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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและจัด
กลุมตัวบงชี้ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐ หมวดท่ี 3 การใหความสําคญักบัผูรบับรกิาร
และมีผูสวนไดสวนเสีย โดยการวิเคราะหหวงโซคุณคา 
(Value Chain Analysis หรือ SIPOC) และศึกษาความ
คิดเห็นของผูบริหารและผูปฏิบัติงานที่มีตอตัวบงชี้

การปฏบิตังิาน ของหนวยงานสนบัสนนุการเรยีนการสอนระดบั
อุดมศึกษา ผลการศึกษาสรุปตัวบงชี้ ทั้งหมด 41 ตัวบงชี้ 
กระบวนการ (Process) 29 ตัวบงชี้ ผลผลิตหรือผลลัพธ 
(Output) 12 ตัวบงชี้ แบงตามงานดานบริหารและธุรการ 
15 ตัวบงชี้ งานดานบริการการศึกษา 13 ตัวบงชี้ งานดาน
คลังและพัสดุ 3 ตัวบงชี้ งานดานนโยบายและแผน 6 ตัว
บงชี้ และงานดานบริการวิชาการและวิจัย 4 ตัวบงชี้ และ
ความคิดเห็นตอตัวบงชี้ พบวา ดานการบริหารและธุรการ 
มคีาเฉลีย่ 4.002 ดานการบรกิารการศึกษา มคีาเฉลีย่ 3.945 

ดานการคลังและพัสดุ มีคาเฉลี่ย 4.009 ดานนโยบายและ
แผน มีคาเฉล่ีย 3.993 ดานบริการวิชาการและวิจัย มีคา
เฉลีย่ 3.863 สรุปในภาพรวม มคีาเฉล่ีย 3.970 ระดับความ
คิดเห็น เห็นดวยมาก และผลการทดสอบสมมติฐาน กลุมผู
บรหิารและผูปฏบิตังิาน มรีะดับความคิดเห็นเก่ียวกับตวับง

ชี้คุณภาพในแตละดานท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05

Abstract
 The objective of this research is to study 
scope and responsibility of supporting depart-
ment of the faculty secretarial offi ce according 
to the way of Government Administrative Quality 
Improvement on Category 3. In addition , the 
study includes the prioritization to use and stake 
holder by using value chain analysis and the 
generation of performance indicator in the form 
of Input–Process–Output–Outcome. The result 
of the study reveals 41 indicators from which are 
classifi ed into 29 process indicators and 12 output 
indicators distributed in 5 sectional routines : 15 
indicators administrative section , 13 indicators 
education section , 3 indicators treasury section , 
6 in policy and planning section and 4 indicators 

in research and academic section. Finally . The 
means of indicators for each section are 4.002 for 
administrative section , 3.945 for educational sec-
tion , 4.009 for treasury section , 3.993 for policy 

and planning section and 3.863 for research and 
academic section. The grand mean of indicator 
is 3.970. The questionnaire of comment yields 

maximum and minimum indicator mean of 3.743 
for art and cultural fostering activity. The hypoth-
esis test on the difference of comment indicators 
that there is a signifi cant difference in the level of 
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comment with groups , age , education level and 
work experience at the signifi cant level of 0.05.

บทนํา
 ปจจุบันความสําคัญของการประกันคุณภาพ 
เปนการดําเนินกิจกรรมและภารกิจตาง ๆ ทั้งดานการ
จัดการศึกษา การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
การบริการวิชาการแกสงัคม และการสรางมาตรฐานในการ
ทํางาน เพ่ือสรางความม่ันใจใหผูรับบริการ ทั้งผูรับบริการ
โดยตรง คือ ผูเรียน ผูปกครอง และผูรับบริการทางออม 
คอื สถานประกอบการ ประชาชน และสงัคม ซึง่มีหนวยงาน
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 
81 กําหนดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ จึงได
มกีารยกรางพระราชบญัญัตกิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 
ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 20 สิงหาคม 2542 เปนตนมา 
ในหมวด  6 วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการ
ศกึษา มาตรา 49 ไดกาํหนดใหมสีาํนกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา เรียกโดยยอวา “สมศ.”
มฐีานะเปนองคการมหาชน ซึง่ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 
เลมที ่117 ตอนท่ี 99ก เมือ่วนัที ่ 3 พฤศจกิายน 2543 และ
มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี  4 พฤศจิกายน  2543 โดยใหมี
วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาเกณฑและวิธีการประเมินคุณภาพ
ภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อ
ใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึง
ความมุงหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาใน

แตละระดับตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการศึกษา
แหงชาติ โดยใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาน
ศึกษาทุกแหงอยางนอยหนึ่งครั้งใน ทุกหาป นับตั้งแตการ
ประเมินคร้ังสดุทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงาน
ที่เกี่ยวของและสาธารณชน

 การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการ
ศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาระดับอุดมศึกษา ไดเริ่ม
ดําเนินงาน มาต้ังแตปการศึกษา 2542 และดําเนินงาน
ตามภารกิจ ตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 4 ประการ 
ไดแก การสอน/การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทาง

วิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม

ของชาติมาโดยตลอด โดยไดดําเนินการตามปณิธานที่
สําคัญของสถาบันอุดมศึกษาระดับอุดมศึกษา 4 ประการ 
คือ 1. ความเปนเลิศทางวชิาการ (Excellence) 2. ความ
เสมอภาค เทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ (Equity)  3. ความมี
คุณธรรม จริยธรรม (Ethics) และ 4. ความมีประสิทธิภาพ 
(Effi ciency) และสถาบันอุดมศึกษาระดับอุดมศึกษา ได
เริ่มดําเนินการตรวจสอบคุณภาพภายในคร้ังที่ 1 ในปการ
ศึกษา 2544 และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันวิจัย/สํานัก/สถาบันสนับสนุนวิชาการ ในปการ

ศกึษา 2546 กระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาสถาบัน
อุดมศึกษาระดับอุดมศึกษา มีกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ดําเนินการในลักษณะของวงจรที่มีการดําเนินการอยางตอ
เน่ืองในลักษณะของ วงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) 
จากขอมูลดังกลาวหากคณะตองการจะตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา หนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน สามารถ
นําตัวบงชี้คุณภาพสําหรับสถาบันวิจัย, ตัวบงชี้คุณภาพ
สาํหรับสาํนกั/สถาบันสนับสนุนวชิาการและตัวบงชีค้ณุภาพ
สําหรับหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี มาปรับ
ใช แตเมื่อพิจารณาถึงเกณฑการประเมิน แนวปฏิบัติที่ดี 
และคําอธิบายตัวบงชี้ ตลอดจนรายการเอกสารอาง ยังไม
สามารถนํามาปรับใชเพื่อสะทอนผลการดําเนินงานที่แท
จริงของหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน เนื่องจาก
รายละเอียดของโครงสรางและขอบเขตของหนาที่แตกตาง
กัน จะเห็นไดวารายละเอียดและขอบเขตของงานจะแตก
ตางกนั ดงันัน้ ในการตรวจสอบคุณภาพหนวยงานสนับสนุน
ของคณะ จาํเปนจะตองมีการศึกษาถึงขอบเขต ภาระหนาที ่
ของหนวยงานสนบัสนุนในหนวยงานสนบัสนุนการเรียนการ
สอน ที่สนับสนุนการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ และ
กําหนดตัวบงชี้คุณภาพระดับหนวยงานสนับสนุนการเรียน
การสอน เพื่อเปนการสะทอนผลการดําเนินงานของคณะ 

ซึ่งในการวิเคราะหขอบเขต หนาที่ของหนวยงาน จะใช รูป
แบบของ SIPOC Model / Value Chain Model เปนก
รอบในการศกึษา เน่ืองจากในการบรหิารจดัการภาครฐัแนว

ใหมจะมุงเนนผลสัมฤทธิ์ ตามเคร่ืองมือการพัฒนาองคการ 
(Organization Improvement Toolkits) แนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวดท่ี 3 การ
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ใหความสําคญักบัผูรบับรกิารและผูมสีวนไดสวนเสยี เครือ่ง
มือการวิเคราะหโดยการใชหวงโซคุณคา (Value Chain 
Analysis) หรือ SIPOC เพ่ือจะใหพันธกิจหรือเปาหมาย
ขององคกรสามารถบรรลุผลวาองคกรมีหนาที ่หรอืพนัธกิจ
ใดบางในฐานะผูที่จะตองสงมอบปจจัยตาง ๆ (Suppliers) 
ที่จะตองดําเนินการสงมอบสินคาหรือ บริการ (Output) ที่
จะนาํเขาสูกระบวนการตาง ๆ  (Input) ขององคกรโดยผาน
กระบวนการในการสงมอบ (Process) เพื่อใหตรงตอตาม
ความตองการของลูกคาหรือผูรับบริการ (Customer & 
Outcome) และสามารถสรางความพึงพอใจแกลูกคา
หรือผูรับบริการ และในการสรางตัวบงชี้คุณภาพ (KPI : 
Key Performance Indicator) จะใชรูปแบบของ SIPOC 
Model / Value Chain Model โดยการวเิคราะห ในรปูแบบ 
(Input – Process – Output – Outcome) ประกอบดวย
ตัวบงชี้ปจจัยนําเขา (Input) , ตัวบงช้ีกระบวนการ 
(Process) , ตัวบงชี้ผลผลิต (Output) และตัวบงชี้ความ
ตองการ(Outcome) เนื่องจากเปนรูปแบบที่นิยมใชกัน
มากที่สุดในการตรวจสอบผลการดําเนินงานทางการศึกษา 
นอกจากน้ีจะเปนการพัฒนาประสิทธิภาพของหนวยงาน
ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ใหดียิ่งขึ้นอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต 

วัตถุประสงค
 1. เพื่อจัดกลุมตัวบงชี้ตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวดที่ 3 การให
ความสําคัญกับผูรับบริการและมีผูสวนไดสวนเสีย โดย
การวิเคราะหหวงโซคุณคา (Value Chain Analysis หรือ 

SIPOC) 
 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงานที่มีตอตัวบงช้ีการปฏิบัติงาน ของหนวยงาน

สนับสนุนการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา

กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. SIPOC Model เปนกรอบแนวคดิทีอ่ธบิาย

ความสัมพันธของกระบวนการดําเนินงานของหนวยงาน

สนบัสนุน ทีต่องอาศัยปจจยัตนนํา้สงมอบคุณคาไปยังปลาย
นํา้อยางเปนระบบ อนัไดแก Suppliers หรอื ผูสงมอบ นาํสง 
Input หรือปจจัยนําเขาตางๆที่จําเปนตอการทํา Process 
หรือกระบวนการเพื่อผลิตใหได Output หรือผลผลิตใน
สินคา บริการแลวสงมอบให Customers คือ ลูกคา ผูรับ
บริการ ตอไป

แผนภาพที่ 1 กระบวนการสรางคุณคาของสวนราชการ1

 Suppliers (ผูสงมอบ) หมายถึง บุคคลหรือ
องคกรทีส่งปจจยันาํเขาใหหนวยงานสนบัสนนุการเรยีนการ
สอน 
 Input (ปจจัยนําเขา) หมายถึง ทรัพยากรท่ีใช
ในกระบวนการ เชน เงิน บุคลากร วัสดุอุปกรณ ขอมูล 
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบตางๆ ของหนวยงานสนับสนุน
การเรียนการสอน 
 Process (กระบวนการ) หมายถึง กิจกรรมท่ี
เช่ือมโยงกัน เพื่อจุดมุงหมาย ในการสงมอบผลผลิตหรือ

บริการใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งภายใน
และภายนอกหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน 
 Output (ผลผลิต) หมายถึง สินคาและบริการที่

ตรงตามความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย 
 Customers (ผูรับบริการ) หมายถึง ลูกคาหรือ

ผูที่มารับบริการจากหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน 
โดยตรง หรือผานชองทางการส่ือสารตางๆ รวมท้ังผูรับ
บริการที่เปนสวนราชการดวย

1 คูมอืการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA) สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ PMQA (Public Sector Manage-

ment Quality Award )
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2. ความหมายของตัวบงชี้ หมายถึง ตัวแปร
ประกอบหรือองคประกอบที่มีคาแสดงถึงลักษณะหรือ
ปริมาณของระบบการดําเนินงานสวนใดสวนหนึ่งในชวง
เวลาใดเวลาหน่ึง ซึ่งเปนสารสนเทศท่ีบงบอกสภาวะหรือ
สภาพการณในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ทีเ่ราสนใจ ซึง่การนาํ
ตวัแปรหรอืขอเทจ็จรงิตางๆ มาสมัพนัธกนัเพือ่ใหเกดิคณุคา
จะสะทอนใหเห็นสภาพการณที่ตองการศึกษาโดยรวม
 3. ลักษณะที่สําคัญของตัวบงชี ้มี 5 ประการ 
ดังนี้ (Johnstone, 1981)
  1.  ตัวบงชี้สามารถใหสารสนเทศเกี่ยว
กับสิ่ง หรือสภาพท่ีศึกษาอยางกวางๆ ตัวบงชี้ที่นํามาใชใน
ดานสังคมศาสตรใหสารสนเทศที่ถูกตองแมนยําไมมากก็
นอยแตไมจําเปนตองถูกตองแมนยําอยางแนนอน
  2. ตัวบงชี้มีลักษณะท่ีแตกตางไปจาก
ตัวแปร เนื่องจากตัวบงชี้เกิดจากการรวมตัวแปรหลายๆ 
ตัวที่มีความสัมพันธกันเขาดวยกันเพื่อใหเห็นภาพรวม

ของสิง่หรอืสภาพทีต่องการศกึษา แตตวัแปรจะใหสารสนเทศ
ของสิง่หรอืสภาพทีต่องการศกึษาเพยีงดานเดยีวเพราะวามี
ลักษณะที่เฉพาะเจาะจง เชน อัตราสวนของครูตอนักเรียน
    3.  ตวับงชีจ้ะตองกาํหนดเปนปรมิาณ ตวับง
ชีต้องแสดงสภาพทีศ่กึษาเปนคาตวัเลข หรอืปรมิาณเทานัน้ 
ในการแปลความหมายคาของตัวบงชี้จะตองนํามาเปรียบ
เทยีบกบัเกณฑทีก่าํหนดไว ดงันัน้ในการสรางตวับงชีจ้ะตอง
มกีารกําหนดความหมายและเกณฑของตัวบงช้ีอยางชัดเจน
   4.  ตัวบงชี้จะเปนคาชั่วคราว จะมีคา ณ 
จุดเวลา หรือชวงเวลานั้นๆ เมื่อเวลาเปลี่ยนไป คาตัวบงชี้ก็
สามารถเปล่ียนแปลงได

    5. ตัวบงชี้เปนหนวยพื้นฐานในการพัฒนา
ทฤษฎี

4. แนวคิด ความสําคัญ และกระบวนการจัด

ทําแผนยุทธศาสตร
    แผนยทุธศาสตรของหนวยงานภาครฐักิจคอื 
กระบวนการตัดสินใจอยางเปนระบบในการใชทรัพยากร

ที่มีอยูจํากัด รวมถึงการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติ 
เพื่อบรรลุเปาประสงคที่ไดกําหนดไว อันเปนผลประโยชน
ของสวนรวม หรือประโยชนสาธารณะ (Public Interest) 

ทั้งยังเปนการสนองตอบตอปญหาและความตองการของ
ประชาชนอีกดวย

ความสําคัญของแผนยุทธศาสตร
1. แผนยทุธศาสตรเปนการกาํหนดรปูแบบของ

การปฏิบัติที่ชวยใหองคการสามารถพัฒนาตนเองไดอยาง
เหมาะสมกับสภาพการณเปล่ียนแปลงไป ทั้งนี้เพราะการ
กําหนดแผนยุทธศาสตรนั้นใหความสําคัญกับการศึกษา
วิเคราะหสภาพแวดลอม ทั้งสภาพแวดลอมภายในและ
สภาพแวดลอมภายนอกองคการ

2. แผนยุทธศาสตรเปนการกําหนดรูปแบบ
ของการปฏิบัติที่ชวยใหหนวยงานในภาครัฐกิจ ตระหนัก
ถงึบทบาทหนาทีข่องตนท่ีมสีวนเอือ้อาํนวยความสําเรจ็และ
ความลมเหลวลมเหลวตอเปาประสงคขององคการ

3. แผนยทุธศาสตรเปนการกาํหนดรปูแบบของ
การปฏิบัติที่ชวยสงเสริมการจัดการภาครัฐแนวใหม(New 
Public Management, NPM) ที่ใหความสําคัญการ
ปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐกิจท้ังระบบ 
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยในประเทศไทยเรียกวา 
การปฏิรูประบบราชการ อีกทั้งหนวยงานภาครัฐกิจยังตอง
ดาํเนินงานตามแนวทางการบรหิารจดัการบานเมืองทีด่หีรอื
ธรรมาภิบาล(Good Governance) ซึ่งเปนกระแสหลักใน
การบริหารรัฐกิจปจจุบัน
 4. แผนยทุธศาสตรเปนการกาํหนดรปูแบบของ
การปฏบิตัทิีม่สีวนชวยยกระดับระบบการจัดทํางบประมาณ

แบบมุงเนนผลงาน(Performance-based Budgeting) 
 5. แผนยทุธศาสตรเปนการกาํหนดรปูแบบของ
การปฏิบัติที่มีสวนชวยในการสรางนวัตกรรมการบริหาร

จัดการ ซึ่งเปนการพินิจพิเคราะห วางแผน และนําเสนอ
ทางเลือกในการบริหารจัดการแบบใหม ๆ ที่หลุดพนจาก
กรอบพันธนาการทางความคิด อันเกี่ยวของกับระเบียบ
ปฏิบัติราชการท่ีลาสมัยและไมเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุด
ของประชาชน
 6. แผนยทุธศาสตรเปนการกาํหนดรปูแบบของ
การปฏบิตัทิีม่สีวนชวยสนบัสนนุหลกัการประชาธปิไตย ใน

แงของการมสีวนรวม (Participation) และ การกระจายอาํ
นาจ (Decentralization)
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วิธีการวิจัย
ประชากร
ประชากรทีใ่ชในการศกึษาครัง้นี ้คอื คณะตาง ๆ  

ที่มีโครงสรางการบริหารงานหนวยงานสนับสนุนการเรียน
การสอน ในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 17 คณะ จากคณะ
หรือหนวยงานที่ทําหนาที่จัดการเรียนการสอน จํานวน 23 
หนวยงาน รวมทั้งสิ้น 578 คน 
 กลุมตัวอยาง

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยรองคณบดีผาย
บริหาร/ผูชวยคณบดีฝายบริหารและเลขานุการคณะ 
จํานวน 46 คน หัวหนางานตาง ๆ ในหนวยงานสนับสนุน
การเรียนการสอน และผูปฏิบัติงานในหนวยงานสนับสนุน
การเรียนการสอน จํานวน 175 คน
 เคร่ืองมอืและการสรางเคร่ืองมอืทีใ่ชในการวิจยั 

ประกอบดวย

 1.  แบบสอบถามขอบขายงานหนวยงาน
สนับสนุนการเรียนการสอน

 2. ตารางวิเคราะหขอบขายงานและข้ันตอน
ของการปฏิบัติงานตางๆ 
 3.  แบบสอบถามและสมัภาษณผูเชีย่วชาญดาน
การตรวจประเมินคุณภาพ 
 4.  แบบสอบถามสําหรับผูบรหิาร/ผูปฏบิตังิาน
ของหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน
 การวิเคราะหขอมูลและสถิตทิีใ่ชในการวิเคราะห
ขอมลู สถติพิืน้ฐาน ไดแก การแจกแจงความถี ่(Frequency) 
คารอยละ (Percentage) นําผลที่ไดมาหาคาเฉลี่ย รอยละ 

คาคะแนนเฉล่ีย (Mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ย T-test 

ผลการวิจัย
 1.  จากแผนยุทธศาสตร  ของหนวยงาน

สนับสนุนการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษา สามารถ
ดําเนินงานตามแนวทางของ SIPOC เพื่ออธิบายความ
สมัพนัธของกระบวนการดําเนนิงานของหนวยงานสนบัสนนุ 

ที่ตองอาศัยปจจัยตนนํ้าสงมอบคุณคาไปยังปลายนํ้าอยาง
เปนระบบ ดังนี้

ผูสงมอบปจจัย(Supplier) ประกอบดวย
 1. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 2.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 3.  ผูปกครอง 
 4.  นักศึกษา
 5.  ชุมชน   
 6.  โรงงานอุตสาหกรรม/บริษัทเอกชน

ปจจัยนําเขา (Input) ประกอบดวย
 1. คณะกรรมการ/หนวยงานที่รับผิดชอบ
 2.  งบประมาณ
 3.  บุคลากร   
 4.  นโยบาย/แผนงานโครงการ

กระบวนการผลิต/ใหบริการ(Process)
 ประกอบดวย
 1. ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรที่ไดมาตรฐาน 

2. หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพ
แวดลอมการเรียนรู 
 3.  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
 4.  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนรูตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
 5.  ระบบและกลไกการใหคาํปรกึษาและบรกิาร
ดานขอมูลขาวสาร 
 6.  ระบบและไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
 7. ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 8. การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 9. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 10.  ระดับความสําเร็จของการเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา
 11. ความพึงพอใจของผูรับบริการ/เขารวม

โครงการดานการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม  
 12. รอยละของนักศึกษาและบุคลากรท่ีไดรับ
การปลูกฝงศิลปะวัฒนธรรม 
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 13. รอยละของโครงการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค และแลวเสร็จ
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

14. กระบวนการในการจัดกิจกรรมความรวมมอื
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนําใน ASEAN และเอเชีย 
 15. กระบวนการบริหารงานวิจัย และการสง
เสริม/สนับสนุนการวิจัย 
 16. กระบวนการสนับสนุนการตีพิมพเผยแพร 
และการพัฒนาระบบฐานขอมูลแหลงทุนวิจัย 
 17. รอยละของกิจกรรมความรวมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนําใน ASEAN และเอเชีย 

18.  การบริหารจัดการโดยใชหลกัธรรมมาภิบาล 
19.  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับ 
20.  การพัฒนาสูองคการเรียนรู 

 21.  การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 22.  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

23.  การบริหารความเสี่ยง 
24. การใชทรัพยากรรวมกันและการประหยัด

พลังงาน 
 25. การบริหารงานอาคารสถานท่ี  
 26.  การบริหารงานสารบรรณ  
 27.  ระบบการพฒันาคณาจารยและบคุลากรสาย
สนับสนุน 
 28.  รอยละของการใหบริการที่สะดวกรวดเร็ว 
ถูกตอง และเสร็จตามกําหนด 
 29. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

30. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรในหนวย
งาน 

31. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา 
 32. รอยละของการประชมุ/สมัมนาทีด่าํเนนิการ

ครบถวน 
33.  การวิเคราะหคาใชจายและตรวจสอบการใช

เงินอยางมีประสิทธิภาพ
 34.  การบริหารงานพัสดุ 
 35.  การดําเนินการเบิกจายเงิน

 36.  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก
สังคม

 37.  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 38.  กระบวนการบริหารแผนงานและพัฒนาแผน 
 39.  กระบวนการแสวงหาแหลงงบประมาณ 
 40. รอยละของจํานวนโครงการ/กจิกรรมบริการ
วิชาการแกสังคม 
 41. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการใน
กระบวนการใหบริการ

ผลผลิต/บริการ (Output) ประกอบดวย
 1.  นักศึกษาทุกระดับมีมาตรฐานสากล 
 2. ทุกหลักสูตรใหมีเนื้อหาสอดคลองกับความ
ตองการของประเทศ และสอดรับกับความสําคัญที่ทวีมาก
ขึ้นของเอเชียและประชาคมASEAN
 3. กิจกรรมสงเสริมความรวมมือทางวิชาการ
กับมหาวิทยาลัยชั้นนําใน ASEAN และเอเชีย

4.  ผลงานวิจัยเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ
 5.  ผลงานวิจัยเพื่อแกไขปญหาสังคมในระดับ
ทองถิ่นระดับชาติและระหวางประเทศ
 6.  ผลงานวิจยัเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ
 7.  ผลผลิตงานวิจัยเพ่ือจัดการศึกษา และการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย
 8.  ผลงานการใหบริการวิชาการ การเผยแพร
ความรูทางวิชาการและจัดอบรมและสัมมนาทางวิชาการ
หรือเชิงปฏิบัติการ

9.  ผลงานดานการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม

 10. ผลงานด านการปลู กฝ ง จิ ต วิญญาณ
ธรรมศาสตร การทํานุบํารุงสังคม และประชาธิปไตย

11. ผลงานดานสนับสนุนการบริหารจัดการ
ภายในท่ีมี ประสิทธิภาพ และโปรงใส

กลุมผูรับบริการ (Customers) ประกอบดวย

 1.  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 2.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 3.  ผูปกครอง   

 4.  นักศึกษา
 5.  ชุมชน    
 6.  องคกรวิชาชีพ
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 7. สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา

2.  จากกระบวนการผลิต/ใหบริการ ผูวิจัยได
ทําการศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและผูปฏิบัติงานท่ี
มีตอตัวบงชี้การปฏิบัติงาน พบวา ในภาพรวม มีคาเฉลี่ย 
3.970 ระดับความคิดเห็น เห็นดวยมาก โดยตัวบงชี้ที่มี
คาเฉลีย่สงูสดุ คอื ภาวะผูนาํของผูบรหิารทกุระดบั มคีาเฉลีย่
4.202 สวนตัวบงชี้ที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ การพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มีคาเฉล่ีย 
3.743

 3. จากความคิดเห็นกลุมสถานะภาพการ
ปฏิบัติงาน ผูวิจัยไดทดสอบสมมติฐานความคิดเห็นของ
ผูบริหารและผูปฏิบัติงานที่มีตอตัวบงชี้การปฏิบัติงาน 
ผลการวิเคราะหความแตกตางของความคิดเห็นเก่ียวกับตวั
บงชี้คุณภาพ จําแนกตามกลุมสถานะภาพการปฏิบัติงาน 
(ผูบริหาร/ผูปฏิบัติงาน) โดยการวิเคราะห t-test ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัว
บงช้ีคุณภาพ ของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในตัวบงชี้ทุก ๆ 
ดาน และเมื่อพิจารณา คาเฉลี่ยของตัวบงชี้คุณภาพ พบวา 
กลุมผูบริหารมีคาเฉล่ียมากกวากลุมผูปฏิบตังิานในทุก ๆ  ดาน
แตมี เ พียงบางตัวบง ช้ีที่มีค า เฉ ล่ียตํ่ ากวา  อันเ น่ือง
มาจากขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหาร
และผูปฏิบัติงาน ในหนวยงานนั้นแตกตางกัน

สรุปผลการวิจัยและขอเสนแนะ
สรุปผลศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและ

ผูปฏิบัติงาน เกี่ยวกับตัวบงชี้การปฏิบัติงานในหนวยงาน
สนับสนุนการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษา ดังนี้
 1. สามารถอธบิายความสมัพันธของกระบวนการ

ดําเนินงานของหนวยงานสนับสนุน ที่ตองอาศัยปจจัย
ตนนํา้สงมอบคุณคาไปยังปลายน้ําอยางเปนระบบ อนัไดแก 
Suppliers หรือ ผูสงมอบ นําสง Input หรือปจจัยนําเขา
ตางๆท่ีจําเปนตอการทํา Process หรือกระบวนการเพ่ือ
ผลิตใหได Output หรือผลผลิตในสินคา บริการแลวสง
มอบให Customers คอื ลกูคา ผูรบับรกิาร ขอบขายหนาที่

ของงานดานตาง ๆ ในคณะที่ชัดเจนขึ้น และเกี่ยวของกับ 
กลุมผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย ในกระบวนการ/
ขั้นตอนใดบาง ดังนี้
 Suppliers (ผูสงมอบ) หมายถึง บุคคลหรือ
องคกรทีส่งปจจยันาํเขาใหหนวยงานสนบัสนนุการเรยีนการ
สอน 
 Input (ปจจัยนําเขา) หมายถึง ทรัพยากรท่ีใช
ในกระบวนการ เชน เงิน บุคลากร วัสดุอุปกรณ ขอมูล 
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบตางๆ ของหนวยงานสนับสนุน
การเรียนการสอน 
 Process (กระบวนการ) หมายถึง กิจกรรมท่ี
เช่ือมโยงกัน เพื่อจุดมุงหมายในการสงมอบผลผลิตหรือ
บริการใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งภายใน
และภายนอกหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน 
 Output (ผลผลิต) หมายถึง สินคาและบริการที่
ตรงตามความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย 
 2.  ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับตัวบงชี้ 
พบวา คาเฉลี่ยของทุกตัวบงชี้ของหนวยงานสนับสนุน
การเรยีนการสอน อยูในระดบัเหน็ดวยมาก คาเฉลีย่ 3.970 
กรณีศึกษาสามารถนําตัวชี้วัดเหลานี้ไปใชในการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหนวยงาน ซึ่งสามารถ
ใชเปนมาตรฐานในพัฒนาหนวยงานสนับสนุนการเรียน
การสอน ตอไป
 จากการวจิยัในครัง้น้ี ผูวจิยัสามารถสรปุขอเสนอ
แนะเพื่อใชในการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
 1. การพัฒนาตัวบงชี้ ควรจะมีการประยุกต/

หรือปรับปรุง ใหสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกร คาเปา
หมายขององคกร วิสัยทัศนของผูบริหารในหนวยงาน และ
เปนตัวบงชี้เฉพาะของคุณสมบัติของตําแหนงงานแตละ

ตําแหนง ดังสังเกตไดจากคาเฉล่ียของตัวบงชี้ที่แตกตางกัน
 2.  การพัฒนาตัวบงชี้ปฏิบัติงานของหนวยงาน
สนับสนุนการเรียนการสอน เมื่อหนวยงานดังกลาวนําตัว
บงชี้ไปใชกับหนวยงานของตนเอง ควรมีการวิเคราะหและ
เลือกตัวบงชี้ในงานตางๆ ใหตรงกับขอบขายของงาน และ

ควรมีการวิจยัเก่ียวกับการพัฒนาตัวบงชีข้องหนวยงานตาง ๆ
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3. การศึกษาวจิยัเพือ่พัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพ ควรนําตัวบงชี้และเกณฑชี้วัด ในระดับบุคคล ไป
ทําการประเมินหนวยงานตนสังกัด แลวนําขอมูลตามตัว
บงชี้มาทําการวิเคราะห LISREL เพื่อยืนยันองคประกอบ
เชิงโครงสรางของตัวบงช้ีสถานภาพทางการศึกษา และ
วิเคราะหความสอดคลองของรูปแบบความสัมพันธเชิง
สาเหตุของปจจัยหลักแหงความสําเร็จในการจัดการศึกษา
ตามแผนที่เชิงกลยุทธกับขอมูลเชิงประจักษ
 4. การพฒันาตวับงชี ้มกีระบวนการหรอืเครือ่ง
มอืทีใ่ชในการพัฒนาปรับปรุง ในหลายวิธ ีเชน การพัฒนาตัว
บงชีเ้พ่ือการประเมนิสมรรถนะ เพือ่การกาํหนดคณุลกัษณะ 
เพ่ือติดตาม/ประเมินผลการดําเนินงาน ควรจะมีการศึกษา
วิเคราะหและกําหนดวัตถุประสงคเพื่อการจัดทําตัวบงชี้ 
เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
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