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บทคัดยอ

หนึ่งในวิวัฒนาการดานการบริหารคุณภาพของ
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรหรือการจัดการคุณภาพโดยรวมของ
ประเทศไทย คือการนําเกณฑ มัลคอม บัลดริจ (Malcolm Baldrig National Quality Award, MBNQA ) มาใชเพื่อนําองคสู
ความเปนเลิศ โดยมีหนวยงานตางๆทั้งภาครัฐและเอกชนไทย ทั้งองคการทางธุรกิจและองคการภาครัฐ ที่ดําเนินงานทางดาน
ธุรกิจ การดําเนินงานทางดานสุขภาพและสาธารณสุขของภาครัฐ การดําเนินงานทางการศึกษาทั้งระดับอุดมศึกษาและ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย ตางก็นําเกณฑ มัลคอม บัลดริจนี้ มาประยุกตเพื่อการบริหารหนวยงานของตน โดย
หนวยงานแตละแหงก็เรียกชื่อของเกณฑนี้แตกตางกันไป เราจึงควรใหความสนใจในการศึกษาเกณฑนี้อยางลึกซึ้งเพื่อนํามา
ปฏิบัติในการพัฒนาหนวยงานของตนสูความเปนเลิศ

Abstracts

One of the evolutions in quality management is Total Quality Management; In Thailand is to
adopt criteria the Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) the organization to excellence. With
various agencies, both public and private business operations, Health operations,health care, The
operation of higher education and basic education of Thailand. The Malcolm Baldrige National Quality
Award (MBNQA) for their own agency administration. Each organization calls different names. We should
pay close attention to the study of this criterion in order to develop our own agency for excellence.
การประยุกตใชเกณฑ มัลคอรมบัลดริจ (Malcom Baldrig National Quality Award, MBNQA )ในประเทศไทย
ปจจุบันหนวยงานหรือองคการตาง ๆ ใหความสนใจกับ แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ (
Quality) และ ระบบการบริหาร
คุณภาพ (Quality Management System, QMS ) อยางมาก ซึ่ง คําวา คุณภาพโดยทั่วไปอาจจะหมายถึง สิ่งที่แสดงถึง 1)สิ่ง
ที่ดีกวา ( Superiority) 2) สิ่งที่ดีเลิศ ( Excellence) 3) การผลิตหรือการใหบริการที่ดี สมบูรณแบบ ปราศจากตําหนิ
(Perfection) 4)การใหบริการแกลูกคาทั้งหมดและสรางความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) The American National
Standard Institute ( ANSI) และ The American Society for Quality (ASQ) ไดใหความหมายของคุณภาพวา หมายถึง
ผลิตภัณฑหรือบริการซึ่งมีลักษณะโดยรวมทั้งหมดที่ทําใหลูกคาไดตอบสนองความตองการของตน(นิตยา เงินประเสริฐศรี.
2555: 3) [1] คําวาคุณภาพอาจมองที่โครงสรางการปรับปรุงกระบวนการที่ทําใหเกิดผลลัพธหรือผลิตภัณฑ ( Arcaro.1995:
50) หรือมองที่ความคาดหวังของลูกคา บรรลุความคาดหวังของตนทั้งนี้ลูกคารับรูคุณภาพในบริการโดยเปรียบเทียบระหวาง
บริการที่คาดหวัง (Expected Service ) กับบริการที่รับรู (Perceived Service) (นิตยา เงินประเสริฐศรี.2555: 3: อางอิงจาก
Zeithaml, Parasuraman and Berry.1990: 23) [2]
สวนระบบบริหารคุณภาพ
( Quality Management System : QMS ) หมาย ถึง การบริหารประเภทหนึ่งทีมีการ
บริหารจัดการในทุก ๆ เรื่องเพื่อใหไดมาตามนโยบายคุณภาพขององคกรที่ตั้งไวระบบการบริหารจัดการ
คือ การกําหนด
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ความสัมพันธการจัดการขององคกร ตั้งแตการกําหนดนโนบาย วัตถุประสงค และกระบวนการตางๆเพื่อดําเนินการใหบรรลุผล
ตามวัตถุประสงค (สถาบันรับรองมาตรฐาน ISO.2560: ออนไลน) เปนระบบการบริหารจัดการโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการ
ดําเนินงานตามภารกิจและวัตถุประสงคขององคกร เกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ระบบบริหารคุณภาพมีหลายระบบที่สําคัญ ไดแก1) ระบบ ปจจัยปอน กระบวนการ ผลลัพธ และผลลัพธสุดทาย ( InputProcess-Output-Outcome ,IPOO) 2) ระบบการควบคุมคุณภาพองครวม (Total Quality Management ,TQM) และ 3)
ระบบ คุณภาพตามอนุกรมมาตรฐานสากล (International Standardization and Organization, ISO)ระบบบริหารงาน
คุณภาพจะเกี่ยวของกับผูผลิตและผูบริโภคโดยเปนระบบที่จะชวยใหสามารถผลิตสินคาหรือบริการไดตรงตามเกณฑมาตรฐาน
ที่วางไว สอดคลองกับความตองการของลูกคา ขณะเดียวกันระบบการบริหารงานคุณภาพจะชวยใหลูกคาไดรับความพอใจ
และมั่นใจวาสินคาหรือบริการที่ไดรับมีคุณภาพตรงตามความตองการวงจรของระบบการบริหารคุณภาพโดยวงจรของระบบ
การบริหารคุณภาพ มีขั้นตอนดังนี้ 1) องคกรตองกําหนดเปาหมายของคุณภาพสินคาทั้งนี้เปาหมายจะตองสอดคลองกับ
นโยบายคุณภาพ 2) เปาหมายคุณภาพและนโยบายคุณภาพ จะนําไปสู ระบบคุณภาพ ( Quality System ) 3) ระบบคุณภาพ
เปนหลักเกณฑ หรือมาตรฐานในการผลิตสินคา เพื่อใหไดรับสินคาและบริการตรงกับที่กําหนดไว 4) เมื่อสินคาไดออกจําหนาย
สูตลาดแลว ยอมมีผลปอนกลับ ( Feedback) เพื่อใหสามารถสรางเปาหมายคุณภาพไดดีขึ้น เพื่อตอบสนอง ความตองการ
ความพึงพอใจของผูบริโภคสูงสุด
สําหรับการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรหรือการจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management, TQM)นั้น
อยูภายใตแนวคิดของการจัดการบนพื้นฐานความพึงพอใจของลูกคา ถาพิจารณาความหมายอาจหมายถึงการบริหารคุณภาพ
แบบเบ็ดเสร็จ เปนการควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองคกร กลาวคือ พนักงานทุกคนในทุกระดับขององคกร มีสวนรวมในการควบคุม
คุณภาพโดยทั่วกัน โดยผูบริหารระดับสูงจะเปนจุดรวมของพนักงานทุกระดับ พนักงานทั้งหมดตองรวมรับผิดชอบตอการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง เพื่อใหไดสินคาหรือบริการที่ลูกคาพึงพอใจในการนี้พนักงานทุกคนใหถือปฏิบัติเหมือนเปนนโยบายของ
องคกรมิใชเปนหนาที่ของฝายใด ฝายหนึ่งเทานั้น (กฤติกา ลิ้มลาวัลย.2551: 160) [3] การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร จะตอง
ศึกษาหลักการบริหารคุณภาพใหเกิดความเขาใจกําหนดนโยบายดานคุณภาพ จัดองคการเพื่อการดําเนินการตามนโยบาย
คุณภาพ วางแผนและออกแบบเกี่ยวกับทรัพยากร ระบบงานและวิธีการทํางาน จัดระบบคุณภาพ กําหนดมาตรการการ
ควบคุมของการทํางานแตละดาน การทํางานเปนทีม การฝกอบรมบุคลากรทุกระดับ และ การนําไปปฏิบัติหลักการสําคัญคือ
การมุงความสําคัญของลูกคา การปรับปรุงกระบวนการทํางาน การใหทุกคนไดมีสวนรวมโดยมีองคประกอบหลักคือ การมี
ภาวะผูนํา การจัดใหมีการศึกษาและการอบรม การมีโครงสรางองคกรที่เกื้อหนุน การติดตอสื่อสาร การพิจารณาความดี
ความชอบ การใชกระบวนการทางสถิติ และการทํางานเปนทีมแนวทางการปรับปรุงคุณภาพงานของ TQM คือผูบริหารตองมี
ความสามารถสรางความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับ กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติใหชัดเจน เปลี่ยนแนวความคิดเกี่ยวกับ
การบริหารคุณภาพ องคกรตองมีปรัชญาเรื่องของคน ผูบริหารระดับสูงตองใหการสนับสนุนและแสดงออกอยางเปนรูปธรรม
เนนเรื่องการฝกอบรมและการทํางานเปนทีม ปรียาวดี ผลอเนก (2553 : 46 ) [4] สรุปไววา การจัดการโดยสรุป การบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองคกรหรือการจัดการคุณภาพโดยรวมคือ การปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการทั้งหมดไมวาจะเปนกระบวนการ
ผลิต กระบวนการบริหาร ฯลฯ โดยมีจุดหมายในการขจัดกิจกรรมที่ไมมีคุณคาออกไป เปนการเนนกระบวนการปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง โดยมุงเนนความพึงพอใจของลูกคาเปนสําคัญ ซึ่งผูบริหารระดับสูงควรเล็งเห็นถึงความสําคัญและใหการสนับสนุนเพื่อ
ทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง สําหรับการนําการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรหรือการจัดการคุณภาพโดยรวมมา
ประยุกตใชในสถานศึกษาคือ การมุงใหความสําคัญกับนักเรียน การปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง การเขามีสวน
รวมของทุกคนทุกฝายในสถานศึกษาที่เกี่ยวของ
หนึ่งในวิวัฒนาการดานการบริหารคุณภาพของ การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรหรือการจัดการคุณภาพโดยรวม ที่
สําคัญในปจจุบันที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย ขององคกรและหนวยงานในประเทศไทยคือการนําเกณฑ มัลคอม บัลดริจ
(Malcolm Baldrig National Quality Award, MBNQA ) มาใชเพื่อนําองคสูความเปนเลิศโดยหนวยงานแตละแหงก็เรียกชื่อ
ของเกณฑนี้แตกตางกันไป เชน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ไดพัฒนาเกณฑ มัลคอม บัลดริจ เพื่อใช
เปนเครื่องมือผลักดันใหการพัฒนาระบบราชการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ( สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.). 2558: คํานํา) [5] โดยสํานักงาน ก.พ.ร.ไดดําเนินการพัฒนาเกณฑและสงเสริมใหสวนราชการนําเกณฑไปใชในการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคการอยางตอเนื่องโดยเรียกเกณฑนี้วาเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(Public Sector Management Quality Award, PMQA)

89

สําหรับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
เรียกเกณฑนี้วาเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่
เปนเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence, EdPEx)โดยอธิบายไววาสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) มีความมุงมั่นที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยใหทัดเทียมและเปนที่ยอมรับในสากล จึง
ไดนําเครื่องมือพัฒนาคุณภาพที่ไดรับการยอมรับในสากลวาเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาองคการสูความเปนเลิศ
นั่นคือ Education Criteria for Performance Excellence ซึ่งเปนเกณฑที่สามารถนํามาเปนกรอบการดําเนินงานบริหาร
จัดการการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใหมีคุณภาพและพัฒนาสูความเปนเลิศไดอยางกาวกระโดด (สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา(สกอ.)).2558 : คํานํา) [6]
หรือในกระทรวงสาธารณสุข ก็มีหนวยงานตางๆ นําเกณฑ
มัลคอม บัลดริจ นี้มาเปนตนแบบการบริหารในหลาย
หนวยงานอาทิเชน สํานักการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุขไดพัฒนาเกณฑการบริหารงานพยาบาล
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเกณฑกลางที่จะคนหาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ (Nursing Best Practices) โดยเขาสู
ระบบ Benchmarking คุณภาพการพยาบาลระดับประเทศซึ่งนับวาเปนกลไกหนึ่งที่สําคัญในการสงเสริมและสนับสนุนให
สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับเกิดการพัฒนางานบริการพยาบาลแบบกาวกระโดดและสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูในแวด
วงวิชาชีพอยางกวางขวางและเรียกเกณฑที่ปรับปรุงขึ้นมานี้วา เกณฑคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ ( Criteria for
Nursing Performance Excellence)(สํานักการพยาบาลสํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข . 2553) [7] สวน
สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขเรียกเกณฑที่ปรับปรุงจากเกณฑ มัลคอม
บัลดริจนี้วา เกณฑคุณภาพ เครือขายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Award : PCA)โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพของหนวยบริการปฐมภูมิในรูปแบบของเครือขายบริการโดยมุงเนน
เชื่อมโยงระบบบริการ ระหวางปจจัยนําเขา กระบวนการบริการ รวมทั้งการบริหารจัดการซึ่งจะทําใหเกิดการจัดการเปนระบบ
ทั้งองคกร โดยการนํากรอบเกณฑคุณภาพของ Malcolm Baldrige National Quality Award มาประยุกตใชเปนกรอบใน
การพัฒนา (สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. 2552) [8]
ในภาคธุรกิจของประเทศไทยโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ กระทรวงอุตสาหกรรมไดพัฒนาเกณฑขึ้นจาก เกณฑ
มัลคอม บัลดริจ และเรียกเกณฑนี้วาเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award -TQA) รางวัลคุณภาพ
แหงชาติ ถือเปนรางวัลระดับโลก (World Class) เนื่องจากมีพื้นฐานทางดานเทคนิคและกระบวนการตัดสินรางวัลเชนเดียวกับ
รางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่ง
เปนตนแบบรางวัลคุณภาพแหงชาติที่ประเทศตางๆ หลายประเทศทั่วโลกนําไปประยุกต เชน ประเทศญี่ปุน ออสเตรเลีย
สิงคโปร และฟลิปปนส เปนตนรางวัลคุณภาพแหงชาติ ( Thailand Quality Award – TQA) เริ่มตนตั้งแตมีการลงนามใน
บันทึกความเขาใจระหวางสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติและสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เมื่อวันที่ 5
กันยายน 2539 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งรางวัลคุณภาพแหงชาติขึ้นในประเทศไทย และดวยตระหนักถึงความสําคัญของ
รางวัลนี้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจึงไดบรรจุรางวัลคุณภาพแหงชาติไวในแผน
ยุทธศาสตรการเพิ่มผลผลิตของประเทศ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 โดยมีสถาบัน
เพิ่มผลผลิตแหงชาติเปนหนวยงานหลักในการประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเผยแพร
สนับสนุน และผลักดันใหองคกรตางๆ ทั้งภาคการผลิตและการบริการนําเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติไปพัฒนาขีด
ความสามารถดานการบริหารจัดการ ซึ่งเมื่อมีการขยายการดําเนินงานไปอยางกวางขวางยอมจะสงผลตอการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศใหสามารถแขงขันในตลาดการคาโลกได (สํานักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ . 2560.
ออนไลน) [9]
สําหรับในภาครัฐวิสาหกิจของประเทศไทยก็ไดมีการพัฒนา ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
(เกณฑและวิธีการ
ประเมิน)โดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยในป 2550 คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจฯ ได
เห็นชอบใหมีการปรับปรุงระบบประเมินผลฯ เพื่อใหเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิผลของภาครัฐในการยกระดับการบริหารจัดการ
ของรัฐวิสาหกิจใหเขาสูมาตรฐานสากลอันจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการแขงขันของประเทศ โดยไดเห็นชอบใหมีการ
ประยุกตรูปแบบระบบการประเมินตนเอง ( Self- Assessment) และเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality
Award: TQA) เขากับระบบประเมินผลฯ ปจจุบัน โดยคณะกรรมการประเมินผลฯ ไดมีมติใหใชชื่อระบบประเมินผลฯ ที่
ปรับปรุงใหมนี้วา ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ( State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) ซึ่งไดมีการ
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นํามาใชในการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจอยางเต็มรูปแบบตั้งแตป 2554 เปนตนมา เกณฑ SEPA ไดอิงเกณฑและ
วิธีการประเมินตนเองของ TQA อีกทั้งยังไดเชื่อมโยงมุมมองของการพัฒนาประเทศตามบริบทของรัฐวิสาหกิจเขาไวในเกณฑ
ดวย (สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ.2556 :ออนไลน) [10]
นอกจากนี้เกณฑนี้ยังไดขยายไปในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไดนําไปประยุกตใชในนามของ คูมือการบริหาร
จัดการระบบคุณภาพ(รร.มาตรฐานสากล)อีกดวยโดยมีเหตุผลความเปนมา คือ การบริหารจัดการระบบคุณภาพเปนกลไก
สําคัญในการผลักดันการพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากลซึ่งจะทําใหเกิดคุณลักษณะตอการจัดการเรียนการสอนอันจะสงผล
กระทบตอนักเรียนอันเปนเปาหมายปลายทางของการจัดการศึกษาระบบบริหารจัดการซึ่งไดรับการยอมรับวาเปนระบบที่จะ
พัฒนาองคกรใหมีผลการดําเนินการที่เปนเลิศโดยอิงแนวทางการดําเนินงานตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand
Quality AwardTQA) มาพัฒนาขีดความสามารถดานการบริหารจัดการองคกรเพื่อใหมีวิธีปฏิบัติและผลการดําเนินการใน
ระดับมาตรฐานโลกโดยใชแนวคิดที่วาในประเทศไทยยังไมไดกําหนดเกณฑการประเมินสําหรับองคกรที่จัดการศึกษาไว
โดยเฉพาะดังนั้นกรอบในการบริหารจัดการโรงเรียนใหมีคุณภาพสําหรับการยกระดับโรงเรียนสูมาตรฐานสากลจึงประยุกต
แนวทางเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA) มาเปนแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.2553: 1-2)จากที่กลาวมาจะพบวาองคการและหนวยงานตางๆ ในประเทศไทย
ไดนําเกณฑ มัลคอม บัลดริจ (Malcolm Baldrig National Quality Award, MBNQA ) มาใชเพื่อนําองคสูความเปนเลิศ ดัง
จะเห็นไดจากภาพประกอบ 1
MalcomBaldrig National Quality Award (MBNQA) Framework
Excellence Framwork:
TQM
Total Quality Management
MBNQA
Malcolm Baldrige National Quality Award
TQA
Thailand Quality Award
PMQA
Public Sector Management Quality Award
SEPA
State Enterprise Performance Appraisal
LQM
Local Quality Management
HA
Hospital Accredit
HPH
Health Promotion Hospital
PCA
Primary Care Accredit
สกอ.
MBNQA Education Criteria
สพฐ.
คูมือการบริหารจัดการระบบคุณภาพ(รร.มาตรฐานสากล)
ภาพประกอบที่ 1 Excellence Framework
ที่มาศุภชัย เมืองรักษ (2560). [11] ผูอํานวยการฝายปรึกษาแนะนําดานการจัดการองคกร สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ
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จากที่กลาวมา เราจะพบวาแนวคิดการบริหารงานตางๆ นี้มีตนแบบมาจากที่เดียวกัน เรามาทําความรูจักแนว
ทางการบริหารคุณภาพของเกณฑมัลคอม บัลดริจนี้กันดีกวา
กอนอื่นเรามาดูที่มาของเกณฑนี้กันกอน
เกณฑ มัลคอม บัลดริจ นํามาใชครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในยุคที่
เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาตกต่ําเพื่อเปนการเพิ่มคุณภาพในการผลิตสินคาและการบริการรางวัลที่กําหนดขึ้นเปนชื่อของ
รัฐมนตรีพาณิชยในสมัยประธานาธิบดี โรนัลเรแกน ในป ค.ศ.1981 โดยเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาคุณภาพมาก
ตอมาจึงตั้งชื่อรางวัลของระบบคุณภาพนี้เพื่อเปนเกียรติวา The Malcolm Baldrige National Quality Award (Arcaro.
1995: 17)เกณฑมัลคอม บัลดริจไดถูกนํามาใชเปนครั้งแรก ในป ค.ศ.1987 รางวัลนี้ไดถูกบริหารโดยองคการ
National
Institute of Standards and Technology (NIST) ในระยะแรกที่เริ่มกอตั้งสถาบันรางวัลบัลดริจ ( Baldrige Award) จะ
รับสมัครเฉพาะผูเปนสมาชิกในการเขารับการคัดเลือกใหไดรางวัล ซึ่งเปนหนวยงานและองคการทางธุรกิจหรือเปนหนวยงานที่
แสวงหาผลกําไรเทานั้นโดยในระยะแรกนั้นมีแนวคิดหลักในการดําเนินงานคุณภาพ 10 ประการ ( Arcaro. 1995: 17 - 18)
[12] คือ 1) การบริการคุณภาพตามความตองการของลูกคา (
Customer - Driven Quality) 2) ภาวะผูนํา
(Leadership)3) การปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement)4) การดําเนินการแบบมีสวนรวม (Total
Participation)5) การตอบสนองอยางรวดเร็ว ( Fast Response)6) การออกแบบคุณภาพและรักษาไวซึ่งคุณภาพ ( Design
Quality and Prevention7) มีชวงระยะเวลาพัฒนา ( Long-Range Outlook)8) บริหารดวยขอมูลตามสภาพจริง
(Management by Fact) 9 การพัฒนาหุนสวน (Partnership Development)10)การตอบสนองตอชุมชน (Community
Responsibility) เกณฑนี้จะไดรับการทบทวนและปรับปรุงสม่ําเสมอเพื่อสะทอนสิ่งที่ดีที่สุด (Best Practice) และมีการตีพิมพ
เพื่อเปนเอกสารอางอิง เกณฑมัลคอม บัลดริจนี้ ไดรับการยอมรับวาเปนเครื่องมือในการประเมินองคกรที่มีประสิทธิภาพและ
สามารถชวยผูนําองคกรใหสามารถบงชี้ถึงจุดเดน ( Strength) และโอกาสในการพัฒนา ( Opportunity for Improvement)
และสามารถนําขอมูลที่ไดรับในการปรับปรุงองคกรไปสูระดับที่สูงขึ้น (บวรศิลป เชาวน ชื่น.2560 : ออนไลน ) [13] สําหรับ
รายละเอียด เราไปดูกันตามเกณฑที่ประเทศไทยนํามาประยุกตใชกัน
เกณฑ มัลคอม บัลดริจจากเดิม เปนเกณฑ (Criteria)การบริหารจัดการภายในองคการและสําหรับประเมินตนเองใน
ดานเกี่ยวกับธุรกิจเปนหลักโดยใช เกณฑคุณภาพการดําเนินงานที่เปนเลิศ ( Criteria for Performance Excellence)เปน
กรอบการดําเนินงาน ตอมาในป ค.ศ.1998 จึงไดขยายขอบขายการดําเนินงานของระบบออกไปในขอบขายดานการศึกษา
(Education Criteria) และดานสุขภาพ ( Health Care Criteria) เกณฑนี้จะมีการพัฒนาคุณภาพของเกณฑสม่ําเสมอ โดย
การทบทวนและการปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ โดยมีการทบทวนสาระของเกณฑจากการศึกษา วิจัย และประเมินคุณภาพของ
ระบบทุกป เพื่อสะทอนการปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) และมีการตีพิมพเพื่อเปนเอกสารอางอิงในปจจุบัน มีลักษณะดังนี้
1) ใชแนวคิดและคานิยมหลัก 11 ประการ 2) มีระบบการจัดการที่ดีที่ใชเปนองคประกอบหลักในการประเมิน 7 ดาน
แบงเปน 2 มิติ3 ) ระดับความเขมแข็งของการจัดการที่ใชเปนหลักในการแปลผลและใหคะแนน 6 ระดับ โดยมี ระบบการ
ดําเนินการพัฒนาองคการ 4 ขั้น(อภิธีร ทรงบัณฑิตย.2550: 65) [14]
แนวคิดและคานิยมหลัก 11 ประการประกอบไปดวย 1)การนําองคการอยางมีวิสัยทัศน
(Visionary Leadership)
2) การจัดการศึกษาที่มุงเนนการเรียนรู (Learning-centered Education) 3) การเรียนรูขององคการและบุคลากร
(Organizational and Personal Learning) 4) การพัฒนาคุณคาใหกับครูผูสอน บุคลากร และผูรวมดําเนินการ (Valuing
Faculty, Staff, and Partners) 5) ความวองไวและคลองตัวขององคการในการดําเนินการ (Agility) 6) การมุงเนน
อนาคต (Focus on the Future) 7) การบริหารโดยการใชนวัตกรรม (Managing for Innovation) 8) การบริหาร
จัดการโดยหลักขอมูลที่เปนจริง (Management by Fact) 9) ความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility) 10)
การมุงเนนผลลัพธและการสรางสรรคคุณคา (Focus on Results and Creating Value) 11) การใหความสําคัญกับ
ภาพลักษณของระบบ ( Systems Perspective)
ระบบการจัดการที่ดีที่ใชเปนองคประกอบหลักในการประเมิน 7 ดานไดแก 1) การนําองคการ (
Leadership)
2) การวางแผนเชิงกลยุทธ( Strategic Planning) 3) การมุงเนนผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสียและตลาด(
Student,
Stakeholder, and Market Focus) 4) การวัดผล การวิเคราะหและการจัดการความรู( Measurement, Analysis, and
Knowledge Management) 5) การมุงเนนครูผูสอนและบุคลากร (Faculty and Staff Focus) 6) การจัดการ
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กระบวนการ (Process Management) 7) ผลลัพธดานผลการดําเนินงานขององคการ( Organizational Performance
Results) โดยระบบการจัดการที่ดีนี้แบงเปน 2 มิติ คือ มิติกระบวนการมีปจจัยในการประเมิน 4 ระดับ ไดแก 1) แนวทาง
(Approach -A) 2) การถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติ ( Deployment -D ) 3) การเรียนรู ( Learning -L ) 4) การบูรณาการ
(Integration -I ) มิติผลลัพธใชปจจัยในการประเมิน 4 ดาน ไดแก 1) ระดับของผลการดําเนินงานปจจุบัน 2) อัตราการ
เปลี่ยนแปลง ความครอบคลุมของการปรับปรุงผลดําเนินการ 3) การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 4) การ
เชื่อมโยงของตัววัดกับผลดําเนินการทั้งหมด
ระดับความเขมแข็งของการจัดการที่ใชเปนหลักในการแปลผลและใหคะแนน 6 ระดับไดแก ระดับ 1 ไมมีระบบใดๆ
เลยแปลผลและใหคะแนนได0 หรือ 5 % ระดับ 2 ตางฝายตางทํามีแตการแกปญหาเฉพาะหนาแปลผลและใหคะแนนได
10% 15% 20%หรือ 25 % ระดับ 3 มีแนวทางที่เริ่มเปนระบบแปลผลและใหคะแนนได 30% 35% 40% หรือ 45%
ระดับ 4 ทุกฝายมีการทํางานมุงไปในทิศทางเดียวกันแปลผลและใหคะแนนได 50% 55% 60% หรือ 65% ระดับ 5 ทุก
ฝายมีแนวทางการจัดการแบบบูรณาการแปลผลและใหคะแนนได 70% 75% 80% หรือ 85% ระดับ 6 ทั้งสถานศึกษามี
การทํางานแบบบูรณาการเปนหนึ่งเดียวกันแปลผลและใหคะแนนได 90% 95% หรือ 100%

สรุป

ปจจุบันประเทศไทยไดนําเกณฑ มัลคอรมบัลดริจ (MalcomBaldrig National Quality Award, MBNQA)ที่ใช
เกณฑคุณภาพการดําเนินงานที่เปนเลิศเลิศ ( Criteria for Performance Excellence)ที่นับเปนเกณฑที่กําหนดใหมีการ
ดําเนินการที่ครอบคลุม คือ เปนพื้นฐานใหองคการประเมินตนเองโดยเปนเครื่องมือเพื่อความเขาใจและปรับปรุงผลการ
ดําเนินงานเพื่อมอบคุณคาที่ดีใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหคุณภาพการดําเนินงานสูงขึ้นโดยมีการปรับปรุงประสิทธิผลและ
ความสามารถขององคการโดยรวมตลอดจนใหเกิดการเรียนรูขององคการและของแตละบุคคล และเปนเกณฑการพิจารณาให
รางวัลและขอมูลปอนกลับแกองคการ โดยมีจุดเนนในเรื่องของความเปนเลิศในเรื่องของคุณคาหรือเอกลักษณขององคการวามี
ความเปนเลิศทางดานใดก็ควรพัฒนาดานนั้นโดยดูจากทรัพยากรที่มีอยูจํากัด โดยใชแรงขับเคลื่อนที่สําคัญ คือ การใชภาวะ
ผูนํา ยุทธศาสตรขององคการ การบริหารจัดการโดยใชขอมูลที่เปนจริง การบูรณาการเขาดวยกันกับกิจกรรมตางๆ ทั้งระบบ
โดยมีหนวยงานตางๆทั้งภาครัฐและเอกชนไทย ทั้งองคการทางธุรกิจและองคการภาครัฐ ที่ดําเนินงานทางธุรกิจ การ
ดําเนินงานทางดานสุขภาพและสาธารณสุข การดําเนินงานทางการศึกษาทั้งระดับอุดมศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตางก็
นําเกณฑมัลคอม บัลดริจ (Malcolm Baldrig National Quality Award, MBNQA)มาประยุกตเพื่อการบริหารหนวยงานของ
ตนหลากหลายหนวยงาน ..... ถึงเวลาที่พวกเราควรใหความสนใจในการศึกษาอยางลึกซึ้งเพื่อนํามาปฏิบัติในการนําองคการ
ของตนสูความเปนเลิศหรือยัง
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