายถึงวําข๎อมูลจะมีการจัดเก็บไว๎เพียงที่เดียวแตํสามารถ
นําไปใช๎งานได๎กับระบบงานมากกวํา 1 ระบบ เป็นการสํงเสริมความสามารถในการแบํงปันการใช๎
ข๎อมูล(Shareability) ซ่ึงจะลดความซํ้าซ๎อนของข๎อมูล(Data redundancy) และสํงเสริมการมีบูรณ
ภาพ(Data integrity) ของข๎อมูลในระบบฐานข๎อมูล ชุดคําส่ังงานประยุกต์ที่ใช๎ในการทํางานของ
ระบบงานจะเป็นอิสระจากแฟ้มข๎อมูล ระบบฐานข๎อมูลที่นํามาใช๎ในองค์การมีองค์ประกอบ 4 สํวน
ดังตํอไปนี้คือ ฐานข๎อมูล ( Database) ระบบจัดการฐานข๎อมูล( Database Management 
System:DBMS) ฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสม และบุคลากรที่เกี่ยวข๎องกับระบบฐานข๎อมูล ดังนั้น องค์การ
สามารถเลือกวิธีการจัดการข๎อมูลในระหวํางการประมวลผลแฟ้มข๎อมูลและระบบฐานข๎อมูลตาม
ความเหมาะสมกับสภาพการณ์และความต๎องการขององค์การโดยที่ไมํจําเป็นวาํองค์การจะต๎องเลือก
วิธีใดวิธีหนึ่ง ระบบงานสํวนหนึ่งขององค์การอาจจะยังดํารงการทํางานด๎วยวิธีการดั้งเดิมคือการ
ประมวลผลแฟ้มข๎อมูลในขณะที่ระบบงานบางสํวนหันมาใช๎ระบบฐานข๎อมูล การเปล่ียนแปลง
วิธีการจัดการไมํจําเป็นต๎องทําท้ังหมดทันทีก็ได๎  แม๎วําระบบฐานข๎อมูลจะมีข๎อได๎เปรียบอยูํมากก็
ตามแตํในองค์การอาจจะยังคงใช๎วีธีการประมวลผลแฟ้มข๎อมูลอยูํ ทั้งนี้เพราะข๎อจํากัดของระบบ
ฐานข๎อมูลนั่นเอง (ศรีสมรัก  อินทุจันทร์ยง, 2549, หน๎า 138)  

ในการศึกษาหัวข๎อ การจัดการชุดข๎อมูล สามารถแบํงออกเป็นตัวชี้วัดยํอย 2 ตัวคือ              
1) การจัดเก็บฐานข๎อมูล และ2) การนําข๎อมูลไปใช๎ โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

   6.1.1 การจัดเก็บฐานข้อมูล หมายถึง วิธีการที่องค์การใช๎จัดทําฐานข๎อมูลในหนํวยงาน
อยํางเป็นระบบ มีการใช๎ข๎อมูลรํวมกันจากฐานข๎อมูลที่จัดทําขึ้น  มีการจัดทําฐานข๎อมูลกลางของ
หนํวยงาน และฝ่ายตําง ๆ สามารถเข๎าถึงข๎อมูลได๎  (สถานบันพระปกเกล๎า, 2549, หน๎า 233)          
การจัดเก็บฐานข๎อมูลขององค์การ ระบบสารสนเทศท่ีใช๎ในองค์การมีหลายประเภทเพื่อตอบสนอง
ความต๎องการของผ๎ูใช๎แตกตาํงกันไปในองค์การ ทั้งระบบสารสนเทศและผู๎ใช๎งานระบบสารสนเทศ
แบํงได๎เป็น 2 กลํุมคือ 1) ระบบสารสนเทศสําหรับงานในระดับปฏิบัติการ(Operational information 
systems) และ 2) ระบบสารสนเทศสําหรับงานในระดับบริหาร ในหัวข๎อนี้จะขอนําแนวคิดโกดัง
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ข๎อมูล(Data warehouse) มาใชใ๎นการอธิบายการจัดเก็บฐานข๎อมูล โกดังข๎อมูล เป็นแนวคิดที่พัฒนา
มาเพื่อแก๎ไขปัญหาการเข๎าถึงข๎อมูลที่มาจากแหลํงข๎อมูลหลายแหลํง โดยการจัดเข๎ามาเป็น
แหลํงข๎อมูลเดียวกันเพื่อให๎ผู๎ใช๎สามารถเข๎าถึงข๎อมูลที่ต๎องการได๎อยํางงําย และรวดเร็ว ซ่ึงจะรวมถึง
ความสามารถให๎กับผู๎ใช๎ในการสอบถามข๎อมูลกับคําถามที่ไมํได๎คาดการณ์ไว๎ลํวงหน๎า (Ad hoc 
query) และการสร๎างนามธรรมจากข๎อมูล (Data vistualization) ได๎สะดวก โกดังข๎อมูล คือ โกดังที่
จัดเก็บข๎อมูลที่นํามาจากแหลํงข๎อมูลภายในองค์การซ่ึงก็คือระบบสารสนเทศในระดับปฏิบัติการ  
แหลํงข๎อมูลภายนอกที่ผ๎ูบริหารเห็นวํามีความจําเป็นต๎องใช๎ในการทํางานการตัดสินใจของผู๎บริหาร  
และข๎อมูลสํวนบุคคล (Personnel data) เชํน ข๎อมูลที่ผ๎ูบริหารบันทึกไว๎สําหรับใช๎ในการทํางานของ
ตนเอง ข๎อมูลเหลํานั้นจะถูกนํามาจัดเตรียมให๎อยูํในรูปแบบที่พร๎อมจะทํางานเชิงวิเคราะห์
(Analystical data) ตามท่ีผู๎บริหารต๎องการได๎ โกดังข๎อมูลจะเป็นฐานข๎อมูลสําหรับระบบสารสนเทศ
สําหรับผู๎บริหาร เชํน ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision support system) ระบบสารสนเทศ
สําหรับผู๎บริหารระดับสูง (Executive information system) ระบบสนับสนุนสําหรับผู๎บริหาร
ระดับสูง (Executive suport system) และการประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์หรือโอแลป 
(On-line analytical processing:OLAP) โกดังข๎อมูลจะประกอบด๎วยคุณลักษณะดังตํอไปนี้คือ จัด
โครงสร๎างข๎อมูลตามหัวเรื่อง (Subject oriented) ความสม่ําเสมอ (Donsistency) ชํวงเวลา (Time 
variant) ไมํลบเลือน (Nonvolatile) และ โครงสร๎าง (Structure) ในการจัดสร๎างโกดังข๎อมูลจะเป็น   
การคัดแยกข๎อมูลที่ต๎องการมากแหลํงข๎อมูล จัดรูปแบบตามโครงสร๎างของโกดังข๎อมูลจากนั้นจึง
จัดเก็บในโกดังข๎อมูล กระบวนการดังกลําวมีดังตํอไปนี้คือ การกําหนดวัตถุประสงค์ในการจัดทํา
โกดังข๎อมูล การคัดแยก (Extract) การแปลงข๎อมูล (Transformation) การจัดเก็บข๎อมูลลงใน
คลังข๎อมูล แม๎วําโกดังข๎อมูลจะนําเสนอประโยชน์ให๎กับองค์การได๎หลายประการ แตํการนําโกดัง
ข๎อมูลมาใช๎ในองค์การเป็นงานที่มีคําใช๎จํายสูงและมีความยากในการปฏิบัติงานพอสมควร ดังนั้น 
การทีอ่งค์การใดคิดจะนําโกดังข๎อมูลมาใช๎ควรจะได๎พิจารณาความจําเป็นและความเหมาะสมใน
การใช๎โกดังข๎อมูล (ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง, 2549, หน๎า 164-168) 

   6.1.2 การน าข้อมูลไปใช้ หมายถึง ลักษณะที่องค์การมีการนําข๎อมูลไปใช๎ในการจัดทํา
แผนหรือนโยบาย มีการนําข๎อมูลไปใช๎ในการปฏิบัติงาน (สถานบันพระปกเกล๎า, 2549, หน๎า 233)
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ต๎องมีความเหมาะสมเพื่อจะได๎มั่นใจวําเงินที่ลงทุนไปมีความคุ๎ม
ประโยชน์ตํอหนํวยงานหรือประเทศอยํางแท๎จริง (ทิพวรรณ หลํอสุวรรณรัตน์, 2551 หน๎า 36) ซ่ึง
แนวทางในการทําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎มีอยูํ 3 แนวทาง คือ 1) แนวทางที่เน๎นด๎านเทคนิค 
(Technical Approach) แนวทางนี้จะมุํงสนใจแตํเรื่องเทคโนโลยีและความสามารถในด๎านเทคนิค
ของระบบ เชํน  ควรจะใช๎คอมพิวเตอร์รุํนใดดี ความจําเทําไร ความเร็วเทําไร จะใช๎โปรแกรมอะไร  
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เวอร์ชั่นใด ใช๎ฐานข๎อมูลหรือเครือขํายแบบไหน ความรู๎ที่ใช๎มากสําหรับแนวทางนี้ได๎แกํ วิชา
คอมพิวเตอร์ 2) แนวทางท่ีเน๎นด๎านพฤติกรรม (Behavioral approach) แนวทางนี้จะเน๎นการเปล่ียน
ทัศนคติ พฤติกรรมองค์การ รวมทั้งวัฒนธรรมขององค์การ โดยแนวทางนี้จะมองวําระบบ
สารสนเทศท่ีต๎องการการพัฒนาและมีการบํารุงรักษาในระยะยาวจําเป็นต๎องใช๎แนวทางพฤติกรรม
ศาสตร์ประกอบด๎วย เพื่อให๎คนยอมรับกับระบบหรือเทคโนโลยีนั้น 3)แนวทางที่ผสมผสานด๎าน
เทคนิคและด๎านสังคม(Socio-technical systems) แนวทางนี้ผสมผสานแนวทางที่หนึ่งและสองเข๎า
ด๎วยกัน โดยมีจุดมุํงหมายเพื่อให๎เกิดดุลยภาพระหวํางความพึงพอใจของผู๎ปฏิบัติงานและ
ประสิทธิภาพของระบบในการทํางาน  เทคโนโลยีที่พิจารณาไมํใชํเทคโนโลยีที่ทันสมัยและจะเป็น
เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม(Appropriate technology) กับสภาพแวดล๎อมหรือกับผู๎คนในองค์การ
มากกวํา(Laundon & Laundon, 2002, p.57) 

6.2 การพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ  หมายถึง การพัฒนาความรู๎ด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารซ่ึงเป็นไปอยํางรวดเร็วในสังคมปัจจุบันเพื่อให๎ทันกับกระแสการ
เปล่ียนแปลงและพัฒนาโดยเฉพาะเกี่ยวกับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงนํามาใช๎ให๎เกิดการ
ปฏิวัติเทคโนโลยีอยํางใหญํหลวงในปัจจุบัน(ครรชิต มาลัยวงศ์, 2546, หน๎า 63) นอกจากเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยแล๎ว ส่ิงที่ขาดไมํได๎คือ คนและระบบของเขาไปด๎วยกันได๎ดี เทคโนโลยี
สารสนเทศเหลํานี้อาจจะไมํมีประโยชน์เทําไหรํถ๎าการรักษาความปลอดภัยของสนามบินหยํอนยาน  
เพราะหัวใจที่สําคัญของสนามบินคือ Security (ทิพวรรณ์ หลํอสุวรรณรัตน์, 2551, หน๎า 221) Perter 
F. Drucker ปรมาจารย์ด๎านการจัดการในยุคปัจจุบันกลําววํา  ตัว I (Information) สําคัญกวําตัว T 
(Technology) โดยเขาบอกวํา สารสนเทศถือเป็นทรัพย์สินที่มีความสําคัญอยํางยิ่งยวดและขาดไมํได๎  
โดยใช๎ภาษาอังกฤษวํา critical asset ตัว T จะเป็นเหมือนกระป๋องเปลําหากไมํมี I เข๎ามาหลํอเล้ียง  
สารสนเทศเป็นส่ิงท่ีใช๎ในการทํางานหรือตัดสินใจ จึงเห็นวําหลายหนํวยงานได๎ลงทุนจํานวนมาก
เพือ่ให๎ได๎มาซ่ึงข๎อมูลหรือสารสนเทศมาใช๎ในการทํางานให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Perter 
F. Drucker, 1999, p.42) 

ระบบเครือขําย(Network) เป็นเทคโนโลยีที่ใช๎สําหรับการเชื่อมตํอระบบคอมพิวเตอร์เพื่อ
ทําให๎เกิดการส่ือสารทางไกล(Telecommunication) การส่ือสารทางไกลเป็นการสํงสัญญาณ
อิเล็กทรอนิกส์จากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่งโดยใช๎อุปกรณ์รับ-สํงสัญญาณ ตัวกลางนํา
สัญญาณ  และซอฟต์แวร์สําหรับการส่ือสาร สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์จะนําพาข๎อมูลสารสนเทศไมํวํา
จะเป็นภาพ เสียง ข๎อความไปยังผู๎รับในการประกอบการ ซ่ึงองค์การประสงค์จะขยายพื้นที่
ประกอบการออกไปให๎มากที่สุดเทําที่จะทําได๎ เพราะพื้นที่ประกอบการมากขึ้นเทําไรหมายถึง
โอกาสทีอ่งค์การจะมีจํานวนลูกค๎าเพิ่มมากขึ้นเทํานั้น  การขยายพื้นที่ประกอบการออกไปในอดีต
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เป็นมุมมองของการขยายสาขาตัวแทนจําหนําย ซ่ึงจะต๎องมีการเชื่อมโยงข๎อมูลในระหวํางหนํวยงาน    
นั้น ๆ ทําให๎ความกว๎างไกลกลายเป็นอุปสรรคอยํางหนึ่งของการขยายองค์การอยํางมีประสิทธิภาพ  
ด๎วยพัฒนาการของเทคโนโลยีการส่ือสารข๎อมูลสามารถสํงข๎อมูลได๎ทุกรูปแบบไมํวําจะเป็นภาพ 
เสียง หรือข๎อความ  ระบบการส่ือสารข๎อมูลกระทําได๎ด๎วยความเร็ว  มีความเชื่อถือได๎  รวมทั้ ง     
ความปลอดภัยในการรับสํงข๎อมูล ในขณะที่คําใช๎จํายในการทําระบบเครือขํายเพื่อเชื่อมโยงมีราคาท่ี
ถูกลงมาตามลําดับของเวลา ทําให๎ระยะทางที่เคยเป็นอุปสรรคประการหนึ่งของการขยายตัวของ   
การประกอบการหมดลงไป องค์การสามารถขยายสาขาไปตามที่ตําง ๆ และสามารถรับ-สํงข๎อมูล
บนระบบเครือขํายได๎อยํางรวดเร็วและปลอดภัย ความสามารถในการควบคุมส่ังการกระทําได๎อยําง
รวดเร็วรวมทั้งความสามารถในการติดตํอส่ือสารกับพันธมิตรทางธุรกิจ ผู๎จัดจําหนํายสินค๎าหรือ
วัตถุดิบ ลูกค๎า นอกจากปัจจัยด๎านระยะทางแล๎วเทคโนโลยีการส่ือสารก็ได๎เข๎ามามีบทบาทชํวยใน
การพัฒนาระบบงานประยุกต์เฉพาะด๎านให๎สามารถรับและสํงข๎อมูลแบบออนไลน์ ชํวยลดความ
ผิดพลาดในการบันทึกข๎อมูลใหมํ เพิ่มความรวดเร็วในการประมวลผล ตราบจนการเกิดขึ้นของ
เครือขํายอินเทอร์เน็ตหรือที่เรียกกันวําเน็ต เป็นเครือขํายของโลกที่เชื่อมตํอเครือขํายขององค์การ  
ไมํวําจะเป็นหนํวยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ มูลนิธิหรือสํวนบุคคล ทําให๎เกิดการติดตํอส่ือสารเชื่อมถึง
กันได๎หมดทุกที่ในโลกที่หนํวยงานสามารถเชื่อมตํอเข๎ากับระบบเครือขํายได๎ ทําให๎สินค๎าบริการ
การประกอบการหลายรูปแบบเกิดขึ้นบนอินเตอร์เน็ต ผู๎ประกอบการสามารถนําธุรกิจของตน
ให๎บริการผํานอินเทอร์เน็ตโดยการจัดทําหน๎าเวบ็ของตน(Web Page) เพื่อให๎ลูกค๎าใช๎อินเตอร์เน็ตใน
การเข๎าถึงธุรกิจของตนได๎ เป็นการขยายพื้นที่การมากกวําในอดีตเพราะผ๎ูประกอบการไมํต๎องลงทุน
ในการเปิดร๎านค๎า แตํสามารถนําเสนอธุรกิจของตนให๎ลูกค๎าได๎ทั่วโลกโดยไมํจํากัดเวลา (ศรีสมรัก  
อินทุจันทร์ยง, 2549, หน๎า 13)  

ในการศึกษาหัวข๎อ การพัฒนาระบบเครือขํายสารสนเทศ นี้ สามารถแบํงออกเป็นตัวชี้วัด
ยํอย 4 ตัว คือ 1) ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ Software  2) ระบบอุปกรณ์เทคโนโลยี หรือ 
Hardware 3) ผู๎ใช๎งาน หรือ Peopleware และ 4) การเข๎าถึง IT โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

   6.2.1 ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ Software หมายถึง ชุดคําส่ังงานที่ใช๎ในการให๎
คอมพิวเตอร์ทํางานแบํงได๎เป็น 2 ประเภทคือ ซอฟต์แวร์ระบบ(System software) และซอฟต์แวร์
ประยุกต์(Application software) ซอฟต์แวร์ระบบ ประกอบไปด๎วยโปรแกรมที่ใช๎สําหรับ            
การควบคุม บํารุงรักษา การปฏิบัติงานของฮาร์ดแวร์ คือเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตําง ๆ ทํา
หน๎าที่เป็นสํวนตํอประสานในระหวํางผู๎ใช๎กับซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซอฟต์แวร์ระบบแบํงได๎เป็น 2 
ประเภทคือ ระบบปฏิบัติการ หรือโอเอส และโปรแกรมอรรถประโยชน์ ระบบปฏิบัติการ หรือโอ
เอส(Operation system หรือ OS) ประกอบไปด๎วยชุดของโปรแกรมที่มีคําส่ังงานในการประสาน
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กิจกรรมตําง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในระหวํางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตําง ๆ เชํน การเริ่มต๎นการทํางานของ
คอมพิวเตอร์ การจัดการโปรแกรม การจัดหนํวยความจํา การจัดลําดับการทํางานของงาน ทํา       
การเชื่อมตํอกับอินเตอร์เน็ต บริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัย ควบคุมขํายงาน บริหาร
จัดการแฟ้มข๎อมูล ติดตามผลการปฏิบัติงานของระบบ สํวน โปรแกรมอรรถประโยชน์(Utility 
programe) เป็นโปรแกรมอํานวยความสะดวกในการทํางานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ความสามารถ
บางประเภทของโปรแกรมอรรถประโยชน์รวมอยูํในระบบปฏิบัติการ  ในขณะที่บางสํวนของ
โปรแกรมอรรถประโยชน์จะจัดทําเป็นโปรแกรมแยกตํางหากทําหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการ
แฟ้มข๎อมูล(File) และจานบันทึก(Disk) ผู๎ชมภาพลักษณ์(Image viewer) สําหรับการแสดงการ
คัดลอกเนื้อหาของแฟ้มข๎อมูลกราฟิก  การยกเลิกการติดตั้ง(Unubstaller) สําหรับนําโปรแกรมและ
สํวนอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข๎องกับโปรแกรมออกจากคอมพิวเตอร์ โปรแกรมอรรถประโยชน์ที่มิได๎รวมอยูํ
ในระบบปฏิบัติการ ได๎แกํ โปรแกรมตํอต๎านไวรัส(Antivirus) ทําหน๎าที่ในการตรวจหาและระบุการ
รุกลํ้าของโปรแกรมไวรัส รวมท้ังการขจัดโปรแกรมไวรัส ไฟร์วอลล์(Personal fire walls) ทําหน๎าที่
ในการตรวจหาและป้องกันการรุกลํ้าเครื่องคอมพิวเตอร์จากผู๎ที่ไมํมีสิทธิ สํวนซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
(Application software) จะเป็นโปรแกรมที่พัฒนามาเพื่อทํางานเฉพาะด๎านตามความต๎องการของ
ผู๎ใช๎ เชํน โปรแกรมบัญชี โปรแกรมระบบคําตอบแทน โปรแกรมระบบบริหารห๎องพักโรงแรม  
โปรแกรมทะเบียนประวัติคนไขใ๎นโรงพยาบาล โปรแกรมเหลํานี้เป็นโปรแกรมเฉพาะทางขึ้นอยูกํบั
ลักษณะของผ๎ูใช๎ นอกจากนี้แล๎วยังมีซอฟต์แวร์ประยุกต์อีกประเภทหนึ่งที่ได๎รับการพัฒนามาเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติให๎กับผ๎ูใช๎โดยทั่วไป ผู๎ใช๎สามารถที่จะนําซอฟต์แวร์ประยุกต์กลํุม
นี้มาเพื่อชํวยในการทํางานเฉพาะด๎านของตนได๎  ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในกลํุมนี้ประกอบไปด๎วย  
โปรแกรมประมวลคํา (Word processing) โปรแกรมแผํนตารางทําการ (Speadsheet) โปรแกรม
ฐานข๎อมูล (Database) และโปรแกรมนําเสนอ(Presentation graphics) (ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง, 
2549, หน๎า 11) 

   6.2.2 ระบบอุปกรณ์เทคโนโลยี หรือ Hardware หมายถึง อุปกรณ์ทางด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ชํวยให๎ระบบทํางานได๎อยํางมีประสิทธิภาพประกอบไปด๎วยคอมพิวเตอร์รุํนตําง ๆ 
เป็นหลักสําหรับการประมวลผล รวมทั้งอุปกรณ์รับเข๎า (Input device) อุปกรณ์สํงออก (Output 
device) และอุปกรณ์หนํวยเก็บ (Storage device) อุปกรณ์รับเข๎า หมายถึง องค์ประกอบของ
ฮาร์ดแวร์ที่ผ๎ูใช๎สามารถนําข๎อมูลคําส่ังงานเข๎าสํูเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะรูปแบบที่หลากหลาย
แตกตํางกันไปขึ้นอยูํกับความจําเป็นความต๎องการของผ๎ูใช๎  และลักษณะของชุดคําส่ังงานประยุกต์ 
รวมท้ังส่ิงแวดล๎อมในการปฏิบัติงานอุปกรณ์รับเข๎าท่ีนิยมใช๎ แผงแป้นอักขระ (Keyboard) อุปกรณ์
สําหรับชี ้(Pointing device) เมาส์(Mouse) ปากกาดิจิทัล (Digital pen) หรือปากกาแสง (Light pen) 
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ลูกกลมควบคุม (Track ball) แผํนสัมผัส (Touch pad) ก๎านระบุตําแหนํง (Pointing stick) ก๎าน
ควบคุม (Joystick) จอสัมผัส (Touch screen) เป็นต๎น ไมโครโฟน กล๎องดิจิตอล กล๎องถํายวีดิทัศน์ 
หรือ VCR กล๎องถํายวีดีทัศน์ดิจิทัล(Digital video หรือ DV camera) อุปกรณ์สํงออก (Output 
device) หมายถึง อุปกรณ์ที่นําเสนอผลจากการประมวลผลให๎กับผู๎ใช๎อุปกรณ์สํงออกมีหลากหลาย
ประเภทเชํนกัน ทั้งนี้เพราะวําคุณลักษณะของสารสนเทศท่ีได๎จากการประมวลผลมีได๎หลายรูปแบบ 
รวมทั้งความต๎องการของผู๎ใช๎ซ่ึงเป็นผู๎รับสารสนเทศที่แตกตํางกัน  ประกอบไปด๎วยอุปกรณ์
แสดงผล(Display device) สําเนาอิเล็กทรอนิกส์(Soft coppy) จอมอนิเตอร์(Monitor) รุํนและแบบ
ตําง ๆ เชํน ซีอาร์ที มอนิเตอร์ (CRT monitor) หรือแอลซีดี (LCD monitor) เครื่องพิมพ์(Printer) 
เครื่องขยายเสียง(Speaker) หูฟังสวมศีรษะ(Headset) สําหรับ อุปกรณ์หนํวยเก็บ (Storage device) 
หมายถึง ฮาร์ดแวร์ที่ใช๎บันทึกจัดเก็บข๎อมูลคําส่ังงานตําง ๆ เพื่อการใช๎งานใหมํ ๆ ในอนาคตมีหลาย
ประเภท  ในแตํละประเภทก็มีความสามารถหรือความจุในการจัดเก็บได๎ไมํเทํากัน มีหนํวยวัดความ
จุตั้งแตํเมกกะไบต์(Megabyte, MB) ไปจนถึงกิกะไบต์(Gigabyte, GB) อุปกรณ์หนํวยเก็บ ได๎แกํ 
แผํนบันทึก(Floppy disks) จานบันทึกแบบแข็ง (Hard disk) ซ่ึงติดตั้งไว๎ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์
เรียกวําจานบันทึกแบบตรึง(Fixed disk) และจานบันทึกแบบแข็งประเภทใหมํเรียกวํา  จานบันทึก
แบบแข็งชนิดเคล่ือนย๎ายได๎(Removable gard disk) และจานบันทึกแบบแข็งชนิดภายนอก(External 
hard disk) แผํนซีดี(Compact disc) มี 2 ประเภทคือ  อํานอยํางเดียว(CD-R) และอํานได๎และบันทึก
ได๎(CD-RW) และแทํงความจํา(Memory stick) เป็นหนํวยบันทึกที่เคล่ือนย๎ายได๎  เป็นอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกให๎กับผู๎ใช๎ในการนําพาข๎อมูลจํานวนมาก เป็นต๎น (ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง, 
2549, หน๎า 7) 

   6.2.3 ผู้ใช้งาน หรือ People ware หมายถึง บุคลากรที่เกี่ยวข๎องของระบบสารสนเทศ
เพราะเป็นผู๎ใช๎องค์ประกอบทั้ง 5 ให๎ทํางานรํวมกันตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว๎ บุคลากรที่
เกี่ยวข๎องในระบบสารสนเทศแบํงได๎เป็น 3 ประเภทดังนี้  1)ผู๎ใช๎ขั้นปลาย(End user) เป็น
ผู๎ปฏิบัติงานกับระบบสารสนเทศ เป็นผู๎ท่ีใช๎ประโยชน์จากสารสนเทศท่ีระบบเป็นผู๎นําเสนอ ระบบ
สารสนเทศสํวนใหญํในปัจจุบันโดยเฉพาะระบบสารสนเทศที่ใช๎เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เป็น
เครื่องมือหลัก ผู๎ใช๎ขั้นปลายจะเป็นผู๎ใช๎ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือขําย ข๎อมูล ปฏิบัติงานตาม
กระบวนการที่กําหนดไว๎เพื่อให๎ได๎มาซ่ึงสารสนเทศที่ต๎องการ แตํในระบบสารสนเทศที่ใช๎เครื่อง
คอมพิวเตอร์ขนาดใหญํ (Mainframe) หรือขนาดกลาง (Mini Computer) ผู๎ใช๎ขั้นปลายอาจจะไมํได๎
เป็นผู๎ปฏิบัติงานโดยตรงกับระบบ แตํจะเป็นผู๎รับสารสนเทศโดยมีบุคลากรทางด๎านระบบ
สารสนเทศเป็นผู๎ปฏิบัติงานกับระบบสารสนเทศแทนตน และนําสารสนเทศจากระบบสํงมาให๎      
2)บุคลากรทางด๎านระบบสารสนเทศ (Information system personal) เป็นบุคลากรที่ได๎รับการเรียนรู๎
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ฝึกฝนเฉพาะทางด๎านระบบสารสนเทศ  ทําหน๎าที่ในการสร๎างและพัฒนาควบคุมดูแลองค์ประกอบ
ตําง ๆ ของระบบสารสนเทศให๎เกิดขึ้น  เป็นเส๎นทางอาชีพด๎านหนึ่ง บุคลากรที่ได๎รับการเรียนรู๎
ฝึกฝนเฉพาะด๎านทั้งทางเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศจะปฏิบัติงานในองค์การใน
ตําแหนํงตําง ๆ ดังตํอไปนี้ Web Developer, Help Desk Specialist, Computer Engineer, Data Entry 
Clerk, Database Administrator, Network Security Specialist, System Analyst, Programmer, 
Graphic Designer, Computer Technician, Systems Programmer, Network Administrator, Web 
Master, Data Communication Analyst, Web Administrator, Web Programmer (ศรีสมรัก          
อินทุจันทร์ยง, 2549, หน๎า 15) 

  6.2.4 การเข้าถึง IT หมายถึง ลักษณะที่องค์การมีการจดัการระบบสารสนเทศท่ีเปิดโอกาส
ให๎ผู๎บริหาร เจ๎าหน๎าที่ และบุคคลภายนอกสามารถเข๎าถึงเครือขํายสารสนเทศของหนํวยงาน มี      
การใช๎เครือขํายระบบสารสนเทศในการติดตํอกันในหนํวยงานและหนํวยงานภายนอก ประชาชน
สามารถติดตํอกับหนํวยงานได๎โดยทางเครือขํายสารสนเทศ มีบริการสายดํวนให๎ประชาชนหรือ
ผู๎รับบริการโทรศัพท์ติดตํอร๎องเรียนได๎ ประชาชนสามารถติดตํอสอบถามข๎อมูลหนํวยงานผํานทาง
เครือขํายสารสนเทศได๎ ประชาชนแสดงความคิดเห็นผํานทางเครือขํายสารสนเทศได๎ มีการแจ๎งผล
การดําเนินการของหนํวยงานให๎ป ระชาชนทราบทางเครือขํายสารสนเทศ มีการแจ๎งผล                 
การตอบสนองตํอข๎อรองเรียนหรือเสนอแนะให๎ทราบทางระบบสารสนเทศโดยไมํเปิดเผยรายชื่อผู๎
ร๎องเรียน  ลักษณะของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงผ๎ูรับบริการจํานวนมากสามารถเข๎าถึงได๎  
และมีการพัฒนาเครือขํายอยํางตํอเนื่องและให๎ทันสมัยอยูํเสมอ มีการสร๎างความสัมพันธ์เชื่อมโยง
ระหวํางฝ่ายตําง ๆ ท่ีเกี่ยวข๎องโดยผํานเครือขํายสารสนเทศและการส่ือสารประกอบด๎วยมีการพฒันา
เครือขํายสารสนเทศ ซ่ึงผู๎รับบริการจํานวนมากสามารถเข๎าถึงได๎และมี การพัฒนาเครือขํายอยําง
ตํอเนื่องและให๎ทันสมัยอยูํเสมอ มีการสร๎างความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหวํางฝ่ายตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง
โดยผํานเครือขํายสารสนเทศและการส่ือสาร มีความต๎องการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารและเกิดมีระบบเครือขํายอินเทอร์เน็ต  มีการนําเทคโนโลยีที่จํา เป็นตํอการใช๎ในองค์การ  
และมีนโยบายและแผนงานอยํางชัดเจนในการสนับสนุนการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร (สถาบันพระปกเกล๎า, 2549, หน๎า 234)   

6.3 การเชื่อมโยงเทคโนโลยี หมายถึง วิธีการที่องค์การมีระบบเครือขํายสารสนเทศซ่ึง
สามารถเชื่อมโยงระหวํางฝ่ายตําง ๆ ใน หนํวยงาน และระหวํางหนํวยงานอ่ืน ๆ (สถาบัน
พระปกเกล๎า, 2549, หน๎า 235) ปัจจุบันแนวคิดเรื่องการเปิดเผยข๎อมูลเป็นที่แพรํหลายมากยิ่งขึ้น  
จากเดิมที่มีการปกปิดข๎อมูลเพราะถือวําข๎อมูลภายในเป็นความลับทั้งหมด ได๎เปล่ียนไปเป็น        
การเปิดเผยข๎อมูลเพื่อการประสานผลประโยชน์ระหวํางคูํคา๎ท้ังหลาย ทั้งจากต๎นน้ําคือ ผู๎สํงมอบและ
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คูํค๎า และทางปลายน้ําคือ ลูกค๎าหรือผู๎รับบริการจากองค์การ  การออกแบบระบบสารสนเทศ
ดังกลําวนี้ขึ้นอยูํกับระดับความสัมพันธ์ระหวํางตัวธุรกิจการออกแบบระบบงาน ทั้งในแงํขั้นตอน
กระบวนการและระบบควบคมุภายในของทัง้สองฝ่าย ความเป็นไปได๎ และความปลอดภัยเชิงระบบ  
แตํอยํางไรก็ตาม การออกแบบระบบดังกลําวนี้ขึ้นมาต๎องม่ันใจวําจะเป็นประโยชนก์ับผ๎ูเกีย่วขอ๎งทกุ
ฝ่าย เชํน ในขณะที่ฝ่ายผู๎ผลิตสามารถลดขั้นตอนได๎  ลูกค๎าก็จะได๎ประโยชน์ในแงํการส่ังซ้ือที่
รวดเร็ว และสามารถควบคุมส่ิงตําง ๆ ได๎ด๎วยตนเอง ซ่ึงทุกฝ่ายมองเห็นความคุ๎มคําในการที่จะ
ลงทุนให๎เกิดระบบดังกลําวนี้ขึ้น แตํบันไดขั้นแรกที่ยากลําบากที่สุดคือ การเริ่มเปิดใจที่จะให๎มี     
การแบํงปันข๎อมูลระหวํางหนํวยงานตําง ๆ ในสายโซํอุปาทาน และการมีความคิดสร๎างสรรค์
(Creative) ในการให๎บริการข๎อมูลระหวํางคูํค๎าทั้งหมดไปจนถึงปลายทางของลูกค๎า ซ่ึงการจะ
ผลักดันระบบนี้ให๎เกิดขึ้นได๎ต๎องเป็นความยินยอมพร๎อมใจระหวํางผู๎บริหารของแตํละหนํวยธุรกิจ  
รวมถึงการผลักดันในเชิงความคิดสร๎างสรรค์ของฝ่ายที่เกี่ยวข๎องใ นสานโซํอุปทาน  เชํน ฝ่าย
การตลาด ฝ่ายจัดซ้ือ ฝ่าย Logistics ภายใต๎การสนับสนุนของฝ่ายสารสนเทศอีกด๎วย(ยุทธนา           
แซํเตียว, 2548, หน๎า 239)  

ในการศึกษาหัวข๎อ การเชื่อมโยงเทคโนโลยี นี้ สามารถแบํงออกเป็นตัวชี้วัดยํอย 2 ตัวคือ    
1) ระหวํางฝ่ายตําง ๆ ในหนํวยงาน และ 2) ระหวํางหนํวยงานอ่ืน ๆ โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

   6.3.1 ระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในหน่วยงาน หมายถึง วิธีการที่องค์การมีระบบเครือขําย
สารสนเทศซ่ึงสามารถเชื่อมโยงกับหนํวยงานภายในองค์การได๎ (สถาบันพระปกเกล๎า, 2549, หน๎า 
235) การที่องค์การนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบส่ือสารที่มี
ความเร็วสูง เชํน ข๎อมูลเสียงและวีดีทัศน์  มาเชื่อมโยงกันเพื่อให๎ได๎สารสนเทศที่ต๎องการ            
ความต๎องการความยืดหยุํนในการจัดการกับระบบสารสนเทศในองค์การที่ใช๎ระบบสารสนเทศเพื่อ
เป็นเครื่องมือเพิ่มอํานาจในการแขํงขัน หรือแม๎แตํจะเป็นเพียงแคํสํวนสนับสนุนการให๎บริการกับ
ผลิตภัณฑ์ตําง ๆ การเปล่ียนแปลงในส่ิงแวดล๎อม  ไมํวําจะเป็นสภาพเศรษฐกิจ คูํแขํง การตลาดทํา
ให๎อายุของสินค๎าและบริการส้ันลง การเปล่ียนแปลงตําง ๆ จะต๎องเกิดขึ้นอยํางรวดเร็วเพื่อให๎ทันกับ
การแขํงขัน ระบบสารสนเทศก็จะถูกกระทบให๎เกิดการเปล่ียนแปลงตาม  และการเปล่ียนแปลงนั้น
จะต๎องกระทําได๎อยํางรวดเร็ว  ซ่ึงมักจะเป็นข๎อจํากัดของการให๎บริการจากแหลํงภายในที่ทราบกัน
วําการขอเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงใด ๆ จะต๎องใช๎เวลาในการดําเนินงานนาน ซ่ึงหมายถึงองค์การ
ไมํมีความยืดหยุํนในการจัดการกับระบบสารสนเทศนั้นเอง ทางออกของปัญหานี้สําหรับหลาย
องค์การคือการใช๎บริการจากแหลํงภายนอกที่มีขอ๎เสนอเกี่ยวกับความสามารถในการปรับปรุงระบบ
ให๎เข๎ากับการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล๎อมได๎อยํางเร็ว (สถาบันประปกเกล๎า, 2549, หน๎า229) 
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   6.3.2 ระหว่างหน่วยงานอื่น ๆ หมายถึง วิธีการที่องค์การนําเทคโนโลยีมาเชื่อมโยงกับ
หนํวยงานภายนอกเพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับสารสนเทศ  ทําให๎สารสนเทศมีประโยชน์และใช๎งาน
ได๎อยํางกว๎างขวางมากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงการใช๎เทคโนโลยีด๎านตํางๆ ที่จะ
รวบรวม จัดเก็บใช๎งาน สํงตํอ หรือส่ือสารระหวํางกัน เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข๎องโดยตรงกับ
เครื่องมือ เครื่องใช๎ในการจัดการสารสนเทศ ซ่ึงได๎แกํ เครื่องคอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์รอบข๎าง  
ขั้นตอนวิธีการดําเนินการ ซ่ึงเกี่ยวข๎องกับซอฟต์แวร์ เกี่ยวข๎องกับตัวข๎อมูล เกี่ยวข๎องกับบุคลาก ร 
เกี่ยวข๎องกับวิธีการดําเนินงาน เพื่อให๎ข๎อมูลเกิดประโยชน์สูงสุดเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็น
เทคโนโลยีที่ครอบคลุมเรื่องเกี่ยวกับการประมวลผลข๎อมูล ซ่ึงได๎แกํการใช๎เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
การติดตํอส่ือสารระหวํางกันด๎วยความรวดเร็ว การจัดการข๎อมูล รวมถึงวิธีการที่จะใช๎ข๎อมูลให๎เกิด
ประโยชน์สูงสุด (สถาบันพระปกเกล๎า, 2549, หน๎า 235) ถ๎ามองเรื่องนี้ในมุมมองการแบํงปันข๎อมูล
จะมีสํวนชํวยให๎การบริหารระบบหํวงโซํอุปทาน(Supply chain) เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพทั้ง
ระบบ เพราะการแบํงปันข๎อมูลจะชํวยลดความผิดพลาดจากการประมาณการ หรือการทํานาย
ปริมาณการส่ังซ้ือที่ เกิดขึ้นจากการใช๎ข๎อมูลในอดีต มาเป็นเครื่องมือ ซ่ึงความผิดพลาดจาก              
การทํานายยอดขาย ณ จุดหนึ่งท่ีอยูํต๎นตอของหํวงโซํอุปทาน จะถูกขยายผลไปเรื่อง ๆ จนถึงปลาย  
ซ่ึงทําให๎การส่ังซ้ือสินค๎าในระบบจนถึงปลายทางมีปริมาณที่สูงกวําความต๎องการที่เป็นจริงมาก  
และเมื่อรวมความสูญเสียเหลํานี้ทั้งระบบเข๎าด๎วยกัน ทั้งต๎นทุนการจัดเก็บสินค๎า ต๎นทุนในสินค๎า  
ต๎นทุนความล๎าสมัย  ต๎นทุนที่เกิดจากสินค๎าท่ีเสียหายและสูญหายจากการจัดเก็บสินค๎าจํานวนมาก
ไว๎นานเกินไป ต๎นทุนเหลํานี้ล๎วนแตํถูกผลักดันไปสํูผู๎บริโภคทั้งส้ิน ในอีกมุมหนึ่ง ถ๎าหากมองด๎วย
มุมมองทางด๎านลูกค๎า ผู๎ผลิตสินค๎าทั้งหลายยํอมต๎องการข๎อมูลของผู๎บริโภคให๎ได๎มากที่สุด เพื่อ
ตอบสนองตํอความต๎องการให๎กับลูกค๎าได๎มากที่สุดเชํนกัน เชํน กรณีศึกษาจาก Wal-mart            
การเปิดเผยข๎อมูลรํวมกับคูํค๎า สามารถนํามาเชื่อมตํอกับแนวคิดด๎านการบริหาร Logistics และ 
Supply Chain ซ่ึงได๎แกํ การเติมสินค๎าอยํางตํอเนื่อง (Continuous Replenishment) Just-In-Time(JIT) 
การสํงสินค๎าหรือวัตถุดิบอยํางทันเวลา Vendor Manged Inventory คือ การที่ผู๎ผลิตจะมาบริหาร
สินค๎าในพื้นที่ที่จําหนํายสินค๎าของคูํค๎าด๎วยตนเอง  และผู๎ผลิตมีความสามารถในการบริหาร
ความสัมพันธ์ได๎โดยอาศัยข๎อมูลที่เก็บได๎โดยตรงจากลูกค๎า (ยุทธนา แซํเตียว, 2552, หน๎า 237)  

ในสํวนของการเชื่อมตํอสารสนเทศกับลูกค๎า ในมุมมองของลูกค๎า การเชื่อมตํอหรือเปิดเผย
ข๎อมูลของลูกค๎าเป็นเรื่องท่ีมีความสําคัญอยํางยิ่ง เพราะปัจจุบันลูกค๎ายํอมคาดหวังที่จะได๎รับข๎อมูล
ขําวสารที่ตนเองต๎องการ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับสิทธิประโยชน์ของลูกค๎า เชํน ธุรกิจ
ให๎บริการเครือขํายโทรศัพท์เคล่ือนที่  จะให๎บริการข๎อมูลกับลูกค๎าผํานทางอินเทอร์เน็ต เชํน  การ
ตรวจยอดการใช๎งาน (Air time) ของตน การตรวจสอบยอดเก็บเงิน (Billing) และสถานะใบเรียก
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เก็บเงินที่ได๎มีการชําระเงินไปแล๎ว การตรวจสอบแต๎มสะสมของลูกค๎า เป็นต๎น บริษัท FedEx (ธุรกิจ
ขนสํงสินค๎า) ผู๎ใช๎บริการจะได๎รับหมายเลขใบกํากับสินค๎า  เพื่อใช๎ในการติดตามสินค๎าผําน
อินเทอร์เน็ตได๎ ระบบนี้เกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทวางระบบในการ Scan Barcode ที่ติดกับตัวสินค๎าทุก
ชิ้น เพื่อติดตามสินค๎าวําขณะนั้นอยูํ ณ จุดใดของโลก และสามารถควบคุมระยะเวลาการขนสํงให๎
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว๎ นั่นเป็นความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานในลักษณะของระบบ CRM ที่
ลูกค๎าสามารถดึงสารสนเทศตําง ๆ มาตรวจสอบข๎อมูลเทํานั้น แตํความสัมพันธ์ที่ก๎าวหน๎าไปอีกขั้น
หนึ่งก็คือ การเชื่อมตํอสารสนเทศเพื่อใช๎ในการบริหารสินค๎าคงคลังและส่ังซ้ือสินค๎า  (ยุทธนา        
แซํเตียว, 2552, หน๎า 238) 

6.4 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้จริง  หมายถึง วิธีการที่องค์การนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไปประยุกต์ให๎เกิดประโยชน์ในองค์การนั้นอยํางแท๎จริง ทั้ง
ในด๎านการบริหารและมีการนําข๎อมูลไปใช๎จริง (สถาบันพระปกเกล๎า, 2549, หน๎า 235) การใช๎
เทคโนโลยีในการบรรยายหรือการถํายทอดการเรียนรู๎ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู๎ ซ่ึงสํงผลกระทบทางบวกตํอความสามารถในการบริหารจัดการ
และการเป็นองค์การเรียนรู๎ ชํวยเสริมสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวํางเทคโนโลยี
สารสนเทศและความเป็นองค์การเรียนรู๎และเทคโนโลยีที่รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์ และ
ระบบส่ือสารที่มีความเร็วสูงโดยนําข๎อมูล เสียง และวีดิทัศน์เชื่อมโยงกันให๎ได๎สารสนเทศตามที่
ต๎องการ นอกจากนี้ยังจัดทําเป็นระบบอิงความรู๎เพื่อจัดเก็บความรู๎เอาไว๎ในระบบคอมพิวเตอร์ใน
รูปแบบที่ผู๎ใช๎สามารถนําไปใช๎งานได๎งํายขึ้น เชํน บันทึกอยูํในแถบเสียง เชํน เสียงการประชุม      
การบรรยาย การสัมมนา บันทึกอยูํในแฟ้มนําเสนอทางคอมพิวเตอร์ซ่ึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด ใน
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นการกระตุ๎นให๎เกิดนวัตกรรมในการทํางานหลาย 
ๆ ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หากพิจารณาทั้งในด๎านส่ิงอํานวยความสะดวกและ
การใช๎งาน ประกอบไปด๎วย 4 องค์ประกอบคือ การทีอ่งค์การมีการจัดทําชุดข๎อมูล องค์การมีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไปใช๎จริง องค์การมีการพัฒนาระบบเครือขํายสารสนเทศ มี
การสร๎างความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหวํางภายในและระหวํางองค์การอ่ืน ๆ ด๎วยกัน(Robyn, 2001, 
p.3) ในทุกระดับขององค์การต๎องการสารสนเทศเพื่อระบุ ประเมิน และตอบสนองตํอความเส่ียง 
และอีกนัยหนึ่งก็เพื่อดําเนินกิจการและบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการได๎ สารสนเทศในระดับตําง ๆ 
จะถูกนํามาใช๎เพื่อรองรับวัตถุประสงค์หนึ่งประเภทหรือหลายประเภท สารสนเทศที่ใช๎ในการ
ปฏิบัติงานซ่ึงได๎มาจากทั้งภายในและภายนอกองค์การทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน  และไมํใชํ
การเงิน มีความเกี่ยวข๎องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหลาย ๆ ประเภท ตัวอยํางเชํน ข๎อมูลทางการเงิน
ถูกใช๎ในการจัดทํารายงานงบการเงินและใช๎ในการตัดสินใจในการดําเนินงานด๎วย ไมํวําจะเป็นการ
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ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือการจัดสรรทรัพยากร เป็นต๎น ข๎อมูลทางการเงินที่เชื่อถือได๎
เป็นพื้นฐานในการวางแผน การงบประมาณ การกําหนดราคา การวิเคราะห์ ประเมินผลงานผู๎ขาย 
การประเมินกิจการรํวมค๎าและพันธมิตรธุรกิจ ตลอดจนกิจกรรมทางการบริหารจัดการ อ่ืน ๆ อีก
มาก (สมาคมผ๎ูตรวจสอบภายในแหํงประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย, 2551, หน๎า 
114)  
 ในการดําเนินงานองค์การจําเป็นต๎องมีการส่ือสารข๎อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ตําง ๆ ท้ังภายใน
และภายนอกหนํวยงาน ซ่ึงต๎องเป็นข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง นําเชื่อถือ ทันเวลา และเป็นข๎อมูลที่หนํวยงาน
ต๎องการเพื่อชํวยให๎สามารถบรรลุวัตถุที่กําหนด ผู๎บริหารระดับตําง ๆ จึงจําเป็นต๎องได๎รับ ข๎อมูล  
ทั้งด๎านการดําเนินงานและด๎านการเงินเพ่ือพิจารณาวําการดําเนินงานได๎เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และ 
แผนการปฏิบัติงานประจําปี และบรรลุวัตถุประสงค์ในการใช๎ทรัพยากรอยํางมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพหรือไมํ ตัวอยํางเชํน ข๎อมูลการดําเนินงานซ่ึงต๎องนํามาใช๎จัดทํารายงานการเงินจะ
รวมถึงข๎อมูลตําง ๆด๎านการจัดซ้ือคําใช๎จํายตําง ๆ รายการอ่ืน ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินถาวร สินค๎าคง
คลังหรือพัสดุคงคลัง และลูกหนี้ นอกจากนี้ ยังจําเป็นต๎องมีข๎อมูลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการ
พิจารณาวําองค์การได๎ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และข๎อบังคับตําง ๆ หรือไมํ ข๎อมูลด๎านการเงิน
เป็นที่ต๎องการของผ๎ูใช๎ท้ังภายในและภายนอก ข๎อมูลเหลํานี้เป็นส่ิงจําเป็นเพื่อใช๎จัดทํางบการเงินเพ่ือ
รายงานตํอบุคคลภายนอก และเป็นข๎อมูลที่จําเป็นต๎องใช๎จัดทํารายงานประจําวันเพื่อใช๎ตัดสินใจใน
การบริหารงาน จึงควรจัดให๎มีข๎อมูลขําวสารที่เกี่ยวข๎องและแจกจํายข๎อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม
และทันเวลาให๎ฝ่ายบริหารและบุคลากรซ่ึงจําเป็นต๎องใช๎ข๎อมูลขําวสารนั้นเพื่อชํวยให๎ผู๎รับสามารถ
ปฏิบัติหน๎าที่ของตนได๎อยํางมีประสิทธิภาพการส่ือสารที่มีประสิทธิผลควรเป็นไปอยํางกว๎างขวาง 
มีการส่ือสารข๎อมูลทั้งจากระดับบนลงลํางจากระดับลํางขึ้นบน และในระดับเดียวกันภายในองคก์าร 
นอกเหนือจากการส่ือสารภายในองค์การแล๎วควรมีการส่ือสารที่เพียงพอกับบุคคลอ่ืนภายนอก
องค์การด๎วยเพื่อให๎สามารถรับข๎อมูลจากผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องหรือมีสํวนได๎สํวนเสียจากภายนอก
เพื่อให๎เกิดประโยชน์ตํอหนํวยงาน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551, หน๎า 23) 

ในการศึกษาหัวข๎อ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไปใช๎จริง นี้สามารถแบํง
ออกเป็นตัวชี้วัดยํอย 2 ตัว คือ 1) การประยุกต์ใช๎ในการบริหาร และ 2) การนําข๎อมูลไปใช๎ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

   6.4.1 การประยุกต์ใช้ในการบริหาร หมายถึง วิธีการที่องค์การนําเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซ่ึงได๎แกํ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือกระบวนการที่ใช๎ในการรวบรวมเก็บรักษา วิเคราะห์
จัดการและเผยแพรํสารสนเทศ ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันขององค์การ จากการศึกษา
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาเพิ่มประสิทธิภาพ           
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การเรียนรู๎ ซ่ึงท้ังหมดก็มีความเห็นตรงกันวําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีผลกระทบใน
ทางบวก ตํอความสามารถในการบริหารจัดการและการเป็นองค์การการเรียนรู๎ ชํวยเสริมสร๎าง    
ความเข๎าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวํางเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเป็นองค์การเรียนรู๎ และ
เทคโนโลยีที่รวมท้ังระบบคอมพิวเตอร์ และระบบส่ือสารที่มีความเร็วสูง โดยนําข๎อมูล เสียง และวี
ดีทัศน์มาเชื่อมโยงกัน เพื่อให๎ได๎สารสนเทศตามที่ต๎องการ นอกจากนี้ยังทําเป็นระบบอิงความรู๎เพื่อ
จัดเก็บความรู๎เอาไว๎ในระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบที่ผู๎ใช๎สามารถนําไปใช๎ได๎งํายขึ้น เชํน บันทึก
อยูํในแถบเสียง เชํน การบันทึกเสียงการประชุม การบรรยาย การสัมมนา บันทึกอยูํในแฟ้มนําเสนอ
ทางคอมพิวเตอร์ ซ่ึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
เทคโนโลยีใหมํท่ีใช๎ในการประมวลผลสารสนเทศ ได๎แกํ ไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องประมวลผลคํา
และเครื่องที่สามารถประมวลผลได๎โดยอัตโนมัติอ่ืน ๆ เครื่องสมองกลเหลํานี้เป็นนวัตกรรรมที่
มนุษยชาติสร๎างขึ้นมาเพื่อรวบรวม ผลิต ส่ือสารบันทึก เรียบเรียงใหมํ และแสดงผลประโยชน์จาก
สารสนเทศ โลกได๎ประสบพบเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญหลายอยําง เริ่มต๎นจากการผลิตไมโคร
โพรเซสเซอร์  ซ่ึงเป็นวงจรสําคัญที่สุดของเครื่องคอมพิวเตอร์  เป็นวงจรที่ ซับซ๎อน และมี
องค์ประกอบอิเล็กทรอนิกส์ ขนาดจิ๋วรํวมล๎านส่ิง แตํทั้งนี้ถูกยํอสํวนให๎เหลือเพียงขนาดเทํากับเล็บ
นิ้วมือเทํานั้น โมโครโพรเซสเซอร์ได๎ทําให๎เกิดการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์สํวนบุคคลและโทรสาร  
เครื่องเลํนเกมส์และของเลํนนานาชนิด นอกจากนั้นยังมีการนําไปฝังไว๎ในอุปกรณ์อ่ืน ๆ เชํน  
เครื่องซักผ๎า ตู๎เย็นและยานพาหนะด๎วย ผลของการคิดค๎นเครื่องมือและส่ิงประดิษฐ์เหลํานี้ ทําให๎เกิด
การแพรํกระจายของอุปกรณ์เหลํานี้ไปท่ัวโลก เกิดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เกิดการเรียนรู๎เกี่ยวกับ
วิธีสร๎าง วิธีใช๎งานและการบํารุงรักษา แตํที่นําสนใจที่สุดก็คือ ได๎ทําให๎เกิดการเปล่ียนแปลงวิธีการ
และความคิดมากขึ้นในโลกยุคใหมํที่ได๎นําเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช๎ชํวยในการปฏิบัติงานและ
บรหิารจัดการนั้น บุคลากรทุกระดับ และทุกสายงานจะต๎องปฏิบัติงานตามหน๎าที่โดยใช๎ความรู๎มาก
ยิ่งขึ้นกวําแตํกํอน (ครรชิต มาลัยวงศ์, 2546, หน๎า 35) 

   6.4.2 การน าข้อมูลไปใช้ หมายถึง การนําเอาเทคโนโลยีมาใช๎สร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับ
สารสนเทศ ทําให๎สารสนเทศมีประโยชน์และใช๎งานได๎อยํางกว๎างขวางมากขึ้น เทคโนโลยี
สารสนเทศรวมไปถึงการใช๎เทคโนโลยีด๎านตําง ๆ ท่ีจะรวบรวม  จัดเก็บใช๎งาน สํงตํอ หรือส่ือสาร
ระหวํางกัน เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข๎องโดยตรงกับเครื่องมือ เครื่องใช๎ในการจัดการสารสนเทศ  
ซ่ึงได๎แกํ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รอบข๎าง เกี่ยวข๎องกับบุคลากร เกี่ยวข๎องกับการดําเนินงาน  
เพือ่ให๎ข๎อมูลเกิดประโยชน์สูงสุด เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นเทคโนโลยีที่ครอบคลุมเรื่องเกี่ยวกบั
การประมวลผลข๎อมูล ซ่ึงได๎แกํการใช๎เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การติดตํอส่ือสารระหวํางกันด๎วย   
ความรวดเร็ว การจัดการข๎อมูล รวมถึงวิธีการที่จะใช๎ข๎อมูลให๎เกิดประโยชน์สูงสุด  แตํละองค์การ
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เก็บและนําข๎อมูลทั้งในอดีตและปัจจุบันมาใช๎เพื่อการสนับสนุนการบรหิารความเส่ียงขององค์การที่
มีประสิทธิผล ข๎อมูลในอดีตจะทําให๎องค์การสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานจริงเทียบกับ
เป้าหมาย แผน และส่ิงที่คาดหวังตําง ๆ รวมถึงให๎ความเข๎าใจอยํางลึกซ้ึงวํา องค์การจะทํางาน
อยํางไรภายใต๎สภาวการณ์ตําง ๆและทําให๎ผู๎บริหารสามารถระบุความสัมพันธ์และแนวโน๎ม อีกทั้ง
สามารถคาดการณ์ผลการดําเนินงานในอนาคตได๎ นอกจากนี้  ข๎อมูลในอดีตยังชํวยเตือนผู๎บริหาร
ลํวงหน๎าให๎ทราบถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นซ่ึงผู๎บริหารควรให๎ความสนใจ ข๎อมูลปัจจุบันหรือ
ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพการณ์ปัจจุบันจะชํวยให๎องค์การตัดสินได๎วํา ความเส่ียงขององค์การยังอยูํ
ในชํวงความเบี่ยงเบนของความเส่ียงที่ยอมรับได๎(Risk tolerance) ตามที่กําหนดไว๎หรือไมํ ข๎อมูล
เหลํานั้นจะชํวยให๎ผู๎บริหารได๎เห็นสภาพความเส่ียงที่มีอยูํในกระบวนการทํางาน หรือหนํวยงาน  
รวมทั้งชํวยระบุผลที่ตํางจากส่ิงที่คาดหวังไว๎ในทันทีที่มีข๎อมูล (สมาคมผู๎ตรวจสอบภายในแหํง
ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย, 2551, หน๎า 117) 
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2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนปริยัติธรรม  
       แผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย 

2.3.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการน าองคก์าร  ประกอบดว๎ยผลงานของนักวิชาการตําง ๆ 
ดังนี ้

ธนภณ ภูํมาลา (2552, หน๎า 254) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดีใน
ประเทศไทย โดยใช๎วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาได๎แกํ ผู๎บริหารระดับสูง
และผู๎บริหารระดับกลางของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย รวมกลํุมตัวอยํางท้ังส้ินจํานวน 2,760 คน 
ผู๎วิจัยพบวํา การนําองค์การของการบริหารงานคุณภาพ มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยที่ดีในประเทศไทยในระดับสูง (.691) และการนําองค์การยังสามารถทํานาย     
ความแปรปรวนของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดีในประเทศไทยได๎ร๎อยละ 65.40 และเมื่อ
พิจารณาความสัมพันธ์ระหวําง การนําองค์การ ของการบริหารงานคุณภาพ กับ ตัวแปรเริ่มต๎น และ
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดีในประเทศไทยกับตัวแปรเริ่มต๎น ปรากฏวํา การนําองค์การ ของ
การบริหารงานคุณภาพ  สามารถทํานายความแปรปรวนของตัวแปรเริ่มต๎นได๎ร๎อยละ 42.19 และ
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดีในประเทศไทย สามารถทํานายความแปรปรวนของตัวแปร
เริ่มต๎นได๎ร๎อยละ 65.40 

สิทธิกร อ๎วนศิริ (2552, หน๎า 136-138 ) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของ
ปัจจัยที่สํงผลตํอผลการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลํุมตัวอยํางได๎แกํ ผู๎บริหารและครูวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ จํานวน 685 รูป/คน  ผู๎วิจัยพบวํา การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของ
ปัจจัยที่สํงผลตํอผลการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มี
ตัวแปร 7 ตัวแปร ที่เป็นปัจจัยสํงผลทางตรงและทางอ๎อมแตํผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาที่มีคําอิทธิพลเป็นบอกและคําอิทธิพลเป็นลบ เมื่อ
เรียงลําดับจากมากไปหาน๎อย ประกอบด๎วย ตัวแปรการมีสํวนรํวมของชุมชน ตัวแปรคุณลักษณะ
ของนักเรียน ตัวแปรภาวะผู๎นําของผู๎บริหารโรงเรียน ตัวแปรการประกันคุณภาพภายใน ตัวแปร
สภาพแวดล๎อมภายในโรงเรียน ตัวแปรคุณภาพของส่ือการเรียนการสอน และตัวแปรคุณภาพของ
ครู  สําหรับตัวแปรภาวะผู๎นําของผู๎บริหารโรงเรียน มีอิทธิพลทางตรงเป็นลบตํอตัวแปรผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก โดยมีคําอิทธิพบทางอ๎อมและอิทธิพลรวมเป็นบวกตํอตัวแปรผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบของตัวแปรภาวะผู๎นําของผ๎ูบริหารโรงเรยีน 
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ปรากฏวํา ความสามารถทางการบริหารของผู๎บริหารโรงเรียน และคุณลักษณะของผู๎บริหาร
โรงเรียน เป็นปัจจัยสําคัญที่สํงผลตํอตัวแปรภาวะผู๎นําของผ๎ูบริหารโรงเรียนตามลําดับ 

สิตาพร สายจันทร์ (2548, หน๎า 163) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยความสําเร็จที่มีผล
ตํอการประยุกต์ใช๎ระบบการบริหารคุณภาพทั้งทั้งองค์การ (TQM) ในองค์การที่ได๎รับรางวัลจาก
โครงการรางวัลคุณภาพแหํงชาติ  (Thailand Quality Award) การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อ
วิเคราะห์ลําดับความสําคัญของปัจจัยสํูความสําเร็จ (Critical Success Factor) ของการประยุกต์ใช๎
ระบบบริหารคุณภาพ TQM ตลอดจนเครื่องมือและเทคนิคทางคุณภาพที่ถูกประยุกต์ใช๎ในองค์การ
เหลํานี้ กลํุมตัวอยํางคือ องค์การที่ได๎รับรางวัลคุณภาพแหํงชาติ  (Thailand Quality Award) และ
รางวัลการบริหารสํูความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class) จากสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
รางวัลคุณภาพแหํงชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแหํงชาติ จากการศึกษากลํุมผู๎ตอบที่อยูํในระดับบริหาร  
ผู๎วิจัยพบวํา องค์การให๎ความสําคัญกับปัจจัยหลักด๎านการบริหารภายในองค์การเป็นอันดับแรก  
ตามด๎วยวัฒนธรรมและคนในองค์การ การบริหารภายนอกองค์การและระบบเทคนิค ตามลําดับ  
นอกจากนี้ ผลการศึกษายังอธิบายถึงปัจจัยรอง 15 ปัจจัยที่องค์การให๎ความสําคัญโดย 5 อันดับแรก 
คือ ความมุํงมั่นจากผู๎บริหารระดับสูง การมุํงเน๎นที่ลูกค๎า การมีสํวนรํวมของคนในองค์การ 
วัฒนธรรมในองค์การและการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามลําดับทั้งนี้เพื่อชํวยให๎องค์การสามารถ
ตัดสินใจเลือกพัฒนาปัจจัยนั้น ๆ ตามลําดับความสําคัญได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสม และเป็น      
การเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ให๎แกํองค์การตําง ๆ ที่ต๎องประสบความสําเร็จในการ
ประยุกต์ใช๎ระบบบริหารงานคุณภาพ TQM  

พันธ์ศกัดิ์ พลสารัมย์ (2540, หน๎า 158) ได๎ศึกษาเรื่อง “การพัฒนากระบวนการบริหารงาน
สถาบันอุมศึกษาตามแนวคิดการบริหารงานแบบมุํงคุณภาพทั้งองค์ การ” พบวํา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันที่มีความรู๎ความสามารถสูง ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์และมีความเป็นผู๎นําใน  
การใช๎เทคนิคการบริหารงานที่มุํงคุณภาพ ได๎มีการจัดทําทิศทางการพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2540 – พ.ศ.2554) กําหนดทิศทางให๎มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําอยําง
ชัดเจน การบริหารงานอยูํในระยะของการเปล่ียนแปลง เพือ่ให๎การบริการงานมีอิสระมากขึ้น กําลัง
ดําเนินการปฏิรูประบบงานบริหารวิชาการ มีความพร๎อมตํอรูปแบบการบริหารใหมํ ๆ คํอนข๎างสูง 
กระบวนการบริหารแบบมุํงคุณภาพท้ังองค์การ (TQM) ที่เหมาะสมสําหรับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประกอบด๎วย 8 ขั้นตอน คือ 1.การดําเนินการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ TQM 2.การสร๎างทีม
ดําเนินงาน TQM เพื่อนํารํอง 3.การนิยามและสํารวจความต๎องการของผู๎ใช๎บริการ 4.การสร๎าง
วิสัยทัศน์และกําหนดภารกิจ กําหนดระบบรางวัล 5.การกําหนดแผนการดําเนินงาน TQM              
6.การดําเนินการจัดตั้งทีมยํอย 7.การสร๎างความสัมพันธ์แตํละทีมยํอยตํางหนํวยงาน 8.การรายงาน
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ผลและกําหนดรางวัล ขั้นตอนแตํละขั้นตอนมีความเหมาะสมและเป็นไปได๎ในระดับมากในทุก
ขั้นตอน ยกเว๎นในด๎านความเหมาะสมของการกําหนดรางวัล มีคําเฉล่ียของความคิดเห็นระดับปาน
กลาง  

Stogdill (1974, p.152) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู๎นําตั้งแตํปี 2491 ผลวิจัยพบวํา การจะ
เสริมสร๎างภาวะผู๎นําหรือความเป็นผู๎นํา ควรคํานึงถึงคุณลักษณะของความเป็นผู๎นําที่สําคัญ 6 
ประเภท คือ 1) คุณลักษณะทางกาย ได๎แกํ อายุ ลักษณะทําทาง สํวนสูง และน้ําหนัก ได๎มีการศึกษา
ในส่ิงเหลํานี้ ซ่ึงจากการศึกษาค๎นคว๎าได๎พบวํามีลักษณะขัดแย๎งกัน กลําวคือหลายคนคิดวําท่ีปรึกษา
ที่มีประสิทธิภาพในโรงงานเหล็กกล๎าควรจะเป็นบุคคลที่มีรูปรํางใหญํ มีลักษณะกํายํา สูง 6 ฟุต 2 
นิ้ว น้ําหนักมากกวํา 200 ปอนด์ อยํางไรก็ตามการศึกษาค๎นคว๎าบางชิ้นเห็นวําแม๎ปัจจัยบางปัจจัย
ดังกลําวเกี่ยวข๎องสัมพันธ์กับความเป็นผู๎นําที่มีประสิทธิภาพ แตํเป็นไปได๎วําปัจจัยเกี่ยวกับ
สถานการณ์อ่ืน ๆ อาจจะมีผลกระทบตํอการเลือกการตัดสินใจของผู๎นําและความมีประสิทธิภาพ
ของผู๎นําที่ตามมา ตัวอยํางในหนํวยงานของกองทัพหรือหนํวยงานอ่ืนที่มีหน๎าที่บังคับให๎มี            
การปฏิบัติตามกฎหมาย อาจจะมีการระบุสํวนสูงและน้ําหนักผู๎ที่จะเข๎ามาทํางาน ซ่ึงแม๎จะได๎มี      
การกําหนดคุณสมบัติของผ๎ูเข๎ามาทํางานดังกลําว โดยหวังวําจะชํวยในการทํางานคือ ความเกรงกลัว  
แตํก็ไมํได๎หมายความวําจะเป็นหลักประกันความเป็นผู๎นําท่ีมีประสิทธิภาพจะเกดิขึน้เสมอไป 2) ภูมิ
หลังทางสังคม โดยทั่วไปผลจากการศึกษาสรุปได๎วํา สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมสูง คือ ข๎อดีหรือ
ข๎อที่มีประโยชน์ในการบรรลุหรือได๎มาซ่ึงสถานภาพความเป็นผู๎นํา บุคคลจากชั้นทางเศรษฐกิจ
สังคมท่ีต่ํากวําสามารถมาสํูตําแหนํงในโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบันมากกวําเมื่อ 50 ปีที่ผํานมา 
และผู๎นําตําง ๆ มีแนวโน๎มท่ีได๎รับการศึกษาดีขึ้นในปัจจุบันมากกวําในอดีตที่ผํานมา จากการศึกษา
ดังกลําวเป็นที่ยอมรับวําคุณลักษณะภูมิหลังทางสังคม เชํน การศึกษาเป็นคุณลักษณะหนึ่งที่ผู๎นํา
จะต๎องมีและเหมือนกับกรณีของรํางกาย ตําแหนํงความเป็นผู๎นํา นอกจากขึ้นอยูํกับปัจจัยทางสังคม
ดังกลําวข๎างต๎นแล๎ว อาจจะขึ้นอยูํกับปัจจัยอ่ืนด๎วย 3) สติปัญญา ความรู๎ ความสามารถ การศึกษา
เป็นจํานวนมากที่ได๎ตรวจสอบถึงความสัมพันธ์ระหวํางสติปัญญา ความรู๎  ความสามารถกับ
สถานภาพความเป็นผู๎นําแสดงหรือชี้ให๎เห็นวําผู๎นํามักจะมีลักษณะตํอไปนี้คือ พูดเกํง ตัดสินใจดี 
ความรู๎ดี อยํางไรก็ตามแม๎การศึกษาค๎นพบจะเป็นเชํนนั้นเสมอ แตํความสัมพันธ์ดังกลําวยังคงมี
จุดอํอนอยูํ  จะต๎องมีปัจจัยอ่ืน ๆ ประกอบด๎วยเสมอ กลําวคือไมํได๎ขึ้นอยูํกับปัจจัยหรือคุณลักษณะ
ดังกลําวแตํอยํางเดียว 4) บุคลิกภาพ การศึกษาค๎นคว๎าวิจัยได๎มีการตรวจสอบปัจจั ยทางด๎าน
บุคลิกภาพได๎เสนอแนะวํา ผู๎นําท่ีมีประสิทธิภาพมักจะมีคุณลักษณะของบุคลิกภาพดังนี้คือ มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง มีความระมัดระวังเป็นต๎น แม๎วําการค๎นพบเหลํานี้จะไมํแนํนอนในบางกลํุม บาง
โรงงานอุตสาหกรรม แตํก็ได๎ชี้แนะวํา คุณลักษณะของบุคลิกภาพต๎องได๎รับการพิจารณาในแนวคิด
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เกี่ยวกับความเป็นผู๎นํา 5) ลักษณะที่เกี่ยวกับงาน ผู๎นําตามคุณลักษณะแบบนี้จะมีความต๎องการ
ความสําเร็จ  ความรับผิดชอบสูง และมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ เป็นต๎น และ 5) ลักษณะตําง ๆ ทาง
สังคม ผลจากการศึกษาได๎เสนอแนะวําผู๎นําตามคุณลักษณะแบบนี้เป็นผู๎ที่ต๎องการมีสํวนรํวมใน
กิจกรรมตําง ๆ อยํางกระตือรือร๎น เป็นผู๎ท่ีชอบการติดตํอพบปะสังสรรค์กับบุคคลอ่ืน และให๎ความ
รํวมมือกับบุคคลตําง ๆ ดี ซ่ึงผ๎ูนําคนใดก็ตามท่ีมีคุณลักษณะดังกลําวมักจะมีสํวนที่ทําให๎ความเป็น
ปึกแผํนของกลํุมเหนียวแนํน 

2.3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ประกอบด๎วยผลงานของนักวิชาการ  
ตําง ๆ ดังนี้ 
 ธนภณ ภูํมาลา (2552, หน๎า 257) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดีใน
ประเทศไทย โดยใช๎วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาได๎แกํ ผู๎บริหารระดับสูง
และผู๎บริหารระดับกลางของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย รวมกลํุมตัวอยํางท้ังส้ินจํานวน 2,760 คน 
ผู๎วิจัยพบวํา การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ของการบริหารงานคุณภาพมีความสัมพันธ์ในทางบวก กับ     
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดีในประเทศไทยในระดับสูง (.698) และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
สามารถทํานายความแปรปรวนของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดีในประเทศไทยได๎ร๎อยละ 
62.79 และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหวําง การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ของการบริหารงานคุณภาพ
กับตัวแปรเริ่มต๎น และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดีในประเทศไทย กับตัวแปรเริ่มต๎น ปรากฏ
วํา การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของการบริหารงานคุณภาพ สามารถทํานายความแปรปรวนของตัวแปร
เริ่มต๎นร๎อยละ 41.39 และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดีในประเทศไทยสามารถทํานายความ
แปรปรวนของตัวแปรเริ่มต๎นร๎อยละ 62.79 
 Samuel C. Certo & J. Paul Peter (1990, p.121) องค์การที่ต๎องคาดการตัววัดและตัวบํงชี้ผล
การดําเนินการที่สําคัญ โดยต๎องกลําวถึงผลการดําเนินงานดั่งที่คาดการณ์ไว๎นี้  เปรียบเทียบ กับผล
การดําเนินงานของคูํแขํง เกณฑ์เปรียบเทียบเป้าประสงค์และผลการดําเนินงานที่ผํานมา 
 Thomas V. Bonoma (1985, p.12) โดยใช๎กลยุทธ์การเรียนรู๎  และการวัดผลที่สําคัญ
นอกจากนี้ การมุํงไปในทางเดียวกันและความสม่ําเสมอนี้ จะเป็นพื้นฐานในการกําหนดและส่ือสาร
กิจกรรมสําคัญที่ต๎องได๎รับการปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง ซ่ึงเป็นสํวนหนึ่งของงานประจําของทุก
หนํวยงาน การวัดผลการดําเนินงานเป็นอีกสํวนหนึ่งที่สําคัญเพื่อใช๎ติดตามผลการดําเนินงาน ทั้งนี้
แผนปฏิบัติงานยังรวมถึงแผนงานด๎านทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนกลยุทธ์โดยรวมขององค์การ 
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2.3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมุ่งเน้นผู้เรียน ประกอบดว๎ยผลงานของนักวิชาการตําง ๆ 
ดังนี ้

    ธนภณ ภูํมาลา (2552, หน๎า 261) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดีใน
ประเทศไทย โดยใช๎วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาได๎แกํ ผู๎บริหารระดับสูง
และผู๎บริหารระดับกลางของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย รวมกลํุมตัวอยํางท้ังส้ินจํานวน 2,760 คน 
ผู๎วิจัยพบวํา การมุํงเน๎นผู๎เรียน/ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียและการตลาดของ การบริหารงานคุณภาพ มี
ความสัมพันธ์ในทางบวก กับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดีในประเทศไทยในระดับสูง (.723) 
และการมุํงเน๎นผู๎เรียน/ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียและการตลาด สามารถทํานายความแปรปรวนของการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดีในประเทศไทยได๎ร๎อยละ 63.12 และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์
ระหวํางการมุํงเน๎นลูกค๎า ของการบริหารงานคุณภาพ กับ ตัวแปรเริ่มต๎นและการบริหารจัด การ
มหาวิทยาลัยที่ดีในประเทศไทย กับตัวแปรเริ่มต๎น ปรากฏวํา การมุํงเน๎นผู๎เรียน/ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย
และการตลาดของการบริหารงานคุณภาพ สามารถทํานายความแปรปรวนของตัวแปรเริ่มต๎น ร๎อย
ละ 49.14 และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดีในประเทศไทย สามารถทํานายความแปรปรวน
ของตัวแปรเริ่มต๎นได๎ร๎อยละ 63.12 

สิตาพร สายแสงจันทร์ (2548, หน๎า 168) ได๎ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยความสําเร็จที่มีผล
ตํอการประยุกต์ใช๎ระบบการบริหารงานคุณภาพท่ัวทั้งองคก์าร(TQM) ในองค์การที่ได๎รับรางวัลจาก
โครงการรางวัลคุณภาพแหํงชาติของไทย(Thailand Quality Award) ผู๎วิจัยพบวํา ในเรื่ององค์การให๎
ความสําคัญกับปัจจัยหลักด๎านการบริหารภายในเป็นอันดับแรก  ซ่ึงเทศบาลให๎ความสําคัญกับ        
การบรหิารภายในองค์การให๎มีประสิทธิภาพ มีการนํานโยบายมาสํูการปฏิบัติให๎เป็นรูปธรรม ลด
ขั้นตอน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เน๎นการมีสํวนรํวมของประชาชน เน๎นหลักความซ่ือสัตย์      
การมุํงเน๎นลูกค๎า และการมีสํวนรํวมของคนในองค์การ   

พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ (2540, หน๎า 158) ได๎ศึกษาเรื่อง “การพัฒนากระบวนการบริหารงาน
สถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดการบริหารงานแบบมุํงคณุภาพท้ังองคก์าร” พบวํา งานวิจัยนี้มีตัวชี้วัด
ด๎านการสนใจลูกค๎าและความพึงพอใจ ซ่ึงได๎มีการสํารวจความต๎องการของผู๎ใช๎บริการและให๎
ความสําคัญกับผู๎บริการ ซ่ึงเห็นได๎จากเทศบาลนครนนทบุรีมีกลํองรับฟังความคิดเห็นเพื่อเปิด
โอกาสให๎ผู๎รับบริการมีสํวนรํวมและแสดงความคิดเห็น หรือแสดงความคิดเห็น ข๎อร๎องเรียนผําน
ทางระบบอินเตอร์เน็ตและเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการกําหนดนโยบายการพัฒนา
โดยผํานตัวแทนของประชาชนและผลการวิจัยมีความสอดคล๎องกันคือ มีความเหมาะสมและอยูํใน
ระดับมากในทุกขั้นตอน  
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Leatz (1993, p.129) ได๎ศึกษาเรื่อง Total Quality Management Implementation The Effect 
of Forces for Change on Organization Development Change Tactics ผู๎วิจัยพบวํา มีการนํา
กระบวนการคุณภาพไปประยุกต์ใช๎ในการพัฒนาองค์การ ซ่ึงเทศบาลมีการคํานึงถึงกระบวนการ
คุณภาพ และให๎ความสําคัญผู๎รับบริการ รวมถึงวิธีการทํางานที่อํานวยความสะดวกและรวดเร็วแกํ
ผู๎รับบริการ มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยใหมํมาสนับสนุนการทํางาน และมีการสํารวจความ
คิดเห็นของผ๎ูรับบริการ 

2.3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัด-การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ ประกอบด๎วย
ผลงานของนักวิชาการตําง ๆ ดังนี้ 

ธนภณ ภูํมาลา (2552, หน๎า 265) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดีใน
ประเทศไทย  โดยใช๎วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ  ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาได๎แกํ ผู๎บริหารระดับสูง
และผู๎บริหารระดับกลางของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย รวมกลํุมตัวอยํางท้ังส้ินจํานวน 2,760 คน 
ผู๎วิจัยพบวํา การวัดผล -การวิเคราะห์และการจัดการความรู๎ ของการบริหารงานคุณภาพ มี
ความสัมพันธ์ในทางบวก กับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดี ในระดับ สูงมาก (0.789) และการ
วัดผล-การวิเคราะห์และการจัดการความรู๎ สามารถทํานายความแปรปรวนของการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยที่ดีในประเทศไทย ได๎ร๎อยละ 64.86 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหวําง การวัดผล-การ
วิเคราะห์และการจัดการความรู๎ ของการบริหารงานคุณภาพกับตัวแปรเริ่มต๎นและการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยที่ดีในประเทศไทย กับตัวแปรเริ่มต๎น  ปรากฏวํา การวัดผล-การวิเคราะห์และการ
จัดการความรู๎ ของการบริหารงานคุณภาพ สามารถทํานายความแปรปรวนของตัวแปรเริ่มต๎นร๎อยละ 
53.93 และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดีในประเทศไทย สามารถทํานายความแปรปรวนของ
ตัวแปรเริ่มต๎นได๎ร๎อยละ 64.86 

2.3.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมุ่งเน้นบุคลากร ประกอบด๎วยผลงานของนักวิชาการตําง 
ดังนี้ 

ธนภณ ภูํมาลา (2552, หน๎า 268) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดีใน
ประเทศไทย โดยใช๎วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาได๎แกํ ผู๎บริหารระดับสูง
และผู๎บริหารระดับกลางของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย รวมกลํุมตัวอยํางท้ังส้ินจํานวน 2,760 คน 
ผู๎วิจัยพบวํา การมุํงเน๎นคณาจารย์และบุคลากร ของการบริหารงานคุณภาพ มีความสัมพันธ์ใน
ทางบวก กับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดีในประเทศไทย ในระดับ สูงมาก ( .825) และ          
การมุํงเน๎นคณาจารย์และบุคลากร สามารถทํานายความแปรปรวนของการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยที่ดีในประเทศไทยได๎ร๎อยละ 65.98 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหวําง การมุํงเน๎น
คณาจารย์และบุคลากร ของการบริหารงานคุณภาพกับตัวแปรเริ่มต๎นและการบริหารจัดการ
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มหาวิทยาลัยที่ดีในประเทศไทย กับตัวแปรเริ่มต๎น ปรากฏวํา การมุํงเน๎นคณาจารย์และบุคลากร ของ
การบริหารงานคุณภาพ สามารถทํานายความแปรปรวนของตัวแปรเริ่มต๎นร๎อยละ 52.14 และการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดีในประเทศไทยสามารถทํานายความแปรปรวนของตัวแปรเริ่มต๎นได๎
ร๎อยละ 65.98 

อารีรัตน์ สุวรรณชัยจินดา และพัชสิรี ชมพูคํา (2551, หน๎า 117) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับแนวทาง            
การปฏิบัติตามหลักการบริหารจัดการที่ดีดา๎นการจัดการทรัพยากรบุคคลของบริษทัวิทยุการบินแหํง
ประเทศไทย จัด (บวท.) โดยใช๎วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ซ่ึงประกอบด๎วยการสนทนากลํุมของ
พนักงานและสัมภาษณ์เชิงลึกในระดับผ๎ูบริหาร พบวํา บวท. เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีบรรษัทภิบาลโดย
ภาพรวมในระดับท่ียอมรับได๎ โดยมีบรรษัทภิบาลด๎านการจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดีมาก ไมํวําจะ
เป็นในเรื่องการสรรหาวําจ๎างพนักงาน การพิจารณาให๎รางวัลและสวัสดิการ การประเมินผล
พนักงาน การสํารวจความพึงพอใจของ พนักงาน การพิจารณาให๎รางวัลและสวัสดิการ                     
การประเมินผลงานพนักงาน การสํารวจความพึงพอใจของพนักงาน ตลอดจนมีหลักเกณฑ์ คูํมือ 
การมอบหมายที่ชัดเจน สอดคล๎องกับ 3 มิติ ของบรรษัทภิบาล ซ่ึงได๎แกํ มิติโครงสร๎างและ
กระบวนการ มิติจริยธรรมและคุณธรรม และมิติความสามารถและภูมิปัญญา 

 
2.3.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกระบวนการ ประกอบด๎วยผลงานของนกัวิชาการ

ตําง ๆ ดังนี ้
ธนภณ ภูํมาลา (2552, หน๎า 271-172) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดี

ในประเทศไทย โดยใช๎วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาได๎แกํ ผ๎ูบริหารระดับสูง
และผู๎บริหารระดับกลางของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย รวมกลํุมตัวอยํางท้ังส้ินจํานวน 2,760 คน 
ผูว๎ิจัยพบวํา การจัดการกระบวนการของการบริหารงานคุณภาพมีความสัมพันธ์ในทางบวก กับการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดีในประเทศไทย ในระดับสูงมาก (0.797) และการจัดการกระบวนการ 
สามารถทํานายความแปรปรวนของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดีในประเทศไทยได๎ร๎อยละ 
65.29 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหวําง การจัดการกระบวนการ ของการบริหารงานคุณภาพ กับ
ตัวแปรเริ่มต๎นและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดีในประเทศไทย กับตัวแปรต๎น ปรากฏวํา        
การจัดการกระบวนการของการบริหารงานคุณภาพ สามารถทํานายความแปรปรวนของตัวแปร
เริ่มต๎นร๎อยละ 53.55 และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดีในประเทศไทย สามารถทํานายความ
แปรปรวนของตัวแปรเริ่มต๎นได๎ร๎อยละ 65.29 

สมศักดิ์ ดลประสิทธ์ิ (2539, หน๎า 146) ได๎ศึกษาเรื่อง การนําเสนอรูปแบบระบบการบริหาร
คุณภาพแบบมุํงคุณภาพท้ังองค์การในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด มีการประยุกต์ใช๎กับงานวิจัยนี้
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ในเรื่องแนวคิดและหลักการ ที่นํามาประยุกต์ใช๎ คือ ได๎มีการนําแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพทั่วทั้ง
องค์การมาปรับใช๎กับองค์การภาครฐั ซ่ึงงานวิจัยนี้ได๎นํากรณีศึกษาของเทศบาลนครนนทบุรี ซ่ึงเป็น
หนํวยงานภาครัฐที่ดําเนินการให๎บริการแกํประชาชน จึงต๎องให๎ความสําคัญกับการจัดการและการ
บริหารกระบวนการภายในเทศบาลให๎มีประสิทธิภาพสูงสุด สนองตอบความต๎องการของ
ผู๎ใช๎บริการโดยคํานึงถึงความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจสุงสุด 

Gartner, Tanya (2002, p.74) ความจําเป็นทางด๎านความคลํองตัว กลําวคือ ความรวดเร็ว
และยืดหยุํน เพื่อปรับตัวให๎เข๎ากับความเปล่ียนแปลง หลักสูตรหรือส่ิงตําง ๆ ที่องค์การจัดให๎แกํ
กิจกรรมทั้งหลายที่ประสานกันให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎  หรือส่ิงที่ชํวยในการแสวงหาทางวิชาการและ
วิทยาศาสตร์ รวมทั้งหลักสูตรตําง ๆ หลักสูตรระดับปริญญา การวิจัย การขยายบริการออกสํู
ภายนอก การบริการ โครงการรํวมมือตําง ๆ และการไปเรียนตํอตํางประเทศ การออกแบบหลักสูตร
และรายวิชาที่เปิดสอน จําเป็นต๎องระบุประเด็นสําคัญในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์
ในการวัด การสังเกต และจังหวะการเข๎าไปมีบทบาทในกระบวนการเรียนรู๎ โดยมีความตั้งใจให๎
กิจกรรมตําง ๆ เกิดขึ้นเร็วที่สุดในกระบวนการเรียนการสอน 

Car (1995, p.139) ได๎ศึกษาเรื่อง “A Case Study of the Implementation of TQM at the 
Memorial Student Center at Texas A&M University : The Impact on Organizational Structure” 
ผู๎วิจัยพบวํา การทํางานโดยใช๎ทีม TQM นั้น มีผลตํอการปรับปรุงการทํางาน ซ่ึง Malcolm Braldrige 
มีตัวชี้วัดด๎านการจัดการกระบวนการคุณภาพ  เน๎นการพัฒนาคุณภาพเป็นสําคัญ มีการปรับปรุง    
การทํางานอยํางตํอเนื่องให๎ได๎รับความสะดวกและรวดเร็ว ลดขั้นตอนที่ยุํงยาก และมีการทํางานเป็น
ทีม พัฒนากระบวนการทํางานให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 164 

2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการบริหารจัดการที่ดีของโรงเรียนปริยัติธรรม  
        แผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย 

2.4.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ หลักความพร้อมรับผิด ประกอบด๎วยผลงานของนักวิชาการ
ตําง ๆ ดังนี้   

กัมปนาท วัชรธนาคม (2553, หน๎า 245) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 โดยกลุ่มตัวอย่างคือผู้บริหาร
โรงเรียนในฝันในเขตภาคตะวันออกจํานวน 6 โรงเรียน ใช๎แบบสอบถามระดับการปฏิบัติและระดับ
ความสําเร็จในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล แล๎วนําข๎อมูลมาวิเคราะห์เพื่อกําหนดเป็นเกณฑ์
เป้าหมาย เป็นการวิจัยผสมผสานระหวํางเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผู๎วิจัยพบวํา 1) ระดับการ
ปฏิบัติในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชํวงชั้นที่ 1-2 โดยรวมอยูํใน
ระดับมาก เรียงจากมากไปหาน๎อย ได๎แกํ หลักการมีสํวนรํวม หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ 
หลักนิติธรรม หลักความคุ๎มคํา และหลักความโปรํงใส  2) ระดับความสําเร็จในการบริหารตามหลัก     
ธรรมาภิบาลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชํวงชั้นที่ 1-2 โดยรวมอยูํในระดับมากเรียงจากมากไปหา
น๎อย ได๎แกํ หลักการมีสํวนรํวม หลักคุณธรรม หลักความโปรํงใส และความรับผิด หลักนิติธรรม 
และหลักความคุ๎มคํา 

ธนภณ ภูํมาลา (2552, หน๎า 243) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดีใน
ประเทศไทย โดยใช๎วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาได๎แกํ ผู๎บริหารระดับสูง
และผู๎บริหารระดับกลางของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย รวมกลํุมตัวอยํางท้ังส้ินจํานวน 2,760 คน 
ผู๎วิจัยพบวํา การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดีในประเทศไทย ที่เน๎นด๎านหลักความรับผิดชอบ อยูํ
ในระดับดีมาก โดยแสดงออกใน ลักษณะที่ 1 ความรับผิดชอบตามสิทธิและหน๎าที่ เมื่อพิจารณาถึง
ความกระตือรือร๎นในการแก๎ปัญหาขององค์การ-นิสิตนักศึกษาจัดเป็นอันดับแรก คิดเป็นร๎อยละ 
4.11  ลักษณะที่ 2 การบริหารงานอยํางมีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาถึง การสร๎างเสริมคํานิยมใหมํที่
เน๎นการบริหารจัดการที่ดี  มีความเป็นวิชาชีพให๎กับบุคลากร  คิดเป็นอันดับแรก ร๎อยละ 4.15 สํวน
อันดับรอง คือ มาตรการกํากับดูแลการดําเนินงานที่แนํนอน สม่ําเสมอ โดยสามารถรักษากรอบการ
ดําเนินงานไว๎ได๎อยํางตํอเนื่อง คิดเป็นร๎อยละ 4.14 
 นรากร พลหาญ (2552, หน๎า 104) ได๎ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์การบริหารงานตามหลัก       
ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ โดยการเลือกประชากรตัวอยํางคือ ผ๎ูบริหารงานมหาวิทยาลัย
ตามโครงสร๎างการบริหาร เชํน ผู๎อํานวยการ คณบดีหรือรองคณบดีฝ่ายบริหาร ประชากรฝ่าย
ปฏิบัติการ ได๎แกํ บุคลากร/เจ๎าหน๎าที่ท่ีสังกัดสํวนงานตําง  สํุมตัวอยํางแบบหลายขั้นตอน  รวมจํานวน
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ตัวอยํางท้ังส้ิน 240 คน ผู๎วิจัยพบวํา ระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของสํวนงานตําง ๆ ใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ มีระดับการปฏิบัติงานในภาพรวมอยูํในระดับคํอนข๎างสูง และเมื่อพิจารณาใน
แตํละด๎านพบวํา การปฏิบัติงานตามหลักความคุ๎มคํามีระดับสูงที่สุด รองลงมาคือการปฏิบัติงานตาม
หลักความรับผิดชอบ หลักความโปรํงใส หลักคุณธรรม หลักการมีสํวนรํวม และการปฏิบัติงานตาม
หลักนิติธรรม ตามลําดับ 
 อภิสิทธ์ิ หนุนภักดี (2552, หน๎า 130) ได๎ศึกษา ธรรมาภิบาลในภาคประชาสังคม เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ ที่ผ๎ูวิจัยมุํงค๎นหาองค์ความรู๎จากสภาพความเป็นจริงที่เป็นอยูํตามธรรมชาติ โดยเลือกกลํุม
ตัวอยํางจาก 3 องค์การได๎แกํ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน สมาคมสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน และ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย ผู๎วิจัยพบวํา หลักความรับผิดชอบ จาก      
การสัมภาษณ์ผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญได๎กลําวถึงประเด็นความรับผิดชอบประกอบไปด๎วย การสร๎าง
วัฒนธรรมการทํางานอยํางรับผิดชอบ ผู๎บริหารเป็นแบบอยํางของความรับผิดชอบ และหากให๎อิสระ
ตํอการทํางานมากไปทําให๎เจ๎าหน๎าที่ขาดความรับผิดชอบ ดังนั้นความรับผิดชอบจะเห็นได๎จาก
วัฒนธรรมการทํางานอยํางรับผิดชอบ และมีผ๎ูบริหารที่เป็นต๎นแบบ ซ่ึงองค์การได๎สํงเสริมให๎เกิดการ
ทํางานที่มีความรับผิดชอบอยํางตํอเนื่องและพยายามพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางา นอยูํ
ตลอดเวลาให๎ทันตํอเหตุการณ์ เพื่อรองรับปัญหาที่เกิดขึ้น สํวนปัญหาการขาดความรับผิดชอบของ
เจ๎าหน๎าที่ใช๎วิธีการแก๎ไขด๎วยการให๎โอกาสปรับปรุงตนเองและปรึกษาหารือเพื่อปรับปรุงการทํางาน
ให๎ดีขึ้น 
 ชนิษ์ฐภัค สิงหลก (2549, หน๎า 69) ได๎ศึกษา การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหาร
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาเอกชน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ใน 5 ด๎านคือด๎านหลักนิติธรรม 
ด๎านหลักคุณธรรม ด๎านหลักความโปรํงใส ด๎านหลักการมีสํวนรํวมและด๎านหลักความรับผิดชอบ  
กลํุมตัวอยํางท่ีใช๎ในการวิจัย คือ ครูระดับมัธยมศึกษาเอกชน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ผู๎วิจัยพบวํา 
1.การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาเอ กชน เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด๎านพบวําอยูํในระดับมาก และ 2. การเปรียบเทียบระดับการ
ปฏิบัติการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผ๎ูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาเอกชน เขตวัฒนา 
ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามวุฒิการศึกษาต่ํากวําปริญญาตรี หรือปริญญาตรี หรือสูงกวํา
ปริญญาตรี มีความคิดเห็นโดยรวมตํอการบริหารแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อ
พิจารณารายด๎าน พบวํา ด๎านหลักคุณธรรมและด๎านหลักความรับผิดชอบ ครูมีความคิดเห็นแตกตําง
กัน  

สถาบันพระปกเกล๎า (2549,หน๎า 142) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ระบบหลักสํานึกรับผิดชอบ 
พบวํามีลักษณะสําคัญอยํางน๎อย 6 ประการ ดังนี้ การที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนวําต๎องการบรรลุ
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เป้าหมายอะไร มีวิธีการหรือกลยุทธ์อยํางไรให๎บรรลุเป้าหมาย และมีกําหนดเวลาบรรลุเป้าหมาย 
(Clear intention) การที่บุคลากรในองค์การมีความรู๎สึกรํวมกันวําพวกตนเป็นเจ๎าของและสํานึกวํา
ทุกคนในองค์การตํางมีสํวนรํวมเป็นเจ๎าของไปด๎วยกัน มิใชํเป็นองค์การของคนหนึ่งคนใด
(Interlocking ownership) ต๎องมีวิธีการทํางานหรือกลไกภายในองค์การ เพื่อชวํยให๎การทํางานบรรลุ
เป้าหมายไว๎ ซ่ึงวิธีการหรือกลไกดังกลําว ได๎แกํ การประสานงาน การให๎เวลา การส่ือสาร            
การตัดสินใจ (Effective execution) การที่ไมํปลํอยคนอ๎ูงาน เกี่ยงงาน ไมํยอมปรับปรุงตัวแม๎ให๎
โอกาสแล๎ว จะต๎องไมํลังเลที่จะจัดการกับคนเหลํานี้ เพราะจะเป็นอุปสรรคตํอการทํางานในองค์การ 
(Relentless attack of dysfunctional habits) ต๎องวางแผนสํารองไว๎เพราะถ๎าเกิดเหตุสุดวิสัยจะได๎มี
การแก๎ไขสถานการณ์ได๎ทัน (Responsive Recovery) ต๎องมีการนําวิธีการวัด ประเมินผลลัพธ์แบบ
ใหมํ และ ยกยํองผู๎ที่ทํางานได๎ตามเป้าหมายหรืออีกนัยหนึ่ง  ไมํนําระบบอุปถัมภ์มาใช๎ใน             
การประเมินผลงาน (Ruthless measuring of results) 
 เฉลิมชัย สมทํา (2547, หน๎า 49) ได๎วิจัยเรื่อง การบริหารโดยใช๎หลักธรรมาภิบาลของ
ผู๎บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เลยเขต 2 พบวํา ผู๎บริหารสถานศึกษาใช๎หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา อยูํในระดับ
มาก เรียงตามลําดับ คือ หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักการมีสํวนรํวม 
หลักความคุ๎มคํา และหลักความโปรํงใส ในด๎านหลักความรับผิดชอบ ข๎อที่ได๎คะแนนสูงสุดคือ มี
ความตั้งใจและเอาใจใสํตํอการปฏิบัติงาน การสํารวจดูแลและให๎ความชํวยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา
ตําง ๆ 
 ทวีศิลป์ กุลนภาดล (2547, หน๎า 223) ได๎ศึกษา การพัฒนาตัวบํงชี้การบริหารกิจการที่ดี
สําหรับการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบวํา องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ คือ ความเป็นอิสรเสรีภาพ
ทางวิชาการ การมีสํวนรํวมความรับผิดชอบตรวจสอบได๎ และความโปรํงใสในการบริหารกิจการ
เป็นองค์ประกอบที่สําคัญของการบิหารกิจการที่ดี  สําหรับการเป็นมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ โดย
องค์ประกอบท่ีมีคําน้ําหนักสูงท่ีสุด คือ องค์ประกอบทางด๎านความรับผิดชอบตรวจสอบได๎ในการ
บริหารกิจการ โดยผลการทดสอบของโมเดลโครงสร๎างตัวบํงชี้การบริหารกิจการที่ดีสําหรับการ
เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกับข๎อมูลเชิงประจักษ์ มีความสอดคล๎องกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 สุวรรณ ทองคํา (2545, บทคัดยํอ) สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานประถมศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี ผ๎ูวิจัยพบวํา 1) ผู๎บริหารโรงเรียนสํวนใหญํบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลในระดับมาก 2) วัยวุฒิ คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์การบริหาร และ
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ขนาดโรงเรียนที่ผ๎ูบริหารโรงเรียนดํารงตําแหนํงอยูํมีสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
โรงเรียนมีความสัมพันธ์กันทุกด๎าน อยํางมีนัยสําคัญ 
 ถวิลวดี บุรีกุล, วันชัย วัฒนศัพท์, ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, พรศักดิ์ ผํองแผ๎ว, พัชรี สิโรรส, อัมพร 
ธํารงลักษ์ และคนอ่ืน ๆ (2549, หน๎า 82) คณะนักวิจัยชุดนี้สังกัดอยูํในสถาบันพระปกเกล๎าและ
สถาบันการศึกษาช้ันนําของไทยหลายแหํง ได๎ศึกษาเรื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการที่ดี เสนอตํอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
โดยใช๎ตัวชี้วัดความเป็นธรรมาภิบาล ในมิติทั้งหมด 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
หลักความโปรํงใส หลักการมีสํวนรํวม และสํานึกรับผิดชอบ หลักความคุ๎มคํา โดยจะมีตัวชี้วัดยํอย
ของตัวชี้วัดเหลํานี้อีก 81 หลัก นําไปสํูการสร๎างแบบสอบถามทั้งหมด 246 ข๎อ โดยทําการสอบถาม
หนํวยงานในลักษณะข๎อมูลทุติยภูมิ 108 ข๎อ สอบถามข๎าราชการในฐานผู๎ให๎บริการ 99 ข๎อ และ
ประชาชนผู๎รับบริการ 36 ข๎อ แบํงเป็น 3 กลํุมงาน คือ กลํุมงานด๎านเศรษฐกิจ กลํุมงานด๎านบริการ 
กลํุมงานด๎านความมั่นคง สอบถามทั้งหมด 10 หนํวยงาน ใน 10 จังหวัด  ในการวิเคราะห์ข๎อมูล 
ผู๎วิจัยได๎กําหนดคะแนนรวมแตํละหลักเป็น 0 ถึง 1 ตามระดับจากน๎อยไปมากสุด ผลการศึกษาพบวํา 
หลักการบริหารจัดการที่ดีทั้ง 6 หลักมีความเหมาะสม และแตํละกลํุมงานมีระดับคะแนนในแตํละ
หลักแตกตํางกัน สามารถสะท๎อนลักษณะองค์การนั้น ๆ ได๎ แตํการใช๎ข๎อมูลทุติยภูมิของหนํวยงาน
กลางเพื่อวัดการบริหารจัดการที่ดีในภาพรวมของประเทศ พบวํา บางหลักไมํสามารถใช๎ได๎ เพราะ
ไมํมีการจัดเก็บข๎อมูล คณะผู๎วิจัยแนะนําให๎ใช๎ข๎อมูลทั้ง 2 ประเภทประกอบกัน รวมทั้งควรมีการ
จัดทําการสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมกลํุม (Focus group) เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลประกอบการอธิบาย
ผลจากการวัดเชิงปริมาณ 

คีสัน กุสลานุภาพ (2536, หน๎า 3) ให๎คําอธิบายเกี่ยวกับหลัก Accountability วําหมายถึง        
ความรับผิดชอบ ซ่ึงมี 2 ลักษณะคือ ความรับผิดชอบของข๎าราชการ ในอันที่จะให๎บริการตํอ
สาธารณะตามเป้าหมายที่กําหนด ความรับผิดชอบที่มีตํอบุคคล ได๎แกํ ผู๎บังคับบัญชาหรือผู๎
มอบหมายงานเป็นการให๎สัญญาทางใจวํา ผู๎ปฏิบัติงานยินดีจะกระทําหน๎าที่นั้นเพื่อให๎ ผู๎ อ่ืน
มอบหมาย 
 Melvin (1998, p.80) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับ ความกระตือรือร๎นในการแก๎ปัญหาขององค์การ จะ
มีลักษณะสําคัญอยํางน๎อย 6 ประการดังนี้ ประการแรก การที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนวําต๎องการบรรลุ
เป้าหมายอะไร ประการที่สอง การที่บุคลากรในองค์การมีความรู๎สึกรํวมกันวําพวกตนเป็นเจ๎าของ 
ประการที่สาม ต๎องมีวิธีการทํางานหรือกลไกภายในองค์การ เพื่อชํวยให๎การทํางานบรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว๎ ประการที่ส่ี การที่ไมํปลํอยคนอ๎ูงาน เกี่ยงงาน ไมํยอมปรับปรุงตัวแม๎จะให๎โอกาสแล๎ว 
จะต๎องไมํลังเลที่จะจัดการกับคนเหลํานี้ ประการที่ห๎า ต๎องวางแผนสํารองไว๎เพราะถ๎าเกิดเหตุ
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สุดวิสัยจะได๎มีการแก๎ไขสถานการณ์ได๎ทัน ประการที่หก ต๎องมีการนําวิธีการวัด / ประเมินผลลัพธ์
แบบใหมํ และยกยํองผู๎ที่ทํางานได๎ตามเป้า หรืออีกนัยหนึ่ง  ไมํนําระบบอุปถัมภ์มาใช๎ในการ
ประเมินผลงาน 
 Romzek (1987,p.193) ปัจจุบันที่ประเทศตําง ๆ อยูํภายใต๎กระแสของการปฏิรูประบบ
ราชการที่ซ่ึงมีความพยายามท่ีจะลดบทบาทของระบบราชการ  เปล่ียนวัฒนธรรมระบบราชการจาก
ที่เน๎นกฎระเบียบมาสํูการทํางานที่เน๎นความริเริ่มสร๎างสรรค์และผลงาน(Result base management) 
ซ่ึงการบรรลุผลได๎นั้นข๎าราชการหรือหนํวยงานต๎องมีความยืดหยุํนและอิสระที่จะทํางาน กลไก 
Accountability ที่เน๎นกฎระเบียบ ขั้นตอน ควรมีการทบทวนในบริบทเชํนนี้ เห็นวํา Accountability 
นั้น เกี่ยวข๎องกับการที่ข๎าราชการหรือหนํวยงานมีความรับผิดชอบตํอการทํางานให๎บรรลุผล 

2.4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ หลักความคุ้มค่า ประกอบด๎วยผลงานของนักวิชาการตําง ๆ 
ดังนี้ 

ธนภณ ภูํมาลา (2552, หน๎า 245) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดีใน
ประเทศไทย โดยใช๎วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาได๎แกํ ผู๎บริหารระดับสูง
และผู๎บริหารระดับกลางของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย รวมกลํุมตัวอยํางท้ังส้ินจํานวน 2,760  คน 
ผู๎วิจัยพบวํา การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดีในประเทศไทย ที่เน๎นด๎านหลักความคุ๎มคํา อยูํใน
ระดับมาก โดยแสดงออกใน ลักษณะที่ 1 การใช๎ทรัพยากรให๎เกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อพิจารณาถึง 
การมีเป้าหมายชัดเจนในการบริหารจัดการ-ใชท๎รัพยากรให๎เกิดประโยชน์สูงสุด อันดับแรก คิดเป็น
ร๎อยละ 4.23 อันดับรองได๎แกํ แผนการดําเนินงานเพื่อรณรงค์ให๎บุคลากรรํวมมือรํวมใจกันประหยัด
ทรัพยากร-พลังงาน คิดเป็นร๎อยละ 4.22 ลักษณะที่ 2 การดําเนินงานที่เน๎นผลงานด๎านการบริหาร  
เมื่อพิจารณาถึง การให๎ความสําคัญกับนิสิตด๎วยการให๎บริการที่มีคุณภาพ  จัดเป็นอันดับแรก  คิด
เป็นร๎อยละ 4.16 อันดับรอง ผลการดําเนินการให๎บริการสาธารณะที่สามารถสํงเสริม การพัฒนาของ
สังคมในทุก ๆ ด๎าน คิดเป็น ร๎อยละ 4.12 สุดท๎ายมีการกําหนดขั้นตอน-กระบวนการ-ระยะเวลา-
มาตรการให๎บริการบุคลากรที่ชัดเจน คิดเป็นร๎อยละ 4.12 

อภิสิทธ์ิ หนุนภักดี (2552, หน๎า 131) ได๎ศึกษา ธรรมาภิบาลในภาคประชาสังคม เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ที่ผู๎วิจัยมุํงค๎นหาองค์ความรู๎จากสภาพความเป็นจริงที่เป็นอยูํตามธรรมชาติ โดย
เลือกกลํุมตัวอยํางจาก 3 องค์การได๎แกํ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน สมาคมสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน และ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย ผู๎วิจัยพบวํา ความคุ๎มคําเป็น
การจัดการทรัพยากรขององค์การให๎เกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงประกอบด๎วย บุคคล และระบบงาน  
จากการสัมภาษณ์ผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญได๎กลําวถึงประเด็นที่เกี่ยวข๎องกับความคุ๎มคําประกอบไปด๎วย 
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การถํายทอดประสบการณ์ให๎แกํสมาชิกในองค์การ การสนับสนุนเรื่องการศึกษา การสร๎างระบบ
คําตอบแทนความมั่นคงและความก๎าวหน๎า การใช๎ระบบเทคโนโลยีให๎เกิดประโยชน์สูงสุด 

ศิริยา โถแก๎ว (2549, หน๎า 113) ได๎ศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล กรณีศึกษา
โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา จังหวัดสมุทรปราการ ประชากรเป็นผู๎บริหารสถานศึกษาจํานวน 16 คน 
ครูผู๎สอนจํานวน 25 คน ของโรงเรียนสิริวุฒิวิทยา เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตรสํวนประมาณคํา และแบบสอบถามแบบปลายเปิด สถิติที่ใช๎คือ คําร๎อยละ คําเฉล่ีย คําเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผู๎วิจัยพบวํา สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนสิริวุฒิวิทยาอยูํใน
ระดับมาก การบริหารแบํงเป็น 6 หลัก ได๎แกํ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรํงใส 
หลักการมีสํวนรํวม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ๎มคํา และเมื่อพิจารณาเป็นรายหลักพบวํา 
หลักความคุ๎มคํา มีคําเฉล่ียอยูํในระดับสูงสุด ในขณะที่หลักการมีสํวนรํวมมีคําเฉล่ียอยูํในระดับ
ต่ําสุด 

สถาบันพระปกเกล๎า (2549, หน๎า 90) ดัชนีที่ใช๎วัดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
ไทย  คือ  ดัชนีทางด๎านเศรษฐกิจมหภาค การพัฒนาทางตลาดการเงิน  ทรัพยากรมนุษย์รัฐบาล
โครงสร๎างพื้นฐานทางเศรษฐกิจการพัฒนา และวิจัยทางด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม ความสามารถในการบริหารและจัดการของภาคเอกชน 

เฉลิมชัย สมทํา (2547,หน๎า 49) ได๎วิจัยเรื่อง การบริหารโดยใช๎หลักธรรมาภิบาลของ
ผู๎บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เลยเขต 2 พบวํา ผู๎บริหารสถานศึกษาใช๎หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา อยูํ ในระดับ
มาก เรียงตามลําดับ คือ หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักการมีสํวนรํวม 
หลักความคุ๎มคํา และหลักความโปรํงใส ในด๎านหลักความคุ๎มคํา ข๎อที่ได๎คะแนนสูงสุดคือ การจัด
และดูแลให๎มีการใช๎อาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียนให๎เป็นประโยชน์ตํอการเรียนการสอน 

ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ (2545, หน๎า 158) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง ธรรมาภิบาลในความหมาย
ของภาครัฐ เอกชน และประชาชน : กรณีโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร๎อนถํานหิน หินกรูด ตํอ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยประยุกต์แนวคิดธรรมาภิบาลในการอธิบายปรากฏการณ์ความขัดแย๎ง
ของกรณีดังกลําว ทั้งนี้เพื่อพัฒนาแบบจําลองเชิงปฏิบัติการ และข๎อเสนอเชิงทฤษฎี สําหรับแนวคิด
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย โดยผู๎วิจัยใช๎องค์ประกอบธรรมาภิบาล 8 ประการ คือ หลักนิติธรรม 
ความรับผิดชอบ ความโปรํงใสตรวจสอบได๎ ความคุ๎มคํา การมีสํวนรํวม ความเสมอภาค และ
ฉันทานุมัติ เป็นกรอบในการวิจัย โดยวิเคราะห์ผํานบทบาทของภาครัฐ เอกชน และประชาชน  
ผู๎วิจัยพบวํา หลักนิติธรรม คือ ศูนย์กลางของหลักตําง ๆ ในการสร๎างธรรมาภิบาลในมุมมองของ
ภาครัฐ ในสํวนของภาคเอกชน หลักธรรมภิบาลที่ภาคเอกชนยึดถือ และให๎ความสําคัญเป็นพิเศษ
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มากกวําหลักอ่ืน ๆ คือ หลักนิติธรรม และหลักความคุ๎มคํา ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในขณะที่
หลักการมีสํวนรํวม คือหัวใจของภาคประชาชน ในการที่จะสร๎างธรรมาภิบาล ภาคประชาชนเห็นวาํ 
ประชาชนควรได๎รับโอกาสมีสํวนรํวมทุกขั้นตอน ไมํวําจะเป็นขั้นตอนของการกําหนดนโยบาย  
ขั้นตอนของการดําเนินการโครงการ  

ดนัย  เทียนพุฒ (2542, หน๎า 35) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับ หลักความคุ๎มคํา พบวําควรครอบคลุมถึง  
ดัชนีที่วัดประโยชน์สูงสุดแกํสํวนรวมในการบริหารการจัดการและการใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํอยําง
จํากัด ดัชนีวัดการประหยัด และดัชนีวัดความสามารถในการแขํงขัน เครื่องชี้ผลในการปฏิบัติหรือ
การประเมินผลของการดําเนินการนั้น  มีผู๎เสนอแนวคิดในการวัดผลสําเร็จของการวัดผลสําเร็จของ
การดําเนินกิจกรรมทั้งด๎านการผลิต การบริหาร ซ่ึงสามารถประยุกต์ใช๎ในภาคเอกชนและภาครัฐ  
คือ Kaplan และ Norton ได๎เขียนเรื่อง The Balanccd scorccard ในปี 1996 กลําวถึงตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ของธุรกิจ(Key performance indicator : KPls) 

ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี (2540, หน๎า 52) การบริหารจัดการใช๎ทรัพยากรเพื่อให๎เกิดประโยชน์สูงสุด
แกํสํวนรวม ซ่ึงจากทรัพยากรที่ประเทศมีอยูํอยํางจํากัด จะนํามาใช๎ในกิจกรรมตํางๆ ทําให๎เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนสํวนใหญํหรือเกิดประโยชน์ที่มากกวําต๎นทุนที่เสียไปในการนํา
ทรัพยากรเหลํานั้นมาใช๎ซ่ึงก็คือการพิจารณาดัชนีด๎านการเงินนั่นเอง การวิเคราะห์ด๎านเศรษฐกิจ
และการเงินนี้มีข๎อแตกตํางกัน 

ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงษ์ (2537,หน๎า 7) อัตราผลประโยชน์ตํอต๎นทุน แสดงถึงสัดสํวนระหวําง
ผลประโยชน์(Benefits ) ที่ได๎รับท้ังหมดกับมูลคําของต๎นทุนที่ใช๎ทั้งหมด ผลประโยชน์สุทธิแสดง
ถึงผลตํางระหวํางผลประโยชน์ที่ได๎รับทั้งหมดลบด๎วยต๎นทุนที่ใช๎ทั้งหมดลบด๎วยต๎น ทุนที่ใช๎
ทั้งหมด คิดเป็นร๎อยละของบางสํวนหรือของทั้งหมดสําหรับมิติที่ไมํใชํตัวเงิน ( Handling Non-
monetary Detriment With Part / Whole  Percentaging ) ในบางกรณีผลประโยชน์หรือผลได๎รับไมํ
สามารถวัดเป็นตัวเงินได๎แตํสามารถกําหนดเป็นคะแนนสํวนคําใช๎จํายจะอยูํในรูปตัวเงิน 

Robyn (2001, p.47) การวิเคราะห์ด๎านเศรษฐกิจนั้น ดอกเบี้ยของทุนจะไมํถูกแยกและหัก
ออกจากผลตอบแทนเบื้องต๎น เพราะดอกเบี้ยเป็นสํวนหนึ่งของผลตอบแทนตํอเงินทุนที่มีไว๎ใน
สังคมโดยสํวนรวม สํวนการวิเคราะห์ด๎านการเงินจะต๎องนําดอกเบี้ยมาหักออกกํอนจะนํามา
คํานวณหากระแสผลประโยชน์สําหรับดอกเบี้ยที่จํายให๎กับแหลํงเงินทุนภายนอก ซ่ึงนับเป็นต๎นทุน
คําใช๎จําย แตํดอกเบี้ยท่ีจํายให๎กับผ๎ูรํวมโครงการไมํนํามาคิดเป็นต๎นเหตุ 

Frumkin (1900, p.207) การประหยัดทรัพยากร – พลังงาน เป็นการทําให๎มูลคําของการ
ผลผลิตหรือผลประโยชน์สูงกวําต๎นทุนในการผลิต  หรือการทํากําไรให๎เกิดประโยชน์ดังกลําวการ
ประหยัดดัชนีด๎านการเงินนั่นเอง  ซ่ึงประกอบไปด๎วยผลิตภาพการผลิต( Productivity) แสดงถึง
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ประสิทธิภาพในการผลิตสินค๎าและบริการของประเทศ มีวิธีการในการวัด 2 วิธีคือ วดัจากผลิตภาพ
ของแรงงานตํอชั่วโมง(Labor hour productivity) และผลิตภาพของปัจจัยหลายชนิด (Multifactor 
productivity) 

2.4.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด๎วยผลงานของ
นักวิชาการตําง ๆ ดังนี้ 

ธนภณ ภูํมาลา(2552, หน๎า 246) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดีใน
ประเทศไทย โดยใช๎วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาได๎แกํ ผู๎บริหารระดับสูง
และผู๎บริหารระดับกลางของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย รวมกลํุมตัวอยํางท้ังส้ินจํานวน 2,760 คน 
ผู๎วิจัยพบวํา การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดีของประเทศไทย ที่เน๎นด๎านหลักการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์อยูํในระดับมาก โดยแสดงออกใน ลักษณะที่ 1 การพัฒนาความสามารถ เมื่อพิจารณาถึง     
การพัฒนาทักษะของบุคลากรให๎สามารถปฏิบัติงาน ได๎ทันกับการเปล่ียนแปลงอยูํเสมอ จัดเป็น
อันดับแรก คิดเป็นร๎อยละ 4.12 อันดับสอง มีการนําแนวคิดใหมํ ๆ  มาใช๎ในการพัฒนาความสามารถ
ของบุคลากรอยํางเป็นระบบ คิดเป็นร๎อยละ 4.08 ลักษณะที่ 2 การสร๎างความไว๎วางใจ ความผูกพัน
ตํอองค์การ เมื่อพิจารณาถึง การจัดกิจกรรมเพื่อสํงเสริมความสัมพันธ์ระหวํางบุคลากร จัดเป็น
อันดับแรก คิดเป็นร๎อยละ 4.15 อันดับรอง กลําวถึงบุคลากรในมหาวิทยาลัยมีความผูกพันตํอ
องค์การ คิดเป็นร๎อยละ 4.14 

Alan(2004, p.173) นโยบายด๎านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สามารถดึงดูดรักษาพัฒนา
บุคลากรที่มีทักษะและความรู๎ที่มีคุณคําในปัจจุบันและอนาคตหรือไมํ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ตํอ
เป้าหมายทั้ง 3 ระดับ ถ๎าทักษะและความรู๎ที่อยูํเมื่อต๎องการเสมอ เป็นประโยชน์ขององค์การ และ
บุคลากรเป็นการสร๎างประสบการณ์ และสร๎างความเป็นอยูํที่ดี และการมองวําตนเองมีคํา ซ่ึงมีผลดี
ของจิตใจอยํางมาก ความคุ๎มคํา (Cost effective) ความคุ๎มคําของนโยบายด๎านการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ สามารถประเมินได๎ในเรื่องคําตอบแทน ประโยชน์ที่ได๎รับสัดสํวนการลาออกจากงาน การ
ขาดงาน การนัดหยุดงาน เป็นต๎น ต๎นทุนเหลํานี้สามารถพิจารณาได๎ สําหรับองค์การบุคคลและ
สังคมโดยรวม การสอดคล๎องเข๎ากันได๎ (Congruence) ระหวําง ฝ่ายบริหารและพนักงานทั่วไป กลํุม
ตํางๆ พนักงาน เจ๎าหน๎าที่ องค์การ และชุมชน พนักงาน เจ๎าหน๎าที่ และครอบครัวของเขา พนักงาน
ด๎วยกันเอง 

Gree, P.C.(1999, p.22) ขีดความสามารถด๎านทักษะ และความสามารถในการแสดงออก 
(Performance skill and competencies) เป็นส่ิงที่จะบํงบอกวํา องค์การต๎องการบุคคลที่มีลักษณะ
บุคลิกภาพ การมีปฏิสัมพันธ์อยํางไร  จึงจะเป็นไปในรูปแบบเดียวกับองค์การทีต่๎องการหรือเป็นไป
ตามวัฒนธรรม คํานิยม หรือความเชื่อขององค์การ 
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Bruce A. Pasternack and Albert. J Viscio (1998, p.142) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็น
การสร๎างจุดเดํนของธุรกิจที่สามารถเชื่อมโยงกับภารกิจและคุณคําขององค์การได๎ ( Value chain) 
เป็นพื้นฐานของข๎อเสนอที่มีคุณคําสมารถวัดผลได๎ตามขอบเขตระยะเวลา คุณคํา และต๎นทุน เป็น
ทรัพย์สินขององค์การและองค์การมีหน๎าที่จะต๎องพัฒนาและบริหารจัดการให๎ได๎อยํางเหมาะสม 
เป็นพื้นฐานที่จะนําไปสํูหํวงโซํด๎านคุณคาํ (Value chain) มีสํวนประกอบด๎านการจัดการอยํางบูรณา
การอันจะนําไปสํูหน๎าที่ทางธุรกิจ (Business functions) ได๎แกํ ความรู๎แลทักษะตํางๆ ขององค์การ
กระบวนการทางธุรกิจและโครงการองค์การ ระบบการสนับสนุนและเทคโนโลยี มีสภาพของ
สินทรัพย์และทรัพยากรตํางๆ 

Rylatt and Lohan (1995, p.59) การกําหนดกลยุทธ์การวางแผนธุรกิจ(Startegic and 
Business) การวางแผนกลยุทธ์ขององค์การจะต๎องตรวจสอบทั้งจุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และ
อุปสรรคขององค์การที่มีความสัมพันธ์อยํางสูงกับระดับความสามารถของพนักงาน องค์การอาจได๎
พบกับความสามารถของบุคลากรซ่ึงเป็นทรัพยากรที่มีคําท่ีสุด ที่จะทําให๎องค์การได๎เปรียบทางการ
แขํงขันและมีโอกาสที่จะสร๎างอํานาจทางการตลาดแตํในทางตรงกันข๎าม การขาดความสามารถ
เฉพาะด๎าน ในเชิงการแขํงขัน ก็อาจเป็นอุปสรรคตํอความสําเร็จขององค์การได๎  การสรรหาและ   
การคัดเลือก (Recruiting and selecting) 

Conway (1994, p.56-58) การประยุกต์ใช๎ขีดความสามารถ ขีดความสามารถ สามารถนําไป
ประยุกต์ และปรับใช๎ในการปฏิบัติ และกิจกรรมตํางๆ คือ กิจกรรมเพื่อให๎ได๎ผลลัพธ์ตามที่ต๎องการ 
(Management for result) รวมถึง กิจกรรมเพื่อทําความเข๎าใจกับตลาดและลูกค๎าจากการประเมิน
ความสามารถขององค์การ (Knowing the market, caring for customers) กิจกรรมเพื่อการจัดการคน 
(Managing people) กิจกรรมเพื่อการวิเคราะห์ข๎อมูลและการพิจารณาตัดสินใจ ( Analyzing and 
Applying Judgment) กิจกรรมเพื่อการแก๎ปัญหาและการตัดสินใจ (Solving problems and making 
Decision) กิจกรรมเพื่อการวางแผนในระยะยาว (Planning for the long tern) และกิจกรรมเพื่อสร๎าง
ประสิทธิผลในการทํางานบนพื้นฐานของบุคคล (Being effective on an individual basic) 

2.4.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ  หลักองค์การแห่งการเรียนรู้  ประกอบด๎วยผลงานของ
นกัวิชาการตําง ๆ ดังนี้ 

ธนภณ ภูํมาลา (2552, หน๎า 247) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดีใน
ประเทศไทย โดยใช๎วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาได๎แกํ ผู๎บริหารระดับสูง
และผู๎บริหารระดับกลางของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย รวมกลํุมตัวอยํางท้ังส้ินจํานวน 2,760 คน 
ผู๎วิจัยพบวํา การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดีในประเทศไทย ที่เน๎นด๎านหลักองค์การแหํงการ
เรียนรู๎โดยอยูํในระดับมาก โดยแสดงออกใน ลักษณะที่ 1 การพัฒนาการเรียนรู๎ เมื่อพิจารณาถึง 
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บุคลากรของมหาวิทยาลัย ได๎เข๎ารับการศึกษาอบรมตรงตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ จัดเป็นอันดับแรก 
คิดเป็นร๎อยละ 4.14 อันดับรอง คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยนําความรู๎ที่ได๎รับจากการเรียนรู๎มาใช๎
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน คิดเป็นร๎อยละ 4.10 ลักษณะที่ 2 การจัดการความรู๎  เมื่อพิจารณาถึง         
การแลกเปล่ียนความรู๎-ความรํวมมือกับหนํวยงานภายนอกอยูํเสมอ คิดเป็นร๎อยละ 4.13 

สถาบันพระปกเกล๎า (2549 หน๎า 112-113) การศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการ
องค์การการเรียนรู๎ของนักวิชาการหลายทําน  พบวําการจัดการเรียนรู๎แบํงเป็นการจัดการเรียนรู๎ใน
ระบบและการจัดการเรียนรู๎นอกระบบ ซ่ึงมีประเด็นสําคัญของการจัดการความรู๎  มีหลักสําคัญ 4  
ประการ ได๎แกํ 1) ให๎คนหลากหลายทักษะ หลากหลายวิธีคิด ทํางานรํวมกันอยํางสร๎างสรรค์          
2)รํวมกันพัฒนาวิธีทํางานในรูปแบบใหมํๆเพื่อบรรลุประสิทธิผล  มีประสิทธิภาพในการทํางาน      
3)มีการทดลองและเรียนรู๎จนในที่สุดขยายเป็นวิธีทํางานแบบใหมํ  4)นําความรู๎จากภายนอกมาใช๎
อยํางเหมาะสม นอกจากนี้ องค์การแหํงการเรียนรู๎  ยังประกอบด๎วยหลักสําคัญ 5 ประการ ได๎แกํ     
1)การคิดเชิงระบบ 2)การสร๎างทักษะพลังแหํงตน 3)แบบจําลองความคิด 4)การสร๎างวิสัยทัศน์
รํวมกัน  และ 5)การเรียนรู๎รํวมกันเป็นทีม  อีกประการหนึ่งการบริหารการจัดการด๎านองค์การแหํง
การเรียนรู๎นั้น ยังสามารถนําหลักบริหารจัดการถํายทอดความรู๎โดยทางอ๎อม  ผํานทางประเพณี  
พิธีกรรม วัฒนธรรม และการจัดการถํายทอดความรู๎และแหลํงความรู๎เพ่ือการศึกษาของชุมชนที่ผําน
มาแหลํงความรู๎ดั้งเดิมในชุมชน ยังคงมีบทบาทหน๎าที่ถํายทอดความรู๎ให๎กับสมาชิกในชุมชนโดย
ตํอเนื่อง แม๎บทบาทเนื้อหาบางสํวนจะลดลง  ถูกแทนที่และสูญหายไปบ๎าง  แตํยังคงมีกลไกที่มีสํวน
ผลักดัน และต๎านทานตํอกระแสการเปล่ียนแปลงจากภายนอก  ที่ไมํอาจทําลายได๎   คือ  
ความสัมพันธ์ระบบเครือญาติที่เหนียวแนํน  และระบบความเชื่อความศรัทธาของชุมชน นอกจากนี้
รูปแบบของกระบวนการสร๎างเครือขํายการเรียนรู๎  ยังมีองค์- ประกอบ หลักของเครือขํายการเรียนรู๎  
ได๎แกํ  คน  ความรู๎  และทรัพยากรกระบวนการเรียนรู๎ในเครือขํายมีการนําความเชื่อวัฒนธรรม  
ประเพณี  ของท๎องถ่ินเป็นฐานในการสร๎างความตระหนักตํอปัญหา  สมาชิกเรียนรู๎รํวมกันโดยใช๎
เวทีแลกเปล่ียนการเรียนรู๎  และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบทางการเพื่อถํายทอดวิทยาการ
สมัยใหมํในการแก๎ปัญหาของชุมชนเข๎มแข็ง  ได๎แกํ  การศึกษาประสบการณ์จากชุมชนอ่ืน/ 
การศึกษาดูงาน / การทัศนศึกษา  การสนทนาปรึกษาหารือ  และเปล่ียนความคิดเห็น  การประชุม
อยํางเป็นทางการการปฏิบัติจริง 

ประเวศ  วะสี (2547, หน๎า 54-55)  ศึกษาการจัดการบริหารราชการแผํนดินให๎ได๎ผลนั้น  
ต๎องใช๎ความรู๎  8  ขั้นตอน  ตาม  “ธรรมจักรความรู๎”  ในการทํางาน  ซ่ึงต๎องโยงมาสํูฐานความรู๎หมด
ทุกขั้นตอน  ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติจะสร๎างความรู๎สํงเข๎ามาที่ฐานความรู๎  ถ๎าบริหารราชการ
แผํนดินโดยใช๎ฐานความรู๎ก็จะได๎ผล  แตํถ๎าไมํใช๎ฐานความรู๎เพียงแตํเดา  คาดคะเนอยํางนั้นอยํางนี้  
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การทํางานก็ไมํได๎ผล  ถ๎าระบบราชการและระบบการเมืองต๎องการใช๎ผลการวิจัย  ความต๎องการใช๎
ผลการวิจัยจะป้อนกลับไปทําให๎ระบบวิจัยทั้งระบบดีขึ้น  

ประเวศ วะสี(2547, หน๎ า 53 ) ได๎ใ ห๎ความหมายการจัดการ เรี ยนรู๎  ( Knowledge 
management) หมายถึง การจัดการเอาความรู๎ที่มีอยูํแล๎วในตัวคนออกมาแลกเปล่ียนเรียนรู๎ ยกระดับ
ให๎เป็นความรู๎ที่มีประโยชน์มากขึ้น และนํามาพัฒนาคนและพัฒนางาน นอกจากนี้ยังได๎ให๎
ความหมาย องค์การเรียนรู๎ คือองค์การที่เป็นเครือขํายการเรียนรู๎ ทุกสํวนสัมพันธ์กันด๎วยการเรียนรู๎ 
คณะกรรมการก็ตอ๎งเรียนรู๎ไมํใชํเอาแตํอํานาจ ประธานก็ต๎องเรียนรู๎ไมํเอาแตํอํานาจผู๎ปฏิบัติทุกคนมี
ความรู๎อยูํในตัว เอาความรู๎มาแลกเปล่ียนเรียนรู๎ให๎เป็นความรู๎ที่สูงขึ้น ใช๎งานได๎ดีขึ้น 

2.4.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ หลักการบริหารจัดการ ประกอบด๎วยผลงานของนักวิชาการ
ตําง ๆ ดังนี้ 

ธนภณ ภูํมาลา (2552, หน๎า 248-249)  ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดี
ในประเทศไทย  โดยใช๎วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ  ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาได๎แกํ ผู๎บริหาร
ระดับสูงและผู๎บริหารระดับกลางของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย  รวมกลํุมตัวอยํางทั้งส้ินจํานวน 
2,760  คน ผู๎วิจัยพบวํา  การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดีในประเทศไทย ที่เน๎นด๎านหลักการ
บริหารจัดการ อยูํในระดับมาก  โดยแสดงออกใน ลักษณะที่ 2 กลยุทธ์ในการบริหาร  เมื่อพิจารณา
ถึงกําหนดวิสัยทัศน์  ของมหาวิทยาลัยรํวมกันทั้งองค์การ จัดเป็นอันดับที่ 1  คิดเป็นร๎อยละ 4.31  
อันดับสอง คือการดําเนินการทบทวนกลยุทธ์  ในการบริหารโดยพิจารณาจากความคุ๎มคําตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร๎อยละ 4.22  ลักษณะที่ 2  การบริหารแบบมีสํวนรํวม  เมื่อพิจารณา
ถึง บุคลากรทุกฝ่าย  ของมหาวิทยาลัยมีสํวนรํวมในการจัดทําแผนกลยุทธ์ คิดเป็นร๎อยละ 4.19  
ลักษณะที่ 3 การกระจายอํานาจ เมื่อพิจารณาถึง การกระจายงบประมาณไปยังฝ่ายตําง อยํางเป็น
ธรรม คิดเป็นร๎อยละ 4.14 

พระมหาไพโรจน์ กนโก นวลสําลี (2546, หน๎า 1) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียน
การสอนของครูอาจารย์โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา กลํุม
ตัวอยําง ได๎แกํ ครูอาจารย์ที่สอนประจําอยูํในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัด
นครราชสีมาในปีการศึกษา จํานวน 136 รูป/คน พบวํา ครูอาจารย์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา มีปัญหาการจัดการเรียนการสอนอยูํในระดับปานกลาง ทั้งใน
ภาพรวมและเป็นรายด๎าน โดยด๎านที่มีคําเฉล่ียสูงสุดได๎แกํ ด๎านส่ือการเรียนการสอน รองลงมา 
ได๎แกํ ด๎านหลักสูตร ด๎านกิจกรรมการเรียนการสอน และด๎านการวัดผลและประเมินผล ตามลําดับ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อทั้ง 4 ด๎าน พบวํา มีปัญหาอยูํในระดับมาก เชํน คูํมือครูในแตํละรายวิชามีไมํ
เพียงพอกับความต๎องการของครูผู๎สอน คูํมือประกอบการใช๎หลักสูตรมีไมํเพียงพอกับความต๎องการ
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ของครูผู๎สอน ขาดห๎องปฏิบัติการสําหรับใช๎จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเฉพาะวิชา ขาดแคลน
งบประมาณที่จะให๎การสนับสนุนในการผลิตดส่ือการเรียนการสอน เป็นต๎น ในด๎านการจัดการ
เรียนการสอนของครูบรรพชิตและครูฆราวาส โดยภาพรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกนั เมื่อพิจารณา
เป็นรายข๎อพบวํา ครูที่เป็นบรรพชิตมีปัญหามากกวําครูที่เป็นฆราวาสในประเด็นการไมํเข๎าใจ
จุดประสงค์ของหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ขาดการวางแผนด๎านการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ขาดความรู๎และทักษะในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ 
และมีดําเนินการวัดผลและประเมินผลให๎เป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการเรียนรู๎ และ
นอกจากนี้ยังพบวําครูประจํามีปัญหามีมากกวําครูพิเศษ 
 ถวิลวดี  บุรีกุล (2546,หน๎า18) ได๎ศึกษาตัวแปรเกี่ยวกบั การบริหารจัดการ พบวํา ไมํใชํเรื่อง
ใหมํแตํเป็นส่ิงท่ีมีมาพร๎อมกับการมีอารยธรรมของมนุษย์  ดังนั้น  อาจให๎ความหมายของการ “การ
ปกครอง”  หรือ  “การบริหารจัดการ”  คือ  กระบวนการของการตัดสินใจและกระบวนการที่มีการ
นําผลของการตัดสินใจไปปฏิบัติ  วําการปกครองหรือการบริหารจัดการอาจถูกใช๎ไปหลายสถานะ  
เชํน  ในเรื่องของการปกครองหรือการบริหารงานเอกชน  การปกครองหรือการบริการงานในระดับ
นานาชาติ  ระดับชาติ  หรือระดับท๎องถ่ิน 

2.4.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ประกอบดว๎ย
ผลงานของนักวิชาการตําง ๆ ดังนี ้

ธนภณ ภูํมาลา (2552, หน๎า 250) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดีใน
ประเทศไทย  โดยใช๎วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ  ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาได๎แกํ ผู๎บริหารระดับสูง
และผู๎บริหารระดับกลางของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย รวมกลํุมตัวอยํางท้ังส้ินจํานวน 2,760  คน 
ผู๎วิจัยพบวํา การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดีในประเทศไทย  ที่ เน๎นด๎านหลักเทคโนโลยี
สารสนเทศการส่ือสาร อยูํในระดับมาก  โดยแสดงออกในลักษณะที่ 1  เครือขํายสารสนเทศ  เมื่อ
พิจารณาถึง การนําเทคโนโลยีการส่ือสาร มาใช๎ในหนํวยงานเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทํางาน  
จัดเป็นอันดับท่ี 1  คิดเป็นร๎อยละ 4.23 อันดับรอง คือ มีการนําข๎อมูลสารสนเทศไปใช๎ในการจัดทํา
นโยบาย-แผนเชิงกลยุทธ์ คิดเป็นร๎อยละ 4.17  ลักษณะที่ 2  การเข๎าถึงสารสนเทศ  เมื่อพิจารณาถึง 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถเข๎าถึงเครือขํายสารสนเทศได๎อยํางสะดวก  จัดเป็นอันอับท่ี 1 ร๎อย
ละ 4.16  อันดับรอง มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาทักษะของผู๎ปฏิบัติงานเครือขํายสารสนเทศอยําง
ตํอเนื่อง คิดเป็นร๎อยละ 4.11  ลักษณะที่ 3 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช๎จริง  เมื่อพิจารณาถึง 
การที่ประชาชนสามารถติดตํอสอบถามข๎อมูล แสดงความคิดเห็นผํานทางเครือขํายสารสนเทศ  ของ
มหาวิทยาลัยได๎ คิดเป็นร๎อยละ 4.22 
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ดนัย  เทียนพุฒ (2546, หน๎า 210)  ได๎ศึกษาเกี่ยวกับ การใช๎เทคโนโลยีกับการพัฒนา HR  
พบวํา ในด๎านของการเป็นผู๎นําทางความรู๎  ความคิดทั้งธุรกิจ HR  เป็นส่ิงที่ผู๎เชี่ยวชาญทั้งหลายนัก
ปฏิบัติที่อยูํในองค์การ  จะต๎องเรียนรู๎และปรับตัวอยํางไรให๎เข๎าใจในรูปแบบหรือโมเดลของการ
พัฒนา HR ด๎วยเทคโนโลยี   การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาเพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนรู๎  ซ่ึงทั้งหมดก็มีความเห็นตรงกันวําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  มีผลกะทบใน
ทางบวก  ตํอความสามารถในการบริหารจัดการและการเป็นองค์การเรียนรู๎ ชํวยเสริมสร๎างความ
เข๎าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวํางเทคโนโลยี และความเป็นองค์การเรียนรู๎ และเทคโนโลยีรวมท้ัง
ระบบคอมพิวเตอร์และระบบส่ือสารที่มีความเร็วสูง  โดยนําข๎อมูลเสียง และวีดีทัศน์มาเชื่อมโยงกัน 
เพื่อให๎ได๎สารสนเทศตามที่ต๎องการ  นอกจากนี้ยังจัดทําเป็นระบบอิงความรู๎เพื่อจัดทําความรู๎เอาไว๎
ในระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบที่ผ๎ูใช๎สามารถนําไปใช๎ได๎งํายขึ้น เชํน  บันทึกอยูํในแถบเสียง  เชํน  
การเสียง  การประชุม  การบรรยาย  การสัมมนา  บันทึกอยูํในแฟ้มนําเสนอทางคอมพิวเตอร์จึงจะ
เกิดประโยชน์สูงสุด  ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นการกระตุ๎นให๎เกิด
นวัตกรรมในการทํางานในหลายๆ ด๎าน 

ดนัย  เทียนพุฒ (2546, หน๎า 210) ได๎ศึกษาการใช๎เทคโนโลยีกับการพัฒนา HR พบวําใน
ด๎านของการเป็นผู๎นําทางความรู๎ ความคิดทั้งธุรกิจและ HR เป็นส่ิงท่ีผู๎เชี่ยวชาญทั้งหลายจําเป็นต๎อง
รํวมกันสร๎างไมํวําจะเป็นผู๎เชี่ยวชาญด๎านที่ปรึกษาธุรกิจผู๎รู๎คืออาจารย์จากสถาบันการศึกษาและ    
นักปฏิบัติที่อยูํในองค์การ  จะต๎องเรียนรู๎และปรับตัวอยํางให๎เข๎าใจในรูปแบบหรือโมเดลของ       
การพัฒนา HR ด๎วยเทคโนโลยีซ่ึงสามารถสรุปเป็นตัวอยํางรูปแบบการเรียน e-learning ด๎วย
เทคโนโลยี  DL  
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ตารางท่ี 2.1 สรุปแหลํงท่ีมาของตัวแปรในงานวิจัย 
ตัวแปร แหล่งที่มา 

ตัวแปรต้น หลักการบริหารจัดการที่ดีของโรงเรียน  
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย 
IV1 หลักความพร้อมรับผิด 
       IV1.1 การมีเป้าหมายที่ชัดเจน 
       IV1.2 การสร๎างความเป็นเจ๎าของรํวมกัน 
       IV1.3 การบริหารงานอยํางมีประสิทธิภาพ 
       IV1.4 ระบบติดตามและประเมินผล 
       IV1.5 การบริหารผลงาน 

จาก ทศธรรม : ตัวชี้วัดการบริหาร กิจการบ้านเมืองท่ีดี ของ
สถาบันพระปกเกล๎า พ.ศ.2549  หลักที่ 5 หลักสํานึกแหํง      
ความรับผิดชอบ ประกอบด๎วย 6 องค์ประกอบ ดังนี ้
     1)การบริหารงานอยํางมีประสิทธิภาพ 
     2)การมีเป้าหมายที่ชัดเจน 
     3)การมีการสร๎างความเป็นเจ๎าของรํวมกัน 
     4)การมีระบบติดตามและประเมินผล 
     5)การจัดการกับผู๎ไมํมผีลงาน 
     6)การมีแผนสํารอง 

      IV2 หลักความคุ้มค่า 
       IV2.1 การประหยัด 
       IV2.2 การใช๎ทรัพยากรให๎เกิดประโยชน์สูงสุด 
       IV2.3 ศักยภาพในการแขํงขัน 

จาก ทศธรรม : ตัวชี้วัดการบริหาร กิจการบ้านเมืองท่ีดี ของ
สถาบันพระปกเกล๎า พ.ศ.2549  หลักที่ 6 หลักความคุ๎มคํา 
ประกอบด๎วย 3 องค์ประกอบ ดังนี ้
     1)การประหยัด 
     2)การใช๎ทรัพยากรให๎เกิดประโยชน์สูงสุด 
     3)ศักยภาพในการแขํงขัน 

IV3 หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
       IV3.1 การจัดการอยํางบูรณาการ 
       IV3.2 การติดตํอสื่อสาร 
       IV3.3 การเช่ือมโยงในการทํางาน 
       IV3.4 การพัฒนาความสามารถของบุคลากร 

จาก ทศธรรม : ตัวชี้วัดการบริหาร กิจการบ้านเมืองท่ีดี ของ
สถาบันพระปกเกล๎า พ.ศ.2549  หลักที่ 7 หลักการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด๎วย 10 องค์ประกอบ ดังนี ้
     1)การจัดการอยํางบูรณาการ 
     2)การติดตํอสื่อสารในองค์กร 
     3)บริการปฏิบัตงิานอยํางคุ๎มคํา 
     4)สร๎างสรรค์และสร๎างเสริม 
     5)มีการเช่ือมโยงในการทํางาน 
     6)มีการพัฒนาความสามารถ 
     7)มีระบบคัดเลอืและเลิกจ๎างที่เป็นธรรม 
     8)สร๎างความไว๎วางใจในองค์กร 
     9)มีความผูกพันองค์กร 

IV4 หลักองค์การแห่งการเรียนรู้ 
       IV4.1 การปรับตัวเข๎ากับสิ่งแวดล๎อม 
       IV4.2 การพัฒนาการเรียนรู๎จากภายใน 
      IV4.3 การนําองค์ความรู๎มาใช๎ในการปฏิบัติงาน 

จาก ทศธรรม : ตัวชี้วัดการบริหาร กิจการบ้านเมืองท่ีดี ของ
สถาบันพระปกเกล๎า พ.ศ.2549  หลักที่ 8 หลักการเป็นองค์กร
แหํงการเรียนรู๎ ประกอบด๎วย 7 องค์ประกอบ ดังนี ้
     1)การปรับตัวเข๎ากับสิง่แวดลอ๎ม 
     2)การพัฒนาการเรียนรู๎ 
     3)การใช๎ผลของการเรียนรู๎ 
     4)การเสริมสร๎างความสามารถ 
     5)การจัดการความรู๎ 
     6)การมีเครื่องมือและเทคโนโลย ี
     7)มีการสร๎างวัฒนธรรมแหํงการเรียนรู๎ 
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ตารางท่ี 2.1 (ตํอ) 
IV5 หลักการบริหารจัดการ 
       IV5.1 การทบทวนภารกิจ 
       IV5.2 การสํารวจความต๎องการของผู๎รับบริการ 
       IV5.3 การคาดคะเนความเสี่ยง 
       IV5.4 การกระจายอํานาจการบริหาร 

จาก ทศธรรม : ตัวชีว้ัดการบริหาร กิจการบ้านเมืองท่ีดี ของ
สถาบันพระปกเกล๎า พ.ศ.2549  หลักที่ 9 หลักการบริหารจัดการ 
ประกอบด๎วย 8 องค์ประกอบ ดังนี ้
     1)มีการวางแผนภูมกิารทํางานและการทบทวนภารกิจ 
     2)สํารวจความสนใจ/ศึกษาความต๎องการของประชาชน 
     3)มีกลยุทธ์ในการบริหาร 
     4)การบริหารแบบมีสํวนรวํม 
     5)ศึกษาวิจัยสถาบัน 
     6)คาดคะเนความเสี่ยง และ(บริหารความชัดแย๎ง) 
     7)การกระจายอํานาจการบริหาร 
     8)บริการประชาชน-ไมํใชํกํากับ 

IV6 หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
       IV6.1 การจัดการชุดข๎อมูล 
       IV6.2 การพัฒนาระบบเครือขํายสารสนเทศ 
       DV6.3 การเช่ือมโยงเทคโนโลยี 
       DV6.4 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                  ไปใช๎จริง 

จาก ทศธรรม : ตัวชี้วัดการบริหาร กิจการบ้านเมืองท่ีดี ของ
สถาบันพระปกเกล๎า พ.ศ.2549  หลักที่ 10 หลักการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด๎วย 4 
องค์ประกอบ ดังนี ้
     1)การที่องค์กรมกีารจัดการชุดข๎อมูล 
     2)องค์กรมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
       ไปใช๎จริง 
     3)องค์กรมีการพัฒนาระบบเครือขํายสารสนเทศ 
     4)มีการสร๎างความสัมพันธ์เช่ือมโยงระหวํางภายในและ 
        ระหวํางองค์กรอื่น ๆ ด๎วยกัน 

ตัวแปรตาม การบริหารงานคุณภาพของโรงเรียน     
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย 
 
DV1 การน าองค์การ 
       DV1.1 การนําองค์การโดยผู๎นําระดับสูง 
       DV1.2 การกํากับดูแลและความรับผิดชอบตํอสงัคมใน 
                  ภาพใหญํ 

 
 
 
 
จากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแหํงชาติของสหรัฐอเมริกา(Malcolm 
Baldrige National Quality Award-MBNQA) ปี 2009-2010  ใน
หนังสือ 2009-2010 Critirai for Ferformance Exellence  
หัวข๎อที่ 1  Leadership  
     1.1 Senior Leadership 
     1.2 Governance and Societal Responsibilities 

DV2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
       DV2.1 การจัดทํากลยุทธ ์
       DV2.2 การถํายทอดกลยุทธ์เพ่ือนําไปปฏิบัต ิ

จากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแหํงชาติของสหรัฐอเมริกา(Malcolm 
Baldrige National Quality Award-MBNQA) ปี 2009-2010  ใน
หนังสือ 2009-2010 Critirai for Ferformance Exellence  
หัวข๎อที่ 2  Strategic Planning 
     2.1 Statigy Development 
     2.2 Stratigy Deploment 
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ตารางท่ี 2.1 (ตํอ) 
DV3 การมุ่งเน้นผู้เรียน 
       DV3.1 ความผูกพันของผู๎เรียน 
       DV3.2 เสียงของผู๎เรียน 

จากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแหํงชาติของสหรัฐอเมริกา(Malcolm 
Baldrige National Quality Award-MBNQA) ปี 2009-2010  ใน
หนังสือ 2009-2010 Critirai for Ferformance Exellence  
หัวข๎อที่ 3  Strategic Planning 
     3.1 Customer Engagement 
     3.2 Voice of the Customer 

DV4 การวัด-การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
       DV4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผล 
                  การดําเนินการ ขององค์การ 
       DV4.2 การจัดการสารสนเทศ ความรู๎ และเทคโนโลยีสาร- 
 สนเทศ 

จากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแหํงชาติของสหรัฐอเมริกา(Malcolm 
Baldrige National Quality Award-MBNQA) ปี 2009-2010  ใน
หนังสือ 2009-2010 Critirai for Ferformance Exellence  
หัวข๎อที่ 4  Measurement, Analysis, and Knowledge 
Management 
     4.1 Measurement, Analysis, and Improvement of  
          Organizational Performance 
     4.2 Management of Information, Knowledge, and 
          Information Thchnology 

DV5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
       DV5.1 ความผูกพันของบุคลากร 
       DV5.2 สภาพแวดล๎อมของบุคลากร 

จากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแหํงชาติของสหรัฐอเมริกา(Malcolm 
Baldrige National Quality Award-MBNQA) ปี 2009-2010  ใน
หนังสือ 2009-2010 Critirai for Ferformance Exellence  
หัวข๎อที่ 5  Workforce Focus 
     5.1 Workforce Engagment 
     5.2 Workforce Environment 

DV6 การจัดการกระบวนการ 
       DV6.1 ระบบงาน 
       DV6.2 กระบวนการทํางาน 

จากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแหํงชาติของสหรัฐอเมริกา(Malcolm 
Baldrige National Quality Award-MBNQA) ปี 2009-2010  ใน
หนังสือ 2009-2010 Critirai for Ferformance Exellence  
หัวข๎อที่ 6  Process Management 
     6.1 Work Systems 
     6.2 Work Processes 
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2.5 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

ตัวแปรต้น : หลกัการบริหารจัดการที่ด ี

DV1 การน าองค์การ 
       DV1.1 การนําองค์การโดยผู๎นําระดับสูง 
 1.1.1 วิสัยทศัน์ คํานิยม และพันธกิจ 
 1.1.2 การสื่อสารและผลการดําเนินการขององค์การ 
       DV1.2 การกํากับดูแลและความรับผิดชอบตํอสงัคมในภาพใหญํ 
 1.2.1 การกํากับดูแลองคก์าร 
 1.2.2 การประพฤตปิฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม 
 1.2.3 การสนับสนุนชุมชนที่สําคัญขององค์การ 

DV2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
       DV2.1 การจัดทํากลยุทธ ์
 2.1.1 กระบวนการพัฒนากลยุทธ ์
 2.1.2 วัตถปุระสงค์เชิงกลยทุธ ์
       DV2.2 การถํายทอดกลยุทธ์เพ่ือนําไปปฏิบัต ิ
 2.2.1 การจัดทําแผนปฏิบัตกิาร 
 2.2.2 การคาดการณ์ผลการดําเนินงาน 
DV3 การมุ่งเน้นผู้เรียน 
       DV3.1 ความผูกพันของผู๎เรียน 
 3.1.1 ผลิตภัณฑ์ และการสนับสนุนผู๎เรียน 
 3.1.2 การสร๎างวัฒนธรรมที่มุํงเน๎นผู๎เรียน 
       DV3.2 เสียงของผู๎เรียน 
 3.2.1 การรับฟังผู๎เรียน 
 3.2.2 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของ 
          ผู๎เรียน 
 3.2.3 การวิเคราะห์และใช๎ข๎อมูลผู๎เรียน 
DV4 การวัด-การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
       DV4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดําเนินการ 
                  ขององค์การ 
 4.1.1 การวัดผลการดําเนินการ 
 4.1.2 การวิเคราะห์ และทบทวนผลการดําเนินการ 
 4.1.3 การปรับปรุงผลการดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV1 หลักความพร้อมรับผิด 
       IV1.1 การมีเป้าหมายที่ชัดเจน 
 1.1.1 การมีนโยบายและแผนที่ชัดเจน 
       IV1.2 การสร๎างความเป็นเจ๎าของรํวมกัน 
 1.2.1 การทําข๎อตกลงสองฝ่าย 
       IV1.3 การบริหารงานอยํางมีประสิทธิภาพ 
 1.3.1 การจัดสรรแบงํปันทรัพยากร 
 1.3.2 การยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
 1.3.3 ความรํวมมือและการทํางานเป็นทีม 
 1.3.4 การจัดการความขัดแย๎ง 
 1.3.5 การสื่อสารภายใน 
       IV1.4 ระบบติดตามและประเมินผล 
 1.4.1 การประเมินผลงาน 
       IV1.5 การบริหารผลงาน 
 1.5.1 การจัดการกับผู๎ไมํมีผลงาน 
      IV2 หลักความคุ้มค่า 
       IV2.1 การประหยัด 
 2.1.1 การทํางานและผลตอบแทนบุคลากรเป็นไป 
         อยํางเหมาะสม 
 2.1.2 การไมํมีความขัดแย๎งเรื่องผลประโยชน ์
 2.1.3 ผลผลิตหรือบรกิารที่ได๎มาตรฐาน 

2.1.4 การตรวจสอบภายในและการจัดทํารายงาน 
         การเงิน 

 2.1.5 การใช๎เงินอยํางมีประสิทธิภาพ 
       IV2.2 การใช๎ทรัพยากรให๎เกิดประโยชน์สูงสุด 
 2.2.1 การใช๎ทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพ 
 2.2.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 2.2.3 การให๎ผลตอบแทนตามผลงาน 
       IV2.3 ศักยภาพในการแขํงขัน 
 2.3.1 นโยบาย แผน วิสัยทศัน์ พันธกิจ และเป้าหมาย 

2.3.2 การเน๎นผลงานด๎านการบริการ 
2.3.3 การประเมินผลการทํางาน 

 2.3.4 ผูบ๎ริหารระดับสูงมีสภาวะผู๎นํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรตาม : การบริหารงานคุณภาพ 
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       DV4.2 การจัดการสารสนเทศ ความรู๎ และเทคโนโลยีสาร- 
  สนเทศ 
    4.2.1 การจัดการข๎อมูล สารสนเทศ และการจัดการ 
           ความรู ๎
  4.2.2 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และ 
           เทคโนโลยีสารสนเทศ                      
DV5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
       DV5.1 ความผูกพันของบุคลากร 
 5.1.1 การเพ่ิมคุณคําแกํบุคลากร 
 5.1.2 การพัฒนาบุคลากรและผู๎นํา 
 5.1.3 การประเมินความผกูพันของบุคลากร 
       DV5.2 สภาพแวดล๎อมของบุคลากร 
 5.2.1 ขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร 
 5.2.2 บรรยากาศการทํางานของบคุลากร 
DV6 การจัดการกระบวนการ 
       DV6.1 ระบบงาน 
    6.1.1 การออกแบบระบบงาน 
 6.1.2 กระบวนการทํางานที่สําคัญ 
 6.1.3 การเตรียมพร๎อมตํอภาวะฉุกเฉิน 
       DV6.2 กระบวนการทํางาน 
 6.2.1 การออกแบบกระบวนการทํางาน 
 6.2.2 การจัดการกระบวนการทํางาน 
 6.2.3 การปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

IV3 หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
       IV3.1 การจัดการอยํางบูรณาการ 
 3.1.1 การบูรณาการแนวความคิดในการทํางาน 
       IV3.2 การติดตํอสื่อสาร 
 3.2.1 การมีสํวนรํวมในการทํากิจกรรม 
 3.2.2 การมีวัฒนธรรมแบบเปิด 
       IV3.3 การเช่ือมโยงในการทํางาน 
 3.3.1 แนวความคิดใหมํของเจ๎าหน๎าที่ 
 3.3.2 กิจกรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
       IV3.4 การพัฒนาความสามารถของบุคลากร 
 3.4.1 การปฐมนิเทศเจ๎าหน๎าที่ใหมํ 
 3.4.2 การฝึกอบรมสัมมนา 
 3.4.3 การพัฒนาทักษะให๎ทันสมัย 
 3.4.4 การพัฒนาวิชาชีพ 
 3.4.5 การประเมินการพัฒนาเป็นระยะ 
IV4 หลักองค์การแห่งการเรียนรู้ 
       IV4.1 การปรับตัวเข๎ากับสิ่งแวดล๎อม 
 4.1.1 การแลกเปลี่ยนความรู๎กับหนํวยงานภายนอก 
                  4.1.2 การเข๎ารํวมสัมมนาฝึกอบรม 
 4.1.3 เนื้อหาการฝึกอบรมตรงกับงานที่ทํา 
       IV4.2 การพัฒนาการเรียนรู๎จากภายใน 
 4.2.1 ระดับบุคคล 
 4.2.2 ระดับความรํวมมือ 
      IV4.3 การนําองค์ความรู๎มาใช๎ในการปฏิบัติงาน 
 4.3.1 การนําความรูม๎าใช๎ปรับปรุงการทํางาน 
IV5 หลักการบริหารจัดการ 
       IV5.1 การทบทวนภารกิจ 
 5.1.1 การประเมินผลการดําเนินงาน 
       IV5.2 การสํารวจความต๎องการของผู๎รับบริการ 
 5.2.1 เครื่องมือรบัฟังความคิดเห็น 
      IV5.3 การคาดคะเนความเสี่ยง 
 5.3.1 การบรหิารความขัดแย๎ง 
 5.3.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง 
       IV5.4 การกระจายอํานาจการบริหาร 
 5.4.1 การกระจายงบประมาณ 
 5.4.2 การกระจายเจ๎าหน๎าที่และความรับผิดชอบ 
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              IV6 หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
       IV6.1 การจัดการชุดข๎อมูล 
 6.1.1 การจัดเก็บฐานข๎อมูล 
 6.1.2 การนําข๎อมูลไปใช๎ 
       IV6.2 การพัฒนาระบบเครือขํายสารสนเทศ 
 6.2.1 ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ Software 
 6.2.2 ระบบอปุกรณ์เทคโนโลยี หรือ Hardware 
 6.2.3 ผู๎ใช๎งาน หรือ Peopleware 
 6.2.4 การเข๎าถึง IT 
       DV6.3 การเช่ือมโยงเทคโนโลยี 
 6.3.1 ระหวํางฝ่ายตําง ๆ ในหนํวยงาน 
 6.3.2 ระหวํางหนํวยงานอื่น ๆ  
       DV6.4 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช๎จริง 

6.4.1 การประยุกต์ใช๎ในการบริหาร 
 6.4.2 การนําข๎อมูลไปใช๎ 

 
  
 


