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ค าส าคญั : สภาพปัจจุบัน, ความคาดหวัง, การจัดการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 

นางสาว อ าพร บัวจีน: การศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : รองศาสตราจารย์ ดร. เอกนฤน บาง
ท่าไม้ 

 
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม  3) เพื่อทราบความคิดเห็นและ
แนวทาง   ในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศกึษาในจังหวัดนครปฐมจ านวน 7 ด้าน 
ตามแนวคิดปัจจัย 7 ประการของแมคคินซีย์ (McKinsey) ประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ ด้านโครงสร้าง ด้านระบบการ
ปฏิบัติงาน ด้านบุคลากร ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ และด้านค่านิยมร่วม 
ด าเนินการวิจัยแบบผสมผสาน โดยการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 201 
คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม (Paired-samples t-test) ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการวิจัยเชิง
คุณภาพสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ ผู้บริหารบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม จ านวน 
4 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

ผลการวิจัยพบว่า 

1) สภาพปัจจุบันในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ 
อยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านระบบการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง 2) ความคาดหวัง
ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านค่านิยมร่วม อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าที่สุด คือ ด้านโครงสร้างองค์กร อยู่ในระดับมาก 3) สภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยความ
คาดหวังมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าสภาพปัจจุบันทุกด้าน  

 
 

 

  



  จ 

บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

61902304 : Major (EDUCATIONAL INFORMATICS) 
Keyword : CURRENT STATE, EXPECTANCY, GRADUATE STUDY OF HIGHER EDUCATIONAL 

MISS UMPORN BUACHIN : THE STUDY OF CURRENT STATE AND EXPECTANCY 
OF GRADUATE STUDY OFHIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION IN NAKHON PATHOM 
PROVINCE THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR EKNARIN BANGTHAMAI, Ph.D. 

This study aimed to 1) investigate current state and expectation of management in 
graduate study of higher educational institutes in Nakhon Pathom province. 2) investigate 
compare current state and expectation of management in graduate study of higher educational 
institutes in Nakhon Pathom province. 3) explore opinions and guidelines for graduate study’s 
development of educational institutions in Nakhon Pathom province following the McKinsecy 7-S 
Framework: Strategy, Structure, Systems, Staff, Skills, Style, and Shared Values. The mixed-
method was adopted in the study. The quantitative method was implemented to collect data 
from 201 samples by using questionnaires. The data analysis was done by using frequency, 
percentage, mean, standard deviation and paired-samples t-test with statistical significance level 
at 0.05. The qualitative method was employed by using interviews. The four key informants were 
graduate schools, administrators of higher educational institutes in Nakhon Pathom province. The 
data analysis was done by using content analysis. 

The results showed: 

1) The overall mean of current state of graduate study management of higher 
education institutes in Nakhon Pathom province was at high level. The highest mean was Style at 
high level. The lowest mean was Systems at moderate level. 2) The overall mean of expectancy 
in graduate study management of higher education institutes in Nakhon Pathom province was at 
high level. The highest mean was Shared values at high level. The lowest mean was Structure at 
high level. 3) The mean of current state and expectancy of graduate study management of higher 
education institutes in Nakhon Pathom province was different with statistical significance at 
0.05.  The mean of expectancy was higher than the mean of current state in all aspects.  
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บทที่ 1 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงมากขึ้น  
กว่าที่ผ่านมา เช่น การเปลี่ยนแปลงเพ่ือปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลก การรวมกลุ่มเศรษฐกิจภายใต้กรอบ
การค้าเสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และอินเดีย การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่ส่ งผลต่อความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทย โดยเฉพาะการเข้าสู่สังคมของความเป็นวัตถุนิยม สังคมที่เน้นคุณภาพ  
การศึกษาโดยเฉพาะคุณภาพบัณฑิต ดังนั้น อุดมศึกษาไทยในช่วงปี 2555-2559 จึงต้องมีการพัฒนา 
อย่างก้าวกระโดดเพ่ือเป็นแหล่งความรู้ที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาวิกฤติและชี้น าการพัฒนา       
อย่างยั่งยืนของชาติและท้องถิ่น โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และต้องส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพเพ่ือด ารงชีพตนเอง
และเพ่ือช่วยเหลือสังคม มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งจะ
น าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของประเทศไทย ทั้งนี้โดยอาศัยการบริหารจัดการ
อุดมศึกษาเชิงรุกซึ่งมีกลยุทธ์การเงิน และพระราชบัญญัติอุดมศึกษา เป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ปี 2559 “อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนาก าลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพ
เพ่ือการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน สร้างสังคม การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงใน
สังคมประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ  (ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2550) 

สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทหน้าที่ ให้ มีมาตรฐานการด าเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม และด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านการผลิตบัณฑิตถือเป็น
ภารกิจส าคัญที่สุดที่จะต้องผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) 

สถาบันอุดมศึกษา มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือการพัฒนา 
ประเทศ เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่สอน ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเตรียมความ 
พร้อมของคน ในการที่จะเป็นแรงงานที่ดีและมีคุณภาพของประเทศในอนาคต โดยสถาบันอุดมศึกษา 
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ยังมีหน้าที่รวบรวม สังเคราะห์ วิเคราะห์ สร้างและเผยแพร่ความรู้ ผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยโลก  
ในอดีตสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่     
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม       
(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558) 

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของประชาชนและ
เป็นศูนย์รวมของบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์และความสามารถอีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมของปัจจัย
ทางการศึกษามีแนวทางเป้าหมายการด าเนินการที่ชัดเจน คือท าหน้าที่ผลิตบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถเพ่ือออกไปพัฒนาประเทศและให้ความรู้ทางวิชาการเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสังคม ภารกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย คือ การสอน การให้ความรู้ การวิจัย ให้บริการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของชุมชนและประเทศชาติ การผลิตบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์ทั้งในด้านวิชาชีพต่าง ๆ 
สติ ปัญ ญ า สั งคม  สภาพร่ างกายและจิต ใจ เพ่ื อ ออกไปรับ ใช้ สั งคมและพัฒ นาประเทศ 
สถาบันอุดมศึกษาจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมที่จะช่วยส่งเสริมในระบบการ
เรียนการสอนและพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ดังนั้น การบริหารจัดการให้แก่
ผู้เรียนจึงมีความส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของตนเองและ
สังคมต่อไป อุดมการณ์ที่ส าคัญของการจัดการศึกษา คือการจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้าง
สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การศึกษาที่สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอย่างสมดุล
ระหว่าง ปัญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม เป็นการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคนไทยทั้งปวง           
มุ่งสร้างพ้ืนฐานที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝังความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และพัฒนาความรู้ความสามารถเพ่ือการท างานที่มีคุณภาพ โดยให้สังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาได้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน และสามารถตรวจสอบได้อย่างมั่นใจว่า การศึกษา
เป็นเรื่องของการพัฒนาชีวิตและสังคมเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สามารถ
พ่ึงตนเองได้ และสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2540) 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นการศึกษาระดับสูงที่มุ่งพัฒนาคนเพ่ือเข้าสู่วิชาชีพต่าง ๆ 
ซึ่งเป็นพ้ืนฐาน ส าคัญของการพัฒนาประเทศ เพราะสถาบันอุดมศึกษาเป็นสถาบันที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ในวิชาการขั้นสูง การพัฒนาการศึกษามุ่งส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน สร้างผลิตผลอุดมศึกษา ทั้งทางการผลิตบัณฑิต  ผลงานวิจัย และ
การให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องและตรงกับความต้องการ ของผู้ใช้ในสังคมและ
ประเทศ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2552) 
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จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาสภาพปัจจุบันและ           
ความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม      
เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นการเสริมสร้าง
คุณภาพมาตรฐานทางวิชาการ ให้ทัดเทียมมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ทั้งด้านการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้
ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง เพ่ือให้มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นแหล่งผลิตผู้ทรงความรู้และปัญญาให้แก่สังคม    
และประเทศชาติ จะได้น าไปเป็นกรอบนโยบายในการพัฒนาการบริหารการศึกษาของการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ทางวิชาการอันจะน าไปสู่การพัฒนาสังคม และประเทศชาติต่อไป 

เครื่องมืออย่างหนึ่งที่ถูกน ามาใช้ในการวิเคราะห์การบริหารองค์กร คือ แบบจ าลอง 7 -S 
McKinsey ซึ่งเป็นแบบจ าลองที่สามารถน าไปใช้ในการบริหารงานขององค์กร ที่จะช่วยให้การบริหาร
องค์กรมีความเป็นเลิศมากยิ่งขึ้น เป็นการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาของบริษัท McKinsey ซึ่งเป็นที่
ปรึกษาธุรกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ผลของการค้นคว้าวิจัยได้บ่งชี้ให้เห็นว่าความส าเร็จในการ
ด าเนินงานขององค์กรต่าง ๆ หรือการบริหารงานที่สัมฤทธิ์ผลนั้น ขึ้นอยู่กับ ตัวแปรซึ่งมีความสัมพันธ์
เกี่ยวเนื่องกันอย่างน้อยที่สุด 7 ปัจจัย ได้แก่ 1) กลยุทธ์ (Strategy) 2) โครงสร้าง (Structure) 3) 
ระบบ (System) 4) รูปแบบ (Style) 5) บุคคล (Staff) 6) ทักษะ (Skill) และ 7) ค่านิยมร่วม 
(Shared Value) โดยที่ตัวแปร 3 ตัวแรก จัดเป็น Hard S's คือ กลยุทธ์ โครงสร้าง และระบบ 
เปรียบเสมือนเป็นส่วนที่เรียกว่าฮาร์ดแวร์ ของระบบคอมพิวเตอร์ คือ เป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้หรือ
มองเห็นได้ชัดเจน จึงท าให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผู้บริหารให้ความสนใจเป็นพิเศษ ส าหรับตัวแปร
ใหม่ที่ค้นพบเท่าที่ผ่านมาผู้บริหารไม่ได้ให้ความสนใจเพราะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้หรือมองเห็นภาพ  
ไม่ชัดเจน จัดเป็น Soft S’s ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นส่วนที่เรียกว่าซอฟแวร์ของระบบคอมพิวเตอร์ ได้แก่ 
สไตล์การบริหาร บุคคลหรือพนักงาน ทักษะ และค่านิยมร่วม ต่อมาบริษัท McKinsey ได้ปรับปรุง    
ค าจ ากัดความของตัวแปรทั้ง 7 ตัว ให้มีความถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้นเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นแรงกดดันจากภายในหรือภายนอกประเทศ เช่น ระบบเศรษฐกิจเสรีทุนนิยมโลก
ของการค้าไร้พรมแดน เศรษฐกิจในแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  การปฏิรูปทางเทคโนโลยี             
เช่น น าเทคโนโลยีความต้องการเฉพาะแบบของลูกค้า เป็นต้น ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวท าให้ผู้น าหรือผู้
ก าหนดทิศทางองค์กร ต่างแสวงหาแนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกันและแนวทาง ที่จะตอบสนองต่อ
ความท้าทาย จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องน าพาองค์กรให้ก้าวไปสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศ           
หรือองค์การที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) ซ่ึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่องค์กร
ต้องสร้างเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ และส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ สามารถยืนอยู่ได้
ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์อย่างม่ันคงและยั่งยืน (สมพร ศิลป์สุวรรณ์, 2550) 
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แนวคิด McKinsey 7-S Framework ซึ่ งเป็นแนวคิดหนึ่ งที่ ได้ รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติว่าเป็นเกณฑ์ที่สามารถประเมินจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง ของกระบวนการท างาน
และผลการปฏิบัติงานขององค์กรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผลส าหรับเครื่องมือ McKinsey 7-S 
Framework นี้ได้รับการเผยแพร่เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1980 โดย Thomas J. Peters and Robert 
H. Waterman Jr. ซึ่งท าการค้นคว้าวิจัยและทดลองลักษณะแห่งความเป็นเลิศในเชิงบริหาร            
8 ประการของบริษัทอเมริกันชั้นน าของโลกที่ประสบความส าเร็จว่าในการด าเนินงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
นั้นจะมีตัวแปรใดบ้าง ผลการค้นคว้าวิจัย พบว่าความส าเร็จในการด าเนินงานขององค์การต่าง ๆ หรือ
การบริหารงานที่สัมฤทธิ์ผลขึ้นอยู่กับตัวแปรที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดอย่างน้อย 7 ตัว 
ได้แก่ โครงสร้าง กลยุทธ์ ระบบ ทักษะ บุคลากร รูปแบบการบริหาร และค่านิยมร่วม และการบริหาร
ที่ดีนั้นควรใช้วิธีการ และเครื่องมืออะไรที่ท าให้องค์กรมีความคล่องตัว และตื่นตัวอยู่เสมอ หรือควรจะ
ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไร จึงจะท าให้พนักงานมีความมั่นใจ และพร้อมใจกันในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และผลผลิตให้กับองค์การ หรือควรจะจัดโครงสร้างแบบใดจึงจะท าให้องค์การสามารถตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบันได้ทันท่วงที หรือควรจะเลือกใช้กลยุทธ์การขยายธุรกิจ
แบบใดจึงจะประสบความส าเร็จ (พิทยา บวรวัฒนา, 2558) 

ดังนั้น จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ตามแนวคิดปัจจัย 7 ประการ
ของแมคคินซีย์ (McKinsey) ประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ ด้านโครงสร้าง ด้านระบบการปฏิบัติงาน    
ด้านบุคลากร ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ และด้านค่านิยมร่วม 
ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่จะท าให้ทราบถึงสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาแต่ละด้านว่าเป็นอย่างไร ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะน ามาซึ่งคุณภาพของการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                          
ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

2. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                          
ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

3. เพ่ือทราบความคิดเห็นและแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
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ขอบเขตของการวิจัย 

เพ่ือให้การวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริหารบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด

นครปฐม และอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม จ านวน 4 แห่ง 
ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยมหิดล 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ    
4) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือผู้บริหารบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา          
ในจังหวัดนครปฐม จ านวน 4 คน และอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด
นครปฐม จ านวน 201 คน แบ่งเป็น 

   2.1 ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือผู้บริหารบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ในจังหวัดนครปฐม จ านวน 4 แห่ง ๆ ละ 1 คน รวมจ านวน 4 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 

   2.2 ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด
นครปฐม จ านวน 4 แห่ง รวมจ านวน 201 คน ผู้วิจัยได้ก าหนดหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตาราง
ก าหนดขนาดตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie, 1970) ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ 
(Stratified Random Sampling) ที่ ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์  และระดับความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับได้ 5 เปอร์เซ็นต์ ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 201 คน 

3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
     3.1 ตัวแปรต้นได้แก่ การจัดการองค์กรตามแนวคิดปัจจัย 7 ประการของแมคคินซีย์ 

(McKinsey) ประกอบด้วย 
          1. ด้านกลยุทธ์ (Strategy) 

                  2. ด้านโครงสร้าง (Structure) 
                  3. ด้านระบบการปฏิบัติงาน (System) 
                  4. ด้านบุคลากร (Staff) 
                  5. ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill) 
                  6. ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ (Style) 
                  7. ด้านค่านิยมร่วม (Shared value) 

 
 
 



 6 
 

   3 .2   ตั ว แ ป ร ต า ม ได้ แ ก่  แ น ว คิ ด ปั จ จั ย  7  ป ร ะ ก า ร  ข อ ง แ ม ค คิ น ซี ย์ 
(McKinsey)ประกอบด้วย    

          1. ด้านกลยุทธ์ (Strategy) 
2. ด้านโครงสร้าง (Structure) 
3. ด้านระบบการปฏิบัติงาน (System) 
4. ด้านบุคลากร (Staff) 
5. ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill) 
6. ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ (Style) 
7. ด้านค่านิยมร่วม (Shared value) 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

เพ่ือให้เข้าใจในความหมายเฉพาะของค าที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ให้ตรงกัน ผู้วิจัยจึงได้    
ให้นิยามความหมายของค าต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 

1. สภาพปัจจุบัน หมายถึง การบริหารงานในปัจจุบันของบัณฑิตวิทยาลัยและส านักงาน
บัณฑิตศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

2. ความคาดหวัง หมายถึง ความต้องการในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                    
ของบัณฑิตวิทยาลัยและส านักงานบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

3. แนวทาง หมายถึง ข้อเสนอทางด้านการด าเนินงานเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติของบัณฑิต
วิทยาลัยและส านักงานบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

4. การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หมายถึง การก ากับ ดูแลการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

5. สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม  หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัยและส านักงาน
บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยมหิดล 
2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ 4) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

6. ผู้บริหารบัณฑิตศึกษา หมายถึง ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยและส านักงานบัณฑิตศึกษา       
ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

7. อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

8. กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง การวางแผนการด าเนินงานที่ท าให้องค์กรสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยและส านักงานบัณฑิตศึกษา      
ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
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9. โครงสร้าง (Structure) หมายถึง โครงสร้างการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัยและ
ส านักงานบัณฑิตศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

10. ระบบการปฏิบัติงาน (System) หมายถึง กระบวนการและล าดับขั้นการปฏิบัติงาน    
ที่ เป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องประสานกันทุกระดับของบัณฑิตวิทยาลัยและส านักงาน
บัณฑิตศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

11. บุคลากร (Staff) หมายถึง ผู้บริหารและบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยและส านักงาน
บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

12. ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill) หมายถึง ระดับความรู้ และทักษะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยและส านักงานบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด
นครปฐม 

13. รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) หมายถึง ภาวะผู้น าของผู้บริหารที่แสดงออกมาเพ่ือ
น าไปสู่การควบคุม การก ากับดูแล ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เป็นบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยและ
ส านักงานบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

14. ค่านิยมร่วม (Shared value) หมายถึง ความคิดเห็น ทัศนคติ และความต้องการที่มี
ความสอดคล้องกันของผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยและส านักงานบัณฑิตศึกษา             
ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                               

1. ได้ทราบระดับสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา             
ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
 2. ได้ทราบระดับความแตกต่างของสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
 3. ได้ทราบแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา       
ในจังหวัดนครปฐม 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยได้น าแนวคิดปัจจัย 7 ประการ        
ของแมคคินซีย์ (McKinsey) ประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ ด้านโครงสร้าง ด้านระบบการปฏิบัติงาน        
ด้านบุคลากร ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ และด้านค่านิยมร่วม      
มาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพที่ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย ตามแนวคิดปัจจัย 7 ประการของแมคคินซีย์ (McKinsey) 
 

 

การจัดการองค์กรตามแนวคิดปัจจัย 7 
ประการของแมคคินซีย์ (McKinsey) 

1. ด้านกลยุทธ์ (Strategy) 
2. ด้านโครงสร้าง (Structure) 
3. ด้านระบบการปฏิบัติงาน (Systems) 
4. ด้านบุคลากร (Staff) 
5. ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skills) 
6. ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ (Style) 
7. ด้านค่านิยมร่วม (Shared Values) 
Robert (1980) 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดปัจจัย 7 ประการ 
ของแมคคินซีย์ (McKinsey) 

1. ด้านกลยุทธ์ (Strategy) 
2. ด้านโครงสร้าง (Structure) 
3. ด้านระบบการปฏิบัติงาน (Systems) 
4. ด้านบุคลากร (Staff) 
5. ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skills) 
6. ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ (Style) 
7. ด้านค่านิยมร่วม (Shared Values) 
(Robert, 1980) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 



 9 
 

บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิด ทฤษฎ ี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. แนวคิดปัจจัย 7 ประการของแมคคินซีย์ (McKinsey) 
2. การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดปัจจัย 7 ประการของแมคคินซีย์ (McKinsey) 

วิฑูรย์ สิมะโชคดี อ้างถึงใน เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์ (2553) กล่าวว่า เครื่องมืออย่างหนึ่งที่ถูก
น ามาใช้ในการวิเคราะห์การบริหารองค์กร คือ แบบจ าลอง 7S McKinsey ซึ่งเป็นแบบจ าลอง         
ที่สามารถน าไปใช้ในการบริหารงานขององค์กรที่จะช่วยให้การบริหารองค์กรมีความเป็นเลิศมากยิ่งข้ึน 
เป็นการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาของบริษัท McKinsey ซึ่งเป็นที่ปรึกษาธุรกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ผลของการค้นคว้าวิจัยได้บ่งชี้ให้ เห็นว่าความส าเร็จในการด าเนินงานขององค์กรต่าง ๆ  หรือ          
การบริหารงานที่สัมฤทธิ์ผลนั้นขึ้นอยู่กับตัวแปร ซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างน้อยที่สุด 7 ตัว 
ได้แก่ กลยุทธ์ (Strategy) โครงสร้าง (Structure) ระบบ (System) รูปแบบ (Style) บุคคล (Staff) 
ทักษะ (Skill) และค่านิยมร่วม (Shared Value)         

ตัวแปร 2 ตัวแรก คือ กลยุทธ์กับโครงสร้างเปรียบเสมือนเป็นส่วนที่เรียกว่าฮาร์ดแวร์        
ของระบบคอมพิวเตอร์ คือเป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้หรือมองเห็นได้ชัดเจน จึงท าให้ตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมาผู้บริหารให้ความสนใจเป็นพิเศษ ส าหรับตัวแปรใหม่ที่ค้นพบที่ผ่านมาผู้บริหารไม่ได้ 
ให้ความสนใจเพราะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้หรือมองเห็นภาพไม่ชัดเจน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นส่วน  
ที่เรียกว่าซอฟแวร์ของระบบคอมพิวเตอร์ ได้แก่ คนหรือพนักงาน สไตล์การบริหาร ระบบและวิธีการ        
คุณค่าร่วม และฝีมือหรือทักษะ ต่อมาบริษัท McKinsey ได้ปรับปรุงค าจ ากัดความของตัวแปร 
ทั้ง 7 ตัว ให้มีความถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น และเรียกตัวแปรเหล่านี้ว่าเป็นโครงร่างพ้ืนฐาน 7 -S (7-S 
Framework of McKinsey) ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 แสดงกรอบ 7S ของแมคคินซีย์ (McKinsey 7S Framework) 

ที่มา: (พสุ เดชะรินทร์, 2551) 
1. กลยุทธ์ (Strategy)  

การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการตัดสินใจและการกระท า เชิงบริหารที่เกี่ยวพันกับ    
การด าเนินงานในระยะยาวขององค์กร โดยจะเกี่ยวพันกับการก าหนดการด าเนินการ การประเมิน
แผนกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารตอบค าถามที่ส าคัญ เช่น องค์กรต้องการจะท าอะไร     
ท าเพ่ือใครต้องการบรรลุเป้าหมายอะไร จะบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร การบริหารเชิงกลยุ ทธ์           
จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งมีผู้ให้ความหมายไว้หลายประการ ดังนี้ 

อ านาจ วัดจินดา (2553) กล่าวว่า กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง การวางแผนเพ่ือตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การพิจารณาจุดแข็งจุดอ่อนของกิจการ 

ประชา ตันเสนีย์ อ้างถึงใน เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์  (2553) กล่าวว่า กลยุทธ์ (Strategy)   
การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริหารตอบค าถามที่ส าคัญ อาทิ 
องค์กรอยู่ที่ไหนในขณะนี้ องค์กรมีเป้าหมายอยู่ที่ไหน พันธกิจของเราคืออะไร พันธกิจของเราควรจะ
เป็นอะไร และใครเป็นผู้รับบริการของเรา การบริหารเชิงกลยุทธ์จะมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง        
การบริหารเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้องค์กรก าหนดและพัฒนาข้อได้เปรียบทางการแข่งขันขึ้นมาได้เป็น
แนวทางท่ีบุคคลภายในองค์กรรู้ว่าจะใช้ความพยายามไปในทิศทางใดจึงจะประสบความส าเร็จ 
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กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ อ้างถึงใน เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์ (2553)       
กล่าวว่า กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง การวางแผนกิจกรรมภายในองค์กรเพ่ือที่จะตอบสนอง         
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการพิจารณาจุดแข็งจุดอ่อนของกิจการโดยให้แผนที่วางขึ้นมานั้น
ได้สอดคล้องและเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร           
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยสนับสนุนให้องค์กรมีขีดความสามารถเหนือคู่แข่งขัน การบริหารเชิงกลยุทธ์
เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริหารตอบค าถามที่ส าคัญ อาทิ องค์กรอยู่ที่ไหน ในขณะนี้
องค์กรมีเป้าหมายอยู่ที่ไหน พันธกิจของเราคืออะไร พันธกิจของเราควรจะเป็นอะ ไร และใคร        
เป็นผู้รับบริการของเรา การบริหารเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้องค์กรก าหนดและพัฒนาข้อได้เปรียบทางการ
แข่งขันขึ้นมาได้ และเป็นแนวทางที่บุคคลภายในองค์กรรู้ว่าจะใช้ความพยายามไปในทิศทางใด         
จึงจะประสบความส าเร็จ กลยุทธ์ขององค์กรจะเป็นสิ่งส าคัญ ที่จะก าหนดความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลวขององค์กรได้ การท าความเข้าใจและการพยายามศึกษาองค์กรที่ประสบผลส าเร็จในการใช้
กลยุทธ์เพ่ือการจัดการจะท าให้นักบริหารได้ทราบถึงคุณประโยชน์ของกลยุทธ์ ที่จะช่วยสนับสนุน
องค์กรให้ประสบความส าเร็จ และจะต้องมีการพิจารณาเลือกกลยุทธ์ และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม    
กับองค์กร การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการบริหารอย่างมีระบบที่ต้องอาศัยวิสัยทัศน์ของผู้น าองค์กร    
เป็นส่วนประกอบและอาศัยการวางแผนอย่างมีขั้นตอน เนื่องจากการบริหารกลยุทธ์เป็นการบริหาร
องค์รวม ผู้น าที่มีความสามารถจะต้องอาศัยกลยุทธ์ในการจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
องค์กร และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงไม่ล้มเหลว เนื่องจากกลยุทธ์ที่ดีแต่ล้มเหลวจะไม่สามารถ     
น าความส าเร็จมาสู่องค์กรได้ ดังนั้น ทั้งกลยุทธ์และนักบริหารที่เป็นผู้ตัดสินใจเลือกใช้กลยุทธ์         
และน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติจึงมีความส าคัญเท่าเทียมกัน 

องค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ อ้างถึงใน เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์ (2553)       

กล่าวว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยพ้ืนฐาน 5 ประการ 1. การก าหนด
ทิศทาง (Direction Setting) ในการก าหนดทิศทางขององค์กร จะประกอบด้วยการก าหนดวิสัยทัศน์ 
(Vision) และการก าหนดภารกิจ (Mission) หรือกรอบในการด าเนินงานที่ชัดเจนจะช่วยให้องค์กร
สามารถก าหนดทิศทางในระยะยาว อีกท้ังยังแสดงถึงความตั้งใจในการด าเนินธุรกิจอีกด้วย 

ภารกิจ (Mission) ในกระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์นั้น ขั้นแรกองค์กรจะต้องระบุ
ภารกิจและเป้าหมายหลักที่ส าคัญของบริษัท ซึ่งภารกิจหมายถึงประกาศหรือข้อความของบริษัท       
ที่พยายามก าหนดว่าจะท าอะไรในปัจจุบัน และก าลังจะท าอะไรในอนาคตและองค์กรเป็นองค์กร    
แบบใดและจะก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแบบใดทั้งนี้ เพ่ือบรรลุสู่ความเป็นเลิศเหนือคู่แข่ง ซึ่งโดย      
ส่วนใหญ่แล้วข้อความเรื่องภารกิจขององค์กรจะประกอบไปด้วยข้อความที่บ่งบอกถึงคุณค่า          
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ทางปรัชญาส าคัญที่ผู้บริหารตัดสินใจกระท า ซึ่งแสดงถึงพันธะของบริษัทที่มีต่อเป้าหมายและ
สอดคล้องกับคุณค่าของผู้บริหาร 

เป้าหมาย (Gold) คือ การบอกถึงสิ่งที่องค์กรปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต และพยาม
บรรลุผลให้ได้ โดยมีการก าหนดให้ชัดเจน กระชับ ตรงจุด และสามารถวัดได้ ทั้งนี้การก าหนด
เป้าหมายจะมีการก าหนดให้ชัดเจนขึ้นกว่าการก าหนดภารกิจว่าจะต้องท าสิ่งใด 

2. การประเมินองค์กรและสภาพแวดล้อม (Environment Scanning) ในการประเมิน
สภาพแวดล้อมขององค์กรจะประกอบด้วยการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและการประเมิน
สภาพแวดล้อมภายใน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทราบถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
โดยทั่วไปจะเรียกว่าการวิเคราะห์ตามตัวแบบสว็อท (SWOT Analysis) ได้แก่ 

2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร ( Internal Analysis) ซึ่งการวิเคราะห์
ภายในขององค์กรนั้น จะท าให้ทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งขององค์กร ช่วยให้ประเมินอดีตและ
แนวโน้มในปัจจุบัน ซึ่งการวิเคราะห์ภายในจะสามารถท าได้โดยการวิเคราะห์ปัจจัยที่จะน าไปสู่
ความส าเร็จ การวิเคราะห์และวิเคราะห์กระบวนการหลัก ซึ่งจะท าให้องค์กรมีความสามารถ        
หลักท่ีโดดเด่น 

2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (External Analysis) จะประกอบด้วย 
สภาพแวดล้อมทั่วไปและสภาพแวดล้อมในการด าเนินงาน ซึ่งโดยปกติสภาพแวดล้อมทั่วไป (General 
Environment) เป็นสภาพแวดล้อมที่มีความส าคัญ แต่อาจจะไม่ใช่สิ่งแวดล้อมที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับ
องค์กรโดยตรง แต่เป็นสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปที่มีตัวแบบในการพิจารณา คือ PEST Environment 
ซึ่งได้แก่ สภาพแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment-P) สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ 
(Economic Environment-E) ส ภ าพ แ ว ด ล้ อ ม ด้ า น สั ง ค ม  (Sociological Environment-S) 
สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี (Technology Environment-T) ซึ่งสภาพแวดล้อมทั่วไปสามารถ
ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้ ตัวอย่างเช่น หากรัฐออกกฎหมายที่เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ ก็จะส่งผลดีต่อ
โอกาสในการด าเนินงานขององค์กร หรือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็วอาจส่งผลให้สินค้า  
มีความล้าสมัยอย่างรวดเร็ว เป็นต้น 

2.3 การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) การก าหนดกลยุทธ์เป็นการพัฒนาแผน
ระยะยาวบนรากฐานของโอกาสและอุปสรรคที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยองค์กรจะต้องก าหนดและ
เลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับองค์กรที่สุด ผู้บริหารต้องพยายามตอบค าถามว่าท าอย่างไรองค์กร
จึงจะไปถึงเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ได้ โดยใช้ความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรก าหนดเป็น     
กลยุทธ์ ทั้งนี้จะต้องค านึงถึงระดับที่แตกต่างกันของกลยุทธ์ด้วย ซึ่งมี 3 ระดับ คือ 
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    2.3.1 กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่ครอบคลุมบ่งบอกถึง  
กลยุทธ์โดยรวมและทิศทางในการแข่งขันขององค์กรว่า องค์กรจะมีการพัฒนาไปสู่ทิศทางใด          
จะด าเนินงานอย่างไร และจะจัดสรรทรัพยากรไปยังแต่ละหน่วยขององค์กรอย่างไร เช่น การด าเนิน
ธุรกิจแบบครบวงจร การขยายตัวไปในธุรกิจที่ไม่ เกี่ยวข้องกันเลย เป็นต้น ตัวอย่างของเครื่องมือ 
(Tools) ที่ช่วยในการก าหนดกลยุทธ์ในระดับองค์กร เช่น Boston Consulting Group Matrix, 
McKinsey 7S Framework เป็นต้น 

    2.3.2 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) เป็นการก าหนดกลยุทธ์ในระดับที่ย่อยลง
ไปซึ่งจะมุ่งปรับปรุงฐานะการแข่งขันขององค์กรกับคู่แข่ง และระบุถึงวิธีการที่องค์กรจะใช้ในการ
แข่งขัน มุ่งปรับปรุงฐานะการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น โดยอาจรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันไว้
ด้วยกันภายในหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Business Unit-SBU) เดียวกัน กลยุทธ์ระดับธุรกิจ
ของ SBU นี้ จะมุ่ งการเพ่ิ มก าไร ( Improving Profitability) และขยายการเติบ โต  (Growth)           
ให้มากขึ้นบางครั้งจึงเรียกกลยุทธ์ในระดับนี้ ว่ากลยุทธ์การแข่งขัน (Competitive Strategy) 
โดยทั่วไปจะมีอยู่ 3 กลยุทธ์ คือ การเป็นผู้น าด้านต้นทุนต่ า (Cost Leadership) การจ ากัดขอบเขต
หรือการมุ่งเน้นหรือการรวมศูนย์ (Focus Strategy) และการสร้างความแตกต่าง (Differentiation) 

   2.3.3 กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Operational Strategy) เป็นการก าหนดกลยุทธ์          
ที่ครอบคลุมวิธีการในการแข่งขันแก่ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงาน (Function) ต่าง ๆ มุ่งเน้นให้แผนกงาน
ตามหน้าที่พัฒนากลยุทธ์ขึ้นมา โดยอยู่ภายใต้กรอบของกลยุทธ์ระดับองค์กรและกลยุทธ์ระดับธุรกิจ 
เช่น แผนการผลิต แผนการตลาด แผนการด าเนินงานทั่วไป แผนด้านทรัพยากรบุคคล แผนการเงิน 
เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีทฤษฎีที่ว่าด้วยกลยุทธ์ที่สามารถน ามาพิจารณาใช้ได้มากมาย       
แต่ย่อมไม่มีทฤษฎีหรือแนวทางจัดการใดที่ใช้ได้กับทุกสถานการณ์ ดังนั้นจึงไม่มีสูตรส าเร็จในการ
ก าหนดกลยุทธ์และสร้างกลยุทธ์ที่สามารถใช้ได้กับทุกสถานการณ์ แต่อย่างน้อยในการก าหนดกลยุทธ์
นั้น ควรจะได้พิจารณาเกณฑ์ต่อไปนี้ประกอบด้วย เช่น เป็นกลยุทธ์ที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม
ภายนอก เป็นกลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เป็นกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์     
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ในระยะยาว เป็นกลยุทธ์ที่มีความยืดหยุ่น เหมาะสม และเป็นกลยุทธ์         
ที่เป็นไปได้ เป็นต้น 

4. การน ากลยุทธ์ ไปปฏิบัติ  (Strategy Implementation) การน ากลยุท ธ์ ไปปฏิบั ติ          
คือกระบวนการ ที่ผู้บริหารแปลงกลยุทธ์และนโยบายไปสู่แผนการด าเนินงาน ก าหนดรายละเอียด
ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านงบประมาณ หรือวิธีการด าเนินงาน ซึ่งกระบวนการนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงภายในด้านวัฒนธรรม โครงสร้าง หรือระบบการบริหาร เพ่ือให้สามารถด าเนินการ      
ตามกลยุทธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยทั่วไปจะประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 
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   4.1 ขั้นตอนของการก าหนดแผนและการจัดสรรทรัพยากร (Resources Allocation) 
         4.2 ขั้นตอนของการปรับโครงสร้างองค์กร เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของการใช้          

กลยุทธ์และการใช้ทรัพยากร เป็นต้น 
  4.3 ขั้นตอนของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนของระบบและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

เช่น  เรื่องระบบข้อมูลข่าวสาร ระบบ บริหารบุคคล (การให้ การศึกษา การให้การอบรม                
การกระตุน้ ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรท างานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ) เป็นต้น 
    4.4 การกระจายกลยุทธ์ (Strategic Deployment) หากองค์กรมีการสร้างวิสัยทัศน์และ
สร้างพันธกิจขึ้นมาแล้ว แต่ไม่ได้มีการด าเนินการก็จะท าให้เกิดการสูญเปล่า (Waste) ได้เพราะแม้ว่า
แผนเหล่านั้นจะเป็นแผนงานที่ถูกจัดท ามาอย่างดี ผ่านการระดมความคิดมาอย่างเข้มข้นเพียงใดก็ตาม 
หากไม่ลงมือปฏิบัติก็ย่อมไม่เกิดผลเป็นรูปธรรมขึ้น 

ดังนั้นเพ่ือท าให้เกิดผลจึงจ าเป็นต้องมีการกระจายแผนไปยังทุกส่วนทั่วทั้งองค์กร โดยต้อง
สอดประสานกับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างชัดเจนและเข้าใจได้ ซึ่งจากเป้าหมายเชิง   
กลยุทธ์ (Strategic Goals) อาจถูกแปลงเป็นเป้าหมายย่อย (Sub-Goals) การก าหนดเป็นเป้าหมาย
ประจ าปี (Annual Goals) จากนั้นจะแตกไปเป็นเป้าหมายของแต่ละกลุ่มแต่ละโครงการ เพ่ือให้ทราบ
ว่าเป้าหมายของตนเองที่ชัดเจนนั้นคืออะไร และควรจะด าเนินการที่เรื่องใดก่อน ซึ่งนอกจากจะท าให้
ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างสุดเข้าใจเป้าหมายที่ไม่คลาดเคลื่อนแล้วยังมีประโยชน์ต่อกระบวนการ       
ในการวัดผลที่เหมาะสมด้วย ทั้งยังช่วยให้มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมพอดี เพียงเพ่ือ        
ให้บรรลุผลในแต่ละกลุ่มหรือแต่ละโครงการ 

5. การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control) การควบคุมกลยุทธ์        
เป็นหน้าที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม การตรวจสอบ การประเมินผล และกลยุทธ์ที่น าไปปฏิบัติ 
ทั้งนี้ในการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัตินั้นมักจะเกิดข้อผิดพลาดที่ต้องการให้มีการปรับปรุงเพ่ือให้แน่ใจว่า    
กลยุทธ์นั้นจะก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ตรงตามแผนที่ได้ตั้งไว้ การตรวจสอบกลยุทธ์ (Strategic 
Control) จะมีการวัดผลทั้ งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมีการก าหนดเกณฑ์และมาตรฐาน         
โดยมาตรวัดการด าเนินงานที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กร ซึ่งในแต่ละองค์กรจะมีมาตรฐานและเกณฑ์
การด าเนินงานของตนเอง ทั้งนี้การก าหนดมาตรฐานควรมีความระมัดระวังเพ่ือให้สามารถสะท้อน   
ผลการท างานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแลแผนกลยุทธ์
โดยเฉพาะจะต้องมีบุคลากรที่มีความรับผิดชอบเต็มเวลาที่จะสามารถทุ่มเทให้กับการติดตามและ
ประเมินผลได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามในการด าเนินกลยุทธ์นั้นจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือที่ดี    
จากทุกฝ่ายตลอดเวลาจึงมีความจ าเป็นในการตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนกลยุทธ์        
ที่ประกอบด้วยผู้แทนระดับบริหารจากฝ่ายต่าง ๆ ขึ้นร่วมด้วย 
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จากแนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้สรุปแนวคิดกลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง 
การวางแผนการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย โดยการวิเคราะห์หากลยุทธ์สภาพแวดล้อม       
ขององค์กรที่ เหมาะสม ด้วยวิธีการวิเคราะห์  (SWOT Analysis) หรือจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส          
และอุปสรรค 
2. โครงสร้าง (Structure)  

โครงสร้างองค์กร คือ การท าให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายในการแสวงหาผลส าเร็จได้โดย
การแบ่งภาระหน้าที่ออกเป็นส่วน ๆ โดยที่มีบุคลากรเป็นคนท าหน้าที่นั้น ๆ ให้คนที่เหมาะสมที่สุดเป็น
ผู้ดูแลท างานแต่ละอย่าง หรือที่มักกล่าวว่า “put the right man in the right job” ซึ่งจะช่วยให้
สามารถท างานที่ไม่สามารถท าส าเร็จได้ด้วยคน ๆ เดียว หรือท าให้ได้งานที่ดีมีคุณภาพมากขึ้น       
และถ้าแต่ละคนในองค์กรไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ก็จะท าให้เกิดอุปสรรคต่อการบรรลุ         
สู่เป้าหมายขององค์กรโดยรวม จึงจะต้องมีทั้งการจัดการความรับผิดชอบงานต่าง ๆ ที่จ าเป็นให้มีการ
แบ่งสรรหน้าที่และร่วมมือท างานไปพร้อม ๆ กัน 

อ านาจ วัดจินดา (2553) ให้ความหมาย โครงสร้าง (Structure) เป็นโครงสร้างขององค์กร  
ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงขนาดการควบคุมการรวม
อ านาจ และการกระจายอ านาจของผู้บริหาร การแบ่งโครงสร้างงานตามหน้าที่ ตามผลิตภัณฑ์      
ตามลูกค้าตามภูมิภาคได้อย่างเหมาะสม 

ประชา ตันเสนีย์ อ้างถึงใน เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์ (2553) ให้ความหมาย โครงสร้าง 
(Structure) คือ โครงสร้างที่ได้ตั้งขึ้นตามกระบวนการหรือหน้าที่ของงาน โดยมีการรับบุคลากร      
ให้เข้ามาท างานร่วมกันในฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือหมายถึงการจัดระบบ
ระเบียบให้กับบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากองค์กรในปัจจุบัน        
มีขนาดใหญ่ การจัดองค์กรที่ดีจะมีส่วนช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานลดความซ้าซ้อนหรือ
ขัดแย้งในหน้าที่ ช่วยให้บุคลากรได้ทราบขอบเขตงาน ความรับผิดชอบ มีความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงาน ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

ชัชวลิต สรวารี อ้างถึงใน เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์ (2553) ได้ให้ความหมาย “โครงสร้าง
องค์กร” คือ ตัวก าหนดพฤติกรรมของ“คนในองค์กร” หมายถึง แผนภาพแสดงต าแหน่งงาน      
หน้าที่งานต่าง ๆ และเส้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของงานต่าง ๆ โครงสร้างจะครอบคลุมแนวทาง 
กลไก การประสานงาน การติดต่อสื่อสารและระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน เช่น การมอบหมายงาน         
การก าหนดความชัดเจนในหน้าที่การงานด้านต่าง ๆ นอกจากนั้น โครงสร้างยังหมายถึง การจัดวาง
ต าแหน่ง และกลุ่มของต าแหน่งงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ซึ่งโครงสร้างจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ของงานที่จะต้องมีต่อกัน รูปแบบปฏิสัมพันธ์การจัดสรรหน้าที่และความรับผิดชอบภายในองค์กรนั้น 
โครงสร้างจึงเป็นผลจากหน้าที่การจัดองค์กร โครงสร้างองค์กรเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างอิทธิพล      
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ต่อพฤติกรรมของคนและกลุ่มคนภายในองค์กร ซึ่งอิทธิพลที่สร้างขึ้นนั้นส่วนใหญ่เกิดจากวัตถุประสงค์    
ในการควบคุม โดยการถูกควบคุมนั้นจะมาจากลักษณะของงานที่ได้มีการออกแบบไว้ภายในโครงสร้าง
องค์กร ทั้งนี้เป็นเพราะพนักงานทุกคนในองค์กรไม่สามารถไปท างานประจ าวันเพ่ือท าในสิ่งที่อยากท า
ตามอ าเภอใจได้ แต่จะต้องถูกควบคุมให้ปฏิบัติตามความต้องการขององค์กร หรือตามเหตุผลที่องค์กร
จ่ายค่าตอบแทนให้ ดังนั้นงานและค าบรรยายลักษณะงานจึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดในการ
ควบคุมพฤติกรรมคนภายในองค์กร 

การจัดโครงสร้างองค์กร 
การจัดโครงสร้างองค์กรเป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่งของการจัดการกระบวนการ

ด าเนินการภายในองค์การ แสดงถึงการแบ่งงาน การจัดกลุ่มงาน และการประสานเชื่อมโยงระหว่าง
งานและกลุ่มงาน โครงสร้างองค์การนอกจากจะแสดงถึงความสัมพันธ์ของงานแล้วยังระบุบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลในองค์การ ท าให้สามารถมอบหมายภารกิจ ติดตามการท างาน     
และประเมินผลงานได้ทั้งในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม หน่วยงาน ทีมงาน การจัดโครงสร้างองค์กร      
การจัดสรรทรัพยากร การแบ่งหน้าที่ในแต่ละฝ่ายโดยจัดเป็นรูปต่าง ๆ เพ่ือให้การบริหารงานบรรลุ
จุดมุ่งหมายเป็นการจัดระเบียบกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นระบบ       
เพ่ือความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ คนที่เชี่ยวชาญแต่ละฝ่ายมีการประสานให้ความร่วมมือรวมถึง
กระบวนการในการพัฒนาและการปฏิบัติตามโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม เป็นกระบวนการ           
ที่เก่ียวขอ้งกับชุดของการตัดสินใจซึ่งด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง 

ความส าคัญของการจัดโครงสร้างองค์กร 
การมีองค์กรที่ผ่านการจัดระบบ ระเบียบ และโครงสร้างองค์กรไว้เป็นอย่างดี มีความส าคัญ

ต่อการบริหารงานเป็นอย่างมากท าให้รู้ว่าใครจะท าอะไรที่ ไหน รายงานหรือขึ้นตรงต่อผู้ ใด            
และมีประเด็นความส าคัญ คือ 

1. เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพโดยรวมในการด าเนินกิจกรรม 
2. เพ่ือความชัดเจนในการจัดก าหนดขอบเขตของอ านาจหน้าที่ กฎ ระเบียบ 
3. เพ่ือความเป็นเอกภาพในการบังคับบัญชาและสั่งการในการท างาน 
4. เพ่ือเป็นการปรับเปลี่ยนขนาดหรือรูปแบบขององค์กรให้เหมาะสม 
หลักการพื้นฐานของโครงสร้างองค์กร 
โครงสร้างองค์กร (Organization Structure) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ 
1. ความสัมพันธ์ของการรายงานอย่างเป็นทางการ จ านวนของระดับสายการบังคับบัญชา 

ขนาดของการควบคุมของผู้จัดการและหัวหน้างาน 
2. การรวมคนเข้าด้วยกันเป็นแผนกงาน รวมแผนกงานให้เป็นองค์กร 
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3. การออกแบบระบบต่าง ๆ เพื่อให้มีการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล มีการประสานงาน
ระหว่างแผนกต่าง ๆ 

จากแนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้สรุปแนวคิดโครงสร้าง (Structure)  
หมายถึง แผนผังที่แสดงถึงสายการบังคับบัญชาของผู้บริหารสูงสุด แสดงขอบข่ายของต าแหน่งงาน 
การแบ่งหน้าที่ของแต่ละฝ่าย เพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรบรรลุจุดมุ่งหมาย 
3. ระบบ (System)  

ระบบ (System) เป็นกิจกรรมประจ าวันและกระบวนการที่ผู้ปฏิบัติงานร่วมกันรับผิดชอบ   
ในการท างานให้บรรลุความส าเร็จกระบวนการและล าดับขั้นการปฏิบัติงานเหล่านี้จะเป็นระบบ            
ที่ต่อเนื่องสอดคล้องประสานกันทุกระดับ เช่น ระบบการจัดซื้อ ระบบบัญชี ระบบบริการระบบ
สารสนเทศ ระบบการเงิน ระบบงบประมาณ ระบบการควบคุม ระบบการบริหารความเสี่ยง             
เป็นต้น (เกริกยศ ชลายนเดชะ, 2557)  

นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย ระบบ ไว้หลายมิติ สรุปได้ดังนี้ 
Shrode (1974) ได้ให้ความหมายว่า ระบบตรงกับภาษาอังกฤษว่า “System” มาจากภาษา

กรีกว่า “Systema” มีความหมายว่ากลุ่มก้อนอันประกอบด้วยส่วนประกอบย่อยหลาย ๆ ส่วน  
นักวิชาการได้ให้ความหมายของค าว่าระบบในลักษณะที่มีความสอดคล้องกัน ดังนี้ 
อ านาจ วัดจินดา (2553) ได้ให้ความหมายว่า ระบบ (System) หมายถึง การปฏิบัติงานตาม

กลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ นอกจากการจัดโครงสร้างที่เหมาะสมและมีกลยุทธ์  
ที่ดีแล้วการจัดระบบการท างานก็มีความส าคัญยิ่ง เช่น ระบบบัญชี/การเงิน ระบบพัสดุ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศระบบการติดตาม/ประเมินผล เป็นต้น 

อัญชลี  ธรรมะวิธีกุล (2553) ได้กล่าวถึงค าว่า “ระบบ” หรือค าในภาษาอังกฤษว่า 
“System” หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่รวมกัน ซึ่งแสดงถึงองค์ประกอบและความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบนั้น ๆ อย่างชัดเจน 

เซมพรีวิโอ Semprevivo (1976) ได้ให้ความหมายว่า ระบบ หมายถึง องค์ประกอบต่าง ๆ 
ซึ่งท าหน้าที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กันเพ่ือให้บรรลุผลอย่างใดอย่างหนึ่ง 

สมิธ Smith (1980) ได้ให้ความหมาย ระบบว่า หมายถึง ชุดของส่วนประกอบย่อยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อกันและท าหน้าที่ร่วมกันภายใต้ข้อจ ากัดของตนเอง โดยมุ่ง ไปสู่จุดมุ่งหมายอย่างใด
อย่างหนึ่งร่วมกัน 

คูนทซ์ Koontz (1988) ได้ให้ความหมายว่า ระบบหมายถึง ชุดหรือการรวมตัวของสรรพสิ่ง 
(entities) ห รื อ ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ย่ อ ย  ๆ  (components) ใน ลั ก ษ ณ ะ ที่ เ ชื่ อ ม โย ง ต่ อ กั น 
(interconnected) หรือพ่ึงพาอาศัยกัน (interdependent ) โดยจัดให้อยู่ในรูปที่ความซับซ้อนหน่วย
หนึ่งเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง  
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ฟิ ต  จี รั ล ด์  J. and Fitz Gerald (1 9 7 8 ) ได้ ให้ ค ว าม ห ม าย ว่ า  ร ะบ บ  ห ม าย ถึ ง                
กลุ่มของส่วนประกอบย่อยต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อกันเมื่อน ามารวมกันก็จะปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

แนวคิดของทฤษฎี ระบบ ระบบประกอบด้ วยส่ วนประกอบที่ ส าคัญ  ดั งต่ อ ไปนี้        
(จันทรานี สงวนนาม, 2545)  

1. ปั จจัยน าเข้ า หมายถึ งทรัพยากรทางการบริห ารทุ ก  ๆ  ด้ าน  ได้ แก่  บุ คลากร 
(Man)งบประมาณ  (Money) วัสดุ อุปกรณ์  (Material) การบริห ารจัดการ (Management)         
และแรงจูงใจ (Motivation) ที่เป็นส่วนเริ่มต้นและเป็นตัวจักรส าคัญในการปฏิบัติงานขององค์การ 

2. กระบวนการ คือการน าเอาปัจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารทุกประเภทมาใช้ในการ
ด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เนื่องจากในกระบวนการจะมีระบบย่อย ๆ รวมกันอยู่หลายระบบ 
ครบวงจร ตั้งแต่การบริหาร การจัดการ การนิเทศ การวัดและการประเมินผล การติดตามตรวจสอบ
เป็นต้น เพ่ือให้ปัจจัยทั้งหลายเข้าไปสู่กระบวนการทุกกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ผลผลิต หรือผลลัพธ์ เป็นผลที่เกิดจากกระบวนการของการน าเอาปัจจัยมาปฏิบัติเพ่ือให้
เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

4. ผลกระทบ เป็นผลที่เกิดขึ้นภายหลังจากผลลัพธ์ที่ได้ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่คาดไว้หรือไม่เคย
คาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นก็ได้  

ความส าคัญของการน าแนวคิดเชิงระบบไปใช้ในการปฏิบัติงาน  (อัญชลี ธรรมะวิธีกุล , 
2553) 

1. แนวคิดเชิงระบบ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถก าหนดกรอบการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถมองเห็นกระบวนการท างานทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ 

2. ส่งเสริมการท างานเป็นทีม เนื่องจากสามารถสื่อสารกระบวนการท างานทุกขั้นตอนกับ
ทีมงานได้กระจ่างชัด ซึ่งท าให้สามารถอธิบายหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ในมุมมองที่กว้าง 

3. ท าให้มองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่ก าลังปฏิบัติอยู่ ความผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดจากระบบ
จะท าให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและหาวิธีแก้ไขได้ถูกต้องทันท่ วงที ซึ่งเป็นผลดีทั้งในระยะสั้น    
และระยาว 

4. ท าให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ มีความถูกต้อง ประหยัดค่าใช้จ่าย        
ทันตามเวลาทีก่ าหนด และสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

จากแนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้สรุปแนวคิดระบบ  (System) หมายถึง   
ล าดับขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานภายในองค์กรที่เป็นระบบ มีความสอดคล้องและเป็นไป          
ในทิศทางเดียวกัน ในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ 
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4. รูปแบบ (Style) 

รูปแบบหรือสไตล์ในการท างานของผู้บริหารนั้น มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะ
ผู้บริหารระดับสูงแล้ว จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของพนักงานภายในองค์กรมากกว่าค าพูด     
ของผู้บริหาร ซึ่ งถ้าหากผู้บริหารมีความมุ่ งมั่น ในการท างาน มีความสามารถในการจูงใจ             
เป็นแบบอย่างในการท างานที่ดี ซึ่งสไตล์เหล่านี้จะเป็นผลในการสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน      
ของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างยิ่ง 

ก าจัด คงหนู (2553) กล่าวว่า รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) เป็นแบบแผนพฤติกรรม    
ในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งของสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
พบว่าความเป็นผู้น าขององค์กรจะมีบทบาทที่ส าคัญต่อความสาเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร           
ผู้น าที่ประสบความส าเร็จจะต้องวางโครงสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการเชื่อมโยงระหว่าง         
ความเป็นเลิศ และพฤติกรรมทางจรรยาบรรณให้เกิดขึ้น 

อ านาจ วัดจินดา (2553) ได้กล่าวถึง รูปแบบ (Style) หมายถึง การจัดการที่มีรูปแบบวิธี     
ที่เหมาะสมกับลักษณะองค์กร เช่น การสั่งการ การควบคุม การจูงใจ สะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กร 

ประชา ตันเสนีย์ อ้างถึงใน เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์ (2553) ได้กล่าวถึง ลีลาการบริหาร 
(Style) หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่าง
หนึ่ งของสภาพแวดล้อมภายในองค์กร พบว่าความ เป็นผู้น าขององค์กรจะมีบทบาทที่ส าคัญ            
ต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร ผู้น าที่ประสบความส าเร็จจะต้องวางโครงสร้างวัฒนธรรม
องค์กรด้วยการเชื่อมโยงระหว่างความเป็นเลิศและพฤติกรรมทางจรรยาบรรณให้เกิดข้ึน 

จากแนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้สรุปแนวคิดรูปแบบ (Style) หมายถึง     
รูปแบบการบริหารจัดการของผู้บริหารที่เหมาะสมกับลักษณะขององค์กร เช่น การสั่งการ การควบคุม 
การจูงใจ สะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กร 
5. บุคลากร (Staff)  

งานหรือกิจกรรมขององค์กรที่เกิดจากแผนกลยุทธ์ขององค์กรมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง        
ที่จะต้องมีผู้ปฏิบัติงานให้ตรงตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้นองค์กรจ าเป็นที่จะต้องมีพนักงาน   
ที่ เข้ามาท าหน้าที่ปฏิบัติ งาน ซึ่ งผู้ที่ เข้ ามาท าหน้าที่การปฏิบัติ งานนั้นจ า เป็นต้องมีความรู้ 
ความสามารถ มีทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะและมีแรงจูงใจในการท างานจะท าให้งานนั้นเกิดผลส าเร็จลง
ได้ หลักที่ส าคัญคือการจัดคนภายในองค์กรให้เหมาะสมกับงาน เช่น คนที่มีความรู้ ทางด้าน
คอมพิวเตอร์ควรที่จะให้ท างานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ คนที่มีความรู้ทางด้านการตลาดควรให้ท างาน
ด้านการตลาด ซึ่งจะท าให้ เกิดเป็นจุดแข็งขององค์กรและท าให้การท างานนั้นออกมาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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อ านาจ วัดจินดา (2553) ได้ให้ความหมายว่า การจัดการบุคคลเข้าท างาน หมายถึง         
การคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถ การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

(ประชา ตันเสนีย์ อ้างถึงใน เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์ , 2553) ได้กล่าวว่า ทรัพยากรมนุษย์
นับเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงานขององค์กร องค์กรจะประสบความส าเร็จหรือไม่       
จะขึ้นอยู่กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์  (Human Resource Management) และการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต โดยการตัดสินใจ
เกี่ยวกับบุคลากรนั้น ควรมีการวิเคราะห์ที่อยู่บนพ้ืนฐานของกลยุทธ์องค์กรที่เป็นสิ่งก าหนดทิศทาง    
ที่องค์กรจะด าเนินไปให้ถึง ซึ่งจะเป็นผลให้กระบวนการก าหนดคุณลักษณะ การคัดเลือกและจัดวาง
บุคลากรได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น 

กฤติน กุลเพ็ง อ้างถึงใน เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์ (2553) ได้กล่าวว่า ทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณภาพเริ่มจากการมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Sense of Belonging) การเป็นหุ้นส่วน (Partnership) 
การมีอิสระในการท างานรวมทั้งการเพ่ิมผลผลิตโดยใช้พนักงานที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กล่าวคือ
เคยใช้พนักงานท างาน 4 คน ใน 4 ขั้นตอนตามกระบวนการท างาน ในอนาคตจ าเป็นต้องลดขั้นตอน
การท างานใหม่เหลือ 2 ขั้นตอนพนักงานก็ลดเหลือ 2 คน ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายลดลงด้วยการพัฒนา
พนักงาน 2 คนเพ่ือให้ท างานได้เท่ากับ 4 คนจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นและส าคัญต้องกระท าให้ได้บางองค์กร
ลดพนักงานจาก 4 คนเหลือ 1 คนโดยใช้ระบบบริการทีเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 

สนั่น เถาชารี (2551) กล่าวว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการวิเคราะห์ความ
ต้องการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต โดยการตัดสินใจเกี่ยวกับบุคลากรนั้นควรมีการวิเคราะห์ที่อยู่บน
พ้ืนฐานของกลยุทธ์องค์กรที่ เป็นสิ่งก าหนดทิศทางที่องค์กรจะด าเนินไปให้ถึง ซึ่งจะเป็นผล  
ให้กระบวนการก าหนดคุณลักษณะและการคัดเลือกจัดวางบุคลากรได้อย่างเหมาะสม ทรัพยากร
มนุษย์ภายในขององค์กรที่เกิดจากแผนกลยุทธ์ขององค์กร มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง  
มีการปฏิบัติงาน ให้ตรงตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้น องค์กรเองก็จ าเป็นที่จะต้องมีพนักงาน 
ที่เข้ามาท าหน้าที่ปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ที่เข้ามาท าหน้าที่ปฏิบัติงานนั้นจ าเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถ  
มีทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสมและมีแรงจูงใจในการท างานจะท าให้เกิดผลส าเร็จได้ ที่ส าคัญคือการจัด
คนภายในองค์กรให้เหมาะสมกับงาน เช่น คนที่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ก็ควรที่จะให้ท างาน
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือคนที่มีความรู้ทางด้านการตลาด ก็ควรให้ท างานด้านการตลาด ซึ่งจะท าให้
เกิดเป็นจุดแข็งขององค์กรและท าให้งานนั้นออกมามีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารจะต้องมีหน้าที่
ด าเนินการ ดังนี้  

1. หน้าที่ในการวางแผนก าลังคน (Man Power Planning) ผู้บริหารจะต้องคาดคะเนความ
ต้องการก าลังคนในอนาคตว่าต้องการตัวบุคคลที่จะเข้ามารับหน้าที่ในต าแหน่งต่าง ๆ มากน้อยเท่าใด
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และมีคุณสมบัติอย่างไร เพ่ือไม่ให้ขาดแคลนก าลังคน เพ่ือการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพถ้าได้บุคคล
ที่มีความสามารถเข้าท างาน 

2. หน้าที่ในการเสาะหาตัวบุคคลและการคัดเลือกตัวบุคคล (Recruitment and Selection) 
ผู้บริหารจะต้องทราบว่าจะเสาะหาตัวบุคคลเพ่ือให้เข้ามาท างานกับองค์กรจากแหล่งใด โดยวิธีใด    
และจะคัดเลือกตัวบุคคลที่เข้ามาสมัครงานนี้อย่างไร เพ่ือให้ได้คนที่มีความสามารถเหมาะสมกับงาน
มากที่สุด 

3. การโยกย้ายและการเลื่อนขั้นไปสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น (Transfer and Promotion) ผู้บริหาร
จะต้องเข้าใจถึงวิธีการประเมินผลงานของพนักงาน (Performance Appraisal) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพิจารณาโยกย้ายงานหรือการเลื่อนขั้นให้เหมาะสม 

4. การอบรมและการพัฒนา (Training and Development) เมื่อคนงานได้ท างานไปแล้ว
ระยะหนึ่งสภาพแวดล้อมหรือความก้าวหน้าทางวิทยาการเปลี่ยนแปลงไป จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของพนักงานให้สูงขึ้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
บุคคลที่จะค้นหาว่าคนงานต้องการเพ่ิมพูนความสามารถด้านใด ซึ่งจะเป็นผลให้การท างาน            
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5. การก าหนดว่าจ้างและเงินเดือน (Wage and Salary Administration) เป็นหน้าที่         
ที่ส าคัญอย่างหนึ่งของผู้บริหารที่จะต้องพิจารณาก าหนดค่าจ้างหรือเงินเดือน เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนการ
ท างานของพนักงานในองค์กร ซึ่งต้องค านึงถึงค่าจ้างที่เป็นธรรมให้มากท่ีสุด 

ในปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ได้ให้ความส าคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ิมมากขึ้น 
เนื่องจากการมีบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจะส่งผล
ต่อความส าเร็จขององค์กร ดังนั้นในการบริหารทรัพยากรมนุษย์องค์กรต่าง ๆ จึงมุ่งมั่นที่จะท าให้
บุคลากรมีความพึงพอใจ มีการพัฒนาและมีความผาสุก ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีการปฏิบัติงานที่มีความ
ยืดหยุ่นและมีผลการด าเนินงานที่ดีที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการในด้านสถานที่ท างาน และชีวิต
ครอบครัวของบุคลากรที่มีความแตกต่างกันตลอดจนการพัฒนาบุคลากร ซึ่งอาจจะรวมถึงการ
ฝึกอบรมระหว่างการปฏิบัติงาน การหมุนเวียนภาระงาน และการให้ค่าตอบแทนตามทักษะ           
ที่แสดงออก นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมต่อการก าหนดนโยบายและการท างานเป็นทีม 
เป็นต้น (สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ, 2550) 

จากแนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้สรุปแนวคิดบุคลากร (Staff) หมายถึง 
ทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อด าเนินงานขององค์กร การสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ เข้ามาปฏิบัติงาน การจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ และมีการ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
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6. ทักษะ (Skill)  

กฤติน กุลเพ็ง อ้างถึงใน เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์ (2553) ทักษะ คือ สิ่งที่องค์กรต้องการให้ 
“ท า” เช่น ทักษะด้าน ICT ทักษะด้านเทคโนโลยีการบริหารสมัยใหม่เป็นสิ่งที่ต้องผ่านการเรียนรู้    
และฝึกฝนเป็นประจ าจนเกิดเป็นความช านาญในการใช้งาน องค์กรมุ่งเน้นคนที่มีความสามารถมากข้ึน   
มุ่งความสามารถที่หลากหลายท างานได้หลายอย่าง นอกจากจะมีความสามารถในการท างานแล้ว    
ยังต้องมีความสามารถในการน าเสนอความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ความสามารถ             
ด้านภาษาอังกฤษ เป็นต้น ซึ่งเป็นการเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมของทรัพยากรมนุษย์ให้มีมากข้ึน  

อ านาจ วัดจินดา (2553) ได้กล่าวว่า ทักษะ หมายถึง ความโดดเด่น ความเชี่ยวชาญ          
ในการผลิต การขาย การให้บริการ เป็นการพิจารณาถึงทักษะหรือความเชี่ยวชาญขององค์กรโดยรวม       
ว่ามีความเชี่ยวชาญหรือมีความช านาญในด้านใด 

ประชา ตันเสนีย์ อ้างถึงใน เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์ (2553) ได้กล่าวว่า คือ ทักษะในการ
ปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคคลในองค์กรสามารถแยกทักษะออกเป็น 2 ด้านหลัก คือ ทักษะด้าน    
งานอาชีพ (Occupational Skills) เป็นทักษะที่จะท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่
ได้ตามหน้าที่ และลักษณะงานที่รับผิดชอบ เช่น ด้านการเงิน ด้านบุคคล ซึ่งคงต้องอยู่บนพ้ืนฐาน
การศึกษาหรือได้รับการอบรมเพ่ิมเติม ส่วนทักษะ ความถนัดหรือความชาญฉลาดพิเศษ (Aptitudes 
and Special Talents) นั้นอาจเป็นความสามารถที่ท าให้พนักงานนั้น ๆ โดดเด่นกว่าคนอ่ืน ส่งผลให้
มีผลงานที่ดีกว่าและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้รวดเร็ว ซึ่งองค์กรคงต้องมุ่งเน้นทั้งสอง
ความสามารถไปควบคู่กัน 

จากแนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้สรุปแนวคิดทักษะ (Skill) หมายถึง ความรู้ 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของบุคลากร และความโดดเด่นในการท ากิจกรม      
ที่แตกต่างขององค์กร 
7. ค่านิยมร่วม (Shared Values)  

ค่านิยมขององค์กรเป็นแนวความคิดและการท างานอันจะน าไปสู่ผลประกอบการที่เป็นเลิศ
และสร้างสรรค์ความสุขให้บังเกิดขึ้นภายในองค์กร ประกอบด้วย 1) คุณความดี เริ่มต้นที่หัวใจ      
ของพนักงานทุกคนซึ่งร่วมกันสรรสร้างพลังแห่งความเชื่อมั่น เพราะเชื่อว่าคุณความดีจะน าสิ่งดีมาสู่
องค์กร 2) คุณภาพขององค์กรก าเนิดมาจากคุณภาพของพนักงาน และคุณภาพของงานตั้งแต่เริ่มต้น
จนสิ้นสุดกระบวนการ คุณภาพก่อให้เกิดความคิดริเริ่ม คุณภาพก่อให้เกิดผลิตผลคุณภาพน ามาซึ่งการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ 3) สังคมในองค์กรและสังคมภายนอกเป็นสิ่งที่องค์กรตระหนักถึงความ
รับผิดชอบอันจะมีต่อชุมชนทุกชุมชนที่อยู่ร่วมกันมีความสงบสุขร่วมกัน อนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อม 
และด ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของสังคมร่วมกัน 
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เกศรา รักชาติ อ้างถึงใน  เสาวนารถ  เล็กเลอสินธุ์ (2562) อธิบายว่า ค่านิยมร่วม หมายถึง 
ค่านิยมร่วมกันระหว่างคนในองค์กร ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นค่านิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือ
ร่วมกันโดยสมาชิกขององค์กรที่ได้กลายเป็นรากฐานของระบบการบริหาร และวิธีการปฏิบัติของ
บุคลากรและผู้บริหารภายในองค์กร หรืออาจเรียกว่าวัฒนธรรมองค์กร รากฐานของวัฒนธรรมองค์กร
คือความเชื่อ ค่านิยมที่สร้างรากฐานทางปรัชญาเพ่ือทิศทางขององค์กร โดยทั่วไปแล้วความเชื่อ       
จะสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภาพและเป้าหมายของผู้ก่อตั้งหรือผู้บริหารระดับสูง ต่อมาความเชื่อ
เหล่านั้นจะก าหนดบรรทัดฐาน เป็นพฤติกรรมประจ าวันขึ้นมาภายในองค์กร เมื่อค่านิยมและความ
เชื่อได้ถูกยอมรับทั่วทั้งองค์กรและบุคลากรกระท าตามค่านิยมเหล่านั้นแล้ว องค์กรก็จะมีวัฒนธรรม   
ที่เข้มแข็ง 

การสร้างค่านิยมร่วมกัน 
การสร้างค่านิยมร่วมกัน (Shared Value) เป็นสิ่งที่ควรสร้างขึ้นจากการยอมรับของสมาชิก

ทุกคนในองค์กร โดยการน าเสนอสิ่งที่คาดหวังในการปฏิบัติร่วมกันพร้อมกับตกลงวิธีปฏิบัติงาน
ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความเห็นพ้องในค่านิยมที่ได้เลือกขึ้นมาใช้เป็นยุทธวิธีหลักในการท างานร่วมกัน 

เกศรา รักชาติ อ้างถึงใน  เสาวนารถ  เล็กเลอสินธุ์ (2562) กล่าวว่า การสร้างค่านิยมร่วม    
มีวิธีการ ดังนี้ 

1. ดูว่าวิสัยทัศน์ขององค์กรก าหนดไว้ว่าอย่างไร 
2. ให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วม โดยการก าหนดว่าพวกเขาให้คุณค่าและมีความเชื่อ

อะไรที่จะท าให้วิสัยทัศน์ขององค์กรเป็นจริงขึ้นมาได้ 
3. เมื่อก าหนดค่านิยมร่วมได้แล้ว (ซึ่งไม่ควรจะมีมากเกินไป) ให้ก าหนดค านิยามหรือค าจ ากัด

ความให้ชัดเจน เพ่ือว่าทุกคนในองค์กรจะได้เข้าใจในเรื่องเดียวกัน 
4. เมื่อก าหนดค าจ ากัดความแล้ว ในค่านิยมแต่ละตัวองค์กรต้องก าหนดพฤติกรรมด้วยว่า

องค์กรต้องการให้พนักงานมีการประพฤติปฏิบัติตัว มีพฤติกรรมอย่างไรที่จะสื่อได้ว่าพวกเขาก าลัง
ปฏิบัติตัวที่ตามค่านิยมในองค์กร 

5. เมื่อก าหนดค่านิยม ค าจ ากัดความ และพฤติกรรมองค์กรได้แล้ว องค์กรจะต้องสื่อสาร
ค่านิยมท้ังหมดให้พนักงานรับทราบ รับรู้ และปฏิบัติ องค์กรต้องท าอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

6. องค์กรอย่าลืมให้รางวัลกับคนที่ปฏิบัติด้วย เพ่ือจะได้ตอกย้ าพฤติกรรมที่ถูกต้อง         
และพนักงานจะได้มีขวัญและก าลังใจที่จะปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นพฤตินิสัย ส าหรับคนที่ไม่
ปฏิบัติองค์กรก็ต้องมีการพูดคุยกับเขาด้วยว่าเพราะเหตุใด และอาจน าไปสู่การให้ Feedback ที่ต้อง
แก้ไขพฤติกรรมของพนักงานที่ไม่ปฏิบัติ 
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จากแนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้สรุปแนวคิดค่านิยมร่วม (Shared Values)  
หมายถึง วัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละองค์กร โดยที่บุคลากรยึดถือปฏิบัติเป็น
แนวทางเดียวกัน 

สรุป การบริหารงานโดยใช้แบบจ าลอง 7S ของแมคคินซีย์ (McKinsey) เป็นแบบที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ โดยเริ่มจากด้านกลยุทธ์ ด้านโครงสร้าง ด้านระบบการปฏิบัติงาน 
ด้านบุคลากร ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ และด้านค่านิยมร่วม 
ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สอดคล้องกัน เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ และปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น 

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (Graduate School) เป็นการศึกษาต่อยอดจากระดับ      
ปริญญาตรีเพ่ือให้เกิดความรู้ปัญญาวิสัยทัศน์และคุณค่าซึ่งมีความแตกต่างกับการเรียนในระดับ
ปริญญาตรี ทั้งเนื้อหาระยะเวลาการวิจัยและการน าเสนอผลงานต่าง ๆ การบริหารจัดการความรู้      
ในระดับบัณฑิตศึกษา จึงมีความส าคัญและจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาต่อยอดจากองค์ความรู้เดิมเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา การจัดการความรู้เป็นแนวคิด
การจัดการสมัยใหม่ที่มองบุคลากรในองค์กร เป็นสินทรัพย์อันมีค่าเนื่องจากกระแสยุคโลกาภิวัตน์      
ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรต้องมีการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงท าให้คนในองค์กร        
มีประสิทธิภาพและคุณภาพต้องสามารถท างานได้เองอย่างรอบด้านและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
มีความมุ่งมั่นต่อองค์กรท างานอย่างมีเป้าหมายซึ่งจะต้องเป็นคนที่มีสมรรถนะสูงเพ่ือที่จะสามารถ
ผลักดันให้องค์กรสามารถอยู่รอดได้ในสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วอย่างมาก (Crainer, 
1998) 

วิรุณ ตั้งเจริญ (2551) การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง การศึกษาในระดับหลังระดับ
ปริญญาตรี เป็นการศึกษาที่มีพลังเป็นหลักของสังคม การศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษาต้องกระเพ่ือม
สังคม มีกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการเรียนการสอนที่ต่างไปจากระดับ  ปริญญาตรี ไม่ใช่การ
ถ่ายทอด การป้อนความรู้ การพัฒนาทักษะ Technical Skill หรือการสร้างนิสิต นักศึกษาให้เป็น
ช่างฝีมือในศาสตร์ต่าง ๆ การศึกษาระดับบัณฑิตต้องเป็นลักษณะการศึกษาค้นคว้า หาความ รู้       
การค้นคว้าวิจัยเพื่อให้เป็นปัญญาชน (Intelligentsia) 

จีระพันธ์ พูลพัฒน์ (2553) กล่าวว่าความส าคัญของการจัดการศึกษา การพัฒนาประเทศ     
ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทางด้าน เศรษฐกิจ การเมือง หรือสังคม สิ่งที่มีส่วนส าคัญในการพัฒนา           
ดังกล่าวคือการศึกษาโดยเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ทุกด้าน และช่วยในการวางแผน
ด้านก าลังคน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาประเทศได้ตรงตามเป้าหมาย  
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สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
1. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ประวัติความเป็นมาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

สภามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 77/2505 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 
2505 มีมติรับหลักการ โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย และสภาการศึกษาแห่งชาติ ได้รับหลักการ 
เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2505 ต่อมาเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507 บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้รับ
การจัดตั้งอย่างเป็นทางการ โดยพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
และเปิดรับนักศึกษาครั้งแรก ในภาคต้นปีการศึกษา 2505 นั้นเอง (ครบรอบ 56 ปี เมื่อวันที่            
4 กุมภาพันธ์ 2563) เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดตั้ง ขึ้นเป็นหน่วยงานระดับคณะ เมื่อครั้ง 
มหาวิทยาลัยมหิดล ยังมีชื่อว่า มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ดังนั้น ภารกิจ ที่ก าหนดไว้ เมื่อแรกตั้ง  
จึงมุ่งเน้น เป็นแหล่งผลิต อบรม แพทย์เฉพาะทางในประเทศไทย และเป็นแหล่งผลิตอาจารย์           
ให้โรงเรียนแพทย์ รวมถึงอาจารย์ ที่จะสอนในคณะทันตแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ โดยเฉพาะ             
ในสาขาวิชา ทางด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์พ้ืนฐาน ซึ่งเป็นสาขาวิชา ที่ขาดแคลน รวมทั้ง ส่งเสริม
และ สนับสนุนให้เกิด การค้นคว้าและวิจัย ปัญหาทางการแพทย์ และการสาธารณสุข งานด้าน
บัณฑิตศึกษา ในระยะเริ่มแรก ได้รับความช่วยเหลือ ด้านการจัดการเรียนการสอน จากมูลนิธิร้อกกี้
เฟลเลอร์ ที่คณะวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชา ทางด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ซึ่งจัดการเรียนการสอน 
ในลักษณะหลักสูตรนานาชาติ เนื้อหาหลักสูตร ของต่างประเทศ ใช้ภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน 
และมีชาวต่างประเทศ เข้ามาร่วมศึกษา จากปี พ.ศ.2505 จนถึงปัจจุบัน จ านวนหลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษา ได้เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวน 275 หลักสูตรสาขาวิชา กระจายอยู่ ในกลุ่มสาขาวิชากลุ่ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2563) 

1. กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
 2. กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์ 
 3. กลุ่มสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 4. กลุ่มภาษาศาสตร์ วัฒนธรรมและการศึกษา 
 5. กลุ่มภาษาศาสตร์ วัฒนธรรมและการศึกษาต่าง ๆ  
วิสัยทัศน์ 
 น าพาการศึกษาหลังปริญญาของมหาวิทยาลัยมหิดลสู่คุณภาพระดับโลก 
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พันธกิจ 
 1. ก าหนดทิศทางและสนับสนุนการสร้างหลักสูตรและรายวิชาที่ตอบสนองความต้องการของ
สังคม 
 2. ก ากับดูแลมาตรฐานคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษา 
 3. ส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัย /ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการสร้างเครือข่ายร่วมกับ 
ภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ 
 4. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความรู้/ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 5. บริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัย คล่องตัวและมีธรรมาภิบาล 
ค่านิยมหลัก 

G Global Attitude มีทัศนคติทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
R Responsiveness ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการด้วยความรวดเร็ว 
A Agility บริหารจัดการมีความคล่องตัว 
D Digitalization พัฒนาสู่องค์การดิจิทัล 
S Service Excellence สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ 

นโยบายคุณภาพ 
 มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษา และพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย เป็นองค์การบริหารจัดการ
คุณภาพบัณฑิตศึกษา เพ่ือความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
 2. มีระบบบริหารจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และเพ่ิม
จ านวนผู้เรียน 
 3. หลักสูตรและรายวิชาบัณฑิตศึกษา มีมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 
 4. นักศึกษามีความรู้/ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 5. มีระบบบริหารจัดการเพ่ือแสวงหารายได้ 
 6. พัฒนาระบบบริการวิชาการเพ่ือรองรับการบริหารจัดการหลักสูตรรายวิชาส าหรับกลุ่มวัย
ท างานและกลุ่มอ่ืน ๆ 
 7. เป็นองค์กรบริหารจัดการคุณภาพ 
 8. บุคลากรมีศักยภาพขับเคลื่อนตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร 
 9. สร้างภาพลักษณ์ขององค์กร 
 10. เป็นองค์กรบริหารแบบดิจิทัล 
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ยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ 1 การส่งเสริมนวัตกรรมและงานวิจัย 
 ยุทธศาสตร์ 2 การส่งเสริมและพัฒนารูปแบบรายวิชาและหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการ
ของสังคม 
 ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาการก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
 ยุทธศาสตร์ 4 การส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21 
 ยุทธศาสตร์ 5 การส่งเสริมและพัฒนาบริการวิชาการท่ีตอบสนองผู้เรียน 
 ยุทธศาสตร์ 6 การบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน 
กลยุทธ์  
 1. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ประกอบการภาครัฐ เอกชนและภาคอุตสาหกรรม     
เพ่ือขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมและผลงานวิจัย 
 2. สร้างเครือข่ายและแสวงหาความร่วมมือเพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษา ทุนวิจัย และทุน
ประเภทอ่ืนๆ 
 3. ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยของบุคลากร 
 4. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย ทันสมัย ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียน 
 5. พัฒนาหลักสูตรและรายวิชาที่มีการบูรณาการ เช่น หลักสูตรพหุวิทยาการ หลักสูตร         
2 ปริญญา 
 6. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน soft skills และการวัดผล 
 7. พัฒนากระบวนการกิจการนักศึกษาให้ตอบสนองต่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ 
 8. จัดตั้งหน่วยงานที่ส่งเสริมบริการวิชาการหรือนวัตกรรมให้เป็น BUSSINESS UNIT โดยมี
การบริหารจัดการให้สร้างรายได้แก่องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 9. เปิดสอนหลักสูตร MAP และหลักสูตรระยะสั้นในต่างประเทศ โดยใช้เครือข่ายที่มีอยู่ 
 10. น าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์และมุมมองเชิงระบบด้วยค่านิยมใหม่ที่มีวัฒนธรรมการท างาน
เป็นทีมที่ตอบสนองยุทธศาสตร์องค์กร 
 11. พัฒนาสมรรถนะและระบบการประเมินผล 
 12. เพ่ิม visibility ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 13. พัฒนากระบวนการและช่องทางการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรอย่างเป็นระบบ 
 14. สร้างนวัตกรรมด้าน IT ในการบริหารจัดการด้านบริการให้ทันสมัย คล่องตัว 
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ภาพที่ 3 แสดงโครงสร้างองค์กร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
ที่มา: (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2563) 
2. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ประวัติความเป็นมาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีมติให้เปิดหลักสูตรปริญญาโทขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันที่ 
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 ทางด้านกสิกรรมและสัตวบาล ในคณะกสิกรรมและสัตวบาล และในวันที่ 
2 มิถุนายน พ.ศ. 2504 ได้เปิดหลักสูตรปริญญาโทอีก 2 สาขา คือ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร และ
สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ ในคณะเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์จากการขยายตัวของการศึกษาขั้นบัณฑิตเป็น
อย่างมาก ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2505 มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับและ
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง บัณฑิตวิทยาลัย โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร เป็นประธาน
และอาจารย์สง่า สรรพศรี เป็นเลขานุการในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2509 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โดยอธิการบดี มล.ชูชาติ ก าภู ได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ รักษาการในต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดร. สง่า สรรพศรี อาจารย์ เอก           
คณะวนศาสตร์เป็นรองคณบดี และอาจารย์บุญธรรม จิตต์อนันต์  อาจารย์โท คณะเกษตร            
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เป็นเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัยงานบัณฑิตศึกษา ได้ขยายตัวต่อเนื่องและมีการเปิดสอนหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาในคณะต่าง ๆ มากขึ้นตามล าดับ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2520 จึงได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตร
ดุษฎีบัณฑิต ในสาขาปฐพีวิทยาขึ้นเป็นหลักสูตรแรกเมื่อเริ่มก่อตั้งบัณฑิตวิทยาลัยมีส านักงานอยู่ที่
หอประชุมใหญ่ ต่อมาได้ย้ายส านักงานไปยังตึก 3 (ตึกบรรเจิด คติการ) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 
2520 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ ซึ่งขณะนั้นด ารง
ต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้ขออนุมัติการก่อสร้างอาคารส านักงานหลังใหม่เป็นผลส าเร็จ  
เป็นอาคาร 8 ชั้น ใช้งบประมาณ 48 ล้านบาท การก่อสร้างได้แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. 2546 และเปิด
ให้บริการนิสิตบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2546 (บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2563) 
การบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

บัณฑิตวิทยาลัย เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการ         
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีฐานะเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่ภายใต้การ
บริหารงานของคณบดี มีรองคณบดี และหัวหน้าส านักงานเลขานุการ ท าหน้าที่รับผิดชอบงาน  
ด้านต่าง ๆ โดยมีคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมีจุดมุ่งหมาย 
ในการด าเนินงานดังนี้ 

1. เพ่ือเป็นส่วนกลางในการจัดการการศึกษาข้ันบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2. เพ่ือยกระดับการศึกษาของอาจารย์ นักวิชาการ และผู้ประกอบอาชีพในสาขาต่าง ๆ 
3. เพ่ือส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ 
4. เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งมั่นในการสั่งสม เสาะแสวงหา        

และพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อม ด้วยวิชาการ จริยธรรม และ
คุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้น าทิศทาง สืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีทางสังคม เพ่ือความคงอยู่ ความเจริญ 
และความเป็นอารยะของชาติ 
วิสัยทัศน์ 
 บัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่ริเริ่มและมุ่งมั่นสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับนานาชาติ เป็นแกนน าในการระดม 
ภูมิปัญญาและชี้น าทิศทางเพ่ือพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
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พันธกิจ 
 ก ากับดูแล สนับสนุนและประสานงานเพ่ือให้สาขาวิชาต่างๆ พัฒนาการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้เต็มศักยภาพของแต่ละสาขา และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างผลงาน
ที่มีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 
วัตถุประสงค์ 
 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา  

2. ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีโอกาสท างาน/เรียน 
ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เต็มศักยภาพ  

3. พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คล่องตัว 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ เน้นความเป็นธรรมให้แก่บุคลากร และสร้างเสริมจิตส านึกที่ต้องรับผิดชอบ
ต่อสังคม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 แสดงโครงสร้างองค์กร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่มา: (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2563) 
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4. ส านักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 ประวัติความเป็นมาของส านักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเริ่มจากโครงการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิต ใน พ.ศ.2540 ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู     
ภาคปกติ ขึ้นเป็นหลักสูตรแรก พ.ศ. 2541 สถาบันราชภัฏนครปฐมจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยขึ้น         
เพ่ือรับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต่อมาใน พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ได้ปรับเปลี่ยนบัณฑิตวิทยาลัยเป็นส านักงานบัณฑิตศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งในส านักงาน
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ท าหน้าที่ประสานงานติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดระยะเวลากว่าทศวรรษของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา           
จากโครงการบัณฑิตศึกษาเป็นบัณฑิตวิทยาลัย และส านักงานบัณฑิตศึกษาตามล าดับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ได้สร้างและพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ระดับมหาบัณฑิต และระดับดุษฎีบัณฑิต ให้มีจ านวนมากขึ้นทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ และให้มี
ความหลากหลายยิ่งขึ้นทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ รวมทั้งหลักสูตรที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และหลักสูตรนานาชาติ  (ส านักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏนครปฐม, 2563) 
ปรัชญา 
 ประสานความร่วมมือ ยึดถือบริการ บูรณาการงานวิจัยสู่ท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์ 
 พัฒนาระบบในการประสานงานและบริการ เพ่ือเอ้ืออ านวยให้นักศึกษาและอาจารย์
สามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มศักยภาพ 
พันธกิจ 
 1. เป็นศูนย์บริการ การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจร 
 2. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารและผลงานระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยและ
ท้องถิ่น 
 3. ติดตาม ประเมิน และพัฒนามาตรฐานการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 4. ประสานการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่นและ
สังคม 
 5. สร้างเครือข่ายการศึกษาและการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศ 
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 โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ส านักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นั้น     
อยู่ในโครงสร้างการแบ่งงานของส านักงานผู้อ านวยการ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่  5 แสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนงานของส านักงานบัณฑิตศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการ            
และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ที่มา: (ส านักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2563)  
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5. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 ประวัติความเป็นมาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2515 เพ่ือเป็น
หน่วยงานกลางในการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก       
ปีการศึกษา 2516 ในหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาโบราณคดี และ สาขาวิชาจารึกภาษาโบราณ    
และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ปัจจุบันมีสถานะเป็นคณะวิชาตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการจัดตั้ง
ส่วนงานของมหาวิทยาลัย วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (ราชกิจจานุเบกษา หน้า 26 เล่ม 133 
ตอนพิเศษ 182 ง วันที่ 19 สิงหาคม 2559) โดยมีภาระหน้าที่ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
การวิจัย การพัฒนานักศึกษาและกิจการนักศึกษา การบริการทางวิชาการในศาสตร์และสาขาวิชา  
ที่เกี่ยวข้อง การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการน าผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และทรัพย์สิน
ทางปัญญาไปพัฒนาและจัดการเพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และภาระหน้าที่ อ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2563) 
วิสัยทัศน์  
  เป็นองค์การที่บริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา      
ด้ วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ทั่ วทั้ งองค์กร และหลักสูตรพหุ วิทยาการของบัณ ฑิตวิทยาลั ย                 
ได้มาตรฐานสากล AUN-QA ภายในปีพ.ศ. 2566 
พันธกิจ 
 สนับสนุนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการร่วมกับคณะคู่ความร่วมมือ สนับสนุนการวิจัย บริการวิชาการและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ค่านิยม  
 Good governance, Relationship, Ability, Determination, Service mind, Unity 
ปรัชญา  
 มุ่งม่ัน ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
สมรรถนะหลัก   
 ก ากับ ดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาและมาตรฐานสากล (AUN-QA) 
 
 



 34 
 

 
ภาพที่ 6 แสดงโครงสร้างการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ที่มา: (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2563) 
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ตารางท่ี 1   สภาพปัจจุบันตามพันธกิจในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                       
               ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

ล าดับที่              มหาวิทยาลัย สภาพปัจจุบันตามพันธกิจ 

1. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 1. ก าหนดทิ ศท างและสนั บ สนุ นการสร้ าง
หลักสูตรและรายวิชาที่ตอบสนองความต้องการ
ของสังคม 
2. ก า กั บ ดู แ ล ม า ต ร ฐ า น คุ ณ ภ า พ ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา 
3. ส่ ง เส ริ ม ก ารส ร้ า งผ ล งาน วิ จั ย /ผ ล งาน
สร้างสรรค์ นวัตกรรม และการสร้างเครือข่าย
ร่วมกับ ภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ และ
หน่วยงานภาครัฐ 
4. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความรู้/ทักษะ   
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

5. บริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัย คล่องตัวและ
มีธรรมาภิบาล 

2. บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ก ากับดูแล สนับสนุนและประสานงานเพ่ือให้
ส าข าวิ ช าต่ า งๆ  พั ฒ น าก ารศึ ก ษ าระดั บ
บัณฑิตศึกษาให้เต็มศักยภาพของแต่ละสาขา และ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้าง
ผลงานที่ มี มาตรฐาน  สามารถแข่ งขัน ได้ ใน
ตลาดโลก 

3. บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สนับสนุนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิท ยาลั ยศิ ลป ากร ผลิ ตบัณ ฑิ ตระดั บ
บัณฑิตศึกษาหลักสูตรพหุวิทยาการร่วมกับคณะ
คู่ความร่วมมือ สนับสนุนการวิจัย บริการวิชาการ
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ตารางท่ี  1   สภาพปัจจุบันตามพันธกิจในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
                ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม (ต่อ) 

ล าดับที่           มหาวิทยาลัย สภาพปัจจุบันตามพันธกิจ 

4. ส านักงานบัณฑิตศึกษา             
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

1. เป็นศูนย์บริการ การจัดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจร 

2. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารและผลงาน
ระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น 

3. ติดตาม ประเมิน และพัฒนามาตรฐานการจัดการ
เรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

4 . ป ระส าน ก ารจั ด ก าร เรี ย น ก ารส อ น ระดั บ
บัณฑิตศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 

5. สร้างเครือข่ายการศึกษาและการวิจัย ระดับ
บัณฑิตศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง 

 ความหมายของความคาดหวัง 
 ความคาดหวังเป็นลักษณะทางจิตวิทยา ซึ่งมิได้จ าเพาะเจาะจงที่การกระท าอย่างเดียว      
แต่จะรวมไปถึงแรงจูงใจ ความเชื่อ ความรู้สึก ทัศนคติและค่านิยม จากการศึกษา พบว่า มีผู้          
ให้ความหมายของความคาดหวัง ดังนี้ 
 พรพิมล  ริยาย และคณะ (2555) ให้ความหมายไว้ว่า ความคาดหวัง หมายถึงความ
ต้องการ ความรู้สึก การรับรู้การคาดการณ์ถึงสิ่งที่บุคคลปรารถนาจะเป็นหรือจะได้มาในอนาคต 
 ฤทัย นิธิธนวิชิต (2553) กล่าวว่า ความคาดหวัง เป็นความคิด ความเชื่อความต้องการความ
มุ่งหวังหรือความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่ง เช่น บุคคลการกระท าหรือเหตุการณ์  จึงเป็นการคิด
ล่วงหน้าโดยมุ่งหวังในสิ่งที่เป็นไปได้ว่าจะเกิดตามท่ีตนคิดไว้ 
 อารี  ลือกลาง (2555) กล่าวว่า ความคาดหวัง หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดหรือความคิดเห็น
ด้วยวิจารณญานเกี่ยวกับการคาดคะเน หรือคาดการณ์ ล่วงหน้าถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าควรจะมีควรจะเป็น 
ควรจะเกิดข้ึน หรือว่าควรจะเปลี่ยนแปลงตามความจ าเป็นที่มีต่อการรับบริการของบุคคล 
 เนาวรัตน์ แย้มแสงสังข์ (2542) กล่าวว่า ความคาดหวังมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคน 
เป็นตัวก าหนดว่าการกระท าอย่างหนึ่งจะก่อให้เกิดผลอย่างหนึ่งที่บุคคลมุ่งหวังให้เป็นเช่นนั้นและ
ความคาดหวังจึงเป็นเสมือนสิ่งกระตุ้น จากภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของความรู้ส านึกของแต่ละคนอัน
เป็นพื้นฐานของความเชื่อและค่านิยมของตน 
 ทรวงทิพย์  วงศ์ พันธุ์  (2541) กล่าวถึงความคาดหวังว่า เป็นความคิด ความรู้สึก 
อย่างมีวิจารณญาณของบุคคลที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าต่อบางสิ่งบางอย่างว่าควรจะมีอาจจะเป็นหรือ
ควรว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 อ าไพ จันทร์เงิน (2544) กล่าวว่า บุคคลมีความต้องการและมีความคาดหวังในหลายสิ่ง 
หลายอย่าง ดังนั้นจึงต้องพยายามกระท าการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเพ่ือตอบสนองความต้องการหรือสิ่งที่
คาดหวังไว้ซึ่งเมื่อได้รับการตอบสนองตามที่ตั้งความหวังไว้นั้น บุคคลก็จะได้รับความพึงพอใจและ  
ขณะเดียวกันก็คาดหวังในสิ่งที่สูงขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ 
 Finn (1962) กล่าวไว้ว่า ความคาดหวัง คือ การประเมินค่าบุคคลหรือตนเองด้าน 
จิตใต้ส านึก และใช้ความคาดหวังนั้นมาเป็นแนวทางในการก าหนดตนเองด้านจิตใต้ส านึก  
และใช้ความคาดหวังเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมที่มีต่อบุคคลที่ตนคาดหวัง หรือต่อตนเองในลักษณะ  
ที่ตนคิดว่าถูกต้อง 
  
 
  



 39 
 
 Vroom (1970) กล่ าวถึ งความคาดหวังในทฤษฎี  Valance, Instrumentality and 
Expectancy (V.I.E) ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
 1. V มาจากค าว่า Valance หมายถึง ความพึงพอใจของมนุษย์ที่มีต่อผลลัพธ์ (Outcomes)               
ของการกระท า ซึ่งเป็นลักษณะที่ส าคัญที่สุดของความพึงพอใจของมนุษย์ ระดับของความพึงพอใจ  
ที่ 5 มนุษย์คาดหวังว่าจะได้จากผลลัพธ์นั้น ๆ ไม่ใช่เกิดจากการเห็นคุณค่าที่แท้จริงของผลลัพธ์นั้น  
เสมอไป เช่น มนุษย์เลือกท างานด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะต้องการเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น 
ต้องการเป็นที่ยอมรับของสังคมหรือต้องการค่าจ้างที่สูงไม่ใช่เลือกท างานเพราะว่างานนั้นมีคุณค่าตาม
อุดมคติ อาจกล่าวได้ว่าความพยายามในการท างานเน้นจากผลลัพธ์หลายอย่างทั้ งทางตรง 
และทางอ้อม 
 2. I มาจากค าว่า Instrumentality หมายถึง ความเชื่อถือ วิธีการในการเชื่อมโยงผลลัพธ์ 
อย่างหนึ่งไปสู่ผลลัพธ์อีกหลายอย่าง เช่น นักเรียนเชื่อว่าการเรียนจะเป็นวิธีการไปสู่การสอบได้       
การสอบได้เป็นวิธีการที่น าไปสู่การได้รับประกาศนียบัตรประกาศนียบัตรจะน าไปสู่การบรรจุ        
เข้าท างาน 
 3. E มาจากค าว่า Expectancy หมายถึง การคาดการณ์จากความเชื่อว่าผลลัพธ์จะเป็นไป
ได้มากน้อยเพียงใด เช่น ถ้ามนุษย์มีความเชื่อมั่นว่าจะท างานให้บรรลุผลส าเร็จตามที่ตั้งไว้ ย่อมท าให้
เกิดแรงจูงใจในการท างาน ซึ่งเป็นความรู้สึกทางด้านจิตใจที่จะตัดสินใจเลือกท าอะไร และท าอย่างไร 
จึงจะประสบความส าเร็จตามที่คาดหวังไว้ 
 จากแนวคิดและทฤษฎี ความคาดหวั งที่ กล่ าวมาข้ างต้ น  ผู้ วิ จั ย ได้ ส รุปแนวคิ ด 
ของความคาดหวัง หมายถึง ความรู้สึก ความคิด ที่บุคคลมีความต้องการหรือความคาดหวังให้บรรลุ  
ผลส าเร็จในสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้  
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
          งานวิจัยในประเทศ 
 เอกธิป  สุขวารี (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศส าหรับสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์ของระบบประกันคุณภาพภายในสู่ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา 2) ศึกษาปัจจัย
เกื้อหนุนและปัจจัยอุปสรรคของระบบประกันคุณภาพภายในสู่ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา  
และ 3) พัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ       
ส าหรับสถาบันอุดมศึกษา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถาบันอุดมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 124 แห่ง ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันของระบบ
ประกันคุณภาพภายในสู่ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา ในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง   

(x̅= 3.33) โดยหมวดที่อยู่ในระดับมาก 1 หมวด คือ หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (x̅ =3.55) 

ในขณะที่สภาพที่พึงประสงค์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (x̅ = 4.56) โดยทุกหมวดมีความ
ต้องการในระดับมากที่สุด 2) ปัจจัยเกื้อหนุนของสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาดีเลิศ มีจ านวน 7 ประเด็น และปัจจัยอุปสรรคจ านวน 2 ประเด็น 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศส าหรับสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วย     
5 ยุทธศาสตร์หลัก 15 ยุทธศาสตร์รอง โดยยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 1) น าองค์กรเชิงรุกอย่างมี        
ธรรมาภิบาล 2) ยกระดับศักยภาพบุคลากร 3) สร้างสถาบันแห่งการเรียนรู้ 4) ยกระดับคุณภาพ
หลักสูตร โดยเน้นผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ 5) บริหารความเสี่ยงเพ่ือการด าเนินงาน  
ที่เป็นเลิศ 
 ภัสยกร เลาสวัสดิกุล (2557) ได้ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การบริหารสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสร้าง
ความเป็นพลเมืองของนิสิตนักศึกษา วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงค์ของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองของนิสิตนักศึกษา           
2) วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสร้างความ 
เป็นพลเมืองของนิสิตนักศึกษา และ 3) พัฒนากลยุทธ์การบริหารสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสร้างความ 
เป็นพลเมืองของนิสิตนักศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันของการบริหารสถาบันอุดมศึกษา 
เพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองของนิสิตนักศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านมีความรอบรู้ในประชาธิปไตยมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุด สภาพที่พึงประสงค์ของการ  
บริหารสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองของนิสิตนักศึกษาจากการวิ เคราะห์  
สภาพแวดล้อมภายในพบว่า เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านมีความรอบรู้ในประชาธิปไตยมีค่าเฉลี่ย 
สภาพที่พึงประสงค์สูงที่สุด จุดแข็งของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองของ  
นิสิตนักศึกษาคือ มีส่วนร่วมในประชาธิปไตยและมีความรอบรู้ในประชาธิปไตย ส่วนจุดอ่อนคือ        
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มีทักษะทางประชาธิปไตย โอกาสของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง     
ของนิสิต นักศึกษาคือ สภาพเทคโนโลยีส่วนภาวะคุกคามคือ นโยบายของรัฐ สภาพเศรษฐกิจ       
และสภาพสังคม 3) กลยุทธ์การบริหารสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองของนิสิต
นักศึกษา มี 3 กลยุทธ์ หลัก คือ 1) ปฏิรูปการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสร้างทักษะทาง
ประชาธิปไตยของนิสิตนักศึกษา 2) ปฏิรูปการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม       
ในประชาธิปไตยของนิสิตนักศึกษา 3) ปฏิรูปการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสร้างความรอบรู้       
ในประชาธิปไตยของนิสิตนักศึกษา 
 สุรศักดิ์  รัตนมังสังค์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของ
การพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) การวิจัย
นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 2) เปรียบเทียบความคาดหวังและสภาพปัจจุบันในการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของบุคลากรที่มีสถานภาพแตกต่างกัน และ 3) ศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการ
พัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการ เรียนรู้ของบริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบ ส ารวจจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรบริษัท เอ็มเค 
เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ที่ท าการสุ่มแบบชั้นภูมิอย่างมีสัดส่วน จ านวน 236 คน และเสริม
ด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ หัวหน้างาน 14 แผนก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-test การวิเคราะห์ความ 
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และ Post hoc comparison ของเชฟเฟ่ (Scheffe’s 
Method) ร่วมกับ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  ผลการวิจัย พบว่า 1) บุคลากรบริษัท 
เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) มีความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันของการพัฒนาองค์กรไปสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และต่อสภาพความคาดหวังของการพัฒนา
องค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบัน
ของบุคลากรที่มีสถานภาพแตกต่างกัน พบว่า บุคลากรที่มีเพศ อายุ ต าแหน่งงาน ระดับการศึกษา 
และประสบการณ์การ ท างานมีความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ส่วนการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อความคาดหวังของบุคลากรที่มีสถานภาพแตกต่าง
กัน พบว่า บุคลากรที่มีอายุ ต าแหน่งงาน ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท างานมีความคิดเห็น
ต่อสภาพปัจจุบันแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) การเปรียบเทียบความ
คิดเห็นต่อความคาดหวังและสภาพปัจจุบันของการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้          
โดยภาพรวม และรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
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 ชื่นจิตร ตุ้มอ่อน (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของ เทศบาลเมืองผักไห่  ต าบลผักไห่  อ าเภอผักไห่  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อ
การบริหารงาน ของเทศบาลเมืองผักไห่ ต าบลผักไห่ อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา        
และ 2) เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาล
เมืองผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วน  บุคคล กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนผู้มี
สิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองผักไห่ ต าบลผักไห่ อ าเภอผักไห่ จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา จ านวน 
380 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที ค่าเอฟ และค่าแอลเอสดีโดยก าหนด
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันและความคาดหวังของประชาชนที่
มีต่อการบริหารงานของเทศบาลเมืองผักไห่ ต าบลผักไห่ อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอยู่ในระดับ
มาก ด้านสาธารณสุข ด้านบริการและด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับปานกลางและ 2) ประชาชนที่มีเพศ 
อายุ อาชีพและระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันไม่แตกต่างกันและ 
ประชาชนที่มี เพศ อายุ อาชีพและระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อการบริหารงาน
ของเทศบาลเมืองผักไห่ ต าบลผักไห่ อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่แตกต่างกัน 
 สถิตย์  ต้นงาม (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพจริงและความคาดหวังของผู้ปกครอง    
ที่มีต่อสมรรถนะส าคัญของผู้ เรียน โรงเรียนวัดแหลมฉบัง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบสภาพจริงและความคาดหวัง   
ของผู้ปกครองที่มีต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนจ าแนกตามระดับการศึกษา และอาชีพกลุ่มตัวอย่าง  
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนวัดแหลมฉบังสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จ านวน 162 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ จ านวน 50 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ อยู่ระหว่าง  
.37-.88 มีค่าความเชื่อมั่นด้านสภาพจริง .95 และด้านความคาดหวัง .97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์    

ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย x̅ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การวิเคราะห์การทดสอบ ค่าที (t-test)        
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ทดสอบรายคู่โดยใช้ Scheffe's 
method และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่าย (Simple correlation analysis)  ผลการวิจัยพบว่า 
1) สภาพจริงของสมรรถนะส าคัญของผู้ เรียนโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนความ
คาดหวังโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบสภาพจริงของสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียนจ าแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนผลการ
เปรียบเทียบความคาดหวังโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลการ
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เปรียบเทียบสภาพจริงของสมรรถนะส าคัญของผู้ เรียน จ าแนกตามอาชีพ โดยรวมแตกต่างกันอย่าง   
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนความคาดหวัง โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
4) ความสัมพันธ์ของสภาพจริงและความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
โดยรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 บุษบา กรุดเนียม (2559) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพปัจจุบันและความคาดหวังการพัฒนา        
ของบุคลากรส านักงานอัยการสูงสุด ในเขตพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ         
1) ศึกษาสภาพปัจจุบันการพัฒนาของบุคลากรส านักงานอัยการสูงสุด ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และ 2) ศึกษาความคาดหวังการพัฒนาของบุคลากรส านักงานอัยการสูงสุด ในเขต
พ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากร  ส านักงานอัยการสูงสุด  
ในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 126 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพ
ปัจจุบันการพัฒนาของบุคลากรส านักงานอัยการสูงสุด ในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ ย สูงสุด คือ ด้านการพัฒนา
ตนเองและด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการศึกษาดูงาน 2) ความคาดหวังการพัฒนาของ บุคลากร
ส านักงานอัยการสูงสุด ในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการพัฒนาตนเอง และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด       
คือ ด้านการส่งบุคลากรไปศึกษาต่อ 
 กัลยาณี ทบเทิบ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และ   
แนวทางการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสาธิต มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึง
ประสงค์และแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสาธิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ได้แก่บุคลากรในสังกัดโรงเรียนสาธิต ระดับมัธยมศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ จ านวน 217 คน     
จากโรงเรียนสาธิต 6 แห่ง ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงาน
บุคคลในโรงเรียนสาธิต ทั้ง 4 ด้าน พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันการพัฒนาการ
บริหารงานบุคคลในโรงเรียนสาธิตโดย รวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการ วางแผนก าลังคน ด้านการสรรหาบุคคล และด้านการพ้น
จากงาน (= 3.88, 3.87 และ 3.84 ตามล าดับ) ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพที่พึงประสงค์การ
พัฒนาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสาธิตโดยรวมและ รายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการบ ารุงรักษา และพัฒนา ด้านการสรรหาบุคคล 
และด้านการพ้นจากงาน (= 3.99, 3.98 และ 3.95 ตามล าดับ) 2) ผลการวิเคราะห์ความส าคัญของ
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ความต้องการจ าเป็น ของสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ ของการพัฒนาการบริหารงานบุคคลใน
โรงเรี ยนสาธิตจั ดล าดั บ ความส าคัญ ได้ ดั งนี้ ล าดั บที่  1 ด้ านการบ ารุ งรักษ าและพัฒ นา 
(PNIModified=0.0595), ล าดับที่  2 ด้านการพ้นจากงาน (PNIModified=0.0298), ล าดับที่  3        
ด้ านการสรรหาบุ คคล (PNIModified=0.0297) และล าดั บที่  4 ด้ านการวางแผนก าลั งคน 
(PNIModified = 0.0132) 
 วันวิสาข์ อังศุเกียรติถาวร (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบบทบาทที่เป็นจริงและ
บทบาทท่ีคาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของครู สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  มี วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาบทบาทที่เป็นจริงของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของครู 2) ศึกษาบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของครู และ 3) เปรียบเทียบบทบาทที่เป็นจริงและ
บทบาทท่ีคาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของครู สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 335 คน เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสอบถาม
บทบาทที่เป็นจริง มีค่าความเชื่อมั่น 0.97 แบบสอบถามบทบาทที่คาดหวัง มีค่าความเชื่อมั่น 0.98 
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย     
2 กลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า 1) บทบาทที่เป็นจริงของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความรู้          
ด้านการเรียนรู้ ด้านองค์การ ด้านเทคโนโลยี และด้านบุคลากร 2) บทบาทที่คาดหวังของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของครู โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย คือ ด้านองค์การ ด้านเทคโนโลยีด้าน ความรู้ ด้ านบุคลากร และด้านการเรียนรู้        
3) บทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้      
ตลอดชีวิตของครูแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 โดยบทบาทที่คาดหวังสูงกว่า
บทบาทท่ีเป็นจริงทุกด้าน  
 เสาวนารถ  เล็กเลอสินธุ์ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการองค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภาคกลาง มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ       
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลในจังหวัดภาคกลางด้วยเทคนิค 7S 2) เพ่ือเสนอ
แนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้วยเทคนิค 7S ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีที่ ได้รับรางวัล การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและ           
เชิงปริมาณ โดยได้น าแนวคิดของการบริหารจัดการตามแนวคิด McKinsey (7S Framework)  
เป็นกรอบในการวิจัยท าการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิ งลึกและการจัดสนทนากลุ่ม 
จากผู้บริหารเทศบาล จ านวน 7 คน และการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
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เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่บุคลากรในเทศบาลของจังหวัดในเขตภาค
กลางที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เทศบาลเขา
พระงาม   และเทศบาลต าบลสรรพยา จ านวน 237 คน ผลการศึกษาพบว่า แนวทางในการ
พัฒนาการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้วยเทคนิค 7S ส าหรับองค์การบริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดภาคกลาง มี 7 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านระบบการปฏิบัติงาน ด้านโครงสร้าง 
ด้านค่านิยมร่วม ด้านบุคลากร ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ และด้านทักษะ ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัย
ในครั้งนี้สามารถน าไปใช้ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ ให้มีการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 กรรณิการ์ สิทธิชัย (2561) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการองค์กรตามแนวคิด 7s ของ McKinsey    
ที่เอ้ือต่อการเป็นองค์กรนวัตกรรมกรณีศึกษาองค์กรที่ได้รางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสอดคล้องของการจัดการองค์กรตามแนวคิด 7s ของ McKinsey กับการ
เป็นองค์กรนวัตกรรม และศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารที่อยู่ในองค์กรที่ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรม 
ที่มีต่อการเป็นองค์กรนวัตกรรมตามแนวคิด 7s McKinsey Framework โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ใน 2 เทคนิค ได้แก่ การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยผู้ให้ข้อมูลหลักคือ ผู้บริหาร และบุคลากร ในโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตสินค้าแห่งหนึ่งที่ได้รับรางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม จ านวน 9 คน ผลการศึกษา
พบว่า เมื่อพิจารณาการจัดการองค์กรตามแนวคิด  7s ของ McKinsey แต่ละปัจจัยแล้วพบว่า 
บริษัทเอกชนมีการจัดการ มีการด าเนินการรวมทั้งมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการเป็นองค์กรนวัตกรรม
ครบทุกปัจจัย ทั้งส่วนที่เป็น Hard S’s (เปรียบเสมือนฮาร์ดแวร์) และ Soft S’s (เปรียบเสมือน
ซอฟแวร์) โดยที่ด้าน Hard S’s โครงสร้าง (Structure) ของบริษัทฯ เป็นแนวระนาบท าให้เกิดความ
ยืดหยุ่นสูงในการท างาน เน้นเปิดให้เสนอความคิดเห็น และสามารถสั่งการอนุมัติได้อย่างรวดเร็ว  
ด้าน Soft S’s รูปแบบของผู้บริหารระดับสูง (Style) ใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือสร้าง
องค์กรแบบยั่งยืน เน้นการสร้างทีม และให้ความส าคัญกับการสร้างนวัตกรรมอย่างมาก อีกทั้งยังเป็น
แบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติให้พนักงานเห็นอยู่เสมอ 
 ณัฐพร ภูธง (2562) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพปัจจุบันและความคาดหวังของครูต่อการปฏิบัติ        
ตามบทบาทด้านการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น การวิจัยนี้        
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของครูต่อการปฏิบัติตามบทบาทด้าน
การบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น และ 2) ศึกษาข้อเสนอแนะ   
ของครูต่อการปฏิบัติตามบทบาทด้านการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ขอนแก่น การวิจัยก าหนดเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของครู
ต่อการปฏิบัติตามบทบาทด้านการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น        
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กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 322 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล    
คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส า เร็จ รูป  และ เทคนิ ค  Modified Priority Needs Index (PNI Modified) ระยะที่  2  ศึ กษ า
ข้อเสนอแนะของครูต่อการปฏิบัติตามบทบาทด้านการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น โดยศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน โดยการสัมภาษณ์วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพปัจจุบันการปฏิบัติตาม
บทบาทด้านการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย   
อยู่ในระดับมาก ส่วนความคาดหวังของครูโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้  1.1) การบรรจุแต่ งตั้ง 1.2) การก าหนดนโยบายการ
บริหารงานบุคคล และ 1.3) การประเมินผลการบริหารงานบุคคล ตามล าดับ 2) ข้อเสนอแนะของครู
ต่อการปฏิบัติตามบทบาทด้านการบริหารงานบุคคลของคณะ กรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
ประกอบด้วย 2.1) ควรมีการด าเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการโยกย้ายด้วยความเป็นธรรม 
และค านึงถึงความจ าเป็นของภารกิจงานหรือปริมาณของแต่ละโรงเรียนและขนาดของโรงเรียนโดยน า
หลักธรรมมาภิบาลมาเป็นหลักในการพิจารณา 2.2) ควรก าหนดนโยบายการบริหารงานให้สอดคล้อง
กับสภาพปัจจุบันปัญหาของแต่ละโรงเรียน และ 2.3) ควรมีคณะกรรมการก ากับติดตาม                
ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์      
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดและควรประเมินสภาพจริงของภาระงาน 
 งานวิจัยต่างประเทศ 
 Ward (2005) ได้ วิจั ย เพ่ือ พัฒนาโมเดลที่ ใช้ ในการพัฒ นากลยุทธ์หลายรูปแบบ               
ที่ถูกใช้เป็นแนวทางในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ที่ถูกน า เสนอในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 
รวมถึงโมเดลที่มีเสียงมากที่สุด นั่นคือ 5 Forces model ของ พอร์เตอร์ (P5F) งานตีพิมพ์ที่เกี่ยวกับ
กลยุทธ์มีมาก แต่ขาดการเปรียบเทียบกับรูปแบบที่พบในอุตสาหกรรม เช่น BCG, 7S McKinsey, 
ANSOFF ไม่เพียงแต่ในระดับทางวิชาการเท่านั้นที่จะพบรูปแบบ เช่น P5F ที่ครอบคลุมเครื่องมือ เช่น 
SWOT,PEST, ARC วัตถุประสงค์ของการศึกษาของวาร์ด และริวานี ต้องการให้เห็นภาพรวมแนวคิด
ของยุทธศาสตร์ว่า มีการเปรียบเทียบอย่างเป็นระบบ การเปรียบเทียบใช้พื้นฐานการเปรียบเทียบแบบ
หนึ่ งต่อหนึ่ ง เจตนาต้องการที่ จะเชื่อมต่อและเปรียบเทียบรูปแบบและแสดงรูปแบบใหม่                 
มีการกล่าวถึงในบทความ คือ เสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบใหม่ ส่วนใหญ่ค่อนข้างจะเป็นแพลตฟอร์ม          
ที่สมบูรณ์และมีประโยชน์ต่อการทางานในอนาคตเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ สรุปได้ว่า ยุทธศาสตร์แบ่งเป็น   
2 ประเภท คือยุทธศาสตร์ที่เป็นการอธิบาย (Descriptive strategy) และยุทธศาสตร์ที่เป็นวิธีการ 
(Prescriptive strategy) 
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 Kahveci (2013) ได้วิจัยเรื่อง ระบบการบริหารเชิงบูรณาการขององค์กร ส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิด บริหารกลยุทธ์และกระบวนการทางานศึกษากรณีของมหาวิทยาลัย    
ศากายา (Sakarya University) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ และกระบวนการ    
ซึ่งเป็นรูปแบบในการบริหารส าหรับสถาบันอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของคู่ความร่วมมือในการพัฒนาความรู้ในด้านการศึกษา เทคโนโลยี 
สังคม เป็นต้น ผ่านทางการบริหารกลยุทธ์ ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม และกาหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในอนาคตส าหรับการบริหารกระบวนการเป็นไป
ตามกลไกของสถาบัน เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรเป็นการรวมวิธีการทางานผ่านระบบของ
องค์กรในภาพรวม ซึ่งเป็นการบูรณาการการบริหารงานกลยุทธ์และการบริหารกระบวนการ           
ในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้เกิดความม่ันใจในผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูง 
 Tari (2016) ได้วิจัยเรื่อง แนวโน้มในการวิจัยการบริหารคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษา    
เพ่ือหามหาวิทยาลัยที่มีหลักฐานที่ดีที่สุดส าหรับรายงานเป้าหมายและรูปแบบส าหรับการพัฒนา
คุณภาพ พบว่า หัวข้อเรื่องที่ผู้วิจัยนิยมศึกษาเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพมากที่สุด  คือ 1) หัวข้อการ
ปฏิบัติการ ด้านการบริหารคุณภาพ 2) รูปแบบการบริหารคุณภาพ เทคนิคการบริหารคุณภาพ      
และเครื่องมือ 3) มิติการบริหารคุณภาพ โดยหัวใจของมิติการบริหารคุณภาพพบว่า ได้แก่ การบริหาร
คน การบริหารกระบวนการ และข้อมูลและการวิเคราะห์ 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) โดยมุ่งศึกษาสภาพปัจจุบันและ

ความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม      
โดยผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4. การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริหารบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด
นครปฐม และอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม จ านวน 4 แห่ง 
ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยมหิดล 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ    
4) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือผู้บริหารบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา          
ในจังหวัดนครปฐม จ านวน 4 คน และอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด
นครปฐม จ านวน 201 คน แบ่งเป็น 

   2.1 ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ห ลั ก ใน ก า ร วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภ า พ  คื อ ผู้ บ ริ ห า ร บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า                        
ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม จ านวน 4 แห่ง ๆ ละ 1 คน รวมจ านวน 4 คน โดยวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

   2.2 ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด
นครปฐม จ านวน 4 แห่ง รวมจ านวน 201 คน ผู้วิจัยได้ก าหนดหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตาราง
ก าหนดขนาดตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie, 1970) ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ 
(Stratified Random Sampling) ที่ ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์  และระดับความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับได้ 5 เปอร์เซ็นต์ ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 201 คน 
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ตารางท่ี 2 แสดงกลุ่มตัวอย่างอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด
นครปฐม     

ล าดับที่ อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา  จ านวนประชากร
(คน) 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
(คน) 

1. มหาวิทยาลัยมหิดล  
(วิทยาเขตศาลายา) 

261 103 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(วิทยาเขตก าแพงแสน) 

105 42 

3. มหาวิทยาลัยศิลปากร  
(วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์) 

123 49 

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 18 7 

 รวม 507 201 
 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

         ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการองค์กรตามแนวคิดปัจจัย 7 ประการของแมคคินซีย์ (McKinsey) 
ประกอบด้วย 

           1. ด้านกลยุทธ์ (Strategy) 
 2. ด้านโครงสร้าง (Structure) 
 3. ด้านระบบการปฏิบัติงาน (System) 
 4. ด้านบุคลากร (Staff) 
 5. ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill) 
 6. ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ (Style) 
 7. ด้านค่านิยมร่วม (Shared value) 

ตัวแปรตาม ได้แก่ แนวคิดปัจจัย 7 ประการ ของแมคคินซีย์ (McKinsey) ประกอบด้วย    
 1. ด้านกลยุทธ์ (Strategy) 

    2. ด้านโครงสร้าง (Structure) 
 3. ด้านระบบการปฏิบัติงาน (System) 
 4. ด้านบุคลากร (Staff) 
 5. ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill) 
 6. ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ (Style) 
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   7. ด้านค่านิยมร่วม (Shared value) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
 1. แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม แบ่งเป็น 
2 ตอน ดังนี้ 
    ตอนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 
    ตอนที่ 2 สัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม  
 2. แบบสอบถามอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
    ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
    เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะ   
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) มีค าตอบให้เลือก ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ประสบการณ์
ในการสอน ต าแหน่งทางวิชาการ และมหาวิทยาลัย 
    ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
    เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ตามแนวคิดปัจจัย 7 ประการ ของแมคคินซีย์ 
(McKinsey) จ านวน 35 ข้อ ประกอบด้วย 
  ด้านที่ 1 ด้านกลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง การวางแผนการด าเนินงานที่ท าให้
องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยและ
ส านักงานบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม จ านวน 5 ข้อ 
  ด้านที่ 2 ด้านโครงสร้าง (Structure) หมายถึง โครงสร้างการบริหารงานของบัณฑิต
วิทยาลัยและส านักงานบัณฑิตศึกษาในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
ในจังหวัดนครปฐม จ านวน 3 ข้อ  
  ด้านที่ 3 ด้านระบบการปฏิบัติงาน (System) หมายถึง กระบวนการและล าดับขั้น
การปฏิบัติงานที่เป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องประสานกันทุกระดับ จ านวน 6 ข้อ 
  ด้านที่ 4 ด้านบุคลากร (Staff)  หมายถึง ผู้บริหารและบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย
และส านักงานบัณฑิตศึกษาในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด
นครปฐม จ านวน 6 ข้อ 
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  ด้านที่ 5 ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill) หมายถึง ระดับความรู้ และ
ทักษะในการปฏิบั ติ งานของบุคลากร  บัณ ฑิ ตวิทยาลัยและส านั กงานบัณ ฑิ ตศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม จ านวน 4 ข้อ 
  ด้านที่ 6 ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ (Style) หมายถึง ภาวะผู้น าของผู้บริหาร    
ที่แสดงออกมาเพ่ือน าไปสู่การควบคุม การก ากับดูแล ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เป็นบุคลากรของบัณฑิต
วิทยาลัยและส านักงานบัณฑิตศึกษาในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
ในจังหวัดนครปฐม จ านวน 6 ข้อ 
  ด้านที่  7 ด้านค่านิยมร่วม (Shared value) หมายถึง ความคิดเห็น ทัศนคติ        
และความต้องการที่มีความสอดคล้องกันของผู้บริหารและบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยและส านักงาน
บัณฑิตศึกษาในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม
นครปฐม จ านวน 5 ข้อ 
 ลักษณะแบบสอบถามในตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) 5 ระดับ ตามรูปแบบของลิเคิร์ท Likert (Likert, 1932) ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดค่าคะแนน 
ของช่วงน้ าหนัก 5 ระดับมีความหมายดังนี้ 
ระดับคะแนน 
 5 หมายถึง สภาพปัจจุบันและความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด 
 4 หมายถึง สภาพปัจจุบันและความคาดหวังอยู่ในระดับมาก 
 3 หมายถึง สภาพปัจจุบันและความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง สภาพปัจจุบันและความคาดหวังอยู่ในระดับน้อย 
 1 หมายถึง สภาพปัจจุบันและความคาดหวังอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
 ในการวิเคราะห์ระดับสภาพปัจจุบันและความคาดหวัง ผู้วิจัยถือว่าค่าเฉลี่ยคะแนน          
ที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูลอยู่ในช่วงใด ก็แสดงว่าสภาพปัจจุบันและความคาดหวัง 
ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับนั้น ทั้งนี้
ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best, 1970) มีรายละเอียดดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายความว่า สภาพปัจจุบันและความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายความว่า สภาพปัจจุบันและความคาดหวังอยู่ในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายความว่า สภาพปัจจุบันและความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายความว่า สภาพปัจจุบันและความคาดหวังอยู่ในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายความว่า สภาพปัจจุบันและความคาดหวังอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะที่มีต่อสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open end) เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ิมเติมเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา             
ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แบบสัมภาษณ์ (interview) 

  1.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี  วรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง และงานวิจัย              
ที่เกี่ยวข้องแล้วน าผลการศึกษามาสร้างเป็นเครื่องมือวิจัยฉบับร่าง ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์        
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structured 
interview) 
    1.2 น าแบบสัมภาษณ์ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านพ้ืนฐาน
ทางการศึกษา ด้านการบริหารการศึกษา และด้านการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ  ประเมิน 
แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารบัณฑิตศึกษา 
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ไม่ผ่าน  

จากขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้บริหารบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา                
ในจังหวัดนครปฐม สามารถสรุปเป็นแผนภาพ ได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ภาพที่ 7 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ผู้บริหารบัณฑิตศึกษา 
 2. แบบสอบถาม (Questionnaire) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาเครื่องมือขึ้น    
ผู้วิจัยได้ท าการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
    2.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสาร หลักฐาน แนวคิด  ทฤษ ฎี  วรรณ กรรมที่ เกี่ ยวข้อง              
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน าผลการศึกษามาสร้างเป็นเครื่องมือวิจัยฉบับร่างภายใต้ค าแนะน า    
ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
    2 .2 น าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ให้ผู้ เชี่ยวชาญประเมิน จ านวน 3 ท่าน 
ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านพ้ืนฐานทางการศึกษา ด้านการบริหารการศึกษา และด้านการจัดการ
นวัตกรรมทางธุรกิจ ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และปรับปรุง 
ข้อค าถามให้สมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
    2 .3 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้  (Try out) กับอาจารย์ ระดับบัณ ฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
30 คน 

ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สร้างแบบสัมภาษณ์ฉบับร่าง 

ตรวจสอบแบบสัมภาษณ์ 
โดยผู้เชี่ยวชาญ 

ปรับปรุง 

แก้ไข 
น าแบบสัมภาษณ์เสนออาจารย์ 

น าแบบสัมภาษณ์ที่แก้ไขไปใช้ 
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ผ่าน 

      2.4 น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเชื่ อมั่นไปใช้กับ      
กลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ 

จากข้ันตอนการสร้างแบบสอบถาม สามารถสรุปเป็นแผนภาพ ได้ดังนี้ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 8 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแล้วไปให้ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบโดยการหาค่าดัชนี     
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา (IOC : Index of Item Objective 
Congruence) โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 

    คะแนน  +1   คือ  แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ 
    คะแนน   0    คือ  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ 

       คะแนน  -1    คือ  ข้อค าถามไม่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ 
การวิเคราะห์ข้อมูลความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา โดยใช้ดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ค านวณได้ตามสูตร ดังนี้ 
 
 
 
 

ไม่ผ่าน 

ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สร้างแบบสอบถามฉบับร่าง 

ตรวจสอบแบบสอบถาม 
โดยผู้เชี่ยวชาญ 

 

น าแบบสอบถามท่ีสร้างไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 

ปรับปรุง 

แก้ไข 
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     สูตร   IOC =   
∑ R

N
 

     เมื่อ   IOC ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 

              ∑ R  = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 
     N   = จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
และน ามาสรุปด้วยค่าเฉลี่ยทางสถิติ ดังนี้ 

    1. ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 - 1.00  มีค่าความสอดคล้องน าไปใช้ได้ 

    2. ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ต่ ากว่า 0.50   ต้องปรับปรุง ยังใช้ไม่ได้ 

โดยค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 
เมื่อน าผลจากการพิจารณาค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 
คือมีค่าความสอดคล้องซึ่งน าไปใช้ได้ 

2. การหาความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม     
โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (Conbach, 1984) 
ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้ งฉบับเท่ากับ 0 .743 สรุปว่าแบบสอบถามเชื่อถือได้ 
(แบบทดสอบทัง้ชุดต้องมีค่ามากกว่า 0.70 จึงจะถือเป็นเกณฑ์ที่ยอมรับได้) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยครั้งนี้ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง    
โดยการแจกแบบสอบถาม จ านวน 201 ชุด และแบบสัมภาษณ์ จ านวน 4 ชุด ซึ่งผู้วิจัยมีล าดับ
ขั้นตอนดังนี้ 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นแบบสอบถาม  
  1.1 ผู้วิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถามกับอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้ง 4 แห่ง 
จ านวน 201 คน 
  1.2 น าหนังสือขอความร่วมมือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร           
ส่งให้คณะวิชาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ทั้ง 4 แห่ง เพ่ือขออนุญาตแจกแบบสอบถาม   
และเก็บรวบรวมข้อมูลตามกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด 
  1.3 ด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
  1.4 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
  1.5 จัดหมวดหมู่ข้อมูลในแบบสอบถาม เพ่ือน าข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ 
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 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นแบบสัมภาษณ์ 
  2.1 ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้บริหารบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
ทั้ง 4 แห่ง จ านวน 4 คน 
  2.2 ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ เพ่ือเตรียมการวิเคราะห์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย
ดังต่อไปนี้ 
 1. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้วจ านวน 201 ฉบับ ผู้วิจัยพิจารณาตรวจสอบ
แบบสอบถามทั้งหมดเพ่ือด าเนินการดังนี้ 
     1.1 ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
     1.2 จัดระเบียบข้อมูลและลงรหัส 
     1.3 น าข้อมูลดังกล่าวไปค านวณค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 2. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และข้อค าถามในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและวิธีการน าเสนอ ดังนี้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) มีค่าสิถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบ
สภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา        
ในจังหวัดนครปฐม การทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม (Paired-samples t-test) ส่วนข้อมูล   
ที่ได้จากการสัมภาษณ์และจากแบบสอบถามปลายเปิดใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 จากการศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                     
ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามอาจารย์
ระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม จ านวน 201 คน และการตอบ        
แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม จ านวน 4 ราย ผู้วิจัย
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตาราง และแผนภูมิ ประกอบค าบรรยายผลการวิจัย 
แบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่  1 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพอาจารย์ระดับบัณฑิ ตศึกษา            
ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
 ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและความคาดหวังที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
    ตอนที่ 4 ผลความคิดเห็นที่มีต่อสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม  

ตอนที่  1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ ยวกับสถานภาพอาจารย์ระดับบัณ ฑิตศึ กษาของ

สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

ตารางท่ี 3 จ านวน (ความถี่) และร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 89 44.30 

หญิง 112 55.70 
รวม 201 100.00 

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 112 คน คิดเป็น

ร้อยละ 55.70 และเพศชาย จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 44.30 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4 จ านวน (ความถี่) และร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
30-35 ปี 15 7.50 

36-40 ปี 32 15.90 

41-45 ปี 56 27.90 
46-50 ปี 58 28.90 

51 ปีขึ้นไป 40 19.90 

รวม 201 100.00 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 46-50 ปี จ านวน 58 คน       

คิดเป็นร้อยละ 28.90 รองลงมาคืออายุ 41-45 ปี จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9 อายุ 51 ปี 

ขึ้นไป จ านวน 40 คนคิดเป็นร้อยละ 19.90 อายุ 36-40 ปี จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 15.90 และ

อายุ 30-35 ปี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 ตามล าดับ    

ตารางท่ี 5 จ านวน (ความถี่) และร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม      
สถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 201 100.00 
รวม 201 100.00 

 จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นอาจารย์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00  

 

 

 

 

 



 59 
 
ตารางที่ 6 จ านวน (ความถี่) และร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม

ประสบการณ์ในการสอน 

ประสบการณ์ในการสอน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 5 ปี 22 10.90 

5-10 ปี 51 25.40 

10 ปี ขึ้นไป 128 63.70 
รวม 201 100.00 

 จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการสอน 10 ปี     

ขึ้นไป จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 63.70 รองลงมาคือ 5-10 ปี จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 

25.40 และต่ ากว่า 5 ปี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 10.90 ตามล าดับ    

ตารางท่ี 7 จ านวน (ความถี่) และร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ศาสตราจารย์ 0 0.00 

รองศาสตราจารย์ 47 23.40 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 95 47.30 

อาจารย์ ดร. 59 29.40 

รวม 201 100.00 
 จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน      

95 คน คิดเป็นร้อยละ 47.30 รองลงมาคืออาจารย์ ดร. จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 29.40               

รองศาสตราจารย์ จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 23.40 และศาสตราจารย์ จ านวน 0 คน คิดเป็น   

ร้อยละ 0.00 ตามล าดับ      
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ตารางท่ี 8 จ านวน (ความถี่) และร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม
มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย จ านวน (คน) ร้อยละ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 103 51.20 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 42 20.90 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 49 24.40 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 7 3.50 
รวม 201 100.00 

จากตารางที่ 8 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือมหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 103 คน 
คิดเป็นร้อยละ 51.20 รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 24.40 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 20.90 และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 ตามล าดับ 
 สรุป ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 55.70        
มีอายุ 46-50 ปี จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 28.90 เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน       
201 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 มีประสบการณ์ในการสอน 10 ปี ขึ้นไป จ านวน 128 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 63.70 เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 47.30 และมหาวิทยาลัยมหิดล 
จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 51.20 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับ          

บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

ตารางท่ี 9 แสดงระดับสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ในภาพรวม 

สภาพปัจจุบันและความ
คาดหวังในการจัดการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา        
ของสถาบันอุดมศึกษา        

ในจังหวัดนครปฐม 

สภาพ 
ปัจจุบัน 

ระดับ ล าดับ ความ
คาดหวัง 

ระดับ ล าดับ 

�̅� S.D. 
 

�̅� S.D. 
 

1. ด้านกลยุทธ์ 3.60 0.71 มาก 4 4.42 0.53 มาก 5 
2. ด้านโครงสร้างองค์กร 3.53 0.75 มาก 6 4.40 0.62 มาก 7 

3. ด้านระบบการปฏิบัติงาน 3.39 0.72 ปาน
กลาง 

7 4.41 0.54 มาก 6 

4. ด้านบุคลากร 3.58 0.68 มาก 5 4.44 0.54 มาก 4 

5. ด้านทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ 

3.66 0.74 มาก 3 4.46 0.55 มาก 2 

6. ด้านรูปแบบการบริหาร
จัดการ 

3.70 0.77 มาก 1 4.46 0.56 มาก 3 

7. ด้านค่านิยมร่วม 3.70 0.78 มาก 2 4.52 0.59 มาก
ที่สุด 

1 

เฉลี่ยรวม 3.59 0.66 มาก - 4.44 0.50 มาก - 

                  หมายเหตุ ล าดับที่เรียงตามคะแนนค่าเฉลี่ย  
 จากตารางที่ 9 พบว่า ในส่วนของสภาพปัจจุบันในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ในภาพรวม อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย (�̅� = 3.59, S.D. 
= 0.66)  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 

(x̅ = 3.70, S.D. = 0.77) รองลงมาคือ ด้านค่านิยมร่วม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.70, S.D. 

= 0.78) ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.66, S.D. = 0.74) ด้าน

กลยุทธ์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.60, S.D. = 0.71) ด้านบุคลากร อยู่ ในระดับมาก           

มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.58, S.D. = 0.68) ด้านโครงสร้างองค์กร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.53, 
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S.D. = 0.75) และด้านระบบการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.39, S.D. = 
0.72) ตามล าดับ 
 ในส่วนของความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

ในจังหวัดนครปฐม ในภาพรวม อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.44, S.D. = 0.50) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านค่านิยมร่วม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย           

(x̅ = 4.52, S.D. = 0.59) รองลงมาคือ ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 

(x̅ = 4.46, S.D. = 0.55) ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.46, S.D. 

= 0.56) ด้านบุคลากร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.44, S.D. = 0.54) ด้านกลยุทธ์ อยู่ในระดับ

มาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.42, S.D. = 0.53) ด้านระบบการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย       

(x̅ = 4.41, S.D. = 0.54) และด้านโครงสร้างองค์กรอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.40, S.D.       
= 0.62) 
 

 
แผนภูมิที่ 1 แสดงระดับสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา     

ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ในภาพรวม 

3.60 3.53 3.39
3.58 3.66 3.70 3.70

4.42 4.40 4.41 4.44 4.46 4.46 4.52
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1. ด้านกลยทุธ์

2. ด้านโครงสร้าง

3. ด้านระบบการปฏิบตัิงาน

4. ด้านบคุลากร

5. ด้านทกัษะ ความรู้ ความสามารถ 

6. ด้านรูปแบบการบริหารจดัการ

7. ด้านคา่นิยมร่วม

สภาพปัจจบุนั ความคาดหวงั
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 จากแผนภูมิที่ 1 พบว่า ในส่วนของสภาพปัจจุบันในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ในภาพรวม ด้านกลยุทธ์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย      

(x̅ = 3.60) ด้านโครงสร้างองค์กร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.53) ด้านระบบการปฏิบัติงาน

อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.39) ด้านบุคลากร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.44)         

ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.46) ด้านรูปแบบการบริหาร

จัดการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.70) และด้านค่านิยมร่วม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย        

(x̅ = 3.70) 
 ในส่วนของความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

ในจังหวัดนครปฐม ด้านกลยุทธ์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.42) ด้านโครงสร้างองค์กร        

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.40) ด้านระบบการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย           

(x̅ = 4.41) ด้านบุคลากร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.44) ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ         

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.46) ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย     

(x̅ = 4.46) ด้านค่านิยมร่วม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.52) 
ตารางท่ี 10 แสดงระดับสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านกลยุทธ์ 

สภาพปัจจุบัน          
และความคาดหวัง 
ในการจัดการศึกษา   
ระดับบัณฑิตศึกษา           

ของสถาบันอุดมศึกษา    
ในจังหวัดนครปฐม 

สภาพปัจจุบัน ล าดับ ความคาดหวัง ล าดับ 

�̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ 

1. ด้านกลยุทธ์ 
1.1 มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์กร 
เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็ง
โอกาสและอุปสรรค 

3.55 0.83 มาก 4 4.36 0.65 มาก 4 

1.2 บุคลากรทุกระดับ     
มีส่วนร่วมในการก าหนด
ยุทธศาสตร์ขององค์กร 
 

3.47 0.87 ปาน
กลาง 

5 4.36 0.65 มาก 5 
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ตารางท่ี 10 แสดงระดับสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านกลยุทธ์ (ต่อ) 

สภาพปัจจุบัน          
และความคาดหวัง 
ในการจัดการศึกษา   
ระดับบัณฑิตศึกษา           

ของสถาบันอุดมศึกษา    
ในจังหวัดนครปฐม 

สภาพปัจจุบัน ล าดับ ความคาดหวัง ล าดับ 

�̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ 

1.3 แผนกลยุทธ์         
ขององค์กรมีความชัดเจน 
ครอบคลุมวิสัยทัศน์ของ
องค์กร และมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย 

3.70 0.80 มาก 1 4.44 0.58 มาก 3 

1.4 มีการจัดท า
แผนปฏิบัติงาน             
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กร 

3.69 0.81 มาก 2 4.50 0.57 มาก
ที่สุด 

1 

1.5 มีการกระจายแผน   
กลยุทธ์ลงสู่ระดับ
หน่วยงานจนถึงระดับ
ปฏิบัติการ 

3.61 0.79 มาก 3 4.47 0.60 มาก 2 

เฉลี่ยรายด้าน 3.60 0.71 มาก - 4.42 0.53 มาก - 
หมายเหตุ ล าดับที่เรียงตามคะแนนค่าเฉลี่ย 

จากตารางที่ 10 พบว่า ในส่วนของสภาพปัจจุบันในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านกลยุทธ์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย    

(�̅� = 3.60, S.D. = 0.71) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แผนกลยุทธ์ขององค์กรมีความชัดเจน ครอบคลุมวิสัยทัศน์
ขององค์กร และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย         

(x̅ = 3.70, S.D. = 0.80) รองลงมาคือ มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์       
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ขององค์กร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.69, S.D. = 0.81) มีการกระจายแผนกลยุทธ์ลงสู่ระดับ

หน่วยงานจนถึงระดับปฏิบัติการ อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.61, S.D. = 0.79) มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์กร เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งโอกาสและอุปสรรค อยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 

(x̅ = 3.55, S.D. = 0.83) และบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร      

อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.47, S.D. = 0.87) ตามล าดับ 
 ในส่วนของความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

ในจังหวัดนครปฐม ด้านกลยุทธ์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.42, S.D.         
= 0.53) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

ขององค์กรอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.50, S.D. = 0.57) รองลงมาคือ มีการกระจายแผน    

กลยุทธ์ลงสู่ระดับหน่วยงานจนถึงระดับปฏิบัติการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.47, S.D.        
= 0.60) แผนกลยุทธ์ขององค์กรมีความชัดเจน ครอบคลุมวิสัยทัศน์ขององค์กร และมีความสอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.44, S.D. = 0.58) มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์กร เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งโอกาสและอุปสรรค  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 

(x̅ = 4.36, S.D. = 0.65) และบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร     

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.36, S.D. = 0.65) ตามล าดับ 
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แผนภูมิที่ 2 แสดงระดับสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา     
ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านกลยุทธ์ 
 จากแผนภูมิที่ 2 ในส่วนของสภาพปัจจุบันในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านกลยุทธ์ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งโอกาสและอุปสรรค  อยู่ในระดับมาก              

มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.55) บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร อยู่ในระดับ

ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.47) แผนกลยุทธ์ขององค์กรมีความชัดเจน ครอบคลุมวิสัยทัศน์         
ขององค์กร และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย          

(x̅ = 3.70) มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร อยู่ในระดับมาก        

มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.69) และมีการกระจายแผนกลยุทธ์ลงสู่ระดับหน่วยงานจนถึงระดับปฏิบัติการ       

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.61) 
 ในส่วนของความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ในจังหวัดนครปฐม ด้านกลยุทธ์ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม   

ขององค์กร เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งโอกาสและอุปสรรค  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.36) 
บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย          

(x̅ = 4.36) แผนกลยุทธ์ขององค์กรมีความชัดเจน ครอบคลุมวิสัยทัศน์ขององค์กร และมีความ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.44) มีการจัดท า
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1.1มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ขององค์กร เพื่อหาจดุออ่นและจดุ

แข็งโอกาสและอปุสรรค

1.2บคุลากรทกุระดบัมีสว่นร่วมใน
การก าหนดยทุธศาสตร์ขององค์กร

1.3แผนกลยทุธ์ขององค์กรมีความ
ชดัเจน ครอบคลมุวิสยัทศัน์ของ
องค์กร และมีความสอดคล้องกบั
ยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั

1.4มีการจดัท าแผนปฏิบตัิงานที่
สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ของ

องค์กร

1.5มีการกระจายแผนกลยทุธ์ลงสู่
ระดบัหน่วยงานจนถึงระดบั

ปฏิบตัิการ

สภาพปัจจบุนั ความคาดหวงั
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แผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.50)      
และมีการกระจายแผนกลยุทธ์ลงสู่ระดับหน่วยงานจนถึงระดับปฏิบัติการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย       

(x̅ = 4.47) 
ตารางท่ี 11 แสดงระดับสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านโครงสร้างองค์กร 

สภาพปัจจุบัน       
และความคาดหวัง 
ในการจัดการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาใน

จังหวัดนครปฐม 

สภาพปัจจุบัน ล าดับ ความคาดหวัง ล าดับ 

�̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ 

2. ด้านโครงสร้างองค์กร 
2.1 โครงสร้างของ
องค์กร มีสายบังคับ
บัญชาสั้นเอ้ือต่อการ
ปฏบิัติงานที่รวดเร็ว 
ทันเวลา 

3.56 0.87 มาก 2 4.41 0.69 มาก 1 

2.2 มีการก าหนด
ขอบเขตของงาน              
ที่รับผิดชอบ          
อย่างชัดเจน 

3.57 0.79 มาก 1 4.39 0.64 มาก 2 

2.3 มีโครงสร้าง    
องค์กรที่ยืดหยุ่น 
สามารถปรับเปลี่ยน             
การด าเนินงานสอดรับ
กับสถานการณ์ 

3.46 0.83 ปาน
กลาง 

3 4.39 0.65 มาก 3 

เฉลี่ยรายด้าน 3.53 0.75 มาก - 4.40 0.62 มาก - 

                      หมายเหตุ ล าดับที่เรียงตามคะแนนค่าเฉลี่ย 
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  จากตารางที่ 11 พบว่า ในส่วนของสภาพปัจจุบันในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านโครงสร้างองค์กร ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก      

มีค่าเฉลี่ย (�̅� = 3.53, S.D. = 0.75) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการก าหนดขอบเขตของงานที่รับผิดชอบ อย่างชัดเจน    

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.57, S.D. = 0.79) รองลงมาคือ โครงสร้างขององค์กร มีสายบังคับ

บัญชาสั้นเอ้ือต่อการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว ทันเวลา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.56, S.D.         
= 0.87) และมีโครงสร้างองค์กรที่ยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยน การด าเนินงานสอดรับกับสถานการณ์ 

อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.46, S.D. = 0.83) ตามล าดับ 
 ในส่วนของความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

ในจังหวัดนครปฐม ด้านโครงสร้างองค์กร ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.40, 
S.D. = 0.62) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า โครงสร้างขององค์กร มีสายบังคับบัญชาสั้นเอ้ือต่อการ

ปฏิบัติงานที่รวดเร็ว ทันเวลา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.41 S.D. = 0.69) รองลงมาคือ มีการ

ก าหนดขอบเขตของงานที่รับผิดชอบ อย่างชัดเจน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.39 S.D. = 
0.64) และมีโครงสร้างองค์กรที่ยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยน การด าเนินงานสอดรับกับสถานการณ์ 

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅  = 4.39 S.D. = 0.65) ตามล าดับ 
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แผนภูมิที่ 3 แสดงระดับสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา     
ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านโครงสร้างองค์กร 
 จากแผนภูมิที่ 3 ในส่วนของสภาพปัจจุบันในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา      
ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านโครงสร้างองค์กร เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
โครงสร้างขององค์กร มีสายบังคับบัญชาสั้นเอ้ือต่อการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว ทันเวลา อยู่ในระดับมาก 

มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.56) มีการก าหนดขอบเขตของงานที่รับผิดชอบ อย่างชัดเจน  อยู่ในระดับมาก       

มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.57) และมีโครงสร้างองค์กรที่ยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนการด าเนินงานสอดรับ   

กับสถานการณ ์อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.46) 
 ในส่วนของความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ในจังหวัดนครปฐม ด้านโครงสร้างองค์กร เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า โครงสร้างขององค์กร     

มีสายบังคับบัญชาสั้นเอ้ือต่อการปฏิบัติงานที่รวดเร็วทันเวลา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.41) 

มีการก าหนดขอบเขตของงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.39)        
และมีโครงสร้างองค์กรที่ยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนการด าเนินงานสอดรับกับสถานการณ์           

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅  = 4.39)    
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2.1โครงสร้างขององค์กร มี
สายบงัคบับญั

ชาสัน้เอือ้ตอ่
การปฎิบตัิงานที่รวดเร็ว 

ทนัเวลา

2.2มีการก าหนดขอบเขตของ
งานที่รับผิดชอบอยา่งชดัเจน

2.3มีโครงสร้างองค์กรที่
ยืดหยุน่สามารถปรับเปลีย่น
การด าเนินงานสอดรับกบั

สถานการณ์

สภาพปัจจบุนั ความคาดหวงั
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ตารางที่ 12 แสดงระดับสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านระบบการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

สภาพปัจจุบัน      
และความคาดหวัง 
ในการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา

ของสถาบันอุดมศึกษา
ในจังหวัดนครปฐม 

สภาพปัจจุบัน ล าดับ ความคาดหวัง ล าดับ 

�̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ 

3. ด้านระบบการปฏิบัติงาน 

3.1 มีการปฏิบัติงาน  
ที่เป็นระบบมีขั้นตอน
อย่างชัดเจน 

3.48 0.83 ปาน
กลาง 

1 4.43 0.58 มาก 3 

3.2 มีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงเพ่ือ
ป้องกันข้อผิดพลาด             
ที่อาจจะเกิดขึ้น       
ในองค์กร 

3.38 0.82 ปาน
กลาง 

4 4.40 0.61 มาก 5 

3.3 มีการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ เพื่อลดขั้นตอน
ในการด าเนินงาน 

3.46 0.80 ปาน
กลาง 

2 4.44 0.60 มาก 1 

3.4 มีการน าระบบการ
บริหารจัดการรูปแบบ
ใหม่ ๆ มาใช้ในองค์กร 
เช่น OKR, KM, LO 

3.33 0.79 ปาน
กลาง 

5 4.34 0.66 มาก 6 
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ตารางที่ 12 แสดงระดับสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านระบบการปฏิบัติงาน (ต่อ) 

หมายเหตุ ล าดับที่เรียงตามคะแนนค่าเฉลี่ย  
 จากตารางที่ 12 พบว่า ในส่วนของสภาพปัจจุบันในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านระบบการปฏิบัติงาน ในภาพรวม อยู่ในระดับ   

ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (�̅� = 3.39, S.D. = 0.72)  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการปฏิบัติงานที่เป็นระบบมีขั้นตอนอย่างชัดเจน อยู่ใน

ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.48 , S.D. = 0.83) รองลงมาคือ มีการน าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ เพ่ือลดขั้นตอนในการด าเนินงาน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.46, S.D. 
= 0.80) มีกระบวนการและล าดับขั้นการปฏิบัติงาน ที่ชัดเจน ต่อเนื่องสอดคล้องประสานกันทุกระดับ 

อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.41, S.D. = 0.75) มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือป้องกัน

ข้อผิดพลาด ที่อาจจะเกิดขึ้นในองค์กร อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.38 S.D. = 0.82)      
มีการน าระบบการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ ๆ มาใช้ในองค์กร เช่น OKR, KM, LO อยู่ในระดับ      

สภาพปัจจุบัน      
และความคาดหวัง 
ในการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา

ของสถาบันอุดมศึกษา
ในจังหวัดนครปฐม 

สภาพปัจจุบัน ล าดับ ความคาดหวัง ล าดับ 

�̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ 

3.5 มีกระบวนการ
และล าดับขั้นการ
ปฏิบัติงาน ที่ชัดเจน 
ต่อเนื่องสอดคล้อง
ประสานกันทุกระดับ 

3.41 0.75 ปาน
กลาง 

3 4.43 0.59 มาก 4 

3.6 ลดความซ้ าซ้อน
ขั้นตอนการท างาน
และกฎระเบียบ 

3.26 0.80 ปาน
กลาง 

6 4.44 0.62 มาก 2 

เฉลี่ยรายด้าน 
3.39 0.72 ปาน

กลาง 
- 4.41 0.54 มาก - 
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ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.33 S.D. = 0.79 ) และลดความซ้ าซ้อนขั้นตอนการท างานและ

กฎระเบียบ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.26 S.D. = 0.80) ตามล าดับ 
 ในส่วนของความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

ในจังหวัดนครปฐม ด้านระบบการปฏิบัติงาน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.41, 
S.D. = 0.54) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพ่ือลดขั้นตอน   

ในการด าเนินงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.44, S.D. = 0.60) รองลงมาคือ ลดความซ้ าซ้อน

ขั้นตอนการท างานและกฎระเบียบ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.44, S.D. = 0.62) มีการ
ปฏิบัติงานที่เป็นระบบมีข้ันตอนอย่างชัดเจน มีการปฏิบัติงานที่เป็นระบบมีข้ันตอนอย่างชัดเจน อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.43, S.D. = 0.58) มีกระบวนการและล าดับขั้นการปฏิบัติงาน ที่ชัดเจน 

ต่อเนื่องสอดคล้องประสานกันทุกระดับ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.43, S.D. = 0.59) มีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือป้องกันข้อผิดพลาด ที่อาจจะเกิดขึ้นในองค์กร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 

(x̅ = 4.40, S.D. = 0.61) และมีการน าระบบการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ ๆ มาใช้ในองค์กร เช่น 

OKR, KM, LO อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.34, S.D. = 0.66) ตามล าดับ 

 
แผนภูมิที่ 4 แสดงระดับสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา    

ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านระบบการปฏิบัติงาน 
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3.1มีการปฏิบตัิงานที่เป็นระบบมี

ขัน้ตอนอยา่งชดัเจน

3.2มีการบริหารจดัการความเสี่ยงเพื่อ
ป้องกนัข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึน้ใน

องค์กร

3.3มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้เพื่อลดขัน้ตอนในการด าเนินงาน

3.4 มีการน าระบบการบริหารจดัการ
รูปแบบใหม่ๆมาใช้ในองค์กรเชน่ OKR, 

KM
, LO

3.5มีกระบวนการและล าดบัขัน้การ
ปฏิบตัิงานที่ชดัเจนตอ่เนื่องสอดคล้อง

ประสานกนัทกุระดบั

3.6ลดความซ า้ซ้อนขัน้ตอนการท างาน
และกฎระเบียบ

สภาพปัจจบุนั ความคาดหวงั
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 จากแผนภูมิที่ 4 ในส่วนของสภาพปัจจุบันในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา     
ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านระบบการปฏิบัติงาน เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า มีการปฏิบัติงานที่ เป็นระบบมีขั้นตอนอย่างชัดเจน อยู่ ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย             

(x̅ = 3.48) มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือป้องกันข้อผิดพลาด ที่อาจจะเกิดขึ้นในองค์กร         

อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.38) มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือลดขั้นตอน     

ในการด าเนินงาน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.46) มีการน าระบบการบริหารจัดการ

รูปแบบใหม่ ๆ มาใช้ในองค์กร เช่น OKR, KM, LO อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.33)       
มีกระบวนการและล าดับขั้นการปฏิบัติงานที่ชัดเจนต่อเนื่องสอดคล้องประสานกันทุกระดับ           

อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.41) และลดความซ้ าซ้อนขั้นตอนการท างานและกฎระเบียบ      

อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.26)  
 ในส่วนของความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ในจังหวัดนครปฐม ด้านระบบการปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการปฏิบัติงานที่เป็น

ระบบมีขั้นตอนอย่างชัดเจน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.43) มีการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพ่ือป้องกันข้อผิดพลาด ที่อาจจะเกิดขึ้นในองค์กร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.40) มีการ     
น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพ่ือลดขั้นตอนในการด าเนินงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย        

(x̅ = 4.44) มีการน าระบบการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ ๆ มาใช้ในองค์กร เช่น OKR, KM, LO     

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.34) มีกระบวนการและล าดับขั้นการปฏิบัติงานที่ชัดเจนต่อเนื่อง

สอดคล้องประสานกันทุกระดับ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.43) และลดความซ้ าซ้อนขั้นตอน

การท างานและกฎระเบียบ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.44) 
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ตารางท่ี 13 แสดงระดับสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา          
ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านบุคลากร 

สภาพปัจจุบัน         
และความคาดหวัง 
ในการจัดการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา      
ในจังหวัดนครปฐม 

สภาพปัจจุบัน ล าดับ ความคาดหวัง ล าดับ 

�̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ 

4. ด้านบุคลากร 

4.1 บุคลากรส่วนใหญ่    
มีประสบการณ์ในการ
ท างาน 

3.79 0.77 มาก 1 4.42 0.58 มาก 5 

4.2 บุคลากร               
มีความสามารถเหมาะสม
กับต าแหน่งหน้าที่ 

3.62 0.75 มาก 2 4.47 0.57 มาก 1 

4.3 บุคลากรมีการพัฒนา
ตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
สอดรับการเปลี่ยนแปลง 

3.55 0.81 มาก 4 4.45 0.59 มาก 3 

4.4 บุคลากร              
มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานทดแทนกันได้ 

3.42 0.79 ปาน
กลาง 

6 4.44 0.58 มาก 4 

4.5 บุคลากรมีความ
กระตือรือร้น สนใจงาน 
และต้องการพัฒนาตนเอง
ให้เกิดความช านาญ      
ในงานที่ได้รับมอบหมาย 

3.50 0.81 มาก 5 4.46 0.59 มาก 2 

4.6 จ านวนบุคลากรมี
เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

3.62 0.81 มาก 3 4.41 0.61 มาก 6 

เฉลี่ยรายด้าน 3.58 0.68 มาก - 4.44 0.54 มาก - 
             หมายเหตุ ล าดับที่เรียงตามคะแนนค่าเฉลี่ย   
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  จากตารางที่ 13 พบว่า ในส่วนของสภาพปัจจุบันในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านบุคลากร ในภาพรวม อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย    

(�̅� = 3.58, S.D. = 0.68)  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างาน อยู่ในระดับ

มากมีค่าเฉลี่ ย  (x̅ = 3.79 , S.D. = 0.77 ) รองลงมาคือ บุคลากรมีความสามารถ เหมาะสม            

กับต าแหน่งหน้าที่ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.62, S.D. = 0.75) จ านวนบุคลากรมีเพียงพอ   

ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.62, S.D. = 0.75) บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง

อย่างสม่ าเสมอ สอดรับการเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.55, S.D. = 0.81) 
บุคลากรมีความกระตือรือร้น สนใจงาน และต้องการพัฒนาตนเองให้เกิดความช านาญในงานที่ได้รับ

มอบหมาย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.50, S.D. = 0.81) และบุคลากรมีความสามารถในการ

ปฏิบัติงานทดแทนกันได้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.42, S.D. = 0.79) ตามล าดับ 
 ในส่วนของความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

ในจังหวัดนครปฐม ด้านบุคลากร ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (�̅� =4.44, S.D.          
= 0.54) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า บุคลากรมีความสามารถ เหมาะสม กับต าแหน่งหน้าที่      

อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.47, S.D. = 0.57) รองลงมาคือ บุคลากรมีความกระตือรือร้น   
สนใจงาน และต้องการพัฒนาตนเองให้เกิดความช านาญในงานที่ได้รับมอบหมาย อยู่ในระดับมาก     

มีค่ าเฉลี่ ย  (x̅ = 4.46 , S.D. = 0.59 ) บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่ างสม่ าเสมอ  สอดรับ               

การเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.45, S.D. = 0.59) บุคลากรมีความสามารถในการ

ปฏิบัติงานทดแทนกันได้ อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.44, S.D. = 0.58) บุคลากรส่วนใหญ่      

มีประสบการณ์ในการท างาน อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.42, S.D. = 0.58) และจ านวน

บุคลากรมีเพียงพอในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.41, S.D. = 0.61) ตามล าดับ 
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แผนภูมิที่ 5 แสดงระดับสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา    
ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านบุคลากร 
 จากแผนภูมิที่ 5 ในส่วนของสภาพปัจจุบันในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา      
ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านบุคลากร เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า บุคลากร     

ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างาน อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.79) บุคลากรมีความสามารถ 

เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.62) บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง   

อย่างสม่ าเสมอสอดรับการเปลี่ยนแปลง อยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.55) บุคลากร              

มีความสามารถในการปฏิบัติงานทดแทนกันได้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.42) บุคลากร       
มีความกระตือรือร้น สนใจงาน และต้องการพัฒนาตนเองให้เกิดความช านาญในงานที่ได้รับมอบหมาย 

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.50) และจ านวนบุคลากรมีเพียงพอในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ

มากมีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.62)  
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4.1บคุลากรสว่นใหญ่
มีประสบการณ์

ใน
การท างาน

4.2บคุลากรมีความสามารถเหมาะสมกบั
ต าแหน่งหน้าที่

4.3บคุลากรมีการพฒั
นาตนเองอยา่ง

สม ่าเสมอสอดรับการเปลี่ยนแปลง

4.4บคุลากรมีความสามารถในการ
ปฏิบตัิงานทดแทนกนัได้

4.5บคุลากรมีความกระตือรือร้นสนใจงาน
และต้องการพฒั

นาตนเองให้เกิดความ
ช านาญ

ในงานที่ได้รับมอบหมาย

4.6จ านวนบคุลากรมีเพียงพอในการ
ปฏิบตัิงาน

สภาพปัจจบุนั ความคาดหวงั
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 ในส่วนของความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ในจังหวัดนครปฐม ด้ านบุคลากร  เม่ือพิ จารณ าเป็นรายข้อพบว่า  บุคลากรส่วนใหญ่                   

มีประสบการณ์ในการท างาน อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.42) บุคลากรมีความสามารถ 

เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.47) บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง     

อย่างสม่ าเสมอ  สอดรับการเปลี่ยนแปลง อยู่ ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.45) บุคลากร               

มีความสามารถในการปฏิบัติงานทดแทนกันได้ อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.44) บุคลากร         
มีความกระตือรือร้นสนใจงาน และต้องการพัฒนาตนเองให้เกิดความช านาญในงานที่ได้รับมอบหมาย 

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.46) และจ านวนบุคลากรมีเพียงพอในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ

มากมีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.41) 
ตารางท่ี 14 ระดับสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ 

สภาพปัจจุบัน         
และความคาดหวัง 
ในการจัดการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา      
ในจังหวัดนครปฐม 

สภาพปัจจุบัน ล าดับ ความคาดหวัง ล าดับ 

�̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ 

5. ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ 
5.1 บุคลากรมีความรู้
ทักษะและความช านาญ
เหมาะสมกับงาน         
ที่รับผิดชอบ 

3.71 0.78 มาก 1 4.46 0.58 มาก 1 

5.2 บุคลากรมีความ   
โดดเด่น เชี่ยวชาญในการ
ท างานที่รับผิดชอบ 

3.63 0.79 มาก 3 4.45 0.59 มาก 3 

5.3 บุคลากรมีมนุษย
สัมพันธ์ และจิตบริการ 

3.61 0.81 มาก 4 4.46 0.58 มาก 2 
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ตารางท่ี 14 ระดับสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ (ต่อ) 

สภาพปัจจุบัน         
และความคาดหวัง 
ในการจัดการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา        
ในจังหวัดนครปฐม 

สภาพปัจจุบัน ล าดับ ความคาดหวัง ล าดับ 

�̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ 

5.4 ผู้บริหารและ
บุคลากรได้รับการพัฒนา
ความรู้และเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ในการ
ท างานอย่างต่อเนื่อง   
เช่น การประชุม อบรม 
สัมมนา การศึกษาดูงาน 
เป็นต้น 

3.69 0.79 มาก 2 4.45 0.59 มาก 4 

เฉลี่ยรายด้าน 3.66 0.74 มาก - 4.46 0.55 มาก - 

หมายเหตุ ล าดับที่เรียงตามคะแนนค่าเฉลี่ย 
 จากตารางที่ 14 พบว่า ในส่วนของสภาพปัจจุบันในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ ในภาพรวม อยู่ใน

ระดับมากมีค่าเฉลี่ย (�̅� = 3.66, S.D. = 0.74)  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า บุคลากรมีความรู้ทักษะและความช านาญเหมาะสมกับงานที่

รับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.71, S.D. = 0.78) รองลงมาคือ ผู้บริหารและบุคลากร

ได้รับการพัฒนาความรู้และเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง เช่น การประชุม อบรม 

สัมมนา การศึกษาดูงาน เป็นต้น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.69, S.D. = 0.79) บุคลากร      

มีความโดดเด่น เชี่ยวชาญในการท างานที่รับผิดชอบอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.63, S.D.       

= 0.79) และบุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์ และจิตบริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.61, S.D.      

= 0.81) ตามล าดับ  
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ในส่วนของความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ในจังหวัดนครปฐม ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย    

(�̅� = 4.46, S.D. = 0.55) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า บุคลากรมีความรู้ทักษะและความช านาญเหมาะสมกับงาน    

ที่รับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.46, S.D. = 0.58) รองลงมาคือ บุคลากรมีมนุษย

สัมพันธ์ และจิตบริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.46, S.D. = 0.58) บุคลากรมีความโดดเด่น 

เชี่ยวชาญในการท างานที่รับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.45, S.D. = 0.59) และ
ผู้บริหารและบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 

เช่น การประชุม อบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน เป็นต้น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.45, S.D. 
= 0.59) ตามล าดับ 
 

แผนภูมิที่ 6 แสดงระดับสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา     

ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ 
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5.1บคุลากรมีความรู้ทกัษะและความ
ช านาญ

เหมาะสมกบังานที่รับผิดชอบ

5.2บคุลากรมีความโดดเดน่เชี่ยวชาญ
ในการท างานที่รับผิดชอบ

5.3บคุลากรมีมนษุยสมัพนัธ์และจิต
บริการ

5.4 ผู้บริหารและบคุลากรได้รับการ
พฒั

นาความรู้และเพิ่มพนูประสบการณ์
ในการท างานอยา่งตอ่เนื่อง เชน่การ
ประชมุ อบรมสมัมนา การศกึษาดงูาน

เป็นต้น

สภาพปัจจบุนั ความคาดหวงั



 82 
 
 จากแผนภูมิที่ 6 ในส่วนของสภาพปัจจุบันในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา       
ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า บุคลากรมีความรู้ทักษะและความช านาญเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก        

มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.71) บุคลากรมีความโดดเด่น เชี่ยวชาญในการท างานที่รับผิดชอบอยู่ในระดับมาก    

มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.63) บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์ และจิตบริการ อยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย             

(x̅ = 3.61) และผู้บริหารและบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการท างาน
อย่างต่อเนื่อง เช่น การประชุม อบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน เป็นต้น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย           

(x̅ = 3.69) 
 ในส่วนของความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ในจังหวัดนครปฐม ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า บุคลากร     

มีความรู้ทักษะและความช านาญเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.46) 

บุคลากรมีความโดดเด่น เชี่ยวชาญในการท างานที่รับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.45) 

บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์ และจิตบริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.46) และผู้บริหารและ
บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง เช่น การประชุม 

อบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน เป็นต้น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.45) 
ตารางที่ 15 แสดงระดับสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                              

ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ 

สภาพปัจจุบัน         
และความคาดหวัง 
ในการจัดการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา      
ในจังหวัดนครปฐม 

สภาพปัจจุบัน ล าดับ ความคาดหวัง ล าดับ 

�̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ 

6. ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ 

6.1 ผู้บริหารเปิดโอกาส
ให้บุคลากรมีส่วนร่วม    
ในการเสนอข้อคิดเห็น
เพ่ือพัฒนาองค์กร 

3.67 0.80 มาก 6 4.47 0.60 มาก 2 
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ตารางที่ 15  แสดงระดับสภาพปัจจุบันและความคาดหวัง ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                              

ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ (ต่อ) 

 
 

สภาพปัจจุบัน         
และความคาดหวัง 
ในการจัดการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา      
ในจังหวัดนครปฐม 

สภาพปัจจุบัน ล าดับ ความคาดหวัง ล าดับ 

�̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ 

6.2 ผู้บริหารเป็น
แบบอย่างที่ดีในการ
บริหารงานตามหลัก  ธรร
มาภิบาล 

3.72 0.79 มาก 2 4.47 0.60 มาก 3 

6.3 ผู้บริหารมีการสร้าง
ขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 

3.70 0.84 มาก 3 4.48 0.59 มาก 1 

6.4 ผู้บริหารเป็นผู้น าที่มี
วิสัยทัศน์ สามารถสร้าง
นวัตกรรมในการบริหารที่
สอดคล้องกับบริบทของ
องค์กร 

3.74 0.86 มาก 1 4.45 0.67 มาก 4 

6.5 ผู้บริหารมีภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงสามารถ
สร้างแรงบันดาลใจให้กับ
บุคลากรให้ทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงานเพื่อองค์กร
บรรลุผลส าเร็จ 

3.68 0.89 มาก 5 4.45 0.67 มาก 5 

เฉลี่ยรายด้าน 3.70 0.77 มาก - 4.46 0.56 มาก - 
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ตารางท่ี 15  แสดงระดับสภาพปัจจุบันและความคาดหวัง ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                              

ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ (ต่อ) 

หมายเหตุ ล าดับที่เรียงตามคะแนนค่าเฉลี่ย  
 จากตารางที่ 15 พบว่า ในส่วนของสภาพปัจจุบันในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ ในภาพรวม อยู่ในระดับ

มาก มีค่าเฉลี่ย (�̅� = 3.70, S.D. = 0.77)  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริหารเป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ สามารถสร้างนวัตกรรม       

ในการบริหารที่สอดคล้องกับบริบทขององค์กร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.74, S.D. = 0.86) 
รองลงมาคือ ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมาก       

มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.72, S.D. = 0.79) ผู้บริหารมีการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับ

บุคลากร อยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.70 , S.D. = 0.84) ผู้บั งคับบัญชามีการติดตาม  

และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.70, S.D. = 
0.81) ผู้บริหารมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรให้ทุ่มเทในการ

ปฏิบัติงานเพ่ือองค์กรบรรลุผลส าเร็จ อยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.68 , S.D. = 0.89 )  
และผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นเพ่ือพัฒนาองค์กร อยู่ในระดับ

มากมีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.67, S.D. = 0.80) ตามล าดับ 

สภาพปัจจุบัน         
และความคาดหวัง 
ในการจัดการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา      
ในจังหวัดนครปฐม 

สภาพปัจจุบัน ล าดับ ความคาดหวัง ล าดับ 

�̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ 

6.6 ผู้บังคับบัญชามีการ
ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

3.70 0.81 มาก 4 4.44 0.61 มาก 6 

เฉลี่ยรายด้าน 3.70 0.77 มาก - 4.46 0.56 มาก - 
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 ในส่วนของความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
ในจังหวัดนครปฐม ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย        

(�̅� = 4.46, S.D. = 0.56) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริหารมีการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับ

บุคลากร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.48, S.D. = 0.59) รองลงมาคือ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้

บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นเพ่ือพัฒนาองค์กร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.47, 
S.D. = 0.60) ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมาก       

มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.47, S.D. = 0.60) ผู้บริหารเป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ สามารถสร้างนวัตกรรมในการ

บริหารที่สอดคล้องกับบริบทขององค์กร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.45, S.D. = 0.67) 
ผู้บริหารมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรให้ทุ่มเทในการ

ปฏิบัติงานเพ่ือองค์กรบรรลุผลส าเร็จ อยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.45 , S.D. = 0.67 )          
และผู้บังคับบัญชามีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก        

มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.44, S.D. = 0.61) ตามล าดับ 
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แผนภูมิที่ 7 แสดงระดับสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา      

ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ 

 จากแผนภูมิที่ 7 ในส่วนของสภาพปัจจุบันในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา          
ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นเพ่ือพัฒนาองค์กร อยู่ในระดับ

มาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.67) ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล        

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.72) ผู้บริหารมีการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับ

บุคลากร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.48) ผู้บริหารเป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ สามารถสร้าง

นวัตกรรมในการบริหารที่สอดคล้องกับบริบทขององค์กร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.74) 
ผู้บริหารมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรให้ทุ่มเทในการ

ปฏิบัติงานเพ่ือองค์กรบรรลุผลส าเร็จ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.68) และผู้บังคับบัญชามีการ

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.70)    

3.60 3.72 3.7 3.74 3.68 3.70

4.47 4.470 4.48 4.45 4.45 4.44
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6.1ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บคุลากรมีสว่นร่วมในการ
เสนอข้อคิดเห็นเพื่อพฒั

นาองค์กร

6.2ผู้บริหารเป็นแบบอยา่งที่ดีในการบริหารงานตาม
หลกัธรรมาภิบาล

6.3ผู้บริหารมีการสร้างขวญั
และก าลงัใจในการ

ปฏิบตัิงานให้กบับคุลากร

6.4ผู้บริหารเป็นผู้น าที่มีวิสยัทศัน์สามารถสร้าง
นวตักรรมในการบริหารที่สอดคล้องกบับริบทของ

องค์กร

6.5ผู้บริหารมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงสามารถสร้าง
แรงบนัดาลใจให้กบับคุลากรให้ทุม่เทในการปฎิบตัิงาน

เพื่อองค์กรบรรลผุลส าเร็จ

6.6ผู้บงัคบับญั
ชามีการติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานของผู้ใต้บงัคบับญั
ชา

สภาพปัจจบุนั ความคาดหวงั
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ในส่วนของความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ในจังหวัดนครปฐม ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริหารเปิด

โอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นเพ่ือพัฒนาองค์กร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 
4.47) ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 

(x̅ = 4.47) พบว่า ผู้บริหารมีการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร  อยู่ในระดับ

มาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.48) ผู้บริหารเป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ สามารถสร้างนวัตกรรมในการบริหาร             

ที่สอดคล้องกับบริบทขององค์กร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.45) ผู้บริหารมีภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรให้ทุ่มเทในการปฏิบัติงานเพ่ือองค์กรบรรลุ  

ผลส าเร็จ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.45) และผู้บังคับบัญชามีการติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.44) 
ตารางที่ 16 แสดงระดับสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านค่านิยมร่วม      

สภาพปัจจุบัน         
และความคาดหวัง 
ในการจัดการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา      
ในจังหวัดนครปฐม 

สภาพปัจจุบัน ล าดับ ความคาดหวัง ล าดับ 

�̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ 

7. ด้านค่านิยมร่วม 
7.1 มีความมุ่ งมั่นที่ จะ
ป ฏิ บั ติ ง า น ให้ บ ร ร ลุ
เป้าหมายร่วมกัน 

3.67 0.84 มาก 2 4.54 0.60 มาก
ที่สุด 

2 

7 .2  มี วิ สั ย ทั ศ น์ ข อ ง
องค์กรร่วมกัน 

3.67 0.84 มาก 3 4.52 0.62 มาก
ที่สุด 

3 

7.3 ใช้ปรัชญาขององค์กร
เป็ น แ น ว ท า ง ใน ก า ร
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

3.66 0.83 มาก 5 4.49 0.62 มาก 4 
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ตารางที่ 16 แสดงระดับสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านค่านิยมร่วม (ต่อ)      

สภาพปัจจุบัน         
และความคาดหวัง 
ในการจัดการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา      
ในจังหวัดนครปฐม 

สภาพปัจจุบัน ล าดับ ความคาดหวัง ล าดับ 

�̅� S.D. ระดับ �̅� S.D. ระดับ 

7.4 มีการอุทิศตนให้แก่
งานและองค์กร 

3.67 0.83 มาก 4 4.49 0.62 มาก 5 

7.5 มีความซื่อสัตย์สุจริต
ในการปฏิบัติงาน 

3.82 0.80 มาก 1 4.55 0.59 มาก
ที่สุด 

1 

เฉลี่ยรายด้าน 3.70 0.78 มาก - 4.52 0.59 มาก
ที่สุด 

- 

เฉลี่ยรวม 3.59 0.66 มาก - 4.44 0.50 มาก - 

หมายเหตุ ล าดับที่เรียงตามคะแนนค่าเฉลี่ย 
จากตารางที่ 16 พบว่า ในส่วนของสภาพปัจจุบันในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านค่านิยมร่วม ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 

(�̅� = 3.70, S.D. = 0.78) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก        

มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.82, S.D. = 0.80) รองลงมาคือ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย

ร่วมกัน อยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.67 , S.D. = 0.84) มีวิสัยทัศน์ขององค์กรร่วมกัน           

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.67, S.D. = 0.84) มีการอุทิศตนให้แก่งานและองค์กร อยู่ในระดับ

มาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.67, S.D. = 0.83) และใช้ปรัชญาขององค์กรเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

ร่วมกัน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.66, S.D. = 0.83) ตามล าดับ  
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ในส่วนของความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

ในจังหวัดนครปฐม ด้านค่านิยมร่วม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.52, S.D. = 0.59) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด 

มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.55, S.D. = 0.59) รองลงมาคือ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย

ร่วมกัน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.54, S.D. = 0.60) มีวิสัยทัศน์ขององค์กรร่วมกัน     

อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.52, S.D. = 0.62) ใช้ปรัชญาขององค์กรเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงานร่วมกัน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.49, S.D. = 0.62) และมีการอุทิศตนให้แก่งาน

และองค์กร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.49, S.D. = 0.62) ตามล าดับ 
 

 
แผนภูมิที่ 8 แสดงระดับสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา      
ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านค่านิยมร่วม 
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7.1มีความมุง่มัน่ที่จะปฏิบตัิงานให้บรรลุ
เป้าหมายร่วมกนั

7.2มีวิสยัทศัน์ขององค์กรร่วมกนั

7.3ใช้ปรัชญ
าขององค์กรเป็นแนวทางในการ
ปฎิบตัิงานร่วมกนั

7.4มีการอทุิศตนให้แก่งานและองค์กร

7.5มีความซื่อสตัย์สจุริตในการปฏิบตัิงาน

สภาพปัจจบุนั ความคาดหวงั



 90 
 
 จากแผนภูมิที่ 8 ในส่วนของสภาพปัจจุบันในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา         
ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านค่านิยมร่วม เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความ

มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.67) มีวิสัยทัศน์  

ขององค์กรร่วมกัน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.67) ใช้ปรัชญาขององค์กรเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงานร่วมกัน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.66) มีการอุทิศตนให้แก่งานและองค์กร         

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.67) และมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก        

มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.82) 
ในส่วนของความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

ในจังหวัดนครปฐม ด้านค่านิยมร่วม เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงาน  

ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.54) มีวิสัยทัศน์ขององค์กรร่วมกัน     

อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.52) ใช้ปรัชญาขององค์กรเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

ร่วมกัน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.49) มีการอุทิศตนให้แก่งานและองค์กร อยู่ในระดับมาก    

มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.49) และมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย    

(x̅ = 4.55) 

ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและความคาดหวังที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

ตารางท่ี 17 แสดงผลการเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยรวม   

สภาพปัจจุบันและความ
คาดหวังในการจัดการศึกษา           

ระดับบัณฑิตศึกษา              
ของสถาบันอุดมศึกษา          
ในจังหวัดนครปฐม 

สภาพปัจจุบัน ความคาดหวัง t-test df Sig. 

�̅� S.D. 
 

�̅� S.D. 
 

1. ด้านกลยุทธ์ 3.60 0.71 4.42 0.53 -18.127 200 .000 

2. ด้านโครงสร้างองค์กร 3.53 0.75 4.40 0.62 -17.180 200 .000 

3. ด้านระบบการปฏิบัติงาน 3.39 0.72 4.41 0.54 -19.432 200 .000 
4. ด้านบุคลากร 3.58 0.68 4.44 0.54 -19.072 200 .000 

5. ด้านทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ 

3.66 0.74 4.46 0.55 -16.429 200 .000 

 



 91 
 
ตารางท่ี 17 แสดงผลการเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยรวม (ต่อ)   

สภาพปัจจุบันและความ
คาดหวังในการจัดการศึกษา           

ระดับบัณฑิตศึกษา              
ของสถาบันอุดมศึกษา          
ในจังหวัดนครปฐม 

สภาพปัจจุบัน ความคาดหวัง t-test df Sig. 

�̅� S.D. 
 

�̅� S.D. 
 

6. ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ 3.70 0.77 4.46 0.56 -14.560 200 .000 

7. ด้านค่านิยมร่วม 3.70 0.78 4.52 0.59 -15.796 200 .000 

เฉลี่ยรวม 3.59 0.66 4.44 0.50 -19.968 200 .000 
ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05* 

จากตารางที่  17 พบว่า สภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

ที่ระดับ 0.05 โดยความคาดหวังมีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.44, S.D. = 0.50) สูงกว่าสภาพปัจจุบันมีค่าเฉลี่ย 

(x̅ = 3.59, S.D. = 0.66) ทุกด้าน 

 

ตารางท่ี 18 แสดงผลการเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านกลยุทธ์ 

สภาพปัจจุบัน            
และความคาดหวัง 
ในการจัดการศึกษา    
ระดับบัณฑิตศึกษา             

ของสถาบันอุดมศึกษา    
ในจังหวัดนครปฐม 

สภาพปัจจุบัน ความคาดหวัง t-test df Sig. 

�̅� S.D. 
 

�̅� S.D. 
 

1. ด้านกลยุทธ์ 

1.1 มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์กร 
เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็ง
โอกาสและอุปสรรค  

3.55 0.83 
 

4.36 0.65 
 

-15.309 200 .000 
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ตารางท่ี 18 แสดงผลการเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านกลยุทธ์ (ต่อ) 

สภาพปัจจุบัน            
และความคาดหวัง 
ในการจัดการศึกษา    
ระดับบัณฑิตศึกษา             

ของสถาบันอุดมศึกษา    
ในจังหวัดนครปฐม 

สภาพปัจจุบัน ความคาดหวัง t-test df Sig. 

�̅� S.D. 
 

�̅� S.D. 
 

1.2 บุคลากรทุกระดับ       
มีส่วนร่วมในการก าหนด
ยุทธศาสตร์ขององค์กร 

3.47 0.87 
 

4.36 0.65 
 

-15.933 200 .000 

1.3 แผนกลยุทธ์ขององค์กร
มีความชัดเจน ครอบคลุม
วิสัยทัศน์ขององค์กร     
และมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

3.70 0.80 
 

4.44 0.58 
 

-13.426 200 .000 

1.4 มีการจัดท าแผนปฏิบัติ
งานที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร 

3.69 0.81 
 

4.50 0.57 
 

-15.308 200 .000 

1.5 มีการกระจายแผน      
กลยุทธ์ลงสู่ระดับหน่วยงาน
จนถึงระดับปฏิบัติการ 

3.61 0.79 
 

4.47 0.60 
 

-15.880 200 .000 

เฉลี่ยรายด้าน 3.60 0.71 4.42 0.53 -18.127 200 .000 

ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05* 
จากตารางที่  18 พบว่า สภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านกลยุทธ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ   

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยความคาดหวังมีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.42, S.D. = 0.53) สูงกว่าสภาพปัจจุบัน 

มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.60, S.D. = 0.71) ทุกข้อ 
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ตารางท่ี 19 แสดงผลการเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านโครงสร้างองค์กร 

สภาพปัจจุบัน            
และความคาดหวัง 
ในการจัดการศึกษา   
ระดับบัณฑิตศึกษา       

ของสถาบันอุดมศึกษา    
ในจังหวัดนครปฐม 

สภาพปัจจุบัน ความคาดหวัง t-test df Sig. 

�̅� S.D. 
 

�̅� S.D. 
 

2. ด้านโครงสร้างองค์กร 

2.1 โครงสร้างขององค์กร   
มีสายบังคับบัญชาสั้นเอ้ือต่อ
การปฏิบัติงานที่รวดเร็ว 
ทันเวลา 

3.56 0.87 
 

4.41 0.69 
 

-14.652 200 .000 

2.2 มีการก าหนดขอบเขต
ของงานที่รับผิดชอบ     
อย่างชัดเจน 

3.57 0.79 
 

4.39 0.64 
 

-16.174 200 .000 

2.3 มีโครงสร้างองค์กร      
ที่ยืดหยุ่น สามารถ
ปรับเปลี่ยน การด าเนินงาน
สอดรับกับสถานการณ์ 

3.46 0.83 
 

4.39 0.65 
 

-14.886 200 .000 

เฉลี่ยรายด้าน 3.53 0.75 
 

4.40 0.62 
 

-17.180 200 .000 

ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05* 
จากตารางที่  19 พบว่า สภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านโครงสร้างองค์กร แตกต่างกันอย่าง        

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยความคาดหวังมีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.40, S.D. = 0.62) สูงกว่าสภาพ

ปัจจุบันมีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.53, S.D. = 0.75) ทุกข้อ 
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ตารางท่ี 20 แสดงผลการเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านระบบการปฏิบัติงาน 

สภาพปัจจุบัน        
และความคาดหวัง 
ในการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา   

ของสถาบันอุดมศึกษา
ในจังหวัดนครปฐม 

สภาพปัจจุบัน ความคาดหวัง t-test df Sig. 

�̅� S.D. 
 

�̅� S.D. 
 

3. ด้านระบบการปฏิบัติงาน 

3.1 มีการปฏิบัติงาน     
ที่เป็นระบบมีขั้นตอน
อย่างชัดเจน 

3.48 0.83 
 

4.43 0.58 
 

-16.268 200 .000 

3.1 มีการปฏิบัติงาน     
ที่เป็นระบบมีขั้นตอน
อย่างชัดเจน 

3.48 0.83 
 

4.43 0.58 
 

-16.268 200 .000 

3.2 มีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเพื่อป้องกัน
ข้อผิดพลาดที่อาจจะ
เกิดข้ึนในองค์กร 

3.38 0.82 
 

4.40 0.61 
 

-16.673 200 .000 

3.3 มกีารน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   
มาใช้เพ่ือลดขั้นตอน     
ในการด าเนินงาน 

3.46 0.80 
 

4.44 0.60 
 

-16.268 200 .000 

3.4 มีการน าระบบการ
บริหารจัดการรูปแบบ
ใหม่ ๆ มาใช้ในองค์กร 
เช่น OKR, KM, LO 

3.33 0.79 
 

4.34 0.66 
 

-16.319 200 .000 
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ตารางท่ี 20  แสดงผลการเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านระบบการปฏิบัติงาน (ต่อ) 

ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05* 
จากตารางที่  20 พบว่า สภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านระบบการปฏิบัติงาน แตกต่างกันอย่าง    

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยความคาดหวังมีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.41, S.D. = 0.54) สูงกว่าสภาพ

ปัจจุบันมีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.39, S.D. = 0.72) ทุกข้อ  
 

 

 

 

 

 

สภาพปัจจุบัน        
และความคาดหวัง 
ในการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา   

ของสถาบันอุดมศึกษา
ในจังหวัดนครปฐม 

สภาพปัจจุบัน ความคาดหวัง t-test df Sig. 

�̅� S.D. 
 

�̅� S.D. 
 

3.5 มีกระบวนการและ
ล าดับขั้นการปฏิบัติงาน 
ที่ชัดเจน ต่อเนื่อง
สอดคล้องประสานกันทุก
ระดับ 

3.41 0.75 
 

4.43 0.59 
 

-18.673 200 .000 

3.6 ลดความซ้ าซ้อน
ขั้นตอนการท างานและ
กฎระเบียบ 

3.26 0.80 
 

4.44 0.62 
 

-18.332 200 .000 

เฉลี่ยรายด้าน 3.39 0.72 4.41 0.54 -19.432 200 .000 
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ตารางท่ี 21  แสดงผลการเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านบุคลากร 

สภาพปัจจุบัน            
และความคาดหวัง 
ในการจัดการศึกษา     
ระดับบัณฑิตศึกษา       

ของสถาบันอุดมศึกษา     
ในจังหวัดนครปฐม 

สภาพปัจจุบัน ความคาดหวัง t-test df Sig. 

�̅� S.D. 
 

�̅� S.D. 
 

4. ด้านบุคลากร 

4.1 บุคลากรส่วนใหญ่       
มีประสบการณ์ในการท างาน 

3.79 0.77 
 

4.42 0.58 
 

-13.154 200 .000 

4.2 บุคลากรมีความสามารถ 
เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ 

3.62 0.75 
 

4.47 0.57 
 

-16.601 200 .000 

4.3 บุคลากรมีการพัฒนา
ตนเองอย่างสม่ าเสมอ     
สอดรับ การเปลี่ยนแปลง 

3.55 0.81 
 

4.45 0.59 
 

-15.580 200 .000 

4.4 บุคลากรมีความสามารถ
ในการปฏิบัติงานทดแทน   
กันได้ 

3.42 0.79 
 

4.44 0.58 
 

-16.902 200 .000 

4.5 บุคลากรมีความ
กระตือรือร้น สนใจงาน   
และต้องการพัฒนาตนเอง  
ให้เกิดความช านาญในงาน   
ที่ได้รับมอบหมาย 

3.50 0.81 
 

4.46 0.59 
 

-16.508 200 .000 

4.6 จ านวนบุคลากรมี
เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

3.62 0.81 
 

4.41 0.61 
 

-14.526 200 .000 

เฉลี่ยรายด้าน 3.58 0.68 4.44 0.54 -19.072 200 .000 

ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05* 
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จากตารางที่  21 พบว่า สภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านบุคลากร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ   

ทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยความคาดหวัง  (x̅ = 4.44 , S.D. = 0.54) สูงกว่าสภาพปัจจุบัน  

(x̅ = 3.58, S.D. = 0.68) ทุกข้อ 

ตารางท่ี 22 แสดงผลการเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ 

ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05* 

สภาพปัจจุบัน               
และความคาดหวัง 
ในการจัดการศึกษา       
ระดับบัณฑิตศึกษา          

ของสถาบันอุดมศึกษา       
ในจังหวัดนครปฐม 

สภาพปัจจุบัน ความคาดหวัง t-test df Sig. 

�̅� S.D. 
 

�̅� S.D. 
 

5. ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ 

5.1 บุคลากรมีความรู้ทักษะ
และความช านาญเหมาะสมกับ
งานที่รับผิดชอบ 

3.71 0.78 
 

4.46 0.58 
 

-14.390 200 .000 

5.2 บุคลากรมีความโดดเด่น 
เชี่ ย ว ช า ญ ใน ก า ร ท า ง า น         
ที่รับผิดชอบ 

3.63 0.79 
 

4.45 0.59 
 

-14.936 200 .000 

5.3 บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์ 
และจิตบริการ 

3.61 0.81 
 

4.46 0.58 
 

-14.238 200 .000 

5.4 ผู้บริหารและบุคลากรได้รับ
การพัฒนาความรู้และเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ในการท างาน
อย่างต่อเนื่อง เช่น การประชุม 
อบรม สัมมนา การศึกษา      
ดูงาน เป็นต้น 

3.69 0.79 
 

4.45 0.59 
 

-14.515 200 .000 

เฉลี่ยรายด้าน 3.66 0.74 4.46 0.55 -16.429 200 .000 
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จากตารางที่  22 พบว่า สภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ แตกต่างกัน

อย่ างมี นั ยส าคัญ ท างสถิ ติ ที่ ระดั บ  0 .05  โดยความคาดห วั ง  (x̅ = 4 .46 , S.D. = 0 .55 )   

สูงกว่าสภาพปัจจุบัน (x̅ = 3.66, S.D. = 0.74) ทุกข้อ 

ตารางท่ี 23 แสดงผลการเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ 

 

 

สภาพปัจจุบัน               
และความคาดหวัง 
ในการจัดการศึกษา       
ระดับบัณฑิตศึกษา          

ของสถาบันอุดมศึกษา       
ในจังหวัดนครปฐม 

สภาพปัจจุบัน ความคาดหวัง t-test df Sig. 

�̅� S.D. 
 

�̅� S.D. 
 

6. ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ 

6.1 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอ
ข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาองค์กร 

3.67 0.80 
 

4.47 0.60 
 

-13.493 200 .000 

6.2 ผู้บริหารเป็นแบบอย่าง     
ที่ดีในการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

3.72 0.79 
 

4.47 0.60 
 

-13.020 200 .000 

6.3 ผู้บริหารมีการสร้างขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากร 

3.70 0.84 
 

4.48 0.59 
 

-13.426 200 .000 

6.4 ผู้บริหารเป็นผู้น าที่มี
วิสัยทัศน์ สามารถสร้าง
นวัตกรรมในการบริหารที่
สอดคล้องกับบริบทขององค์กร 

3.74 0.86 
 

4.45 0.67 
 

-11.985 200 .000 
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ตารางท่ี 23  แสดงผลการเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐมด้านรูปแบบการบริหารจัดการ (ต่อ) 

ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05* 
จากตารางที่  23 พบว่า สภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ แตกต่างกัน

อย่ างมี นั ยส าคัญ ท างสถิ ติ ที่ ระดั บ  0 .05  โดยความคาดห วั ง  (x̅ = 4 .46 , S.D. = 0 .56 )  

สูงกว่าสภาพปัจจุบัน (x̅ = 3.70, S.D. = 0.77) ทุกข้อ 
 
 
 
 
 
 
 

 

สภาพปัจจุบัน               
และความคาดหวัง 
ในการจัดการศึกษา       
ระดับบัณฑิตศึกษา          

ของสถาบันอุดมศึกษา       
ในจังหวัดนครปฐม 

สภาพปัจจุบัน ความคาดหวัง t-test df Sig. 

�̅� S.D. 
 

�̅� S.D. 
 

6.5 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงสามารถสร้างแรง
บันดาลใจให้กับบุคลากรให้
ทุ่มเทในการปฏิบัติงานเพ่ือ
องค์กรบรรลุผลส าเร็จ 

3.68 0.89 
 

4.45 0.67 
 

-11.415 200 .000 

6.6 ผู้บังคับบัญชามีการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ใต้บังคับบัญชา 

3.70 0.81 
 

4.44 0.61 
 

-13.420 200 .000 

เฉลี่ยรายด้าน 3.70 0.77 4.46 0.56 -14.560 200 .000 
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ตารางท่ี 24 แสดงผลการเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านด้านค่านิยมร่วม 

ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05* 
จากตารางที่  24 พบว่า สภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านค่านิยมร่วม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยความคาดหวัง  (x̅ = 4.52 , S.D. = 0.59) สูงกว่าสภาพปัจจุบัน  

(x̅ = 3.70, S.D. = 0.78) ทุกข้อ 
 
 

 

สภาพปัจจุบัน             
และความคาดหวัง 
ในการจัดการศึกษา      
ระดับบัณฑิตศึกษา        

ของสถาบันอุดมศึกษา     
ในจังหวัดนครปฐม 

สภาพปัจจุบัน ความคาดหวัง t-test df Sig. 

�̅� S.D. 
 

�̅� S.D. 

7. ด้านค่านิยมร่วม  
7 .1  มี ค ว า ม มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
ร่วมกัน 

3.67 0.84 
 

4.54 0.60 
 

-15.886 200 .000 

7.2 มีวิสัยทัศน์ขององค์กร
ร่วมกัน 

3.67 0.84 
 

4.52 0.62 
 

-14.874 200 .000 

7.3 ใช้ปรัชญาขององค์กร   
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 

3.66 0.83 
 

4.49 0.62 
 

-15.191 200 .000 

7.4 มีการอุทิศตนให้แก่งาน
และองค์กร 

3.67 0.83 
 

4.49 0.62 
 

-14.137 200 .000 

7.5 มีความซื่อสัตย์สุจริตใน
การปฏิบัติงาน 

3.82 0.80 
 

4.55 0.59 
 

-12.977 200 .000 

เฉลี่ยรายด้าน 3.70 0.78 4.52 0.59 -15.796 200 .000 
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จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวสรุปได้ว่า  
1. สภาพปัจจุบันในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด

นครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากจ านวน 6 ด้าน 
และอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 1 ด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านรูปแบบ
การบริหารจัดการ ด้านค่านิยมร่วม ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ ด้านกลยุทธ์ ด้านบุคลากร  
ด้านโครงสร้างองค์กร และด้านระบบการปฏิบัติงาน 

 2. ความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด
นครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดจ านวน       
1 ด้ าน และอยู่ ในระดับมากจ านวน 6 ด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ดั งนี้              
ด้านค่านิยมร่วม ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร     
ด้านกลยุทธ์ ด้านระบบการปฏิบัติงาน และด้านโครงสร้างองค์กร   

3. สภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดั บบัณฑิตศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     
โดยสภาพความคาดหวังสูงกว่าสภาพปัจจุบันทุกด้าน  
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ตอนที่ 4 ผลความคิดเห็นที่มีต่อสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

  สรุปผลการสัมภาษณ์ตามประเด็นต่าง ๆ จ านวน 3 ประเด็น ดังนี้ 
ประเด็นค าถามข้อที่ 1 
สภาพปัจจุบันในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัยและส านักงาน

บัณฑิตศึกษา เป็นอย่างไร มีกระบวนการ ขั้นตอน และการบริหารจัดการอย่างไร มีปัญหาและอุปสรรค
อย่างไร เช่น ด้านกลยุทธ์ ด้านโครงสร้าง ด้านระบบการปฏิบัติงาน ด้านบุคลากร ด้านทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ และด้านค่านิยมร่วม 

สรุปผลการสัมภาษณ์ 
สภาพปัจจุบันในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

มีดังต่อไปนี้ 
1. มีการวางแผนยุทธศาสตร์ และรับนโยบายจากมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาทั้ งหมดของมหาวิทยาลัย มีการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์  (EdPEx)               
มีการก ากับ ดูแลมาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา การรับนักศึกษา การ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา การแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และการควบคุมมาตรฐานการส าเร็จการศึกษา มีการใช้ระบบ (Electronic Document)  
ในการส่งเอกสารต่าง ๆ การท าระบบออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  

2. มีการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การวิจัย การพัฒนานักศึกษาและกิจการนักศึกษา         
การบริการทางวิชาการในศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการ
น าผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญาไปพัฒนาและจัดการเพ่ือประโยชน์           
ของมหาวิทยาลัย และภาระหน้าที่ อ่ืนตามที่ ได้รับมอบหมาย มีการจัดท าแผนกลยุทธ์เพ่ือให้                  
ไปสู่วิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้ ด้านโครงสร้าง เป็นส่วนงานระดับคณะของมหาวิทยาลัย ก ากับดูแลโดย    
สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี โครงสร้างองค์การประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี อาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญประเภทพนักงานชั่วคราว ด้านระบบการปฏิบัติงาน ส านักงานคณบดี แบ่งเป็น 2 งาน 
ประกอบด้วย เลขานุการคณะ ผู้ช่วยเลขานุการคณะ หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานตามกลุ่มภารกิจ  
ด้านบุคลากร มีการจัดท าแผนบุคลากร เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถสนับสนุ น        
คณะต่าง ๆ ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีการประเมินบุคลากรตามดัชนีชี้วัดควาส าเร็จ (Key 
Performance Indicator) ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการ ด้านค่านิมร่วม มีการก าหนดค่านิยมเพ่ือยึดหลักธรรมาภิบาลในการก ากับดูแลการ
ด าเนินงานทุกด้านให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
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3. เป็นหน่วยงานกลางในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สร้างและผลิตบัณฑิต        
อย่างมีคุณภาพพร้อมออกไปพัฒนางานวิจัย มีระบบติดตาม ก ากับ ดูแล และตรวจสอบมาตรฐาน
อย่างชัดเจน 

4. บริหารงานตามนโยบายของผู้บริหารสูงสุดให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตามเกณฑ์
มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไม่มีอาจารย์ในสังกัด สาขาวิชาเป็นผู้ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนเอง 

ประเด็นค าถามข้อที่ 2 
ความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัยและส านักงาน

บัณฑิตศึกษา เช่น ด้านกลยุทธ์ ด้านโครงสร้าง ด้านระบบการปฏิบัติงาน ด้านบุคลากร ด้านทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ และด้านค่านิยมร่วม ควรจะเป็นอย่างไร 

สรุปผลการสัมภาษณ์ 
ความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

มีดังต่อไปนี้ 
1. เป็นองค์กรแบบดิจิทัลทั่วทั้งองค์กร ใช้ระบบ (Information Technology) ในการสื่อสาร

และการบริหารจัดการสามารถเชื่อมต่อกับนักศึกษาผ่าน (Mobile Application) 
2. บริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร 
3. มีการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ของทุกด้านในสังคม ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม

และออกไปท างานในสภาพสังคมของการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีคุณภาพ 
4. บริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ทุกหลักสูตรที่มีการเปิดการเรียนการสอน         

มีความยั่งยืน มีนักศึกษามาเรียนเพิ่มมากขึ้น 
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ประเด็นค าถามข้อที่ 3 
แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัยและส านักงาน

บัณฑิตศึกษา เพ่ือให้มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นควรเป็นอย่างไร เช่น ด้านกลยุทธ์       
ด้านโครงสร้าง ด้านระบบการปฏิบัติงานด้านบุคลากร ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ ด้านรูปแบบการ
บริหารจัดการ และด้านค่านิยมร่วม 

สรุปผลการสัมภาษณ์ 
แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด

นครปฐม มีดังต่อไปนี้ 
1. มีการพัฒนาการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการองค์กร 
2. มีการจัดท าแผนพัฒนา โดยน าผลประเมินมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการด าเนินการและ

จัดท าแผนในปีต่อไปตามวงจร (PDCA) 
3. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม ประเทศชาติและนานาชาติ ด้านความรู้ ด้านเทคโนโลยี                      

ด้านความก้าวหน้า และปัญหาของสังคมเพ่ือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย 
4. มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายในระดับบัณฑิตศึกษา มีการแชร์ข้อมูล การสร้างเครือข่าย

เพ่ือพัฒนาทางวิชาการหรือการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวข้องร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 105 
 

บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed 
Method) คือการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพ
ปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด
นครปฐม 2) เพ่ือเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาในในจังหวัดนครปฐม 3) เพ่ือทราบความคิดเห็นและแนวทางในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยเก็บข้อมูลจากอาจารย์
ระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified 
Random Sampling) แบบสอบถามมีจ านวนทั้ งหมด 201 ชุด และการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร
บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จ านวน 4 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ศึกษา    
จากแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) มีค่าสิถิติที่ ใช้ ได้แก่  ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม (Paired-samples t-test) ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ผู้วิจัยได้ข้อค้นพบของการวิจัย โดยสรุปผลการวิจัย        
จากการศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                     
ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ได้ดังนี ้

1. สภาพปัจจุบันในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด

นครปฐม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.59, S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณาเป็น      
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 

(x̅ = 3.70, S.D. = 0.77) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านระบบการปฏิบัติงาน  อยู่ในระดับ 

ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.39, S.D. = 0.72)  
 2. ความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด

นครปฐม โดยภาพรวม อยู่ ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ ย (x̅ = 4 .44 , S.D. = 0.50 ) เมื่อพิจารณา 
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านค่านิยมร่วม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย           
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(x̅ = 4.52, S.D. = 0.59 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านโครงสร้างองค์กร อยู่ในระดับมาก  

มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.40, S.D. = 0.62)  
3. สภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ

สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05              

โด ยความค าดห วั ง  (x̅ = 4 .4 4 , S.D. = 0 .50 ) สู งก ว่ าสภ าพ ปั จ จุ บั น  (x̅ = 3 .59 , S.D.  

= 0.66) ทุกด้าน 

4 . ผ ล ก ารสั ม ภ าษ ณ์ สภ าพ ปั จ จุ บั น ใน ก ารจั ด ก ารศึ ก ษ าระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า                       
ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม สรุปได้ว่า สภาพปัจจุบันในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม เป็นหน่วยงานกลางในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ก ากับ ดูแล มาตรฐานการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และผลการ
สัมภาษณ์ ความคาดหวังและแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม สรุปได้ว่า ควรมีการขับเคลื่อนร่วมกันกับคณะและ
มหาวิทยาลัย จากการเปลี่ยนแปลงของสังคม เช่น ด้านความรู้  ด้านเทคโนโลยี ด้านความก้าวหน้า 
ด้านปัญหาของสังคม ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรและการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ของทุกด้าน 
ในสังคม และควรมีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายในระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือการพัฒนาทางวิชาการ  
หรือการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เก่ียวข้องร่วมกัน 
 

อภิปรายผล 

จากข้อค้นพบของการวิจัยสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. สภาพปัจจุบันในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด

นครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.59, S.D. = 0.66) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย      

สูงที่สุด คือ ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.70, S.D. = 0.77)      

และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านระบบการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 
3.39, S.D. = 0.72) ทั้งนี้  อาจเป็นเพราะสภาพปัจจุบันในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา       
ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม นั้น มีระบบและรูปแบบในการบริหารจัดการ ที่เป็นไป      
ในทิศทางเดียวกัน จึงท าให้อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษามีความเห็นต่อสภาพปัจจุบันในการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุทธญาณ์ นามวงศ์, 2558) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “สภาพปัจจุบันและ
ความคาดหวังการบริหารงานบุคคล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กลุ่ม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัด
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ” ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัจจุบันการบริหารงานบุคคลโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ กลุ่ม 6 ภาคเหนือตอนบน สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยภาพรวม
ทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ณัฐพร ภูธง, 2562) ที่ได้ศึกษาวิจัย  
เรื่อง “สภาพปัจจุบันและความคาดหวังของครูต่อการปฏิบัติตามบทบาทด้านการบริหารงานบุคคล
ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น” ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัจจุบันการปฏิบัติตาม
บทบาทด้านการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น โดยรวมมีค่าเฉลี่ย  
อยู่ในระดับมาก   

ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด นั้น อาจเป็นเพราะสภาพปัจจุบันในระบบ
การบริหารจัดการองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละสถาบัน มีผู้บริหารเป็นผู้น าเสนอวิสัยทัศน์และ
สามารถสร้างนวัตกรรมในการบริหารที่สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา ดังจะเห็นได้จาก
การก าหนดวิสัยทัศน์ของบัณฑิตศึกษาแต่ละสถาบัน ดังนั้น จึงท าให้อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 
มีความเห็นต่อสภาพปัจจุบันในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด
นครปฐม ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (ฤทธิชัย  
บุญธรรม และคณะ, 2562) ได้กล่าวว่า รูปแบบการบริหาร (Style) ด้านรูปแบบการบริหารงาน 
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน ผู้บริหารจะต้องมีความสามารถในการจูงใจให้เกิดการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานของผู้บริหาร ยึดตามกฎ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และผู้บริหาร มีความ
มุ่งมั่นและกระตุ้นให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วมกันในการท างาน ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (กรรณิการ์ สิทธิชัย , 2561) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการองค์กรตามแนวคิด 7s  
ของ McKinsey ที่เอ้ือต่อการเป็นองค์กรนวัตกรรมกรณีศึกษาองค์กรที่ได้รางวัลองค์กรนวัตกรรม 
ยอดเยี่ยม ผลการวิจัย พบว่า ด้านรูปแบบของผู้บริหารระดับสูง (Style) ใช้รูปแบบการบริหารแบบ 
มีส่วนร่วมเพ่ือสร้างองค์กรแบบยั่งยืน เน้นการสร้างทีมและให้ความส าคัญกับการสร้างนวัตกรรม 
อย่างมากอีกท้ังยังเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติให้พนักงานเห็นอยู่เสมอ 
   ด้านระบบการปฏิบัติงาน ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด นั้น อาจเป็นเพราะสภาพปัจจุบันในการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละสถาบัน นั้น มีพันธกิจต่าง ๆ หลายด้าน 
ทั้งในด้านการก ากับ ดูแล มาตรฐาน และคุณภาพในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจน
การสนับสนุน ประสานงาน และการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในด้านต่าง ๆ กับคณะ
วิชา/หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ดังจะเห็นได้จากพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด
นครปฐมแต่ละสถาบัน ประกอบกับสภาพการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา  
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ทั้งกระแสโลก สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ซึ่งระบบการปฏิบัติงานปัจจุบันอาจยังไม่คล่องตัว  
จึงท าให้อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษามีความเห็นต่อสภาพปัจจุบันในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ด้านระบบการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 
ดังนั้น องค์กรจะต้องมีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีความทันสมัย 
ถูกต้อง แม่นย าและรวดเร็ว รวมทั้งลดความซ้ าซ้อนในการท างาน เพ่ือท าให้การบริหารจัดการองค์กร
บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังเช่น การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในการบริหารจัดการองค์กรการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เช่น ระบบออนไลน์ ระบบ
สารสนเทศต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (สุรัตน์ ไชยชมภู, 2556) ที่ได้สรุปว่าการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาองค์การ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์การในรูปของ
คุณลักษณะและโครงสร้างขององค์การ รวมถึงการบริหารจัดการภายในเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายของ
องค์การ โดยการก าหนดความรับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่แก่บุคลากรอย่างชัดเจนเพ่ือให้การปฏิบัติ
หน้าที่เป็นไปด้วยความรอบคอบตามความรู้ ความสามารถและทักษะการท างานของแต่ละคนและ     
ที่ส าคัญเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นนวัตกรรมที่จ าเป็นอย่างยิ่งที่ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจ  อย่างถูกต้อง
ทันเวลา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง, 2560) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“ประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น” ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ด้าน ประกอบด้วย การบรรลุวัตถุประสงค์ การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสิทธิภาพในการท างาน และความพึงพอใจในการ
ท างาน พบว่า ประสิทธิผลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

2. ความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด
นครปฐม ภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านค่านิยมร่วม อยู่ในระดับมาก

มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.44, S.D. = 0.50) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านโครงสร้างองค์กร อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.40, S.D. = 0.62) ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา      
มีความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม          
ที่มีการบริหารจัดการที่มีความเป็นเลิศทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (เสาวนารถ  เล็กเลอสินธุ์, 
2562) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภาคกลาง” 
ผลการวิจัย พบว่า การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล     
ในจังหวัดภาคกลางด้วยเทคนิค 7S โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท าให้ทราบว่าการบริหารจัดการ    
สู่ความเป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลในจังหวัดภาคกลางด้วยเทคนิค 7S ตัว
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แปรทั้ง 7 ตัวของ McKinsey มีความเชื่อมโยงกันทั้งหมด ดังนั้นความเป็นเลิศขององค์กรจะเกิดขึ้น
จากความเกี่ยวพันระหว่างกันของตัวแปรทั้งหมด โดยที่ผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญกับตัวแปร
ทั้งหมด (ด้านกลยุทธ์, ด้านโครงสร้าง, ด้านบุคลากร, ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ, ด้านระบบการ
ปฏิบัติงาน, ด้านค่านิยมร่วม, ด้านทักษะ) 

ด้านค่านิยมร่วม ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดนั้น อาจเป็นเพราะอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษามีความ
คาดหวังในการบริหารจัดการองค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง โดยมีผู้บริหารและบุคลากร       
ในองค์กรมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีค่านิยมและความ
เชื่ อร่วมกัน  เพ่ือจะท าให้การบริหารจัดการในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐมมุ่ง สู่ความเป็นเลิศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (เกศรา รักชาติ 
อ้างถึงใน  เสาวนารถ  เล็กเลอสินธุ์, 2562) ได้อธิบายว่า ค่านิยมร่วม หมายถึง ค่านิยมร่วมกันระหว่าง
คนในองค์กร ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นค่านิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือร่วมกันโดยสมาชิก 
ขององค์กรที่ได้กลายเป็นรากฐานของระบบการบริหาร และวิธีการปฏิบัติของบุคลากรและผู้บริหาร
ภายในองค์กร หรืออาจเรียกว่าวัฒนธรรมองค์กร รากฐานของวัฒนธรรมองค์กรคือความเชื่อ ค่านิยม    
ที่สร้างรากฐานทางปรัชญาเพ่ือทิศทางขององค์กร โดยทั่วไปแล้วความเชื่อจะสะท้อนให้เห็นถึง
บุคลิกภาพและเป้าหมายของผู้ก่อตั้งหรือผู้บริหารระดับสูง ต่อมาความเชื่อเหล่านั้นจะก าหนดบรรทัด
ฐาน เป็นพฤติกรรมประจ าวันขึ้นมาภายในองค์กร เมื่อค่านิยมและความเชื่อได้ถูกยอมรับทั่วทั้งองค์กร
และบุคลากรกระท าตามค่านิยมเหล่านั้นแล้ว องค์กรก็จะมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (นนทศักดิ์  เอกสันต์, 2555) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองบัว 
อ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์” ผลการวิจัย พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองบัว มีสถานภาพ
การบริหารจัดการตามกรอบแนวคิด McKinsey 7S ด้านค่านิยมร่วมอยู่ในระดับสูง และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (ดลชนก โมธรรม, 2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของค่านิยมร่วมที่มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฝ่ายสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” พบว่า 
ค่านิยมร่วมของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฝ่ายสาขาภาค  ตะวันออกเฉียงเหนือโดยรวม 
อยู่ในระดับสูงสุด 

  ด้านโครงสร้างองค์กร ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด นั้น อาจเป็นเพราะโครงสร้างองค์กรในการ      
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละสถาบัน นั้น ก าหนดขึ้นโดย
มหาวิทยาลัย ดังจะเห็นได้จากโครงสร้างการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม    
แต่ละสถาบัน ซึ่งมีระบบการบริหารงานในการจัดองค์กร การแบ่งส่วนงาน และการบังคับบัญชา      
ที่เป็นระบบและชัดเจนอยู่แล้ว ดังนั้น จึงท าให้ความคาดหวังด้านโครงสร้างองค์กรมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ปรมต วรรณบวร, 2561) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาโครงสร้างองค์การ
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เพ่ือการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร ” 
ผลการวิจัย พบว่า ลักษณะโครงสร้างองค์การของบัณฑิตวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐในเขต  
กรุงเทพมหานคร ภาพรวมอยู่ในระดับดี ปัจจัยทั้ง 4 ด้าน พบว่า ด้านที่อยู่ในระดับดีได้แก่ ด้านการ
บังคับบัญชา และด้านการจัดองค์การ ส่วนด้านที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการมอบหมาย  
อ านาจหน้าที่ และด้านการกระจายอ านาจ  

 3. สภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 โดยสภาพความคาดหวัง (x̅ = 4.44, S.D. = 0.50) สูงกว่าสภาพปัจจุบัน (x̅ = 3.59, S.D.       
= 0.66) ทุกด้าน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
นั้น สถาบันอุดมศึกษาจะต้องด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  เพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิ
และสาขา/สาขาวิชา ดังประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 (ราชกิจจานุเบกษา, 2552) และส าหรับใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาหรือปรับปรุง หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา         
ให้ สามารถผลิตบัณ ฑิ ตที่ มี คุณ ภาพ  และเพ่ื อประโยชน์ ต่ อการรับ รองมาตรฐานคุณ วุฒิ                  
ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีการบริหาร ควบคุม ดูแล และก ากับมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ก าหนด ดังประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2558 
(ราชกิจจานุเบกษา, 2558) และทุกหลักสูตรจะต้องรับการประเมินโดยการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรทุกปี เพ่ือก ากับมาตรฐานและคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของการด าเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (กาญจนา รวดเร็ว, 
2558) ได้ให้ความหมายของความคาดหวัง หมายถึง ความต้องการ การคาดการณ์เหตุการณ์ไว้
ล่วงหน้าถึงสิ่งที่ปรารถนาอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตในทางที่ดี ความคาดหวังมุ่งหวังกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น
และเกิดความพึงพอใจ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ทองดี ศรีตระการ, 2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ด้านการบริหาร บัณฑิต
วิทยาลัยควรท าหน้าที่ในการดูแลมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมดเพ่ือควบคุม
คุณภาพมาตรฐานและความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ ดังนั้น จึงท าให้อาจารย์ระดับ
บัณฑิตศึกษามีความคาดหวังต่อการบริหารจัดการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสูงกว่าสภาพ
ปัจจุบันทุกด้าน   
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
จากข้อค้นพบของการวิจัย จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและจากผลการวิเคราะห์

ข้อมูลรวมทั้งการอภิปรายผลจากข้อค้นพบของการวิจัยที่กล่าวมา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการองค์กรตามความเหมาะสมของแต่ละสถาบัน     
ควรพิจารณา จ านวน 7 ด้าน ดังนี้   

1 . ด้ าน กลยุ ท ธ์  (Strategy) มี ก ารป รั บ กลยุ ท ธ์  วิ สั ยทั ศน์  น โยบ ายขอ งอ งค์ ก ร              
ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันที่เป็นอยู่ และมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรเพ่ือหาจุดอ่อน
และจุดแข็งโอกาสและอุปสรรคโดยบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร 
แผนกลยุทธ์ขององค์กรมีความชัดเจน ครอบคลุมวิสัยทัศน์ขององค์กร และมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร  
และมีการกระจายแผนกลยุทธ์ลงสู่ระดับหน่วยงานจนถึงระดับปฏิบัติการ 

2. ด้านโครงสร้างองค์กร (Structure) มีการก าหนดโครงสร้างองค์กรที่ยืดหยุ่นสอดรับกับ
สถานการณ์ มีโครงสร้างขององค์กรที่มีสายบังคับบัญชาสั้นเอ้ือต่อการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว ทันเวลา 
และมีการก าหนดขอบเขตของงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน  

3. ด้านระบบการปฏิบัติงาน (System) มีการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ เพ่ือลดขั้นตอนในการ
ด าเนินงาน มีขั้นตอนอย่างชัดเจน มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะ
เกิดขึ้นในองค์กร มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพ่ือลดขั้นตอนในการด าเนินงาน           
มีการน าระบบการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ ๆ มาใช้ในองค์กร เช่น OKR, KM, LO มีกระบวนการ
และล าดับขั้นการปฏิบัติงานที่ชัดเจนต่อเนื่องสอดคล้องประสานกันทุกระดับ และลดความซ้ าซ้อน
ขั้นตอนการท างานและกฎระเบียบ 

4. ด้านบุคลากร (Staff) มีการจัดบุคลากรในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่
และงานที่ ได้รับมอบหมาย ส่งเสริมประสบการณ์ ในการท างานของบุคลากรให้ เหมาะสม         
กับต าแหน่งหน้าที่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลง ปฏิบัติงานทดแทนกันได้ และส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรตามต าแหน่งงาน 

5. ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill) มีการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรให้เพ่ิมขึ้น 
เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน เป็นต้น และมีบุคลากรที่มีความรู้ทักษะและความช านาญ
เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการท างานที่รับผิดชอบ บุคลากร     
มีมนุษยสัมพันธ์ และจิตบริการ ผู้บริหารและบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง  
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6. ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ (Style) มีรูปแบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับบริบท
ขององค์กร และผู้บริหารมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นเพ่ือพัฒนา
องค์กร เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีการสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้กับบุคลากร เป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ สามารถสร้างนวัตกรรมในการบริหารที่สอดคล้อง    
กับบริบทขององค์กร มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรให้ทุ่มเท     
ในการปฏิบัติงานเพ่ือองค์กรบรรลุผลส าเร็จ และมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน            
ของผู้ใต้บังคับบัญชา 

7. ด้านค่านิยมร่วม (Shared value) มีการใช้ปรัชญาขององค์กรเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน ผู้บริหารและบุคลากรมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน  
มีวิสัยทัศน์ขององค์กรร่วมกัน มีการอุทิศตนให้แก่งานและองค์กร และมีความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  
จากข้อค้นพบของการวิจัย และจากข้อเสนอแนะของการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
ดังนี้ 

1. ควรมีการศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                      
ของสถาบันอุดมศึกษาท้ังภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศ 

2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  
3. ควรมีการศึกษาบทบาทของบัณฑิตวิทยาลัยที่ เหมาะสมในการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 

 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม 

   ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา  เตียเจริญ 

   ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรินทร์  เทวตา 

   สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาคผนวก ข 

หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัย 
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ภาคผนวก ง 

หนังสือขอเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ภาคผนวก จ 

หนังสือขอสัมภาษณ์ผู้บริหารบัณฑิตศึกษา 
 



  170 

 

 

 

 



  171 

 

 

 

 



  172 

 

 

 

 



  173 

 

 

 

 



  174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารบัณฑิตศึกษา 
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แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

หัวข้อวิจัย การศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                           

ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

ผู้วิจัย  นางสาวอ าพร  บัวจีน 

สาขาวิชา  สนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตอนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. ชื่อ – นามสกุล………………………………………………………………………………………………………………...... 

2. ต าแหน่งปัจจุบัน...……………………………………………………………………………………………………….......... 

3. สถานที่ท างานปัจจุบัน.…………………………………………………………………………………………………......... 

4. ประสบการณ์ท างาน.....................ปี 

ตอนที่  2  สภาพปัจจุบันและความคาดหวัง ในการจัดการศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษา               

ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

1. สภาพปัจจุบันในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัยและส านักงาน
บัณฑิตศึกษา เป็นอย่างไร มีกระบวนการ ขั้นตอน และการบริหารจัดการอย่างไร มีปัญหาและ
อุปสรรคอย่างไร เช่น ด้านกลยุทธ์ ด้านโครงสร้าง ด้านระบบการปฏิบัติงาน ด้านบุคลากร ด้านทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ และด้านค่านิยมร่วม         
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. ...............

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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2. ความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย และส านักงาน

บัณฑิตศึกษา เช่น ด้านกลยุทธ์ ด้านโครงสร้าง ด้านระบบการปฏิบัติงาน ด้านบุคลากร ด้านทักษะ 

ความรู้ ความสามารถ ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ และด้านค่านิยมร่วม ควรจะเป็นอย่างไร 

......................................................................................................................................................... .......

......................................................................................................................................... .......................

.................................................................................................................................................. ..............

..................................................................................................................... ...........................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

3. แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัยและส านักงาน
บัณฑิตศึกษา เพ่ือให้มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรเป็นอย่างไร เช่น ด้านกลยุทธ์ 
ด้านโครงสร้าง ด้านระบบการปฏิบัติงาน ด้านบุคลากร ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ ด้านรูปแบบ
การบริหารจัดการ และด้านค่านิยมร่วม ควรมีแนวทางในการพัฒนาอย่างไร 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. ...............

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 

 
ลงนาม................................................................... 

 (....................................................................) 
                                                                        (ผู้ให้สัมภาษณ์) 

                                                                             ................/.............../.............. 
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ภาคผนวก ช 

แบบสอบถามอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง การศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                            

ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้มุ่งที่จะศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษา                
ระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

2. แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 ค าถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  

   ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
3. ค าตอบของท่านไม่มีผลกระทบต่อตัวท่านหรือหน้าที่การงานของท่านแต่ประการใด       

แต่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิจัย เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

 
 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์ครั้งนี้ 
 

นางสาวอ าพร  บัวจีน 
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความเป็นจริง 
1. เพศ 

 ชาย                          หญิง 
2. อายุ 

 30-35 ปี    36-40 ปี    41-45 ปี                         

 46-50 ปี    51 ปีขึ้นไป 
3. สถานภาพ 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
4. ประสบการณ์ในการสอน 

 ต่ ากว่า 5 ปี    5-10 ปี    10 ปี ขึ้นไป 
5. ต าแหน่งทางวิชาการ 

 ศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์   

 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์   อาจารย์ ดร. 
6. มหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยมหิดล   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  มหาวิทยาลัยศิลปากร     
          

ตอนที่ 2 สอบถามเกีย่วกับสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
           ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
ค าชี้แจง  

 โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องสภาพปัจจุบันและความคาดหวังตามความเห็นของท่าน
ข้อละ 1 ช่อง โดยมีค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
  ระดับ 5 หมายถึง สภาพปัจจุบันและความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ระดับ 4 หมายถึง สภาพปัจจุบันและความคาดหวังอยู่ในระดับมาก 
  ระดับ 3 หมายถึง สภาพปัจจุบันและความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง 
  ระดับ 2 หมายถึง สภาพปัจจุบันและความคาดหวังอยู่ในระดับน้อย 
  ระดับ 1 หมายถึง สภาพปัจจุบันและความคาดหวังอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                            
ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

ระดับสภาพปัจจุบัน ระดับความคาดหวัง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ด้านกลยุทธ์ 

1. มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร 
เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งโอกาสและอุปสรรค 

          

2. บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการก าหนด
ยุทธศาสตร์ขององค์กร 

          

3. แผนกลยุทธ์ขององค์กรมีความชัดเจน 
ครอบคลุมวิสัยทัศน์ขององค์กร และมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

          

4. มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร 

     
 

     

5. มีการกระจายแผนกลยุทธ์ลงสู่ ระดับ
หน่วยงานจนถึงระดับปฏิบัติการ 

          

ด้านโครงสร้างองค์กร 

1. โครงสร้างขององค์กร มีสายบังคับบัญชา
สั้นเอ้ือต่อการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว ทันเวลา 

          

2. มีการก าหนดขอบเขตของงานที่รับผิดชอบ 
อย่างชัดเจน 

          

3. มีโครงสร้างองค์กรที่ยืดหยุ่น สามารถ
ปรับ เปลี่ ย น การด า เนิ น งานสอดรับ กั บ
สถานการณ์  

          

ด้านระบบการปฏิบัติงาน 

1. มีการปฏิบัติงานที่ เป็นระบบ มีขั้นตอน
อย่างชัดเจน 

          

2. มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือป้องกัน
ข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในองค์กร 

          

3. มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
เพ่ือลดขั้นตอนในการด าเนินงาน 

          

4. มีการน าระบบการบริหารจัดการรูปแบบ           
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การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                            
ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

ระดับสภาพปัจจุบัน ระดับความคาดหวัง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ใหม่ ๆ มาใช้ในองค์กร เช่น OKR, KM, LO 

5. มีกระบวนการและล าดับขั้นการปฏิบัติงาน 
ที่ชัดเจน ต่อเนื่ องสอดคล้องประสานกัน     
ทุกระดับ 

          

6 . ลดความซ้ าซ้ อนขั้ น ตอนการท างาน     
และกฎระเบียบ 

          

ด้านบุคลากร 

1. บุคลากรส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการ
ท างาน 

          

2. บุ คล ากรมี ค วามสามารถ  เหมาะสม       
กับต าแหน่งหน้าที่ 

          

3. บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
สอดรับการเปลี่ยนแปลง 

          

4. บุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงาน
ทดแทนกันได ้

          

5. บุคลากรมีความกระตือรือร้น สนใจงาน 
และต้องการพัฒนาตนเองให้เกิดความช านาญ
ในงานที่ได้รับมอบหมาย 

          

6 . จ าน วน บุ ค ล าก รมี เพี ย งพ อ ใน ก าร
ปฏิบัติงาน 

          

ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ 

1. บุคลากรมีความรู้ทักษะและความช านาญ
เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ 

          

2.บุคลากรมีความโดดเด่น เชี่ยวชาญในการ
ท างานที่รับผิดชอบ  

          

3. บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์ และจิตบริการ           

4. ผู้บริหารและบุคลากรได้รับการพัฒนา
ความรู้และเพ่ิมพูนประสบการณ์ ในการ
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การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                            
ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 

ระดับสภาพปัจจุบัน ระดับความคาดหวัง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ท างานอย่างต่อเนื่อง เช่น การประชุม อบรม 
สัมมนา การศึกษาดูงาน เป็นต้น 

ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ 

1. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาองค์กร 

          

2. ผู้ บ ริ ห า ร เป็ น แ บ บ อ ย่ า งที่ ดี ใน ก า ร
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

          

3. ผู้บริหารมีการสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 

          

4. ผู้บริหารเป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ สามารถ
สร้างนวัตกรรม ในการบริหารที่สอดคล้องกับ
บริบทขององค์กร  

          

5. ผู้บริหารมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
สามารถ สร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรให้
ทุ่มเทในการปฏิบัติงานเพ่ือองค์กรบรรลุผล
ส าเร็จ 

          

6. ผู้บังคับบัญชามีการติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 

          

ด้านค่านิยมร่วม 

1. มีความมุ่ งมั่นที่ จะปฏิบัติ งานให้บรรลุ
เป้าหมายร่วมกัน 

          

2. มีวิสัยทัศน์ขององค์กรร่วมกัน           

3. ใช้ปรัชญาขององค์กรเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

          

4. มีการอุทิศตนให้แก่งานและองค์กร           

5. มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน           
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ซ 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
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ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
การศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                            

ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
 

ข้อค าถาม 
คะแนนผู้เชี่ยวชาญ 

∑R
 

IOC สรุป 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

ด้านกลยุทธ์ 

1. มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
องค์กรเพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งโอกาส
และอุปสรรค 

+1 +1 0 2 0.67 มีความสอดล้อง 

2. บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร 

+1 +1 +1 3 1 มีความสอดล้อง 

3. แผนกลยุทธ์ขององค์กรมีความชัดเจน 
ครอบคลุมวิสัยทัศน์ขององค์กร และมี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

+1 +1 +1 3 1 มีความสอดล้อง 

4 . มี ก า ร จั ด ท า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ง า น ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร 

+1 +1 +1 3 1 มีความสอดล้อง 

5. มีการกระจายแผนกลยุทธ์ลงสู่ระดับ
หน่วยงานจนถึงระดับปฏิบัติการ 

+1 +1 +1 3 1 มีความสอดล้อง 

ด้านโครงสร้างองค์กร 
1. โครงสร้างขององค์กร มีสายบังคับ
บัญชาสั้นเอ้ือต่อการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว 
ทันเวลา 

+1 +1 +1 3 1 มีความสอดล้อง 

2 . มี ก ารก าห นดขอบ เขตของงาน         
ที่รับผิดชอบ อย่างชัดเจน 

+1 +1 +1 3 1 มีความสอดล้อง 

3. มีโครงสร้างองค์กรที่ยืดหยุ่น สามารถ
ปรับเปลี่ยนการด าเนินงานสอดรับกับ
สถานการณ์  

+1 +1 +1 3 1 มีความสอดล้อง 
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ข้อค าถาม 
คะแนนผู้เชี่ยวชาญ 

∑R
 

IOC สรุป 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

ด้านระบบการปฏิบัติงาน 

1 . มี ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ที่ เป็ น ร ะ บ บ           
มีข้ันตอนอย่างชัดเจน 

+1 +1 +1 3 1 มีความสอดล้อง 

2. มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือ
ป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นใน
องค์กร 

+1 +1 +1 3 1 มีความสอดล้อง 

3. มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ เพื่อลดขั้นตอนในการด าเนินงาน 

+1 +1 +1 3 1 มีความสอดล้อง 

4. มีการน าระบบการบริหารจัดการ
รูปแบบใหม่  ๆ มาใช้ ในองค์กร เช่น 
OKR, KM, LO 

+1 +1 +1 3 1 มีความสอดล้อง 

5. มีกระบวนการและล าดับขั้นการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ต่อเนื่องสอดคล้อง
ประสานกันทุกระดับ 

+1 +1 +1 3 1 มีความสอดล้อง 

6. ลดความซ้ าซ้อนขั้นตอนการท างาน
และกฎระเบียบ 

+1 +1 +1 3 1 มีความสอดล้อง 

ด้านบุคลากร 

1. บุคลากรส่วนใหญ่มีประสบการณ์    
ในการท างาน 

+1 +1 +1 3 1 มีความสอดล้อง 

2. บุคลากรมีความสามารถ เหมาะสม                
กับต าแหน่งหน้าที่ 

+1 +1 +1 3 1 มีความสอดล้อง 

3. บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ สอดรับการเปลี่ยนแปลง 

+1 +1 +1 3 1 มีความสอดล้อง 

4 . บุ คลากรมี ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานทดแทนกันได้ 

+1 +1 +1 3 1 มีความสอดล้อง 

5 . บุ ค ล าก รมี ค ว าม ก ระตื อ รื อ ร้ น      
สนใจงาน และต้องการพัฒนาตนเองให้

+1 +1 +1 3 1 มีความสอดล้อง 
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ข้อค าถาม 
คะแนนผู้เชี่ยวชาญ 

∑R
 

IOC สรุป 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

เกิ ด ค ว าม ช า น าญ ใน ง าน ที่ ได้ รั บ
มอบหมาย 
6. จ านวนบุคลากรมีเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 3 1 มีความสอดล้อง 

ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ 
1. บุคลากรมีความรู้ทักษะและความ
ช านาญเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ 

+1 +1 +1 3 1 มีความสอดล้อง 

2.บุคลากรมีความโดดเด่น เชี่ยวชาญใน
การท างานที่รับผิดชอบ  

+1 +1 +1 3 1 มีความสอดล้อง 

3 .  บุ ค ล า ก ร มี ม นุ ษ ย สั ม พั น ธ์             
และจิตบริการ 

+1 +1 +1 3 1 มีความสอดล้อง 

4 . ผู้ บ ริห ารและบุ คลากรได้ รับการ
พัฒนาความรู้และเพ่ิมพูนประสบการณ์
ในการท างานอย่างต่อเนื่อง เช่น การ
ประชุม อบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน 
เป็นต้น 

+1 +1 +1 3 1 มีความสอดล้อง 

ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ 

1. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นเพ่ือพัฒนา
องค์กร 

+1 +1 +1 3 1 มีความสอดล้อง 

2. ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดี ในการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

+1 +1 +1 3 1 มีความสอดล้อง 

3. ผู้บริหารมีการสร้างขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 

+1 +1 +1 3 1 มีความสอดล้อง 

4. ผู้ บ ริ ห าร เป็ น ผู้ น าที่ มี วิ สั ย ทั ศ น์ 
สามารถสร้างนวัตกรรมในการบริหาร     
ที่สอดคล้องกับบริบทขององค์กร  

+1 +1 +1 3 1 มีความสอดล้อง 
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ข้อค าถาม 
คะแนนผู้เชี่ยวชาญ 

∑R
 

IOC สรุป 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

5. ผู้บริหารมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
สามารถสร้ า งแรงบั น ดาล ใจ ให้ กั บ
บุคลากรให้ทุ่มเทในการปฏิบัติงานเพ่ือ
องค์กรบรรลุผลส าเร็จ 

+1 +1 +1 3 1 มีความสอดล้อง 

6. ผู้ บั งคับบัญชามีการติดตามและ
ป ร ะ เมิ น ผ ล  ก าร ป ฏิ บั ติ ง าน ข อ ง
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

+1 +1 +1 3 1 มีความสอดล้อง 

ด้านค่านิยมร่วม 

1. มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายร่วมกัน 

+1 +1 +1 3 1 มีความสอดล้อง 

2. มีวิสัยทัศน์ขององค์กรร่วมกัน +1 +1 +1 3 1 มีความสอดล้อง 
3. ใช้ปรัชญาขององค์กรเป็นแนวทาง   
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

+1 +1 +1 3 1 มีความสอดล้อง 

4. มีการอุทิศตนให้แก่งานและองค์กร +1 +1 +1 3 1 มีความสอดล้อง 

5. มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน +1 +1 +1 3 1 มีความสอดล้อง 
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ภาคผนวก ฌ  
เกียรติบัตรการน าเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
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ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวอ าพร  บัวจีน 
วัน เดือน ปี เกิด 18 มีนาคม 2537 
สถานที่เกิด จังหวัดนครปฐม 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2561 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ    
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
พ.ศ. 2561 เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 166/4 หมู่ที ่2 ต าบลหนองดินแดง อ าเภอเมืองนครปฐม  
จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000   

 

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญรูปภาพ
	สารบัญแผนภูมิ
	บทที่ 1 บทนำ
	ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
	วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	ขอบเขตของการวิจัย
	นิยามศัพท์เฉพาะ
	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	กรอบแนวคิดในการวิจัย

	บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
	แนวคิดปัจจัย 7 ประการของแมคคินซีย์ (McKinsey)
	การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม
	แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง
	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	การเก็บรวบรวมข้อมูล
	การวิเคราะห์ข้อมูล

	บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม
	ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับ          บัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม
	ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและความคาดหวังที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม
	ตอนที่ 4 ผลความคิดเห็นที่มีต่อสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครปฐม

	บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
	สรุปผลการวิจัย
	อภิปรายผล
	ข้อเสนอแนะ

	รายการอ้างอิง
	ภาคผนวก
	ภาคผนวก ก รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย
	ภาคผนวก ข หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย
	ภาคผนวก ค หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัย
	ภาคผนวก ง หนังสือขอเก็บรวบรวมข้อมูล
	ภาคผนวก จ หนังสือขอสัมภาษณ์ผู้บริหารบัณฑิตศึกษา
	ภาคผนวก ฉ แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารบัณฑิตศึกษา
	ภาคผนวก ช แบบสอบถามอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
	ภาคผนวก ซ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
	ภาคผนวก ฌ  เกียรติบัตรการนำเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์

	ประวัติผู้เขียน

