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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง การบริหารมหาวิทยาลัยรังสิตใหเปนองคการสมรรถนะสูงครั้งนี้ มีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อ
(1) ศึกษาลักษณะขององคการสมรรถนะสูง (2) ศึกษาการพัฒนาและการบริหารของมหาวิทยาลัยรังสิต (3) เพื่อ
สรุ ป ผลถึ งความเป นองค ก ารสมรรถนะสู ง ของมหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต และ (4) เพื่ อ เสนอแนะการดํ า เนิน งานของ
มหาวิทยาลัยรังสิตไปสูการเปนองคการสมรรถนะสูง โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร
และจากการสัมภาษณกรรมการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี รวม 8 คน ผูบริหารระดับกลาง
ในตําแหนง คณบดีและผูอํ านวยการ รวม 6 คน ผู บริหารระดั บตนในตําแหนง รองผูอํา นวยการ รวม 2 คนและ
บุ ค ลากรในตํ า แหน ง อาจารย แ ละเจ า หน า ที่ จํ า นวน 3 คน รวมจํ า นวนทั้ ง สิ้ น 19 คน แล ว นํ า ข อ มู ล มาสรุ ป ผล
ประกอบการอภิปราย เพื่อสังเคราะหแนวทางการพัฒนาไปสูการเปนองคการสมรรถนะสูงตอไป
ผลการศึกษาพบวา การสรางองคการใหเปนองคก ารที่มีสมรรถนะสูง แนวทางการบริหารควรตองให
ความสําคัญกับทรัพยากรบุคคล (Human Resource) โดยเริ่มตั้งแตการสรรหาคัดเลือก (Selection) การดูแลและธํารง
รักษา (Maintenance) และยึดหลักคุณธรรมในการบริหาร (Good Governance) ซึ่งทรัพยากรบุคคลถือเปนพื้นฐาน
สําคัญขององคการ นอกจากนี้องคการตองมีความสามารถในการปรับตัวใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมไดอยางเหมาะสม ซึ่งเปนแนวทางการวิเคราะหในบริบทที่จะนําไปสูการวางแผนกลยุทธสําหรับ
องค ก ารสมรรถนะที่ มี สู ง ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากหลั ก พื้ น ฐานเริ่ ม ต น ในการบริ ห ารเมื่ อ มี ก ารวิ เ คราะห ใ นบริ บ ทของ
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการ เพื่อนํามาประกอบการวางแผนกลยุทธ ตามหลักแนวคิดทฤษฎีเชิง
ระบบ (System Theory) ที่ใหความสําคัญกับปจจัยนําเขา (Input) ผานกระบวนการ (Process) เพื่อใหไดมาซึ่งผลลัพธที่
ตองการ (Outcome) ขณะเดียวกันองคการสมรรถนะสูงจะตองใหความสําคัญกับผูรับบริการ (Customer) โดยการรับ
ฟงความตองการของผูรับบริการดวยความจริงใจ และนําขอมูลที่ไดรับนั้นมาวิเคราะห เพื่อประกอบเปนแนวทาง
ปรับปรุงการดําเนินงานใหสามารถตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการไดอยางถูกตอง ทั้งนี้ในขั้นตอน
กระบวนการดํา เนินงานภายในขององคการที่มี สมรรถนะสูง จะตองมีการออกแบบระบบงานใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
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โดยอาศัยการกระบวนการสื่อสาร (Communication Process) ที่มีประสิทธิภาพ สรางการมีสวนรวม (Participation) ของ
บุคลากรและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม นอกจากนี้ ผูวิจัยพบวา หลักการสําคัญในการบริหารงานของ
องคการสมรรถนะสูงที่ไดรับการยอมรับมากที่สุด ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ความสามารถในการนํา (Leading) องคการ ทั้ง
จากผูนํา (Leader) สูงสุดและ ผูบริหาร (Manager) ที่มีวิสัยทัศน มีการกํากับดูแลและควบคุมองคการอยางเหมาะสมสงผล
ใหเกิดประสิทธิผล และทายที่สุดคือการเกิดผลลัพธที่ดีแกองคการและบุคลากร และจากการศึกษา พบวา มหาวิทยาลัย
รังสิตมีลักษณะของความเปนองคการสมรรถนะสูงเพราะมีองคประกอบหรือมีคุณลักษณะที่เปนไปตามกรอบแนวคิดการ
วิจัย และผูวิจัยไดจัดทําขอเสนอแนะทั่วไปเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาใหเปนองคการสมรรถนะสูง ซึ่งประกอบดวย
การใหความสําคัญกับการสรรหาผูนําและผูบริหาร การพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัย ตรงตามความตองการในการ
พัฒนาประเทศ การใหความสําคัญการบริหารทรัพยากรมนุษย และมหาวิทยาลัยควรเนนการสรางคุณคาและการชี้นํา
สังคม
คําสําคัญ: องคการสมรรถนะสูง, มหาวิทยาลัยรังสิต
Abstract
This qualitative research aimed to investigate how Rangsit University management can be elevated into a
high-performance organization. The objectives were 1) to study the characteristics of high performance
organizations, 2) to investigate the development and management system s of Rangsit University, 3) to conclude
the feasibility for Rangsit University to become a high-performance university, and 4) to propose recommendations
in terms of operation for the university to become a high-performance university. The data were collected from
documents and in-depth interviews from 19 informants, which included 8 top-level executives: university
councilors, senior management staff, Vice Presidents and Assistant to the Presidents; 6 middle-level management
positions: deans and directors; 2 deputy directors; and 3 lecturers and staffs.
It was found from the study that a high-performance organization required administration to give priority
to human resources. The organization needs to focus on the recruitment process, supervision and maintenance
principles and ethics in management.
The organization must possess the ability to cope with environment changes, in turn, that means that a
high performance organization must have a strategic plan. The strategic plan is the process to consider
environmental factors, internal and external constituents, which can be used as inputs. Meanwhile, highperformance organization will need to focus on the clients by listening to their wants and needs to improve
operation workflows and to ensure it is on the rise. This process requires a design for an efficient process through
effective communication and cooperation of all staff and appropriate use of information technology as the
important aspects to regulate the operations.
The high-performance organization administration is to be led by the top leaders and executives with
great visions. And proper supervision will lead to effectiveness high-performance organization, which, in turn,
ultimately achieves better performance for the organization and personnel. According to the findings, Rangsit
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University has some features and characteristics of a high-performance organization. The researcher has provided
general suggestions for higher education institutes to become a high-performance organization. This relies on
giving priorities to recruit leaders and executives, developing up-to-date curriculums to meet the requirements of
the society, and focusing on the importance of human resource management. Lastly, higher education institutes
should emphasize cultivating values and leading the society as two of their significant missions.
Key word: High Performance Organization, Rangsit University

วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุมธุรกิจและสังคมศาสตร ปที่ 3 ฉบับที่ 1-2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

21

