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บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา (1) ความส าคญัของปจัจยัเชงิกลยุทธ์ของมหาวทิยาลยัเอกชน

กลุ่มเครือข่ายเบญจมิตรวิชาการ (2) ความส าคัญของความสามารถทางการแข่งขนัด้านการศึกษาของ
มหาวทิยาลยัเอกชนกลุ่มเครอืข่ายเบญจมิตรวิชาการ (3) เปรียบเทยีบการให้ความส าคญัของความสามารถ
ทางการแข่งขนัด้านการศกึษาของมหาวทิยาลยัเอกชนกลุ่มเครอืข่ายเบญจมติรวชิาการ  จ าแนกตามปจัจยัส่วน
บุคคล (4) ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัสว่นบุคคลกบัปจัจยัเชงิกลยุทธใ์นการจดัการศกึษาของมหาวทิยาลยัเอกชน
กลุ่มเครอืขา่ยเบญจมติรวชิาการ และ(5) ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัเชงิกลยุทธก์บัความสามารถทางการแข่งขนั
ดา้นการศกึษาของมหาวทิยาลยัเอกชนกลุ่มเครอืขา่ยเบญจมติรวชิาการ 

ประชากรที่ใชใ้นการวจิยั คอืบุคลากรของมหาวทิยาลยัเอกชนกลุ่มเครอืข่ายเบญจมติรวชิาการ  ซึ่งมี
จ านวนทัง้สิน้ 912 คน ก าหนดขนาดตัวอย่าง จ านวน 400 คน โดยใชก้ารสุ่มแบบชัน้ภูม ิเครื่องมอืทีใ่ชใ้นวจิยัคอื
แบบสอบถาม สถิตทิี่ใช้วเิคราะหข์อ้มูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าไคสแควร ์
การทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธิกีารของเชฟเฟ่ 
และการวเิคราะหค่์าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั   

ผลการวจิยัพบว่า (1) ปจัจยัเชงิกลยุทธข์องมหาวทิยาลยัเอกชนกลุ่มเครอืขา่ยเบญจมติรวชิาการโดยรวม
มคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า มคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมากทุกด้าน ตามล าดบั 
คอื ดา้นกลยุทธ ์ดา้นทกัษะ ดา้นรูปแบบการบรหิารงาน ดา้นโครงสรา้งองคก์าร ดา้นค่านิยมร่วม ดา้นระบบ และ
ดา้นบุคลากร (2) ความสามารถทางการแข่งขนัดา้นการศกึษาของมหาวทิยาลยัเอกชนกลุ่มเครอืข่ายเบญจมติร
วชิาการโดยรวมมคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า มคีวามส าคญัอยู่ในระดบัมาก
ทุกดา้น ตามล าดบั คอื ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้(นกัศกึษา) มากทีสุ่ด รองลงมาคอืดา้นคุณภาพ 
ดา้นประสทิธภิาพ และ ดา้นนวตักรรม (3) กลุ่มตวัอย่างทีม่เีพศ ระดบัการศกึษา ต าแหน่งหน้าที ่แตกต่างกนัให้
ความส าคญัต่อความสามารถทางการแข่งขนัดา้นการศกึษาแตกต่างกนั (4) ปจัจยัส่วนบุคคลมคีวามสมัพนัธก์บั
ปจัจยัเชงิกลยุทธใ์นการจดัการศกึษา พบว่า อายุ ต าแหน่งหน้าที ่มคีวามสมัพนัธก์บัปจัจยัเชงิกลยุทธ ์(5) ปจัจยั
เชิงกลยุทธ์ในการจัดการศึกษามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความสามารถทางการแข่ง ขันด้าน
ประสทิธภิาพ ดา้นคุณภาพ ดา้นนวตักรรม และดา้นการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้  

 

ค าส าคญั : ปจัจยัเชงิกลยุทธ ์ความสามารถทางการแขง่ขนั มหาวทิยาลยัเอกชนกลุ่มเครอืขา่ยเบญจมติรวชิาการ 

 



ปีที ่7  ฉบบัที ่13  เดอืนมกราคม 2556 

 

  56 | ห น้ า                                                                                                      วารสารวชิาการ มหาวทิยาลยัธนบุร ี                                                                         
 

Abstracts 
The purposes of this research were: (1) to study the importance of strategic factors of private 

universities in Benjamitra academic network; (2) to find the importance of the abilities to compete in 
education of private universities in Benjamitra academic network; (3) to compare the importance of the 
abilities to compete in education of private universities in Benjamitra academic network; (4) to explore 
the relationship between personal factors and strategic factors in education management of private 
universities in Benjamitra academic network; and (5) to discover the relationship between strategic 
factors and educational competitiveness of private universities in Benjamitra academic network. 

The population was 912 personnel of private universities in Benjamitra academic network. The 
sample size in this research comprised 400 personnel of private universities in Benjamitra academic 
network by stratified random sampling. Questionnaires were used as research tools. The data were 
analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, Chi-square, t-test, F-test (One-way 
ANOVA)  and Pearson’s Correlation coefficient.  

The results were as follows: (1) the importance of all strategic factors of private universities in 
Benjamitra academic network was rated at the high level. All aspects of these factors were at the high 
level including (a) strategy was the highest, (b) followed by skills, management styles, organizational 
structures, shared values,  systems, and (c) personnel was the least; (2) the importance of the abilities to 
compete of private universities in Benjamitra academic network was rated at the high level. All aspects of 
these abilities were at the high level including (a) responding to meet the needs of customers (students) 
was the highest, (b) followed by quality and efficiency, and (c) innovation was the least; (3) there were 
significant differences between personal factors of sex, education level, and position and the importance 
of the abilities to compete ; (4) personal factors related to strategic factors in education of age and 
position statistically significantly related to strategic factors; and (5) strategic factors statistically 
significantly related to the abilities to compete in term of efficiency, quality, innovation, and 
responsiveness to customer needs . 
 
Keywords:  Strategic factors, Competitiveness, Private universities in Benjamitra academic network 
 

บทน า 
มหาวิทยาลัยเอกชนกลุ่มเครือข่ายเบญจมิตร

วิชาการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตัง้อยู่ ใน
กรุงเทพฯ และปรมิณฑลสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน อนั
ประกอบด้วย มหาวิทยาลยัธนบุร ีมหาวิทยาลยันอร์
ทกรุงเทพ วทิยาลยักรุงเทพสุวรรณภูม ิวทิยาลยัเซาท์
อสีทบ์างกอก และวทิยาลยัราชพฤกษ์ ไดบ้นัทกึความ
ร่วมมอื “เครอืขา่ยความร่วมมอืทางวชิาการเบญจมติร” 
เมื่อวนัองัคารที ่15 กุมภาพนัธ ์2554 ณ โรงแรมสยาม
ซติี ้กรุงเทพมหานคร โดยทัง้หา้สถาบนัตกลงท าความ

ร่วมมือในด้านต่าง ๆ ที่เ ป็นภารกิจของสถาบัน 
อุดมศึกษาร่วมกัน ได้แก่ ด้านวิชาการและบริการ
วิชาการ ด้านการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย  
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนา
บุคลากรและการแลกเปลี่ยนบุคลากร ด้านกิจกรรม
นักศกึษาและการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม ด้านการ
จดัการความรู้ การบริหารความเสี่ยง และห้องสมุด
อเิลก็ทรอนิกสโ์ดย“เครอืข่ายความร่วมมอืทางวชิาการ
เบญจมิตร”ตกลงที่จะท าภารกิจร่วมกันในลักษณะ
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ต่างๆ คือ การแลกเปลี่ยนความรู้และให้ความ
ช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั การจดักจิกรรมร่วมกนัหรอื
การท าโครงการร่วมกนั การเขา้ร่วมกจิกรรมทีส่มาชกิ
จดัการประชาสมัพนัธแ์ลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วระหว่างกนั 
การประชุมวางแผนร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมความ
ร่วมมอื  

มหาวิทยาลัยเอกชนกลุ่มเครือข่ายเบญจมิตร
วชิาการ มคีวามแตกต่างและมชี่องว่างของระดบัการ
พฒันา (University Divide) หลายมติ ิอาทเิช่นขนาด
งบประมาณ ประเภท อายุ  สถานที่ตัง้  บุคลากร 
คุณภาพของนักศึกษา คุณภาพและชื่อเสียงของ
สถาบนั หลายปญัหาของมหาวทิยาลยัเอกชนฯ แก้
ไม่ไดห้ากยงัแยกส่วนกนัท างาน ไม่รวมพลงั หรอืแบ่ง
งานกันท า แม้มหาวิทยาลัยเอกชนฯมีคุณภาพและ
ความเป็นเลศิ ดงันัน้ การสร้างความเปลีย่น แปลงใน
มหาวทิยาลยัเอกชนกลุ่มเครอืข่ายเบญจมติรวชิาการ 
ต้องอาศยัการก าหนดและก ากบันโยบายการบริหาร
จดัการให้เกิดการปฏบิตัิ รวมทัง้มีกระบวนการสร้าง
ความเขม้แขง็ให้มหาวทิยาลยัดว้ยการสรา้งผู้น า การ
บริหารนโยบายหรือธรรมาภิบาลและการจดัการ ซึ่ง
เป็นปจัจยัส าคญัที่มผีลกระทบโดยตรงต่อการพฒันา
มหาวิทยาลัยและอุดมศึกษาโดยรวมกล่าวคือ หาก
มหาวิทยาลยัเอกชนฯมีกลไกการก าหนดทิศทางที่ดี
และก้าวหน้า พร้อมกับการขับเคลื่ อนโดยการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพแล้ว  ภารกิจของ
มหาวทิยาลยัเอกชนฯ กส็ าเรจ็ลุล่วงไปไดบ้ทบาทและ
ความรับผิดชอบขององค์การสูงสุดในที่นี้คือ “สภา
มหาวทิยาลยั”มคีวามส าคญัต่อความเจรญิของสถาบนั
และผลผลติทีด่ ี 

อย่างไรกต็าม ยุทธศาสตร์สร้างพลงัร่วมโดยการ
สร้างเครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอน การพฒันา
บุคลากร การท างานภาคสงัคมร่วมกนัเป็นการพฒันา
ขีดความ สามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัย
เอกชนฯเพื่อเป็นเวทีหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพของ
ประเทศในเวทสีากล ผ่านการสรา้งและพฒันาก าลงัคน 
และสรา้งความรูแ้ละนวตักรรมผ่านระบบการวจิยัและ
พัฒนาเพื่อประโยชน์ในภาคการผลิต โครงสร้าง
พื้นฐานและการยกระดับความเข้มแข็งของสังคม

โดยรวมในส่วนที่เกี่ยวกบัวชิาการเช่น แนวทางการ
เรยีนการสอนรูปแบบใหม่การเฟ้นหานักศกึษาเชงิรุก 
และกระบวนการใหไ้ดม้าซึง่ความเป็นเลศิทางการวจิยั 
เป็นต้น ในส่วนของโครงสร้างและการบริหารนั ้น
มหาวทิยาลยัเอกชนฯ ใหค้วามส าคญักบัการท างานใน
ลกัษณะภาคีความร่วมมือ และเครือข่ายการส่งเสริม
การเรยีนรู ้การส่งเสรมิความหลากหลายในมติต่ิาง ๆ 
รวมไปถึงการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่มี
ความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ จุดอ่อนที่ส าคัญ
ประการหนึ่ง คอื อาจารยแ์ละระบบการพฒันาบุคลากร
ในมหาวทิยาลยัฯ ทัง้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่ง
จะต้องแกป้ญัหาตัง้แต่ต้นน ้าถงึปลายน ้า  ในส่วนของ
ต้นน ้านัน้เกี่ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการแห่งทุนเพื่อ
พฒันาอาจารย์  ส่วนกลางน ้าเกี่ยวข้องกับการเพิ่ม
สมรรถนะให้กบัอาจารยป์ระจ า ทัง้ทางด้านความเป็น
ครู การบ่มเพาะความสามารถในการบริหารจดัการ
และการพฒันาสมรรถนะทางวชิาชพีและสงัคม จนถึง
ปลายน ้ า เป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์ สามารถ
ถ่ายทอดประสบการณ์ยาวนานสู่อาจารย์ระดับอื่น 
รวมถึงการเชื่อมโยงกับภายนอกทัง้ภาคเอกชน 
สมาคมวิชาชีพ วิชาการ และภาคประชาสงัคม การ
พัฒนาอาจารย์เพื่อความอยู่รอดของมหาวิทยาลัย
เอกชนกลุ่มเครือข่ายเบญจมิตรวิชาการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยใหม่ หรือวิทยาลัยที่ก าลัง
ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในอนาคต ที่มี
ความขาดแคลนอาจารย์ที่มีคุณภาพ การวางแผน
ก าลังคนจึงต้องมีกรอบที่ชัดเจนทัง้ในเชิงปริมาณ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเชงิคุณภาพทีเ่ป็นความตอ้งการ
ทีแ่ทจ้รงิ   

นอกจากนี้  ความซ ้าซ้อนในลักษณะต่างๆ มี
ปรากฏอยู่มากมาย ตัง้แต่ความซ ้าซอ้นในหลกัสตูรการ
เรียนการสอน โครงสร้างพื้นฐานที่ซ ้าซ้อน ตลอดจน
ระบบบรหิารจดัการทีส่ิน้เปลอืงโครงสรา้งหลกัสตูรไม่
ตอบสนองความต้องการของตลาดและสังคมใน
ปจัจุบนัและอนาคต    

จากประเด็นปญัหาในการจัดการศึกษาของ
มหาวทิยาลยัเอกชนกลุ่มเครอืข่ายเบญจมติรวชิาการ
ดงักล่าว ผู้วิจยัจึงมีความสนใจที่จะท าการวิจยัเรื่อง
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ความสมัพนัธ์ของปจัจยัเชงิกลยุทธ์กบัความสามารถ
ทางการแข่งขนัด้านการศกึษาของมหาวิทยาลยักลุ่ม
เครือข่ายเบญจมิตรวิชาการ โดยจะท าการศึกษาว่า 
ปจัจยัการจัดการเชิงกลยุทธ์ด้วยตัวแบบ 7S’s ของ
แมคคนีซีย์ ตัวใดที่มีความสมัพนัธ์กบัความสามารถ
ทางการแขง่ขนัดา้นการศกึษาของมหาวทิยาลยัเอกชน
กลุ่มเครอืข่ายเบญจมติรวชิาการ ซึง่ผูว้จิยัเหน็ว่าหาก
มหาวทิยาลยัเอกชนกลุ่มเครอืข่ายเบญจมติรวิชาการ 
สามารถน ากลยุทธ์การจดัการด้วยตวัแบบ 7S’s ของ
แมคคนีซยี ์มาใชใ้นการจดัการศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพ 
กจ็ะสามารถน าไปใชใ้นการพฒันากระบวนการจดัการ 
ศึกษาเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนัและ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งท าให้ลูกค้า 
(นักศึกษา) และผู้ใช้บัณฑิตเกิดความพึงพอใจ และ
มัน่ ใ จ ในผลิตภัณฑ์ (บัณฑิต )  และบริการของ
มหาวทิยาลยัก่อใหเ้กดิความจงรกัภกัดต่ีอสถาบนั ผล
ที่ได้จากการวิจยัครัง้นี้ใช้เป็นแนวทางการพฒันาขดี
ความสามารถทางการแข่งขนัและการวางแผนเชงิกล
ยุทธข์องมหาวทิยาลยัเอกชนกลุ่มเครอืข่ายเบญจมติร
วชิาการต่อไป  
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อศกึษาความส าคญัของปจัจยัเชงิกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยเอกชนกลุ่มเครือข่ายเบญจมิตร
วชิาการ 

2. เพื่อศึกษาความส าคัญของความสามารถ
ทางการแขง่ขนัดา้นการศกึษาของมหาวทิยาลยัเอกชน
กลุ่มเครอืขา่ยเบญจมติรวชิาการ 

3. เพื่อเปรียบเทียบการให้ความส าคัญของ
ความสามารถทางการแขง่ขนัดา้นการศกึษาของ 
มหาวทิยาลยัเอกชนกลุ่มเครอืข่ายเบญจมติรวชิาการ
จ าแนกตามปจัจยัสว่นบุคคล 

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยส่วน
บุคคลกบัปจัจยัเชิงกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของ
มหาวทิยาลยัเอกชนกลุ่มเครอืขา่ยเบญจมติรวชิาการ 

5. เพื่อศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างปจัจยัเชิงกล
ยุทธ์กบัความสามารถทางการแข่งขนัด้านการศกึษา

ของมหาวิทยาลัยเอกชนกลุ่มเครือข่ายเบญจมิตร
วชิาการ 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากร คือ  บุคลากรทางการศึกษาของ
มหาวทิยาลยัเอกชนกลุ่มเครอืข่ายเบญจมติรวชิาการ 
จ านวนทัง้สิ้น 912 คน (ที่มา:ข้อมูลสถิติการศึกษา 
สารสนเทศอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา . 2554) [1] กลุ่มตวัอย่างคอื บุคลากร
ทางการศกึษาของมหาวทิยาลยัเอกชนกลุ่มเครอืข่าย
เบญจมิตรวิชาการ จ านวน 400 คน ซึ่งได้มาด้วย
วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูม ิ(Stratified Random 
Sampling) โดยใช้สูตรของ Yamane  ที่ระดบัความ
เชื่อมัน่ 95 % และค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากบั 0.05 
 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยส่วน
บุคคลกบัปจัจยัเชิงกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของ
มหาวทิยาลยัเอกชนกลุ่มเครอืข่ายเบญจมติรวชิาการ 
ผูว้จิยัไดก้ าหนดกรอบแนวคดิดงัแผนภาพที ่1 

 
  
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 1 : กรอบแนวคดิในการศกึษาความสมัพนัธ์
ของปจัจยัสว่นบุคคลกบัปจัจยัเชงิกลยุทธ ์

 
ในการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัเชิงกล

ยุทธ์กบัความสามารถทางการแข่งขนัด้านการศกึษา
ของมหาวิทยาลัยเอกชนกลุ่มเครือข่ายเบญจมิตร
วชิาการผูว้จิยัไดก้ าหนดกรอบแนวคดิดงัแผนภาพที ่2 

 
 

ปัจจยัส่วนบคุคล 
- เพศ 
- อายุ 
- การศกึษา 
- ต าแหน่งบรหิารปจัจบุนั 
- สถาบนัทีส่งักดั 

  - ระยะเวลาการท างาน 
 

 

ปัจจยัเชิงกลยทุธด้์าน 
- กลยุทธ ์
- โครงสรา้งองคก์าร 
- ระบบ 
- รปูแบบการบรหิาร 
- บุคลากร 

   - ทกัษะ 
   - ค่านิยมรว่ม 
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ภาพท่ี 2 : กรอบแนวคดิในการศกึษาความสมัพนัธ์
ของปจัจยัเชงิกลยุทธก์บัความสามารถทางการแขง่ขนั 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม

ประกอบ ดว้ย 3 ตอน ไดแ้ก่ ตอนที ่1ปจัจยัส่วนบุคคล 
ตอนที ่2 การใหค้วามส าคญัของปจัจยัเชงิกลยุทธด์า้น
กลยุทธ์ ด้านโครงสร้าง ด้านระบบ ด้านรูปแบบการ
บรหิารงาน ดา้นบุคลากร ดา้นทกัษะ และค่านิยมร่วม 
และตอนที่ 3 การให้ความส าคัญของความสามารถ
ทางการแข่งด้านการศกึษาของมหาวทิยาลยัเอกชน
กลุ่มเครือข่ายเบญจมิตรวิชาการ ด้านประสิทธิภาพ 
ด้านคุณภาพ ด้านนวตักรรมและด้านการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า  โดยในการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมอื ผู้วิจยัน าแบบสอบถามที่สร้าง
ขึ้นไปให้ผู้ เชี่ยวชาญในสาขาบริหารธุ รกิจ และ
ผู้ทรงคุณวุฒทิี่ปรกึษาองค์กรธุรกจิทางการตลาด ท า
การตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของ
แบบสอบถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย จากนัน้
น ามาปรับปรุงและน าไปท าการสอบล่วงหน้า (Try 
Out) กบับุคลากรทางการศกึษาทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่างใน
การวจิยัจ านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
ของค าถามและน ามาวเิคราะหห์าค่าความเชื่อมัน่ของ
แบบสอบถามด้วยวิธีสัมประสิทธิ แ์ อฟฟาของ 
Conbach ซึง่พบว่าแบบสอบถามทัง้ฉบบัมคี่าความ
เชื่อมัน่เท่ากบั 0.957  
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่
ผ่านการปรบัปรุงแกไ้ขมาสอบถามกบับุคลากรทางการ
ศกึษากลุ่มตวัอย่างด้วยตนเอง และส่งทางไปรษณีย ์

ใช้ระยะเวลาในการเกบ็ขอ้มูล 1 เดอืน ตัง้แต่วนัที ่22 
พฤษภาคม - 25 มิถุนายน 2555 จากนัน้น าขอ้มูลที่
ไดม้าวเิคราะหแ์ละประมวลผลทางสถติต่ิอไป 
 
การวิเคราะหข้์อมลู 

ผู้วิจ ัยวิเคราะห์ปจัจัยส่วนบุคคลด้วยค่าร้อยละ 
วเิคราะห์ระดบัความส าคญัของปจัจยัเชงิกลยุทธ์และ
ความสามารถทางการแข่งขนั ด้วยค่าเฉลี่ย ( x ) ค่า
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) และแปลผลค่าเฉลีย่ดว้ย
เกณฑข์อง Best แสดงดงัตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1 : การแปลผลค่าเฉลีย่ระดบัความส าคญั
ของปจัจยัเชงิกลยุทธแ์ละความสามารถทางการ
แขง่ขนั 
 

ค่าเฉล่ีย ระดบัความส าคญั 
4.21.-5.00 มากทีส่ดุ 
3.41-4.20   มาก 
2.61-3.40   ปานกลาง 
1.81-2.60 น้อย 
1.00-1.80 น้อยทีส่ดุ 

 
เปรยีบเทยีบการใหค้วามส าคญัของความสามารถ

ทางการแข่งขนัด้านการศกึษาของมหาวิทยาลยักลุ่ม
เครือข่ายเบญจมิตรวิชาการจ าแนกตามปจัจัยส่วน
บุคคล เพื่อทดสอบสมมตฐิาน ทีม่ลีกัษณะแตกต่างกนั
ด้วยการทดสอบ ที (t-test) และวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดยีว (F-test: One- Way ANOVA) 
เมื่อพบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตวัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติิที่ระดบั.05 ผู้วจิยัได้ท าการทดสอบภายหลงั
ดว้ยการหาความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชก้ารทดสอบ
ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Post hoc 
Comparison) [2] จากนัน้วิเคราะห์ความสมัพันธ์
ระหว่างปจัจยัสว่นบุคคลกบัปจัจยัเชงิกลยุทธใ์นการจดั
การศึกษา ด้วยการทดสอบไคแสควร์ (χ2-test) และ
วเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัเชงิ  กลยุทธ์กบั
ความสามารถทางการแข่งขันด้วยค่าสัมประสิทธิ ์

ความสามารถทางการ 
แข่งขนัด้าน 

-ประสทิธภิาพ 
-คุณภาพ 
-นวตักรรม 
-การตอบสนองความ 
ตอ้งการของลกูคา้ 

 
 

ปัจจยัเชิงกลยทุธด้์าน 
- กลยุทธ ์
- โครงสรา้งองคก์าร 
- ระบบ 
- รปูแบบการบรหิาร 
- บุคลากร 

  - ทกัษะ 
  - ค่านยิมรว่ม 
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สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Correlation 
Coefficient) [2] 
 
ผลการวิจยั 
 

ระดบัความส าคญัของปัจจยัเชิงกลยุทธ์ในการจดั
การศึกษาของมหาวิทยาลยัเอกชนกลุ่มเครือข่าย
เบญจมิตรวิชาการ 

การใหค้วามส าคญัของปจัจยัเชงิกลยุทธใ์นการจดั
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนฯโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดบัมากทุกดา้น โดยเรยีงล าดบัความส าคญัจากมาก
ไปหาน้อย ดงันี้ 
ดา้นกลยุทธ ์รองลงมาคอื ดา้นทกัษะ ดา้นรูปแบบการ 
บรหิารงาน  ด้านโครงสร้างองค์กร  ด้านค่านิยมร่วม  
ดา้นระบบ  และดา้นบุคลากร  
 
ระดับความส าคัญของความสามารถทางการ
แข่งขันของมหาวิทยาลยัเอกชนกลุ่มเครือข่าย
เบญจมิตรวิชาการ         

การให้ความส าคัญของความสามารถทางการ
แข่งขนัด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนกลุ่ม
เครือข่ายเบญจมิตรวิชาการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมาก
ทุกดา้น โดยเรยีงล าดบัความส าคญัจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้  ด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
(นั กศึกษา )  รอ งลงมาคือ  ด้ านคุณภาพ  ด้ าน
ประสทิธภิาพ  และ ดา้นนวตักรรม  
 
การเปรียบเทียบความส าคญัของความสามารถ
ทางการแข่งขนัด้านการศึกษาของมหาวิทยาลยั
เอกชนกลุ่มเครือข่ายเบญจมิตรวิชาการจ าแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั 

การศึกษาเปรียบเทียบความส าคัญของความ 
ส าม า รถทา งก า รแข่ ง ขันด้ า นก า รศึกษ าขอ ง
มหาวทิยาลยัเอกชนกลุ่มเครอืข่ายเบญจมติรวชิาการ
จ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั พบว่า  เพศ 
ระดบัการศึกษา และต าแหน่งหน้าที่ที่แตกต่างกนัให้

ความส าคัญต่อความสามารถทางการแข่งขันด้าน
การศกึษาฯ โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน อายุ  สถาบันที่สงักัด และ
ระยะเวลาการท างานที่แตกต่างกนัให้ความส าคญัต่อ
ความสามารถทางการแขง่ขนัฯโดยรวมไม่แตกต่างกนั  
 
ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยั
เชิงกลยุทธข์องมหาวิทยาลยัเอกชนกลุ่มเครอืข่าย
เบญจมิตรวิชาการ  

การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัส่วนบุคคล
กับปจัจัยเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเอกชนกลุ่ม
เครอืขา่ยเบญจมติรวชิาการ พบว่า อายุ และต าแหน่ง
หน้าที่มีความสมัพนัธ์กบัปจัจยัเชิงกลยุทธ์ในการจดั
การศึกษา ของมหาวิทยาลัยเอกชนกลุ่มเครือข่าย
เบญจมติรวชิาการ  
 
ความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงกลยุทธ์กับความ 
สามารถทางการแข่งขนั 

การศกึษาความสมัพนัธข์องปจัจยัเชงิกลยุทธก์บั
ความสามารถทางการแขง่ขนัพบว่า ปจัจยัดา้นกลยุทธ ์ 
และด้านโครงสร้างองค์กรมีความสมัพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันกับความสามารถทางการแข่งขันโดยรวม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความ 
สมัพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง ปจัจยัด้านระบบ ด้าน
รูปแบบการบริหาร ด้านบุคลากร และด้านทักษะมี
ความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความสามารถ
ทางการแข่งขนัโดยรวมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งสงู และ
ปจัจัยด้านค่านิยมร่วมมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันกับความสามารถทางการแข่งขันโดยรวม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยมีความ 
สมัพนัธใ์นระดบัสงู   
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อภิปรายผล 
 

ปัจจัย เ ชิ งกลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเอกชนกลุ่มเครือข่ายเบญจมิตร
วิชาการ  

ความส าคัญของปจัจัยเชิงกลยุทธ์ในการจัด
การศกึษาของมหาวทิยาลยัเอกชนกลุ่มเครอืขา่ยเบญจ
มิตรวิชาการโดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่ อ
พจิารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดบัมากทุกด้าน 
คอืด้านกลยุทธ์ รองลงมาคอื ดา้นทกัษะ และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ  ด้านบุคลากร ผลการวิจัย
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยเอกชนฯให้
ความส าคญัต่อปจัจยัเชงิกลยุทธ์ในการจดัการศกึษา 
เพื่อใหอ้งคก์ารสามารถบรรลุภารกจิและวตัถุประสงคท์ี่
ก าหนดไวแ้ละเพิม่ขดีความสามารถในเชงิการแข่งขนั
ด้านการศึกษาซึ่ งมหาวิทยาลัย เอกชนฯได้ให้
ความส าคญักบัการจดัท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกบั
นโยบายของสภาสถาบันเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธาน และพระราชบญัญตัิสถาบนัสอดคล้องกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ  ด้าน
โครงสรา้งองคก์ารมคีวามส าคญัทีท่ าให้มหาวทิยาลยั
เอกชนฯสามารถน าเอากลยุทธ์ไปใช้บรรลุผลส าเร็จ
ตามที่ต้องการ บทบาทส าคญัของโครงสร้างองค์การ 
คือการประสานกิจกรรมต่าง ๆ ให้บุคลากรสามารถ
ท างานร่วมกนัไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล ดา้นระบบในการ
ด าเนินงานขององค์การ เป็นระบบในการบรหิารงาน
ประจ าวันขององค์การเพื่อให้การปฏิบัติตามภาระ 
หน้าที่ต่าง ๆ เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย 
มหาวิทยาลยัเอกชนฯใช้รูปแบบการบริหารงานและ
พฤตกิรรมในการบรหิารงานของผูบ้รหิารระดบัสงูเป็น
ระเบยีบแบบแผน มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานทีม่ี
รูปแบบชัดเจน การสรรหา คัดเลือกอาจารย์ และ
บุคลากรทีช่ดัเจนตามความรูค้วามสามารถเฉพาะทาง
และเป็นระบบ โปร่งใส  มหาวิทยาลัยเอกชนฯมี
สนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรมและให้ทุนการ 
ศึกษาส าหรับการพัฒนาตนเองของคณาจารย์และ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเอกชนฯ มี
วัฒนธรรมที่เน้นคุณภาพและการตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้า ผลการวิจัยครัง้นี้สอดคล้องกับ 
นิคม หริญัโรจน์ (2549) [3] 
 
ความสามารถทางการแข่งขนัด้านการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเอกชนกลุ่มเครือข่ายเบญจมิตร
วิชาการ  

การให้ความส าคัญของความสามารถทางการ
แข่งขนัด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนกลุ่ม
เครอืข่ายเบญจมติรวชิาการโดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบั
มากทุกด้าน ผลการวิจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า 
มหาวทิยาลยัเอกชนฯ มคีวามสามารถทางการแข่งขนั
หรอืทีส่ าคญัทีจ่ะช่วยใหม้หาวทิยาลยัมคีวามไดเ้ปรยีบ
ในเชิงการแข่งขัน  โดยมหาวิทยาลัยเอกชนฯให้
ความส าคัญด้านการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า (นักศกึษา) มคี่าเฉลี่ยมากทีสุ่ด จงึสะท้อนให้
เห็นว่า มหาวิทยาลยัเอกชนฯสามารถตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของลูกคา้ไดใ้นทุก ๆ ดา้น โดยในแต่ละ
ด้านลูกค้ายอมรบัได้ ผลการวิจยัครัง้นี้สอดคล้องกบั 
นิรมล  นนัตะสคุนธ ์ (2553) [4] 
 
ความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงกลยุทธ์กับความ 
สามารถทางการแข่งขันด้านการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเอกชนกลุ่มเครือข่ายเบญจมิตร
วิชาการ  

ปจัจยัเชงิกลยุทธ์ด้านกลยุทธ์ มคีวามสมัพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับความสามารถทางการแข่งขัน
โดยรวม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  โดยมี
ความสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัปานกลาง สามารถอธบิายได้
ว่า ถ้ามหาวทิยาลยัเอกชนฯ มกีารจดัการเชงิกลยุทธ์
ดา้นกลยุทธ์ทีด่ ีโดยใหค้วามส าคญักบัการจัดท าแผน
กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน
เชื่อมโยงกบัปรชัญาหรอืปณิธาน และพระราชบญัญตัิ
สถาบันสอดคล้องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศกึษาแห่งชาติ จะท าใหม้หาวทิยาลยัเอกชนฯ มี
ความสามารถทางการแข่งขันด้านนวัตกรรมอยู่ใน
ระดับปานกลาง แต่ถ้า มหาวิทยาลัยเอกชนฯ ให้
ความส าคญักบัการจดัท าแผนกลยุทธ์อยู่ในระดบัต ่า 
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จะท าใหม้หาวทิยาลยัเอกชนฯมคีวามสามารถทางการ
แข่งขนัด้านประสทิธภิาพ ด้านคุณภาพ และด้านการ
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้อยู่ในระดบัต ่า 

ปจัจยัเชิงกลยุทธ์ด้านโครงสร้างองค์การมคีวาม 
สมัพนัธ์ในทศิทางเดียวกนักบัความสามารถทางการ
แข่งขนัโดยรวมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05 
โดยมีความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง สามารถ
อธบิายไดว้่า ถ้ามหาวทิยาลยัเอกชนฯ ใหค้วามส าคญั
กับการจัดโครงสร้างองค์การ และแผนผังสายการ
บังคับบัญชาภายในมหาวิทยาลัยมีความชัดเจน  
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  การปรบัระบบการบรหิาร
ภายในเอื้อต่อการท างาน เช่น มีการมอบอ านาจ 
ก ร ะ จ ายอ า น า จ ใ นกา รแก้ ไ ขป ัญห าแล ะสภา
มหาวิทยาลยัช่วยให้ความเห็นและค าปรึกษาในการ
พฒันามหาวิทยาลยัจะท าให้มหาวทิยาลยัเอกชนฯมี
ความสามารถทางการแข่งขันด้านคุณภาพ ด้าน
นวตักรรม และด้านการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าอยู่ในระดับปานกลาง แต่ถ้า มหาวิทยาลัย
เอกชนฯ ใหค้วามส าคญักบัการจดัโครงสรา้งองคก์รอยู่
ในระดับต ่ าก็จะท าให้มหาวิทยาลัยเอกชนฯ   มี
ความสามารถทางการแขง่ขนัดา้นประสทิธ ิภาพอยู่ใน
ระดบัต ่า 

ปจัจัยเชิงกลยุทธ์ด้านระบบมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับความสามารถทางการแข่งขัน
โดยรวมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งสงูสามารถอธบิายไดว้่า
ถ้ามหาวิทยาลัยเอกชนฯ ให้ความส าคัญต่อปจัจัย
เชงิกลยุทธด์า้นระบบอยู่ในระดบัค่อนขา้งสงูกจ็ะท าให้
มหาวทิยาลยัเอกชนฯมคีวามสามารถทางการแข่งขนั
ด้านคุณภาพ และด้านการตอบสนองความต้องการ
ของลูกคา้อยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง แต่ถ้ามหาวทิยาลยั
เอกชนฯ ใหค้วามส าคญัต่อปจัจยัเชงิกลยุทธด์า้นระบบ
อยู่ในระดบัปานกลางกจ็ะท าใหม้หาวทิยาลยัเอกชนฯมี
ความสามารถทางการแข่งขนัด้านประสทิธภิาพ และ
ดา้นนวตักรรมในระดบัปานกลาง  

ปจัจยัเชงิกลยุทธ์ด้านรูปแบบการบรหิารมคีวาม 
สมัพนัธ์ในทศิทางเดียวกนักบัความสามารถทางการ
แข่งขนัโดยรวมอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05

โดยมีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูงสามารถ 
อธบิายไดว้่า ถ้ามหาวทิยาลยัเอกชนฯ ใหค้วามส าคญั
ต่อปจัจยัเชงิกลยุทธด์า้นรปูแบบการบรหิารอยู่ในระดบั
ปานกลา งก็จ ะท า ให้ มหาวิทยาลัย เ อกชนฯมี
ความสามารถทางการแข่งขนัดา้นประสทิธภิาพ ด้าน
คุณภาพ ด้านนวตักรรมและด้านการตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้อยู่ในระดบัปานกลาง 

ปจัจยัเชงิกลยุทธด์้านบุคลากรมคีวามสมัพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับความสามารถทางการแข่งขัน
โดยรวมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งสงูสามารถอธบิายไดว้่า 
ถ้ามหาวทิยาลยัเอกชนฯ ให้ความส าคญัต่อปจัจยัเชงิ    
กลยุทธ์ด้านบุคลากรอยู่ในระดบัปานกลางก็จะท าให้
มหาวทิยาลยัเอกชนฯมคีวามสามารถทางการแข่งขนั
ด้านประสทิธภิาพ ด้านคุณภาพ ด้านนวตักรรม และ
ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยู่ในระดบั
ปานกลาง 

ปจัจัยเชิงกลยุทธ์ด้านทักษะมีความสมัพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับความสามารถทางการแข่งขัน
โดยรวมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งสงูสามารถอธบิายไดว้่า
ถ้ามหาวิทยาลัยเอกชนฯ ให้ความส าคัญต่อปจัจัย
เชงิกลยุทธด์า้นทกัษะอยู่ในระดบัปานกลาง กจ็ะท าให้
มหาวทิยาลยัเอกชนฯ มคีวามสามารถทางการแข่งขนั
ด้านประสทิธภิาพ ด้านคุณภาพ ด้านนวตักรรม และ
ดา้นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยู่ในระดบั
ปานกลาง 

ปจัจยัเชงิกลยุทธด์า้นค่านิยมร่วมมคีวามสมัพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนักบัความสามารถทางการแข่งขนั
โดยรวมอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั .05  โดยมี
ความสัมพันธ์ในระดับสูงสามารถอธิบายได้ว่าถ้า
มหาวิทยาลัยเอกชนฯ กลุ่มเครือข่ายเบญจมิตร
วชิาการมวีฒันธรรมทีเ่น้นคุณภาพและการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าผู้บริหาร คณาจารย์ และ
บุคลากรมีความตัง้ใจปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ และมหาวทิยาลยักลุ่มเครอืข่ายเบญจ
มติรวิชาการมีวฒันธรรมของการท างานร่วมกนัเป็น
ทีมงานอยู่ ในระดับสูง ก็จะท าให้มหาวิทยาลัยมี
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ความสามารถทางการแข่งขันด้านคุณภาพ ด้าน
นวตักรรม และด้านการตอบสนองความต้องการของ
ลกูคา้อยู่ในระดบัสงู แต่ถ้ามหาวทิยาลยักลุ่มเครอืข่าย
เบญจมติรวชิาการมวีฒันธรรมทีเ่น้นคุณภาพและการ
ตอบสนองความต้อ งการของลูกค้า  ผู้ บ ริห า ร 
คณาจารย์ และบุคลากรมคีวามตัง้ใจปฏบิตัิงานอย่าง
เต็มก าลังความสามารถ และมหาวิทยาลัยกลุ่ม
เครือข่ายเบญจมิตรวิชาการมีวัฒนธรรมของการ
ท างานร่วมกันเป็นทีมงานอยู่ ในระดับค่อนข้างสูง 
ผลการวจิยัครัง้นี้สอดคลอ้งกบั นารนิี  แสงสุข (2551) 
[5] และสอดคลอ้งกบั นิรมล  นนัตะสคุนธ ์(2553) [4] 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยัเพื่อน าไปใช้ 

จากการศกึษาปจัจยัเชงิกลยุทธด์ว้ยตวัแบบ 7S’s 
แมคคนีซยี์ มคีวามสมัพนัธ์กบัความสามารถทางการ
แข่งขนัด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนกลุ่ม
เครือข่ายเบญจมิตรวิชาการ ผู้วิจ ัยจึงน า เสนอ
ขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการน าผลการวจิยัไป
ใชใ้นการแกป้ญัหาในหน่วยงานต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

1. ปจัจัยด้านกลยุทธ์มีการน าปญัหา อุปสรรค 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไป
ปรบัปรุงแผน  กลยุทธแ์ละแผนปฏบิตักิารประจ าปี  

2. ป จัจัยด้านโครงสร้างองค์การ  มีการจัด
โครงสร้างองค์กรและแผนผังสายการบังคับบัญชา
ภายในมหาวิทยาลัยมีความชัดเจน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของ
บุคลากรในมหาวทิยาลยัไวอ้ย่างชดัจน 

3. ปจัจัยด้านระบบ จัดระบบการประสานงาน
ภายในองคก์รอย่างมปีระสทิธภิาพ  

4. ปจัจยัดา้นรปูแบบการบรหิารงาน ผูบ้รหิาร 
ที่มีวิสัยทัศน์ในก าหนดทิศทาง การด า เนินงาน 
สามารถถ่ายทอดนโยบาย วสิยัทศัน์  

5. ปจัจัยด้านบุคลากร มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติ งานที่มีรูปแบบชดัเจน  การสรรหาคดัเลือก
อาจารย์ และบุคลากร มีความชัดเจนตามความรู้
ความสามารถเฉพาะทาง และเป็นระบบ โปร่งใส 

6. ปจัจยัด้านทกัษะ มีการสนับสนุนให้ผู้บริหาร 
คณาจารย์ และบุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ
เพิม่พนูประสบการณ์ในการปฏบิตังิาน และ สนับสนุน
งบประมาณการฝึกอบรมและใหทุ้นการศกึษาส าหรบั
การพัฒนาตนเองของคณาจารย์และบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง   

7. ปจัจยัดา้นค่านิยมร่วม  สรา้งวฒันธรรมทีเ่น้น
คุณภาพและการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้  

จากขอ้เสนอแนะขา้งตน้ ถา้มหาวทิยาลยัเอกชนฯ 
ใหค้วามส าคญักบัปจัจยัเชงิกลยุทธ์ ดา้นกลยุทธ ์ดา้น
โครงสร้าง ด้านระบบ ด้านรูปแบบการบริหาร ด้าน
บุคลากร ด้านทกัษะ และดา้นค่านิยมร่วมอยู่ในระดบั
มาก กจ็ะท าใหม้หาวทิยาลยัเอกชนฯ มคีวามสามารถ
ทางการแข่งขนัด้านการศึกษาอยู่ในระดบัมากแต่ถ้า 
มหาวทิยาลยัเอกชนฯ ให้ความส าคญักบัปจัจยัเชงิกล
ยุทธ์ ด้านกลยุทธ์ ด้านโครงสร้าง ด้านระบบ ด้าน
รปูแบบการบรหิาร ดา้นบุคลากร ดา้นทกัษะ และดา้น
ค่านิยมร่วมอยู่ในระดับต ่า ก็จะท าให้มหาวิทยาลัย
เอกชนฯ มีความสามารถทางการแข่งขันด้าน
การศึกษาอยู่ในระดบัต ่าด้วย มหาวิทยาลยัเอกชนฯ 
สามารถสร้างความ สามารถทางการแข่งขนัโดยเริ่ม
จากการที่ ส าม ารถสร้ า งความพอใจ ให้ลู กค้ า 
(นักศกึษา) การรู้จกัลูกค้าว่าต้องการอะไร และความ
ยดืหยุ่นของลูกค้า เช่น การจดัหลกัสตูรการเรยีนการ
สอน เวลาเรยีน ที่เอื้อต่อผู้เรียน การรู้จกัตนเองหรือ
องค์การเพื่อที่จะสามารถพัฒนามหาวิทยาลัยด้วน
นวัตกรรม ด้านประสิทธิภาพ และด้านคุณภาพ
การศกึษาซึง่จะท าใหเ้กดิความสามารถทางการแขง่ขนั
ได ้
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ควรมกีารวจิยัการน ารูปแบบการจดัการเชงิกล
ยุทธต์วัแบบ 7S’s ของแมคคนีซยี ์ไปทดลองใชแ้ละท า
การประเมินในแต่ละด้านน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

2. ควรมกีารวจิยัต่อเนื่องโดยการวจิยัจ าแนกแต่
ละด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านกลยุทธ ์
ด้านระบบ ด้านรูปแบบการบรหิารงาน ด้านบุคลากร 
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ดา้นทกัษะ และด้านค่านิยมร่วม โดยแยกการท าวจิยั
เฉพาะในแต่ละดา้น เพื่อหารูปแบบทีเ่หมาะสมส าหรบั
การพัฒนามหาวิทยาลยัเอกชนกลุ่มเครือข่ายเบญจ
มติรวชิาการในอนาคต 

3. ควรมีการวิจัยเรื่องตัวชี้ว ัดความสามารถ
ทางการแขง่ขนัดา้นการจดัการศกึษาของมหาวทิยาลยั
เอกชนกลุ่มเครอืข่ายเบญจมติรวชิาการแต่ละด้านว่า 
ควรมีตัวชี้ว ัดความส าเร็จใดบ้าง เพื่อสร้างเป็น
มาตรฐานของมหาวทิยาลยัเอกชนกลุ่มเครอืข่ายเบญจ
มติรวชิาการ 

4. การวจิยัครัง้ต่อไปควรพจิารณาปจัจยัที่ส่งผล
ต่อการบรหิารมหาวทิยาลยัเอกชนกลุ่มเครอืข่ายเบญจ
มติรวชิาการทัง้ที่เป็นปจัจยัเชงิบวก และปจัจยัเชงิลบ 
ว่ามปีจัจยัใดบา้งทีส่่งเสรมิหรอืเป็นอุปสรรคต่อการจดั
การศึกษา ด้านการบริหารจดัการ ด้านการเงนิ ด้าน
วัฒนธรรมองค์กร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
ความรบัผดิชอบขององค์กรต่อสงัคม อนัน าไปสู่การ
พัฒนากระบวนการบริหา ร ให้มีประสิทธิภาพ 
ประสทิธผิล ต่อไปในอนาคต 
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