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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการจัดการองค์การแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยใช้แนวทางการรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยเอกสารและสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้
ข้อมูลสาคัญ จานวน 18 คน เสริมด้วยข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative data) จานวนกลุ่มตัวอย่าง 378 คน นาเสนอในรูปแบบการ
พรรณาเชิงวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่าองค์ประกอบของการจัดการองค์การแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย มีจานวน
หกด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศในส่วนของการจัดการองค์การที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตาม
ภารกิจหลักของการอุดมศึกษา 2) ด้านภาวะผู้นาผู้บริหารเกี่ยวกับลักษณะของผู้นาเชิงคุณลักษณะ ผู้นาเชิงพฤติกรรม ผู้นาเชิงการ
บริหารจัดการ 3) ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เกี่ยวกับการคัดเลือกสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การธารงรักษาบุคลากร 4)
ด้านวัฒนธรรมองค์การในส่วนของวัฒนธรรมองค์การทางความคิด วัฒนธรรมองค์การทางพฤติกรรม วัฒนธรรมองค์การทางวัตถุ 5)
ด้านการจัดการความรู้เกี่ยวกับการกาหนดทิศทาง เป้าประสงค์ของการจัดการความรู้ การสร้างแสวงหา การกลั่นกรองความรู้ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้ และ 6) ด้านการจัดการเทคโนโลยีในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ยอมรับและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คาสาคัญ: การจัดการ, มหาวิทยาลัยเอกชนไทย, องค์ประกอบของการจัดการ, องค์การแห่งความเป็นเลิศ

Abstract
The objective of this study was to examine the components of the high performance
management of private universities in Thailand. The study employed qualitative methodologies, where
the data were collected from related research documents, in-depth interviews of 18 key performances
along with quantitative data of 378 sample units which were presented, by analytical qualification
mode. The result showed that components of high performance organization management of private
universities in Thailand consisted of six dimensions as follow; 1) High performance operation; on
organization management were effective leaded to maximum performance according to higher
education missions. 2) The leadership executive; behavioral and characteristic of management
leadership in behavior and management are needed. 3) The human resource management;
recruitment, development and personnel retention are provided. 4) The organizational culture; those

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี 329

were cooperate culture in creative thoughts, behavior and objects. 5) The knowledge management;
created, targeted, sought and scrutinized. 6) The Technology management was infrastructure of the
information of technology, also acceptance, usage and policy.
Keywords: management, private universities, components of management, high performance organization

บทนา
แนวคิดเกี่ยวกับองค์การแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization) หรือ HPO ได้มีการกล่าวถึงอย่าง
แพร่หลายเนื่องด้วยสภาพแวดล้อมในปัจจุบันมีลักษณะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความซับซ้อน และคาดการณ์ล่วงหน้าได้ยาก
ดังนั้นการที่จะอยู่รอดภายใต้สภาพแวดล้อมเช่นนี้ องค์การไม่สามารถปรับปรุงตนเองโดยอาศัยเพียงประสบการณ์เดิมที่เคยมีหรือ
ปรับปรุงเพื่อรักษาสถานภาพเดิมของตนเองเท่านั้น องค์การจาเป็นต้องแสวงหารูปแบบขององค์การที่มีความสามารถในการ
ปรับตัว เพื่อให้การบริหารจัดการประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืน (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2551) ผู้บริหารทุกองค์การทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาองค์การของตนให้โดดเด่นและมีความเป็นเลิศเพื่อที่จะทาให้องค์การประสบ
ความสาเร็จอย่างยั่งยืน (Decharin, 2006) องค์การธุรกิจเอกชนจึงให้ความสาคัญกับระบบการบริหารจัดการคุณภาพแบบองค์
รวม โดยมุ่งสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้ารวมทั้งคานึงถึงประสิทธิภาพของการลงทุน องค์การ
ทางการศึกษาก็เช่นเดียวกันที่เน้นเรื่องความรู้ ความสามารถของกาลังคน และภูมิปัญญาของประเทศ มีความต้องการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีความเป็นเลิศ บรรลุเป้าหมาย ประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืน ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8-12 (พ.ศ. 2540-2564) ได้มุ่งเน้นให้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างคนที่มีคุณภาพเพื่อมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากลและนาพาองค์การไปสู่ความเป็นเลิศ
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐหรือมหาวิทยาลัยเอกชน เป็นสถาบันการศึกษาทาง
สั งคมและเป็ นองค์ การสาธารณะซึ่ งมี ผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย จึ งต้ องให้ ความส าคั ญอย่ างยิ่ งกั บคุ ณภาพการศึ กษา ปั จจุ บั นมี
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 172 แห่ง เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐ จานวนรวม 81 แห่ง เป็ น
มหาวิทยาลัยเอกชน วิทยาลัยเอกชน และสถาบันเอกชน จานวนรวม 71 แห่ ง และยังมีวิ ทยาลั ยชุมชนอีกจานวน 20 แห่ ง
(สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558) จากอัตราการขยายตัวของสถาบันอุดมศึกษาทาให้เกิดการแข่งขันกันสูง ทั้ง
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนด้วยกันเอง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐที่ถูกผลักดันให้ออกนอกระบบและได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล ประกอบกับมีอานาจตั้งหน่วยงานต่าง ๆ และสามารถกาหนดหลักสูตรการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยได้เอง ในขณะที่มหาวิทยาลัยเอกชนก็มีบทบาทสาคัญต่อการจัดการศึกษาของประเทศ สามารถ ชวยแบงเบาภาระ
ของรัฐบาลในการจัดการศึกษาด้วยเช่นกันแต่มหาวิทยาลัยเอกชนมิได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล จึ งต้องพึ่งพาตนเอง
นั่นคือการลงทุนส่วนตัว (private investment) ในการจัดการศึกษาและพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานตาม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (ประเมินทุกปี) และสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) (ประเมินทุกห้าปี) หากกล่าวถึงการเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่
มีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศแล้ว ตัวบงชี้ที่ดีของการตอบแทนทางสังคมคือ “คุณภาพ” ของการศึกษาที่สถาบันการศึกษานั้นสราง
ขึ้น (อุทัย ดุลยเกษม, 2553: 62 – 63)
มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ล้วนใหความสาคัญ
กับคุณภาพการศึกษาในภาพรวมมากขึ้นเพราะการแขงขันดานการศึกษาที่มีมากขึ้นดวยเชนกัน ถึงแม้ว่าจะมีหน่วยงานและ
องค์การที่เข้ามาประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเอกชน คือ สกอ. (ประเมินทุกปี) และ สมศ.
(ประเมินทุกห้าปี) แม้แต่มหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ที่เชื่อกันว่ามีศักยภาพและความพร้อมในด้านทรัพยากรต่าง ๆ ประกอบ
ปีที่ 12 ฉบับที่ 28 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561
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กับมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) จาก สมศ. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ก็ยังมี
บางตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับพอใช้ และต้องได้รับการพัฒนาเพื่อสู่ความเป็นเลิศต่อไป ดังนั้นมหาวิทยาลัยเอกชนจึงควรหาแนวทาง
หรือระบบการบริหารจัดการที่ทาให้องค์การสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงพร้อมรับกับทุกสถานการณ์ และเสริมสร้าง
ความสามารถในการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพโดดเด่น มีคุณภาพ ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
และมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งทั้งสามแห่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดใหญ่ มีอายุในการจัดตั้งมากกว่า 30 ปี มีจานวนนักศึกษา
ตั้งแต่ 10,000 คน มีการจัดการศึกษาทั้งหลักสูตรภาคภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) โดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ผ่านในระดับดี
มาก เพื่อศึกษาถึงองค์ประกอบและคุณลักษณะของการจัดการองค์การที่ก่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศบรรลุเป้าหมายและ
ประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการจัดการองค์การแห่งความเป็นเลิศในการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนไทย

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) และเสริมด้วยข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative data)
เครื่องมือที่ใช้
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างตามกรอบการศึกษาที่มีความยึดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะสม
ตามสถานการณ์ของผู้ถูกสัมภาษณ์ ร่วมกับการศึกษาวิจัยเอกสารและบริบทของมหาวิทยาลัยเอกชนไทยที่ใช้ในการศึกษา
2. การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพที่เกิดขึ้นจริงกับกลุ่มตัวอย่างภายใต้กรอบ
การศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ประกอบด้วย
1) ผู้ให้ข้อมูลสาคัญกลุ่มที่ 1 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต้นสังกัดที่กาหนดนโยบายและ
กากับดูแลคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้บริหารจากสภา
การศึกษา ผู้บริหารจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
สถาบันอุดมศึกษารัฐและเอกชน
2) ผู้ให้ข้อมูลสาคัญกลุ่มที่ 2 เป็นผู้บริหาร นักวิชาการ ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย
กลุ่มตัวอย่าง สามแห่ง คือ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยสยาม
2. การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนกลุ่มตัวอย่าง
จานวน สามแห่ง คือ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร
สายสนับสนุน โดยการเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง ตามสัดส่วน และการคานวณขนาดตัวอย่างด้วยวิธีของ Taro Yamane
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจะแบ่งข้อมูลที่รวบรวมมาได้ออกเป็นส่วน ๆ ตามลักษณะและ
ประเภทของข้อมูล ทั้งที่ได้จากการวิจัยเอกสาร และจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
1) ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการวิ จั ย เอกสาร โดยการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร ต ารา งานวิ จั ย วารสาร
วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
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2) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ เชิงลึก ผู้วิจัยจะคัดกรอง จัดกลุ่ม และวิเ คราะห์เนื้อหาพร้อมกับบูรณาการ
เข้ากับข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร
2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถาม เพื่อเป็นส่วนเสริมให้ทราบลักษณะของกลุ่มตัวอย่ าง ด้วยสถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผสานกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ และใช้ในการสร้างข้อสรุป (สุภางค์ จันทวานิช,
2552, น. 129-133) ด้วยวิธีการพรรณาเชิงวิเคราะห์ เพื่อให้ทราบองค์ประกอบและคุณลักษณะของการเป็นมหาวิทยาลัย
เอกชนไทยที่มีความเป็นเลิศ

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ สองกลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูง จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จากสภาการศึกษา จากสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และจากสถาบันอุดมศึกษารัฐและเอกชน และกลุ่มที่ 2 เป็นผู้บริหาร
นักวิชาการ ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเอกชนไทยกลุ่มตัวอย่าง สามแห่ง คือ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม และมหาวิทยาลัยสยาม พร้อมกับการศึกษาวิจัยเอกสาร รวมถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการเก็บแบบสอบถาม
ความคิดเห็นกับผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเอกชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมาเสริมและบูรณาการ
ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพ ภายใต้กรอบการศึกษา พบว่าองค์ประกอบของการจัดการองค์การแห่งความเป็นเลิศ
ของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย มีหกด้าน ประกอบด้วย การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ภาวะผู้นาผู้บริหาร การบริหารทรัพยากรมนุษย์
วัฒนธรรมองค์การ การจัดการความรู้ และการจัดการเทคโนโลยี โดยสรุปได้ดังนี้
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
1. ด้านการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ พบว่าความเป็นเลิศและการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชนไทยเกิดจากการ
จัดการองค์การที่มีประสิทธิภาพเสริมสร้างให้มหาวิทยาลัยเอกชน จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพมาตรฐานตามพันธกิจหลักของการ
อุดมศึกษา สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นต่อสถานประกอบการที่รับบัณฑิตเข้าทางาน อีกประการที่สาคัญความ
เป็ นเลิ ศของการอุ ดมศึ กษาจะมาคู่ กั บการสร้ างผลงานวิ ชาการและการวิ จั ยให้ เกิ ดขึ้ นอยู่ อย่ างต่ อเนื่ อง ทั้ งนี้ การจั ดการที่ มี
ประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยเอกชนไทยเกิดจากผูบ้ ริหารและผู้ปฏิบัตงิ านขององค์การเป็นสาคัญด้วยกระบวนการบริหารจัดการและ
การจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบมีแบบแผนที่สามารถยึดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การที่มุ่งพัฒนา
องค์การ และมหาวิทยาลัยเอกชนไทยจะก้าวไปข้างหน้าต้องแสวงหาพันธมิตรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์การทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้การบริหารจัดการงานต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือช่วยให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดก่อให้เกิดคุณภาพทางการศึกษาและนามหาวิทยาลัยเอกชนไทยไปสู่ความเป็นเลิศ
2. ด้านภาวะผู้นาผู้บริหาร พบว่าภาวะผู้นาผู้บริหารมีความสาคัญและมีบทบาทมากที่สุดในการนาพาและขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยเอกชนไทยไปสูแ่ นวทางการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ คือ ผู้บริหารทุกระดับ โดยเฉพาะผูน้ าสูงสุดนั่นคืออธิการบดี ด้วยการ
พิจารณาจากองค์ประกอบ สามประการ คือ ภาวะผู้นาเชิงคุณลักษณะที่มีความรู้ความสามารถพิเศษ มีบุคลิกภาพที่สง่าเพียบพร้อม
เป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์ คิดนอกกรอบ มีความรอบรู้และเชื่อมั่นในทีมงาน ภาวะผู้นาเชิงพฤติกรรมเป็นผู้นาที่มีทิศทางการดาเนินงาน
ชัดเจน มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทันสมัย มุ่งทั้งงานและมิตรสัมพันธ์อย่างสมดุล และภาวะผู้นาเชิงการบริหารจัดการเป็นผู้นาที่เข้าใจ
บริบทความเป็นอุดมศึกษาเอกชน คิดแล้วต้องทาได้ เห็นภาพอนาคต ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการภายใต้สภาวการณ์
ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
3. ด้านการบริหารทรั พยากรมนุษย์ พบว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรหลักที่มี ความส าคัญมากที่สุดในการ
ปฏิบัติงาน พัฒนางาน และพัฒนาองค์การ มหาวิทยาลัยเอกชนไทยจาเป็นต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็น
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ระบบเพื่อให้มหาวิทยาลัยเอกชนไทยมีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศควรพิจารณาจากองค์ประกอบ สามประการ คือ การคัดเลือกสรร
หาบุคลากรที่ดีมีคุณภาพเข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ทั้งบุคลากรหลักและบุคลากรสายสนับสนุน หรือเชิญผู้มีชื่อเสียงเข้ามา
เป็นอาจารย์ การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้บุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรหลักที่ต้องพัฒนาทั้งคุณวุฒิ ผลงานวิชาการ
งานวิจัย ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนต้องพัฒนาทั้งด้านการทางาน ด้านความคิด มหาวิทยาลัยจาเป็นต้องจัดทาแผนพัฒนา
บุคลากรรายคณะ สาขา หน่วยงาน และรายบุคคลที่ชัดเจนตามสายงานและหลักสูตรที่จัดการศึกษา และการธารงรักษาบุคลากร
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีความรู้สึกรักและเกิดความผูกพันต่อองค์การ
4. ด้านวัฒนธรรมองค์การ พบว่าวัฒนธรรมองค์การมีความสาคัญมากในการส่งเสริมสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนไทย
ไปสู่แนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้วยการพิจารณาจากองค์ประกอบ สามประการ คือ วัฒนธรรมองค์การทางความคิดซึ่งเกิด
จาก ค่านิยมร่วม ความเชื่อ ที่ส่งผลต่อการปฏิบั ติงาน อาทิ ในเรื่องของความตั้งใจในการทางาน ความศรัทธาในวิชาชีพ มี
คุณธรรม จริยธรรมในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ทางานร่วมกันเป็นทีม การสร้างค่านิยมให้บุคลากร มุ่งพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และ
พัฒนาองค์การ ส่วนวัฒนธรรมองค์การทางพฤติกรรมเป็นภาพรวมของรูปแบบการแสดงออก การสื่ อสาร การปฏิบัติงานของ
สมาชิกในองค์การจะมีแบบแผนตามบริบทของการจัดการศึกษา มีการพัฒนาทักษะวิชาชีพ มีการเพิ่มพูนองค์ความรู้อยู่เสมอ
และสร้างเป็นแนวปฏิบัติที่ดีกับสมาชิก และวั ฒนธรรมองค์การทางวัตถุ นั่นคื อต้องสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาอย่าง
เพียงพอ มีความทันสมัย จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน การเรียนรู้ อันเป็นมิติที่กาหนดรูปแบบแนวทางการปฏิบัติ
ตนของสมาชิกเพื่อให้เกิดวัฒธรรมองค์การที่เข้มแข็งและมีคุณภาพ
5. ด้านการจัดการความรู้ พบว่าการจัดการความรู้สาหรับองค์การทางการศึกษา มีความสาคัญมากสามารถส่งเสริม
ผลักดันให้องค์การมหาวิทยาลัยเอกชนไทยไปสู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศได้อย่างแน่นอน ด้วยองค์ประกอบ สามประการ คือ การ
กาหนดทิศทางเป้าหมายของการจัดการความรู้อย่างชัดเจน เป็นระบบ และมีหน่วยงานรับผิดชอบชัดเจนในการกากับติดตามและ
สร้างความตระหนักรู้แก่บุคลากรรวมถึงนักศึกษา การสร้างการแสวงหาและการกลั่นกรองความรู้อันเป็นการส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ มหาวิทยาลัยนับเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นสูง ขนาดใหญ่ ต้องมีการเสริมสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้กับบุคลากรและ
นักศึกษา จัดให้มีระบบอีเลินนิ่งและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือช่วยให้การ
จัดการความรู้เกิดประสิทธิภาพ
6. ด้านการจัดการเทคโนโลยี พบว่าการจัดการเทคโนโลยี โดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยใน
การปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันมีบทบาทและมีความสาคัญมากที่สุด มหาวิทยาลัยเอกชนไทยจาเป็นอย่างยิ่งต้องมีการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยพิจารณาองค์ประกอบ สามประการ คือ โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาทิ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ต้องมีความพร้อมใช้งานมีความทันสมัยครอบคลุมทั่วถึง
การสร้างการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ และการกาหนดนโยบายการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการองค์การที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อให้สอดรับกับนโยบายประเทศ
ไทยให้เป็น Thailand 4.0 จึงจะทาให้มหาวิทยาลัยเอกชนไทยมีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการเก็บแบบสอบถามความคิดเห็นกับบุคลากรที่เป็นผู้บริหาร
อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยเอกชน กลุ่มตัวอย่าง จานวน 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม และมหาวิทยาลัยสยาม ที่มีต่อองค์ประกอบของการจัดการองค์การแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย สรุปได้
ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อองค์ประกอบของการจัดการองค์การแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย
เอกชนไทย โดยภาพรวม
n=378
กรอบ
การศึกษา

1. การ
ปฏิบัติงาน
ที่เป็นเลิศ
2. ภาวะผู้นา
ผู้บริหาร
3. การบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย์
4. วัฒนธรรม
องค์การ
5. การจัดการ
ความรู้
6. การจัดการ
เทคโนโลยี
ค่าเฉลี่ยรวม

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
รังสิต
ศรีปทุม
สยาม
SD แปล
SD แปล
SD
แปล
ผล
ผล
ผล
4.317 0.433 มาก 4.147 0.504 มาก 4.160 0.531 มาก
ที่สุด

ภาพรวมทั้ง
3 มหาวิทยาลัย
SD แปล
ผล
4.244 0.478 มาก
ที่สุด

4.474 0.459

มาก
ที่สุด
0.688 มาก
ที่สุด

4.428

มาก
ที่สุด
4.406 0.445 มาก
ที่สุด

4.301 0.506

มาก
ที่สุด
4.301 0.539 มาก
ที่สุด

4.320

4.170 0.520

4.202 0.476

4.042

0.607

มาก

4.149

0.533

มาก

4.114

0.587

มาก

4.194

0.548

มาก

4.316

0.604

4.349

0.537

4.199

0.596

มาก
ที่สุด
มาก

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

4.223 0.538

มาก

มาก
ที่สุด
4.366 0.523 มาก
ที่สุด
4.326 0.486 มาก
ที่สุด

มาก
ที่สุด
4.204 0.532 มาก
ที่สุด
4.341 0.506 มาก
ที่สุด
4.249 0.511 มาก
ที่สุด

4.244

0.557

4.346

0.710

มาก
ที่สุด
0.532 มาก
ที่สุด

4.285 0.556

จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนไทยกลุ่มตัวอย่าง
คือ ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยสยาม ที่มี
ต่อองค์ประกอบของการจัดการองค์การแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย ในด้านการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ภาวะ
ผู้นาผู้บริหาร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วัฒนธรรมองค์การ การจัดการความรู้ และการจัดการเทคโนโลยี โดยภาพรวมของ
ทั้งสามแห่ง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.285 อยู่ในระดับมากที่สุด และข้อมูลที่ได้รับมีการกระจายตัว
น้อยมาก (SD=0.556)
องค์ประกอบของการจัดการองค์การแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย
จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาจากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูล
สาคัญทั้งสองกลุ่ม พร้อมกับนาผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นกับผู้บริหาร อาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเอกชนกลุ่มตัวอย่าง บูรณาการเข้ากับผลการวิจัยเชิงคุณภาพตามกรอบการศึกษา สรุปได้
ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 องค์ประกอบของการจัดการองค์การแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย
กรอบ
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
การศึกษา
การปฏิบัติงาน ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก และการศึกษาเอกสาร
ที่เป็นเลิศ
พบว่ ามิ ติ ด้ านการปฏิ บั ติ งานที่ เป็ นเลิ ศ เป็ น
องค์ประกอบหลักที่จะนามหาวิ ทยาลั ยเอกชน
ไทยไปสู่ความเป็นเลิศ
ภาวะผู้นา
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก และการศึกษาเอกสาร
ผู้บริหาร
พบว่ ามิ ติ ด้ านภาวะผู้ น าผู้ บริ หาร เป็ น
องค์ ประกอบที่ สาคั ญมากที่ สุดที่ จะน าพาและ
ขั บเคลื่ อนมหาวิ ทยาลั ยเอกชนไทยให้ มี การ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
การบริหาร
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก และการศึกษาเอกสาร
ทรัพยากร
พบว่ามิติ ด้ านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์เป็ น
มนุษย์
องค์ ประกอบที่ สาคั ญมากที่ สุดที่ จะน าพาและ
ขั บเคลื่ อนมหาวิ ทยาลั ยเอกชนไทยให้ มี การ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
วัฒนธรรม
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก และการศึกษาเอกสาร
องค์การ
พบว่ ามิ ติ ด้ านวั ฒนธรรมองค์ การ เป็ น
องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ มากที่ จ ะน าพาและ
ขั บเคลื่ อนมหาวิ ทยาลั ยเอกชนไทยให้ มี การ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
การจัดการ
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก และการศึกษาเอกสาร
ความรู้
พบว่ า มิ ติ ด้ า นกา รจั ดการค วามรู้ เป็ น
องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ มากที่ จ ะน าพาและ
ขั บเคลื่ อนมหาวิ ทยาลั ยเอกชนไทยให้ มี การ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
การจัดการ
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก และการศึกษาเอกสาร
เทคโนโลยี
พบว่ า มิ ติ ด้ า นการจั ด การเทคโนโลยี เป็ น
องค์ ประกอบส าคั ญมากที่ สุ ดที่ จะน าพาและ
ขั บเคลื่ อนมหาวิ ทยาลั ยเอกชนไทยให้ มี การ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
สรุปภาพรวม ทุกมิติเป็นองค์ประกอบที่มีความสาคัญและ
จาเป็นที่ส่งเสริมผลักดันให้มหาวิทยาลัยเอกชน
ไทยไปสู่ความเป็นเลิศ
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ผลการวิเคราะห์
สรุป
ข้อมูลเชิงปริมาณ
ค่าเฉลี่ย 4.244
มีความสอดคล้อง เหมาะสมเป็น
ระดับมากที่สุด
องค์ ประกอบของการจั ด การ
องค์การแห่งความเป็นเลิศ
ค่าเฉลี่ย 4.428
ระดับมากที่สุด

มีความสอดคล้อง เหมาะสมเป็น
องค์ ประกอบของการจั ด การ
องค์การแห่งความเป็นเลิศ

ค่าเฉลี่ย 4.346
ระดับมากที่สุด

มีความสอดคล้อง เหมาะสมเป็น
องค์ ประกอบของการจั ด การ
องค์การแห่งความเป็นเลิศ

ค่าเฉลี่ย 4.149
ระดับมาก

มีความสอดคล้อง เหมาะสมเป็น
องค์ ประกอบของการจั ด การ
องค์การแห่งความเป็นเลิศ

ค่าเฉลี่ย 4.194
ระดับมาก

มีความสอดคล้อง เหมาะสมเป็น
องค์ ประกอบของการจั ด การ
องค์การแห่งความเป็นเลิศ

ค่าเฉลี่ย 4.349
ระดับมากที่สุด

มีความสอดคล้อง เหมาะสมเป็น
องค์ ประกอบของการจั ด การ
องค์การแห่งความเป็นเลิศ

ค่าเฉลี่ยภาพรวม
4.285 ระดับ
มากที่สุด

มีความสอดคล้อง เหมาะสมเป็น
องค์ประกอบและต้นแบบการ
จัดการองค์การแห่งความเป็น
เลิศของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย
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จากตารางที่ 2 ผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้งสองกลุ่ม พร้อมกับนา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นกับผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ของ
มหาวิทยาลัยเอกชนกลุ่มตัวอย่าง บูรณาการเข้ากับผลการวิจัยเชิงคุณภาพตามกรอบการศึกษา พบว่ามิติด้านการปฏิบัติงานที่
เป็นเลิศ ภาวะผู้นาผู้บริหาร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการเทคโนโลยี มีความสอดคล้อง เหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ทีเ่ ป็นองค์ประกอบสาคัญที่จะนามหาวิทยาลัยเอกชนไทยไปสู่ความเป็นเลิศ ส่วนมิติด้านวัฒนธรรมองค์การ และการจัดการ
ความรู้ มีความสอดคล้อง เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นองค์ประกอบสาคัญที่จะนามหาวิทยาลัยเอกชนไทยไปสู่ความเป็นเลิศ
โดยสรุปภาพรวมทั้งหกมิติมีความสอดคล้อง เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นองค์ประกอบที่มีความสาคัญและจาเป็นในการ
ส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มหาวิทยาลัยเอกชนไทยไปสู่ความเป็นเลิศ

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยการจัดการองค์การแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย เกิดจากการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ภาวะ
ผู้นาผู้บริหาร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วัฒนธรรมองค์การ การจัดการความรู้ และการจัดการเทคโนโลยี ผู้วิจัยจึงขอนาเสนอ
การอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชนไทยเกิดจากการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศตามภารกิจหลัก
ของการอุดมศึกษา ทั้งด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสาคัญสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ พบว่าทุกภารกิจ
ต้องมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ความเป็นเลิศจะเกิดขึ้นได้ย่อมมาจากผู้บริหารทุก
ระดับที่ใช้ภาวะความเป็นผู้นาเพื่อเสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนโดยเฉพาะบุคลากรหลักของมหาวิทยาลัย นามาซึ่งความเข้มแข็ง
ทางด้านวิชาการ การสร้างงานวิจัย รวมถึงบุคลากรสายสนับสนุนก็เป็นกาลังสาคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ สอดคล้องกับงานวิจัยของศุภลักษณ์ เศษธะพานิช (2550) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาระบบการบริหารที่มุ่งความ
เป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน ซึ่งผลการวิจัยพบว่าระบบการบริหารที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน ประกอบด้วย
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และแนวปฏิบัติในแต่ละองค์ประกอบย่อย โดยองค์ประกอบหลักของระบบการบริหารที่
มุ่งเน้นความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน รวมถึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Jupp, Vivienne and Younger, Mark P (2004) ที่
กล่าวว่าองค์การที่มีความเป็นเลิศควรเป็นองค์การที่มกี ารบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพสูง เป็นองค์การที่มีผู้นาที่มีความมุ่งมั่น
และกล้าหาญรวมถึงการเป็นองค์การที่ให้ความสาคัญต่อการเติบโตและพัฒนาของบุคลากร มีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ
บุคลากรร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์การที่มุ่งพัฒนางาน พัฒนาองค์การ โดยอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
ที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและผลักดันให้มหาวิทยาลัยเอกชนมีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
นอกจากนีผ้ ู้ให้ข้อมูลสาคัญเกือบทุกคนมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชนไทยจะ
เกิดขึ้นได้ต้องมีพันธมิตร และแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับหน่วยงาน องค์การ สถานประกอบการ ทั้งของภาครัฐ
ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังเช่น มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยสยาม ได้มีการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการ บริการวิชาการ สหกิจศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี อย่างไรก็ตามการจะสร้างมหาวิทยาลัยเอกชนไทยให้มีความเป็นเลิศได้นั้น จึงมีองค์ประกอบหลายด้าน ด้านการ
บริหารจัดการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณรวมถึงด้านอื่น ๆ ที่มีส่วนเชื่อมโยงส่งผลต่อความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย
เพื่อให้มีคุณภาพเป็นรากฐานที่มั่นคงแข็งแกร่งและนาพาประเทศไทยให้มีการพัฒนาการศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป
ภาวะผู้นาผู้บริหาร มีความสาคัญมากที่สุด ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สาคัญอันนาพาและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเอกชน
ไทยไปสู่ความเป็นเลิศได้สาเร็จ ผู้บริหารทุกระดับโดยเฉพาะอธิการบดีที่เป็นผู้นาสูงสุด มีความสาคัญที่สุดตามความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามผู้บริหารทุกระดับก็ต้องมีภาวะผู้นาจึงจะช่วยขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเอกชนไทยให้มีการ
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ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศได้ ประกอบด้วย ภาวะผู้นาเชิงคุณลักษณะ เป็นผู้นาที่มีความรู้ ในศาสตร์และสายงานวิชาการที่เป็นที่
ยอมรับและเชื่อมั่นของทีมงาน มีบุคลิกภาพที่ดี และมีความสามารถในการจัดการ เป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์ ที่ยึดประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัยเป็นสาคัญ ภาวะผู้นาเชิงพฤติกรรม เป็นผู้นาที่มีทิศทางการดาเนินงานชัดเจน วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้นาที่มุ่งงาน
พร้ อมมุ่ งมิ ตรสั มพั นธ์ กั บผู้ ใต้ บั งคั บบั ญชาไปพร้ อมกั น ซึ่ งต้ องใช้ ทั้ งศาสตร์ และศิ ลป์ ในการบริ หารจั ดการองค์ การจึ งจะมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด และภาวะผู้นาเชิงการบริหารจัดการ เป็นผู้นาที่สามารถจัดการกับความไม่แน่นอนและ
ข้อจากัดในทุกสถานการณ์ สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี
รวมถึงกระแสโลกาภิวัตน์ อันส่งผลกระทบต่อองค์การทั้งทางตรงและทางอ้อม คุณลักษณะของผู้นาจึงมีความสาคัญในการ
ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์เชิงการบริหารจัดการ มีแนวคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อจัดการแก้ไขวิกฤติต่าง ๆ ในทุกสถานการณ์ได้เป็น
อย่างดี และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Fulston Schools (2012) ได้นาเสนอรูปแบบสาหรับความเป็นเลิศของสถานศึกษาซึ่ง
จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบด้านความท้าทายของผู้นาในการสื่อสารคุณค่า ความเชื่อในการกาหนดทิศทาง การกาหนด
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน รวมถึงการกาหนดชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สนับสนุนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและตอบสนองความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย การประชาสัมพันธ์ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาและความรับผิดชอบต่อสังคม
ดังนั้นผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนไทยจึงเป็นแกนกลางของการบริหารจัดการ การพัฒนา และการเจริญเติบโต ผู้บริหารที่มีภาวะ
ผู้นาสูงจึงมีความสาคัญและมีบทบาทมากที่สุดในการนาพาขับเคลื่อมหาวิทยาลัยเอกชนไทยไปสู่แนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีความสาคัญมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับทรัพยากรอื่น ๆ ในองค์การ ทรัพยากรมนุษย์
เป็นมิติที่เสริมสร้าง พัฒนา รักษา คงไว้ของบุคคลในองค์การ เพื่อให้มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเอกชนไทยต้องมี
การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบจึงจะช่วยขับเคลื่อนนาพามหาวิทยาลัยเอกชนไทยให้มีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศได้ซึ่ง
ต้องดาเนินการในเรื่องต่อไปนี้ การคัดเลือกสรรหาบุคลากรที่ดีมีประสิทธิภาพและมีความสามารถเข้ามาปฏิบัติงาน การพัฒนา
บุคลากรเป็นประเด็นที่ส่งเสริมบุคลากรให้เกิดคุณภาพ เพิ่มมูลค่าให้บุคลากรเพื่อความสาเร็จและความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน
มีผลงานเด่นชัดเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม การพัฒนาบุคลากรมีหลากหลายรูปแบบทั้งด้านทักษะการทางาน ด้านความคิดและ
วิธีการทางานเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในสังคม พัฒนาเชิงวิชาการให้กับอาจารย์ผู้สอนทั้งด้าน
ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การสร้างผลงานวิชาการ ตลอดจนการทางานวิจัยอย่างสม่าเสมอ
ต่อเนื่อง และการธารงรักษาบุคลากรที่ดีไว้ให้อยู่คู่กับองค์การเพื่อเป็นทุนมนุษย์ที่มีค่าในการสร้างงาน พัฒนาองค์การ ผู้บริหาร
ของมหาวิ ทยาลั ยชั้ นน าของโลกมี การก าหนดนโยบายเชิ ง รุ กด้ วยการจู งใจให้ คนเก่ งไหลเข้ ามาเป็ นสมาชิ กส่ วนหนึ่ งของ
มหาวิทยาลัย กระบวนการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีความรู้สึกรักผูกพันต่อองค์การ ส่งผลให้บุคลากรเต็มใจตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานเพื่อร่วมกันทางานและขับเคลื่อนองค์การไปสู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ซึ่งสอดคล้องกับ EFQM (2010) ได้กล่าวถึง
โมเดลความเป็นเลิศ (excellence model) ของมูลนิธิยุโรปเพื่อการบริหารคุณภาพโดยในด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
(people) องค์การต้องเน้นการสร้างคุณค่าของบุคลากรในหน่วยงานเพื่อช่วยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ร่วมกันระหว่างเป้าหมายองค์การ
และส่วนบุคคล โดยการส่งเสริมความเป็นธรรมและความเสมอภาคของบุคคล โดยเลือกคนทีม่ ีทัศนคติที่ดีเหมาะสมกับงาน รวมถึง
การเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ การสนับสนุนส่งเสริมการทางานเป็นทีม สื่อสารปฏิสัมพันธ์กับ
บุคลากรอย่างทั่วถึง เพื่อให้ทราบเป้าประสงค์ และจุดประสงค์ขององค์การ ด้วยการให้รางวัล การดูแลความเป็นอยู่ของบุคลากร
เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นช่วยให้บุคลากรสามารถใช้ทักษะ ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมขององค์การ และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Salmi (2009) ที่กล่าวว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสาคัญของการพัฒนามหาวิทยาลัยต้องมีวิธีการที่สามารถดึงดูด
บุคคลผู้มีความสามารถพิเศษให้มาทางานจานวนมากเพื่อที่จะสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ ด้วยการสร้าง
บรรยากาศของมหาวิทยาลัยให้เป็นสากล (internationalization) สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่อาคารเรียน หอพัก การ
คมนาคม การสื่อสาร การมีเครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอน สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ทันสมัย ส่งเสริม
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การศึกษาค้นคว้าวิจัยขั้นสูง ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมการทางานที่ส่งเสริมการจูงใจผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญใน
ศาสตร์ สาขาวิ ชาเฉพาะ ให้ เข้ ามาร่ วมปฏิ บั ติ งานที่ มหาวิ ทยาลั ยเพิ่ มขึ้ น สิ่ งส าคั ญที่ เป็ นประจั กษ์ ของความเป็ นเลิ ศดั งที่
มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนาของโลก (ประชาคมมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด) ด้วยการระดมทุนมูลค่ามหาศาลเพื่อจัดสรรทรัพยากรทุก
สาขาวิชาชีพที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย พร้อมสนับสนุนพัฒนาทรัพยากรของมหาวิทยาลั ยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศเป็นที่ยอมรับในระดับโลก โดยปกติทั่วไปมหาวิทยาลัยไหนที่มี
จานวนนักศึกษามากเชื่อกันว่าจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น แต่ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดยิ่งมีนักศึกษามากยิ่งต้องใช้ทรัพยากรและมี
ค่าใช้จ่ายต่อหัวเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ ZHOU Yuan (2013) ได้ทาการศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศจีน
(Shandong International University, Weihai, China) พบว่าการจะให้การเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศได้ต้องเพิ่มการลงทุน
พร้อมพัฒนาบุคลากรให้อยู่ในระดับแนวหน้าจึงจะนาพามหาวิทยาลัยเอกชนสู่ความเป็นเลิศได้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยเอกชน
ไทย มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นต้นแบบในการทุ่มทุนในการสรรหา การพัฒนาบุคลากร รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ และ
การค้นคว้าวิจัย เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนที่สนองตอบความต้องการของท้องถิ่น และการแก้ปัญหาของสังคม ส่งเสริมนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ของการเป็นผู้นาทางวิชาการ การพัฒนาองค์การให้มีความมั่นคง และมุ่งเน้นคุณภาพให้เป็นมหาวิทยาลัย
เอกชนในระดับแนวหน้าของประเทศไทย
วัฒนธรรมองค์การ มหาวิทยาลัยเอกชนต้องสร้างวัฒนธรรมองค์การที่เข้มแข็งจึงจะสามารถส่งเสริมสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเอกชนไทยให้มีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศได้ ซึ่งประกอบไปด้วย วัฒนธรรมองค์การทางความคิดเป็นส่วนสาคัญใน
การสร้างค่านิยม ความเชื่อ ความศรัทธาให้กับสมาชิกขององค์การผ่านกระบวนการบริหารจัดการขององค์การจากผู้บริหารไปสู่
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การทางความคิด วัฒนธรรมองค์การทางความคิดที่
แตกต่างกันขึน้ อยู่กับบริบท ภารกิจ เป้าประสงค์ และจุดประสงค์ของแต่ละองค์การ การสร้างวัฒนธรรมองค์การทางความคิด
ให้เป็นค่านิยมร่วม เพื่อส่งผลต่อการปฏิบัติงานในเรื่องของความตั้งใจ ความคิดริเริ่ม ความรับผิดชอบ การตัดสินใจ มีคุณธรรม
จริยธรรม ตลอดจนความรักความศรัทธาในงานที่ปฏิบัติ สามารถทางานร่วมกันเป็นทีมมีความคิดที่จะพัฒนาตนเอง พัฒนางาน
ตามความคาดหวังขององค์การ ค่านิยมดังกล่าวจะถูกสื่อสารถ่ายทอด เผยแพร่ ปลูกฝัง หล่อหลอม ยึดถือปฏิบัติสืบทอดจากรุ่น
ต่อรุ่นจนเกิดเป็นค่านิยมร่วมของสมาชิกทั้งองค์การ สอดคล้องกับจุฑา เทียนไทย (2550) ที่ได้นาเสนอถึงปัจจัยความสาเร็จใน
การบริหารมหาวิทยาลัยจะต้องมีวัฒนธรรมการทางานขององค์การที่เป็นวัฒนธรรมที่ดีมีคุณค่าแก่สังคม วัฒนธรรมองค์การ
มักจะเกิดจากผู้ก่อตั้งเป็นคนกาหนด เริ่มจากอธิการบดี สภามหาวิทยาลัย เป็นกลุ่มแรกโดยเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการกาหนด
ทิศทางเป้าหมายในการปฏิบัติงานให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การที่ส่งเสริมความเป็นเลิศให้กับมหาวิทยาลัย และยังสอดคล้องกับ
COE (2010) ที่ได้กล่าวถึงการเป็นศูนย์ความเป็นเลิศขององค์การ (center for organizational excellence) จะต้องมีกลุ่มคน
ที่มีความสามารถพิเศษโดยเฉพาะวัฒนธรรมองค์การด้านวัฒนธรรมการทางาน มีวิธีการสร้างแรงจูงใจผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ใช้
ความสามารถพิเศษเพื่อการบรรลุความเป็นเลิศขององค์การ การส่งเสริมบรรยากาศในการทางาน ด้วยการสนับสนุนจาก
ผู้บริหาร ดังนั้นวัฒนธรรมองค์การทางความคิดของมหาวิทยาลัยที่ถูกปลูกฝัง หล่อหลอม จนทาให้สมาชิกขององค์การยึดถือ
ปฏิ บั ติ สื บทอดจากผู้ บริ หารสู่ สมาชิ กขององค์ การจนกลายเป็ น ค่ านิ ย มร่ วม เป็ น จุ ดแข็ งขององค์ ก ารในการเผชิ ญกั บ
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาวัฒนธรรมองค์การทางความคิดจึงเป็นประเด็นสาคัญที่นามหาวิทยาลัยเอกชน
ไทยไปสู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ วัฒนธรรมองค์การทางพฤติกรรมเป็นการแสดงออก การแต่งกาย การสื่อสาร ซึ่งเป็นรากฐาน
ที่กาหนดทัศนคติพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม วัฒนธรรมองค์การเปรียบเสมือนหลักที่ยึดองค์การให้พฤติกรรมของสมาชิกอยู่
ในบริบทเดียวกัน ไม่แตกสลายยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมขององค์การ ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องมีแนวทางในการเสริมสร้างให้เกิด
วัฒนธรรมองค์การทางพฤติกรรมให้เกิดแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันให้เป็นไปตามความคาดหวังขององค์การ เพื่อนา
มหาวิทยาลัยเอกชนไทยสู่ความเป็นเลิศ และวัฒนธรรมองค์การทางวัตถุประกอบด้วยอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา
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และสิ่ งสนั บสนุ นทางการศึกษาที่เป็ นตัวกาหนดความเคยชิ นในการด าเนิ นงานในองค์การ ความสะดวกในการใช้สถานที่
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในองค์การรวมถึงความทันสมัยของอุ ปกรณ์ วัสดุ อุปกรณ์ที่มีอยู่ในองค์การเป็นตัวกาหนด
รูปแบบแนวทางการปฏิบัติของสมาชิกองค์การโดยรวม ส่งผลให้สมาชิกองค์การต้องปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน เกิดทักษะความ
ชานาญจากความเคยชินในการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย ดังเช่น มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัย
สยาม ได้ จัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยที่สวยงาม ร่มรื่น เหมาะในการเป็นแหล่งเรียนรู้ พร้อมจัดสิ่ง
สนับสนุนทางการเรียนรู้ และการปฏิบัติของบุคลากรอย่างเพียงพอ ทันสมัย นับเป็นจุดแข็ง ที่เป็นภาพรวมในการส่งเสริม
สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเอกชนไทยมีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
การจัดการความรู้ องค์การมหาวิทยาลัยถือเป็นแหล่งเรียนรู้ขนาดใหญ่การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยจึงเป็นสิ่งจาเป็นและควรทา ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ที่มีความตระหนักและให้
ความสาคัญจะสามารถพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนไทยให้มีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศได้ ประกอบไปด้วย การ
กาหนดทิศทางเป้าหมายของการจัดการความรู้ มีหน่วยงานรับผิดชอบชัดเจนในการกากับติดตามและสร้างความตระหนักรู้
แก่บุคลากร การสร้างการแสวงหาและการกลั่นกรองความรู้อันเป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม
และระดับองค์การ เสริมสร้างความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารยุคใหม่จึงตระหนักโดยให้ความสาคัญกับการบริหาร
จัดการเพื่อให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการสร้าง การแสวงหา การกลั่นกรองความรู้
ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้องค์ความรู้อยู่คู่กับองค์การใช้เป็นกลยุทธ์ในการแข่งขัน การ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน รวมถึงต้องสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ชุมชน สังคม และผู้สนใจได้ด้วยอันจะนาไปสู่การ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ สามารถพัฒนามหาวิทยาลัยเอกชนไทยให้มีความเป็นเลิศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Salmi
(2009) ได้อธิบายความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย เป็นคุณสมบัติของมหาวิทยาลัยที่ให้ความสาคัญกับการสร้างความรู้ใหม่ การ
มีคณาจารย์และนักศึกษาที่มคี วามสามารถสูง มีเงินทุนและทรัพยากรที่เพียงพอ มีโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยระดับแนวหน้า
มีการบริหารจัดการที่เหมาะสมและมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในสถาบัน โดยจาแนกระดับของมหาวิทยาลัยไว้ สามระดับ
ได้ แก่ (1) มหาวิ ทยาลั ย คื อสถาบั นอุ ดมศึ กษาที่ ท าหน้ าที่ ในการสอนถ่ ายทอดองค์ ความรู้ และสร้ า งองค์ ความรู้ ใหม่ (2)
มหาวิทยาลัยวิจัย คือมหาวิทยาลัยที่ให้ความสาคัญกับการสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้กระบวนการวิจัยในการสร้างและ
ถ่ายทอดความรู้ใหม่และการผลิตบัณฑิต และ (3) มหาวิทยาลัยชั้นนา คือมหาวิทยาลัยที่ให้ความสาคัญกับการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ และการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
การจัดการความรู้จะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต้องอาศัยคลังความรู้ในมหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นแหล่งในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ของบุคลากรและผู้เรียน รวมถึงใช้จัดเก็บ รวบรวมความรู้และข้อมูลขององค์การ
อย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการจัด การเรียนการสอน เป็นการพัฒนาองค์การไปสู่การเป็น
องค์ ก ารแห่ งการเรีย นรู้ และองค์ ก ารแห่ งความเป็น เลิ ศ ซึ่ งปั จจุ บั น ความก้ าวหน้ าและความทั นสมั ย ของเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารทาให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้ ของมหาวิทยาลัยเกิดความ
สะดวกรวดเร็วทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถค้นหาข้อมูลได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดเกิดการ
เรียนรู้ การสรรสร้างความรู้ การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นการพัฒนาเพื่อ นาไปสู่แนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
ของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย
การจัดการเทคโนโลยี โดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในยุค
ปัจจุบันมีบทบาทและสาคัญมากที่สุด ดังนั้นมหาวิทยาลัยเอกชนไทยจาเป็นอย่างยิ่งต้องมีการบริหารจัดการเทคโนโลยีให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด จึงจะทาให้มหาวิทยาลัยเอกชนไทยมีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศโดยพิจารณาองค์ประกอบด้าน โครงสร้าง
พื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์เป็นเครื่องมือที่มีบทบาทสาคัญ
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ต่อ การปฏิ บั ติ งานในยุ ค ปั จจุ บั น ที่ ต้อ งอาศั ยความสะดวก รวดเร็ ว โครงสร้า งพื้ น ฐานทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยเอกชนต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีความพร้อมใช้งาน ก้าวล้าทันสมัย ย่อมส่งผลต่อการบริหารจัดการเพื่อการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ การยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผู้ปฏิบัติงานในองค์การทุกคนยอมรับการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศว่ามีบทบาทสาคัญยิ่งต่อการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะด้านการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน เป็นองค์ประกอบที่มีผลต่อความสาเร็จในการพัฒนาและการจัดการเทคโนโลยีขององค์การ การที่องค์การมีผู้บริหาร
ที่มีวิสัยทัศน์มีการตื่นตัวอยู่เสมอ การติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกจะมีประสิทธิภาพ การเชื่อมโยงแหล่งความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายนอกได้อย่างมีประสิทธิผล บุคลากรทุกระดับมีความเต็มใจพร้อมยอมรับแนวคิดทาง
เทคโนโลยีภายนอกเข้ามาพัฒนาองค์การ และการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ ทันสมัยมาช่วยในการปฏิบัติงานของ
องค์การ การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในองค์การ จะช่วยส่งเสริมให้องค์การมีการปฏิบัติงานที่
เป็นเลิศ ขณะเดียวกันบุคลากรในองค์การทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีความตระหนักมี
ความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จะช่วยส่งเสริมและผลักดันให้มหาวิทยาลัยเอกชนไทยมีความเป็นเลิศ กาหนด
นโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ และการจัดการองค์การอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ซึ่งทั้ง
มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยสยาม มุ่งเน้นการนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยได้ลงทุนทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ บดินทร์ รัศมีเทศ (2550) นาเสนอลักษณะของการจัดการเทคโนโลยีที่ประสบความสาเร็จในยุคโลกาภิ วัฒน์
อาทิ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และตื่นตัวกับการนาเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือจัดการองค์การที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวล้า
ทั้งการผลิต ออกแบบ การติดต่อสื่อสาร การตลาด เป็นต้น และยังสอดรับกับนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศเศรษฐกิจดิจิทัล (digital economy) หรือประเทศไทย 4.0 มหาวิทยาลัยถือเป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับสูง ผู้บริหาร
ต้องตระหนักและให้ความสาคัญ ต้องมีการกาหนดนโยบายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจนแต่มีความยืดหยุ่นเพื่อให้
บุคลากรสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้ก้าวไกลและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ฉะนั้นการนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการและช่วยในการจัดการเรียนรู้ใน
มหาวิทยาลัยเอกชนไทยจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและทาให้มหาวิทยาลัยเอกชนไทยมีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
กล่าวโดยสรุปจากผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบของการจัดการองค์การแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย
ประกอบด้วย การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้วยการจัดการองค์การที่มีประสิทธิภาพ ภาวะผู้นาผู้บริหารในลักษณะภาวะผู้นา
เชิงคุณลักษณะ ภาวะผู้นาเชิงพฤติกรรม ภาวะผู้นาเชิงการบริหารจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีระบบการคัดเลือกสรรหา
บุคลากร การพัฒนาบุคลากร การธารงรักษาบุคลากรเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรอันทรงค่า วัฒนธรรมองค์การ เสริมสร้างให้เกิด
วัฒนธรรมองค์การทางความคิด วัฒนธรรมองค์การทางพฤติกรรม วัฒนธรรมองค์การทางวัตถุ เพื่อให้เป็นวัฒนธรรมร่วมทั้ง
องค์การ ในการขับเคลื่อนองค์การไปในทิศทางเดียวกัน การจัดการความรู้ผู้บริหารมีการกาหนดทิศทางเป้าหมายการจัดการ
ความรู้ การสร้าง แสวงหา การกลั่นกรองความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้สมาชิกขององค์การได้เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกันทั้งองค์การ และการจัดการเทคโนโลยีบนโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีมาตรฐานและเกิด
การยอมรับรวมถึงมีการกาหนดนโยบายทั้งด้านการจัดการเรียนรู้และการจัดการองค์การที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมจะนาพาและ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเอกชนไทยให้มีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศได้แน่นอน

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะองค์ประกอบทางการจัดการองค์การแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย
เอกชนไทยเท่านั้น
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1. ในการศึ ก ษาครั้ ง ต่ อ ไปควรมี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ องค์ ป ระกอบทางด้ า นทรั พ ยากรที่ เ ป็ น ปั จ จั ย น าเข้ า อาทิ
งบประมาณ ภาพลักษณ์องค์การ
2. ในการศึ ก ษาครั้ งต่อ ไปควรมี ก ารศึก ษาในลั ก ษณะของการเปรี ยบเที ย บเพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ลั กษณะเฉพาะและ
คุณลักษณะร่วมของการจัดการองค์การแห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชนไทยภายใต้การบริหารจัดการที่มีค วาม
แตกต่างกันในแต่ละสภาพแวดล้อมแต่ละภูมิภาคของโลก
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