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การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อ 1) ศึกษาการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์ของสถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 2) ศึกษาความคิดเห็นต่อยทุธศาสตร์การพฒันาสถาบนับณัฑิตพฒันบริ
หารศาสตร์ 3) เสนอแนวทางการขบัเคล่ือนวิสัยทัศน์ของสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
สําหรับประชากรท่ีใช้ในศึกษา ได้แก่ บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จาก
หน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบนั 25 หน่วยงาน จาํนวนประชาการทั้งส้ิน 719 คน โดยใชว้ิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบกาํหนดโควตา (Quota Selection) ตามสัดส่วนของหน่วยงาน และทาํการสุ่มตวัอยา่ง
แบบบงัเอิญ (Accidental Selection) เพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน จาํนวน 257 คน และทาํการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัคร้ังน้ี 

การวิเคราะห์ผลการศึกษาใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการพรรณาขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา และทาํการ
ทดสอบสมมติฐาน เพื่อหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
ไดแ้ก่ Pearson Chi-square สมการเส้นตรง (Linear Regression) แบบจาํลองทางเศรษฐมิติในรูป
สมการถดถอยเชิงซ้อน และประมาณค่าสมการโดยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด โดยใชว้ิธี Multiple  
Regression  

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุตวัระหว่าง 30 – 40 ปี อายงุานระหว่าง 5 - 
10 ปี สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สําหรับตาํแหน่งบริหารส่วนใหญ่ดํารง
ตาํแหน่งหัวหนา้งาน นอกจากนั้นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ยงัเป็นบุคลากรสายสนบัสนุน และสังกดั
คณะ/วิทยาลยั/สาํนกั  

ภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากเก่ียวกบัยทุธศาสตร์การพฒันาสถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ หากจาํแนกเป็นรายยุทธศาสตร์ ไดแ้ก่ ยุทธศาสตร์เก่ียวกบัการพฒันา
ระบบบริหารงานต่างๆ ของสถาบนั/ ภาพลกัษณ์ของสถาบนั  ยทุธศาสตร์เก่ียวกบัความเป็นเลิศทาง



(3) 
 

วิชาการ/ ความรับผิดชอบต่อสังคม  ยทุธศาสตร์การสรรหา/คดัเลือก และพฒันาบุคคลทุกกลุ่มให้มี
ขีดความสามารถสูง (Talent People) และยทุธศาสตร์การระดมทรัพยากร/ เครือข่ายความร่วมมือ/ 
ศูนยศึ์กษาและพฒันาวิชาการ ตามลาํดบั 

สําหรับภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเก่ียวกับการขับเคล่ือน
วิสยัทศัน์ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  โดย NIDA เป็นสถาบนัอุดมศึกษาแห่งชาติ ก่อตั้ง
จากพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชฯ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด ส่วน NIDA เป็นสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐแห่งเดียวในประเทศไทยท่ีทาํการสอนเฉพาะระดบั
บณัฑิตศึกษา  NIDA เป็นสถาบนัอุดมศึกษาชั้นนาํดา้นการบริหารการพฒันา NIDA มีความเป็นเลิศ
ในภารกิจหลักด้านการเรียนการสอน ด้านงานวิจัย และด้านการบริการวิชาการ และ NIDA 
ขบัเคล่ือนการดาํเนินภารกิจหลกัใหไ้ดม้าตรฐานสากล มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุตวั  อายุงาน  ระดบัการศึกษา  ตาํแหน่งบริหาร  
ประเภทของบุคลากร  และหน่วยงานท่ีสังกดัไม่มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อยทุธศาสตร์การ
พฒันาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนอายตุวั  อายุ
งาน  ระดบัการศึกษา  ตาํแหน่งบริหาร  และหน่วยงานท่ีสงักดัไม่มีความสมัพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อ
การขบัเคล่ือนวิสยัทศัน์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่
ประเภทของบุคลากรมีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์สถาบนับณัฑิตพฒั
นบริหารศาสตร์ อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อีกทั้ง ยุทธศาสตร์การพฒันาสถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์มีความสัมพนัธ์กับความคิดเห็นต่อการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เช่นกนั 

ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดเ้สนอแนวทางการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
4 ดา้น คือ ดา้นบุคลากร ดา้นการเงิน ดา้นการบริหารจดัการ และดา้นภารกิจหลกั อีกดว้ย 
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บทที ่1 

 
บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ถือกาํเนิดจากพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สถาบนัจึงน้อมนําพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 9 ซ่ึงพระราชทานแก่บณัฑิตทั้งหลายในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร คร้ังแรกของ
สถาบนั เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2513 มาเป็นแนวทางในการปฏิบติัภารกิจ โดยนําความรู้และ
คุณธรรม มาสร้างปัญญา สร้างจิตสาํนึก และความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ เพื่อให้เกิดการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดยมุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดบัให้เป็นสถาบนัการศึกษา
ของประเทศ ท่ีมีศกัยภาพพร้อมรับการเปล่ียนแปลงและสามารถแข่งขนัได้ในระดับสากล โดย
ขบัเคล่ือนภายใตว้ิสัยทศัน์ของสถาบนั ท่ีกาํหนดว่า “สถาบนัชั้นนาํแห่งชาติท่ีสร้างผูน้าํและองค์
ความรู้เพื่อการเปล่ียนแปลงในระดบัสากล” ประกอบดว้ยสาระสาํคญั 5 ประการ ดงัต่อไปน้ี 

1) ความเป็นสถาบนัชั้นนาํ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เป็นสถาบนัอุดมศึกษาชั้นนาํ
ดา้นการบริหารการพฒันา 

2) ความเป็นสถาบนัแห่งชาติ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เป็นสถาบนัอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

3) ความเป็นสถาบันท่ีได้มาตรฐานติดอันดับโลก สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
สามารถดาํเนินภารกิจหลกั ใหเ้ป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

4) ความเป็นสถาบนัท่ีมุ่งเน้นศาสตร์ดา้นการเปล่ียนแปลงและการพฒันา สถาบนับณัฑิต-
พฒันบริหารศาสตร์ เป็นสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐแห่งเดียวในประเทศไทยท่ีทาํการสอนเฉพาะระดบั
บณัฑิตศึกษา (สูงกวา่ปริญญาตรี) ในสาขาวิชาทางดา้นการบริหารการพฒันา ซ่ึงแตกต่างจากสถาบนั
อ่ืน 

5) ความเป็นสถาบนัท่ีมีความเป็นเลิศใน 3 ภารกิจหลกั สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ มี
ความเป็นเลิศในภารกิจหลกั คือ งานดา้นการวิจยั การจดัการศึกษา และการใหบ้ริการวิชาการ 
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ซ่ึงสถาบันได้สร้างแนวทางการขบัเคล่ือนวิสัยทัศน์ดังกล่าว โดยกาํหนดพนัธกิจและ
ยทุธศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการบรรลุวิสยัทศัน์ของสถาบนั   

ต่อมาในปีพ.ศ.2560 เน่ืองจากสถาบนัเลง็เห็นว่า วิสัยทศัน์เป็นส่ิงสาํคญั โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ในโลกยุคปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรใดท่ีมีวิสัยทศัน์มองเห็นอนาคตและ
ตั้งเป้าหมายไดอ้ยา่งชดัเจนยอ่มไดเ้ปรียบในการสร้างแรงดึงดูดในการผนวกคนมากมายใหม้าร่วมกนั
เป็นส่วนหน่ึงขององคก์รเพื่อร่วมกนัสร้างแรงขบัเคล่ือนนาํพาองคก์รไปสู่เป้าหมายและความสาํเร็จ
ร่วมกนั สถาบนัจึงไดมี้การทบทวนวิสัยทศัน์และหาแนวทางในการขบัเคล่ือนสถาบนัให้สามารถ
ดาํเนินงานภายใตว้ิสัยทัศน์ท่ีรองรับแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ท่ีมุ่งจะ
ขบัเคล่ือนภายใตว้ิสัยทศัน์ให้คนไทยทุกคนไดรั้บการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
ดาํรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของ
โลกศตวรรษท่ี 21 ดว้ยระบบและกระบวนการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ อีกทั้ง
สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15ปี ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2574) ท่ีว่า อุดมศึกษา
ตอ้งนาํการพฒันาประเทศ เป็นผูส้ร้างปัญญาให้กบัสังคม อุดมศึกษาตอ้งเป็นศูนยร์วมความรู้และ
ศาสตร์ท่ีนําไปสร้างทุนทางสังคม ก่อให้เกิดนวตักรรม ความรู้ งานวิจยั ท่ีเสนอทางเลือกในการ
แกปั้ญหาและการพฒันาประเทศในบริบทท่ีเปล่ียนแปลง อุดมศึกษาใหโ้อกาสและความเสมอภาคใน
การเขา้ถึงองคค์วามรู้และนวตักรรมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธฺผลต่อการเรียนรู้และการ
พฒันาวิชาการ ในปี พ.ศ. 2560 สถาบนัจึงไดมี้การเปล่ียนแปลงวิสัยทศัน์ของสถาบนัเป็น “สถาบนั
ชั้นนาํแห่งชาติท่ีสร้างผูน้าํและองคค์วามรู้ในระดบัสากลเพื่อการเปล่ียนแปลง” เน่ืองจากสถาบนัไม่มี
การเรียนการสอนระดบัปริญญาตรี ทาํให้ไม่ไดรั้บการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัโลก (Ranking) ดงันั้น 
สถาบนัจึงมุ่งเนน้การพฒันาให้ไดรั้บการรับรองมาตรฐานสากล เช่น AUN-QA, AACSB, EQUIS, 
TedQual, EdPEx, TQA, ISO  etc.  

ทั้งน้ี ภายใตว้ิสัยทศัน์ของสถาบนัขา้งตน้ สถาบนัดาํเนินงานโดยมียุทธศาสตร์การพฒันา
ระยะยาวของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 2551 – 2565 ดงัน้ี 

- ยุทธศาสตร์การสรรหา/คดัเลือก และพฒันาบุคคลทุกกลุ่มให้มีขีดความสามารถสูง 
(Talented People) สามารถขบัเคล่ือนสถาบนัไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลยัระดบัโลกได ้

- ยทุธศาสตร์การระดมทรัพยากรเพื่อการพฒันาสถาบนั 
- ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริหารงานต่าง ๆ ของสถาบนั ใหเ้อ้ือต่อการปฏิบติัภารกิจไปสู่

ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
- ยทุธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัองคก์ารภายนอก ทั้งในระดบัประเทศและ

ระดบันานาชาติ 
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- ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของสถาบนัใหม่ (Rebranding) 
- ยุทธศาสตร์การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการดา้นหลกัสูตร งานวิจยั และการบริการ

วิชาการท่ีมีความโดดเด่นและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคม 
- ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างบทบาทและความรับผดิชอบต่อสงัคม 
- ยทุธศาสตร์การพฒันาความเขม้แขง็ของศูนยพ์ฒันาวิชาการต่าง ๆ ของสถาบนั 
หากยุทธศาตร์ดงักล่าวมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของสถาบนั ย่อมเป็น

แนวทางใหส้ถาบนัสามารถขบัเคล่ือนวิสยัทศัน์ไปสู่การบรรลุเป้าหมายไดต่้อไป 
ดงันั้น สถาบนัจึงตอ้งศึกษาหาแนวทางในการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์ของสถาบนับณัฑิตพฒัน-

บริหารศาสตร์ว่าจะเป็นไปในทิศทางใด โดยศึกษาการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์ของสถาบนับณัฑิตพฒัน-
บริหารศาสตร์ ตลอดจนศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัยุทธศาสตร์ของสถาบนัว่ามีเหมาะสมและความ
สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของสถาบนัหรือไม่ เพื่อนาํผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการขบัเคล่ือน
วิสยัทศัน์ของสถาบนัต่อไป 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 

1.2.1  เพื่อศึกษาการขบัเคล่ือนวิสยัทศัน์ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
1.2.2  เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อยทุธศาสตร์การพฒันาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
1.2.3  เพื่อเสนอแนวทางการขบัเคล่ือนวิสยัทศันข์องสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 
1.3 ขอบเขตของการวจิยั 

 
ผูว้ิเคราะห์ไดก้าํหนดขอบเขตในการวิเคราะห์ไวด้งัน้ี 
1.3.1 ศึกษาการขับเคล่ือนวิสัยทัศน์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  และ

ยทุธศาสตร์การพฒันาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

1.3.2 ขอบเขตด้านผูต้อบแบบสอบถาม ผูว้ิจัยทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากบุคลากร
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถาบนั จาํนวน 25 หน่วยงาน ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

1.3.3 ขอบเขตดา้นระยะเวลา ระยะเวลาในการดาํเนินการวิเคราะห์2เดือน (เดือนกนัยายน 
ถึงเดือนตุลาคม 2560) 
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1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1.4.1 ทราบความคิดเห็นต่อยทุธศาสตร์การพฒันาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และ
การขบัเคล่ือนวิสยัทศัน์ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

1.4.2  สถาบนัมีแนวทางการขบัเคล่ือนวิสยัทศัน์ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

1.5.1 วิสยัทศัน์สถาบนั หมายถึง วิสยัทศัน์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ท่ีว่า “สถาบนั
ชั้นนาํแห่งชาติ ท่ีสร้างผุน้าํและองคค์วามรู้ในระดบัสากล เพื่อการเปล่ียนแปลง” 
1.5.2 ยุทธศาสตร์การพฒันาสถาบนั หมายถึง ยุทธศาสตร์การพฒันาสถาบนับณัฑิตพฒัน-

บริหารศาสตร์ 8 ยทุธศาสตร์ โดยจาํแนกเป็น 4 ดา้น คือ 
 1) ยทุธศาสตร์การสรรหา/คดัเลือก และพฒันาบุคคลทุกกลุ่มใหมี้ขีดความสามารถ

สูง (Talent People)  
2) ยุทธศาสตร์การระดมทรัพยากร/ เครือข่ายความร่วมมือ/ ศูนยศึ์กษาและพฒันา

วิชาการ 
3) ยทุธศาสตร์เก่ียวกบัการพฒันาระบบบริหารงานต่าง ๆ ของสถาบนั/ ภาพลกัษณ์

ของสถาบนั  
  4) ยทุธศาสตร์เก่ียวกบัความเป็นเลิศทางวิชาการ/ ความรับผดิชอบต่อสงัคม 



 
บทที ่2 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
2.1  แนวคดิเกีย่วกบั Thailand 4.0 กบัการศึกษาไทย 
 

ตารางที ่2.1 การขบัเคล่ือน Thailand 4.0 ตอ้งพฒันา มหาวิทยาลยัเป็น “มหาวิทยาลยั 4.0” 
 

Thailand 4.0 ประเทศในโลกทีห่น่ึง ภายในปี 2575 

สร้างความม่ันคงผ่าน Competitive 
Growth Engine 

สร้างความม่ันคงผ่าน  
Inclusive Growth Engine 

สร้างความยัง่ยนืผ่าน  
Green Growth Engine 

- การยกระดบัขีดความสามารถดา้น
การวิจยัและพฒันา 
- การสร้างคลสัเตอร์ทางดา้น
เทคโนโลยแีละนวตักรรม 
- การบ่มเพาะธุรกิจดา้นเทคโนโลย ี
การออกแบบและความคิด
สร้างสรรค ์
- การพฒันาวสิาหกิจท่ีขบัเคล่ือน
ดว้ยนวตักรรม 
- กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนใน
โครงการขนาดใหญ่ 
- การพฒันาทกัษะและงานใหม่เพื่อ
รองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต 
- การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ี
เอ้ืออาํนวยต่อการทาํธุรกิจ 
- การบริหารจดัการสมยัใหม่ 

- การสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
รูปแบบประชารัฐ 
- การสร้างคลสัเตอร์เศรษฐกิจระดบั
กลุ่มจงัหวดัและจงัหวดั 
- การสร้างเศรษฐกิจระดบัฐานรากใน
ชุมชน 
- การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสงัคม 
- การส่งเสริมและสนบัสนุนใหว้ิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มเขม้แขง็และ
สามารถแข่งขนัไดใ้นเวทีโลก 
- การยกระดบัขีดความสามารถ การ
เสริมสร้างทกัษะ และการเติมเตม็
ศกัยภาพของประชาชนใหท้นักบัพล
วตัรการเปล่ียนแปลงจากภายนอก 
- การจ่ายภาษีใหแ้ก่ผูท่ี้มีรายไดต้ ํ่ากวา่
เกณฑท่ี์กาํหนดแบบมีเง่ือนไข 

- การมุ่งเนน้ธุรกิจ การผลิต และ
การใชเ้ทคโนโลยท่ีีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 
- การมุ่งเนน้การใชพ้ลงังาน
ทดแทน 
- การปรับจากแนวคิดเดิมท่ีคาํนึง
ความไดเ้ปรียบดา้นตน้ทุน (Cost 
Advantage) เป็นหลกั มาสู่การ
คาํนึงถึงประโยชน์ท่ีไดจ้ากการลด
ความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนทั้งระบบ 
(Lost Advantage)  
- การส่งเสริมใหภ้าคเอกชนเป็น
องคก์รท่ีคิดดีทาํดี (Doing Good 
Doing Well) 

สร้างความเข้มแข็งจากภายใน เช่ือมสู่ประชาคมโลก 

แหล่งทีม่า : สุวิทย ์เมษินทรีย,์ 2559.  
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โดยมหาวิทยาลยั 4.0 ตอ้งเป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีศกัยภาพในการสร้างนวตักรรมต่อยอดจากงานวิจยั
พื้นฐานหรือประยกุต ์ทาํงานร่วมกนัเป็นเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างความแขง็แรงของระบบสร้างนวตักรรมของ
ประเทศ โดยเป็น 
  - มหาวิทยาลยั เป็นแกนนาํของเครือข่าย เนน้การวิจยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ ๆ ท่ีจาํเป็น
ต่อการพฒันาประเทศ การสร้างนวตักรรมขั้นสูง สร้างกาํลังคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Brain Power 
Development ของประเทศ 
  - มหาวิทยาลยัเฉพาะทาง เนน้การวิจยัและนวตักรรม รวมทั้งสร้างกาํลงัคนเฉพาะทางท่ี
เช่ียวชาญ 
  - มหาวิทยาลยัเชิงพื้นท่ี เน้นการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนหรือพื้นท่ีให้มีศกัยภาพ
สูงข้ึน ผลกัดนัการพฒันากลุ่มจงัหวดั รวมถึงการพฒันาจงัหวดั 4.0  
 

2.2 แนวคดิเกีย่วกบั (ร่าง) กรอบทศิทางแผนการศึกษาแห่งชาต ิ2560 - 2574  
 

มาตรา 54 ตามกฎหมาย ว่าดว้ยการศึกษาแห่งชาติซ่ึง อยา่งนอ้ยตอ้งมีบทบญัญติัเก่ียวกบัการจดัทาํ
แผนการศึกษาแห่งชาติ 
 

2.2.1 วสัิยทศัน์ของแผนการศึกษาแห่งชาต ิ
 

ใหค้วามสาํคญักบัการสร้างระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกลไก
หลกัของการพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย ์และรองรับการศึกษา การเรียนรู้ และความ
ทา้ทายท่ีเป็นพลวตัของโลกศตวรรษท่ี 21 
 

2.2.2 (ร่าง) ยุทธศาสตร์/แนวทางการพฒันาการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574 
มี 9 ยุทธศาสตร์ 

1) จดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  
2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการระดบัสถานศึกษา  
3) การกระจายอาํนาจไปสู่สถานศึกษา  
4) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสงัคม  
5) การปรับระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล  
6) การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา  
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7) การพฒันาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนการสอนการวดัและประเมินผลผูเ้รียน  
8) การผลิตและพฒันากาลงัคนเพื่อสนองตอบตลาดแรงงานและการพฒันาประเทศ 

(สถาบนั อาชีวศึกษา/สถาบนัอุดมศึกษา)  
9) การพฒันาคนตลอดช่วงชีวิต 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ท่ีคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในรัฐบาล พล.อ.ประยทุธ์ 
จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบอนุมติั นับเป็นกรอบเป้าหมายและทิศทางการจดัการศึกษาของ
ประเทศในการพฒันาศกัยภาพ และขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวยัให้เต็มตามศกัยภาพ สามารถ
แสวงหาความรู้และเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แผนการศึกษาแห่งชาติฉบบัน้ี หวงัจะขบัเคล่ือนภายใตว้ิสัยทศัน์ให้คนไทยทุก
คนไดรั้บการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดาํรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 ดว้ยระบบและกระบวนการจดัการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

เพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลกัษณะ ทกัษะและสมรรถนะ ท่ีสอดคลอ้งกบับทบญัญติั
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ และยทุธศาสตร์ชาติ เพื่อพฒันา
สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามคัคี และร่วมมือผนึกกาํลงัมุ่งสู่การ
พฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ท่ีสําคญั คือ เพื่อนาํประเทศไทยกา้วขา้มกบัดกัประเทศท่ีมีรายไดป้านกลาง และความเหล่ือมลํ้ า
ภายในประเทศลดลง 

โดยดาํเนินการระยะเร่งด่วน ปี พ.ศ. 2560 - 2561 จะเป็นการดาํเนินการของกระทรวงศึกษาธิการ 
(ศธ.) ประกอบดว้ย การจดัทาํฐานขอ้มูลผูเ้รียนรายบุคคลท่ีสามารถเช่ือมโยง แลกเปล่ียนและใชป้ระโยชน์
ร่วมกนัระหว่าง ศธ.และหน่วยงานอ่ืน รวมทั้งการขยายการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และการใช้
ประโยชน์จาก DLIT, DLTV การจดัอตัราดาํลงัครูให้ครบตามเกณฑ์ การพฒันาทกัษะ การคิดวิเคราะห์ 
แกปั้ญหา การปรับระบบการสอบ O-Net ใหเ้ป็นท่ียอมรับ 

รวมถึงการขบัเคล่ือนแผนสร้างความรู้ความเขา้ใจให้ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ได้ตระหนักถึง
ความสําคญัและพร้อมเขา้ร่วมในการผลกัดนัแผนการศึกษาชาติ 20 ปี สอดรับกบัความเช่ือมโยงระหว่าง
แผนการศึกษาชาติ ยทุธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาล 4.0 สู่การปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม 

กาํกบัไปถึงทุกหน่วยงานและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง จะตอ้งปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายต่าง ๆ ให้
เอ้ือต่อการขบัเคล่ือนการพฒันาการศึกษาในระดบัต่าง ๆ และสร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอยา่งกวา้งขวาง ทั้งระดบันโยบายและพื้นท่ี ใหพ้ร้อมเคล่ือน
ตวัเขา้กรอบดาํเนินงานท่ีวางไว ้4 ระยะ มีระยะเวลาช่วงละ 5 ปี คือ 
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                ระยะแรก ช่วง 5 ปีแรก ปี 2560 - 2564 เป็นการดาํเนินการตามยทุธศาสตร์ของแผนฯ ในเป้าหมาย
และตวัช้ีวดัท่ีไดก้าํหนดผลลพัธ์ไว ้โดยหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาจะตอ้งนาํยุทธศาสตร์ แนวทางการพฒันา 
เป้าหมายและตวัช้ีวดั ไปจดัทาํแผนพฒันาการศึกษาระยะ 5 ปี และจดัทาํรายละเอียดการดาํเนินการแต่ละปี
ในลกัษณะแผนปฏิบติัการประจาํปี เพื่อใหบ้รรลุผลตามท่ีกาํหนดไว ้
                ระยะท่ี 2 ปี 2565 - 2569 เป็นดาํเนินการตามเป้าหมายและตวัช้ีวดั ท่ีไดก้าํหนดผลลพัธ์ไว้
ในช่วง 5 ปีท่ีสอง ซ่ึงหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาจะต้องประมวลผลการดาํเนินการพฒันาการศึกษาตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ ในระยะเร่งด่วนและระยะ 5 ปีแรก และนํามาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงการ
ดาํเนินการ 
                ระยะท่ี 3 ปี 2570 - 2574 เป็นการดาํเนินการตามเป้าหมายและตวัช้ีวดัท่ีไดก้าํหนดผลลพัธ์ไว้
ในช่วง 5 ปีท่ีสาม โดยหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาตอ้งทบทวนยุทธศาสตร์ เป้าหมายและตวัช้ีวดั จากผลของ
การจดัการศึกษาในช่วง 10 ปีแรก และประเมินสภาวการณ์ของประเทศและของโลก เพื่อการปรับปรุงให้
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคม ตลาดงาน และการพฒันาประเทศ   
                ระยะสุดทา้ย ปี พ.ศ. 2575 - 2579 เป็นการดาํเนินการตามเป้าหมายและตวัช้ีวดัท่ีไดก้าํหนดผลลพัธ์
ไวใ้นช่วง 5 ปีท่ีส่ี โดยหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาตอ้งทบทวนยุทธศาสตร์ เป้าหมายและตวัช้ีวดั จากผลของ
การจดัการศึกษาในช่วง 15 ปีแรก และประเมินสภาวการณ์ของประเทศและของโลก เพื่อการปรับปรุงให้
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคม ตลาดงาน และการพฒันาประเทศ 

ทั้งหมดน้ีให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เร่งดาํเนินการตามแผนฯ และมีการ
ติดตามและประเมินผลเป็นระยะ ๆ เพื่อให้สามารถปรับปรุงแนวทางการดาํเนินการให้สอดคลอ้งกับ
สถานการณ์ท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงในอนาคต ทั้ งด้านเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดล้อม และ
เทคโนโลย ีรวมทั้งสร้างความเขา้ใจใหแ้ก่ทุกภาคส่วนอยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน 
                โดยมีกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574 ประกอบดว้ยยทุธศาสตร์ 6 ดา้น คือ 
                1) การจดัการศึกษาเพื่อความมัน่คงของสงัคมและประเทศชาติ โดยมีเป้าหมาย 

- คนทุกช่วงวยัมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

- คนทุกช่วงวยัในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละพ้ืนท่ีพิเศษ 
ไดรั้บการศึกษาและเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

- คนทุกช่วงวยัไดรั้บการศึกษา การดูแลและป้องกนัจากภยัคุกคามในชีวิตรูปแบบ
ใหม่ 

แผนงาน/โครงการสาํคญัเร่งด่วนในปีงบประมาณ 2560 - 2561 อาทิ โครงการสร้าง
จิตสาํนึกความรักในสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย/์ โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาในเขต
พฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และพ้ืนท่ีพิเศษ  
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                2) การผลิตและพฒันากาํลงัคน การวิจยั และนวตักรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั
ของประเทศ โดยมีเป้าหมาย 

- กาํลงัคนมีทกัษะและมีสมรรถนะตรงตามความตอ้งการของตลาดงานและการ
พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

- สถาบนัการศึกษาและหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาผลิตบณัฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญและ
เป็นเลิศเฉพาะดา้น 

- การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

แผนงาน/โครงการสําคญัเร่งด่วน ในปีงบประมาณ 2560 - 2561 อาทิ โครงการ
ประชารัฐเพื่อการผลิตและพฒันากาํลงัคนตามความตอ้งการของตลาดงานและประเทศ/ โครงการขบัเคล่ือน
กรอบคุณวฒิุแห่งชาติสู่การปฏิบติั 
                 3) การพฒันาศกัยภาพคนทุกช่วงวยั และการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมาย 

 - ผูเ้รียนมีทกัษะและคุณลกัษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย ทกัษะและคุณลกัษณะท่ี
จาํเป็นในศตวรรษท่ี 21 

- คนทุกช่วงวยัมีทกัษะความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานวิชาชีพ และพฒันาคุณภาพชีวิตไดต้ามศกัยภาพ 

- สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม /กระบวนการเรียนรู้
ตาม หลกัสูตรอยา่งมีคุณภาพและมาตรฐาน 

- แหล่งเ รียนรู้  ส่ือตําราเ รียน  นวัตกรรม  และส่ือการเ รียนรู้มี คุณภาพและ
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยไม่จาํกดัเวลาและสถานท่ี 

- ระบบและกลไกการวดัการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
- ระบบการผลิตครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาไดม้าตรฐานระดบัสากล 
- ครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
แผนงาน/โครงการสาํคญัเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2560 - 2561 อาทิ โครงการผลิตครู

เพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน / แผนงานส่งเสริมการจดัการศึกษาปฐมวยั                    
                 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา โดยมีเป้าหมาย 

- ผูเ้รียนทุกคนไดรั้บโอกาสและความเสมอภาคในการเขา้ถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
- การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษา สําหรับคนทุก

ช่วงวยั  
- ระบบขอ้มูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกตอ้ง เป็น

ปัจจุบนั เพื่อการวางแผนการบริหารจดัการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
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แผนงาน/โครงการสาํคญัเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2560 - 2561 อาทิ โครงการคดักรอง
และพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจาํเป็นพิเศษ/ โครงการจดัทาํฐานขอ้มูลรายบุคคลทุกช่วงวยั 
ทั้งดา้นสาธารณสุข สงัคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา 
                 5) การจดัการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยมีเป้าหมาย 

 - คนทุกช่วงวยั มีจิตสํานึกรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนาํ
แนวคิดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติั 

- หลกัสูตร แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม คุณธรรม จริยธรรม และการนอ้มนาํแนวคิดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติั 

- การวิจยัเพื่อพฒันาองคค์วามรู้และนวตักรรมดา้นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม   

แผนงาน/โครงการสาํคญัเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2560 - 2561 อาทิ โครงการนอ้มนาํ
ศาสตร์พระราชาสู่การพฒันาและเพ่ิมศกัยภาพคนทุกช่วงวยั / โครงการรักษโ์ลก รักษพ์ลงังาน  
                 6) การพฒันาประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการศึกษา โดยมีเป้าหมาย 

- โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจดัการการศึกษามีความคล่องตวั ชดัเจน 
และสามารถตรวจสอบได ้             

- ระบบการบริหารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 

 - ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาท่ีตอบสนองความตอ้งการ
ของประชาชนและพ้ืนท่ี กฎหมายและรูปแบบการบริหารจดัการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลกัษณะท่ี
แตกต่างกนัของผูเ้รียน สถานศึกษา และความตอ้งการกาํลงัแรงงานของประเทศ  

- ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย  ์และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็น
ธรรม สร้างขวญักาํลงัใจ และส่งเสริมใหป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ตามศกัยภาพ 

แผนงาน/โครงการสาํคญัเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2560 - 2561 อาทิ โครงการยกระดบั
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน 
(ICU)/โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเลก็ 

การขบัเคล่ือนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบติัคร้ังน้ี ใชว้ิธีสร้างความรู้ความเขา้ใจให้ทุกภาค
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญั และพร้อมเขา้ร่วมผลกัดนัแผนการศึกษาแห่งชาติไปสู่การปฏิบติั 
การขบัเคล่ือนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบติั สร้างช่องทางใหป้ระชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 
และมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอยา่งกวา้งขวาง ทั้งระดบันโยบายและพ้ืนท่ี (วิชเทพ ภาชาฤทธ์ิ. 2560) 
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2.3 แนวคดิเกีย่วกบั (ร่าง) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที ่3 (พ.ศ. 2560 - 2574)  
 

2.3.1 เจตนารมณ์แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที ่3 (พ.ศ. 2560 - 2574) 
1) อุดมศึกษาตอ้งนาํการพฒันาประเทศ เป็นผูส้ร้างปัญญาใหก้บัสงัคม  
2) อุดมศึกษาตอ้งเป็นศูนยร์วมความรู้และศาสตร์ท่ีนาํไปสร้างทุนทางสงัคม ก่อใหเ้กิด

นวตักรรม ความรู้ งานวิจยั ท่ีเสนอทางเลือกในการแกปั้ญหาและการพฒันาประเทศในบริบทท่ีเปล่ียนแปลง  
3) อุดมศึกษาใหโ้อกาสและความเสมอภาคในการเขา้ถึงองคค์วามรู้และนวตักรรมอยา่งมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการเรียนรู้และการพฒันาวิชาการ 
2.3.2 เป้าหมายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

พิจารณาจาก 5 องคป์ระกอบ 

1) การเขา้ถึงอุดมศึกษาของไทย (Accessibility): การรับนกัศึกษา Age Group, Non- Age 

Group 

2) ความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในการเขา้สู่ระบบอุดมศึกษา (Equity) : ผูเ้รียนมีโอกาส

เขา้ถึงการศึกษษท่ีมีคุณภาพ 

3) คุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา (Quality) : สมรรถนะบณัฑิต ความสมดุลของ Soft 

Skill และ Hard Skill 

4) ประสิทธิภาพการบริหารจดัการ (Efficiency) : ธรรมาภิบาลและการจดัสรรทรัพยากร 

5) การตอบสนองต่อบริบทท่ีเปล่ียนแปลง (Relevancy) : บณัฑิตและงานวิจยัตอบสนองต่อ

การพฒันาประเทศ 

2.3.3 แนวคดิการปรับเปลีย่นระบบอุดมศึกษาเพือ่การเปลีย่นแปลง (4-Re) 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.1  แนวคิดการปรับเปล่ียนระบบอุดมศึกษาเพื่อการเปล่ียนแปลง (4-Re) 

แหล่งทีม่า:  สุวิทย ์เมษินทรีย,์ 2559.  
 

Reorientation

Reprofiling

Restructuring Reorganization



12 

 

2.3.4 เป้าหมายเม่ือส้ินแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที ่3 

1) สดัส่วนวิทยาศาสตร์ต่อสงัคมศาสตร์ (Science : Humanity) = 60 : 40 

2) Global University Ranking in Top 200 = 5 University 

3) English proficiency = Top 5 in Asia 

2.3.5 ส่ิงทีสั่งคมจะได้รับ (Deliverables) 

1) โอกาสในการเขา้ถึงผลผลิตจากทุกพนัธกิจอุดมศึกษาท่ีมีคุณภาพของทุกภาคส่วน 

(Accessibility and Equity) 

2) ทุนทางสงัคมใหเ้กิดผูน้าํทางความคิดท่ีนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงสงัคมท่ีดีข้ึน (Quality and 

Efficiency) 

3) องคค์วามรู้และนวตักรรมท่ีเสนอทางเลือกและตอบโจทยส์งัคม เพื่อการพฒันาประเทศใน

บริบทท่ีเปล่ียนแปลง (Relevancy) 

 

2.4 ข้อมูลเกีย่วกบัสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์มีสถานภาพเป็นหน่วยงานระดับกรม ในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐแห่งเดียวในประเทศไทยท่ี

ทาํการสอนเฉพาะระดบั บณัฑิตศึกษา (สูงกวา่ปริญญาตรี) โดยเนน้หนกัในสาขาวิชาทางดา้นการบริหารการ

พฒันา นอกจากน้ียงัมีหน้าท่ีในดา้นการวิจยั ฝึกอบรม และให้บริการทางวิชาการดา้นอ่ืน ๆ แก่หน่วยงาน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน และประชาชนทัว่ไป 

2.4.1 ปรัชญา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดตั้ งข้ึนตามพระราชดําริของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2509 เน่ืองจากทรงเห็นว่า การพฒันาประเทศในขณะนั้น 

มีความจาํเป็นท่ีตอ้งมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถมาช่วยกนัพฒันาดงัพระราชปรารภท่ีว่า ประเทศไทย

มีความจาํเป็นท่ีตอ้งผลิตผูเ้ช่ียวชาญสถิติ และผูเ้ช่ียวชาญในสาขาอ่ืน ๆ เพื่อประโยชน์ในการพฒันาเศรษฐกิจ

ของประเทศ เม่ือไดก่้อตั้งสถาบนัข้ึนแลว้ตามพระราชดาํริ สถาบนัไดก้าํหนดตราสัญลกัษณ์ของสถาบนัเป็น

รูปกงลอ้คลา้ยธรรมจกัร ภายในดวงตราสัญลกัษณ์มีรูปคบเพลิง 8 อนั ส่ือความหมายถึง มรรคแปด ซ่ึง

หมายถึงหลกัธรรมท่ีสาํคญัของพระพทุธศาสนาท่ีใชเ้ป็นแนวทางไปสู่การพน้ทุกขด์ว้ยการใชปั้ญญา สถาบนั
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บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จึงเห็นสมควรใชแ้นวทางของมรรคแปด มาเป็นกรอบแนวคิดของปรัชญาท่ีพึง

ยดึถือสาํหรับการทาํงานของบุคลากรของสถาบนั โดยกาํหนดเป็นปรัชญาของสถาบนัว่า “สร้างปัญญา เพื่อ

การเปล่ียนแปลง” (WISDOM for Change) 

2.4.2 ปณธิาน 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ถือกาํเนิดจากพระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดชฯ สถาบนัจึงนอ้มนาํพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ซ่ึงพระราชทานแก่

บณัฑิตทั้งหลายในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร คร้ังแรกของสถาบนั เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2513 มาเป็น

แนวทางในการปฏิบัติภารกิจ โดยนําความรู้และคุณธรรม มาสร้างปัญญา สร้างจิตสํานึก และความ

รับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ เพื่อให้เกิดการพฒันาอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพ

การศึกษา เพื่อยกระดบัให้เป็นสถาบนัการศึกษาของประเทศ ท่ีมีศกัยภาพพร้อมรับการเปล่ียนแปลงและ

สามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล ขอ้ความตามพระบรมราโชวาท ซ่ึงสถาบนันอ้มนาํมาใชเ้ป็นปณิธานของ

สถาบนั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

...ท่านทั้งหลายท่ีสาํเร็จการศึกษาจากสถาบนัแห่งน้ี เป็นผูท่ี้เช่ือไดว้่า มีความรู้ความสามารถสูง จึง

เป็นท่ีหวงัของคนไทยทั้ งชาติ รวมทั้ งของข้าพเจ้าด้วย ท่ีจะได้อาศัยความรู้ ความคิด สติปัญญา และ

ความสามารถ ในอนัท่ีจะนาํพาประเทศชาติใหก้า้วไปสู่ความมัน่คง และสมบูรณ์พนูสุข ขอใหท่้านรับหนา้ท่ี

อนัมีเกียรติน้ีดว้ยความมัน่ใจ ตั้งใจและบริสุทธ์ิใจ แลว้ร่วมกนัปฏิบติัหนา้ท่ีนอ้ยใหญ่ให้ลุล่วงไป ดว้ยความ

ขยนัหมัน่เพียรและดว้ยความสุจริต เท่ียงตรง ทั้งต่อตนเองและต่อประชาชน 

2.4.3 วสัิยทศัน์ 

“สถาบนัชั้นนาํแห่งชาติท่ีสร้างผูน้าํและองคค์วามรู้ในระดบัสากล เพื่อการเปล่ียนแปลง” วิสยัทศัน์

ของสถาบนั ประกอบดว้ยสาระสาํคญั 5 ประการ ดงัต่อไปน้ี : 

1. ความเป็นสถาบนัชั้นนาํ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เป็นสถาบนัอุดมศึกษาชั้น

นาํดา้นการบริหารการพฒันา 

2. ความเป็นสถาบนัแห่งชาติ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เป็นสถาบนัอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

3. ความเป็นสถาบนัท่ีไดม้าตรฐานสากล สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ สามารถ

ดาํเนินภารกิจหลกั ใหเ้ป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 
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4. ความเป็นสถาบนัท่ีมุ่งเน้นศาสตร์ด้านการเปล่ียนแปลงและการพฒันา สถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เป็นสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐแห่งเดียวในประเทศไทยท่ีทาํการสอนเฉพาะระดบั

บณัฑิตศึกษา (สูงกวา่ปริญญาตรี) ในสาขาวิชาทางดา้นการบริหารการพฒันา ซ่ึงแตกต่างจากสถาบนัอ่ืน 

5. ความเป็นสถาบนัท่ีมีความเป็นเลิศใน 3 ภารกิจหลกั สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

มีความเป็นเลิศในภารกิจหลกั คือ งานดา้นการวิจยั การจดัการศึกษา และการใหบ้ริการวิชาการ 

2.4.4 พนัธกจิ 

เพื่อใหบ้รรลุวสิยัทศัน์ท่ีกาํหนดไวข้องสถาบนั จึงกาํหนดพนัธกิจท่ีตอ้งดาํเนินการไว ้ดงัต่อไปน้ี 

1) สร้างผูน้าํท่ีมีปัญญาคู่คุณธรรมเพ่ือพฒันาประเทศ 

2) สร้างองคค์วามรู้ ศึกษาวจิยั ดา้นการบริหารการพฒันา 

3) สร้างงานบริการวิชาการท่ีมีคุณค่าต่อการพฒันาประเทศ 

4) สร้างเสริมค่านิยมและจิตสาํนึกมุ่งมัน่พฒันาประเทศ บนพื้นฐานความเขม้แขง็ของ

ศิลปวฒันธรรมไทย 

5) สร้างเสริมการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล โดยให้คุณค่ากบัการพฒันา

และการมีส่วนร่วมของบุคลากร 

6) สร้างประโยชน์ใหก้บัสงัคมเพื่อใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

โดยสรุปพนัธกิจของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ คือ การมุ่งเน้นการผลิตบณัฑิตระดับ

บณัฑิตศึกษาท่ีมีภาวะผูน้าํ พฒันาองคค์วามรู้ งานวิจยั และให้บริการวิชาการ ดา้นการบริหารการพฒันา 

เพื่อใหบุ้คลากรของประเทศมีศกัยภาพเพียงพอในการพฒันาประเทศใหเ้จริญกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยนื 

2.4.5 ยุทธศาสตร์การพฒันาระยะยาวของสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 2551 – 2565 

1) ยทุธศาสตร์การสรรหา/คดัเลือก และพฒันาบุคคลทุกกลุ่มใหมี้ขีดความสามารถสูง 

(Talented People) สามารถขบัเคล่ือนสถาบนัไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลยัระดบัโลกได ้

2) ยทุธศาสตร์การระดมทรัพยากรเพื่อการพฒันาสถาบนั 

3) ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริหารงานต่าง ๆ ของสถาบนั ใหเ้อ้ือต่อการปฏิบติั

ภารกิจไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

4) ยทุธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัองคก์ารภายนอก ทั้งใน

ระดบัประเทศและระดบันานาชาติ 

5) ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของสถาบนัใหม่ (Rebranding) 
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6) ยทุธศาสตร์การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการดา้นหลกัสูตร งานวิจยั และการ

บริการวิชาการท่ีมีความโดดเด่นและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคม 

7) ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างบทบาทและความรับผดิชอบต่อสงัคม 

8) ยทุธศาสตร์การพฒันาความเขม้แขง็ของศูนยพ์ฒันาวิชาการต่าง ๆ ของสถาบนั 

 

2.5 แนวคดิเกีย่วกบัการขบัเคลือ่นองค์กรด้วย “วสัิยทศัน์” 

วิสัยทศัน์ เป็นเร่ืองท่ีกล่าวกนัมาเป็นเวลานานถึงความสําคญัในการนาํพาองค์กรไปสู่ความ

ความสําเร็จในเป้าหมายท่ีตั้ งใจทั้งในด้านผลกาํไรและภาพรวมของการเจริญเติบโตภายในองค์กร ดัง

ผลการวิจยัมากมายท่ีพิสูจน์แลว้ว่าองค์กรใดท่ีมีวฒันธรรมองค์กรท่ีเขม้แข็ง โดยมีพื้นฐานมาจากการมี

วิสยัทศัน์และค่านิยมร่วมกนัในบริษทันั้นจะมีผลดาํเนินงานท่ีเหนือกวา่คู่แข่งในตลาดอยา่งมาก 

อย่างไรก็ตามเรากลบัพบว่าสภาพการดาํเนินงานขององค์กรในปัจจุบนักลบัหลงลืมและละเลย

ความสาํคญัในการสร้างวิสยัทศัน์ขององคก์รไปอยา่งน่าเสียดายไม่ว่าจะเป็นองคก์รในภาครัฐหรือเอกชน ดงั

เห็นไดจ้ากผลการดาํเนินงานท่ีลม้เหลวขององคก์รต่าง ๆ อาทิ 

...องค์กรภาครัฐท่ีฝากผลงานอนัแสดงถึงความไร้วิสัยทศัน์ผ่านโครงการต่างๆ มากมายท่ีผลาญ

งบประมาณชาติไปมากมายโดยหาประโยชน์ไม่ได ้

...องคก์รภาคธุรกิจท่ีไม่สามารถปรับตวัให้อยูร่อดไดท่้ามกลางการแข่งขนัท่ีรุนแรงในโลกปัจจุบนั

จนตอ้งปิดตวัไปอยา่งมากมาย 

สาเหตุสําคญัอาจเน่ืองมาจากความหลงลืม ละเลย หรือมวัสาละวนกบัการทาํงานตามระบบ ให้

สําเร็จไปวนั ๆ โดยไม่ได้มองไปถึงภาพอนาคตว่าสังคมมีการเปล่ียนแปลงอย่างไร เป้าหมาย วิธีการ

ดาํเนินงาน ส่ิงท่ีองคก์รกาํลงัทาํอยูใ่นปัจจุบนันั้น มีความสอดคลอ้งและรองรับต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน

หรือไม่ส่งผลให้องค์กรจาํนวนมากเพิกเฉยในความสําคญัของการสร้างวิสัยทศัน์ภายในองค์กร จนตอ้ง

เผชิญหนา้กบัผลการดาํเนินงานท่ีลม้เหลวดงัเห็นไดจ้ากผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน 

ทั้ง ๆ ท่ีในความเป็นจริงแลว้การมีวิสัยทศัน์เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นสาํหรับผูท่ี้ปรารถนาความสาํเร็จในโลก

ยคุปัจจุบนั ผูบ้ริหารท่ีขาดวิสัยทศัน์จะไม่สามารถปรับตวัและนาํองคก์รเพื่อเผชิญการเปล่ียนแปลงเหล่านั้น

ไดแ้ละส่งผลต่อความลม้เหลวในท่ีสุด 
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วิสยัทศัน์ เปรียบไดก้บัภาพแห่งความใฝ่ฝันความตอ้งการในอนาคตท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนในปัจจุบนั

ซ่ึงเป็นภาพท่ียิง่ใหญ่ตระการตาสะทอ้นความคิดเชิงรุกและเช่ือมัน่วา่ภาพนั้นสามารถเป็นไปไดจ้นส่งผลเป็น

การลงแรงกระทาํอยา่งมุ่งมัน่จนกวา่จะสาํเร็จ 

องคก์รใดท่ีเห็นคุณค่าของการมีวิสัยทศัน์องคก์รนั้นยอ่มสามารถขบัเคล่ือนไปไดอ้ยา่งมีพลงัในการ

ดาํเนินการใหบ้รรลุสู่เป้าหมายท่ีตั้งใจ 

2.5.1 ความสําคญัของวสัิยทศัน์ทีมี่ต่อองค์กรน้ัน 

1) เกิดการดึงดูดคนท่ีมีความสามารถมาร่วมองคก์ร คนจาํนวนมากชอบเป็นผูต้ามมากกว่า

ผูน้าํจึงตอ้งการการนาํทิศทาง องคก์รใดมีผูน้าํท่ีมีมีวิสัยทศัน์องคก์รนั้นย่อมดึงดูดคนท่ีมีคุณภาพให้อยาก

มาร่วมผกูพนัตวัและทาํงานร่วมกนั 

2) เกิดพลงัขบัเคล่ือนองคก์ร องคก์รท่ีมีวิสยัทศัน์จะเป็นองคก์รท่ีทรงพลงัเพราะสมาชิกใน

องคก์รแต่ละคนจะมีจุด Focus ในการทาํงานอย่างชดัเจนและสามารถทุ่มพลงัลงไปไดอ้ย่างตรงจุด รู้ว่า

ขา้งหนา้จะเป็นอยา่งไรเตม็ไปดว้ยความคาดหวงัและรู้วา่จะตอ้งทาํส่ิงใด 

3) เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจา้ขององคก์ร วิสยัทศัน์เป็นภาพชดัท่ีเป็นจุดสนใจและเป็น

ดงัจุดสูงสุดของการทาํงาน องคก์รใดมีวิสัยทศัน์ยอ่มเป็นการรวมใจคนในองคก์รไปยงัจุดมุ่งหมายเดียวกนั 

มีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์รและมีความรู้สึกร่วมหากองคก์รไปถึงความสาํเร็จ 

4) เกิดการวางแผนและจดัระบบงาน เน่ืองจากวิสัยทศัน์ส่งผลใหเ้รารู้ว่าควรไปทิศทางใดท่ี

ชดัเจน ซ่ึงเป็นผลดีต่อองคก์รในการริเร่ิมการวางแผนงานต่าง ๆ ทั้งแผนกลยทุธ์ (Strategic Plan) และแผน

ปฏิบติังาน (Operational Plan) เพื่อมุ่งไปสู่วิสัยทศัน์นั้น รวมทั้งส่งผลให้การจดัเรียงลาํดบัความสําคญั

ก่อนหลงัของส่ิงท่ีเราทาํอยูน่ั้นเป็นไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5) เกิดการประเมินองคก์รในทางปฏิบติั องคก์รท่ีมีภาพวิสัยทศัน์ชดัเจนยอ่มส่งผลดีต่อการ

ประเมินองคก์รในระยะต่าง ๆ เน่ืองจากวิสัยทศัน์ท่ีชดัยอ่มส่งผลให้เรามีมาตรฐานการประเมินท่ีชดัตามไป

ดว้ย อาทิ มีอะไรท่ีขาดหายไป อะไรท่ีตอ้งแกไ้ขพฒันา ส่งผลให้องคก์รมีการประเมินตนเองอยูต่ลอดเวลา 

เพื่อไปสู่ภาพวิสยัทศัน์ท่ีวางไวไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว 

6) เกิดการพฒันาองคก์รอย่างต่อเน่ือง เพื่อไปสู่วิสัยทศัน์ท่ีตั้งใจโดยมีการพฒันาองคก์ร

อย่างต่อเน่ือง เม่ือพบว่ามีความผิด มีความบกพร่อง ย่อมคิดวิธีป้องกนัจากส่ิงท่ีผิดพลาดมาแลว้ในอดีตได้



17 

 

รวมทั้งการแกไ้ขส่ิงผิดพลาดท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัเพื่อพฒันาองคก์รให้ดีข้ึนเร่ือย  ๆ จนกว่าวิสัยทศัน์ท่ีตั้งใจไว้

จะบรรลุผลสาํเร็จ 

นอกจากน้ีองคก์รท่ีมีวิสยัทศัน์ยงัส่งผลดีต่อสมาชิกในองคก์รดว้ยเช่นกนั กล่าวคือ 

1) กระตุน้ให้สมาชิกมีเป้าหมายส่วนตวัในการทาํงาน วิสัยทศัน์สามารถเกิดไดจ้ากการรับ

ทอดวิสัยทศัน์จากผูอ่ื้น ดงันั้นหากองคก์รใดมีวิสัยทศัน์สมาชิกในองคก์รยอ่มไดรั้บวิสัยทศัน์ขององคก์รมา

เป็นของส่วนตวัดว้ย การทาํงานในองคก์รท่ีมีวิสัยทศัน์จึงเป็นกาํไรชีวิตเพราะทาํให้เราเป็นคนท่ีมีวิสัยทศัน์

ในการดาํเนินชีวิตอนันาํมาซ่ึงความสาํเร็จทั้งในชีวิตส่วนตวัและในภาพรวมขององคก์ร 

2) สมาชิกไดข้ยายศกัยภาพจนเตม็ความสามารถ การมีวิสัยทศัน์เป็นการสร้างแรงกระตุน้

และแรงจูงใจให้เรามีความพยายามมากกว่าปกติในการไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งใจ วิสัยทศัน์ทาํให้คนตอ้งเหยียด

ออกและทาํเตม็ศกัยภาพ หากวิสยัทศัน์ท่ีตั้งไวมี้ความยิง่ใหญ่และชดัเจนมากเพียงใดยิง่ส่งผลเป็นแรงผลกัดนั

ใหเ้ราขยายศกัยภาพในชีวิตอยา่งเตม็ท่ีเตม็กาํลงัมากข้ึนเท่านั้น โดยองคก์รท่ีมีวิสัยทศัน์ยอ่มส่งผลใหส้มาชิก

ในองคก์รถูกกระตุน้ให้เหยียดความสามารถและศกัยภาพท่ีซ่อนอยู่ภายในออกมาใชอ้ยู่ตลอดเวลาอนัเป็น

การสร้างทีมงานท่ีมีคุณภาพใหเ้กิดข้ึนภายในองคก์ร 

3) สมาชิกมุ่งมัน่ทาํงานจนวิสัยทศัน์สาํเร็จ วิสัยทศัน์ทาํใหม้องไปยงัภาพอนาคตท่ีสดใสท่ี

วางไว ้และไม่จบัจอ้งสาละวนอยูก่บัปัญหาต่าง ๆ ท่ีมารุมลอ้มรอบดา้น แต่มุ่งมัน่ฝ่าฟันไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว้

อย่างไม่ลดละ เช่นเดียวกบัมา้แข่งท่ีถูกสวมหน้ากากให้มองขา้งหน้าอย่างเดียวแมม้นัอาจวิ่งจนหกลม้ลง

ระหวา่งการแข่งขนัแต่มนัจะลุกข้ึนและมองไปยงัเป้าหมายท่ีอยูข่า้งหนา้และวิ่งต่อไปจนเขา้เสน้ชยั 

วิสัยทศัน์จึงเป็นส่ิงสาํคญัสาํหรับองคก์รทุกแห่งท่ีปรารถนาความสาํเร็จ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในโลกยคุ

ปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  องคก์รใดท่ีมีวิสัยทศัน์มองเห็นอนาคตและตั้งเป้าหมายไดอ้ย่าง

ชดัเจนยอ่มไดเ้ปรียบในการสร้างแรงดึงดูดในการผนวกคนมากมายใหม้าร่วมกนัเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร เพื่อ

ร่วมกนัสร้างแรงขบัเคล่ือนนาํพาองคก์รไปสู่เป้าหมาย และความสาํเร็จร่วมกนั (เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ,  

2560) 

 

2.6 แนวคดิเกีย่วกบัยุทธศาสตร์ 

ยทุธศาสตร์  หมายถึง แนวทางในการบรรลุจุดหมายของหน่วยงาน ดงันั้น  จุดหมายจึงเป็นส่ิงท่ี

สาํคญัยิง่ในการจดัทาํยทุธศาสตร์ โดยผูจ้ดัทาํจาํเป็นตอ้งกาํหนด  จุดหมายของหน่วยงานใหช้ดัเจน เพื่อให้

ยทุธศาสตร์ท่ีไดอ้อกมานั้นตรงตามความตอ้งการ และดาํเนินไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง 
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2.6.1  ขั้นตอนการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ 

1) ขั้นตอนแรกในการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ คือ ขั้นตอนของการกาํหนดพนัธกิจ (Mission) 

พนัธกิจ หมายถึง กรอบ หรือขอบเขตการดาํเนินงานของหน่วยงาน การกาํหนดพนัธกิจ 

สามารถทาํไดโ้ดย นาํภารกิจ (หรือหนา้ท่ีความรับผิดชอบ) แต่ละขอ้ท่ีหน่วยงานไดรั้บมอบหมายตั้งแต่แรก

ก่อตั้ ง มาเป็นแนวทาง ทั้ งน้ี ผูจ้ ัดทาํต้องกาํหนดให้ชัดเจนว่าพนัธกิจแต่ละขอ้มีความหมายครอบคลุม

ขอบเขตแค่ไหน และแต่ละขอ้มีความแตกต่างกนัอยา่งไร  เพื่อใหก้ารจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ในขั้นตอนต่อไป

เป็นไปอยา่งสะดวกและถูกตอ้ง 

2) ขั้นตอนต่อมา คือ ขั้นตอนของการกาํหนดวิสยัทศัน์ (Vision) ใหก้บัหน่วยงาน  

วิสัยทศัน์ หมายถึง ส่ิงท่ีเราตอ้งการให้หน่วยงานเป็น ภายในกรอบระยะเวลาหน่ึง ๆ โดย

การจดัทาํวิสัยทศัน์ของหน่วยงาน ควรกระทาํเม่ือเราไดก้าํหนดพนัธกิจของหน่วยงานเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

จากนั้น จึงนาํพนัธกิจทั้งหมด มาพิจารณาในภาพรวม ว่าหน่วยงานจกัตอ้งดาํเนินการในเร่ืองใดบา้ง และ

เพื่อใหห้น่วยงานสามารถบรรลุพนัธกิจไดค้รบถว้นทุกขอ้ หน่วยงานตอ้งมีความเป็นเลิศในดา้นใด หรือควร

มุ่งเนน้ไปในทิศทางใด 

3) ขั้นตอนท่ีสาม คือ การกาํหนดประเดน็ยทุธศาสตร์ (Strategy Issue) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ หมายถึง ประเด็นหลกัท่ีตอ้งคาํนึงถึง ตอ้งพฒันา ตอ้งมุ่งเนน้ ประเด็น

ยุทธศาสตร์น้ี สามารถทาํไดโ้ดยการนาํพนัธกิจแต่ละขอ้มาพิจารณาว่าในพนัธกิจแต่ละขอ้นั้นหน่วยงาน

ตอ้งการดาํเนินการในประเด็นใดเป็นพิเศษ และหลงัจากไดด้าํเนินการดงักล่าวเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ตอ้งการ

ใหเ้กิดผลการเปล่ียนแปลงในทิศทางใด 

ทั้งน้ี ในการจดัทาํประเด็นยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงานนั้น จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งนาํ

แผนบริหารราชการแผน่ดินของกระทรวงตน้สงักดัมาเป็นหลกัประกอบการพิจารณาดว้ย 

4) ขั้นตอนท่ีส่ี คือ การกาํหนดเป้าประสงค ์(Goal) ของแผนยทุธศาสตร์ 

เป้าประสงค ์หมายถึง ส่ิงท่ีหน่วยงานปรารถนาจะบรรลุ โดยตอ้งนาํประเด็นยทุธศาสตร์มา

พิจารณาว่า หากสามารถดาํเนินการจนประสบความสาํเร็จตามประเด็นยทุธศาสตร์แต่ละขอ้แลว้ ใครเป็นผู ้

ไดรั้บผลประโยชน์ และไดรั้บประโยชน์อย่างไร ยกตวัอย่างเช่น เป้าประสงคข์องกรมสรรพากร ประการ

หน่ึง คือ รัฐมีรายไดจ้ากการจดัเก็บภาษีเพียงพอในการพฒันาประเทศในดา้นต่าง  ๆ จากตวัอยา่งน้ี ผูไ้ดรั้บ

ประโยชน์ คือ ภาครัฐ โดยไดป้ระโยชน์คือ สามารถจดัเก็บภาษีไดม้ากพอท่ีจะนาํไปพฒันาประเทศในดา้น

ต่าง  ๆ ได ้นัน่เอง 
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5) ขั้นตอนท่ีหา้ คือขั้นตอนของการสร้างตวัช้ีวดั (Key Performance Identification) 

ตวัช้ีวดั หมายถึง ส่ิงท่ีจะเป็นตวับ่งช้ีว่าหน่วยงานสามารถปฏิบติังานบรรลุเป้าประสงคท่ี์

วางไวไ้ดห้รือไม่ ขั้นตอนน้ี เราจะตอ้งพิจารณาหาปัจจยัท่ีเป็นตวับ่งช้ีดงักล่าว และตอ้งใชถ้อ้ยคาํท่ีชดัเจน ทั้ง

ในแง่ของคาํจาํกดัความและการระบุขอบเขต เช่น “จาํนวนสมาชิกท่ีเขา้ร่วมโครงการในหน่ึงเดือน” เป็นตน้ 

โดยตวัช้ีวดัน้ีจะถูกนาํเป็นหลกัในการกาํหนดค่าเป้าหมายในลาํดบัต่อไป 

6) ขั้นตอนท่ีหก คือ ขั้นตอนของการกาํหนดค่าเป้าหมาย (Target) 

ค่าเป้าหมาย หมายถึง ตวัเลข หรือค่าของตวัช้ีวดัความสําเร็จ ท่ีหน่วยงานตอ้งการบรรลุ

ขั้นตอนน้ี เป็นขั้นตอนของการกาํหนด หรือ ระบุวา่ ในแผนงานนั้น  ๆ หน่วยงานตอ้งการทาํอะไร ใหไ้ดเ้ป็น

จาํนวนเท่าไร และภายในกรอบระยะเวลาเท่าใด จึงจะถือวา่บรรลุเป้าหมาย เช่น ตอ้งผลิตนกัสงัคมสงเคราะห์

เพิ่มเป็นจาํนวน 1,250 คน ภายในระยะเวลา 5 ปี เป็นตน้ 

7) ขั้นตอนสุดทา้ย คือ ขั้นตอนของการกาํหนดกลยทุธ์ (Strategy) 

กลยทุธ์ หมายถึง ส่ิงท่ีหน่วยงานจะดาํเนินการเพ่ือใหบ้รรลุเป้าประสงค ์โดย  กลยทุธ์น้ี จะ

กาํหนดข้ึนจากการพิจารณาปัจจยัแห่งความสาํเร็จ (Critical Success Factors) เป็นสาํคญั กล่าวคือ ตอ้ง

พิจารณาว่าในการท่ีจะบรรลุเป้าประสงค์ขอ้หน่ึง  ๆ นั้น มีปัจจัยใดบ้างท่ีมีผลต่อความสําเร็จ และเรา

จาํเป็นตอ้งทาํอยา่งไร จึงจะไปสู่จุดนั้นได ้

 

2.6.2  การเขียนแผนทียุ่ทธศาสตร์ (Strategy Map) 

การเขียนแผนท่ียุทธศาสตร์ นั้น เป็นการนาํเอาแนวความคิดเร่ือง Balance Scorecard หรือการ

บริหารงานเพ่ือให้เกิดผลสําเร็จอย่างรอบด้าน และเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน มาเขียนเป็นแผนภาพแสดง

ความสัมพนัธ์ของมิติต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยแผนท่ียุทธศาสตร์จะเป็นเสมือน แผนท่ีท่ีจะคอยนาํ

ทางหน่วยงานใหส้ามารถปฏิบติังานจนบรรลุเป้าหมายยทุธศาสตร์ท่ีวางไวไ้ด ้

 ตวัอยา่ง การบริหารงานของภาคเอกชน มกัจะมุ่งเนน้ความสาํเร็จในดา้นต่าง  ๆ คือ     

1) Customer Perspective 

  2) Financial Perspective 

    3) Internal business Perspective 

    4) Learning and Growth Perspective 
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ส่วนการบริหารงานในภาครัฐซ่ึงเป็นหน่วยงานหรือองคก์รท่ีจดัตั้งข้ึนมิใช่เพื่อจุดประสงคใ์นการ

แสวงหาผลกาํไร ก็จะมีมิติท่ีมุ่งเนน้ให้ความสาํคญัแตกต่างกนัไป โดยการบริหารงานของภาครัฐจะมุ่งเนน้

ความสาํเร็จในดา้นต่าง  ๆ คือ 

1)  ดา้นประสิทธิผล 

2)  ดา้นคุณภาพการบริการ 

3)  ดา้นประสิทธิภาพ  

4)  ดา้นการพฒันาองคก์ร 

5) มิติทางดา้นประสิทธิผล 

ในมิติของประสิทธิผลนั้น หน่วยงานตอ้งพิจารณาว่า หากหน่วยงานไดด้าํเนินการตาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ใดประเด็นหน่ึงจนเป็นผลสําเร็จแลว้ จะก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศชาติและสังคม

ส่วนรวมอยา่งไรบา้ง 

6) มิติทางดา้นคุณภาพการบริการ 

  ในส่วนของมิติทางดา้นคุณภาพการบริการนั้น ตอ้งพึงระลึกว่า การจดัทาํบริการสาธารณะ

ของภาครัฐนั้น มีกลุ่มเป้าหมายหลกัท่ีตอ้งคาํนึงถึงอยูด่ว้ยกนั 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูรั้บบริการ (หรือประชาชน) 

และกลุ่มของภาคี (เช่น NGOs หน่วยงานภาครัฐอ่ืน  ๆ หรือหน่วยงานภาคเอกชน เป็นตน้) การกาํหนด

คุณภาพการบริการนั้น จะเป็นการระบุว่า ในการท่ีจะส่งเสริมผลกัดนัให้ประสิทธิผลท่ีเราตั้งไวน้ั้น ประสบ

ความสําเร็จได ้ผูรั้บบริการจะตอ้งไดรั้บประโยชน์ดา้นใด จากหน่วยงาน เช่น ไดรั้บโอกาสในการเขา้ถึง

ขอ้มูลข่าวสาร ไดรั้บรู้ความเขา้ใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เป็นตน้ ตลอดจนการระบุถึงบทบาทของภาคี ว่าภาคี

จะตอ้งใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานของเราอยา่งไร ในดา้นใดบา้ง 

7) มิติทางดา้นประสิทธิภาพ 

  ในมิติน้ีจะคาํนึงถึงปัจจยัหรือทรัพยากรนาํเขา้ (Input) ในเชิงเปรียบเทียบกบัผลผลิตท่ีได ้

(Output) กล่าวคือ หากหน่วยงานสามารถทาํงานใด ๆ ใหอ้ตัราส่วนระหว่างทรัพยากรนาํเขา้กบัผลผลิตมีค่า

นอ้ยไดเ้ท่าใด กห็มายถึงความมีประสิทธิภาพในการทาํงานของหน่วยงานนั้น  ๆ มีมากเท่านั้น 

  ฐานคิดในการกาํหนดประสิทธิภาพของงานนั้น ตอ้งเร่ิมตน้ท่ีขอบเขตอาํนาจของหน่วยงาน 

โดยให้ผูเ้ขียนแผนท่ียุทธศาสตร์ทาํการระบุ หน่วยงาน กอง สาํนกั ท่ีมีขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ประเด็นยุทธศาสตร์นั้น ๆ ลงไปในแผนฯ แลว้ทาํการพิจารณาต่อไปว่า หน่วยงานนั้น  ๆ ตอ้งรับผิดชอบ
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ดาํเนินการอยา่งไรบา้ง เพื่อให้ผูรั้บบริการไดรั้บประโยชน์ต่าง ๆ และตอ้งดาํเนินการอยา่งไรเพื่อให้ภาคีให้

ความร่วมมือกบัหน่วยงาน ตามท่ีกาํหนดไวใ้นมิติดา้นคุณภาพการบริการ 

8) มิติทางดา้นการพฒันาองคก์ร 

  ในส่วนน้ี หน่วยงานตอ้งหันกลบัมาพิจารณาทบทวนศกัยภาพของตนเอง เพื่อให้ทราบว่า

ตอ้งมีการพฒันาทกัษะของบุคลากรในสังกดัในดา้นใดบา้ง รวมถึงตอ้งมีการพฒันาขีดความรู้ความสามารถ

ในด้านเทคโนโลยีขององค์กรอย่างไรบ้าง จึงจะทําให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานจนก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพตามท่ีกาํหนดไวไ้ด ้

ในการเขียนแผนท่ียทุธศาสตร์นั้น นอกจากจะมีการเขียนแผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ของปัจจยัใน

มิติต่าง  ๆ แลว้ ยงัมีการกาํหนดตวัช้ีวดั (KPI) ค่าเป้าหมาย และโครงการริเร่ิมสร้างสรรคล์งไปอีกดว้ย 

สาํหรับการเขียนแผนท่ียทุธศาสตร์จะตอ้งมีการทาํลูกศร เพื่อแสดงถึงความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัของมิติและ

ขั้นตอนต่าง  ๆ โดยลูกศรจะลากจากปัจจยัท่ีเป็นเหตุไปยงัปัจจยัท่ีเป็นผล และจะสร้างลูกศรเฉพาะในส่วนท่ี

ปัจจยัเหล่านั้นมีความสมัพนัธ์เป็นเหตุเป็นผลกนัโดยตรงเท่านั้น 

การกาํหนดตวัช้ีวดัในแผนท่ียทุธศาสตร์ ตอ้งมีการกาํหนดทั้งในส่วนของตวัช้ีวดัเหตุ และตวัช้ีวดัผล 

โดยมกัจะกาํหนดตวัช้ีวดัเร่ิมจากมิติดา้นประสิทธิผล เร่ือยไปจนถึงมิติดา้นการพฒันาองค์กรตามลาํดบั 

(กระทรวงการพฒันาสงัคม, 2560) 

 

 

 



 
 

 
บทที ่3 

 
กรอบแนวคดิและวธีิการวจิัย 

 
การศึกษาวิจัยเร่ือง “แนวทางการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์” ผูว้ิจยัไดก้าํหนดรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาวิจยั ดงัน้ี 
3.1  กรอบแนวคิด     
3.2  สมมติฐานการวจิยั 
3.3  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.4  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.5 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
3.6  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
3.7  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1 กรอบแนวคดิ 
 

 จากการศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถกาํหนดกรอบ
แนวคิด ดงัน้ี 
 

 3.1.1 ตัวแปรต้น (Independent Variables) ประกอบดว้ย  
3.1.1.1  ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุตวั  อายุงาน  ระดบัการศึกษา  ตาํแหน่ง

บริหาร  ประเภทของบุคลากร  และหน่วยงานท่ีสงักดั 
  3.1.1.2  ความคิดเห็นต่อยทุธศาสตร์การพฒันาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
คือ  

- ยทุธศาสตร์การสรรหา/คดัเลือก และพฒันาบุคคลทุกกลุ่มใหมี้ขีดความสามารถ
สูง (Talent People) 

- ยทุธศาสตร์การระดมทรัพยากรเพื่อการพฒันาสถาบนั/ ยทุธศาสตร์การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกบัองคก์ารภายนอก ทั้งในระดบัประเทศและระดบันานาชาติ/ ยุทธศาสตร์
การพฒันาความเขม้แขง็ของศูนยพ์ฒันาวิชาการต่าง ๆ ของสถาบนั 
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- ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริหารงานต่าง  ๆ ของสถาบนั ให้เอ้ือต่อการ
ปฏิบติัภารกิจไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ/ ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของสถาบนัใหม่ 
(Rebranding) 

- ยุทธศาสตร์การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการดา้นหลกัสูตร งานวิจยั และ
การบริการวิชาการท่ีมีความโดดเด่นและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม/ ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างบทบาทและความรับผดิชอบต่อสงัคม 

  
3.1.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ ความคิดเห็นต่อการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์

ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ “สถาบนัชั้นนาํแห่งชาติท่ีสร้างผูน้าํและองคค์วามรู้ในระดบั
สากล เพื่อการเปล่ียนแปลง” 

 
                 ตัวแปรต้น (Independent Variables) 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
- อายตุวั   - อายงุาน  
- ระดบัการศึกษา  - ตาํแหน่งบริหาร 
- ประเภทของบุคลากร - หน่วยงานท่ีสงักดั 

ความคดิเห็นต่อยุทธศาสตร์การพฒันา 

สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- ยทุธศาสตร์เก่ียวกบับุคลากร 

- ยทุธศาสตร์เก่ียวกบัการระดมทรัพยากร/ 

เครือข่ายความร่วมมือ/ ศูนยศึ์กษาและพฒันาวิชาการ 

- ยทุธศาสตร์เก่ียวกบัการบริหารจดัการ/ 

ภาพลกัษณ์ของสถาบนั 

- ยทุธศาสตร์เก่ียวกบัความเป็นเลิศทางวิชาการ/ 

ความรับผดิชอบต่อสงัคม 

ความคดิเห็นต่อการขับเคลือ่น

วสัิยทศัน์ของสถาบันบัณฑิตพฒัน-

บริหารศาสตร์ 

“สถาบนัชั้นนาํแห่งชาติท่ีสร้างผูน้าํ

และองคค์วามรู้ในระดบัสากล เพื่อ

การเปล่ียนแปลง” 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

แนวทางการขบัเคลือ่นวสัิยทศัน์ของ

สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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3.2  สมมตฐิานการวจิยั 
 

3.2.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การพฒันาสถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

3.2.2 ขอ้มูลส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

3.2.3 ความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การพฒันาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์มี
ความสมัพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อการขบัเคล่ือนวิสยัทศัน์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 

3.3  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  

3.3.1  ประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ บุคลากรของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จาก

หน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถาบนั จาํนวน 25 หน่วยงาน ซ่ึงมีประชาการทั้งส้ิน 719 คน (ณ เดือน
สิงหาคม 2560) รายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 3.1 

 
ตารางที ่3.1  จาํนวนประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ 
 

ลาํดับที ่ หน่วยงาน จํานวนคน 
1 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 35 
2 คณะบริหารธุรกิจ 40 
3 คณะพฒันาการเศรษฐกิจ 33 
4 คณะสถิติประยกุต ์ 41 
5 คณะพฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 28 
6 คณะภาษาและการส่ือสาร 31 
7 คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 28 
8 คณะนิติศาสตร์ 21 
9 คณะจดัการการท่องเท่ียว 23 
10 คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ 22 
11 คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 17 
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ลาํดับที ่ หน่วยงาน จํานวนคน 
12 วิทยาลยันานาชาติ 15 
13 สาํนกัวิจยั 12 
14 สาํนกัสิริพฒันา 12 
15 สาํนกัเทคโนโลยสีารสนเทศ 25 
16 สาํนกับรรณาสารการพฒันา 57 
17 กองงานผูบ้ริหาร 47 
18 กองกลาง 94 
19 กองบริการการศึกษา 32 
20 กองแผนงาน 24 
21 กองคลงัและพสัดุ 42 
22 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 25 
23 สาํนกังานตรวจสอบภายใน 9 
24 สาํนกังานสภาสถาบนั 3 
25 งานสภาสถาบนั 3 
 รวมทั้งหมด 719 

  
3.3.2  ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

 การกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี ใชว้ิธีการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 
จากหน่วยงาน 25 หน่วยงาน จาํนวนทั้งส้ิน 257 คน ขอ้มูล ณ เดือนสิงหาคม 2560 ซ่ึงขนาดของ
กลุ่มตวัอย่างไดม้าจากการคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 
1973: 727-728) ดงัน้ี 
   
  n  =        N  
    1 + N(e) 2 
 เม่ือ   n  แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
  N แทน ขนาดของประชากร 
  e แทน ค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง 
 เม่ือ  N = 719 
  e = 0.05 
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 เม่ือแทนค่า จะไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
  n =        719   
                  1 + 719(0.05) 
   =        257 
 

ดงันั้น ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 257 คน  
การสุ่มตวัอยา่งแบบกาํหนดโควตา (Quota Selection) โดยทาํการจาํแนกกลุ่มตวัอยา่งตาม

หน่วยงานภายในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จาํนวน 25 หน่วยงาน ซ่ึงสุ่มตวัอย่างจากทุก
กลุ่มออกมาตามสัดส่วน และทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Selection) เพื่อใหไ้ดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งส้ิน จาํนวน 257 คน รายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 3.2 

 
ตารางที ่3.2  จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัจากหน่วยงานต่าง ๆ 
 

ลาํดับที ่ หน่วยงาน จํานวนคน 
1 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 13 
2 คณะบริหารธุรกิจ 14 
3 คณะพฒันาการเศรษฐกิจ 12 
4 คณะสถิติประยกุต ์ 15 
5 คณะพฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 10 
6 คณะภาษาและการส่ือสาร 11 
7 คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 10 
8 คณะนิติศาสตร์ 8 
9 คณะจดัการการท่องเท่ียว 8 
10 คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ 8 
11 คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 6 
12 วิทยาลยันานาชาติ 5 
13 สาํนกัวิจยั 4 
14 สาํนกัสิริพฒันา 4 
15 สาํนกัเทคโนโลยสีารสนเทศ 9 
16 สาํนกับรรณาสารการพฒันา 20 
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ลาํดับที ่ หน่วยงาน จํานวนคน 
17 กองงานผูบ้ริหาร 17 
18 กองกลาง 34 
19 กองบริการการศึกษา 11 
20 กองแผนงาน 9 
21 กองคลงัและพสัดุ 15 
22 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 9 
23 สาํนกังานตรวจสอบภายใน 3 
24 สาํนกังานสภาสถาบนั 1 
25 งานสภาสถาบนั 1 

 รวมทั้งหมด 257 
  

3.4  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัซ่ึงมีขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการวิจยัดงัต่อไปน้ี 

3.4.1 ศึกษางานวิจยัทฤษฎีและเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์
ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษา 

3.4.2 สร้างแบบสอบถามเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากบุคลากร
หน่วยงานภายในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2  ความคิดเห็นเก่ียวกบัยุทธศาสตร์การพฒันาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ 
ส่วนท่ี 3  ความคิดเห็นเก่ียวกบัการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์ของสถาบนับณัฑิตพฒัน-

บริหารศาสตร์ 
ส่วนท่ี 4  ปัญหา/ แนวทางแกไ้ข/ ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์ของ

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
3.4.3 นาํเสนอแบบสอบถามต่อผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสม 
3.4.4 การตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดยทาํการสอบถามหน่วยตวัอย่างเพื่อ

ตรวจสอบว่าขอ้คาํถามในแต่ละขอ้ว่าสามารถส่ือความหมายตรงตามท่ีผูศึ้กษาตอ้งการมีความ
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ชัดเจนและเหมาะสมหรือไม่เพื่อทาํการศึกษาขอ้บกพร่องในเร่ืองของการใช้ภาษาผลจากการ
ตรวจสอบพบวา่มีขอ้คาํถามบางขอ้ท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ขเร่ืองการใชภ้าษา 

3.4.5 นาํแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบมาปรับปรุงแกไ้ขแลว้นาํแบบสอบถามไป
ทดสอบกบัหน่วยตวัอยา่งไดแ้ก่ บุคลากรของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จาํนวน 20 คน 

3.4.6 หาความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชว้ิธีการของ Cronbach’s 
Alpha จากการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่พบว่าแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมัน่เพราะค่า
สมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.91 เป็นค่าบวกและมีค่าใกล ้1 

3.4.7 จดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพื่อนาํไปใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลต่อไป 

 
3.5  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  

การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลในเดือนกนัยายน ถึง
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการแจกแบบสอบถามให้กบับุคลกรของ
หน่วยงานภายในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จาํนวน 25 หน่วยงาน หลงัจากนั้นทาํการเก็บ
รวบรวมแบบสอบถาม ทาํการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทั้ งหมด และทาํการ
คดัเลือกใหไ้ดจ้าํนวนเท่ากบัขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดก้าํหนดไว ้

เม่ือทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยั
จึงนาํผลการศึกษาดงักล่าวมาสร้างเป็นแนวทางการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์ของสถาบนับณัฑิตพฒัน-
บริหารศาสตร์ต่อไป 

 

3.6  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ในการวิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม โดยนาํมาทาํการประมวลผล
ตามระเบียบวิธีทางสถิติซ่ึงมีขั้นตอนการวิเคราะห์ดงัน้ี 

1)  การตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับ
กลบัคืนมาทั้งหมด และคดัเลือกใหไ้ดต้ามจาํนวนสัดส่วนของหน่วยตวัอยา่งท่ีไดก้าํหนดไว ้แลว้ทาํ
การลงรหัสขอ้มูลของแบบสอบถามในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อทาํการประมวลผลหาค่าสถิติท่ี
ตอ้งการ 

2)  การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารคาํนวณค่าทางสถิติดงัต่อไปน้ี 
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(1)  ขอ้มูลแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัยทุธศาสตร์การพฒันา
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และความคิดเห็นเก่ียวกบัการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์ของสถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑร์ะดบั
การใหค้ะแนนความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี  
   มากท่ีสุด   5  คะแนน 
   มาก    4  คะแนน 
   ปานกลาง   3  คะแนน 
   นอ้ย    2  คะแนน 
   นอ้ยท่ีสุด   1  คะแนน 

การแปลผลขอ้มูลส่วนน้ีไดจ้ากการใชค่้าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกบัยทุธศาสตร์
การพฒันาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และความคิดเห็นเก่ียวกบัการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์ของ
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั ค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 
 
  ระดบัคะแนนเฉล่ีย = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด =    5 – 1    = 0.8 
             จาํนวนชั้น                           5 

เม่ือไดค้ะแนนรวมแลว้นาํมาคิดค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างแบ่งระดบัออกเป็น 5 
ระดบัซ่ึงมีเกณฑใ์นการพิจารณาดงัน้ี 

เกณฑก์ารแปลผลคะแนนเฉล่ีย 
คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.21-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นกบัขอ้ความในแบบสอบถาม

ในระดบัมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.41-4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นกบัขอ้ความในแบบสอบถาม

ในระดบัมาก 
คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 2.61-3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นกบัขอ้ความในแบบสอบถาม

ในระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 1.81-2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นกบัขอ้ความในแบบสอบถาม

ในระดบันอ้ย 
คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 1.00-1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นกบัขอ้ความในแบบสอบถาม

ในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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3.7  สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

3.7.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายลกัษณะโดยทัว่ไปของกลุ่ม
ตวัอยา่งไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3.7.2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
  3.7.2.1 ใชส้ถิติ Pearson Chi-square ในการหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตาม 

ไดแ้ก่ ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัยุทธศาสตร์การพฒันาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และ
ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ กบัตวั
แปรอิสระ ไดแ้ก่ อายตุวั  อายงุาน  ระดบัการศึกษา  ตาํแหน่งบริหาร  ประเภทของบุคลากร  และ
หน่วยงานท่ีสงักดั 

  3.7.2.2 ใชว้ิธีสมการเส้นตรง (Linear Regression) และหาความสัมพนัธ์ของตวั
แปรท่ีมีผลต่อความสมัพนัธ์ของการขบัเคล่ือนวิสยัทศัน์ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โดย
ใชแ้บบจาํลองทางเศรษฐมิติในรูปสมการถดถอยเชิงซอ้น และประมาณค่าสมการโดยวิธีกาํลงัสอง
นอ้ยท่ีสุด โดยใชว้ิธี Multiple  Regression  

การตีความค่าสมัประสิทธ์ิ  r  โดยสงัเขป 
r (ค่าสมัประสิทธ์ิ)  =   .10  มีความสมัพนัธ์ตํ่ามาก 
   .20   มีความสมัพนัธ์ตํ่า 
   .30   มีความสมัพนัธ์ปานกลางค่อนขา้งตํ่า 
   .40   มีความสมัพนัธ์ปานกลาง 
   .50   มีความสมัพนัธ์ปานกลาง 
   .60   มีความสมัพนัธ์ปานกลางค่อนขา้งสูง 
   .70   มีความสมัพนัธ์ค่อนขา้งสูง 
   .80   มีความสมัพนัธ์สูง 
   .90   มีความสมัพนัธ์สูงมาก 
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บทที ่4 
 

ผลการวจิัย 
 

ผลการศึกษาวิจยัเร่ือง “แนวทางการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์”  สามารถนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 

4.1  ขอ้มูลส่วนบุคคล 
4.2  ความคิดเห็นเก่ียวกบัยทุธศาสตร์การพฒันาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
4.3  ความคิดเห็นเก่ียวกบัการขบัเคล่ือนวิสยัทศัน์ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
4.4  ปัญหา/ แนวทางการแกไ้ข และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการขบัเคล่ือนวิสยัทศัน์ของ

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
4.5  การทดสอบสมมติฐานของการวิจยั 

 
4.1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
 

จากการศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลจากกลุ่มตวัอย่างของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
จาํนวน 257 คน ซ่ึงประกอบดว้ย อายตุวั  อายงุาน  ระดบัการศึกษา  ประเภทของบุคลากร  และ
หน่วยงานท่ีสงักดั (ตารางท่ี 4.1 - 4.5) มีรายละเอียด ดงัน้ี  
 

ตารางที ่4.1  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นอายตุวั 
 

อายุตัว จํานวน (คน) ร้อยละ 

21 ปี - 30 ปี 37 14.40 

31 ปี - 40 ปี 98 38.13 

41 ปี - 50 ปี 77 29.96 

51 ปี – 60 ปีข้ึนไป 45 17.51 

รวม 257 100.00 
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จากตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นอายตุวั พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
มีอาย ุ30 – 40 ปี จาํนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 38.13 รองลงมา ไดแ้ก่ อายุ 41 – 50 ปี จาํนวน 77 คน 
คิดเป็นร้อยละ 29.96  อาย ุ51 – 60 ปีข้ึนไป จาํนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 17.51 และอาย ุ21 – 30 ปี 
จาํนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 14.40 

 
ตารางที ่4.2  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นอายงุาน 
 

อายุงาน จํานวน (คน) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 5 ปี 62 24.12 

5  ปี - 10 ปี 83 32.30 

11 ปี - 20 ปี 56 21.79 

21 ปี - 30 ปีข้ึนไป 56 21.79 

รวม 257 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นอายุงาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่มีอายุงาน 5 - 10 ปี จาํนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 32.30 รองลงมา ไดแ้ก่ อายุงานน้อยกว่า 5 ปี 
จาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 24.12  และอายงุาน 11 - 20 ปี อายงุาน 21 -  30 ปีข้ึนไป จาํนวน 56 คน 
คิดเป็นร้อยละ 21.79  

 
ตารางที ่4.3  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 9 3.50 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 129 50.19 

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 94 36.58 

ปริญญาเอก 25 9.73 

รวม 257 100.00 
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 จากตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จาํนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 50.19 
รองลงมา ไดแ้ก่ ระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า จาํนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 36.58 ระดบัปริญญา
เอก จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 9.73 และระดบัตํ่ากว่าปริญญาตรี จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.50 

 
ตารางที ่4.4  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นตาํแหน่งบริหาร 
 

ตําแหน่งบริหาร จํานวน (คน) ร้อยละ 

คณบดี/ ผูอ้าํนวยการสาํนกั/ รองคณบดี 11 14.11 

เลขานุการคณะ/ผูอ้าํนวยการกอง/สาํนกังาน 16 20.51 

หวัหนา้กลุ่มงาน 51 65.38 

รวม 78 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นตาํแหน่งบริหาร พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่มีตาํแหน่งหัวหน้างาน จาํนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 65.38 รองลงมา ไดแ้ก่ ตาํแหน่ง
เลขานุการคณะ/ผูอ้าํนวยการกอง/สํานักงาน จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 20.51 และตาํแหน่ง
คณบดี/ ผูอ้าํนวยการสาํนกั/ รองคณบดี จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 14.11 

 
ตารางที ่4.5  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นประเภทของ

บุคลากร 
 

ประเภทของบุคลากร จํานวน (คน) ร้อยละ 

สายวชิาการ 25 9.73 
ศาสตราจารย ์ 4 1.56 
รองศาสตราจารย ์ 12 4.67 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 4 1.56 
อาจารย ์ 5 1.95 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ) 
 

ประเภทของบุคลากร จํานวน (คน) ร้อยละ 

สายสนับสนุน 232 90.27 
ระดบัชาํนาญการพิเศษ 18 7.00 
ระดบัชาํนาญการ 58 22.57 
ระดบัปฎิบติัการ 122 47.47 
ระดบัชาํนาญงาน/ระดบัชาํนาญงานพิเศษ 11 4.28 
ระดบัปฎิบติังาน 23 8.95 

รวม 257 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นประเภทของบุคลากร พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นบุคลากรสายสนบัสนุน จาํนวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 90.27 และบุคลากร
สายวิชาการ จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 9.73 

หากจาํแนกบุคลากรสายสนบัสนุน พบว่า ระดบัปฏิบติัการ จาํนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.47 รองลงมา ไดแ้ก่ ระดบัชาํนาญการ จาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 22.57  ระดบัปฏิบติังาน 
จาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 8.95  ระดบัชาํนาญการพิเศษ จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 และ
ระดบัชาํนาญงาน/ระดบัชาํนาญงานพิเศษ จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.28   

ส่วนจาํแนกบุคลกรสายวิชาการ พบว่า ตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์จาํนวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.67 ตาํแหน่งอาจารย ์จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 65.38  และตาํแหน่งศาสตราจารย ์และ
ตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.56 เท่ากนั 

 
ตารางที ่4.6  จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นหน่วยงานท่ี

สงักดั 
 

หน่วยงานทีสั่งกดั จํานวน (คน) ร้อยละ 

คณะ/วิทยาลยั/สาํนกั 157 61.09 
สาํนกังานอธิการบดี 100 38.91 

รวม 257 100 
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จากตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลด้านหน่วยงานท่ีสังกัด พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่สังกดัคณะ/วิทยาลยั/สํานัก จาํนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 61.09 และสังกัด
สาํนกังานอธิการบดี จาํนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 38.91 

 
4.2 ความคดิเห็นเกีย่วกบัยุทธศาสตร์การพฒันาสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 
การศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัยุทธศาสตร์การพฒันาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามวดัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่าง โดยแบ่งยุทธศาสตร์การพฒันาสถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ออกเป็น 4 ยทุธศาสตร์ และสามารถสรุปผลการศึกษา ไดด้งัน้ี 
  
 4.2.1 ยุทธศาสตร์การสรรหา/คดัเลอืก และพฒันาบุคคลทุกกลุ่มให้มีขีดความสามารถสูง 
(Talent People) 
 
ตารางที่ 4.7  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของยุทธศาสตร์การสรรหา/คดัเลือก และพฒันา

บุคคลทุกกลุ่มใหมี้ขีดความสามารถสูง (Talent People) 
 

ยุทธศาสตร์การสรรหา/คดัเลอืก และพฒันาบุคคลทุกกลุ่ม
ให้มีขีดความสามารถสูง (Talent People) 

ค่าเฉลีย่ 
 ( ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ
คดิเห็น 

1.  สถาบนัสร้างกลไกในการดึงดูด รักษาจูงใจบุคลากรท่ีมี
ความสามารถ ศกัยภาพสูงเกิดความผกูพนั 

3.56 .78 มาก 

2.  สถาบนัปรับกระบวนการคิดภาระงานใหส้อดคลอ้งกบั
ศกัยภาพของบุคลากร (เก่งสอน เก่งวจิยั เก่งบริการ เก่ง
โครงการ)  

3.62 .69 มาก 

3.  สถาบนัส่งเสริมเวทีการนาํเสนอผลงานนวตักรรมดา้น
การบริหารและการพฒันา 

3.77 .72 มาก 

4.  สถาบนัส่งเสริมค่านิยมร่วม WISDOM และค่านิยมการ
ทาํงานคุณภาพ เป็นแนวทางการดาํเนินงาน 

3.89 .70 มาก 

รวม 3.71 .62 มาก 
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หมายเหตุ:   คะแนนเฉล่ีย 4.21 - 5.00 มีความคิดเห็นมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย 3.41 - 4.20 มีความคิดเห็นมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.61 - 3.40 มีความคิดเห็นปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.81 - 2.60 มีความคิดเห็นนอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 มีความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี  4.7 ผลการวิเคราะห์ยทุธศาสตร์การสรรหา/คดัเลือก และพฒันาบุคคลทุกกลุ่ม

ให้มีขีดความสามารถสูง (Talent People) พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การ   
สรรหา/คดัเลือก และพฒันาบุคคลทุกกลุ่มใหมี้ขีดความสามารถสูง (Talent People) ในภาพรวม มี
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 เม่ือจาํแนกเป็นรายกลยทุธ์ พบว่า กลยทุธ์ท่ี 
4 สถาบนัส่งเสริมค่านิยมร่วม WISDOM และค่านิยมการทาํงานคุณภาพ เป็นแนวทางการ
ดาํเนินงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 รองลงมา ไดแ้ก่ กลยุทธ์ท่ี 3 
สถาบนัส่งเสริมเวทีการนําเสนอผลงานนวตักรรมด้านการบริหารและการพฒันา  กลยุทธ์ท่ี 2 
สถาบนัปรับกระบวนการคิดภาระงานใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพของบุคลากร (เก่งสอน เก่งวิจยั เก่ง
บริการ เก่งโครงการ)  และกลยุทธ์ท่ี 1 สถาบนัสร้างกลไกในการดึงดูด รักษาจูงใจบุคลากรท่ีมี
ความสามารถ ศกัยภาพสูงเกิดความผกูพนั ทุกกลยทุธ์มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.77, 3.62 และ 3.56 ตามลาํดบั  

 
 4.2.2 ยุทธศาสตร์การระดมทรัพยากร/ เครือข่ายความร่วมมือ/ ศูนย์ศึกษาและพฒันา
วชิาการ 
 
ตารางที่ 4.8  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของยทุธศาสตร์การระดมทรัพยากร/ เครือข่ายความ

ร่วมมือ/ ศูนยศึ์กษาและพฒันาวิชาการ 
 

ยุทธศาสตร์การระดมทรัพยากร/ เครือข่ายความร่วมมือ/ 
ศูนย์ศึกษาและพฒันาวชิาการ 

ค่าเฉลีย่ 
 ( ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ
คดิเห็น 

1.  สถาบนัสานสมัพนัธ์กบัศิษยเ์ก่าดว้ย WISDOM for 
Change เพื่อระดมเงินบริจาค 

3.70 .71 มาก 

2.  สถาบนัเปิดรับนกัศึกษาภาคสมทบเขา้เรียนเป็นรายวชิา 3.63 .81 มาก 
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ตารางที ่4.8  (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์การระดมทรัพยากร/ เครือข่ายความร่วมมือ/ 
ศูนย์ศึกษาและพฒันาวชิาการ 

ค่าเฉลีย่ 
 ( ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ
คดิเห็น 

3.  สถาบนัเพิ่มฐานงานวิจยัเพื่อสร้างรายได ้ 3.86 .91 มาก 

4.  สถาบนัสร้าง Synergy การใชแ้ละหารายไดจ้ากทรัพยสิ์น
ของสถาบนั 

3.49 .95 มาก 

5.  สถาบนัส่งเสริมการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 3.75 .78 มาก 

6.  สถาบนัพฒันาองคค์วามรู้ เพื่อเป็นตน้ทุนในการหา
รายได ้

3.77 .79 มาก 

7.  สถาบนัส่งเสริมความร่วมมือในการหารายได ้Public-
Private Partnership 

3.60 .81 มาก 

8.  สถาบนัพฒันาการดาํเนินงานของศูนยใ์หเ้ป็น Excellence 
Center เพื่อเป็นช่องทางการหารายได ้

3.66 .96 มาก 

รวม 3.68 .69 มาก 

 
หมายเหตุ:   คะแนนเฉล่ีย 4.21 - 5.00 มีความคิดเห็นมากท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ีย 3.41 - 4.20 มีความคิดเห็นมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.61 - 3.40 มีความคิดเห็นปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.81 - 2.60 มีความคิดเห็นนอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 มีความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี  4.8 ผลการวิเคราะห์ยทุธศาสตร์การระดมทรัพยากร/ เครือข่ายความร่วมมือ/ 

ศูนยศึ์กษาและพฒันาวิชาการ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อยทุธศาสตร์การระดมทรัพยากร/ 
เครือข่ายความร่วมมือ/ ศูนยศึ์กษาและพฒันาวิชาการในภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68  เม่ือจาํแนกเป็นรายกลยุทธ์ พบว่า กลยุทธ์ท่ี 3 สถาบนัเพิ่มฐานงานวิจยั
เพื่อสร้างรายได ้มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86  รองลงมา ไดแ้ก่ กลยทุธ์
ท่ี 6 สถาบนัพฒันาองคค์วามรู้ เพื่อเป็นตน้ทุนในการหารายได ้กลยุทธ์ท่ี 5 สถาบนัส่งเสริมการใช้
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ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ท่ี 1 สถาบนัสานสัมพนัธ์กบัศิษยเ์ก่าดว้ย WISDOM for 
Change เพื่อระดมเงินบริจาค กลยทุธ์ท่ี 8 สถาบนัพฒันาการดาํเนินงานของศูนยใ์หเ้ป็น Excellence 
Center เพื่อเป็นช่องทางการหารายได ้กลยทุธ์ท่ี 2 สถาบนัเปิดรับนกัศึกษาภาคสมทบเขา้เรียนเป็น
รายวิชา กลยทุธ์ท่ี 7 สถาบนัส่งเสริมความร่วมมือในการหารายได ้Public-Private Partnership และ
กลยทุธ์ท่ี 4 สถาบนัสร้าง Synergy การใชแ้ละหารายไดจ้ากทรัพยสิ์นของสถาบนั ทุกกลยทุธ์มีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77, 3.75, 3.70, 3.66, 3.63, 3.60 และ 3.49 ตามลาํดบั 
  

4.2.3 ยุทธศาสตร์เกีย่วกบัการพฒันาระบบบริหารงานต่าง ๆ ของสถาบัน/ ภาพลกัษณ์ของ
สถาบัน 
 
ตารางที ่4.9  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของยทุธศาสตร์เก่ียวกบัการพฒันาระบบบริหารงาน

ต่าง ๆ ของสถาบนั/ ภาพลกัษณ์ของสถาบนั 
 

ยุทธศาสตร์เกีย่วกบัการพฒันาระบบบริหารงานต่าง ๆ ของ
สถาบัน/ ภาพลกัษณ์ของสถาบัน 

ค่าเฉลีย่ 
 ( ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ
คดิเห็น 

1.  สถาบนัประยกุตใ์ชแ้นวทางการพฒันาหลกัสูตร ตาม 
AUN-QA 

3.89 .68 มาก 

2.  สถาบนัประยกุตใ์ชแ้นวทางการพฒันากระบวนการ
ทาํงานตามแนวทาง EdPEx, ISO, AACSB, EQUIS, 
TedQual 

3.90 .69 มาก 

3.  สถาบนัพฒันาระบบและกลไกในการเสริมสร้างธรรมา 
ภิบาล ในการบริหารจดัการ (Corporate Governance) 

3.77 .78 มาก 

4.  สถาบนัปรับโครงสร้างการบริหารเพื่อลดค่าใชจ่้าย และ
ความซํ้าซอ้นการดาํเนินงาน 

3.56 .83 มาก 

5.  สถาบนัทาํการประชาสมัพนัธ์เชิงรุก เพือ่ใหผ้ลงาน
วิชาการของคณาจารย ์นกัศึกษา และบุคลากรของ
สถาบนัใหเ้ป็นท่ีรับรู้ต่อภายนอก 

3.60 .87 มาก 

6.  สถาบนัพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อส่งเสริม
การสร้างฐานขอ้มูลงานวิจยั 

3.84 .77 มาก 
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ตารางที ่4.9  (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์เกีย่วกบัการพฒันาระบบบริหารงานต่าง ๆ ของ
สถาบัน/ ภาพลกัษณ์ของสถาบัน 

ค่าเฉลีย่ 
 ( ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ
คดิเห็น 

7.  สถาบนัสร้างบรรยากาศการบริหารจดัการบนฐานขอ้มูล 
(Management by Fact) 

3.75 .78 มาก 

8.  สถาบนัพฒันาระบบงาน (Workflow) 3.82 1.04 มาก 

รวม 3.77 .66 มาก 

 
หมายเหตุ:   คะแนนเฉล่ีย 4.21 - 5.00 มีความคิดเห็นมากท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ีย 3.41 - 4.20 มีความคิดเห็นมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.61 - 3.40 มีความคิดเห็นปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.81 - 2.60 มีความคิดเห็นนอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 มีความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี  4.9 ผลการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์เก่ียวกบัการพฒันาระบบบริหารงานต่าง ๆ 

ของสถาบนั/ ภาพลกัษณ์ของสถาบนั พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อยทุธศาสตร์เก่ียวกบัการ
พฒันาระบบบริหารงานต่าง ๆ ของสถาบนั/ ภาพลกัษณ์ของสถาบนัในภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77  เม่ือจาํแนกเป็นรายกลยุทธ์ พบว่า กลยุทธ์ท่ี 2 สถาบนั
ประยกุตใ์ชแ้นวทางการพฒันากระบวนการทาํงานตามแนวทาง EdPEx, ISO, AACSB, EQUIS, 
TedQual มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90  รองลงมา ไดแ้ก่ กลยุทธ์ท่ี 1 
สถาบนัประยุกตใ์ชแ้นวทางการพฒันาหลกัสูตร ตาม AUN-QA กลยุทธ์ท่ี 6 สถาบนัพฒันาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการสร้างฐานข้อมูลงานวิจัย กลยุทธ์ท่ี 8 สถาบันพัฒนา
ระบบงาน (Workflow) กลยุทธ์ท่ี 3 สถาบนัพฒันาระบบและกลไกในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
ในการบริหารจดัการ (Corporate Governance) กลยุทธ์ท่ี 7 สถาบนัสร้างบรรยากาศการบริหาร
จดัการบนฐานขอ้มูล (Management by Fact) กลยุทธ์ท่ี 5 สถาบนัทาํการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก 
เพื่อให้ผลงานวิชาการของคณาจารย ์นักศึกษา และบุคลากรของสถาบนัให้เป็นท่ีรับรู้ต่อภายนอก 
และกลยุทธ์ท่ี 4 สถาบันปรับโครงสร้างการบริหารเพ่ือลดค่าใช้จ่าย และความซํ้ าซ้อนการ
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ดาํเนินงาน ทุกกลยทุธ์มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89, 3.84, 3.82, 3.77, 
3.75, 3.60 และ 3.56 ตามลาํดบั 
 
 4.2.4 ยุทธศาสตร์เกีย่วกบัความเป็นเลศิทางวชิาการ/ ความรับผดิชอบต่อสังคม 
 
ตารางที่ 4.10  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของยทุธศาสตร์เก่ียวกบัความเป็นเลิศทางวิชาการ/ 

ความรับผดิชอบต่อสงัคม 
 

ยุทธศาสตร์เกีย่วกบัความเป็นเลศิทางวชิาการ/ ความ
รับผดิชอบต่อสังคม 

ค่าเฉลีย่ 
 ( ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ
คดิเห็น 

1.  สถาบนัรับนกัศึกษาเชิงรุก 3.47 .88 มาก 

2.  สถาบนัส่งเสริมหลกัสูตรใหศ้าสตร์มีความเป็นสากล 3.79 .73 มาก 

3.  สถาบนัพฒันาเทคนิคการสอนของคณาจารย ์ 3.64 .81 มาก 

4.  สถาบนัพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอน 3.79 .72 มาก 

5.  สถาบนัส่งเสริมใหค้ณาจารยท์าํงานวจิยัตามความถนดั 3.86 .72 มาก 

6.  สถาบนัสร้างกลไกเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจยั 
ของอาจารยแ์ละนกัศึกษา 

3.88 .67 มาก 

7.  สถาบนัจดัทาํโครงการวิจยัท่ีตอบสนองความตอ้งการใน
การพฒันาท่ีสามารถตอบโจทยส์งัคม 

3.80 .80 มาก 

8.  สถาบนัส่งเสริม NIDA ใหเ้ป็น Think Tank ของ
สงัคมไทย 

3.71 .80 มาก 

9.  สถาบนัส่งเสริมผลงานวิชาการเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ให้
เป็นท่ีรู้จกั 

3.76 .86 มาก 

10. สถาบนัพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมท่ีเป็นท่ีตอ้งการของ
สงัคม 

3.75 .83 มาก 

11. สถาบนัส่งเสริมใหมี้การบริการวิชาการในรูปแบบใหม่ 
เช่น TED Talk, Certifying Body, Audit etc. 

3.67 .93 มาก 

รวม 3.74 .67 มาก 
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หมายเหตุ:   คะแนนเฉล่ีย 4.21 - 5.00 มีความคิดเห็นมากท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ีย 3.41 - 4.20 มีความคิดเห็นมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.61 - 3.40 มีความคิดเห็นปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.81 - 2.60 มีความคิดเห็นนอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 มีความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี  4.10 ผลการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์เก่ียวกบัความเป็นเลิศทางวิชาการ/ ความ

รับผิดชอบต่อสังคม พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์เก่ียวกบัความเป็นเลิศทาง
วิชาการ/ ความรับผดิชอบต่อสังคมในภาพรวม มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.74  เม่ือจาํแนกเป็นรายกลยุทธ์ พบว่า กลยุทธ์ท่ี 6 สถาบนัสร้างกลไกเพ่ือส่งเสริมการเผยแพร่
ผลงานวิจยั ของอาจารยแ์ละนักศึกษา มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88  
รองลงมา ไดแ้ก่ กลยุทธ์ท่ี 5 สถาบนัส่งเสริมให้คณาจารยท์าํงานวิจยัตามความถนัด กลยุทธ์ท่ี 7 
สถาบนัจดัทาํโครงการวิจยัท่ีตอบสนองความตอ้งการในการพฒันาท่ีสามารถตอบโจทยส์ังคม 
สาํหรับกลยุทธ์ท่ี 2 สถาบนัส่งเสริมหลกัสูตรให้ศาสตร์มีความเป็นสากล และกลยุทธ์ท่ี 4 สถาบนั
พฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ียเท่ากนั กลยทุธ์ท่ี 9 สถาบนัส่งเสริมผลงานวิชาการ
เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ให้เป็นท่ีรู้จกั กลยุทธ์ท่ี 10 สถาบนัพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมท่ีเป็นท่ีตอ้งการ
ของสังคม กลยทุธ์ท่ี 8 สถาบนัส่งเสริม NIDA ใหเ้ป็น Think Tank ของสังคมไทย กลยทุธ์ท่ี 11 
สถาบนัส่งเสริมใหมี้การบริการวิชาการในรูปแบบใหม่ เช่น TED Talk, Certifying Body, Audit etc. 
กลยทุธ์ท่ี 3 สถาบนัพฒันาเทคนิคการสอนของคณาจารย ์และกลยทุธ์ท่ี 1 สถาบนัรับนกัศึกษาเชิงรุก 
ทุกกลยทุธ์มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86, 3.80, 3.79, 3.76, 3.75, 3.71, 
3.67, 3.64 และ 3.47 ตามลาํดบั 

 

4.3  ความคดิเห็นเกีย่วกบัการขบัเคลือ่นวสัิยทศัน์ของสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 
การศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามวดัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่าง โดยแบ่งการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์
ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ออกเป็น 5 ขอ้ และสามารถสรุปผลการศึกษา ไดด้งัน้ี 
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ตารางที่ 4.11 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการขับเคล่ือนวิสัยทัศน์ของสถาบัน
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 

การขบัเคลือ่นวสัิยทศัน์ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ค่าเฉลีย่ 

 ( ) 

ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดบัความ
คดิเห็น 

1.  NIDA เป็นสถาบนัอุดมศึกษาชั้นนาํดา้นการบริหารการ
พฒันา 

4.06 .70 มาก 

2.  NIDA เป็นสถาบนัอุดมศึกษาแห่งชาติ ก่อตั้งจาก
พระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมิพล-
อดุลยเดชฯ 

4.35 .81 มากท่ีสุด 

3.  NIDA ขบัเคล่ือนการดาํเนินภารกิจหลกัใหไ้ด้
มาตรฐานสากล 

4.01 .70 มาก 

4.  NIDA เป็นสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐแห่งเดียวในประเทศ
ไทยท่ีทาํการสอนเฉพาะระดบับณัฑิตศึกษา 

4.14 .82 มาก 

5.  NIDA มีความเป็นเลิศในภารกิจหลกัดา้นการเรียนการ
สอน ดา้นงานวิจยั และดา้นการบริการวิชาการ 

4.04 .73 มาก 

รวม 4.12 .62 มาก 

 
หมายเหตุ:   คะแนนเฉล่ีย 4.21 - 5.00 มีความคิดเห็นมากท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ีย 3.41 - 4.20 มีความคิดเห็นมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.61 - 3.40 มีความคิดเห็นปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.81 - 2.60 มีความคิดเห็นนอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 มีความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี  4.11 ผลการวิเคราะห์การขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์ของสถาบนับณัฑิตพฒัน-
บริหารศาสตร์  ในภาพรวม มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12   เม่ือจาํแนก
เป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ 2. NIDA เป็นสถาบนัอุดมศึกษาแห่งชาติ ก่อตั้งจากพระราชดาํริของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย
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เท่ากบั 4.35 รองลงมา ไดแ้ก่ ขอ้ 4. NIDA เป็นสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐแห่งเดียวในประเทศไทยท่ี
ทาํการสอนเฉพาะระดบับณัฑิตศึกษา  ขอ้ 1. NIDA เป็นสถาบนัอุดมศึกษาชั้นนาํดา้นการบริหาร
การพฒันา ขอ้ 5. NIDA มีความเป็นเลิศในภารกิจหลกัดา้นการเรียนการสอน ดา้นงานวิจยั และดา้น
การบริการวิชาการ และขอ้ 3. NIDA ขบัเคล่ือนการดาํเนินภารกิจหลกัใหไ้ดม้าตรฐานสากล ทุกขอ้
มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14, 4.06, 4.04, และ 4.01 ตามลาํดบั 

 

4.4  ปัญหา/ แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของ
สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 
 ผลการรวบรวมปัญหา/ แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการขับเคล่ือน
วิสัยทัศน์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากข้อคําถามปลายเปิด ซ่ึงได้ให้ผู ้ตอบ
แบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็นจากแบบสอบถามทั้งหมด 257 ชุด  
 4.4.1 ปัญหาเก่ียวกบัการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ มีผู ้
แสดงความคิดเห็น จาํนวน 23 คน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  1) เม่ือมีการเปล่ียนแปลงยทุธศาสตร์ บุคลากรหลายหน่วยงานยงัไม่ทราบถึงการ
เปล่ียนแปลง ไม่ทราบวิสัยทศัน์ของสถาบนั และไม่ให้ความสนใจ อีกทั้งสถาบนัไม่มีมาตรการ
อยา่งเป็นรูปธรรม จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 34.79 

2) ศกัยภาพของบุคลากรยงัไม่สอดคลอ้ง จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 17.40 
3) การส่ือสารระหวา่งช่วงวยัยงัขาดความเขา้ใจ ทาํใหไ้ม่ไดรั้บความร่วมมือในการ

เขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบนั จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 
4) บุคลากรทาํงานแบบรอรับเงินเดือน ทาํงานรอเกษียณ ไม่ยอมเปล่ียนแปลงการ

ทาํงาน จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 
5) บุคลากรในหน่วยงานไม่มีความรักความสามคัคีกนัเกิดความแตกแยกระดบั

กลุ่มงาน ระดบักลุ่มคน จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35 
6) บางหน่วยงานไม่มีผูรั้บผดิชอบหลกั จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35 
7) การปฏิบติัขดัแยง้กบัการขบัเคล่ือนสู่ความเป็นสากล เช่น พยายามลดคะแนน

สอบภาษาองักฤษเพ่ือเพิ่มจาํนวนนกัศึกษา จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35 
8) การขบัเคล่ือนไปสู่เป้าหมายมกัจะทาํเฉพาะกบัคนกลุ่มเดียว ทาํให้ไม่ไดรั้บ

ความร่วมมือจากทุกฝ่ายในบางเร่ือง และสถาบนัมกัแกปั้ญหาดว้ยการอบรม ซ่ึงบางคร้ังไม่ตอบ
โจทย ์จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35 
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9) ผูบ้ริหารระดบัสูงไม่แสดงบทบาท Identity ในการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์ เพื่อเป็น
แบบของประชาคมนิดา้ จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35 

10) ความเป็นสถาบนัการศึกษาขนาดเล็ก และตอ้งรับภารกิจ/ภาระงานเทียบเท่า
สถาบนัอ่ืน ๆ ขณะท่ีจาํนวนบุคลากรมีจาํกดั ทาํใหเ้ป็นอุปสรรคหน่ึงในการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์ของ
สถาบนั จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35 

11) นิดา้ยงัเป็นท่ีรู้จกันอ้ย จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35 
 4.4.2 แนวทางการแกไ้ขการขบัเคล่ือนวิสยัทศัน์ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ มีผู ้
แสดงความคิดเห็น จาํนวน 27 คน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1) ควรมีการจัดอบรมหรือสัมมนาให้กับทุกคนในสถาบันทราบถึงการ
เปล่ียนแปลงยทุธศาสตร์ พร้อมทั้งระบุระยะเวลาเร่ิมตน้และส้ินสุดของการใชย้ทุธศาสตร์ต่าง ๆ ให้
ชดัเจน จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 33.34 

2) ปรับเปล่ียนทศันคติใหดี้ข้ึน ทาํให้เกิดความสามคัคี ยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึง
กนัและกนั ช่วยเหลือกนัเหมือนพี่เหมือนนอ้ง จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 18.52 

3) ใหมี้การประชาสมัพนัธ์เชิงรุก และเนน้จุดเด่นของสถาบนัอยา่งต่อเน่ือง จาํนวน 
4 คน คิดเป็นร้อยละ 14.82 

4) มุ่งเนน้การพฒันากระบวนงานให้มีประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ือง เพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบติังาน โดยมีระบบการควบคุม กาํกับติดตาม และประเมินผล ท่ีมุ่งเน้นผลงานถูกตอ้ง 
รวดเร็ว ทนัการณ์ จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 

5) ผูบ้ริหารควรเขา้มามีส่วนร่วม ให้ความสนใจ เขา้ใจ จาํนวน 3 คน คิดเป็น     
ร้อยละ 11.11 

6) จดักิจกรรมร่วมกนัเตม็เวลา เช่น งานกีฬาสี ควรปิดสาํนกังาน 1 วนั เพื่อให้ทุก
คนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทาํใหเ้กิดความสามคัคี จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70 

7) ปรับวิสยัทศัน์ใหส้อดคลอ้งกบัการเป็นไปได ้เพื่อสะทอ้นความเป็นจริงท่ีเป็นอยู ่
จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70 

8) ควรรณรงคก์ารตรงต่อเวลา การประหยดันํ้ า/ไฟ อย่างจริงจงั มีมาตรการท่ี
ชดัเจน จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70 

4.4.3 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
มีผูแ้สดงความคิดเห็น จาํนวน 18 คน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1) ควรมีการส่ือสาร/สร้างความเขา้ใจใหก้บับุคลากรทุกระดบั โดยจะตอ้งส่ือสารอยา่งรอบ
ดา้นทุกประเดน็ จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 
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2) สร้างการรับรู้ให้บุคลากรทราบความกา้วหนา้ในการดาํเนินงานตามวิสัยทศัน์อยา่งเป็น
รูปธรรมใหม้ากข้ึน จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 

3) พฒันาบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์ จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 
4) ผูบ้ริหารควรรับฟังปัญหาการทาํงานจากผูป้ฏิบติังานทุกระดบั จาํนวน 1 คน คิดเป็น  

ร้อยละ 5.56 
5) กรอบเวลาในการจดัทาํ ปรับปรุง หรือแกไ้ขกระบวนการทาํงานบางอยา่งเพื่อขบัเคล่ือน

วิสัยทศัน์ของสถาบนัไม่ควรเร่งจนเกินไป ควรให้เวลาในการทบทวนและพฒันากระบวนการ
ทาํงาน รวมทั้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัวิธีการหรือรูปแบบการทาํงานท่ีเปล่ียนแปลงไปบา้ง การระบุกรอบ
เวลาท่ีเร่งรัดหรือรวบรัดจนเกินไป ทาํใหบุ้คลากรลา้และอึดอดัจากการทาํงาน จาํนวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.56 

6) ควรกาํหนดนโยบายในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย ์นกัศึกษา บุคลากรของ
สถาบนัออกมาเป็นรูปธรรม จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56 

7) การขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์ของสถาบนัควรให้เป็นรูปธรรม และควรนาํสู่การปฏิบติัใน
บุคลากรทุกระดบัมากข้ึน จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56 

8) ควรปรับบทบาทหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัศึกษาให้สามารถทาํการตลาดเชิงรุกเขา้ถึง
กลุ่มลูกคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพราะถือเป็นหวัใจสาํคญัของสถาบนั จาํนวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.56 

9) คนในประเทศ และภูมิภาคยงัรู้จกันิดา้นอ้ยมาก ทาํใหย้ากต่อการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์ จึง
ควรประชาสมัพนัธ์ใหนิ้ดา้เป็นท่ีรู้จกัระดบัชาติและ AEC จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56 

10) ส่งเสริมความสมัพนัธ์ไมตรีต่อกนั เช่น การจดัตลาดนดัมากกว่า 1 คร้ังต่อเดือน จาํนวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56 

11) พฒันาหลกัสูตรให้ทนัสมยั และตอบสนองความตอ้งการ เช่น หลกัสูตร AI เป็นตน้ 
จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56 

12) สร้างความสามคัคีให้กบับุคลากรทุกสายงาน ให้มีความเป็นหน่ึงเดียว และมีความ
ร่วมมือกนัทุกฝ่าย จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56 

13) ความเสถียรของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56 
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4.5  การทดสอบสมมตฐิานของการวจิยั 
  

การวิจยัเร่ือง “แนวทางการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์” 

ผูว้ิจยัไดก้าํหนดสมมติฐาน ดงัน้ี 
4.5.1 อายุตวัมีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การพฒันาสถาบนับณัฑิต-   

พฒันบริหารศาสตร์ 
4.5.2 อายุงานมีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การพฒันาสถาบนับณัฑิต-  

พฒันบริหารศาสตร์ 
4.5.3 ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การพฒันาสถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
4.5.4 ตาํแหน่งบริหารมีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การพฒันาสถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
4.5.5 ประเภทของบุคลากรมีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การพฒันา

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
4.5.6 หน่วยงานท่ีสังกดัมีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การพฒันาสถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
4.5.7 อายุตวัมีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์สถาบนับณัฑิต- 

พฒันบริหารศาสตร์ 
4.5.8 อายุงานมีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์สถาบนับณัฑิต-

พฒันบริหารศาสตร์ 
4.5.9 ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์สถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
4.5.10 ตาํแหน่งบริหารมีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์สถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
4.5.11 ประเภทของบุคลากรมีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
4.5.12 หน่วยงานท่ีสงักดัมีความสมัพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อการขบัเคล่ือนวิสยัทศัน์สถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
4.5.13 ความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มี

ความสมัพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อการขบัเคล่ือนวิสยัทศัน์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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4.5.1 สมมติฐานที่ 1 อายุตัวมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 
ผลการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลด้านอายุตวักับระดับความ

คิดเห็นต่อยทุธศาสตร์การพฒันาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เม่ือเปรียบเทียบกลุ่มท่ีแตกต่าง
กนั 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ อาย ุ21 – 30 ปี  อาย ุ31 – 40 ปี  อาย ุ41 – 50 ปี และอาย ุ51 – 60 ปีข้ึนไป ผลการ
วิเคราะห์ ดงัน้ี 



48 
 

ตารางที ่4.12  ความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นอายตุวักบัระดบัความคิดเห็นต่อยทุธศาสตร์การพฒันาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

ยุทธศาสตร์การพฒันาสถาบันฯ 
อายุ 21 – 30 ปี อายุ 31 – 40 ปี อายุ 41 – 50 ปี อายุ 51 –  60 ปีขึน้ไป ค่า 

Chi-Square 
sig. 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 

1. ยทุธศาสตร์การสรรหา/คดัเลือก และ
พฒันาบุคคลทุกกลุ่มใหม้ีขีด
ความสามารถสูง (Talent People) 

3.92 .68 3.95 .78 4.08 .86 3.86 .71 10.35 .58 

2. ยทุธศาสตร์การระดมทรัพยากร/ 
เครือข่ายความร่วมมือ/ ศูนยศ์ึกษา
และพฒันาวิชาการ 

3.79 .79 3.68 .84 3.79 .82 3.85 .72 15.13 .08 

3. ยทุธศาสตร์เกี่ยวกบัการพฒันาระบบ
บริหารงานต่าง ๆ ของสถาบนั/ 
ภาพลกัษณ์ของสถาบนั 

3.78 .68 3.82 .70 3.78 .77 3.79 .78 15.25 .08 

4. ยทุธศาสตร์เกี่ยวกบัความเป็นเลิศทาง
วิชาการ/ ความรับผดิชอบต่อสงัคม 

3.78 .79 3.78 .93 3.89 .65 3.84 .77 9.24 .68 

รวม 4.14 .75 3.91 .83 3.96 .73 3.96 .85 7.11 .62 



49 
 

จากตารางท่ี 4.12 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นอายตุวักบัระดบั
ความคิดเห็นต่อยทุธศาสตร์การพฒันาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ภาพรวมทั้ง 4 กลุ่ม พบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ21 – 30 ปี  อาย ุ51 – 60 ปีข้ึนไป  อาย ุ41 – 50 ปี และอาย ุ31 – 40 ปี มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14,  3.96  และ 3.91 ตามลาํดบั เม่ือทาํการทดสอบ
ความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ Chi-square ไดเ้ท่ากบั 7.11 และระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั .62 
ความสมัพนัธ์ดงักล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี
กาํหนดไว ้

ยทุธศาสตร์การสรรหา/คดัเลือก และพฒันาบุคคลทุกกลุ่มใหมี้ขีดความสามารถสูง (Talent 
People) พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ41 – 50 ปี  อาย ุ31 – 40 ปี  อาย ุ21 – 30 ปี  และอาย ุ51 – 60 ปี
ข้ึนไป มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08,  3.95,  3.92  และ 3.86 ตามลาํดบั 
เม่ือทาํการทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ Chi-square ไดเ้ท่ากบั 10.35 และระดบันยัสาํคญั
ทางสถิติเท่ากบั .58 ความสมัพนัธ์ดงักล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

ยุทธศาสตร์การระดมทรัพยากร/ เครือข่ายความร่วมมือ/ ศูนยศึ์กษาและพฒันาวิชาการ 
พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ51 – 60 ปีข้ึนไป  อาย ุ41 – 50 ปี  อาย ุ21 – 30 ปี  และ อาย ุ31 – 40 ปี มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85,  3.79  และ 3.68 ตามลาํดบั เม่ือทาํการ
ทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ Chi-square ไดเ้ท่ากบั 15.13 และระดบันัยสาํคญัทางสถิติ
เท่ากบั .08 ความสัมพนัธ์ดงักล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

ยุทธศาสตร์เก่ียวกับการพฒันาระบบบริหารงานต่าง ๆ ของสถาบัน/ ภาพลักษณ์ของ
สถาบนั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ31 – 40 ปี  อาย ุ51 – 60 ปีข้ึนไป  อาย ุ41 – 50 ปี  และ อาย ุ21 – 
30 ปี มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82,  3.79  และ 3.78 ตามลาํดบั เม่ือทาํ
การทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ Chi-square ไดเ้ท่ากบั 15.25 และระดบันยัสาํคญัทางสถิติ
เท่ากบั .08 ความสัมพนัธ์ดงักล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

ยุทธศาสตร์เก่ียวกบัความเป็นเลิศทางวิชาการ/ ความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ41 – 50 ปี  อาย ุ51 – 60 ปีข้ึนไป  อาย ุ31 – 40 ปี และ อาย ุ21 – 30 ปี มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.89,  3.84  และ 3.78 ตามลาํดับ เม่ือทาํการทดสอบ
ความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ Chi-square ไดเ้ท่ากบั 9.24 และระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั .68 
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ความสมัพนัธ์ดงักล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี
กาํหนดไว ้

 
4.5.2 สมมติฐานที่ 2 อายุงานมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา

สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 
ผลการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นอายงุานมีความสัมพนัธ์กบั

ความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การพฒันาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เม่ือเปรียบเทียบกลุ่มท่ี
แตกต่างกนั 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ อายงุานนอ้ยกว่า 5 ปี  อายงุาน 5 - 10 ปี  อายงุาน 11 - 20 ปี และอายงุาน 
21 -  30 ปีข้ึนไป ผลการวิเคราะห์ ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.13  ความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นอายงุานมีความสมัพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อยทุธศาสตร์การพฒันาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

ยุทธศาสตร์การพฒันาสถาบันฯ 
อายุงานน้อยกว่า 5 ปี อายุงาน 5 - 10 ปี อายุงาน 11 - 20 ปี อายุงาน 21 -  30 ปีขึน้ไป ค่า 

Chi-Square 
sig. 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 

1. ยทุธศาสตร์การสรรหา/คดัเลือก และ
พฒันาบุคคลทุกกลุ่มใหม้ีขีด
ความสามารถสูง (Talent People) 

3.85 .74 3.77 .84 3.90 .82 3.87 .66 9.60 .65 

2. ยทุธศาสตร์การระดมทรัพยากร/ 
เครือข่ายความร่วมมือ/ ศูนยศ์ึกษา
และพฒันาวิชาการ 

3.84 .74 3.77 .80 3.89 .80 3.80 .76 1.63 .99 

3. ยทุธศาสตร์เกี่ยวกบัการพฒันาระบบ
บริหารงานต่าง ๆ ของสถาบนั/ 
ภาพลกัษณ์ของสถาบนั 

3.73 .73 3.80 .82 3.71 .82 3.79 .82 12.70 .17 

4. ยทุธศาสตร์เกี่ยวกบัความเป็นเลิศทาง
วิชาการ/ ความรับผดิชอบต่อสงัคม 

3.77 .76 3.77 .81 3.83 .68 3.89 .73 13.57 .32 

รวม 3.81 .74 3.78 .81 3.84 .79 3.83 .74 4.68 .86 
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จากตารางท่ี 4.13 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลด้านอายุงานมี
ความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ภาพรวมทั้ง 4 กลุ่ม พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุงาน 11 - 20 ปี  อายุงาน 21 -  30 ปีข้ึนไป  อายุงาน
นอ้ยกวา่ 5 ปี และอายงุาน 5 - 10 ปี มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84,  3.83,  
3.81 และ 3.78 ตามลาํดบั เม่ือทาํการทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ Chi-square ไดเ้ท่ากบั 
4.68 และระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั .86 ความสัมพนัธ์ดงักล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

ยทุธศาสตร์การสรรหา/คดัเลือก และพฒันาบุคคลทุกกลุ่มใหมี้ขีดความสามารถสูง (Talent 
People) พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายงุาน 11 - 20 ปี  อายงุาน 21 -  30 ปีข้ึนไป  อายงุานนอ้ยกว่า 5 ปี 
และอายุงาน 5 - 10 ปี มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90,  3.87,  3.85 และ 
3.77 ตามลาํดบั เม่ือทาํการทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ Chi-square ไดเ้ท่ากบั 9.60 และ
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั .65 ความสัมพนัธ์ดงักล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบั
นยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

ยุทธศาสตร์การระดมทรัพยากร/ เครือข่ายความร่วมมือ/ ศูนยศึ์กษาและพฒันาวิชาการ 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายงุาน 11 - 20 ปี  อายงุานนอ้ยกว่า 5 ปี  อายงุาน 21 -  30 ปีข้ึนไป  และอายุ
งาน 5 - 10 ปี มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89,  3.84,  3.80 และ 3.77 
ตามลาํดบั เม่ือทาํการทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ Chi-square ไดเ้ท่ากบั 1.63 และระดบั
นัยสําคญัทางสถิติเท่ากับ .99 ความสัมพนัธ์ดังกล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว  ้ท่ีระดับ
นยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

ยุทธศาสตร์เก่ียวกับการพฒันาระบบบริหารงานต่าง ๆ ของสถาบัน/ ภาพลักษณ์ของ
สถาบนั พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายงุาน 5 - 10 ปี  อายงุาน 21 -  30 ปีข้ึนไป  อายงุานนอ้ยกว่า 5 ปี  
และอายงุาน 11 - 20 ปี มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80,  3.79,  3.73 และ 
3.71 ตามลาํดบั เม่ือทาํการทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ Chi-square ไดเ้ท่ากบั 12.70 และ
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั .17 ความสัมพนัธ์ดงักล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบั
นยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

ยุทธศาสตร์เก่ียวกบัความเป็นเลิศทางวิชาการ/ ความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีอายงุาน 21 -  30 ปีข้ึนไป  อายงุาน 11 - 20 ปี  อายงุาน 5 - 10 ปี  และอายงุานนอ้ยกวา่ 5 
ปี มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89,  3.83  และ 3.77 ตามลาํดบั เม่ือทาํการ
ทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ Chi-square ไดเ้ท่ากบั 13.57 และระดบันัยสาํคญัทางสถิติ



53 
 

เท่ากบั .32 ความสัมพนัธ์ดงักล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

 
4.5.3 สมมติฐานที่ 3 ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การ

พฒันาสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 
ผลการวิ เคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษามี

ความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การพฒันาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เม่ือ
เปรียบเทียบกลุ่มท่ีแตกต่างกัน 4 กลุ่ม ได้แก่ ระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี  ระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า  ระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า  และระดบัปริญญาเอก  ผลการวิเคราะห์ ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.14  ความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษามีความสมัพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อยทุธศาสตร์การพฒันาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาสถาบันฯ 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรีหรือเทยีบเท่า ปริญญาโทหรือเทยีบเท่า ระดับปริญญาเอก   ค่า 

Chi-Square 
sig. 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 

1. ยทุธศาสตร์การสรรหา/คดัเลือก และ
พฒันาบุคคลทุกกลุ่มใหม้ีขีด
ความสามารถสูง (Talent People) 

3.67 .71 3.72 .65 3.86 .75 3.88 1.01 19.98 .07 

2. ยทุธศาสตร์การระดมทรัพยากร/ 
เครือข่ายความร่วมมือ/ ศูนยศ์ึกษา
และพฒันาวิชาการ 

3.56 1.01 3.72 .78 3.84 .77 3.76 1.05 16.27 .06 

3. ยทุธศาสตร์เกี่ยวกบัการพฒันาระบบ
บริหารงานต่าง ๆ ของสถาบนั/ 
ภาพลกัษณ์ของสถาบนั 

3.56 .73 3.81 .77 3.91 .79 3.76 .88 7.57 .58 

4. ยทุธศาสตร์เกี่ยวกบัความเป็นเลิศทาง
วิชาการ/ ความรับผดิชอบต่อสงัคม 

3.78 .83 3.76 .67 3.90 .76 3.80 .91 18.35 .10 

รวม 3.89 .78 3.89 .73 4.04 .79 3.88 1.01 15.65 .07 
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จากตารางท่ี 4.14 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา
มีความสัมพนัธ์กับความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การพฒันาสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ภาพรวมทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ระดบัการศึกษา
ตํ่ากว่าปริญญาตรี  ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และระดบัการศึกษาปริญญาเอก มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.04, 3.89 และ 3.88 ตามลาํดับ เม่ือทาํการ
ทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ Chi-square ไดเ้ท่ากบั 15.65 และระดบันยัสาํคญัทางสถิติ
เท่ากบั .07 ความสัมพนัธ์ดงักล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

ยทุธศาสตร์การสรรหา/คดัเลือก และพฒันาบุคคลทุกกลุ่มใหมี้ขีดความสามารถสูง (Talent 
People) พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาเอก  ระดับการศึกษาปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า  ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.88, 3.86, 3.72 และ 3.67 ตามลาํดับ เม่ือทาํการ
ทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ Chi-square ไดเ้ท่ากบั 19.98 และระดบันยัสาํคญัทางสถิติ
เท่ากบั .07 ความสัมพนัธ์ดงักล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

ยุทธศาสตร์การระดมทรัพยากร/ เครือข่ายความร่วมมือ/ ศูนยศึ์กษาและพฒันาวิชาการ 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ระดบัการศึกษาปริญญาเอก  ระดบั
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.84,  3.76,  3.72 และ 3.56 ตามลาํดับ เม่ือทาํการทดสอบ
ความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ Chi-square ไดเ้ท่ากบั 16.27 และระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั .06 
ความสมัพนัธ์ดงักล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี
กาํหนดไว ้

ยุทธศาสตร์เก่ียวกับการพฒันาระบบบริหารงานต่าง ๆ ของสถาบัน/ ภาพลักษณ์ของ
สถาบนั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า  ระดบัการศึกษาปริญญาเอก  และระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.91,  3.81,  3.76 และ 3.56 ตามลาํดับ เม่ือทาํการทดสอบ
ความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ Chi-square ไดเ้ท่ากบั 7.57  และระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั .58 
ความสมัพนัธ์ดงักล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี
กาํหนดไว ้
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ยุทธศาสตร์เก่ียวกบัความเป็นเลิศทางวิชาการ/ ความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ระดบัการศึกษาปริญญาเอก  ระดบัการศึกษา
ตํ่ากวา่ปริญญาตรี  และระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดย
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90,  3.80, 3.78  และ 3.76 ตามลาํดบั เม่ือทาํการทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใช้
ค่าสถิติ Chi-square ไดเ้ท่ากบั 18.35 และระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั .10 ความสัมพนัธ์ดงักล่าว
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

 
4.5.4 สมมติฐานที่ 4 ตําแหน่งบริหารมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การ

พฒันาสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 
ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลด้านตําแหน่งบริหารมี

ความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การพฒันาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เม่ือ
เปรียบเทียบกลุ่มท่ีแตกต่างกัน 3 กลุ่ม ได้แก่ ตาํแหน่งคณบดี/ ผูอ้าํนวยการสํานัก/ รองคณบดี  
ตาํแหน่งเลขานุการคณะ/ผูอ้าํนวยการกอง/สํานักงาน และตาํแหน่งหัวหน้างาน ผลการวิเคราะห์ 
ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.15  ความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นตาํแหน่งบริหารมีความสมัพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อยทุธศาสตร์การพฒันาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาสถาบันฯ 

คณบดี/ ผอ. สํานัก/ รองคณบด ี เลขานุการคณะ/ ผู้อาํนวยการกอง/
สํานักงาน 

หัวหน้ากลุ่มงาน 
ค่า 

Chi-Square 
sig. 

 S.D.  S.D.  S.D. 

1. ยทุธศาสตร์การสรรหา/คดัเลือก และ
พฒันาบุคคลทุกกลุ่มใหม้ีขีด
ความสามารถสูง (Talent People) 

4.44 .53 3.81 .66 3.78 .70 9.69 .37 

2. ยทุธศาสตร์การระดมทรัพยากร/ 
เครือข่ายความร่วมมือ/ ศูนยศ์ึกษา
และพฒันาวิชาการ 

4.44 .73 3.75 .77 3.90 .67 9.36 .15 

3. ยทุธศาสตร์เกี่ยวกบัการพฒันาระบบ
บริหารงานต่าง ๆ ของสถาบนั/ 
ภาพลกัษณ์ของสถาบนั 

4.22 .83 3.88 .62 3.86 .78 6.85 .65 

4. ยทุธศาสตร์เกี่ยวกบัความเป็นเลิศทาง
วิชาการ/ ความรับผดิชอบต่อสงัคม 

4.22 .83 3.94 .68 3.88 .82 4.07 .91 

รวม  4.56 .53 4.00 .73 4.00 .77 7.16 .62 
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จากตารางท่ี 4.15 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลด้านตาํแหน่งมี
ความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ภาพรวมทั้ง 3 กลุ่ม พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีตาํแหน่งคณบดี/ ผูอ้าํนวยการสาํนกั/ รองคณบดี มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.56  ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีตาํแหน่งหัวหนา้งาน  
และตาํแหน่งเลขานุการคณะ/ผูอ้าํนวยการกอง/สํานักงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 เท่ากนั เม่ือทาํการทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ Chi-square ไดเ้ท่ากบั 
7.16 และระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั .62 ความสัมพนัธ์ดงักล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

ยทุธศาสตร์การสรรหา/คดัเลือก และพฒันาบุคคลทุกกลุ่มใหมี้ขีดความสามารถสูง (Talent 
People) พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีตาํแหน่งคณบดี/ ผูอ้าํนวยการสาํนกั/ รองคณบดี  มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.44 ส่วนกลุ่มตัวอย่างท่ีมีตาํแหน่งเลขานุการคณะ/
ผูอ้าํนวยการกอง/สาํนกังาน  และตาํแหน่งหวัหนา้งาน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.81 และ 3.78 ตามลาํดบั เม่ือทาํการทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ Chi-square ได้
เท่ากบั 9.69 และระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั .37 ความสมัพนัธ์ดงักล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

ยุทธศาสตร์การระดมทรัพยากร/ เครือข่ายความร่วมมือ/ ศูนยศึ์กษาและพฒันาวิชาการ 
พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีตาํแหน่งคณบดี/ ผูอ้าํนวยการสาํนกั/ รองคณบดี มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.44 ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีตาํแหน่งหัวหน้างาน  และตาํแหน่ง
เลขานุการคณะ/ผูอ้าํนวยการกอง/สํานกังาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.90 และ 3.75 ตามลาํดบั เม่ือทาํการทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ Chi-square ไดเ้ท่ากบั 
9.36 และระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั .15 ความสัมพนัธ์ดงักล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

ยุทธศาสตร์เก่ียวกับการพฒันาระบบบริหารงานต่าง ๆ ของสถาบัน/ ภาพลักษณ์ของ
สถาบนั พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีตาํแหน่งคณบดี/ ผูอ้าํนวยการสาํนกั/ รองคณบดี มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.22  ส่วนกลุ่มตัวอย่างท่ีมีตาํแหน่งเลขานุการคณะ/
ผูอ้าํนวยการกอง/สาํนกังาน  และตาํแหน่งหวัหนา้งาน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.88 และ 3.86 ตามลาํดบั เม่ือทาํการทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ Chi-square ได้
เท่ากบั 6.85 และระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั .65 ความสมัพนัธ์ดงักล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้
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ยุทธศาสตร์เก่ียวกบัความเป็นเลิศทางวิชาการ/ ความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีตาํแหน่งคณบดี/ ผูอ้าํนวยการสํานัก/ รองคณบดี มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.22  ส่วนกลุ่มตัวอย่างท่ีมีตาํแหน่งเลขานุการคณะ/ผูอ้าํนวยการกอง/
สาํนกังาน  และตาํแหน่งหวัหนา้งาน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 และ 
3.88 ตามลาํดบั เม่ือทาํการทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ Chi-square ไดเ้ท่ากบั 4.07 และ
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั .91 ความสัมพนัธ์ดงักล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบั
นยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

 
4.5.5 สมมติฐานที่ 5 ประเภทของบุคลากรมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์

การพฒันาสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 
ผลการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลด้านประเภทบุคลากรกับ

ความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การพฒันาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เม่ือ
เปรียบเทียบกลุ่มท่ีแตกต่างกนั 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ สายวิชาการ โดยแบ่งออกเป็น ศาสตราจารย ์ รอง
ศาสตราจารย ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์และอาจารย ์ ส่วนสายสนบัสนุน แบ่งออกเป็น ระดบัชาํนาญการ
พิเศษ  ระดบัชาํนาญการ  ระดบัปฏิบติัการ  ระดบัชาํนาญงานพิเศษ/ระดบัชาํนาญงาน และระดบั
ปฏิบติังาน ผลการวิเคราะห์ ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.16  ความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นประเภทบุคลากรกบัความสมัพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อยทุธศาสตร์การพฒันาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาสถาบันฯ 
สายวชิาการ สายสนับสนุน ค่า 

Chi-
Square 

sig. ศ. รศ. ผช. อ. ชพ. ชก. ปก. ชง. ปง. 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D.  S.D.  S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 
1. ยทุธศาสตร์การสรรหา/คดัเลือก 
และพฒันาบุคคลทุกกลุ่มใหม้ีขีด
ความสามารถสูง (Talent People) 

4.50 .58 3.50 1.17 4.25 .50 4.00 1.00 3.78 .65 3.95 .63 3.79 .76 3.55 .69 3.61 .58 46.60 .05* 

2. ยทุธศาสตร์การระดมทรัพยากร/ 
เครือข่ายความร่วมมือ/ ศูนยศ์ึกษา
และพฒันาวิชาการ 

4.50 .58 3.25 1.06 4.50 .58 3.60 1.14 3.72 .75 4.00 .70 3.70 .82 4.00 .77 3.61 .72 34.06 .08 

3. ยทุธศาสตร์เกี่ยวกบัการพฒันา
ระบบบริหารงานต่าง ๆ ของ
สถาบนั/ ภาพลกัษณ์ของสถาบนั 

3.75 1.50 3.75 .75 4.00 .82 3.80 .84 3.89 .47 3.97 .75 3.86 .83 3.82 .60 3.48 .79 27.70 .27 

4. ยทุธศาสตร์เกี่ยวกบัความเป็น
เลิศทางวิชาการ/ ความรับผดิชอบ
ต่อสงัคม 

4.25 .96 3.50 1.00 4.00 .82 3.80 .84 3.89 .58 3.97 .72 3.76 .76 4.27 .65 3.70 .56 42.87 .09 

รวม  4.25 .96 3.50 1.09 4.50 .58 4.00 1.00 3.94 .64 4.14 .71 3.93 .82 4.09 .70 3.74 .69 35.18 .70 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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จากตารางท่ี 4.16 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลด้านประเภท
บุคลากรกบัความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การพฒันาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ ภาพรวมทั้ง 2 กลุ่ม พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีตาํแหน่งสายวิชาการ โดยแบ่งออกเป็น ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 และ 
4.25 ตามลาํดบั สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีตาํแหน่งอาจารย ์และรองศาสตราจารย ์มีความคิดเห็นอยูใ่น
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 และ 3.50 ตามลาํดบั  ส่วนสายสนบัสนุน แบ่งออกเป็น ระดบั
ชาํนาญการ  ระดบัชาํนาญงานพิเศษ/ระดบัชาํนาญงาน  ระดบัชาํนาญการพิเศษ  ระดบัปฏิบติัการ  
และระดบัปฏิบติังาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14, 4.09, 3.94, 3.93 
และ 3.74  เม่ือทาํการทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ Chi-square ไดเ้ท่ากบั 35.18 และระดบั
นัยสําคญัทางสถิติเท่ากับ .07 ความสัมพนัธ์ดังกล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว  ้ท่ีระดับ
นยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

ยทุธศาสตร์การสรรหา/คดัเลือก และพฒันาบุคคลทุกกลุ่มใหมี้ขีดความสามารถสูง (Talent 
People) พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีตาํแหน่งสายวิชาการ โดยแบ่งออกเป็น ศาสตราจารย  ์และผูช่้วย
ศาสตราจารย ์มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 และ 4.25 ตามลาํดบั 
สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีตาํแหน่งอาจารย ์และรองศาสตราจารย ์มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดย
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 และ 3.50 ตามลาํดบั  ส่วนสายสนับสนุน แบ่งออกเป็น ระดบัชาํนาญการ  
ระดับปฏิบติัการ  ระดบัชาํนาญการพิเศษ  ระดบัปฏิบติังาน และระดับชาํนาญงานพิเศษ/ระดับ
ชาํนาญงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95, 3.79, 3.78, 3.61 และ 3.55  
เม่ือทาํการทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ Chi-square ไดเ้ท่ากบั 46.60 และระดบันยัสาํคญั
ทางสถิติเท่ากบั .04 ความสัมพนัธ์ดงักล่าวเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 จึง
ยอมรับสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

ยุทธศาสตร์การระดมทรัพยากร/ เครือข่ายความร่วมมือ/ ศูนยศึ์กษาและพฒันาวิชาการ 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีตาํแหน่งสายวิชาการ โดยแบ่งออกเป็น ศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.50 เท่ากัน สําหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีมี
ตาํแหน่งอาจารย ์และรองศาสตราจารย ์มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 
และ 3.25 ตามลาํดบั  ส่วนสายสนับสนุน แบ่งออกเป็น ระดบัชาํนาญงานพิเศษ/ระดบัชาํนาญงาน  
ระดบัชาํนาญการ  ระดบัชาํนาญการพิเศษ  ระดบัปฏิบติัการ  และระดบัปฏิบติังาน มีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00, 3.72, 3.70 และ 3.61  เม่ือทาํการทดสอบความสัมพนัธ์ โดย
ใชค่้าสถิติ Chi-square ไดเ้ท่ากบั 34.06 และระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั .08 ความสัมพนัธ์
ดงักล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้
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ยุทธศาสตร์เก่ียวกับการพฒันาระบบบริหารงานต่าง ๆ ของสถาบัน/ ภาพลักษณ์ของ
สถาบนั พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีตาํแหน่งสายวิชาการ โดยแบ่งออกเป็น ผูช่้วยศาสตราจารย ์ อาจารย ์
ศาสตราจารย ์และรองศาสตราจารย ์มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00, 3.80 
และ 3.75 ตามลาํดบั  ส่วนสายสนบัสนุน แบ่งออกเป็น ระดบัชาํนาญการ  ระดบัชาํนาญการพิเศษ  
ระดบัปฏิบติัการ  ระดบัชาํนาญงานพิเศษ/ระดบัชาํนาญงาน  และระดบัปฏิบติังาน มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.97, 3.89, 3.86, 3.82 และ  3.48  เ ม่ือทําการทดสอบ
ความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ Chi-square ไดเ้ท่ากบั 27.70 และระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั .27 
ความสมัพนัธ์ดงักล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี
กาํหนดไว ้

ยุทธศาสตร์เก่ียวกบัความเป็นเลิศทางวิชาการ/ ความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีตาํแหน่งสายวิชาการ โดยแบ่งออกเป็น ศาสตราจารย ์มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ อาจารย ์และ
รองศาสตราจารย์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00, 3.80 และ 3.50 
ตามลาํดบั  ส่วนสายสนับสนุน แบ่งออกเป็น ระดบัชาํนาญงานพิเศษ/ระดบัชาํนาญงาน มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27  สําหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีมีตาํแหน่งระดบั
ชาํนาญการ  ระดบัชาํนาญการพิเศษ  ระดบัปฏิบติัการ  และระดบัปฏิบติังาน มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97, 3.89, 3.76 และ 3.70  เม่ือทาํการทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใช้
ค่าสถิติ Chi-square ไดเ้ท่ากบั 42.87 และระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั .09 ความสัมพนัธ์ดงักล่าว
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

 
4.5.6 สมมติฐานที่ 6 หน่วยงานที่สังกดัมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การ

พฒันาสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 
ผลการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลด้านหน่วยงานท่ีสังกัดกับ

ความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การพฒันาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เม่ือ
เปรียบเทียบกลุ่มท่ีแตกต่างกัน 2 กลุ่ม ได้แก่ สังกัดคณะ/วิทยาลยั/สํานัก และสังกัดสํานักงาน
อธิการบดี ผลการวิเคราะห์ ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.17  ความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นหน่วยงานท่ีสงักดักบัความสมัพนัธ์กบั
ความคิดเห็นต่อยทุธศาสตร์การพฒันาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
จากตารางท่ี 4.17 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นหน่วยงานท่ี

สงักดักบัความสมัพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อยทุธศาสตร์การพฒันาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ภาพรวมทั้ง 2 กลุ่ม พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีสังกดัคณะ/วิทยาลยั/สาํนกั และสังกดัสาํนกังานอธิการบดี 
มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 และ 3.90 ตามลาํดบั  เม่ือทาํการทดสอบ
ความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ Chi-square ไดเ้ท่ากบั 1.28 และระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั .74 
ความสมัพนัธ์ดงักล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี
กาํหนดไว ้

ยทุธศาสตร์การสรรหา/คดัเลือก และพฒันาบุคคลทุกกลุ่มใหมี้ขีดความสามารถสูง (Talent 
People) พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีสังกดัคณะ/วิทยาลยั/สํานัก และสังกดัสํานักงานอธิการบดี มีความ

ยุทธศาสตร์การพฒันาสถาบันฯ 
คณะ/วทิยาลยั/สํานัก สอธ. ค่า 

Chi-Square 
sig. 

 S.D.  S.D. 

1. ยทุธศาสตร์การสรรหา/คดัเลือก 
และพฒันาบุคคลทุกกลุ่มใหมี้
ขีดความสามารถสูง (Talent 
People) 

3.87 .74 3.73 .74 4.69 .32 

2. ยทุธศาสตร์การระดมทรัพยากร/ 
เครือข่ายความร่วมมือ/ ศูนย์
ศึกษาและพฒันาวิชาการ 

3.87 .78 3.67 .84 4.98 .17 

3. ยทุธศาสตร์เก่ียวกบัการพฒันา
ระบบบริหารงานต่าง ๆ ของ
สถาบนั/ ภาพลกัษณ์ของสถาบนั 

3.89 .79 3.80 .78 .89 .83 

4. ยทุธศาสตร์เก่ียวกบัความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ/ ความรับผดิชอบ
ต่อสงัคม 

3.83 .77 3.84 .71 1.13 .89 

รวม  4.01 .79 3.90 .79 1.28 .74 
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คิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.87 และ 3.73 ตามลาํดับ  เม่ือทาํการทดสอบ
ความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ Chi-square ไดเ้ท่ากบั 4.69 และระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั .32 
ความสมัพนัธ์ดงักล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี
กาํหนดไว ้

ยุทธศาสตร์การระดมทรัพยากร/ เครือข่ายความร่วมมือ/ ศูนยศึ์กษาและพฒันาวิชาการ 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีสังกดัคณะ/วิทยาลยั/สาํนกั และสังกดัสาํนกังานอธิการบดี มีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 และ 3.67 ตามลาํดบั  เม่ือทาํการทดสอบความสัมพนัธ์ โดย
ใชค่้าสถิติ Chi-square ไดเ้ท่ากบั 4.98 และระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั .17 ความสมัพนัธ์ดงักล่าว
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

ยุทธศาสตร์เก่ียวกับการพฒันาระบบบริหารงานต่าง ๆ ของสถาบัน/ ภาพลักษณ์ของ
สถาบนั พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีสังกดัคณะ/วิทยาลยั/สาํนกั และสังกดัสาํนกังานอธิการบดี มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.89 และ 3.80 ตามลาํดับ  เม่ือทาํการทดสอบ
ความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ Chi-square ไดเ้ท่ากบั .89 และระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั .83 
ความสมัพนัธ์ดงักล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี
กาํหนดไว ้

ยุทธศาสตร์เก่ียวกบัความเป็นเลิศทางวิชาการ/ ความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีสงักดัสาํนกังานอธิการบดี และสังกดัคณะ/วิทยาลยั/สาํนกั มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84 และ 3.83 ตามลาํดบั  เม่ือทาํการทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ 
Chi-square ไดเ้ท่ากบั 1.13 และระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั .89 ความสัมพนัธ์ดงักล่าวไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

 
4.5.7 สมมติฐานที่ 7 อายุตัวมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์

สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 
ผลการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลด้านอายุตวักับระดับความ

คิดเห็นต่อการขบัเคล่ือนวิสัยทัศน์สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เม่ือเปรียบเทียบกลุ่มท่ี
แตกต่างกนั 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ อาย ุ21 – 30 ปี  อาย ุ31 – 40 ปี  อาย ุ41 – 50 ปี และอาย ุ51 – 60 ปีข้ึนไป 
ผลการวิเคราะห์ ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.18  ความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นอายตุวักบัระดบัความคิดเห็นต่อการขบัเคลื่อนวิสยัทศันส์ถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

วสิัยทศัน์สถาบันฯ 
อายุ 21 – 30 ปี อายุ 31 – 40 ปี อายุ 41 – 50 ปี อายุ 51 –  60 ปีขึน้ไป ค่า 

Chi-Square 
sig. 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 
1.  NIDA เป็นสถาบนัอุดมศึกษาชั้นนาํดา้นการ

บริหารการพฒันา 
4.30 .66 4.07 .68 4.00 .67 3.96 .83 13.34 .15 

2.  NIDA เป็นสถาบนัอุดมศึกษาแห่งชาติ ก่อตั้ง
จากพระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชฯ 

4.60 .55 4.38 .70 4.21 .95 4.31 .90 10.43 .32 

3.  NIDA ขบัเคลื่อนการดาํเนินภารกิจหลกัใหไ้ด้
มาตรฐานสากล 

4.24 .60 4.03 .65 3.94 .77 3.89 .75 10.28 .59 

4.  NIDA เป็นสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐแห่งเดียว
ในประเทศไทยที่ทาํการสอนเฉพาะระดบั
บณัฑิตศึกษา 

4.24 .72 4.16 .74 4.01 .91 4.22 .88 9.41 .67 

5.  NIDA มีความเป็นเลิศในภารกิจหลกัดา้นการ
เรียนการสอน ดา้นงานวิจยั และดา้นการ
บริการวิชาการ 

4.16 .69 4.07 .71 4.01 .75 3.93 .78 4.78 .85 

รวม 4.43 .55 4.29 .66 4.14 .77 4.22 .85 7.77 .56 
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จากตารางท่ี 4.18 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นอายตุวักบัระดบั
ความคิดเห็นต่อการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ภาพรวมทั้ง 4 กลุ่ม 
พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ21 – 30 ปี  อาย ุ31 – 40 ปี  และอาย ุ51 – 60 ปีข้ึนไป มีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.43,  4.29  และ 4.22 ตามลาํดบั สาํหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีมี
อายุ 41 – 50 ปี มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 เม่ือทาํการทดสอบ
ความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ Chi-square ไดเ้ท่ากบั 7.77 และระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั .56 
ความสมัพนัธ์ดงักล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี
กาํหนดไว ้

ดา้น  NIDA เป็นสถาบนัอุดมศึกษาชั้นนาํดา้นการบริหารการพฒันา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
อาย ุ21 – 30 ปี มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ี
มีอาย ุ31 – 40 ปี  อาย ุ41 – 50 ปี และอาย ุ51 – 60 ปีข้ึนไป มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07,  4.00 และ 3.96 ตามลาํดบั เม่ือทาํการทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ 
Chi-square ไดเ้ท่ากบั 13.34 และระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั .15 ความสัมพนัธ์ดงักล่าวไม่
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

ดา้น NIDA เป็นสถาบนัอุดมศึกษาแห่งชาติ ก่อตั้งจากพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชฯ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ21 – 30 ปี  อาย ุ31 – 40 ปี  อาย ุ51 – 60 ปีข้ึน
ไป และอาย ุ41 – 50 ปี มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60,  4.38, 4.31   
และ 4.21 ตามลาํดบั เม่ือทาํการทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ Chi-square ไดเ้ท่ากบั 10.43 
และระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั .32 ความสัมพนัธ์ดงักล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ี
ระดบันยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

ดา้น NIDA ขบัเคล่ือนการดาํเนินภารกิจหลกัใหไ้ดม้าตรฐานสากล พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
อาย ุ21 – 30 ปี มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24  สาํหรับกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมีอาย ุ31 – 40 ปี  อาย ุ41 – 50 ปี และอาย ุ51 – 60 ปีข้ึนไป มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03,  3.94  และ 3.89 ตามลาํดบั เม่ือทาํการทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ 
Chi-square ไดเ้ท่ากบั 10.28 และระดบันัยสําคญัทางสถิติเท่ากบั .59 ความสัมพนัธ์ดงักล่าวไม่
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

ดา้น NIDA เป็นสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐแห่งเดียวในประเทศไทยท่ีทาํการสอนเฉพาะ
ระดบับณัฑิตศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ21 – 30 ปี  อาย ุ51 – 60 ปีข้ึนไป มีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24, 4.22 ตามลาํดบั สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ31 – 40 ปี 
และอาย ุ41 – 50 ปี มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 และ 4.01 ตามลาํดบั 
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เม่ือทาํการทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ Chi-square ไดเ้ท่ากบั 9.41 และระดบันยัสาํคญัทาง
สถิติเท่ากบั .67 ความสัมพนัธ์ดงักล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันัยสําคญั .05 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

ดา้น  NIDA มีความเป็นเลิศในภารกิจหลกัดา้นการเรียนการสอน ดา้นงานวิจยั และดา้นการ
บริการวิชาการ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ21 – 30 ปี  อาย ุ31 – 40 ปี  อาย ุ41 – 50 ปี และอาย ุ51 – 
60 ปีข้ึนไป มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.16, 4.07, 4.01 และ 3.93 
ตามลาํดบั เม่ือทาํการทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ Chi-square ไดเ้ท่ากบั 4.78 และระดบั
นยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั .85 ความสัมพนัธ์ดงักล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบั
นยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

 
4.5.8 สมมติฐานที่ 8 อายุงานมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 
ผลการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นอายงุานมีความสัมพนัธ์กบั

ความคิดเห็นต่อการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เม่ือเปรียบเทียบกลุ่มท่ี
แตกต่างกนั 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ อายงุานนอ้ยกว่า 5 ปี  อายงุาน 5 - 10 ปี  อายงุาน 11 - 20 ปี และอายงุาน 
21 -  30 ปีข้ึนไป ผลการวิเคราะห์ ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.19  ความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นอายงุานมีความสมัพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อการขบัเคลื่อนวิสยัทศัน์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

วสิัยทศัน์สถาบันฯ 
อายุงานน้อยกว่า 5 ปี อายุงาน 5 - 10 ปี อายุงาน 11 - 20 ปี อายุงาน 21 -  30 ปีขึน้ไป ค่า 

Chi-Square 
sig. 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 
1.  NIDA เป็นสถาบนัอุดมศึกษาชั้นนาํดา้นการ

บริหารการพฒันา 
4.08 .66 4.08 .72 4.07 .71 4.00 .74 3.29 .95 

2.  NIDA เป็นสถาบนัอุดมศึกษาแห่งชาติ ก่อตั้ง
จากพระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชฯ 

4.42 .67 4.28 .87 4.30 .93 4.41 .71 4.62 .87 

3.  NIDA ขบัเคลื่อนการดาํเนินภารกิจหลกัใหไ้ด้
มาตรฐานสากล 

4.05 .53 4.01 .79 3.98 .82 3.98 .62 14.96 .24 

4.  NIDA เป็นสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐแห่งเดียว
ในประเทศไทยที่ทาํการสอนเฉพาะระดบั
บณัฑิตศึกษา 

4.08 .75 4.12 .86 4.05 .94 4.32 .66 10.18 .60 

5.  NIDA มีความเป็นเลิศในภารกิจหลกัดา้นการ
เรียนการสอน ดา้นงานวิจยั และดา้นการ
บริการวิชาการ 

4.08 .64 4.04 .79 4.02 .82 4.04 .66 4.42 .88 

รวม 4.26 .60 4.24 .77 4.21 .83 4.30 .66 5.50 .79 
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จากตารางท่ี 4.19 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลด้านอายุงานมี
ความสัมพนัธ์กับความคิดเห็นต่อการขับเคล่ือนวิสัยทัศน์สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ภาพรวมทั้ง 4 กลุ่ม พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายงุาน 21 -  30 ปีข้ึนไป  อายงุานนอ้ยกว่า 5 ปี  อายงุาน 
5 - 10 ปี  และอายุงาน 11 - 20 ปี มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30,  
4.26,  4.24 และ 4.21 เม่ือทาํการทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ Chi-square ไดเ้ท่ากบั 5.50 
และระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั .79 ความสัมพนัธ์ดงักล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ท่ี
ระดบันยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

ดา้น  NIDA เป็นสถาบนัอุดมศึกษาชั้นนาํดา้นการบริหารการพฒันา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
อายงุาน 5 - 10 ปี  อายงุานนอ้ยกว่า 5 ปี  อายงุาน 11 - 20 ปี และอายงุาน 21 -  30 ปีข้ึนไป  มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08,  4.07 และ 4.00 ตามลาํดบั เม่ือทาํการทดสอบ
ความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ Chi-square ไดเ้ท่ากบั 3.29 และระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั .95 
ความสมัพนัธ์ดงักล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี
กาํหนดไว ้

ดา้น NIDA เป็นสถาบนัอุดมศึกษาแห่งชาติ ก่อตั้งจากพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายงุานนอ้ยกว่า 5 ปี  อายุงาน 21 -  30 ปีข้ึนไป
อายุงาน 11 - 20 ปี และอายงุาน 5 - 10 ปี มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.42,  4.41,  4.30 และ 4.28 ตามลาํดบั เม่ือทาํการทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ Chi-square 
ได้เท่ากับ 4.62 และระดับนัยสําคญัทางสถิติเท่ากับ .87 ความสัมพนัธ์ดังกล่าวไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

ดา้น NIDA ขบัเคล่ือนการดาํเนินภารกิจหลกัใหไ้ดม้าตรฐานสากล พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
อายุงานนอ้ยกว่า 5 ปี  อายุงาน 5 - 10 ปี  อายุงาน 11 - 20 ปี และอายงุาน 21 -  30 ปีข้ึนไป มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05,  4.01 และ 3.98 ตามลาํดบั เม่ือทาํการทดสอบ
ความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ Chi-square ไดเ้ท่ากบั 14.96 และระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั .24 
ความสมัพนัธ์ดงักล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี
กาํหนดไว ้

ดา้น NIDA เป็นสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐแห่งเดียวในประเทศไทยท่ีทาํการสอนเฉพาะ
ระดบับณัฑิตศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายงุาน 21 -  30 ปีข้ึนไป  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32  สําหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุงาน 5 - 10 ปี  อายุงานนอ้ยกว่า 5 ปี 
และอายุงาน 11 - 20 ปี มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12,  4.08 และ 4.05 
ตามลาํดบั เม่ือทาํการทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ Chi-square ไดเ้ท่ากบั 10.18 และระดบั
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นัยสําคญัทางสถิติเท่ากับ .60 ความสัมพนัธ์ดังกล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว  ้ท่ีระดับ
นยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

ดา้น NIDA มีความเป็นเลิศในภารกิจหลกัดา้นการเรียนการสอน ดา้นงานวิจยั และดา้นการ
บริการวิชาการ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายงุานนอ้ยกว่า 5 ปี  อายุงาน 5 - 10 ปี  อายงุาน 21 -  30 ปี
ข้ึนไป และอายงุาน 11 - 20 ปี มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08,  4.04  และ 
4.02 ตามลาํดบั เม่ือทาํการทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ Chi-square ไดเ้ท่ากบั 4.42 และ
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั .88 ความสัมพนัธ์ดงักล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบั
นยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

 
4.5.9 สมมติฐานที่ 9 ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อการขับเคลื่อน

วสัิยทศัน์สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 
ผลการวิ เคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษามี

ความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เม่ือ
เปรียบเทียบกลุ่มท่ีแตกต่างกัน 4 กลุ่ม ได้แก่ ระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี  ระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า  ระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า  และระดบัปริญญาเอก  ผลการวิเคราะห์ ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.20  ความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษามีความสมัพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อการขบัเคลื่อนวิสยัทศัน์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

วสิัยทศัน์สถาบันฯ 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรีหรือเทยีบเท่า ปริญญาโทหรือเทยีบเท่า ระดับปริญญาเอก   ค่า 

Chi-Square 
sig. 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 

1.  NIDA เป็นสถาบนัอุดมศึกษาชั้นนาํดา้นการ
บริหารการพฒันา 

4.11 .78 4.03 .63 4.11 .73 3.92 .81 7.20 .62 

2.  NIDA เป็นสถาบนัอุดมศึกษาแห่งชาติ ก่อตั้ง
จากพระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชฯ 

4.33 .87 4.30 .81 4.44 .74 4.04 1.02 10.62 .30 

3.  NIDA ขบัเคลื่อนการดาํเนินภารกิจหลกัให้
ไดม้าตรฐานสากล 

4.00 .87 3.95 .69 4.08 .65 3.88 .93 11.20 .51 

4.  NIDA เป็นสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐแห่ง
เดียวในประเทศไทยที่ทาํการสอนเฉพาะ
ระดบับณัฑิตศึกษา 

4.22 .83 4.08 .82 4.19 .78 4.08 .99 5.74 .93 

5.  NIDA มีความเป็นเลิศในภารกิจหลกัดา้น
การเรียนการสอน ดา้นงานวจิยั และดา้นการ
บริการวิชาการ 

4.00 .87 4.04 .70 4.09 .69 3.80 .96 10.97 .28 

รวม 4.22 .83 4.21 .72 4.33 .65 4.00 .96 9.66 .38 
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จากตารางท่ี 4.20 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา
มีความสัมพนัธ์กับความคิดเห็นต่อการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ภาพรวมทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ระดบัการศึกษา
ตํ่ากวา่ปริญญาตรี และระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.33, 4.22 และ 4.21 ตามลาํดับ สําหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดับการศึกษา
ปริญญาเอก  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00 เม่ือทําการทดสอบ
ความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ Chi-square ไดเ้ท่ากบั 9.66 และระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั .38 
ความสมัพนัธ์ดงักล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี
กาํหนดไว ้

ดา้น NIDA เป็นสถาบนัอุดมศึกษาชั้นนาํดา้นการบริหารการพฒันา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี  ระดับการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ระดับการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และระดบัการศึกษาปริญญาเอก มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11, 4.03 และ 3.92 ตามลาํดบั เม่ือทาํการทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ Chi-
square ไดเ้ท่ากบั 7.20 และระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั .62 ความสัมพนัธ์ดงักล่าวไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

ดา้น NIDA เป็นสถาบนัอุดมศึกษาแห่งชาติ ก่อตั้งจากพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชฯ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ระดบั
การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี  และระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44, 4.33 และ 4.30 ตามลาํดบั  สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบั
การศึกษาปริญญาเอก มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 เม่ือทาํการทดสอบ
ความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ Chi-square ไดเ้ท่ากบั 10.62 และระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั .30 
ความสมัพนัธ์ดงักล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี
กาํหนดไว ้

ดา้น NIDA ขบัเคล่ือนการดาํเนินภารกิจหลกัใหไ้ดม้าตรฐานสากล พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
ระดับการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี  ระดับการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และระดบัการศึกษาปริญญาเอก มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08,  4.00,  3.95 และ 3.88 ตามลาํดบั เม่ือทาํการทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใช้
ค่าสถิติ Chi-square ไดเ้ท่ากบั 11.20  และระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั .51 ความสัมพนัธ์ดงักล่าว
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้
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ดา้น NIDA เป็นสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐแห่งเดียวในประเทศไทยท่ีทาํการสอนเฉพาะ
ระดบับณัฑิตศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22  สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า  ระดบัการศึกษาปริญญาเอก  และระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีความคิดเห็น
อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 และ 4.08 ตามลาํดบั เม่ือทาํการทดสอบความสัมพนัธ์ 
โดยใชค่้าสถิติ Chi-square ไดเ้ท่ากบั 5.74 และระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั .93 ความสัมพนัธ์
ดงักล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

ดา้น NIDA มีความเป็นเลิศในภารกิจหลกัดา้นการเรียนการสอน ดา้นงานวิจยั และดา้นการ
บริการวิชาการ พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี  และระดบัการศึกษาปริญญาเอก มี
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09,  4.04, 4.00  และ 3.80 ตามลาํดบั เม่ือทาํการ
ทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ Chi-square ไดเ้ท่ากบั 10.97 และระดบันัยสาํคญัทางสถิติ
เท่ากบั .28 ความสัมพนัธ์ดงักล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

 
4.5.10 สมมติฐานที่ 10 ตําแหน่งบริหารมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อการขับเคลื่อน

วสัิยทศัน์สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 
ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลด้านตําแหน่งบริหารมี

ความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เม่ือ
เปรียบเทียบกลุ่มท่ีแตกต่างกัน 3 กลุ่ม ได้แก่ ตาํแหน่งคณบดี/ ผูอ้าํนวยการสํานัก/ รองคณบดี  
ตาํแหน่งเลขานุการคณะ/ผูอ้าํนวยการกอง/สํานักงาน และตาํแหน่งหัวหน้างาน ผลการวิเคราะห์ 
ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.21  ความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นตาํแหน่งบริหารมีความสมัพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อการขบัเคลื่อนวิสยัทศัน์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

วสิัยทศัน์สถาบันฯ 
คณบดี/ ผอ. สํานัก/ รองคณบด ี เลขานุการคณะ/ ผู้อาํนวยการกอง/

สํานักงาน 
หัวหน้ากลุ่มงาน 

ค่า 
Chi-Square 

sig. 

 S.D.  S.D.  S.D. 
1.  NIDA เป็นสถาบนัอุดมศึกษาชั้นนาํดา้น

การบริหารการพฒันา 
4.33 .50 3.81 .91 4.08 .69 8.24 .51 

2.  NIDA เป็นสถาบนัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ก่อตั้งจากพระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชฯ 

4.11 1.27 4.50 .73 4.33 .84 5.68 .77 

3.  NIDA ขบัเคลื่อนการดาํเนินภารกิจหลกัให้
ไดม้าตรฐานสากล 

4.00 1.22 3.75 .58 4.00 .72 15.22 .23 

4.  NIDA เป็นสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐแห่ง
เดียวในประเทศไทยที่ทาํการสอนเฉพาะ
ระดบับณัฑิตศึกษา 

4.22 1.30 4.00 .73 4.26 .82 8.35 .50 

5.  NIDA มีความเป็นเลิศในภารกิจหลกัดา้น
การเรียนการสอน ดา้นงานวจิยั และดา้น
การบริการวิชาการ 

3.89 1.26 3.88 .72 4.10 .67 11.70 .23 

รวม 4.11 1.27 4.13 .72 4.29 .67 10.12 .34 
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จากตารางท่ี 4.21 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลด้านตาํแหน่งมี
ความสัมพนัธ์กับความคิดเห็นต่อการขับเคล่ือนวิสัยทัศน์สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ภาพรวมทั้ง 3 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีตาํแหน่งหวัหนา้งาน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.29  สําหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีมีตาํแหน่งเลขานุการคณะ/ผูอ้าํนวยการกอง/
สาํนกังาน และตาํแหน่งคณบดี/ ผูอ้าํนวยการสาํนกั/ รองคณบดี มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดย
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 และ 4.11 ตามลาํดบั เม่ือทาํการทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ Chi-
square ไดเ้ท่ากบั 10.12 และระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั .34 ความสัมพนัธ์ดงักล่าวไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

ดา้น NIDA เป็นสถาบนัอุดมศึกษาชั้นนาํดา้นการบริหารการพฒันา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
ตาํแหน่งคณบดี/ ผูอ้าํนวยการสาํนกั/ รองคณบดี  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.33 สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีตาํแหน่งหวัหนา้งาน และตาํแหน่งเลขานุการคณะ/ผูอ้าํนวยการ
กอง/สาํนกังาน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 และ 3.81 ตามลาํดบั เม่ือ
ทาํการทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ Chi-square ไดเ้ท่ากบั 8.24 และระดบันยัสาํคญัทาง
สถิติเท่ากบั .51 ความสัมพนัธ์ดงักล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันัยสําคญั .05 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

ดา้น NIDA เป็นสถาบนัอุดมศึกษาแห่งชาติ ก่อตั้งจากพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีตาํแหน่งเลขานุการคณะ/ผูอ้าํนวยการกอง/
สาํนกังาน  และตาํแหน่งหวัหนา้งาน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 
และ 4.33 ตามลาํดบั สําหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีมีตาํแหน่งคณบดี/ ผูอ้าํนวยการสํานัก/ รองคณบดี มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 เม่ือทาํการทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใช้
ค่าสถิติ Chi-square ไดเ้ท่ากบั 5.68 และระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั .77 ความสัมพนัธ์ดงักล่าว
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

ดา้น NIDA ขบัเคล่ือนการดาํเนินภารกิจหลกัใหไ้ดม้าตรฐานสากล พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
ตาํแหน่งคณบดี/ ผูอ้าํนวยการสํานัก/ รองคณบดี  ตาํแหน่งหัวหน้างาน และตาํแหน่งเลขานุการ
คณะ/ผูอ้าํนวยการกอง/สํานักงาน  มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 และ 
3.75 ตามลาํดบั เม่ือทาํการทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ Chi-square ไดเ้ท่ากบั 15.22  และ
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั .23 ความสัมพนัธ์ดงักล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบั
นยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

ดา้น NIDA เป็นสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐแห่งเดียวในประเทศไทยท่ีทาํการสอนเฉพาะ
ระดบับณัฑิตศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีตาํแหน่งหวัหนา้งาน และตาํแหน่งคณบดี/ ผูอ้าํนวยการ
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สํานัก/ รองคณบดี มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.26 และ 4.22 
ตามลาํดบั  สําหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีมีตาํแหน่งเลขานุการคณะ/ผูอ้าํนวยการกอง/สํานักงาน มีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 เม่ือทาํการทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ 
Chi-square ไดเ้ท่ากบั 8.35 และระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั .50 ความสัมพนัธ์ดงักล่าวไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

ดา้น NIDA มีความเป็นเลิศในภารกิจหลกัดา้นการเรียนการสอน ดา้นงานวิจยั และดา้นการ
บริการวิชาการ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีตาํแหน่งหัวหนา้งาน  ตาํแหน่งคณบดี/ ผูอ้าํนวยการสาํนกั/ 
รองคณบดี และตาํแหน่งเลขานุการคณะ/ผูอ้าํนวยการกอง/สํานักงาน  มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
มาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10, 3.89 และ 3.88 ตามลาํดบั เม่ือทาํการทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใช้
ค่าสถิติ Chi-square ไดเ้ท่ากบั 11.70 และระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั .23 ความสัมพนัธ์ดงักล่าว
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

 
 
4.5.11 สมมติฐานที่ 11 ประเภทของบุคลากรมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อการ

ขับเคลือ่นวสัิยทศัน์สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 
ผลการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลด้านประเภทบุคลากรกับ

ความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เม่ือ
เปรียบเทียบกลุ่มท่ีแตกต่างกนั 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ สายวิชาการ โดยแบ่งออกเป็น ศาสตราจารย ์ รอง
ศาสตราจารย ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์และอาจารย ์ ส่วนสายสนบัสนุน แบ่งออกเป็น ระดบัชาํนาญการ
พิเศษ  ระดบัชาํนาญการ  ระดบัปฏิบติัการ  ระดบัชาํนาญงานพิเศษ/ระดบัชาํนาญงาน และระดบั
ปฏิบติังาน ผลการวิเคราะห์ ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.22  ความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นประเภทบุคลากรกบัความสมัพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อการขบัเคลื่อนวิสยัทศัน์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 

วสิัยทศัน์สถาบันฯ 
สายวชิาการ สายสนับสนุน ค่า 

Chi-
Square 

sig. ศ. รศ. ผช. อ. ชพ. ชก. ปก. ชง. ปง. 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D.  S.D.  S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 
1.  NIDA เป็นสถาบนัอุดมศึกษาชั้นนาํ
ดา้นการบริหารการพฒันา 

4.50 .58 3.67 .89 4.00 .00* 4.00 1.00 3.94 .87 4.05 .69 4.09 .69 4.36 .50 4.04 .64 20.86 .65 

2.  NIDA เป็นสถาบนัอุดมศึกษา
แห่งชาติ ก่อตั้งจากพระราชดาํริของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพล-
อดุลยเดชฯ 

4.75 .50 4.25 .87 3.25 1.50 4.00 1.00 4.50 .71 4.26 .83 4.38 .80 4.64 .51 4.39 .72 30.35 .17 

3.  NIDA ขบัเคลื่อนการดาํเนินภารกิจ
หลกัใหไ้ดม้าตรฐานสากล 

4.50 .58 4.00 .74 3.25 1.50 3.80 .84 3.78 .55 4.07 .65 4.00 .72 4.36 .51 4.00 .67 45.05 .06 

4.  NIDA เป็นสถาบนัอุดมศึกษาของ
รัฐแห่งเดียวในประเทศไทยที่ทาํการ
สอนเฉพาะระดบับณัฑิตศึกษา 

4.50 .58 4.25 .87 3.50 1.73 4.00 1.00 4.22 .73 4.22 .82 4.04 .83 4.55 .52 4.22 .67 28.74 .63 

5.  NIDA มีความเป็นเลิศในภารกิจ
หลกัดา้นการเรียนการสอน ดา้น
งานวจิยั และดา้นการบริการวิชาการ 

4.25 .96 3.92 .79 3.00 1.41 3.80 .84 3.94 .64 4.14 .63 4.04 .75 4.46 .52 3.96 .64 43.96 .01* 

รวม 4.50 .58 4.17 .83 3.25 1.50 4.00 1.00 4.28 .75 4.28 .64 4.25 .71 4.55 .52 4.26 .69 44.35 .01* 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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จากตารางท่ี 4.22 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลด้านประเภท

บุคลากรกบัความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ ภาพรวมทั้ง 2 กลุ่ม พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีตาํแหน่งสายวิชาการ โดยแบ่งออกเป็น ตาํแหน่ง
ศาสตราจารย ์มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
ตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ อาจารย ์ และผูช่้วยศาสตราจารย ์มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17, 4.00 และ 3.25 ตามลาํดบั  ส่วนสายสนบัสนุน แบ่งออกเป็น ระดบัชาํนาญงาน
พิเศษ/ระดบัชาํนาญงาน  ระดบัชาํนาญการพิเศษ  ระดบัชาํนาญการ  ระดบัปฏิบติังาน และระดบั
ปฏิบติัการ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.55, 4.28, 4.26 และ 4.25  เม่ือ
ทาํการทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ Chi-square ไดเ้ท่ากบั 44.35 และระดบันยัสาํคญัทาง
สถิติเท่ากบั .01 ความสมัพนัธ์ดงักล่าวเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 จึงยอมรับ
สมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

ดา้น NIDA เป็นสถาบนัอุดมศึกษาชั้นนาํดา้นการบริหารการพฒันา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
ตาํแหน่งสายวิชาการ โดยแบ่งออกเป็น ตาํแหน่งศาสตราจารย ์มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 สําหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีมีตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์อาจารย ์และรอง
ศาสตราจารย ์มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 และ 3.67 ตามลาํดบั  ส่วน
สายสนบัสนุน แบ่งออกเป็น ระดบัชาํนาญงานพิเศษ/ระดบัชาํนาญงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.36 สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีตาํแหน่งระดบัปฏิบติัการ  ระดบัชาํนาญ
การ  ระดบัปฏิบติังาน และระดบัชาํนาญการพิเศษ มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.09, 4.05, 4.04 และ 3.94  เม่ือทาํการทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ Chi-square ได้
เท่ากบั 20.86 และระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั .65 ความสัมพนัธ์ดงักล่าวเป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

ดา้น NIDA เป็นสถาบนัอุดมศึกษาแห่งชาติ ก่อตั้งจากพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีตาํแหน่งสายวิชาการ โดยแบ่งออกเป็น 
ศาสตราจารย ์และรองศาสตราจารย ์มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.75 
และ 4.25 ตามลาํดบั สําหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีมีตาํแหน่งอาจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารย  ์ มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 และ 3.25 ตามลาํดบั  ส่วนสายสนับสนุน แบ่ง
ออกเป็น ระดับชาํนาญงานพิเศษ/ระดับชาํนาญงาน  ระดับชาํนาญการพิเศษ  ระดับปฏิบติังาน  
ระดบัปฏิบติัการ  และระดบัชาํนาญการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.64, 4.50, 4.39, 4.38 และ 4.26  เม่ือทาํการทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ Chi-square ได้
เท่ากบั 30.35 และระดบันัยสําคญัทางสถิติเท่ากบั .17 ความสัมพนัธ์ดงักล่าวไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้
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ดา้น NIDA ขบัเคล่ือนการดาํเนินภารกิจหลกัใหไ้ดม้าตรฐานสากล พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี

ตาํแหน่งสายวิชาการ โดยแบ่งออกเป็น ตาํแหน่งศาสตราจารย ์มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 สําหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีมีตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์อาจารย ์และผูช่้วย
ศาสตราจารย ์มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00, 3.80 และ 3.25 ตามลาํดบั  
ส่วนสายสนับสนุน แบ่งออกเป็น ระดบัชาํนาญงานพิเศษ/ระดบัชาํนาญงาน มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.36 สําหรับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับชํานาญการ  ระดับ
ปฏิบติัการ  ระดบัปฏิบติังาน และระดบัชาํนาญการพิเศษ  มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07, 4.00 และ 3.78  เม่ือทาํการทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ Chi-square ได้
เท่ากบั 45.05 และระดบันัยสําคญัทางสถิติเท่ากบั .06 ความสัมพนัธ์ดงักล่าวไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

ดา้น NIDA เป็นสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐแห่งเดียวในประเทศไทยท่ีทาํการสอนเฉพาะ
ระดบับณัฑิตศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีตาํแหน่งสายวิชาการ โดยแบ่งออกเป็น ศาสตราจารย ์
และรองศาสตราจารย ์มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 และ 4.25 
ตามลาํดบั สําหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีมีตาํแหน่งอาจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารย ์มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 และ 3.50 ตามลาํดบั  ส่วนสายสนบัสนุน แบ่งออกเป็น ระดบั
ชาํนาญงานพิเศษ/ระดบัชาํนาญงาน ระดบัชาํนาญการ  ระดบัชาํนาญการพิเศษ และระดบัปฏิบติังาน 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.55 และ 4.22 ตามลาํดบั  สาํหรับกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีระดบัปฏิบติัการ  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04  เม่ือทาํการ
ทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ Chi-square ไดเ้ท่ากบั 28.74 และระดบันยัสาํคญัทางสถิติ
เท่ากบั .63 ความสัมพนัธ์ดงักล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

ดา้น NIDA มีความเป็นเลิศในภารกิจหลกัดา้นการเรียนการสอน ดา้นงานวิจยั และดา้นการ
บริการวิชาการ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีตาํแหน่งสายวิชาการ โดยแบ่งออกเป็น ศาสตราจารย ์มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 สําหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีมีตาํแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์และอาจารย ์มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 และ 3.80 
ตามลาํดบั อีกทั้ง กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.00 ส่วนสายสนบัสนุน แบ่งออกเป็น ระดบัชาํนาญงานพิเศษ/ระดบัชาํนาญ
งาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46 สําหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบั
ชาํนาญการ  ระดบัปฏิบติัการ  ระดบัปฏิบติังาน และระดบัชาํนาญการพิเศษ มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14, 4.04, 3.96 และ 3.94 ตามลาํดบั  เม่ือทาํการทดสอบ
ความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ Chi-square ไดเ้ท่ากบั 43.96 และระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั .01 
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ความสัมพนัธ์ดงักล่าวเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี
กาํหนดไว ้

 
4.5.12 สมมติฐานที ่12 หน่วยงานทีสั่งกดัมีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อการขับเคลือ่น

วสัิยทศัน์สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 
ผลการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลด้านหน่วยงานท่ีสังกัดกับ

ความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เม่ือ
เปรียบเทียบกลุ่มท่ีแตกต่างกัน 2 กลุ่ม ได้แก่ สังกัดคณะ/วิทยาลยั/สํานัก และสังกัดสํานักงาน
อธิการบดี ผลการวิเคราะห์ ดงัน้ี 

 
ตารางที ่4.23  ความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นหน่วยงานท่ีสงักดักบัความสมัพนัธ์กบั

ความคิดเห็นต่อการขบัเคล่ือนวิสยัทศัน์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 

 

วสัิยทศัน์สถาบันฯ 
คณะ/วทิยาลยั/สํานัก สอธ. ค่า 

Chi-Square 
sig. 

 S.D.  S.D. 

1.  NIDA เป็นสถาบนัอุดมศึกษาชั้น
นาํดา้นการบริหารการพฒันา 

4.03 .76 4.10 .63 5.03 .17 

2.  NIDA เป็นสถาบนัอุดมศึกษา
แห่งชาติ ก่อตั้งจากพระราชดาํริ
ของพระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชฯ 

4.30 .87 4.40 .72 2.86 .41 

3.  NIDA ขบัเคล่ือนการดาํเนิน
ภารกิจหลกัใหไ้ด้
มาตรฐานสากล 

3.98 .70 4.04 .71 1.40 .84 

4.  NIDA เป็นสถาบนัอุดมศึกษา
ของรัฐแห่งเดียวในประเทศไทย
ท่ีทาํการสอนเฉพาะระดบั
บณัฑิตศึกษา 

4.09 .86 4.21 .77 3.96 .41 
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ตารางที ่4.23  (ต่อ) 

 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
จากตารางท่ี 4.23 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นหน่วยงานท่ี

สังกัดกับความสัมพนัธ์กับความคิดเห็นต่อการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ ภาพรวมทั้ง 2 กลุ่ม พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีสังกดัสํานักงานอธิการบดี และสังกดัคณะ/
วิทยาลยั/สาํนกั มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 และ 4.21 ตามลาํดบั  
เม่ือทาํการทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ Chi-square ไดเ้ท่ากบั 3.00 และระดบันยัสาํคญัทาง
สถิติเท่ากบั .39 ความสัมพนัธ์ดงักล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันัยสําคญั .05 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

ดา้น NIDA เป็นสถาบนัอุดมศึกษาชั้นนาํดา้นการบริหารการพฒันา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ี
สังกดัสํานักงานอธิการบดี และสังกดัคณะ/วิทยาลยั/สํานัก มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 และ 4.03 ตามลาํดบั  เม่ือทาํการทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ Chi-
square ไดเ้ท่ากบั 5.03 และระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั .17 ความสัมพนัธ์ดงักล่าวไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

ดา้น NIDA เป็นสถาบนัอุดมศึกษาแห่งชาติ ก่อตั้งจากพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีสํานักงานอธิการบดี และสังกดัคณะ/วิทยาลยั/
สาํนกั มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40 และ 4.30 ตามลาํดบั  เม่ือทาํ
การทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ Chi-square ไดเ้ท่ากบั 2.36 และระดบันยัสาํคญัทางสถิติ
เท่ากบั .41 ความสัมพนัธ์ดงักล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

วสัิยทศัน์สถาบันฯ 
คณะ/วทิยาลยั/สํานัก สอธ. ค่า 

Chi-Square 
sig. 

 S.D.  S.D. 

5.  NIDA มีความเป็นเลิศในภารกิจ
หลกัดา้นการเรียนการสอน ดา้น
งานวิจยั และดา้นการบริการ
วิชาการ 

4.04 .73 4.04 .73 .13 .99 

รวม 4.21 .74 4.30 .69 3.00 .39 
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ดา้น NIDA ขบัเคล่ือนการดาํเนินภารกิจหลกัใหไ้ดม้าตรฐานสากล พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ี

สังกดัสํานักงานอธิการบดี และสังกดัคณะ/วิทยาลยั/สํานัก มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 และ 3.98 ตามลาํดบั  เม่ือทาํการทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ Chi-
square ไดเ้ท่ากบั 1.40 และระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั .84 ความสัมพนัธ์ดงักล่าวไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

ดา้น NIDA เป็นสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐแห่งเดียวในประเทศไทยท่ีทาํการสอนเฉพาะ
ระดบับณัฑิตศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีสังกดัสาํนกังานอธิการบดี มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21 สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีสังกดัคณะ/วิทยาลยั/สาํนกั มีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04  เม่ือทาํการทดสอบความสมัพนัธ์ โดยใชค่้าสถิติ Chi-square 
ไดเ้ท่ากบั 3.96 และระดบันยัสําคญัทางสถิติเท่ากบั .41 ความสัมพนัธ์ดงักล่าวไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

ดา้น NIDA มีความเป็นเลิศในภารกิจหลกัดา้นการเรียนการสอน ดา้นงานวิจยั และดา้นการ
บริการวิชาการ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีสังกดัคณะ/วิทยาลยั/สาํนกั และสังกดัสาํนกังานอธิการบดี มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 เท่ากนั  เม่ือทาํการทดสอบความสัมพนัธ์ 
โดยใชค่้าสถิติ Chi-square ไดเ้ท่ากบั .13 และระดบันยัสาํคญัทางสถิติเท่ากบั .99 ความสัมพนัธ์
ดงักล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

 
4.6.13 สมมติฐานที ่13 ความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การพฒันาสถาบันบัณฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 
 
 ผลการวิเคราะห์หาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างยุทธศาสตร์การพฒันาสถาบนับณัฑิตพฒัน-
บริหารศาสตร์ กบัการขบัเคล่ือนวิสยัทศัน์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.24  ความสมัพนัธ์ระหวา่งยทุธศาสตร์การพฒันาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ กบั

การขบัเคล่ือนวิสยัทศัน์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาสถาบัน 
การขับเคลือ่นวสัิยทศัน์สถาบัน 

r sig. 
1. ยทุธศาสตร์การสรรหา/คดัเลือก และพฒันาบุคคลทุกกลุ่ม

ใหมี้ขีดความสามารถสูง (Talent People) 
.20 .01* 

2. ยทุธศาสตร์การระดมทรัพยากร/ เครือข่ายความร่วมมือ/ 
ศูนยศึ์กษาและพฒันาวิชาการ 

.16 .03* 

3. ยทุธศาสตร์เก่ียวกบัการพฒันาระบบบริหารงานต่าง ๆ 
ของสถาบนั/ ภาพลกัษณ์ของสถาบนั 

.34 .00* 

4. ยทุธศาสตร์เก่ียวกบัความเป็นเลิศทางวิชาการ/ ความ
รับผดิชอบต่อสงัคม 

.12 .14 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั = 0.05   
 

จากตารางท่ี 4.24 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างยุทธศาสตร์การพฒันาสถาบัน
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ กบัการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  พบว่า 
การขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ มีระดบันัยสําคญัน้อยกว่าหรือเท่ากบั 
.05  กบัยทุธศาสตร์การพฒันาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ไดแ้ก่ ยุทธศาสตร์เก่ียวกบัการ
พฒันาระบบบริหารงานต่าง ๆ ของสถาบนั/ ภาพลกัษณ์ของสถาบนั  ยุทธศาสตร์การสรรหา/
คดัเลือก และพฒันาบุคคลทุกกลุ่มให้มีขีดความสามารถสูง (Talent People)  และยทุธศาสตร์การ
ระดมทรัพยากร/ เครือข่ายความร่วมมือ/ ศูนยศึ์กษาและพฒันาวิชาการ  ความสัมพนัธ์ดงักล่าว
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

เม่ือพิจารณาระดับความสัมพนัธ์ พบว่า ความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การพฒันาสถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อยทุธศาสตร์เก่ียวกบัการพฒันาระบบ
บริหารงานต่าง ๆ ของสถาบนั/ ภาพลกัษณ์ของสถาบนัในทิศทางเดียวกนั โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ (r) ระดบัปานกลางค่อนขา้งตํ่าท่ี .34  ยทุธศาสตร์การสรรหา/คดัเลือก และพฒันาบุคคล
ทุกกลุ่มให้มีขีดความสามารถสูง (Talent People) ในทิศทางเดียวกนั โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ (r) ระดบัตํ่าท่ี .20  และยทุธศาสตร์การระดมทรัพยากร/ เครือข่ายความร่วมมือ/ ศูนย์
ศึกษาและพฒันาวิชาการในทิศทางเดียวกนั โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) ระดบัตํ่ามากท่ี .16 
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การขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ มีระดบันัยสําคญัมากกว่า .05 

กบัยุทธศาสตร์การพฒันาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ไดแ้ก่ ยทุธศาสตร์เก่ียวกบัความเป็น
เลิศทางวิชาการ/ ความรับผิดชอบต่อสังคม  ความสัมพนัธ์ดงักล่าวไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

   
 



 
 

บทที ่5 
 

สรุปผล  และแนวทาง 
 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “แนวทางการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์” ซ่ึงมีวตัถุประสงคข์องการวิจยั เพื่อ 1) ศึกษาการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์ของสถาบนับณัฑิตพฒั
นบริหารศาสตร์ 2) ศึกษาความคิดเห็นต่อยทุธศาสตร์การพฒันาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
3) เสนอแนวทางการขบัเคล่ือนวิสยัทศัน์ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ สาํหรับประชากรท่ี
ใชใ้นศึกษา ไดแ้ก่ บุคลากรของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จากหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
สถาบนั จาํนวน 25 หน่วยงาน เป็นจาํนวนประชาการทั้งส้ิน 719 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ
กาํหนดโควตา (Quota Selection) ทาํการจาํแนกกลุ่มตวัอย่างตามหน่วยงานภายในสถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จาํนวน 25 หน่วยงาน ซ่ึงสุ่มตวัอย่างจากทุกกลุ่มออกมาตามสัดส่วน 
และทาํการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Selection) เพื่อให้ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน จาํนวน 
257 คน และทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัคร้ังน้ี 

การวิเคราะห์ผลการศึกษาใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการพรรณาขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา และทาํการ
ทดสอบสมมติฐาน เพื่อหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
ไดแ้ก่ Pearson Chi-square สมการเส้นตรง (Linear Regression) แบบจาํลองทางเศรษฐมิติในรูป
สมการถดถอยเชิงซ้อน และประมาณค่าสมการโดยวิธีกาํลงัสองน้อยท่ีสุด โดยใชว้ิธี Multiple  
Regressionโดยสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัต่อไปน้ี 

 

5.1  สรุปผลการวจิยั 
 

5.1.1  ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายตุวัระหว่าง 30 – 40 ปี จาํนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 38.13  ส่วน

การทาํงานในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์มีอายุงาน 5 - 10 ปี จาํนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 
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32.30 สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จาํนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 50.19 สาํหรับ
ตําแหน่งบริหารส่วนใหญ่ดํารงตําแหน่งหัวหน้างาน จํานวน  51 คน คิดเป็นร้อยละ 65.38 
นอกจากนั้นเป็นบุคลากรสายสนับสนุน จาํนวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 90.27 และบุคลากรสาย
วิชาการ จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 9.73 อีกทั้งสังกดัคณะ/วิทยาลยั/สํานกั จาํนวน 157 คน คิด
เป็นร้อยละ 61.09 และสงักดัสาํนกังานอธิการบดี จาํนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 38.91    

5.1.2  ความคดิเห็นเกีย่วกบัยุทธศาสตร์การพฒันาสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
จากผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากเก่ียวกบั

ยทุธศาสตร์การพฒันาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ หากจาํแนกเป็นรายยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี 
ยุทธศาสตร์เก่ียวกับการพฒันาระบบบริหารงานต่าง ๆ ของสถาบัน/ ภาพลักษณ์ของ

สถาบนั  กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก เม่ือจาํแนกเรียงลาํดบัเป็นรายกลยุทธ์ คือ กล
ยุทธ์ท่ี 2 สถาบนัประยุกตใ์ชแ้นวทางการพฒันากระบวนการทาํงานตามแนวทาง EdPEx, ISO, 
AACSB, EQUIS, TedQual กลยทุธ์ท่ี 1 สถาบนัประยกุตใ์ชแ้นวทางการพฒันาหลกัสูตร ตาม AUN-
QA กลยุทธ์ท่ี 6 สถาบันพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการสร้างฐานขอ้มูล
งานวิจยั กลยุทธ์ท่ี 8 สถาบนัพฒันาระบบงาน (Workflow) กลยุทธ์ท่ี 3 สถาบนัพฒันาระบบและ
กลไกในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในการบริหารจดัการ (Corporate Governance) กลยุทธ์ท่ี 7 
สถาบนัสร้างบรรยากาศการบริหารจดัการบนฐานขอ้มูล (Management by Fact) กลยุทธ์ท่ี 5 
สถาบนัทาํการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก เพื่อให้ผลงานวิชาการของคณาจารย ์นกัศึกษา และบุคลากร
ของสถาบนัให้เป็นท่ีรับรู้ต่อภายนอก และกลยุทธ์ท่ี 4 สถาบนัปรับโครงสร้างการบริหารเพื่อลด
ค่าใชจ่้าย และความซํ้าซอ้นการดาํเนินงาน  

ยุทธศาสตร์เก่ียวกบัความเป็นเลิศทางวิชาการ/ ความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มตวัอย่างมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก เม่ือจาํแนกเรียงลาํดบัเป็นรายกลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ท่ี 6 สถาบนัสร้าง
กลไกเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจยั ของอาจารยแ์ละนกัศึกษา กลยทุธ์ท่ี 5 สถาบนัส่งเสริมให้
คณาจารยท์าํงานวิจยัตามความถนัด กลยุทธ์ท่ี 7 สถาบนัจัดทาํโครงการวิจยัท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการในการพฒันาท่ีสามารถตอบโจทยส์ังคม กลยทุธ์ท่ี 2 สถาบนัส่งเสริมหลกัสูตรให้ศาสตร์มี
ความเป็นสากล และกลยทุธ์ท่ี 4 สถาบนัพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอน กลยทุธ์ท่ี 9 สถาบนั
ส่งเสริมผลงานวิชาการเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ให้เป็นท่ีรู้จกั กลยุทธ์ท่ี 10 สถาบนัพฒันาหลกัสูตร
ฝึกอบรมท่ีเป็นท่ีตอ้งการของสังคม กลยทุธ์ท่ี 8 สถาบนัส่งเสริม NIDA ใหเ้ป็น Think Tank ของ
สังคมไทย กลยุทธ์ท่ี 11 สถาบนัส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการในรูปแบบใหม่ เช่น TED Talk, 
Certifying Body, Audit etc. กลยทุธ์ท่ี 3 สถาบนัพฒันาเทคนิคการสอนของคณาจารย ์และกลยทุธ์ท่ี 
1 สถาบนัรับนกัศึกษาเชิงรุก 
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ยทุธศาสตร์การสรรหา/คดัเลือก และพฒันาบุคคลทุกกลุ่มใหมี้ขีดความสามารถสูง (Talent 
People) กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก เม่ือจาํแนกเรียงลาํดบัเป็นรายกลยุทธ์ คือ กล
ยทุธ์ท่ี 4 สถาบนัส่งเสริมค่านิยมร่วม WISDOM และค่านิยมการทาํงานคุณภาพ เป็นแนวทางการ
ดาํเนินงาน กลยุทธ์ท่ี 3 สถาบนัส่งเสริมเวทีการนาํเสนอผลงานนวตักรรมดา้นการบริหารและการ
พฒันา  กลยุทธ์ท่ี 2 สถาบนัปรับกระบวนการคิดภาระงานให้สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของบุคลากร 
(เก่งสอน เก่งวิจยั เก่งบริการ เก่งโครงการ)  และกลยทุธ์ท่ี 1 สถาบนัสร้างกลไกในการดึงดูด รักษา
จูงใจบุคลากรท่ีมีความสามารถ ศกัยภาพสูงเกิดความผกูพนั 

ยทุธศาสตร์การระดมทรัพยากร/ เครือข่ายความร่วมมือ/ ศูนยศึ์กษาและพฒันาวิชาการ กลุ่ม
ตวัอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เม่ือจาํแนกเรียงลาํดับเป็นรายกลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ท่ี 3 
สถาบนัเพิ่มฐานงานวิจยัเพื่อสร้างรายได ้กลยุทธ์ท่ี 6 สถาบนัพฒันาองคค์วามรู้ เพื่อเป็นตน้ทุนใน
การหารายได ้กลยทุธ์ท่ี 5 สถาบนัส่งเสริมการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ กลยทุธ์ท่ี 1 สถาบนั
สานสัมพนัธ์กบัศิษยเ์ก่าดว้ย WISDOM for Change เพื่อระดมเงินบริจาค กลยทุธ์ท่ี 8 สถาบนั
พฒันาการดาํเนินงานของศูนยใ์หเ้ป็น Excellence Center เพื่อเป็นช่องทางการหารายได ้กลยทุธ์ท่ี 2 
สถาบนัเปิดรับนกัศึกษาภาคสมทบเขา้เรียนเป็นรายวิชา กลยทุธ์ท่ี 7 สถาบนัส่งเสริมความร่วมมือใน
การหารายได ้Public-Private Partnership และกลยทุธ์ท่ี 4 สถาบนัสร้าง Synergy การใชแ้ละหา
รายไดจ้ากทรัพยสิ์นของสถาบนั 

5.1.3  ความคดิเห็นเกีย่วกับการขับเคลือ่นวสัิยทัศน์ของสถาบันบัณฑิตพฒันบริ
หารศาสตร์ 

จากผลการศึกษา พบวา่ ในภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากเก่ียวกบัการ
ขบัเคล่ือนวิสยัทศัน์ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  เม่ือจาํแนกเรียงลาํดบัเป็นรายขอ้ พบว่า 
ขอ้ 2. NIDA เป็นสถาบนัอุดมศึกษาแห่งชาติ ก่อตั้งจากพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนข้อ 4. NIDA เป็น
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐแห่งเดียวในประเทศไทยท่ีทาํการสอนเฉพาะระดบับณัฑิตศึกษา  ขอ้ 1. 
NIDA เป็นสถาบนัอุดมศึกษาชั้นนาํดา้นการบริหารการพฒันา ขอ้ 5. NIDA มีความเป็นเลิศใน
ภารกิจหลกัด้านการเรียนการสอน ด้านงานวิจยั และด้านการบริการวิชาการ และขอ้ 3. NIDA 
ขบัเคล่ือนการดาํเนินภารกิจหลกัใหไ้ดม้าตรฐานสากล มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  

5.1.4 ปัญหา/ แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการขบัเคลือ่นวสัิยทศัน์
ของสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

จากผลการศึกษาปัญหาเก่ียวกบัการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
พบว่า เม่ือมีการเปล่ียนแปลงยุทธศาสตร์ บุคลากรหลายหน่วยงานยงัไม่ทราบถึงการเปล่ียนแปลง 
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ไม่ทราบวิสยัทศัน์ของสถาบนั และไม่ใหค้วามสนใจ อีกทั้งสถาบนัไม่มีมาตรการอยา่งเป็นรูปธรรม 
อีกทั้ง ศกัยภาพของบุคลากรยงัไม่สอดคลอ้ง การส่ือสารระหว่างช่วงวยัยงัขาดความเขา้ใจ ทาํให้
ไม่ไดรั้บความร่วมมือในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบนั และบุคลากรทาํงานแบบรอรับ
เงินเดือน ทาํงานรอเกษียณ ไม่ยอมเปล่ียนแปลงการทาํงาน ดงันั้น จึงมีการเสนอแนวทางการแกไ้ข
การขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์ของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ คือ ควรมีการจดัอบรมหรือสัมมนา
ให้กบัทุกคนในสถาบนัทราบถึงการเปล่ียนแปลงยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งระบุระยะเวลาเร่ิมตน้และ
ส้ินสุดของการใชย้ทุธศาสตร์ต่าง ๆ ใหช้ดัเจน ควรปรับเปล่ียนทศันคติของบุคลากรใหดี้ข้ึน ทาํให้
เกิดความสามคัคี ยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ช่วยเหลือกนัเหมือนพี่เหมือนนอ้ง  ควรมี
การประชาสัมพนัธ์เชิงรุก และเน้นจุดเด่นของสถาบันอย่างต่อเน่ือง อีกทั้ งมุ่งเน้นการพฒันา
กระบวนงานใหมี้ประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ือง เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบติังาน โดยมีระบบการควบคุม 
กาํกบัติดตาม และประเมินผล ท่ีมุ่งเนน้ผลงานถูกตอ้ง รวดเร็ว ทนัการณ์ นอกจากนั้น ผูบ้ริหารควร
เขา้มามีส่วนร่วม ใหค้วามสนใจ เขา้ใจเร่ืองต่าง ๆ อีก 

5.1.5  การทดสอบสมมติฐานของการวจัิย 
จากการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปผลการศึกษาได ้ดงัน้ี 
5.1.5.1 อายุตัวไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
5.1.5.2 อายุงานไม่มีความสัมพนัธ์กับความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การพฒันาสถาบัน

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
5.1.5.3 ระดบัการศึกษาไม่มีความสมัพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อยทุธศาสตร์การพฒันาสถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
5.1.5.4 ตาํแหน่งบริหารไม่มีความสัมพนัธ์กับความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การพฒันา

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
5.1.5.5 ประเภทของบุคลากรไม่มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อยทุธศาสตร์การพฒันา

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
5.1.5.6 หน่วยงานท่ีสังกัดไม่มีความสัมพนัธ์กับความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การพฒันา

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
5.1.5.7 อายุตวัไม่มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์สถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
5.1.5.8 อายุงานไม่มีความสัมพนัธ์กับความคิดเห็นต่อการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์สถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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5.1.5.9 ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กับความคิดเห็นต่อการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

5.1.5.10 ตาํแหน่งบริหารไม่มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

5.1.5.11 ประเภทของบุคลากรมีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

5.1.5.12 หน่วยงานท่ีสังกดัไม่มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

5.1.5.13 ความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การพฒันาสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์มี
ความสมัพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  

5.2 แนวทางการขบัเคลือ่นวสัิยทศัน์ของสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
  
 จากผลการศึกษา ผูว้ิจยัเสนอแนวทางการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์ของสถาบนับณัฑิตพฒัน-
บริหารศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 
 5.2.1 ดา้นบุคลากร 
  1) ส่ือสารและสร้างการรับรู้ให้บุคลากรทุกระดับของสถาบันตระหนักถึง
ความสําคญัของวิสัยทศัน์ และดาํเนินงาน เพื่อการขบัเคล่ือนวิสัยทศัน์ของสถาบนัอย่างรอบดา้น
และเป็นรูปธรรม 
  2) พฒันาความรู้ ความสามารถของบุคลากร เพื่อให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ และ
สามารถรองรับการดาํเนินงานเพื่อการขบัเคล่ือนวิสยัทศัน์ของสถาบนั 
  3) สร้างแรงจูงใจใหบุ้คลากรพฒันาและปรับปรุงงานประจาํอยา่งต่อเน่ือง โดยเปิด
เวทีใหน้าํเสนอผลงาน พร้อมใหร้างวลัและยกยอ่งใหเ้ป็นท่ีประจกัษ ์
  4) ผูบ้ริหารควรรับฟัง ร่วมแก้ปัญหา และให้ข้อเสนอแนะในการทาํงานแก่
ผูป้ฏิบติังานทุกระดบั 
  5) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความสามคัคีใหก้บับุคลากรทุกสายงานใหมี้ความ
ร่วมมือ และมีความเป็นหน่ึงเดียว เพื่อมุ่งสู่ความสาํเร็จของการบรรลุวิสยัทศัน์ร่วมกนั 
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 5.2.2 ดา้นการเงิน 
  1) สนบัสนุนงบประมาณในการดาํเนินการโครงการท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์การ
พฒันาสถาบนั 
  2) ส่งเสริมการสร้างรายไดข้องสถาบนัจากงานบริการวิชาการ (งานวิจยั งานท่ี
ปรึกษา งานฝึกอบรม) 
  3) ศึกษาแนวทางการสร้างผลประโยชน์จากการบริหารพื้นท่ีของสถาบนั และ
ดาํเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 
 5.2.3 ดา้นการบริหารจดัการ 
  1)  พัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถเข้ามาช่วยในการทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  2) ส่งเสริมการนาํขอ้มูลจากระบบสารสนเทศ มาใชใ้นการพฒันาและปรับปรุงการ
ทาํงาน ตลอดจนเพ่ือการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งทนัต่อสถานการณ์ และประกอบการตดัสินใจของ
ผูบ้ริหาร 
  3) ส่งเสริมการทาํงานอย่างเป็นระบบ และมุ่งเน้นการพฒันากระบวนงานให้มี
ประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ือง เพื่อสร้างมาตรฐานและลดขั้นตอนการปฏิบติังาน โดยมีระบบควบคุมม 
กาํกบัติดตามและประเมินผล ท่ีมุ่งเนน้ผลงานถูกตอ้ง รวดเร็ว ทนัการณ์ 
  4) มีการประชาสมัพนัธ์เชิงรุกและเนน้จุดเด่นของสถาบนัอยา่งต่อเน่ือง 
  5) มีมาตรการท่ีชัดเจนในการรณรงค์เร่ืองท่ีมีผลกระทบหรือเป็นประโยชน์ต่อ
สถาบนั เช่น การตรงต่อเวลา การประหยดันํ้ า/ไฟ โดยมีการดาํเนินการอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง จน
เกิดเป็นวฒันธรรมองคก์ร 
 5.2.4 ดา้นภารกิจหลกั 
  1) พฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนใหท้นัสมยั และตอบสนองความตอ้งการของ
ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
  2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หลกัสูตรการเรียนการสอนทุกหลกัสูตรไดรั้บการ
รับรองตามเกณฑม์าตรฐานสากล 
  3) พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมให้มีหลกัสูตรท่ีเป็นแกนหลกัในการพฒันาผูน้าํของ
ประเทศ ทั้งผูบ้ริหารระดบัตน้ ระดบักลาง และระดบัสูง 
  4) ส่งเสริมและสนบัสนุนให้คณาจารยผ์ลิตผลงานวิจยัท่ีตอบสนองและแกปั้ญหา
ชุมชน สงัคม และประเทศ 
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  5) ส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้ณาจารยผ์ลิตผลงานวิจยัตีพิมพร์ะดบันานาชาติ หรือ
ผลิตผลงานวิจยัร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างองคค์วามรู้ท่ีเป็นท่ียอมรับใน
ระดบัสากล 
  6) ส่งเสริมให้คณาจารยน์าํผลงานวิชาการเผยแพร่ในเวทีสาธารณะ เพื่อให้เป็นท่ี
รู้จกั อนัจะนาํมาสู่การเป็นท่ีรู้จกัและภาพลกัษณ์ท่ีดีของสถาบนั 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามความคดิเห็นเกีย่วกบัการขบัเคลือ่นวสัิยทศัน์ 

ของสถาบนับัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 



หมายเลขแบบสอบถาม 
 

แบบสอบถามความคดิเห็นเกีย่วกบัการขบัเคลือ่นวสัิยทศัน์ 
ของสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 
คาํช้ีแจง  กรุณาทาํเคร่ืองหมายในขอ้ท่ีตรงกบัความเป็นจริงหรือตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

ตอนที ่1ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
1.  อายุตัว 

 1) 21 - 30 ปี         2) 31 - 40 ปี          3) 41 –50 ปี  
 4) 51– 60 ปี   4) มากกวา่ 60 ปีข้ึนไป 
 

2.  อายุงาน   
  1) นอ้ยกวา่ 5 ปี         2) 5 - 10 ปี          3) 11 – 20 ปี  

 4) 21 – 30 ปี   4) มากกวา่ 30 ปีข้ึนไป 
 

3.  ระดับการศึกษา 

 1)ตํ่ากวา่ปริญญาตรี    2)ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า    
3) ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  4) ปริญญาเอก    

 

4.  ตําแหน่งบริหาร 

  1)คณบดี/ ผูอ้าํนวยการสาํนกั    2)รองคณบดี    
3) เลขานุการคณะ/ผูอ้าํนวยการกอง/สาํนกังาน 4) หวัหนา้กลุ่มงาน  

 

5.  ประเภทของบุคลากร 

 1)สายวิชาการ 
  1.1)ศาสตราจารย ์   1.2)รองศาสตราจารย ์  
  1.3)ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 1.4)อาจารย ์    

2) สายสนบัสนุน 
  2.1)ชาํนาญการพิเศษ   2.2)ชาํนาญการ 2.3)ปฏิบติัการ 
  2.4)ชาํนาญงานพิเศษ   2.5)ชาํนาญงาน 2.6)ปฏิบติังาน 
 

6.  หน่วยงานทีสั่งกดั 

 1) คณะ/วิทยาลยั/สาํนกัโปรดระบ ุ…….……..… 2)สาํนกังานอธิการบดีโปรดระบ ุ……………………… 
 3) ศูนยต่์างๆ ของคณะและสถาบนั  4)หน่วยงานอ่ืนๆ  โปรดระบ ุ………………….….…… 



 95 หมายเลขแบบสอบถาม 
 

ตอนที ่2  ความคดิเห็นเกีย่วกบัยุทธศาสตร์การพฒันาสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

คาํช้ีแจง  กรุณาทาํเคร่ืองหมายในขอ้ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านเก่ียวกบัยทุธศาสตร์ท่ีจะสามารถขบัเคล่ือน
วิสยัทศัน์ของสถาบนัมากท่ีสุด 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ระดับความคดิเห็น 

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

ยุทธศาสตร์การสรรหา/คดัเลอืก และพฒันาบุคคลทุกกลุ่มให้มขีดี
ความสามารถสูง (Talent People) 

     

1. สถาบนัสร้างกลไกในการดึงดูด รักษาจูงใจบุคลากรท่ีมีความสามารถ 
ศกัยภาพสูงเกิดความผกูพนั 

     

2.สถาบนัปรับกระบวนการคิดภาระงานใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพของ
บุคลากร (เก่งสอน เก่งวจิยั เก่งบริการ เก่งโครงการ) 

     

3.สถาบนัส่งเสริมเวทีการนาํเสนอผลงานนวตักรรมดา้นการบริหารและ
การพฒันา 

     

4.สถาบนัส่งเสริมค่านิยมร่วม WISDOM และค่านิยมการทาํงานคุณภาพ 
เป็นแนวทางการดาํเนินงาน 

     

ยุทธศาสตร์การระดมทรัพยากร/ เครือข่ายความร่วมมอื/ ศูนย์ศึกษาและ
พฒันาวชิาการ 

     

5.สถาบนัสานสมัพนัธ์กบัศิษยเ์ก่าดว้ย WISDOM for Change เพ่ือระดม
เงินบริจาค 

     

6.สถาบนัเปิดรับนกัศึกษาภาคสมทบเขา้เรียนเป็นรายวิชา      

7.สถาบนัเพ่ิมฐานงานวจิยัเพ่ือสร้างรายได ้      

8.สถาบนัสร้าง Synergy การใชแ้ละหารายไดจ้ากทรัพยสิ์นของสถาบนั      

9. สถาบนัส่งเสริมการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ      

10. สถาบนัพฒันาองคค์วามรู้ เพ่ือเป็นตน้ทุนในการหารายได ้      

11. สถาบนัส่งเสริมความร่วมมือในการหารายได ้Public-Private 
Partnership 

     

12. สถาบนัพฒันาการดาํเนินงานของศูนยใ์หเ้ป็น Excellence Center 
เพ่ือเป็นช่องทางการหารายได ้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ระดับความคดิเห็น 

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

ยุทธศาสตร์เกีย่วกบัการพฒันาระบบบริหารงานต่างๆ ของสถาบัน/ 
ภาพลกัษณ์ของสถาบัน 

     

13. สถาบนัประยกุตใ์ชแ้นวทางการพฒันาหลกัสูตร ตาม AUN-QA      
14. สถาบนัประยกุตใ์ชแ้นวทางการพฒันากระบวนการทาํงานตาม
แนวทาง EdPEx, ISO, AACSB, EQUIS, TedQual 

     

15. สถาบนัพฒันาระบบและกลไกในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในการ
บริหารจดัการ (Corporate Governance) 

     

16. สถาบนัปรับโครงสร้างการบริหารเพ่ือลดค่าใชจ่้าย และความ
ซํ้ าซอ้นการดาํเนินงาน 

     

17. สถาบนัทาํการประชาสมัพนัธ์เชิงรุก เพ่ือใหผ้ลงานวชิาการของ
คณาจารย ์นกัศึกษา และบุคลากรของสถาบนัใหเ้ป็นท่ีรับรู้ต่อภายนอก 

     

18. สถาบนัพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมการสร้าง
ฐานขอ้มูลงานวจิยั 

     

19. สถาบนัสร้างบรรยากาศการบริหารจดัการบนฐานขอ้มูล 
(Management by Fact) 

     

20. สถาบนัพฒันาระบบงาน (Workflow)      
ยุทธศาสตร์เกีย่วกบัความเป็นเลศิทางวชิาการ/ ความรับผิดชอบต่อสังคม      
21. สถาบนัรับนกัศึกษาเชิงรุก      
22. สถาบนัส่งเสริมหลกัสูตรใหศ้าสตร์มีความเป็นสากล      
23. สถาบนัพฒันาเทคนิคการสอนของคณาจารย ์      
24. สถาบนัพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอน      
25. สถาบนัส่งเสริมใหค้ณาจารยท์าํงานวจิยัตามความถนดั      
26. สถาบนัสร้างกลไกเพ่ือส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวจิยั ของอาจารย์
และนกัศึกษา 

     

27. สถาบนัจดัทาํโครงการวจิยัท่ีตอบสนองความตอ้งการในการพฒันาท่ี
สามารถตอบโจทยส์งัคม 

     

28. สถาบนัส่งเสริม NIDA ใหเ้ป็น Think Tank ของสงัคมไทย      
29. สถาบนัส่งเสริมผลงานวชิาการเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั      
30. สถาบนัพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมท่ีเป็นท่ีตอ้งการของสงัคม      
31. สถาบนัส่งเสริมใหมี้การบริการวิชาการในรูปแบบใหม่ เช่น TED 
Talk, Certifying Body, Audit etc. 
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ตอนที ่3 ความคดิเห็นเกีย่วกบัการขบัเคลือ่นวสัิยทศัน์ของสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 

ประเด็นการขบัเคลือ่น 
ระดับความคดิเห็น 

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

การขบัเคลือ่นวสัิยทศัน์ของสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
“สถาบนัชั้นนาํแห่งชาติท่ีสร้างผูน้าํและองคค์วามรู้ในระดบั

สากล เพ่ือการเปล่ียนแปลง” 

     

1. NIDA เป็นสถาบนัอุดมศึกษาชั้นนาํดา้นการบริหารการพฒันา      

2. NIDA เป็นสถาบนัอุดมศึกษาแห่งชาติ ก่อตั้งจากพระราชดาํริ
ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชฯ 

     

3. NIDA ขบัเคล่ือนการดาํเนินภารกิจหลกัใหไ้ดม้าตรฐานสากล      
4. NIDA เป็นสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐแห่งเดียวในประเทศ
ไทยท่ีทาํการสอนเฉพาะระดบับณัฑิตศึกษา 

     

5. NIDA มีความเป็นเลิศในภารกิจหลกัดา้นการเรียนการสอน 
ดา้นงานวจิยั และดา้นการบริการวชิาการ 

     

 

ตอนที ่4ปัญหา/ แนวทางแก้ไข/ ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการขบัเคลือ่นวสัิยทศัน์ของสถาบันบัณฑิตพฒัน-
บริหารศาสตร์ 
 

1) ปัญหาเกีย่วกบัการขับเคลือ่นวสัิยทศัน์ของสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
2) แนวทางการแก้ไขการขับเคลือ่นวสัิยทศัน์ของสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
3) ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการขับเคลือ่นวสัิยทศัน์ของสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
 

ขอขอบคุณในความร่วมมือท่ีท่านไดเ้สียสละเวลาใหข้อ้มูลในคร้ังน้ี 
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