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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ                 
การด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ด าเนินงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และศึกษา
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการบริหาร
จัดการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร และบุคลากร
สายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ จ านวนท้ังส้ิน 31 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
น าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหารและ
บุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( 83.3= ) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ               
การด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการบริหารจัดการของคณะวิทยาศาสตร์ ในด้านกลยุทธ์ (

98.3= ) รองลงมา คือ ด้านการน าองค์การ ( 95.3= )  และด้านระบบปฏิบัติการ ( 91.3= ) ส่วน
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการบริหาร
จัดการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย ดังนี้  ด้านการ
บริหารจัดการ ( 97.3= )  ด้านผู้บริหารและนโยบาย ( 95.3= )  ด้านทรัพยากรและส่ิงสนับสนุน (

73.3= ) และด้านวัฒนธรรมองค์กร ( 69.3= ) ตามล าดับ ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานหรือการบริหาร
จัดการองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ของคณะวิทยาศาสตร์ มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อองค์กรมากท่ีสุด ผู้บริหารควรมีการส่ือสารและให้ข้อมูลในการน าเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้บริหารจัดการคณะฯ แก่บุคลากรทุกสายงานนี้
ได้รับทราบ และปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรต่อไป 
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Abstract 
 

The objectives of this research were: 1. to study the opinion on the implementation 
of Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) in the Faculty of Science, 
Mahasarakham University; and 2. to study the factors affecting the application of EdPEx for 
management in the Faculty of Science, Mahasarakham University. The research population 
consisted of 31 administrators and supporting staff from the Faculty of Science. The research 
instruments were questionnaires. The mean and standard deviation were used to analyze 
the research data. The results showed that the opinions of the administrators and 
supporting staff of the Faculty of Science, Mahasarakham University, in applying the EdPEx to 
the management were at a high level (   3.83 = ). If considering each aspect, it was found 
that most of the opinions were about the adoption of the EdPEx in the management of the 
Faulty of Science in terms of strategy (   3.98 = ), followed by organizational leadership (

  3.95 = ) and operating system (   3.91 = ). In terms of the factors affecting the use of 
the EdPEx in the administration of the Faculty of Science at Mahasarakham University, the 
results were organized in descending order of averages as follows: management(   3.97 = ), 
administrator and policy (   3.95 = ), resources and support (   3.73 = ), and organizational 
culture (   3.69 = ). For the Faculty of Science’s EdPEx to be most effective and beneficial 
to the organization, administrators should communicate and provide information in 
implementing the EdPEx so that personnel in all lines of work are informed and practiced 
until it becomes the organizational culture.  


