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 The purpose of this research was to develop the risk management indicators for 

operative system of Faculty of Music Silpakorn University. This research was the Ethnographic 

Delphi Futures Research (EDFR). It was based on the three methodology steps as follows: First, 

the researcher studied documents and related researches. Second, the researcher used 

Ethnographic Delphi Futures Research (EDFR). And third, the researcher used Fleiss Kappa 

statistic to analyze the consistency of the risk indicators. The 22 key informants were executive 

administrators, instructors, administrative staffs of the Faculty of Music and outsided key 

informants. The research tools used interview and questionnaires. The statistics used for 

analyzing the collected data were basic statistics frequency, median, and interquartile range 

and Fleiss Kappa. The research results were as follows: The risk management indicators for 

operative system of Faculty of Music Silpakorn University consisted of 4 main elements of the 

context, input, process and output and outcome including with 18 elements and 56 indicators. 

And the consistency of the risk indicators is substantial (Fleiss Kappa = 0.804) 
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บทท ี1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา  

ในยคุโลกาภิวตัน์การเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม และเทคโนโลยี ทําให้องค์การ 
ต้องเผชิญกับการแข่งขันเพือพัฒนาศักยภาพและปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลียนแปลง  
การเปลียนแปลงเหล่านนัอาจเป็นปัจจยัเสียงทีส่งผลกระทบทางลบและสร้างความเสียหายให้แก่
องค์การ ในขณะเดียวกันอาจส่งผลทางบวกและเป็นโอกาสในการเพิมศกัยภาพทางการแข่งขัน 
ดงันนัเพือให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายทีกําหนดไว้ 
องค์การจึงต้องมีการบริหารความเสียงเพือเป็นข้อมูลสนับสนุนการตดัสินใจในการวางแผนและ
การกําหนดกระบวนการทํางาน เพือลดโอกาสในการสูญเสียและสร้างมูลค่าเพิมให้แก่องค์การ 
(นฤมล สะอาดโฉม, 2550: 8) สําหรับหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยมีพนัธกิจและวตัถปุระสงค์
ในการดําเนินงานเพือตอบสนองตอ่นโยบายของรัฐบาลและประโยชน์สาธารณะในการให้บริการ
ประชาชน ดงันนั การบริหารความเสียงของหน่วยงานจึงเกียวข้องกบัความเสียงเชิงนโยบายและ
ความเสียงทีส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ โดยมีสาเหต ุ
มาจากปัจจัยเสียงสีกลุ่ม ได้แก่ ความเสียงด้านธุรกิจซึงครอบคลุมความเสียงด้านนโยบายและ
แผนกลยทุธ์ ความเสียงด้านการดําเนินงาน ความเสียงด้านการเงิน และความเสียงด้านเหตกุารณ์   
(นฤมล สะอาดโฉม, 2550: 155) 

การบริหารความเสียงของหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยเริมต้นใน พ.ศ.2542 โดย
คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมือง
และสงัคมทีดี พ.ศ.2542 เพือจดัการแก้ไขความหย่อนประสิทธิภาพของกลไกการบริหารกิจการ
บ้านเมือง การบริหารราชการ การกําหนดนโยบายสาธารณะและการทจุริตประพฤติมิชอบ ซึงอาจ
ก่อให้เกิดความความเสียหายร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ  สังคม และการเมืองของประเทศ  (สํานัก
นายกรัฐมนตรี, 2542: 1-2) จากนนัใน พ.ศ.2544 สํานกังานการตรวจเงินแผ่นดินได้ประกาศใช้
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ .ศ. 
2544 โดยกําหนดให้หนว่ยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจทกุแห่งนํามาตรฐานการควบคมุภายในไปใช้
จดัระบบการควบคมุภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือให้เกิดประโยชน์ 
สงูสดุในการดําเนินงาน (สํานกังานตรวจเงินแผ่นดิน, 2544: 3) การให้ความสําคญักับการจดัการ
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ความเสียงในภาครัฐมีความชดัเจนมากขึน เมือสํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบข้าราชการ 
(ก.พ.ร.) ได้กําหนดให้ระดับความสําเร็จในการจัดทําระบบบริหารความเสียงเป็นตัวชีวัด 
การประเมินผลการปฏิบตัริาชการตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2547 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 โดยได้
กําหนดให้ส่วนราชการต้องติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ  ตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการทีส่วนราชการกําหนดขึน ซึงต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที ก.พ.ร. กําหนด 
(ราชกิจจานเุบกษา, 2546: 4) องค์กรภาครัฐจึงต้องจดัทําแผนบริหารความเสียงโดยสอดคล้องกบั
แผนยุทธศาสตร์ เพือเป็นกลไกสร้างความเข้มแข้งให้กับองค์การและสามารถบรรลุเป้าประสงค์
ตามทีกําหนดไว้ (นฤมล สะอาดโฉม, 2550: 7) 

การบริหารความเสียงเป็นกลไกสําคัญในการผลักดันองค์กรภาครัฐให้มีผล 
การดําเนินงานทีเป็นเลิศ และเป็นปัจจัยทีทําให้เกิดการพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ ในปัจจบุนัจึงถือได้ว่าการบริหารความเสียงเป็นส่วนหนึงของความรับผิดชอบทีภาครัฐมีตอ่
ประชาชน โดยเป็นเครืองมือทางการบริหารทีสะท้อนถึงการบริหารภาครัฐทีดี เนืองจากผลกระทบ
ของการดําเนินงานภาครัฐนนัจะมีผลตอ่ประชาชนโดยตรงและโครงการตา่งๆ ทีดําเนินการจําเป็น 
ต้องใช้งบประมาณทีมาจากภาษีของประชาชน โดยทวัไปการประยุกต์ใช้การบริหารความเสียง 
ในองค์กรภาครัฐแบง่ออกเป็น 3 ระดบัได้แก่ ระดบัองค์กร เป็นการบริหารความเสียงในเชิงนโยบาย 
โดยให้ความสําคญักบัการมีสว่นร่วมจากภาคประชาชนและการทํางานร่วมกบัองค์กรอิสระ เพือให้
เกิดการยอมรับและสามารถผลักดนัการแก้ไขปัญหาทีเกิดขึนกับประชาชนได้ ระดบัต่อไปได้แก่
ระดบัการดําเนินการ เป็นการบริหารความเสียงทีเกียวข้องกบัการบริหารแผนงานหรือโครงการให้
แล้วเสร็จตามแผน รวมถึงการบริหารทางการเงิน และระดบัสดุท้ายได้แก่ ระดบับคุลากร เป็นการ
บริหารความเสียงทีเกียวข้องกับอุบัติเหตุ ความปลอดภัย และสุขภาพของพนักงาน รวมถึง 
การหมุนเวียนงานและคุณภาพชีวิตในการทํางาน หากองค์กรภาครัฐนําการบริหารความเสียง 
มาใช้เป็นส่วนหนึงในกระบวนการบริหารองค์การทัง 3 ระดับอย่างแท้จริง จะส่งผลให้การ
ดําเนินงานขององค์การมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และนวตักรรมการดําเนินงาน (ก้องกิติ พสูวสัด ิ
และพรเทพ อนสุสรนิติสาร, 2550: 47-56) ดงันนัส่วนราชการทีเป็นหน่วยงานของรัฐทกุหน่วยงาน 
รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จึงจําเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสียงเพือให้การ
ดําเนินงานบรรลวุตัถปุระสงค์ในการให้บริการประชาชนและประโยชน์สาธารณะ 

สถาบันอุดมศึกษาเป็นการศึกษาระดับสูงมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต การวิจัย  
การบริการทางวิชาการแก่ชมุชน และการทํานบุํารุงศลิปวฒันธรรม การปฏิบตัิตามพนัธกิจดงักล่าว
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หากดําเนินไปอยา่งมีคณุภาพจะเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ ทงันี
การพฒันาการจดัการอดุมศกึษาอาจมีข้อจํากดัซึงทําให้เกิดความเสียหายหรือเป็นอปุสรรคตอ่การ
ปฏิบัติงาน  จึง ต้องนําการบริหารความเสียงมาใช้ในการบริหารการศึกษาตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ.25544 และ
พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ.2545 โดยได้
กําหนดมาตรฐานการศกึษาและการประกันคณุภาพการศึกษาไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการ
ประกันคณุภาพการศึกษา ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดให้การบริหาร  
ความเสียงเป็นเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตวับ่งชี 5.1 และสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (สมศ.) กําหนดให้การบริหารความเสียงเป็นเกณฑ์ใหม่
สําหรับการประเมิน ซึงระบุในร่างตวับ่งชีการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสี (พ.ศ.2559-2563) 
ตวับ่งชีที 11 เพือให้สถาบนัอดุมศึกษาสามารถบริหารและควบคมุกระบวนการดําเนินงานทีอาจ
เป็นสาเหตขุองความเสียหายทงัในรูปตวัเงินหรือไม่ใช่ตัวเงิน และจดัการให้ระดบัความเสียงและ
ขนาดของความเสียหายทีจะเกิดขึนอยู่ในระดับทียอมรับและควบคุมได้ โดยการป้องกันหรือ  
ลดระดบัความรุนแรงของปัญหา และมีการปรับปรุงระบบการทํางานอย่างต่อเนือง (สํานกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557: 97) ด้วยเหตุนี มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีนโยบายให้
หน่วยงานภายในจัดทําแผนบริหารความเสียงให้มีความสอดคล้องกันตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั มีการควบคมุติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน (มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2557: 1) 
โดยคณะดุริยางคศาสตร์ ซึงเป็นหน่วยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยศิลปากร (มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2546: 1) จึงได้ปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวเพือให้การบริหารจดัการการศึกษาบรรลุ 
ตามยทุธศาสตร์ทีมหาวิทยาลยัและคณะได้กําหนดไว้  

คณะดุริยางคศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เ ป็นคณะวิชา ลําดับที  10 ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในการพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาของคณะดริุยางคศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอดุมศกึษาทงัด้านคณุภาพบณัฑิต 
ด้านการบริหารจดัการการอุดมศึกษา และด้านการสร้างและพัฒนาสงัคมฐานความรู้และสงัคม
แห่งการเรียนรู้ คณะดุริยางคศาสตร์ต้องเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกหลายประการ เช่น การกําหนดแผนดําเนินงานและนําแผนไปสู่การปฏิบตัิเพือให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ตามปรัชญา วิสยัทศัน์และยทุธศาสตร์ รวมทงัการบริหารการเปลียนแปลงเพือรองรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก  ซึงมีการปรับเปลียน
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เกณฑ์และตัวบ่งชีในการประเมินโดยมีแนวโน้มทีจะเริมใช้ในปีการศึกษา 2557 เป็นปีแรก 
นอกจากนีคณะวิชาทีเป็นหน่วยงานในกํากบัของมหาวิทยาลยัถือได้ว่ายงัมีความเสียงทางการเงิน
มากกว่าคณะวิชาอืนๆ ในมหาวิทยาลัยของรัฐ กล่าวคือ แหล่งงบประมาณเงินรายได้ส่วนใหญ่  
มาจากคา่ธรรมเนียมการศกึษาทําให้การบริหารจดัการงบประมาณต้องคํานึงถึงหลกัความคุ้มค่า 
หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล และต้องบริหารจัดการงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบ  
การเบิกจ่ายงบประมาณของทางราชการ ตลอดจนคณะดริุยางคศาสตร์ยงัต้องพัฒนาศกัยภาพ 
ในการแข่งขันกับสถาบนัอุดมศึกษาทางด้านดนตรีในประเทศไทย ซึงได้มีการเปิดสอนหลกัสูตร
ดนตรีเพิมขนึ ปัจจบุนัพบวา่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีสถาบนัอดุมศกึษาทีเปิดสอนหลกัสตูร
ดนตรีถึง 17 สถาบนั ในหลายสาขาวิชา เช่น ดนตรีศกึษา การสอนดนตรี ดนตรีตะวนัตก ดนตรีไทย 
การประพันธ์ดนตรี ดนตรีชาติพันธ์วิทยา ธุรกิจดนตรี ดนตรีเชิงพาณิชย์  และเทคโนโลยีดนตรี 
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2556: เว็บไซต์) อีกทังการเปิดเสรีทางการศึกษาใน
อาเซียนซึงจะเริมใน พ.ศ.2558 ทําให้คณะดุริยางคศาสตร์ต้องมีการพัฒนากลยุทธ์ตอบสนอง
นโยบายการศึกษาระดบัอุดมศกึษาของประชาคมอาเซียน เพือให้สามารถผลิตบณัฑิตได้ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานทงัในระดบัชาตแิละระดบัภมูิภาค  

อย่างไรก็ตามการดําเนินงานด้านการบริหารความเสียงของคณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศลิปากร ยงัมีข้อจํากดัและอปุสรรคอยู่หลายประการ เช่น การดําเนินงานการบริหาร
ความเสียงยงัไมเ่กิดขนึทวัทงัองค์การเทา่ทีควรและการจดัทําแผนบริหารความเสียงยงัไม่ครอบคลมุ
การดําเนินงานทุกด้านของคณะฯ  (มหาวิทยาลัยศิลปากร , คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน , 2557: 28) และบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกียวกับการบริหาร 
ความเสียง เนืองจากการดําเนินการส่วนใหญ่ยงัเป็นหน้าทีของคณะทํางานบริหารความเสียงและ
ไม่มีการถ่ายทอดและชีแจงนโยบายการบริหารความเสียงในระดบัปฏิบตัิการ หากบุคลากรไม่ให้
ความสําคญัและความร่วมมืออาจทําให้การบริหารความเสียงไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีกําหนดไ ว้ 
นอกจากนีคณะดุริยางคศาสตร์ยังไม่มีเกณฑ์การประเมินความเสียงทีเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
การตดัสินใจอยู่บนพืนฐานความคิดเห็นของคณะทํางานบริหารความเสียง ทงัการประเมินระดบั
ความเสียงของปัจจยัเสียงเพือนํามาพิจารณาจดัทําแผนบริหารความเสียง และการประเมินระดบั
ความเสียงทีลดลงหลังกระบวนการจัดการความเสียง  ทําให้ผลการประเมินอาจเกิดความ
คลาดเคลือนและไม่สะท้อนความเป็นจริงเท่าทีควร (มหาวิทยาลยัศิลปากร, คณะดริุยางคศาสตร์, 
2557: 25)  
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ด้วยเหตนีุ คณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงควรพฒันาระบบบริหาร
ความเสียงเพือบริหารจดัการการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบททีเปลียนแปลงไป โดยเริมจากการ
พฒันาตวับ่งชีความเสียงในการบริหารงานทีครอบคลุมการดําเนินงานทุกด้าน เพือให้ทราบถึง
ปัจจยัเสียงทีอาจสง่ผลกระทบหรือสร้างความเสียหายตอ่การดําเนินงานทวัทงัองค์การ และโอกาส
ในการพฒันาให้คณะดริุยางคศาสตร์เป็นสถาบนัการศกึษาทางด้านดนตรีทีมีระบบบริหารจดัการ  
ทีมีประสิทธิภาพ ดงันนัเพือให้บรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าว ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเกียวกับการพัฒนา  
ตวับง่ชีความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบ ของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร โดย
ใช้กระบวนการวิจยัอนาคต EDFR ในการสกดัตวับง่ชีความเสียงจากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูหลกั
ภายในคณะฯ จึงเป็นข้อมูลทีได้จากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดบัทงัผู้ บริหาร บุคลากร  
สายวิชาการและบคุลากรสายสนบัสนนุ และยงัเป็นช่องทางในการสือสารกบับคุลากรให้ตระหนกั
ถึงความสําคัญของการจัดการความเสียงในสถาบันอุดมศึกษา เพือให้การบริหารความเสียง 
ถกูนํามาใช้เป็นสว่นหนงึของกระบวนการบริหารอยา่งแท้จริง 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ในการวิจยัผู้วิจยัได้กําหนดวตัถปุระสงค์ของการวิจยัดงัตอ่ไปนี 
1.  เพือทบทวนวรรณกรรมและประยุกต์เทคนิคการวิจยัเอกสารในการสกัดประเด็น

แนวโน้มตวับ่งชีความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศลิปากร 

2.  เพือประยุกต์เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR มาใช้ในการพัฒนาตัวบ่งชี 
ความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 

3.  เพือวิเคราะห์ความสอดคล้องเชิงเนือหาของตวับ่งชีความเสียงในการบริหารงาน
เชิงระบบของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากรกบัเทคนิคการวิจยัอนาคตแบบ EDFR 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ผู้ วิจัยได้ศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชีความเสียงในการบริหารงาน เชิงระบบของ 
คณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร โดยได้จํากดัขอบเขตการศกึษาวิจยัไว้ดงันี 

1.  ผู้ ให้ข้อมูลหลักคดัเลือกมาจากบุคลากรของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ได้แก่ พนกังานในสถาบนัอุดมศกึษา สงักดัคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
แบง่เป็นกลุม่พนกังานสายวิชาการจํานวน 27 คน และกลุ่มพนกังานสายสนบัสนนุวิชาการจํานวน 
19 คน รวมทงัสนิ 46 คน และผู้ทรงคณุวฒุิจากหนว่ยงานภายนอกจํานวน 2 คน 
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2.  การศกึษาเกียวข้องกบัการประยกุต์ใช้ทฤษฎีระบบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้าน
ปัจจยันําเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตและผลลพัธ์  

3.  ระยะเวลาในการเก็บข้อมลูคือ เดือนพฤศจิกายน 2557 - เดือนกมุภาพนัธ์ 2558 
รวมระยะเวลา 4 เดือน 

 
การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจยัศึกษาการพฒันาตวับง่ชีความเสียงในการบริหารงานของคณะดริุยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยใช้กระบวนการวิจยั 3 ขนัตอน ได้แก่ ขนัตอนที 1 กระบวนการวิจยั
เอกสารสําหรับสกัดประเด็นแนวโน้มตัวบ่งชีความเสียงในการบริหารงาน เชิงระบบของ 
คณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร เพือกําหนดกรอบสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูหลกัภายใต้ทฤษฎี
ระบบ จํานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนําเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิตและ
ผลลพัธ์ ขนัตอนที 2 ประยกุต์เทคนิคการวิจยัอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Future 
Research) มาใช้ในการพฒันาตวับง่ชีความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบของคณะดริุยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศลิปากร โดยการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกั (EDFR รอบที 1) และนําข้อมลูไปวิเคราะห์
และสงัเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนือหา และนําสารสนเทศทีได้ไปสร้างแบบสอบถามโดย
การสร้างเป็นข้อคําถามมาตราประเมินคา่แบบลิเคิท ตงัแต่ 1 – 5 จดัประเด็นใหญ่ตามกรอบการ
สมัภาษณ์ 4 ด้าน และจดัประเดน็ยอ่ยจากทกุแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัให้สมัภาษณ์ จากนนัจึงทํา 
EDFR รอบที 2 โดยการส่งแบบสอบถามไปให้ผู้ ให้ข้อมลูหลกั และนําข้อมลูจากแบบสอบถามมา
วิเคราะห์ในรูปของคา่ร้อยละโดยพิจารณาจากคา่ร้อยละ 85 ขนึไป คา่มธัยฐาน โดยพิจารณาจาก
ระดบั 3.50 – 5.00 และคา่พิสยัระหว่างควอไทล์โดยพิจารณาจากคา่ทีน้อยกว่าหรือเท่ากบั 1.50  
และขนัตอนที 3 วิเคราะห์ความสอดคล้องเชิงเนือหาของตวับ่งชีความเสียงในการบริหารงาน  
เชิงระบบของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรกับเทคนิคการวิจยัอนาคตแบบ EDFR 
ด้วยฟลีสแคปปา (Fleiss Kappa) โดยการสง่แบบสอบถาม ไปให้ผู้ ให้ข้อมลูหลกั 5 คน ทําแบบสอบถาม
และนําข้อมลูจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ระดบัความสอดคล้องในการตดัสินตวับง่ชีความเสียง
ในการบริหารงานเชิงระบบของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรกับเทคนิคการวิจัย
อนาคตแบบ EDFR  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
กรอบแนวคิดในการวิจัย เรือง การพัฒนาตัวบ่งชีความเสียงในการบริหารงาน 

เชิงระบบของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร ผู้วิจยัได้ศกึษาแนวคิด ทฤษฎีทีเกียวข้อง
โดยกําหนดขนึตามวตัถปุระสงค์ของงานวิจยั จงึได้กรอบแนวคดิในการวิจยั ดงันี 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที 1 กรอบแนวคดิการวิจยั 
 

จากภาพที 1 สามารถอธิบายได้ว่า กรอบแนวคิดในการวิจยัเรือง การพฒันาตวับง่ชี
ความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร กําหนดขนึ
ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ซึงดําเนินการโดยใช้กระบวนการวิจัยเอกสารเพือสกัดตัวบ่งชี  
ความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบทงั 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจยันําเข้า ด้านกระบวนการ 
และด้านผลผลิตและผลลัพธ์ และนําผลทีได้จากการวิจยัเอกสารมาใช้เป็นกรอบสัมภาษณ์ผู้ ให้
ข้อมลูหลกั เพือใช้เป็นเครืองมือการวิจยัตามกระบวนการวิจยัอนาคตแบบ EDFR เมือดําเนินการ
วิจยัในขนัตอนดงักล่าวแล้วจะได้แนวโน้มตวับ่งชีความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบ และเมือ
นํามาวิเคราะห์ความสอดคล้องเชิงเนือหาด้วยฟลีสแคปปา (Fleiss Kappa) จะได้ตวับง่ชีความเสียง
ในการบริหารงานเชิงระบบ 

 
 

 
 

 
 

 
 

แนวโน้มตวับง่ชีความเสยีง 
ในการบริหารงานเชิงระบบ 

การวจิยัเอกสารภายใต้ทฤษฎีระบบ 4 ด้าน ได้แก ่ 
บริบท ปัจจยันําเข้า กระบวนการ  

และผลผลติและผลลพัธ์ 
กรอบสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกั 

เทคนิคการวจิยัอนาคตแบบ EDFR  
(Ethnographic Delphi Future Research) 

ฟลสีแคปปา (Fleiss Kappa) 
ตวับง่ชีความเสยีง 

ในการบริหารงานเชิงระบบ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.  ตวับง่ชีความเสียง (Risk Management Indicator) หมายถึง เหตกุารณ์หรือโอกาส

ทีมีความไม่แน่นอน ซึงอาจทําให้การดําเนินงานของคณะดริุยางคศาสตร์  ไม่ประสบความสําเร็จ
ตามเป้าหมายในด้านตา่งๆ 

2.  การบริหารงานเชิงระบบของคณะดุริยางคศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(Operative System) หมายถึง การบริหารงานของคณะดริุยางคศาสตร์ โดยมีองค์ประกอบสําคญั 
4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจยันําเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตและผลลพัธ์ 

3.  ตัวบ่ง ชีความเสียงในการบริหารงาน เ ชิงระบบของคณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร (Risk Management Indicator for Operative System) หมายถึง เหตกุารณ์
หรือโอกาสทีมีความไม่แน่นอน ซึงอาจทําให้การดําเนินงานของคณะดริุยางคศาสตร์ ไม่ประสบ
ความสําเร็จตามเป้าหมาย โดยมีสาเหตมุาจากความล้มเหลวหรือความไม่เหมาะสมของบริบท 
ปัจจยันําเข้า กระบวนการ และผลผลิตและผลลพัธ์ 

4. ตวับง่ชีความเสียงด้านบริบท (Context) หมายถึง เหตกุารณ์ หรือโอกาสทีมีความ
ไมแ่นน่อนของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร โดยมีสาเหตมุาจากการได้รับผลกระทบ
ทงัทางตรงและทางอ้อม จากการเปลียนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบ เทคโนโลยี การเมือง 
ตลาดแรงงานและความต้องการของสงัคม ภยัธรรมชาติ ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ และภาวะการ
แขง่ขนั   

5.  ตวับ่งชีความเสียงด้านปัจจัยนําเข้า (Input) หมายถึง เหตุการณ์หรือโอกาสทีมี
ความไม่แน่นอนของคณะดุริยางคศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยมีสาเหตุมาจาก 
ความล้มเหลวหรือความไม่เหมาะสมของทรัพยากรในการบริหารหรือปัจจยัในการบริหาร 4 ด้าน 
ได้แก่ คน เงิน วสัดสุิงของ และการบริหาร  

5.1  คน (Man) หมายถึง ทรัพยากรในการบริหารทีเกียวข้องกบัผู้บริหาร บคุลากร
สายวิชาการและสายสนบัสนนุ และนกัศกึษาของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 

5.2 เงิน (Money) หมายถึง ทรัพยากรในการบริหารทีเกียวข้องกับการเงินและ
งบประมาณของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 

5.3 วสัดสุิงของ (Material) หมายถึง ทรัพยากรในการบริหารทีเกียวข้องกับแหล่ง
เรียนรู้ สภาพแวดล้อมและอุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์การทํางาน ของคณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศลิปากร 

5.4 การบริหาร (Management) หมายถึง การประสมประสานทรัพยากรทางการ



9 

 
 

บริหารของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ  
โดยมีลักษณะเป็นกระบวนการของการจัดการทีมีความสัมพันธ์กันเป็นระบบ  ประกอบด้วย 4
องค์ประกอบ ได้แก่ การวางแผน การจดัองค์การ การนํา และการควบคมุ 

5.4.1 ด้านการวางแผน (Planning) หมายถึง การกําหนดวัตถุประสงค์และ
กระบวนการกําหนดวิธีการในการดําเนินการของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เพือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ทีกําหนด 

5.4.2 ด้านการจดัองค์การ (Organizing) หมายถึง การจดับคุคลและทรัพยากร
ทีใช้ในการทํางานของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพือให้การทํางานบรรลุผล
สําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป็นการเริมต้นของกลไกในการนําเอาแผนงานไปสู่การปฏิบัติ 
ประกอบด้วยโครงสร้างองค์การ การแบ่งงานกันทํา ขนาดของการควบคุม สายการบงัคบับญัชา 
และการบริหารทรัพยากรมนษุย์ 

5.4.3 ด้านการนํา (Leading) หมายถึง การกระตุ้ นให้บุคลากรของคณะ 
ดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร เกิดความกระตือรือร้นในการทํางาน ซึงเกียวข้องกบัการจงูใจ 
ภาวะผู้ นําและการสือสารระหวา่งบคุคลในองค์การ เพือให้องค์การบรรลวุตัถปุระสงค์ตามต้องการ 

5.4.4 ด้านการควบคุม (Controlling) หมายถึง การรวบรวมข้อมูลผลการ
ทํางานของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  เพือใช้วดัผลการทํางานเปรียบเทียบกับ
วตัถปุระสงค์และดําเนินการแก้ไขการปฏิบตัิงานทีจําเป็น เพือให้การทํางานนนับรรลวุตัถปุระสงค์
ตามแผนทีวางไว้ 

6.  ตวับง่ชีความเสียงด้านกระบวนการ (Process) หมายถึง เหตกุารณ์หรือโอกาสทีมี
ความไม่แน่นอนของคณะดุริยางคศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยมีสาเหตุมาจาก 
ความล้มเหลวหรือความไม่เหมาะสมของการนําเอาปัจจยัหรือทรัพยากรทางการบริหารมาใช้ใน
การดําเนินงานร่วมกัน เช่น การกํากับมาตรฐานการดําเนินงานหลักสูตร การเรียนการสอน การ
ให้บริการแก่นกัศึกษาและกิจกรรมพฒันานกัศึกษา การวิจยั งานสร้างสรรค์และผลงานวิชาการ 
การบริการวิชาการแก่สงัคม การทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม ระบบบริหารความเสียง การประกัน
คุณภาพการศึกษา การพ ัฒนามาตรฐานระดบัชาติและนานาชาติ และการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและกฎระเบียบ เป็นต้น 

7.  ตวับ่งชีความเสียงด้านผลผลิตและผลลพัธ์ (Output and Outcome) หมายถึง 
เหตกุารณ์หรือโอกาสทีมีความไม่แน่นอนของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยมี
สาเหตุมาจากความล้มเหลวหรือความไม่เหมาะสมของผลทีเกิดขึนจากกระบวนการนําปัจจัย



10 

 
 

นําเข้ามาปฏิบตั ิหรือผลทีเกิดขนึภายหลงัจากผลลพัธ์ทีได้ซงึอาจเป็นสิงทีคาดไว้หรือไม่เคยคาดคิด
มาก่อนว่าจะเกิดขึน เช่น คุณภาพของบณัฑิต โครงการกิจกรรม  การวิจัย งานสร้างสรรค์และ
ผลงานวิชาการ ภาพลกัษณ์และชือเสียงองค์การ และความพึงพอใจของผู้ปกครอง นกัศกึษาและ
บคุลากร เป็นต้น 

8.  ผู้ ให้ข้อมูลหลัก  (Key Informant) หมายถึง ผู้ บริหาร บุคลากรสายวิชาการ
และบุคลากรสายสนบัสนุนของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก โดยบคุคลหรือกลุม่บคุคลนีมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ทีกําหนด 

 
ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

การพัฒนาตวับ่งชีความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบของคณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ทําให้ทราบปัจจยัเสียงทีอาจส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายต่อการ
ดําเนินงานทวัทงัองค์การ และทราบถึงโอกาสในการพฒันาให้คณะดุริยางคศาสตร์เป็นสถาบนั 
การศกึษาทางด้านดนตรีทีมีระบบบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพ เพือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์
ความเสียงและนําไปพัฒนาระบบบริหารความเสียงของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศลิปากร รวมทงัยงัสามารถใช้เป็นข้อมลูประกอบในการกําหนดนโยบาย วางแผนดําเนินงาน และ
บริหารจัดการการศึกษา เพือลดโอกาสทีจะเกิดความเสียหายหรือไม่บรรลุเป้าหมายในการ
บริหารงานได้ 
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บทท ี2  

วรรณกรรมทเีกียวข้อง 
 

การวิจัยเ รือง  การพัฒนาตัวบ่งชีความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบของ 
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง 
รายละเอียดดงันี 

1.  แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัการพฒันาตวับง่ชี 

2.  การจดัการความเสียง 
3.  องค์การและการจดัการองค์การ 
4.  เทคนิคการวิจยัอนาคตแบบ EDFR  

5.  ทฤษฎีระบบ 

6.  ฟลีสแคปปา  
7.  งานวิจยัทีเกียวข้อง 
 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับการพัฒนาตัวบ่งชี 

1.1 ความหมายของตัวบ่งชี 

ความหมายของตวับ่งชีมีผู้ ให้คําจํากัดความไว้หลายท่าน ผู้วิจยัได้ศึกษาค้นคว้า 
โดยมีรายละเอียดดงันี  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, คณะครุศาสตร์ (2552: 68) ให้ความหมายว่า ตวับง่ชี 
หมายถึง สารสนเทศหรือค่าสถิติทีแสดงถึงความเปลียนแปลง โดยมีความชดัเจนเพียงพอทีจะใช้
ในการเปรียบเทียบเกณฑ์ทีกําหนดไว้เพือประเมินสภาพทีต้องการศกึษา 

นงลักษณ์ วิรัชชัย, ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ และศจีมาจ ณ วิเชียร (2551: 7) ให้
ความหมายว่าตวับง่ชี หมายถึง ตวัแปรหรือองค์ประกอบ ทีแสดงถึงลกัษณะหรือปริมาณของสิงที
ต้องการศกึษา ณ ช่วงเวลาหนึง ใช้ในการประเมินผลโดยการเปรียบเทียบคา่ของตวับง่ชีกบัเกณฑ์
มาตรฐาน ทีกําหนดไว้ และใช้แสดงการเปลียนแปลงของสิงทีต้องการศึกษาโดยการเปรียบเทียบ
คา่ของตวับง่ชีในระยะเวลาทีตา่งกนั  

ศิริชยั กาญจนวาสี (2550: 82) ให้ความหมายว่าตวับง่ชี หมายถึง องค์ประกอบ
หรือตวัชีวัดทีสังเกตได้ ใช้ในการบ่งชีสถานภาพหรือลักษณะของทรัพยากรการดําเนินงานหรือ
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ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, สํานกัประกนัคณุภาพ (2548: 1) ให้ความหมายว่า
ดชันีบง่ชีหรือตวัชีวดั เป็นตวัวดัชนิดหนงึทีแสดงถึงสารสนเทศในปัจจยันําเข้า ผลผลิต ผลลพัธ์ และ
กระบวนการ 

จากความหมายของตวับง่ชีข้างต้น สามารถสรุปได้วา่ตวับง่ชี หมายถึงสารสนเทศ 
องค์ประกอบ ตวัแปร หรือคา่สถิติ ทีแสดงถึงคณุลกัษณะ สถานภาพและปริมาณของสิงทีต้องการ
ศกึษา เพือใช้ในการประเมินคณุคา่ตามวตัถปุระสงค์ โดยการเปรียบเทียบคา่ของตวับง่ชีกบัเกณฑ์
ซงึได้กําหนดไว้เป็นมาตรฐาน 

1.2 ประเภทของตัวบ่งชี 
นงลกัษณ์ วิรัชชยั, ชยุตม์ ภิรมย์สมบตัิ และศจีมาจ ณ วิเชียร (2551: 8-10) ได้

จดัแยกประเภทของตวับง่ชีออกเป็น 8 ประเภท รายละเอียดดงันี 

 
ตารางที 1 ลกัษณะการจดัแยกประเภทตวับง่ชี 

 

ลักษณะการจัดแยก
ประเภทตัวบ่งช ี ประเภทตัวบ่งช ี การนําไปใช้ 

1. การแบง่ประเภทตวับง่ชี
ตามทฤษฎีระบบ 

 

1.1 ตวับง่ชีด้านปัจจยันําเข้า  
(Input Indicators)  

1.2 ตวับง่ชีด้านกระบวนการ 
(Process Indicators)  

1.3 ตวับง่ชีด้านผลผลติ  
(output Indicators) ผลลพัธ์
และผลกระทบ (Outcome and 

Impact Indicators)  

พิจารณาตวับง่ชีตามทฤษฎีระบบ 

2. การแบง่ประเภทตวับง่ชี
ตามลกัษณะนิยามของ 
ตวับง่ชี  

 

2.1  ตวับง่ชีแบบอตันยั 

(Subjective Indicators)  

 

ใช้ในกรณีทีผู้ศกึษามีความรู้เกียวกบั
เรืองทีศกึษาไมม่ากนกั หรือมีการให้ 
คําจํากดัความตวับง่ชีไว้กว้างๆ  
ไมช่ดัเจน ผู้ศกึษาต้องใช้
วิจารณญาณพิจารณาตดัสนิใจ นิยม
ใช้ในการศกึษาเฉพาะเรือง  
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ตารางที 1 ลกัษณะการจดัแยกประเภทประเภทตวับง่ชี (ตอ่)  
 

ลักษณะการจัดแยก
ประเภทตัวบ่งช ี ประเภทตัวบ่งช ี การนําไปใช้ 

 2.2  ตวับง่ชีแบบปรนยั  
(Objective Indicators)  

 

ใช้ในกรณีทีมีการให้คําจํากดัความ 
ตวับง่ชีไว้อยา่งชดัเจน และผู้ศกึษา 
ไมต้่องใช้วจิารณญาณพิจารณา
ตดัสนิใจ นิยมใช้ในการประเมิน  
การติดตาม และการเปรียบเทียบ
ระบบระหวา่งประเทศ 

3. การแบง่ประเภทตวับง่ชี
ตามวิธีการสร้าง  

 

3.1  ตวับง่ชีตวัแทน  
(Representative Indicators)  

เกิดจากการสร้างตวัแปร 1 ตวั  
ให้เป็นตวัแทนของตวัแปรตวัอืน  
ทสีามารถบอกสภาพหรือลกัษณะ
หรือปริมาณของสงิทต้ีองการศกึษา 

 3.2  ตวับง่ชียอ่ย  
(Disaggregative Indicators) 

เป็นตวับง่ชีหลายตวัในชดุของตวับง่ชี
โดยตวับง่ชีแตล่ะตวัจะเป็นอิสระ 
ตอ่กนั บอกสภาพหรือลกัษณะหรือ
ปริมาณของสงิทีต้องการศกึษา
เฉพาะด้านใดด้านหนงึเทา่นนั  
การบง่ชีภาพรวมต้องพิจารณาจาก
ตวับง่ชียอ่ยทงัหมดในชดุของตวับง่ชี 

 3.3  ตวับง่ชีรวมหรือตวับง่ชีประกอบ 
(Composite Indicators)  

เกิดจากการรวมตวับง่ชียอ่ยหลายตวั
เข้าด้วยกนั เป็นตวับง่ชีทใีห้
สารสนเทศทีมีความเทียงและความ
ตรงมากกวา่สองประเภทแรก นิยมใช้
มากในปัจจบุนั สว่นใหญ่นํามาใช้ 
ในการวางแผน การกํากบัติดตาม
และการประเมินผลการดาํเนินงาน  

4. การแบง่ประเภทตวับง่ชี
ตามลกัษณะตวับง่ชียอ่ย 
ทีใช้สร้างตวับง่ชีรวม 

 

4.1 การจดัแยกประเภทตวับง่ชี 
ตามระดบัการวดั ได้แก่ ตวับง่ชี 
นามบญัญตัิ (Nominal 

Indicators) ตวับง่ชีเรียงอนัดบั 
(Ordinal Indicators)  

ตวับง่ชีรวมทีสร้างจากตวับง่ชียอ่ย 
จะมีระดบัการวดัตามตวัแปรของ 
ตวับง่ชียอ่ย 
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ตารางที 1 ลกัษณะการจดัแยกประเภทประเภทตวับง่ชี (ตอ่)  
 

ลักษณะการจัดแยก
ประเภทตัวบ่งช ี ประเภทตัวบ่งช ี การนําไปใช้ 

 ตวับง่ชีอนัตรภาค (Interval 

Indicators) และตวับง่ชี
อตัราสว่น (Ratio Indicators) 

 

 4.2  การจดัแยกประเภทตวับง่ชีการ 
ศกึษาตามประเภทของตวัแปร 
ได้แก่ ตวับง่ชีสต๊อก (Stock 

Indicators) และตวับง่ชีการ 
เลอืนไหล (Flows Indicators) 

ตวับง่ชีสต๊อกจะแสดงถึงสภาวะหรือ
ปริมาณของระบบการผลติในจดุใด
จดุหนงึ ในขณะทีตวับง่ชีการเลอืน
ไหลจะแสดงถึงสภาวะทีเป็นพลวตัิ
ของระบบการผลติในจดุใดจดุหนงึ 

 4.3  การจดัแยกประเภทตาม
คณุสมบตัิทางสถิติของตวับง่ชี
ได้แก่ ตวับง่ชีเกียวกบั 
การแจกแจง (Distributive 

Indicators) และตวับง่ชี 
ไมเ่กียวกบัการแจกแจง  
(Non - Distributive Indicators) 

ตวับง่ชีเกียวกบัการแจกแจง เช่น 
สมัประสทิธิการกระจาย และตวับง่ชี
ไมเ่กียวกบัการแจกแจง เช่น คา่เฉลยี  
มธัยฐานของตวัแปร 

5. การแบง่ประเภทตวับง่ชี
ตามลกัษณะคา่ของ 
ตวับง่ชี 

 

5.1  ตวับง่ชีสมบรูณ์ 
(Absolute Indicators)  

คา่ของตวับง่ชีบอกปริมาณทีแท้จริง 
และมีความหมายในตวัเอง  
ใช้เปรียบเทียบระบบทีมขีนาดหรือ
ศกัยภาพเทา่เทียมกนั 

 5.2  ตวับง่ชีสมัพทัธ์หรือตวับง่ชี
อตัราสว่น (Relative or Ratio 

Indicators)  

คา่ของตวับง่ชีเป็นปริมาณทีต้อง 
แปลความหมายเทียบเคียงกบัคา่อืน  
ใช้เปรียบเทียบระบบทีมขีนาดหรือ
ศกัยภาพตา่งกนั 

6. การแบง่ประเภทตวับง่ชี
ตามฐานการเปรียบเทียบ 
ในการแปลความหมาย 

6.1  ตวับง่ชีอิงกลุม่ 
(Norm-Referenced Indicators) 

ตวับง่ชีทีแปลความหมายเทียบกบั
กลุม่ 

6.2  ตวับง่ชีอิงเกณฑ์ (Criterion 

Referenced Indicators)  

ตวับง่ชีทีแปลความหมายเทียบกบั
เกณฑ์ทีกําหนดไว้ 

 6.3  ตวับง่ชีอิงตน (Self-

Referenced Indicators) 

ตวับง่ชีทีแปลความหมายเทียบกบั
สภาพเดิม ณ จดุ หรือชว่งเวลา 
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ตารางที 1 ลกัษณะการจดัแยกประเภทประเภทตวับง่ชี (ตอ่)  
 

ลักษณะการจัดแยก
ประเภทตัวบ่งช ี ประเภทตัวบ่งช ี การนําไปใช้ 

  ทตีา่งกนั แสดงถงึความเปลยีนแปลง
หรือระดบัการพฒันา 

7. การแบง่ประเภทตวับง่ชี
ตามลกัษณะการใช้ 
ตวับง่ชี 

7.1  ตวับง่ชีแสดงความหมาย 
(Expressive Indicators)  

ใช้ในการบรรยายสภาพของระบบ  
ในการบริหารจดัการและการพฒันา 
การดาํเนินงานในระบบการผลติ 

 7.2  ตวับง่ชีทํานาย 
(Predictive Indicators) 

ใช้ในการทํานายหรือพยากรณ์
ปรากฏการณ์อนาคตในการบริหาร
จดัการและการพฒันาการดาํเนินงาน
ในระบบการผลติ 

8. การแบง่ประเภทตวับง่ชี
ตามเนือหาสาระหรือ
สาขาวชิา 

 

การจดัแยกประเภทตวับง่ชี 
ตามเนือหาสาระหรือสาขาวิชา 
ไมม่ีหลกัเกณฑ์ตายตวั ขนึอยูก่บั 
ความสนใจและจดุมุง่หมาย 
ในการพฒันาตวับง่ชีตามประเดน็ 
ทีต้องการศกึษา 

สามารถนาํไปใช้ประโยชน์ได้อยา่ง
หลากหลาย เช่น ตวับง่ชีการศกึษา 
ตวับง่ชีสงัคม ตวับง่ชีคณุภาพชีวติ 
ตวับง่ชีการพฒันา ตวับง่ชีระดบั
ความยากจน ตวับง่ชีการศกึษา 
นอกระบบโรงเรียน เป็นต้น  

 

จากตารางที 1 อธิบายได้ว่า เกณฑ์การจดัแยกประเภทของตวับง่ชีมี 8 ลกัษณะ 
ได้แก่ การแบ่งประเภทตวับ่งชีตามทฤษฎีระบบ การแบ่งประเภทตวับ่งชีตามลกัษณะนิยามของ
ตวับง่ชี การแบง่ประเภทตวับง่ชีตามวิธีการสร้าง การแบง่ประเภทตวับง่ชีตามลกัษณะตวับง่ชีย่อย
ทีใช้สร้างตวับง่ชีรวม การแบง่ประเภทตวับง่ชีตามลกัษณะคา่ของตวับง่ชี การแบง่ประเภทตวับง่ชี
ตามฐานการเปรียบเทียบในการแปลความหมาย  การแบ่งประเภทตวับ่งชีตามลักษณะการใช้
ตวับง่ชี และการแบง่ประเภทตวับง่ชีตามเนือหาสาระหรือสาขาวิชา 

1.3 คุณสมบัตขิองตัวบ่งชีทดีี 
ตวับง่ชีหรือตวัชีวดัทีดี ควรมีคณุสมบตัิสําคญั (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2550: 84-86) 

ดงันี  
1. ความตรง (Validity) หมายถึง ตวับ่งชีจะต้องบ่งชีคณุลกัษณะทีต้องการวดัได้

อย่างถกูต้องแม่นยํา ตวับง่ชีทีมีความตรงต้องมีคณุลกัษณะทีสําคญั 2 ประการ ได้แก่ ความตรง
ประเด็น (Relevant) หรือความเชือมโยงเกียวข้องโดยตรงกับคุณลกัษณะทีมุ่งวดั และความเป็น
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ตัวแทน (Representative) หรือการครอบคลุมประเด็นสําคัญของคุณลักษณะทีมุ่งวัดอย่าง
ครบถ้วน 

2. ความเทียง (Reliability) ตวับง่ชีจะต้องบง่ชีคณุลกัษณะทีต้องการวดัได้อย่าง
น่าเชือถือหรือมีความคงที ตัวบ่งชีทีมีความเทียงต้องมีคุณลักษณะทีสําคัญ 2 ประการ ได้แก่  
มีความเป็นปรนยั (Objectivity) คือการตดัสินใจจากสภาวะหรือคณุสมบตัิของสิงทีต้องการศกึษา
มากกว่าความรู้สึกตามอตัวิสยั และมีความคลาดเคลือนตํา (Minimum Error) คือความน่าเชือถือ
ของแหลง่ข้อมลู 

3. ความเป็นกลาง (Neutrality) ตวับง่ชีจะต้องบง่ชีด้วยความเป็นกลาง ไม่โน้มเอียง
และไมชี่นํา 

4. ความไว (Sensitivity) ตัวบ่งชีจะต้องมีความไวต่อคุณลักษณะทีต้องการวัด
และมีหนว่ยวดัทีละเอียดเพียงพอในการแสดงความแตกตา่งระหวา่งหนว่ยวิเคราะห์ได้อยา่งชดัเจน 

5. สะดวกในการนําไปใช้ (Practicality) ตวับง่ชีจะต้องสะดวกในการนําไปใช้ โดย
มีลกัษณะสําคญั 2 ประการ ได้แก่ เก็บข้อมูลได้ง่าย (Availability) คือการนําไปใช้ตรวจ นบั วัด
หรือสงัเกตได้อย่างสะดวก และแปลความหมายได้ง่าย (Interpretability) คือการให้ค่าการวดัที
เข้าใจง่ายและสร้างเกณฑ์ตดัสินได้ง่าย 

1.4 ประโยชน์ของตัวบ่งชี 

นงลกัษณ์ วิรัชชยั, ชยตุม์ ภิรมย์สมบตัิ และศจีมาจ ณ วิเชียร (2551: 10-13) ได้
สรุปประโยชน์ของตวับง่ชีไว้ 4 ด้าน ดงันี 

ด้านทีหนงึ การกําหนดนโยบายและวตัถปุระสงค์การดําเนินงาน ตวับง่ชีทําให้การ
กําหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของระบบมีความชัดเจน  มีประโยชน์ต่อการตรวจสอบการ
ดําเนินงานวา่ได้ผลตามนโยบายและวตัถปุระสงค์ทีกําหนดไว้หรือไมแ่ละอยา่งไร 

ด้านทีสอง การกํากบัและการประเมินผลการดําเนินงานของระบบ ตวับง่ชีจะช่วย
ให้การเก็บรวบรวมข้อมลูการดําเนินงานทําได้อย่างถกูต้อง  การเปรียบเทียบคา่ของตวับง่ชีในการ
ดําเนินงานทําให้สามารถศกึษาสภาพการเปลียนแปลงของระบบ ตรวจสอบผลทีเกิดขนึว่าเป็นไป
ตามทีกําหนดไว้หรือไม ่และมีผลกระทบทีไมไ่ด้คาดหมายอย่างไร นอกจากนีตวับง่ชียงัมีประโยชน์
ตอ่การประเมินระบบทําให้ทราบว่าการดําเนินงานบรรลวุตัถปุระสงค์ทีกําหนดไว้ในระดบัใด 

ด้านทีสาม การจดัอนัดบั (Ranking) และการจดัระดบั (Rating) ตวับง่ชีมีประโยชน์
ต่อการบรรยายลกัษณะหรือสภาวะของระบบ การจดัลําดบัเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นคณุภาพ
ของแตล่ะระบบได้อยา่งชดัเจน ซงึจะกระตุ้นให้เกิดการพฒันาให้มีมาตรฐานทีเทา่เทียมกนั  
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ด้านทีสี การวิจยัเพือพฒันาระบบ การสร้างตวับง่ชีเป็นพืนฐานในการวิเคราะห์
ทําให้ผลการศึกษาวิจัยมีความตรงมากขึน เป็นประโยชน์ต่อการวิจยัเพือสร้างทฤษฎี เพือศึกษา
เปรียบเทียบระบบ และเพือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งระบบหนงึกบัระบบอืนๆ  

นอกจากนี ตวับง่ชียงัมีประโยชน์ตอ่การแสดงความรับผิดชอบตอ่ภาระหน้าทีและ 
การประกนัคณุภาพ โดยตวับง่ชีจะชว่ยในการกําหนดเป้าหมายของการดําเนินงานในทกุระดบัและ
เป็นเครืองมือในการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน เพือแสดงถึงความรับผิดชอบ 
ตอ่หน้าทีและสร้างระบบประกันคณุภาพการดําเนินงานให้สามารถบรรลเุป้าหมายของหน่วยงาน  

รวมถึงประโยชน์ด้านการกําหนดเป้าหมายทีตรวจสอบได้ กล่าวคือ การประเมินผลการดําเนินงาน
ของระบบต้องมีการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินทีสามารถตรวจสอบได้เพือใช้ในการ
ตรวจสอบว่าการดําเนินงานบรรลตุามเป้าหมายทีกําหนดไว้ และได้ผลตามเกณฑ์มาตรฐานกลาง
หรือไมแ่ละอยา่งไร (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, ชยตุม์ ภิรมย์สมบตั ิและศจีมาจ ณ วิเชียร, 2551: 13-14) 

1.5 การพัฒนาตัวบ่งชีทางการศึกษา 
การพัฒนาตัวบ่งชีทางการศึกษาประกอบด้วย 6 ขันตอน ได้แก่ การกําหนด

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาตวับ่งชีการศึกษา การนิยามตวับ่งชีการศึกษา การรวบรวมข้อมูล 
การสร้างตวับง่ชีการศกึษา การตรวจสอบคณุภาพตวับง่ชีการศกึษา และการจดัเข้าบริบทและการ
นําเสนอรายงาน (จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั คณะครุศาสตร์, 2552: 71-73) โดยมีรายละเอียดดงันี  
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จากภาพที 2 สามารถอธิบายขนัตอนการพฒันาตวับง่ชีทางการศกึษาได้ดงันี  
ขนัตอนที 1 การกําหนดวตัถปุระสงค์ (Statement of Purposes) เป็นการกําหนด

เป้าหมายในการนําตวับ่งชีไปใช้ประโยชน์ โดยทวัไปมีวตัถุประสงค์ทีสําคญั 3 ประการ คือ เพือ
บรรยายสภาพของระบบการศึกษา เพือแสดงแนวโน้มการเปลียนแปลงของระบบการศึกษาและ
เพือเปรียบเทียบระบบการศกึษากบัเกณฑ์และเปรียบเทียบระหวา่งระบบการศกึษา  

ขนัตอนที 2 การนิยามตวับง่ชีการศกึษา (Definition) ประกอบด้วยรายละเอียด 3 

สว่น ดงันี สว่นทีหนงึ การกําหนดสว่นประกอบ หรือตวัประกอบยอ่ยของตวับง่ชีทางการศกึษา ต้อง
อาศยัความรู้จากทฤษฎีและประสบการณ์ ศึกษาตวัแปรย่อยทีเกียวข้องสมัพนัธ์ โดยการกําหนด
จํานวนและประเภทตวัแปรย่อยในการพัฒนาตวับ่งชีการศึกษา ส่วนทีสอง การกําหนดวิธีการ
รวมตวัแปรยอ่ย นกัวิจยัต้องศกึษาและตดัสินใจเลือกวิธีการรวมตวัแปรย่อยให้ได้ตวับง่ชีการศกึษา 
ซึงโดยทวัไปทําได้สองแบบ คือการรวมตวัแปรย่อยด้วยการบวกและการคณู และส่วนทีสาม การ
กําหนดนําหนกัการรวมตวัแปรย่อยเข้าเป็นตวับ่งชีการศึกษา นักวิจยัต้องกําหนดนําหนกัตวัแปร
ยอ่ย โดยอาจกําหนดให้ตวัแปรย่อยทกุตวัมีนําหนกัเทา่กนัหรือแตกตา่งกนัก็ได้ 

การนิยามตวับ่งชีเป็นตวัชีนําวิธีการทีจะต้องใช้ในขนัตอนตอ่ไปของกระบวนการ 
พฒันาตวับง่ชี ทําได้ 3 วิธี คือ วิธีทีหนึง นิยามเชิงปฏิบตัิการ (Pragmatic Definition) เป็นนิยามทีใช้
ในกรณีทีมีการรวบรวมข้อมลูเกียวกบัตวัแปรย่อยหรือสร้างตวัแปรประกอบจากตวัแปรย่อยไว้แล้ว 
และนํามาพฒันาตวับง่ชีโดยการรวมตวัแปรย่อย และกําหนดความสําคญัของตวัแปรย่อย  ซึงต้อง
อาศัยการตัดสินใจและประสบการณ์ของนักวิจัย วิธีทีสอง นิยามเชิงทฤษฎี (Theoretical 

Definition) เป็นนิยามทีนกัวิจยัใช้ทฤษฎีรองรับสนบัสนุนการตดัสินใจ โดยทําได้ 2 แบบ แบบทีหนึง
ใช้ในกรณีทีมีโมเดลหรือสตูรทีมีผู้พฒันาไว้แล้ว ผู้วิจยัใช้ทฤษฎีและเอกสารงานวิจยัในการพฒันา
ตวับง่ชีทงัหมด แบบทีสองใช้ในกรณีทียงัไม่มีโมเดลหรือสตูรในการสร้างตวับ่งชี จึงต้องใช้ทฤษฎี
และเอกสารงานวิจัยในการคดัเลือกตวัแปรย่อยและกําหนดวิธีรวมตวัแปรย่อย และสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้ ให้ข้อมูลหลกัเพือใช้ในการกําหนดนําหนกัตวัแปรย่อยแต่ละตวั และวิธีทีสาม 
นิยามเชิงประจกัษ์ (Empirical Definition) มีการคดัเลือกตวัแปรย่อยและกําหนดวิธีรวมตวัแปรย่อย
จากการศกึษาทฤษฎีและเอกสารงานวิจยั และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงประจกัษ์ในการกําหนด
นําหนกัของตวัแปรยอ่ยแตล่ะตวั ซงึเป็นวิธีทีนิยมใช้มากทีสดุในปัจจบุนั 

ขนัตอนที 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection) เป็นขันตอนในการวัด
ตวัแปรย่อย ได้แก่ การสร้างเครืองมือสําหรับวดัตวัแปรย่อย การทดลองใช้ การปรับปรุงและการ
ตรวจสอบคณุภาพเครืองมือ การกําหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอย่าง การนําเครืองมือไปใช้
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ในการเก็บข้อมลู และการตรวจสอบคณุภาพข้อมลู เพือให้ได้ตวัแปรย่อยทีจะนํามารวมเป็นตวับง่ชี
การศกึษา 

ขนัตอนที 4 การสร้างตวับ่งชีการศึกษา (Construction) เป็นขนัตอนทีนักวิจัย
สร้างสเกล ตวับ่งชีจากการวิเคราะห์ตวัแปรย่อยทีได้จากการรวบรวมข้อมูล กําหนดนําหนกั และ
รวมตวัแปรยอ่ย ตามนิยามทีกําหนดในขนัตอนที 2 

ขนัตอนที 5 การตรวจสอบคณุภาพตวับง่ชีการศกึษา (Quality Check) เป็นการ
ตรวจสอบคุณภาพของตวัแปรย่อยและตวับ่งชีทีพฒันาขึน โดยตรวจสอบความเทียง ความตรง 
ความเชือถือได้ ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ นอกจากนีตัวบ่งชี
การศึกษาทีมีคุณภาพควรมีความทันสมัย เหมาะสมกับเวลาและสถานที ตรงกับวัตถุประสงค์ 
ในการใช้งาน มีกฎเกณฑ์การวดัทีเป็นกลาง และสามารถนําไปใช้ในวงกว้าง 

ขนัตอนที 6 การจดัเข้าบริบทและการนําเสนอรายงาน (Contextualization and 

Presentation) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้ค่าของตัวบ่งชีทีเหมาะสมกับบริบท  และรายงาน 
คา่ของตวับง่ชีให้ผู้ใช้ได้ทราบและนําไปใช้ประโยชน์  

จากแนวคิดและทฤษฎีเกียวกับการพฒันาตวับง่ชีข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ตวับ่งชี 
หมายถึง สารสนเทศ องค์ประกอบ หรือคา่สถิต ิทีแสดงถึงคณุลกัษณะ สถานภาพและปริมาณของ
สิงทีต้องการศึกษา เพือใช้ในการประเมินคณุค่าตามวตัถปุระสงค์ทีกําหนด ตวับง่ชีมีหลากหลาย
ประเภทขึนอยู่กับเกณฑ์การพิจารณาและการกําหนดตวับ่งชีให้เหมาะสมกับประเด็นทีต้องการ
ศึกษา เช่น การแบ่งประเภทตามทฤษฎีระบบ การแบ่งประเภทตามลักษณะนิยามของตวับ่งชี  
การแบง่ประเภทตามวิธีการสร้างตวับง่ชี และการแบง่ประเภทตามเนือหาสาระหรือสาขาวิชา เป็นต้น 
ในการพฒันาตวับ่งชีทางการศกึษา ประกอบด้วย 6 ขนัตอน ได้แก่ การกําหนดวตัถปุระสงค์ของ
การพัฒนาตวับ่งชีการศึกษา การนิยามตัวบ่งชีการศึกษา การรวบรวมข้อมูล การสร้างตัวบ่งชี
การศกึษา การตรวจสอบคณุภาพตวับง่ชีการศกึษา และการจดัเข้าบริบทและการนําเสนอรายงาน 

เพือให้ได้ตัวบ่งชีทีมีความตรง ความเทียง ความเป็นกลาง ความไว และความสะดวกในการ
นําไปใช้  

ผู้วิจยัจะนําแนวคิดและทฤษฎีเกียวกับการพฒันาตวับ่งชี มาใช้เป็นแบบแผนในการ
พฒันาตวับง่ชีความเสียงในการบริหารงานของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยจะ
แบง่ประเภทของตวับง่ชีตามทฤษฎีระบบ ได้แก่ ตวับง่ชีความเสียงด้านบริบท (Context Indicators) 

ตวับง่ชีความเสียงด้านปัจจยันําเข้า (Input Indicators) ตวับง่ชีความเสียงด้านกระบวนการ (Process 

Indicators) และตวับง่ชีความเสียงด้านผลผลิตและผลลพัธ์ (Output and Outcome Indicators) 
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โดยจะพฒันาตวับง่ชีความเสียงฯ ตามขนัตอนการพฒันาตวับง่ชี เพือระบตุวับง่ชีความเสียงทีอาจ
เกิดขนึในการบริหารงานของคณะดริุยางคศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม ตามคณุสมบตัิของตวับง่ชีทีดี 
กลา่วคือ เป็นตวับง่ชีความเสียงในการบริหารงานทีมีความตรง ความเทียง ความเป็นกลาง ความไว 
และสะดวกในการนําไปใช้ 

 

2. การจัดการความเสียง 
2.1 ความหมายของความเสียง 

เจริญ เจษฎาวลัย์ (2550: 15) ให้ความหมายว่าความเสียงคือ โอกาสทีองค์การ
จะมีผลประกอบการทีขาดทุน หรือไม่สามารถดําเนินงานให้ประสบผลสําเร็จตามแผนงานและ
เป้าหมายทีกําหนดไว้ เนืองจากการเปลียนแปลงของสภาพแวดล้อมในระยะเวลาต่างๆ โดย
เหตุการณ์เหล่านันอาจส่งผลทางลบทําให้การดําเนินงานไม่ประสบผลสําเร็จ หรืออาจส่งผล
ทางบวกทําให้ความเสียงทีเคยคาดการณ์ไว้ลดลงหรือหายไปก็ได้ 

ชยัเสฏฐ์ พรหมศรี (2550: 14) ให้ความหมายว่าความเสียงคือ โอกาสทีอาจเกิดขนึ
ซงึเป็นอนัตรายหรือคกุคามตอ่การดําเนินงานหรือแผนการตา่งๆ สามารถวดัได้จากความน่าจะเป็น
หรือผลลพัธ์ของสิงทีเกิดขนึเมือเกิดขนึจริง 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2554: 2) ให้ความหมายว่าความเสียงคือ 
โอกาสในการเกิดเหตกุารณ์ทีไม่แน่นอน เมือเกิดขึนจะทําให้แผนงานหรือการดําเนินการไม่บรรลุ
วตัถปุระสงค์ทีกําหนดไว้ และจะก่อให้เกิดความเสียหายตอ่องค์การทงัทีเป็นตวัเงินหรือไม่ใช่ตวัเงิน 
เชน่ ภาพลกัษณ์หรือชือเสียงขององค์การ 

Broder (2006: 3) ให้ความหมายว่าความเสียงคือ ความผนัแปรระหว่างผลทีเกิดขนึ
จริงกับสิงทีคาดหวัง หรือหมายถึงความน่าจะเป็นทีอาจเกิดความสูญเสียหรือสร้างความเสียหาย
ในทางอุตสาหกรรม ความเสียงหมายถึงสิงทีได้รับการประกัน รวมถึงความเป็นไปได้ในการทีจะ
เกิดเหตกุารณ์ทีไมพ่งึปรารถนา 

จากความหมายของความเสียงข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า  ความเสียง (Risk) 

หมายถึง เหตกุารณ์หรือโอกาสทีมีความไมแ่นน่อน ซงึเกิดจากการเปลียนแปลงของสภาพแวดล้อม
ในการดําเนินงาน หากเกิดขึนอาจส่งผลกระทบต่อองค์การทังผลทางลบและผลทางบวกใน
หลากหลายรูปแบบ เช่น ผลประกอบการกําไรหรือขาดทุน ภาพลกัษณ์หรือชือเสียง และผลการ
ดําเนินงานตามแผนขององค์การ เป็นต้น โดยองค์การสามารถประเมินความเสียงได้จากโอกาสที
จะเกิดความเสียงและผลลพัธ์ทีอาจเกิดจากเหตกุารณ์เหลา่นนั 
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2.2 ประเภทของความเสียง 
เจริญ เจษฎาวลัย์ (2550: 31-38) ได้จําแนกประเภทความเสียงตามแหล่งกําเนิด

ของความเสียงโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ปัจจยัเสียงอนัเกิดขึนจากอิทธิพลภายนอก และ
ปัจจยัเสียงอนัเกิดขนึจากอิทธิพลภายใน โดยปัจจยัเสียงอนัเกิดขนึจากอิทธิพลภายนอกเป็นปัจจยั
เสียงซึงอยู่นอกเหนือการควบคมุขององค์การ เช่น ตลาดเงิน ตลาดทุน ตลาดแรงงาน ภาวะการ
แขง่ขนั เหตกุารณ์ร้ายแรง ธรรมาภิบาล ความต้องการของลกูค้า เงือนไขทางกฎหมาย สภาวะทาง
เศรษฐกิจ การเปลียนแปลงทางเทคโนโลยี เป็นต้น ปัจจยัเสียงอนัเกิดขึนจากอิทธิพลภายในเป็น
ปัจจยัเสียงซงึเกิดจากกลไกสําคญัขององค์การ 2 ประการคือ คนและระบบ เช่น ความเสียงในการ
ดําเนินงาน ความเสียงในเรืองความซือตรง  ความเสียงในการมอบอํานาจ  ความเสียงเรือง
เทคโนโลยี ความเสียงทางการเงิน ความเสียงการตดัสินใจการทําธุรกิจ เป็นต้น  

Hopkin (2013: 19-21) ได้จําแนกประเภทของความเสียงออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
ความเสียงด้านการเงิน (Finance) ความเสียงด้านโครงสร้างพืนฐาน (Infrastructure) ความเสียง
ด้านชือเสียง (Reputation) และความเสียงด้านการตลาด (Marketplace) โดยการบริหารความเสียง 
ขององค์การจะนําประเภทของความเสียงทงัสีประเภทมาใช้ประเมินความสําเร็จขององค์การ 4 

ด้าน คือ ผลกระทบทีมีตอ่กลยทุธ์ กลวิธี การดําเนินงาน และการปฏิบตัติามกฎระเบียบข้อบงัคบั 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (2554: 4-5) ได้จําแนกประเภทของความเสียง

ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ความเสียงด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk) เป็นความเสียงทีเกิดจากการ
กําหนดแผนกลยทุธ์หรือแผนดําเนินงานและการนําแผนไปปฏิบตัิทีไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้อง
กับปัจจัยต่างๆ ความเสียงด้านปฏิบตัิการ (Operational Risk) เป็นความเสียงทีเกิดจากการ
ดําเนินงานขององค์การตามปกติ เช่น ความเสียงทีเกิดจากบคุคล กระบวนการทํางาน เทคโนโลยี
และปัจจยัภายนอก ความเสียงทีเกียวกับการเงิน (Financial Risk) เช่น ความผนัผวนของอตัรา
ดอกเบีย ความผนัผวนของอตัราแลกเปลียน เป็นต้น และความเสียงจากการฝ่าฝืนหรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบงัคบั (Compliance Risk) หรือเกิดจากการไม่ปฏิบตัิตาม
นโยบายและวิธีการปฏิบตังิานทีองค์กรกําหนดขนึ  

นอกจากนียงัมีการกล่าวถึงความเสียงในบริบทภาครัฐไว้ 4 กลุ่ม (นฤมล สอาดโฉม: 
2550, 156) ดงันี 

1. ความเสียงด้านธุรกิจ ครอบคลมุความเสียงด้านนโยบายและแผนกลยทุธ์ซึง
เป็นความเสียงทีส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ เช่น ขาดการวางแผน
ดําเนินงานทีสามารถรองรับแผนยทุธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทงัการตดัสินใจทางการ
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บริหารทีเป็นอปุสรรคตอ่การปฏิบตังิานตามแผนฯ  
2. ความเสียงจากการดําเนินการ เป็นความเสียงทีเกิดขนึในกระบวนการทํางานที

ส่งผลตอ่ความสําเร็จขององค์การ เช่น ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานทีเกียวข้อง การออกแบบ
กระบวนการดําเนินงานไม่เหมาะสม การไม่ปฏิบตัิตามกฎระเบียบหรือขนัตอน การปฏิบตัิงาน
ลา่ช้าหรือผิดพลาด การทจุริต การขาดข้อมลูทีจําเป็น และการขาดเครืองมือปฏิบตังิาน เป็นต้น 

3. ความเสียงทางการเงิน เป็นความเสียงทีเกิดจากการบริหารงบประมาณทีไม่มี
ประสิทธิภาพ เช่น การประเมินค่าใช้จ่ายตําเกินไปหรือการเพิมราคาของวัสดุอุปกรณ์ ทําให้
งบประมาณไมเ่พียงพอหรือสง่ผลกระทบให้โครงการล่าช้าหรือต้องลดคณุภาพของวสัดอุปุกรณ์ลง
หรืออาจเกิดจากการจดัสรรงบประมาณหรือทรัพยากรทางการบริหารทีไมเ่หมาะสม 

4. ความเสียงด้านเหตุการณ์ เป็นความเสียงทีไม่ ได้เกิดเป็นประจําแต่อาจ 
ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ รวมทงัความเสียงจากปัจจยัภายนอก 
ทีอยู่นอกเหนือการควบคมุ เช่น ความขดัข้องของระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภยัธรรมชาติ สถานการณ์
ทางการเมือง และการปรับเปลียนผู้บริหาร เป็นต้น 

2.3 ความหมายของการบริหารความเสียง (Risk Management) 

ชยัเสฏฐ์ พรหมศรี (2550: 14) ให้ความหมายว่าการบริหารความเสียง หมายถึง
ขันตอนในการปกป้องอํานาจและทรัพย์สินของหน่วยงาน โดยลดโอกาสของความสูญเสีย  
จากเหตุการณ์ทีไม่แน่นอน รวมถึงหมายถึงกระบวนการทีทําให้เกิดกระบวนการตัดสินใจทีดี  
โดยการทําความเข้าใจตอ่ความเสียงขององค์การและผลลพัธ์ทีอาจเกิดขนึ 

นฤมล สอาดโฉม (2550: 25) ให้ความหมายว่าการบริหารความเสียง หมายถึง 
การบริหารจัดการเพือคาดการณ์เหตุการณ์ทีไม่แน่นอนและลดผลเสียของความไม่แน่นอน 
ทีอาจเกิดขนึ เพือให้องค์การบรรลวุตัถปุระสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Committee of Sponsoring Organisations of The Treadway Commission 

(COSO, 2004, quoted in Frigo and Anderson, 2011: iii) ให้ความหมายว่าการบริหารความเสียง 
หมายถึง กระบวนการทีคณะกรรมการ ผู้บริหารและบคุลากรทุกคนในองค์การ  มีส่วนร่วมในการ
กําหนดกลยทุธ์และการดําเนินงานในการบง่ชีเหตกุารณ์ทีอาจมีผลกระทบตอ่องค์การและสามารถ
จดัการความเสียงให้อยูใ่นระดบัทีองค์การยอมรับได้ เพือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ทีองค์การกําหนดไว้ 

Hopkin (2013: 3) ให้ความหมายว่าการบริหารความเสียง หมายถึง การหาผลลพัธ์
ทีดีทีสดุสําหรับองค์การโดยการป้องกนัไมใ่ห้เกิดเหตกุารณ์ในเชิงลบ และหากเกิดเหตกุารณ์ในเชิงลบ
จะต้องเสียหายน้อยทีสดุ 
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ระดบัของหนว่ยงาน 
ในองค์การ 

วตัถปุระสงค์ขององค์การ 

องค์ประกอบของ 
การบริหารความเสยีง 

จากความหมายของการบริหารความเสียงข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การบริหาร 
ความเสียง  (Risk Management) หมายถึง กระบวนการประเมินและระบคุวามเสียงทีอาจเกิดขนึ
และก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์การ และการกําหนดวิธีการในการจดัการความเสียงเพือลด
โอกาสและผลกระทบของเหตกุารณ์ รวมทงัควบคมุให้ความเสียงอยู่ในระดบัทียอมรับได้เพือให้
การดําเนินงานบรรลตุามเป้าหมายทีองค์การกําหนดไว้ 

2.4 องค์ประกอบการบริหารความเสียง 
การบริหารความเสียงควรพิจารณาความสมัพนัธ์ 3 ด้าน ได้แก่ วตัถปุระสงค์ของ

องค์การ องค์ประกอบของการบริหารความเสียง และระดบัของหน่วยงานในองค์การ (จันทนา 
สาขากร, นิพนัธ์ เห็นโชคชยัชนะ และศลิปพร ศรีจนัเพชร, 2548: 11-14)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที 3 กรอบการบริหารความเสียงขององค์การตามแนวคิดของ COSO  
 

จากภาพที 3 สามารถอธิบายได้ว่า การจดัการความเสียงมีเป้าหมายเพือให้การ
ดําเนินงานบรรลตุามวตัถปุระสงค์ขององค์การทงั 4 ด้าน ได้แก่ วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ (Strategic) 

เป็นวัตถุประสงค์ระดับสูงและสัมพันธ์กับการสนับสนุนพันธกิจ วัตถุประสงค์การปฏิบัติการ 
(Operations) เป็นวตัถุประสงค์ของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุ้มค่า  
วตัถปุระสงค์การรายงาน (Reporting) เป็นวตัถปุระสงค์เพือความเชือถือได้ ของการรายงาน และ
วตัถปุระสงค์การปฏิบตัิตามกฎระเบียบ (Compliance) เป็นวตัถุประสงค์ทีกําหนดเพือให้ปฏิบตัิ
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ตามกฎหมายและข้อบังคับ ซึงการบริหารความเสียงควรดําเนินการทัวทังองค์การ ทัง ระดับ
องค์การ ระดับส่วนงาน ระดับหน่วยงาน และระดับหน่วยงานย่อย โดยการบริหารความเสียง
ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบทีสมัพนัธ์กนั ดงันี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4 องค์ประกอบการบริหารความเสียงตามแนวคดิการบริหารความเสียงองค์การของ COSO 

สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 
เป็นบรรยากาศขององค์การ มีอิทธิพลตอ่การกําหนดกลยทุธ์และระบคุวามเสียง ประกอบด้วย  

การตระหนกัถงึความเสียง ปรัชญาการจดัการความเสียง ความเสียงทียอมรับได้ ความซือสตัย์สุจริต และจริยธรรม 

การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 
เป็นขนัตอนแรกในการบริหารความเสียงเพือให้ผู้บริหารระบเุหตกุารณ์ทีอาจเกิดขนึและมีผลกระทบตอ่การบรรลุ
วตัถปุระสงค์องค์การ โดยวตัถปุระสงค์ของการจดัการความเสียงควรสนบัสนนุและส่งเสริมพนัธกิจขององค์การ

การระบุเหตุการณ์ (Event Identification) 
เป็นการระบเุหตกุารณ์ภายในและภายนอกทีอาจมีผลกระทบตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์องค์การ  

รวมถงึการระบคุวามเสียงและโอกาส 

การประเมินความเสียง (Risk Assessment) 
เป็นการวเิคราะห์ความเสียง โดยพิจารณาถงึโอกาสของการเกิดขนึและผลกระทบหากเหตกุารณ์เกิดขนึจริง  

เพือใช้เป็นพืนฐานในการบริหารความเสียง 

การตอบสนองความเสียง (Risk Responses)  
เป็นการเลือกวธีิการจดัการความเสียงเพือลดระดบัโอกาสทีจะเกิดขนึและผลกระทบของเหตกุารณ์ให้อยู่ในระดบัที

องค์การสามารถยอมรับได้ โดยการหลีกเลียง การยอมรับ การลด หรือการร่วมรับความเสียง 

กิจกรรมควบคุม (Control Activities)   
เป็นการกําหนดนโยบายและวธีิปฏิบตัเิพือให้การตอบสนองความเสียงมีประสิทธิภาพ รวมถงึการกําหนดบคุลากร 

ภายในองค์การเพือรับผิดชอบการควบคมุนนั 

สารสนเทศและการสือสาร (Information and Communication)   
เป็นการจดัทําสารสนเทศโดยการระบ ุจดบนัทกึและสือสารในรูปแบบต่างๆ เพือให้บคุลากรสามารถปฏิบตัิงาน 

ตามความรับผิดชอบและตอบสนองตอ่เหตกุารณ์ได้อย่างรวดเร็ว  

การตดิตามผล (Monitoring)   
เป็นการตดิตามผลการดําเนินงานจากกระบวนการบริหารความเสียงและการปรับปรุงแก้ไขเมือมีความจําเป็น  

ซงึต้องมีการตดิตามและมีการประเมินผลอย่างตอ่เนืองและสมําเสมอ 
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จากภาพที 4 อธิบายได้วา่ การบริหารความเสียงประกอบด้วย 8 องค์ประกอบทีมี
ความสมัพนัธ์ตอ่กนั ดงันี สภาพแวดล้อมภายใน มีอิทธิพลตอ่การกําหนดกลยทุธ์และระบคุวามเสียง
ขององค์การ โดยกําหนดวตัถุประสงค์เพือระบเุหตกุารณ์ทีอาจเกิดขนึและมีผลกระทบตอ่องค์การ 
จากนนัจงึระบเุหตกุารณ์ความเสียงและโอกาสในการเกิดความเสียง และนําเหตกุารณ์เหล่านนัมา
ประเมินความเสียงเพือวิเคราะห์โอกาสของการเกิดขนึและผลกระทบ หากเหตกุารณ์นนัเกิดขนึจริง 
และกําหนดวิธีการตอบสนองความเสียงโดยการเลือกวิธีจัดการความเสียงเพือลดโอกาสทีจะ
เกิดขึนและผลกระทบของเหตกุารณ์ให้อยู่ในระดบัทียอมรับได้ และกําหนดกิจกรรมควบคมุและ
กําหนดบคุลากรเพือรับผิดชอบกิจกรรมควบคมุนนั รวมทงัจดัทําสารสนเทศและสือสารให้บคุลากร
สามารถปฏิบตัิงานตามความรับผิดชอบและตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว และต้องมี
การตดิตามผลการดําเนินงานจากการบริหารความเสียงเพือปรับปรุงแก้ไขเมือจําเป็น 

นอกจากนี Committee of Sponsoring Organisations of The Treadway  

Commission (COSO) (2012: 3-17) และ Dumbrava, V. and Severian Iacob, V. (2013: 88-90) 
ได้อธิบายเกณฑ์ทีใช้ในการประเมินความเสียง ได้แก่ ลกัษณะและประเภทของผลกระทบทีอาจ
เกิดขนึ แนวทางการประเมินผลกระทบ แนวทางการระบโุอกาสทีเกิดขนึ ระยะเวลาของโอกาสและ
ผลกระทบทีเกิดขึน แนวทางการกําหนดระดบัความเสียง ระดบัความเสียงทียอมรับได้ และระดบั
ความเสียงทีองค์การต้องจดัการ โดยระดบัของโอกาสทีจะเกิดเหตกุารณ์ความเสียงและระดบัของ
ความเสียหาย (Likelihood and Impact) แบง่เป็น 5 ระดบั โดยกําหนดนิยามในแตล่ะระดบั ดงันี 

 

ตารางที 2 ระดบัของโอกาสทีจะเกิดเหตกุารณ์ความเสียง 
  

ลาํดับ โอกาสทจีะเกิดเหตุการณ์ความเสียง (Likelihood) 

5 สงูมาก 
4 สงู 
3 ปานกลาง 
2 น้อย 

1 น้อยมาก 

 

ทีมา:  Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), 

Thought leadership in ERM: risk assessment in practice (Durham, NC: Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), 2012), 4-5. 
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จากตารางที 2 สามารถอธิบายได้ว่า โอกาสทีจะเกิดเหตกุารณ์ความเสียงแบง่ออก 
เป็น 5 ระดบั ได้แก่ ลําดบัที 5 หมายถึง โอกาสทีจะเกิดเหตกุารณ์ความเสียงอยู่ในระดบัสูงมาก  
ลําดบัที 4 หมายถึง โอกาสทีจะเกิดเหตกุารณ์ความเสียงอยู่ในระดบัสงู ลําดบัที 3 หมายถึง โอกาส
ทีจะเกิดเหตกุารณ์ความเสียงอยู่ในระดบัปานกลาง ลําดบัที 2 หมายถึง โอกาสทีจะเกิดเหตกุารณ์
ความเสียงอยู่ในระดบัน้อย และลําดบัที 1 หมายถึง โอกาสทีจะเกิดเหตกุารณ์ความเสียงอยู่ใน
ระดบัน้อยมาก 
 

ตารางที 3 ระดบัของความเสียหาย 

 

ลาํดับ ระดับของความเสียหาย (Impact) 

5 สง่ผลกระทบอยา่งรุนแรง 
4 สง่ผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญั 

3 สง่ผลกระทบในระดบัปานกลาง 
2 สง่ผลกระทบในระดบัน้อยมาก/ควบคมุได้ 

1 ไมส่ง่ผลกระทบ 

 

ทีมา:  Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO),  

Thought leadership in ERM: risk assessment in practice (Durham, NC: Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), 2012), 4-5.  
 

จากตารางที 3 สามารถอธิบายได้ว่า ระดบัของความเสียหาย แบ่งออกเป็น 5 

ระดบั ได้แก่ ลําดบัที 5 หมายถึง ส่งผลตอ่กระทบชือเสียง ภาพพจน์ ความสามารถในการแข่งขนั
ขององค์การอยา่งรุนแรง ลําดบัที 4 หมายถึง ส่งผลกระทบตอ่ชือเสียง ภาพพจน์ ความสามารถในการ
แข่งขันขององค์การอย่างมีนัยสําคญั  ลําดบัที 3 หมายถึง ส่งผลกระทบต่อชือเสียง ภาพพจน์ 
ความสามารถในการแข่งขนัขององค์การในระดบัปานกลาง  ลําดบัที 2 หมายถึง ส่งผลกระทบตอ่
ชือเสียง ภาพพจน์ โดยเป็นข่าวทีเป็นทีสนใจของบคุคลทวัไปน้อย รวมถึงผลกระทบความสามารถ
ในการแข่งขนัขององค์การในระดบัน้อยมาก และลําดบัที 1 หมายถึง ไม่ส่งผลกระทบตอ่ชือเสียง 
ภาพพจน์ ความสามารถในการแขง่ขนัขององค์การ 

การประเมินโอกาสทีจะเกิดเหตกุารณ์ความเสียงจากตารางที 2 และการประเมิน
ระดบัของความเสียหายหากเหตุการณ์ความเสียงนนัเกิดขึนจริงจากตารางที 3 ทําให้ได้ระดบั
ความรุนแรงของความเสียง ซงึสามารถแบง่ออกเป็น 4 ระดบั ดงันี 
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ตารางที 4 ระดบัความรุนแรงของความเสียง 
 

ระดับ ระดับความรุนแรงของความเสียง 
A ระดบัความรุนแรงสงู ต้องดําเนินการโดยทนัที 

B ระดบัความรุนแรงคอ่นข้างสงู 
C ระดบัความรุนแรงปานกลาง 
D ระดบัความรุนแรงตํา แตต้่องติดตามสถานะความเสยีงอย่างสมาํเสมอ 

 

ทีมา:  Vasile Dumbrava and Vladut-Severian Iacob, “Using probability: impact  matrix in 

analysis and risk assessment projects,” Journal of Knowledge Management, Economics 

and Information Technology, special issue (December 2013): 89-90. 

 

จากตารางที 4 สามารถอธิบายได้ว่า ระดบัความรุนแรงของความเสียงแบง่ออกเป็น 
4 ระดบั ได้แก่ ระดบั A หมายถึง ระดบัความรุนแรงสงู ต้องดําเนินการโดยทนัที ระดบั B หมายถึง 
ระดบัความรุนแรงคอ่นข้างสงู ระดบั C หมายถึง ระดบัความรุนแรงปานกลาง และระดบั D หมายถึง 
ระดบัความรุนแรงตํา แต่ต้องติดตามสถานะความเสียงอย่างสมําเสมอ  จากตารางแสดงระดบั
ความรุนแรงของความเสียหายสามารถนํามาจดัทําแผนทีความเสียง ทีแสดงความสมัพนัธ์ระหว่าง
โอกาสทีจะเกิดเหตกุารณ์ความเสียงกบัความรุนแรงของผลกระทบ ได้ดงันี 

  
โอกาสเกดิ ผลกระทบ 

ความเสยีง 1 2 3 4 5 

5 C B B A A 

4 C C B B A 

3 C C C B B 

2 D C C C B 

1 D D C C C 
   

ภาพที 5 แผนทีความเสียง (Risk Map)  

ทีมา:  Vasile Dumbrava and Vladut-Severian Iacob, “Using probability: impact  matrix in 

analysis and risk assessment projects,” Journal of Knowledge Management, Economics 

and Information Technology, special issue (December 2013): 89-90. 
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จากภาพที 5 สามารถอธิบายได้ว่าแผนทีความเสียง (Risk Map) แสดงความสมัพนัธ์
ระหว่างโอกาสทีจะเกิดเหตกุารณ์ความเสียงกบัความรุนแรงของผลกระทบแบง่ออกเป็น 4 ระดบั
ดังนี ระดับ A มีค่าคะแนนระหว่าง 20-25 หมายถึงความเสียงทีมีระดับความรุนแรงสูงต้อง
ดําเนินการจดัการความเสียงโดยทนัที ระดบั B มีคา่คะแนนระหว่าง 10-16 หมายถึง ระดบัความรุนแรง
คอ่นข้างสงู ระดบั C มีคา่คะแนนระหว่าง 3-9 หมายถึง ระดบัความรุนแรงปานกลาง และระดบั D 

มีค่าคะแนนระหว่าง 1-2 หมายถึง ระดบัความรุนแรงตํา แต่ต้องติดตามสถานะความเสียงอย่าง
สมําเสมอ 

2.5 ประโยชน์ของการบริหารความเสียง 
การบริหารความเสียงช่วยให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมาย  รวมถึงการลด

อุปสรรคหรือเหตุการณ์ทีไม่แน่นอนและป้องกันความเสียหายซึงอาจส่งผลกระทบต่อผลกําไร 
การปฏิบตัิงาน ทรัพยากรขององค์การ และเสริมสร้างความมนัใจในการรายงานและการปฏิบตัิ
ตามระเบียบข้อบงัคบั นฤมล สะอาดโฉม, บษุกร วชัรศรีโรจน์ และวาสิตา บญุสาธร (2551: 92-93) 
ได้อธิบายถึงประโยชน์ของการบริหารความเสียงทีมีต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 4 กลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า 
(Customer) ผู้ ถือหุ้น (Shareholders) ผู้ประเมินความน่าเชือถือ (Rating Agencies) และภาครัฐ
และ NGOs Regulators ดงันี 

1. ลกูค้า (Customer) การบริหารความเสียงจะช่วยลดการสญูเสียในการจดัซือ
วตัถุดิบ การผลิต และการจดัส่งสินค้า รวมถึงกระบวนการในการให้บริการทีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซึงจะสนองตอบตอ่ความคาดหวงัและต้องการของลกูค้าทีจะได้รับสินค้าและบริการ 
ทีมีคณุภาพ รวมถึงการบริการทีดี รวดเร็วและมีราคาทีเหมาะสม 

2. ผู้ ถือหุ้น (Shareholders) การบริหารความเสียงจะช่วยลดหรือป้องกันปัจจยั 
ทีส่งผลกระทบให้เกิดความล้มเหลวขององค์การจากการบริหารงานภายในขององค์การเอง เช่น
วัฒนธรรมองค์การทีไม่เหมาะสม หรือความไม่มีประสิทธิภาพในการติดตามและบริหารงาน  
เป็นต้น 

3. ผู้ประเมินความน่าเชือถือ (Rating Agencies) ในปัจจบุนัหน่วยงานจดัอนัดบั 
ความน่าเชือถือขององค์การ (Credit Rating Agencies) ได้ประเมินความสามารถในการบริหาร
จดัการความเสียงและการควบคมุภายในขององค์การ และจะลดระดบัความน่าเชือถือลงหากพบว่า 
องค์การขาดความสามารถในด้านทีรับการประเมิน 

4. ภาครัฐและ NGOs Regulators ประเทศในยโุรป สหรัฐอเมริกา และอิสราเอล 

ได้มีการบงัคบัใช้การบริหารความเสียงและการควบคมุภายใน ซึงกําหนดให้ต้องมีการตรวจสอบ
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และประเมินด้านการบริหารความเสียง รวมถึงการเปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบข้อมลูการบริหาร
ความเสียง และถือวา่การบริหารความเสียงและการควบคมุภายในองค์การเป็นพืนฐานสําคญัของ
การมีธรรมาภิบาลขององค์การ (Good Governance)  

จากหลักการจัดการความเสียงข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า  การบริหารความเสียง  
(Risk Management) หมายถึง กระบวนการประเมินและระบคุวามเสียงทีอาจเกิดขนึและก่อให้เกิด 
ความเสียหายต่อองค์การ และการกําหนดวิธีการในการจัดการความเสียงเพือลดโอกาสและ
ผลกระทบของเหตุการณ์  รวมทังควบคุมให้ความเ สียงอยู่ในระดับทียอมรับได้เพือให้  
การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายทีองค์การกําหนดไว้ และสามารถทบทวนและปรับเปลียน
กระบวนการจดัการความเสียงเพือให้ตอบสนองกบัการเปลียนแปลงได้อยา่งทนัท่วงที กระบวนการ
จดัการความเสียงต้องดําเนินการอย่างตอ่เนืองโดยพิจารณาถึงความสมัพนัธ์ระหว่างวตัถปุระสงค์
ขององค์การ องค์ประกอบของการบริหารความเสียง และระดบัของหนว่ยงานในองค์การ 

ผู้วิจยัจะนําหลักการจดัการความเสียงมาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาตวับ่งชี
ความเสียงในการบริหารงานของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยพิจารณาจาก
องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมภายใน ( Internal Environment) การกําหนดวัตถุประสงค์ 
(Objective Setting) และการระบเุหตกุารณ์ (Event Identification) ซึงเป็นขนัตอนสําคญัในการ
พฒันาระบบการบริหารความเสียงให้ประสบความสําเร็จ โดยการระบุเหตกุารณ์ความเสียงทีมี
ผลกระทบตอ่ความสําเร็จในการบริหารงานจะพิจารณาในทกุระดบัของกระบวนการทํางานภายใน
หนว่ยงาน 
 

3. องค์การและการจัดการองค์การ 
3.1 ความหมายขององค์การ 

บาร์นาร์ด (1938: 73 อ้างถึงใน อมัพร ธํารงลกัษณ์, 2553: 2) ให้ความหมายว่า
องค์การ หมายถึง ระบบของการดําเนินงานทีได้ประสานความร่วมมืออย่างมีวัตถุประสงค์ของ
บคุคลตงัแตค่นขนึไป 

ประภาพรรณ รักเลียง (2556: 41) ให้ความหมายว่าองค์การ หมายถึง โครงสร้าง
ทีจดัตงัตามกระบวนการ โดยการบรรจคุนเข้าทํางานในฝ่ายต่างๆ เพือให้บรรลุตามวตัถุประสงค์
และเป้าหมายทีกําหนดไว้ หรือหมายถึงกลุ่มคนตงัแตส่องคนขนึไปทีมาร่วมกนัผลิตสินค้าและบริการ
เพือให้ประสบผลสําเร็จ หรือหมายถึงการจดัระบบการทํางานให้บคุคลตงัแตส่องคนขึนไปเพือให้
บรรลเุป้าหมายทีกําหนดไว้ 
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มลัลิกา ธรรมจริยาวฒัน์ (2551: 5-6) ให้ความหมายว่าองค์การ หมายถึง การจดั 
ระบบบุคลากรเพือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทีได้กําหนดไว้  หรือหมายถึงสถานทีทีกลุ่มคนมา
ทํางานร่วมกันเพือให้ประสบความสําเร็จ โดยคุณลักษณะสําคญัขององค์การมี 3 ประการ คือ  
มีวัตถุประสงค์ทีจําเพาะเจาะจง มีการรวมตวักันของบุคลากรตงัแต่ 2 คนขึนไป และมีการจัด
โครงสร้างอยา่งชดัเจน 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, สมชาย หิรัญกิตติ และธนวรรธ ตงัสินทรัพย์ศิริ (2550: 25)  
ให้ความหมายวา่องค์การ หมายถึง การจดัรวมกลุม่บคุคลทีทํางานร่วมกนัเพือให้บรรลจุดุมุ่งหมาย
ขององค์การ หรือเป็นระบบบริหารจดัการทีถกูออกแบบมาเพือให้การดําเนินงานบรรลวุตัถปุระสงค์
เฉพาะอย่าง หรือเป็นกลุ่มบคุคลทีทํางานร่วมกนัโดยมีเป้าหมายเดียวกัน ดงันนั องค์การจึงต้องมี
จดุมุง่หมายทีชดัเจน มีบคุคลทีทํางานร่วมกนัตามวตัถปุระสงค์เพือให้บรรลเุป้าหมายเดียวกนั และ
ต้องมีโครงสร้างทีชดัเจน รัดกมุ และยืดหยุน่ 

จากความหมายขององค์การข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า องค์การ หมายถึง กลุ่ม
บคุคลทีมาร่วมกนัทํางานโดยมีเป้าหมายเดียวกนัเพือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์การ โดยมีการ
สรรหาบุคลากร การจัดโครงสร้างองค์การ และการออกแบบระบบการทํางานทีชัดเจน เพือให้ 
การประสานความร่วมมือระหวา่งกลุม่บคุคลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.2 ความหมายของการจัดการองค์การ 
ซามเูอล ซี เซอร์โต (2549: 2) ให้ความหมายว่าการบริหารจดัการ (Management) 

หมายถึง กระบวนการของกิจกรรมทีมีความเกียวข้องกันอย่างต่อเนือง โดยใช้บุคลากรและ
ทรัพยากรอืนๆ ขององค์การเพือให้การดําเนินงานบรรลตุามเป้าหมาย 

เนตร์พณัณา ยาวิราช (2553: 2) ให้ความหมายว่าการจดัการ (Management) 

หมายถึง กระบวนการของผู้ บริหารทีนํามาใช้ปฏิบัติเพือให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายของ
องค์การ โดยใช้บุคลากรและทรัพยากรทางการบริหาร คณุลกัษณะสําคญัของการจดัการมี 3 

ประการ ได้แก่ เป็นกระบวนการทีมีความตอ่เนืองและสมัพนัธ์กนั มุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายของ
องค์การ และมีการผสมผสานบคุลากรและทรัพยากรทางการบริหาร 

วิเชียร วิทยอดุม (2553: 1) ให้ความหมายว่าการบริหาร (Administration) หรือ  
การจดัการ (Management) หมายถึง การดําเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึงในองค์การของกลุ่ม
บคุคลเพือให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ทีได้ตงัเป้าหมายไว้ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, สมชาย หิรัญกิตติ และธนวรรธ ตงัสินทรัพย์ศิริ (2550: 9-10) 

ให้ความหมายว่าการจดัการองค์การหรือการบริหารจดัการ (Management) หมายถึง กระบวนการ
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ของการดําเนินงานทีตอ่เนืองและมีการประสานงานกนั โดยผู้บริหารต้องเข้ามากํากับดแูลเพือให้
บรรลจุดุมุง่หมายขององค์การ ซงึเกียวข้องกบัการเพิมผลผลิต ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

Robbins and DeConzo (2005: 210)  ให้ความหมายว่าการจัดการองค์การ 
หมายถึง ขบวนการทีทําให้งาน กิจกรรมต่างๆ สําเร็จลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ด้วยคนและทรัพยากรขององค์การ 

จากความหมายของการจัดการองค์การข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า  การจัดการ
องค์การ หมายถึง กระบวนการดําเนินงานของกลุ่มบคุคลในองค์การทีมีการใช้ทรัพยากรทางการ
บริหารตา่งๆ ให้เกิดประสิทธิภาพมากทีสดุเพือให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายทีกําหนดไว้
ขององค์การ 

3.3 ทรัพยากรทางการบริหาร (Management Resources) 

ทรัพยากรทางการบริหารหรือปัจจัยในการบริหารเป็นพืนฐานทีสําคัญในการ
จดัการองค์การ วิเชียร วิทยอดุม (2553: 2) ได้กล่าวถึงทรัพยากรทางการบริหาร 4 ประการ ได้แก่ 
คน (Man) เงิน (Money) วัสดุสิงของ (Material) และการบริหาร (Management) หรือเรียกว่า 
4m’s ในขณะที ศิริวรรณ เสรีรัตน์, สมชาย หิรัญกิตติ และธนวรรธ ตงัสินทรัพย์ศิริ (2550: 20) ได้
อธิบายองค์ประกอบของทรัพยากรทางการบริหารทีเรียกว่า 6m’s โดยเพิมองค์ประกอบ 2 ประการ 
ได้แก่ เครืองจักร (Machine) และตลาด (Market) นอกจากนี ในทางการบริหารธุรกิจได้ให้
ความสําคัญเกียวกับทรัพยากรการบริหารหรือปัจจัยในการบริหาร  8 ประการ โดยเพิมเติม
องค์ประกอบทีสําคญั อีก 2 ประการ ได้แก่ วิธีการ (Method) และขวญักําลงัใจ (Morale) (วิเชียร 
วิทยอดุม, 2553: 2) 

กล่าวโดยสรุป ทรัพยากรทางการบริหารมีองค์ประกอบทีสําคญัต่อการจัดการ
องค์การหลายประการ โดยผู้ วิจยัจะศึกษาทรัพยากรทางการบริหาร 4 ประการ หรือ 4m’s ได้แก่ 
คน (Man) เงิน (Money) วสัดสุิงของ (Material) และการบริหาร (Management)  

3.4 กระบวนการจัดการองค์การ 
การจดัการองค์การเพือให้การดําเนินงานบรรลุตามวตัถปุระสงค์ขององค์การนนั

จําเป็นต้องศกึษาและให้ความสําคญักบักระบวนการจดัการองค์การ ซึงมีนกัวิชาการได้อธิบายถึง
กระบวนการตา่งๆ อยา่งหลากหลาย ดงันี 

ซามเูอล ซี เซอร์โต (2549: 2) อธิบายว่า กระบวนการบริหารจดัการประกอบด้วย
กิจกรรม 4 ประการ ซึงมีดงัตอ่ไปนี การวางแผน (Planning) การจดัองค์การ (Organizing) การชีนํา 
(Influencing) และการควบคมุ (Controlling) 
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วิเชียร วิทยอดุม (2553: 4) อธิบายว่า การจดัการเพือให้องค์การประสบความสําเร็จ
ตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต้องมีกระบวนการจดัการ 5 ประการ ได้แก่ การ
วางแผน (Planning) การจดัองค์การ (Organizing) การบริหารงานบคุคล (Staffing) การอํานวยการ 
(Directing) และการควบคมุ (Controlling) ทรัพยากรขององค์การ 

ศริิวรรณ เสรีรัตน์, สมชาย หิรัญกิตติ และธนวรรธ ตงัสินทรัพย์ศิริ (2550: 13) และ 
เนตร์พณัณา ยาวิราช (2553: 3) อธิบายว่า กระบวนการบริหารจดัการมีหน้าทีพืนฐาน 4 ประการ 
ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจดัองค์การ (Organizing) การนํา (Leading) และการ
ควบคมุ (Controlling)  

Henry Fayol (1949:43-110) ได้นําเสนอวิธี POC3 โดยหน้าทีทางการบริหาร 
ประกอบด้วย 5 ขนัตอน ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจดัองค์การ (Organizing) การสงัการ 
(Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคมุงาน (Controlling) 

Luther Gulick and Lyndall Urwick (1937: 13) ได้กําหนดหน้าทีในการบริหาร
หรือกระบวนการบริหารไว้ 7 ประการ ซึงเป็นหลกัการทีนํามาใช้ในการบริหารงานในระบบราชการ
ไทย เรียกย่อๆ ว่า “POSDCORB” ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจดัองค์การ (Organizing)  
การจัดคนเข้าทํางาน  (Staffing) การอํานวยการหรือสังงาน (Directing) การประสานงาน  
(Co – ordination) การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting)  

การจดัการองค์การประกอบด้วยองค์ประกอบหลกั 4 ประการ ได้แก่ การวางแผน 
การจดัองค์การ การนํา และการควบคมุ แตล่ะองค์ประกอบมีความสมัพนัธ์ต่อกันและดําเนินการ
ได้โดยการใช้ทรัพยากรขององค์การ ทงัทรัพยากรมนษุย์ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรข้อมลู และ
ทรัพยากรการเงิน เพือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่องค์การตามเป้าหมายทีได้กําหนดไว้ กล่าวโดยสรุป 
กระบวนการจัดการองค์การเป็นปัจจัยสําคญัทีทําให้การดําเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงค์ของ
องค์การ (ศริิวรรณ เสรีรัตน์, สมชาย หิรัญกิตต ิและธนวรรธ ตงัสินทรัพย์ศริิ, 2550: 14)  

3.5 การวางแผน (Planning) 

3.5.1 ความหมายของการวางแผน 

เนตร์พณัณา ยาวิราช (2553: 3) ให้ความหมายว่าการวางแผน หมายถึง 
การกําหนดวิธีดําเนินงานเพือให้บรรลผุลตามเป้าหมายขององค์การ และพิจารณาเลือกว่าจะทํางาน
นนัอยา่งไร ซงึเกียวข้องกบัความสําเร็จขององค์การในอนาคตทงัระยะสนัและระยะยาว 

วิเชียร วิทยอดุม (2553: 33) ให้ความหมายว่าการวางแผน หมายถึง การ
ตดัสินใจดําเนินการเพือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์การทีกําหนดไว้ โดยต้องศกึษาและพิจารณา
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จากข้อมลู สถิต ิข้อเท็จจริง และหลกัฐานตา่งๆ เพือนํามาใช้ในการคาดการณ์อนาคต และกําหนด
วิธีการ ระยะเวลาและบคุคลในการดําเนินการ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, สมชาย หิรัญกิตติ และธนวรรธ ตงัสินทรัพย์ศิริ (2550: 

13) ให้ความหมายว่าการวางแผน หมายถึงกระบวนการในการกําหนดวตัถุประสงค์ วิธีการและ
ระยะเวลาของกิจกรรมทีจะนําไปปฏิบัติ เพือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์นัน หรืออาจหมายถึง
ขันตอนของการกําหนดเป้าหมายและทางเลือกในการปฏิบัติ รวมถึงการพัฒนากฎระเบียบ 
กระบวนการ และการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต ซึงเกียวข้องกับการตดัสินใจเลือกทางเลือก
ปฏิบตั ิวิธีการทํางานและกําหนดระยะเวลาทีเหมาะสม 

จากความหมายของการวางแผนข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า  การวางแผน 
หมายถึง กระบวนการในการกําหนดวตัถปุระสงค์ขององค์การทงัในระยะสนัและระยะยาว รวมถึง  
การตดัสินใจเลือกวิธีการดําเนินงาน ระยะเวลาและบคุคลทีจะดําเนินการเพือให้บรรลวุตัถปุระสงค์
ขององค์การทีกําหนดนัน การวางแผนจําเป็นต้องใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจทังข้อมูล 
การดําเนินงานทีผา่นมาและปัจจบุนั รวมทงัข้อมลูทีได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกองค์การในปัจจบุนัและคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต 

3.5.2 ขนัตอนของการวางแผน 

วิเชียร วิทยอดุม (2553: 45-46) อธิบายว่า การวางแผนเป็นขนัตอนสําคญั
ในการจดัการองค์การ เนืองจากเป็นกระบวนการตดัสินใจอย่างเป็นระบบทีเกียวข้องกบัเป้าหมาย
และกิจกรรมขององค์การและบคุลากรในองค์การทีจะดําเนินการในอนาคต องค์การควรมีการวาง
โครงสร้างการวางแผนทีดีและต่อเนือง เพือให้สามารถปรับเปลียนการวางแผนได้อย่างเท่าทนักับ
สถานการณ์ทีมีการเปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ขนัตอนของการวางแผนมี 6 ขนัตอน ดงันี  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 6 ขนัตอนการวางแผน 

ขนัตอนที 2  
ทางเลอืกของเป้าหมายและแผนการ 

ขนัตอนที 1  
การวเิคราะห์สถานการณ์ 

ขนัตอนที 3  
การประเมินผลเป้าหมายและแผนงาน 

ขนัตอนที 4  
การเลอืกเป้าหมายและแผนงาน  

ขนัตอนที 5  
การปฏิบตัิตามแผน 

ขนัตอนที   
การตรวจตราและควบคมุ 
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จากภาพที 6 สามารถอธิบายได้ว่า ขนัตอนของการวางแผนเบืองต้นมี 6 

ขนัตอน ได้แก่ ขนัตอนทีหนึง การวิเคราะห์สถานการณ์ขององค์การ เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมลู และคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต ขนัตอนทีสอง ทางเลือกของเป้าหมายและแผนการ เป็น
การกําหนดทางเลือกทีใช้เพือให้บรรลตุามเป้าหมาย ขนัตอนทีสาม การประเมินผลเป้าหมายและ
แผนงาน เป็นการประเมินข้อดี ข้อเสียและผลกระทบของแตล่ะทางเลือกของแผนงาน  ขนัตอนทีสี 
การเลือกเป้าหมายและแผนงาน เป็นการเลือกแผนและเป้าหมายทีมีความเหมาะสมและเป็นไปได้
มากทีสดุ ขนัตอนทีห้า การปฏิบตัิตามแผน เป็นการดําเนินการตามแผนงานทีกําหนด โดยเชือมโยง
กบัระบบอืนในองค์การ และขนัตอนทีหก การตรวจตราและควบคมุ เป็นการติดตามผลการปฏิบตัิงาน
ตามเป้าหมายและแผนงานอยา่งตอ่เนือง 

3.6 การจัดองค์การ (Organizing) 

3.6.1 ความหมายของการจดัองค์การ 
เนตร์พณัณา ยาวิราช (2553: 3) ให้ความหมายว่าการจดัองค์การ หมายถึง 

การกําหนดหน้าทีหรือระเบียบปฏิบตัิของพนกังานในองค์การตามแผนทีกําหนดไว้ ซึงเป็นขนัตอน
ในการนําแผนไปสู่การปฏิบตัิงาน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การดําเนินงานภายในองค์การระหว่าง
บคุคลหรือกลุม่บคุคลมีความประสานสอดคล้องนําไปสูค่วามสําเร็จขององค์การ 

วิเชียร วิทยอุดม (2553: 68) ให้ความหมายว่าการจัดองค์การ หมายถึง  

การออกแบบระบบการปฏิบตัิงานของบุคคลตงัแต่ 2 คนขึนไปทีมาร่วมดําเนินกิจกรรมโดยมี
เป้าหมายเดียวกนั 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, สมชาย หิรัญกิตติ และธนวรรธ ตงัสินทรัพย์ศิริ (2550: 

13) ให้ความหมายวา่การจดัองค์การ หมายถึง การแบง่งานและการจดัสรรทรัพยากรทางการบริหาร
เพือให้การปฏิบตังิานบรรลผุลสําเร็จ เชน่ การประสานทรัพยากรมนษุย์ เงิน และกายภาพ หรือเป็น
ขนัตอนในการกําหนดกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัในการดําเนินงานร่วมกนัภายในองค์การ 

เสนห์่ จุ้ยโต (2550: 300) ให้ความหมายว่าการจดัองค์การ หมายถึง การจดั
โครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการดําเนินงาน เพือให้การบริหารองค์การมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

จากความหมายของการจัดองค์การข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การจัด
องค์การ หมายถึง กระบวนการในการจดัสรรทรัพยากรทางการบริหาร เช่น คน เงิน การจดัการ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั ซึงเป็นกลไกในการนําแผนงานไปใช้ปฏิบตัิใน
ทกุสว่นขององค์การเพือให้การทํางานบรรลผุลสําเร็จตามวตัถปุระสงค์  
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3.6.2 ขนัตอนของการจดัองค์การ 
เนตร์พณัณา ยาวิราช (2553: 100-101) อธิบายว่า กระบวนการจดัองค์การ

ประกอบด้วยขนัตอนทีสําคญั 5 ขนัตอน ซึงต้องดําเนินการอย่างต่อเนืองเพือแสดงผลของการ
ปฏิบตังิานและนํามาใช้เป็นข้อมลูในการปรับปรุงการจดัองค์การให้ดีขนึ ขนัตอนทีหนึง การกําหนด
แผนงานและวตัถปุระสงค์ ขนัตอนทีสอง การกําหนดภารกิจหลกัออกเป็นกลุ่ม ขนัตอนทีสาม การ
แบ่งงานใหญ่ออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ขนัตอนทีสี การจัดสรรทรัพยากรไปสู่หน่วยงานย่อย  เป็นการ
กําหนดบุคคลทีจะดําเนินการ รวมถึงความสัมพันธ์ของบุคลากรในการติดต่อประสานงาน และ
ขนัตอนทีห้า การประเมินผลการปฏิบตังิาน เพือนําผลทีได้มาใช้ในการปรับปรุงการดําเนินงาน 

3.6.3 ปัจจยัสําคญัของการจดัองค์การ 
เนตร์พณัณา ยาวิราช (2553: 102-103) อธิบายว่า การจดัองค์การมีปัจจยั

สําคญัทีเกียวข้อง ดงันี โครงสร้างองค์การ การแบง่งานกนัทําตามความถนดั ขนาดของการควบคมุ 
สายการ บงัคบับญัชา อํานาจหน้าที ความรับผิดชอบ การกระจายอํานาจ การประสานการทํางาน 
สายการบงัคบับญัชาหลกัและหน่วยงานย่อย และการมอบหมายงาน โดยวิเชียร วิทยอดุม (2553: 

68) ได้อธิบายเพิมเติมว่าการจัดองค์การยังควรให้ความสําคญักับบุคลากรผู้ปฏิบตัิงานตาม
ตําแหน่งหน้าทีในโครงสร้างองค์การนนั และการมอบหมายงานให้เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบตัิงานตามหน้าทีเพือให้การดําเนินงานประสบความสําเร็จ ซึงสอดคล้องกับ ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์, สมชาย หิรัญกิตติ และธนวรรธ ตงัสินทรัพย์ศิริ (2550: 13) ทีกล่าวไว้ว่าในปัจจบุนันิยม
รวมการจดัคนเข้าทํางานไว้กบัการจดัองค์การ  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพที 7 ปัจจยัในการจดัองค์การ 

การจดัแผนกงานตามหน้าที 

การจดัแผนกงานตาม

การจดัแผนกงานตามลกูค้า 

การจดัแผนกงานตาม 
กระบวนการผลิต 

การจดัแผนกงานตาม 
ผลิตภณัฑ์หรือกลุม่ธุรกิจ 

ลกัษณะงานทีมี 
ความคล้ายคลงึกนั 

ลกัษณะทางภมิูศาสตร์ 

ความสลบัซบัซ้อนของหน้าที 

ระยะเวลาในการประสานงาน 

การวางแผนทรัพยากรมนษุย์ 

การจดับคุคลเข้าทาํงาน 

การฝึกอบรมและการพฒันา 

การบริหารจดัการคา่ตอบแทน 

การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

การย้ายพนกังานและการทดแทน 

สายการบงัคบั
บญัชา 

ปัจจยัในการจดัองค์การ 

โครงสร้างองค์การ การแบง่งานกนัทํา 
ตามความถนดั 

ขนาดของการ
ควบคมุ 

การจดัคนเข้า
ทํางาน 
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จากภาพที 7 สามารถอธิบายได้ว่า ปัจจยัของการจดัการองค์การประกอบด้วย 
โครงสร้างองค์การ การแบง่งานกนัทําตามความถนดั ขนาดของการควบคมุ สายการบงัคบับญัชา 
และกระบวนการบริหารทรัพยากรมนษุย์ โดยโครงสร้างองค์การ เป็นการจดัความสมัพนัธ์ระหว่าง
หน้าที งาน หรือแผนกงานเพือให้การดําเนินงานขององค์การบรรลุวตัถุประสงค์ แสดงถึงการแบ่ง
ภาระหน้าที ความรับผิดชอบ ชอ่งทางในการติดตอ่สงัการ การรายงานและการควบคมุ แสดงให้เห็น
ด้วยแผนภูมิองค์การ (Organization Chart) โดยจดัแผนกงานได้หลายวิธี เช่น การจดัแผนกงาน
ตามหน้าที ตามผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ ตามภูมิศาสตร์ ตามลูกค้า และตามกระบวนการผลิต 

เป็นต้น 

การแบ่งงานกันทําตามความถนัด เป็นการกําหนดหน้าทีรับผิดชอบของ
บุคลากรตามความรู้ ความสามารถและความเชียวชาญ มีประโยชน์ต่อการพฒันาทกัษะความ
ชํานาญเฉพาะด้านในการทํางานของพนักงาน การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบตัิงานให้ง่ายและมี
ประสิทธิภาพมากขนึ และการแก้ปัญหาทีเกิดจากการทํางานได้อย่างทนัเวลาและเหมาะสม 

ขนาดของการควบคุม เป็นจํานวนผู้ ใต้บังคับบัญชาซึงแสดงถึงความ
รับผิดชอบและขนาดอํานาจหน้าทีของผู้บริหาร โดยผู้บริหารต้องพิจารณาและกําหนดขนาดของ
การควบคุมทีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  สามารถพิจารณาได้จากลักษณะงานทีมีความ
คล้ายคลงึกนั ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ ความสลบัซบัซ้อนของหน้าที ระยะเวลาในการประสานงาน 
โดยทวัไปแผนภูมิองค์การทีมีความสูงชนัมากจะมีขนาดของการควบคมุแคบ เรียกว่า โครงสร้าง
แบบสูงชัน ในขณะทีแผนภูมิทีมีความสูงชันน้อยจะมีขนาดของการควบคุมกว้ าง เ รียกว่า 
โครงสร้างองค์การแบบแบนราบ 

สายการบงัคบับญัชา เป็นการกําหนดลําดบัในการควบคมุหรือบงัคบับญัชา
ซึงแสดงถึง ลําดบัอํานาจหน้าทีของแตล่ะตําแหน่งทําให้เกิดระบบการบงัคบับญัชาตามลําดบัขนั 
สายการบงัคบับญัชาควรมีความเป็นเอกภาพ กล่าวคือการมีผู้บงัคบับญัชาเพียงคนเดียว เพือให้
ผู้ใต้บงัคบับญัชาสามารถปฏิบตังิานไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกนัได้อย่างสอดคล้อง 

กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการในการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ การจัดบุคคลเข้าทํางาน การฝึกอบรมและการพัฒนา การบริหารจัดการ
คา่ตอบแทน การประเมินผลการปฏิบตัิงาน การย้ายพนกังานและการทดแทน  โดยมีจดุมุ่งหมาย
เพือการใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิผลตาม
วตัถปุระสงค์องค์การ และบคุลากรมีความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน 
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3.7 การนํา (Leading) 

3.7.1 ความหมายของการนํา 

เนตร์พณัณา ยาวิราช (2553: 3) ให้ความหมายว่าการนํา หมายถึง การจงูใจ 
ภาวะผู้ นํา และการติดต่อสือสารในองค์การเพือช่วยให้องค์การบรรลุวตัถุประสงค์ โดยมีพืนฐาน
แนวคิดมาจากการให้ความสําคญักบัคนในองค์การ (Human-Oriented Work Situations) มากกว่า
การให้ความสําคญักบังาน (Task-Oriented Work Situations) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, สมชาย หิรัญกิตติ และธนวรรธ ตงัสินทรัพย์ศิริ (2550: 

14) ให้ความหมายว่าการนํา หมายถึง  ขันตอนในการกระตุ้นและชักนําให้พนักงานเกิดความ
กระตือรือร้นในการปฏิบตังิานให้บรรลเุป้าหมายองค์การ โดยการกระตุ้นให้พนกังานมีศกัยภาพใน
การทํางานทีสงูขนึ รวมถึงการเสริมสร้างขวญัและกําลงัใจในการทํางาน  

จากความหมายของการนําข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การนํา หมายถึง
เทคนิคในการกระตุ้ นและชักนําให้บุคลากรในองค์การเกิดความกระตือรือร้นในการทํางาน 
ประกอบด้วย การจูงใจ ภาวะผู้ นํา และการติดต่อสือสารระหว่างบุคคลในองค์การ  โดยมี
วตัถปุระสงค์เพือให้องค์การบรรลวุตัถปุระสงค์ตามต้องการ 

3.7.2 องค์ประกอบของการนํา 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, สมชาย หิรัญกิตติ และธนวรรธ ตงัสินทรัพย์ศิริ (2550: 

14) อธิบายว่า การนํามีองค์ประกอบสําคัญ 8 ประการ ได้แก่ การติดต่อสือสารและชีแจง
วตัถปุระสงค์ การมอบหมายมาตรฐานการดําเนินงาน การให้คําปรึกษาและแนะนําตามมาตรฐาน
การดําเนินงาน การให้รางวัลตามผลการปฏิบัติงาน การยกย่องชมเชยและการตําหนิอย่าง
สมเหตสุมผล การกระตุ้นและจงูใจ การทบทวนและปรับปรุงเมือสถานการณ์เปลียนแปลงไป และ
ใช้การตดิตอ่สือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ  

3.8 การควบคุม  
3.8.1 ความหมายของการควบคมุ 

เนตร์พณัณา ยาวิราช (2553: 3) ให้ความหมายว่าการควบคมุ หมายถึง 
หน้าทีของผู้บริหารในการจดัการองค์การโดยการรวบรวมข้อมูลเพือใช้วดัผลการดําเนินงานของ
องค์การ และนําข้อมลูในปัจจบุนัมาใช้กําหนดมาตรฐานเพือปรับปรุงการปฏิบตัิงานให้บรรลตุาม
มาตรฐานทีกําหนดขนึนนั 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, สมชาย หิรัญกิตติ และธนวรรธ ตงัสินทรัพย์ศิริ (2550: 

14) ให้ความหมายว่าการควบคมุ หมายถึง การติดตามผลการปฏิบตัิงานและปรับปรุงแก้ไขผลให้
ดีขึน หรือเป็นขนัตอนในการวัดและประเมินผลการดําเนินงานและลงมือแก้ไขเพือให้บรรลุผลที
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ต้องการ 
จากความหมายของการควบคุมข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า  การควบคุม 

หมายถึง การติดตามและรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานขององค์การ เพือประเมินผลการ
ปฏิบตังิานโดยเปรียบเทียบกบัเป้าหมายหรือวตัถปุระสงค์ขององค์การทีได้กําหนดไว้ และนํามาใช้
เป็นข้อมลูในการพฒันาการดําเนินงานขององค์การให้มีประสิทธิผลเป็นไปตามแผนทีวางไว้ 

3.8.2 กระบวนการควบคมุ 

การควบคุมมีลักษณะเป็นกระบวนการทีต่อเนือง  ช่วยให้องค์การ
เคลือนไหวไปในทิศทางทีต้องการเพือให้บรรลุเป้าหมายประกอบด้วยขนัตอน 4 ขนัตอน ได้แก่ 
ขนัตอนทีหนึง การกําหนด มาตรฐาน ขนัตอนทีสอง การวดัผลการปฏิบตัิงาน ขนัตอนทีสาม การ
เปรียบเทียบผลการปฏิบตัิงาน กบัมาตรฐาน และขนัตอนทีสี การปฏิบตัิการแก้ไข โดยระบบการ
ควบคุมทีมีประสิทธิภาพควรเชือมโยงกับการวางแผน สามารถให้ข้อมูลทีน่าเชือถือถูกต้อง 
ทนัเวลา สามารถวดัได้ เป็นข้อมลูสําคญัและเหมาะสมสําหรับการวิเคราะห์ผลการปฏิบตัิงานและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, สมชาย หิรัญกิตติ และธนวรรธ ตงัสินทรัพย์ศิริ, 
2550: 223)  

จากหลกัการจดัการองค์การข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า องค์การหมายถึงกลุ่มบุคคล
ทีมาร่วมกนัทํางานโดยมีเป้าหมายเดียวกนัเพือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์การ การทีจะสามารถ
บรรลวุตัถปุระสงค์ดงักล่าวได้จึงต้องมีการจดัการองค์การ ซึงเป็นกระบวนการดําเนินงานของกลุ่ม
บุคคลในองค์การทีมีการใช้ทรัพยากรทางการบริหารต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพมากทีสุด เพือให้
บรรลุตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายทีกําหนดไว้ขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรมนุษย์ เงิน 
วัสดุสิงของ การบริหาร หรือทรัพยากรอืนๆ โดยมีลักษณะเป็นกระบวนการของการจัดการทีมี
ความสมัพนัธ์กนัเป็นระบบ ประกอบด้วยขนัตอนตา่งๆ ได้แก่ การวางแผน การจดัองค์การ การนํา 
และการควบคมุ ซึงการจดัองค์การมีความสําคญัตอ่ความสําเร็จทางการบริหาร เพราะจะช่วยให้
การทํางานขององค์การเป็นไปโดยสะดวก เกิดการประสานงานทีดี มีประสิทธิภาพ  ใช้ทรัพยากร
ทางการบริหารได้อยา่งคุ้มคา่และเกิดประโยชน์สงูสดุ  

ผู้วิจยัจะนําหลกัการจดัการองค์การมาใช้กําหนดขอบเขตการศึกษาวิจยัเอกสารและ
กําหนดกรอบในการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักหรือกรอบในการทํา EDFR ครังที 1 โดยการจัด
ประเภทตวับ่งชีความเสียงทางการบริหารเชิงระบบด้านปัจจัยนําเข้า (Input) ตามทรัพยากร
ทางการบริหารขององค์การ โดยแบง่ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ คน เงิน วสัดสุิงของ และการบริหาร 
เพือแสดงให้เห็นว่าสาเหตขุองความเสียงนนัสามารถเกิดได้จากทกุกระบวนการในการจดัองค์การ
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ทงัการวางแผน การจดัองค์การ การนํา และการควบคมุ  
 

4. เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 

4.1 ทมีาของเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR 

จุมพล พูลภัทรชีวิน (2550: 76-88) เป็นผู้พัฒนาเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ 

EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) จากการผสมผสานเทคนิคการวิจยัอนาคต
รูปแบบเดิมของเดลฟาย (Delphi) และ EFR (Ethnographic Futures Research) โดยนําจดุเดน่
ของทงัสองวิธีมาพฒันาเป็นเทคนิคใหม่ ทีสามารถบรรลจุดุมุ่งหมายและความเชือพืนฐานของการ
วิจยัอนาคต และได้ข้อมลูทีเป็นระบบและมีความนา่เชือถือมากยิงขนึ  

นกัอนาคตนิยมมีความเชือพืนฐานทีสําคญั 3 ประการ คือ มนษุย์สามารถศกึษา
อนาคตได้อย่างมีระบบ พฤติกรรมและการตัดสินใจของมนุษย์ได้รับอิทธิพลมาจากความเชือ
เกียวกบัอนาคต และมนษุย์สามารถควบคมุและสร้างอนาคตได้ 

จดุมุ่งหมายของการวิจยัอนาคต คือ การศกึษาหาความเป็นไปได้และคาดการณ์
แนวโน้มทีน่าจะเกิดขึนของเรืองทีสนใจ โดยแบ่งความเป็นไปได้ของเรืองทีศึกษาออกเป็น 2 

ประเด็น คือ อนาคตทีพึงประสงค์และอนาคตทีไม่พึงประสงค์ ผู้วิจยัจะนําข้อมลูทีได้จากการวิจยั
อนาคตไปใช้วางแผนดําเนินงาน กําหนดกลยุทธ์และนโยบาย และใช้ในการตดัสินใจเพือทําให้
อนาคตทีพงึประสงค์เกิดเป็นความจริง ป้องกนัหรือลดโอกาสทีจะเกิดขนึของอนาคตทีไม่พึงประสงค์ 
และวางแผนเพือรับมือกบัสถานการณ์ทีไมแ่นน่อนหากอนาคตทีไมพ่งึประสงค์นนัเกิดขนึจริง 

4.2 เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย (The Delphi Technique) 

Helmer, Dalkdy และ Rescher นักคิด นักวิจัยของ Rand Corporation เป็น
ผู้พฒันาเทคนิคการวิจยัและการคาดการณ์อนาคตแบบเดลฟาย เมือประมาณกว่าสองศตวรรษ 
และเป็นเทคนิคทีได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจบุนัทงัในวงการธุรกิจ การเมือง การทหาร 
เศรษฐกิจ การสาธารณสขุ การศึกษา และด้านอืนๆ เนืองจากเดลฟายเป็นเทคนิคการทํานายอนาคต 
และยังเป็นเทคนิคการสือสารระหว่างผู้ ให้ข้อมูลหลัก ช่วยให้ผู้ ให้ข้อมูลหลักได้รับข้อมูลและ
แลกเปลียนความเชียวชาญโดยหลีกเลียงการเผชิญหน้ากนัโดยตรง  

เดลฟายรูปแบบเดมิเป็นเทคนิคทีมีความเฉพาะ แม้ว่าจะมีการปรับเปลียนไปจาก
เดิมบ้าง แต่ยังคงหลักการและระเบียบวิธีวิจัยในแบบเดิมไว้ คือ การศึกษาความคิดเห็นของ
ผู้ เชียวชาญด้วยวิธีการทีมีระบบ โดยให้ผู้ เชียวชาญคาดการณ์แนวโน้มหรือเหตกุารณ์ต่างๆ ว่าจะ
เกิดขนึเมือใด หรือให้ผู้ เชียวชาญทํานายว่าในช่วงระยะเวลาต่างๆ จะมีแนวโน้มหรือเหตกุารณ์ใด
เกิดขนึ จากนนัจะนําความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญมาวิเคราะห์และป้อนผลการวิเคราะห์ในรูปของ
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สถิติอย่างง่าย และนํากลบัไปให้ผู้ เชียวชาญแต่ละคนพิจารณาคําตอบอีกครังโดยให้เปรียบเทียบ
คําตอบเดิมของตนเองกับคําตอบของกลุ่มผู้ เชียวชาญ แล้วให้คาดการณ์แนวโน้มหรือเหตกุารณ์
ตามรูปแบบทีผู้วิจยักําหนดอีกครัง และในขนัตอนตอ่ไปผู้วิจยัจะวิเคราะห์คําตอบใหม่และอาจส่ง
ข้อมลูทีได้จากการวิเคราะห์กลบัไปให้ผู้ เชียวชาญพิจารณาตามวิธีการทีเรียกว่า กระบวนการทําซํา 
(Iterative Process) โดยจะทําต่อไปสองหรือสามครังหรือจนกว่าคําตอบทีได้จะเป็นฉันทามติ  
(Consensus) ของกลุม่ผู้ เชียวชาญ เพือทีจะกรอง (Refine) ความเชียวชาญของกลุม่ผู้ เชียวชาญ 

ขนัตอนหลกัๆ ของเทคนิคการวิจยัแบบเดลฟายสรุปได้ดงันี 

ขนัตอนทีหนงึ การกําหนดกลุม่ผู้ เชียวชาญ (Panel Expert) เป็นขนัตอนในการหา
วิธีและคดัเลือกผู้ มีความรู้ความสามารถและความชํานาญในเรืองทีศกึษา โดยทวัไปจะกําหนดให้มี
กลุ่มผู้ เชียวชาญตังแต่สิบกว่าคนขึนไปถึงร้อยคน ขึนอยู่กับจุดมุ่งหมายของเรืองทีจะศึกษา  
ความซบัซ้อนในการทําวิจยั ระยะเวลา และงบประมาณ 

ขนัตอนทีสอง การกําหนดประเด็นแนวโน้มและสร้างเครืองมือสําหรับการวิจัย  
โดยปกติจะใช้แบบสอบถามหรือการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

ขนัตอนทีสาม การทําเดลฟายครังทีหนงึ โดยการส่งแบบสอบถามไปให้ผู้ เชียวชาญ
หรือการสมัภาษณ์ (ตวัต่อตวัหรือทางโทรศพัท์) หรือการประชุมทางไกล (Tele-Conferencing) 

โดยผา่นระบบสือสารทางเครืองมืออิเล็กทรอนิกส์ เชน่ ระบบคอมพิวเตอร์ 
ขนัตอนทีสี การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูทีได้จากการทําเดลฟายครังทีหนงึ 

ขันตอนทีห้า การทําเดลฟายครังทีสอง โดยการส่งข้อมูลป้อนกลับเชิงสถิต ิ
(Statistical Feedbacks) ของกลุม่ผู้ เชียวชาญโดยส่วนรวม กลบัไปให้ผู้ เชียวชาญแตล่ะท่านในรูป
ของคา่ร้อยละ คา่มธัยฐาน (Median) และคา่พิสยัระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ของกลุ่ม 
พร้อมคําตอบเดิมของผู้ เชียวชาญแตล่ะทา่น และขอให้ทกุทา่นพิจารณาคําตอบใหมอี่กครัง 

ขนัตอนทีหก การทําเดลฟายครังทีสาม หรือครังทีสี หรือจนกวา่จะได้ฉนัทามต ิ
ขนัตอนทีเจ็ด การสรุปและอภิปรายผล โดยเสนอแนวโน้มทีได้รับฉันทามติตาม

เกณฑ์ทีกําหนดไว้ และอภิปรายเสนอแนะผลการวิจยั 

4.3 เทคนิคการวิจัยแบบ EFR (Ethnographic Futures Research) 

ศาสตราจารย์ ดร.โรเบิร์ต บี เท็กซเตอร์ (Robert B. Texture) แห่งมหาวิทยาลยั
สแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา เป็นผู้ คิดค้นเทคนิคการวิจัยแบบ EFR (Ethnographic Futures  

Research) โดยได้พัฒนาเทคนิคดังกล่าวมาจากการวิจัยชาติพันธ์ุวรรณา ( Ethnographic 

Research หรือ Ethnography) ซงึเป็นระเบียบวิธีวิจยัทางมานษุยวิทยา  
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เทคนิคการวิจยัแบบ EFR พยายามจะดงึอนาคตภาพและคา่นิยมทีเกียวข้องกับ
กระบวนการเปลียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของประชากรทีศึกษา ลักษณะเฉพาะของ
เทคนิคการวิจยัแบบ EFR คือ วิธีการสมัภาษณ์แบบเปิดและไม่ชีนํา (Non-Directive Open Ended) 

ผู้สมัภาษณ์อาจจะเตรียมหวัข้อหรือประเดน็ไว้เพือป้องกนัการหลงลืม แตจ่ะไม่ถามในลกัษณะของ
การชีนํา โดยผู้ ให้สมัภาษณ์จะเป็นผู้ควบคมุการสมัภาษณ์และมีอิสระในการให้ข้อมลูอย่างเต็มที 
จดุเดน่ของเทคนิคการสมัภาษณ์แบบ EFR ทีแตกตา่งจากการสมัภาษณ์ด้วยวิธีอืน คือ การแบง่ช่วง 
การสมัภาษณ์ตามหวัข้อหรือระยะเวลา และใช้เทคนิคการสรุปสะสม (Cumulative Summarization 

Technique) คือการทีผู้สมัภาษณ์จะแบ่งช่วงเพือสรุปบทสมัภาษณ์ให้ผู้ ให้สมัภาษณ์ได้รับทราบ
และปรับปรุงแก้ไขคําสมัภาษณ์ และจะทําเชน่นีจนจบการสมัภาษณ์ เพือให้มนัใจได้วา่ข้อมลูทีได้มี
ความนา่เชือถือเพิมขนึ คือ ข้อมลูมีความตรง (Validity) และความเทียง (Reliability)  

โดยทัวไปแนวทางสัมภาษณ์ของเทคนิคการวิจัยแบบ EFR จะประกอบไปด้วย
อนาคตภาพทีเป็นทางเลือก (Alternative) 3 แบบตามลําดบั ได้แก่ อนาคตภาพทางดี (Optimistic-

Realistic Scenario) อนาคตภาพทางร้าย (Pessimistic-Realistic Scenario) และอนาคตภาพที
นา่จะเป็นไปได้มากทีสดุ (Most-Probable Scenario) ซึงทกุแบบต้องอยู่บนพืนฐานการคาดการณ์
ทีวา่มีโอกาสเกิดขนึจริง ดงัจะเห็นได้จากมีการใช้คําว่า Realistic กํากบัไว้กบัอนาคตภาพทงัทางดี
และร้าย 

หลังจากสัมภาษณ์ตามขันตอนครบทัง 3 ภาพแล้ว ผู้ สัมภาษณ์อาจจะสรุป 
คําสมัภาษณ์ทงัหมดให้ผู้ ให้สมัภาษณ์เพือปรับปรุงแก้ไขคําสมัภาษณ์อีกครังหนึง หรืออาจจะนํา
ข้อมูลทีจดบันทึกไว้กลับไปเรียบเรียงใหม่และส่งผลการสัมภาษณ์ทีเรียบเรียงแล้วไปให้  
ผู้ ให้สมัภาษณ์อ่านและตรวจแก้ไขก็ได้ ขนัตอนตอ่ไปคือ การวิเคราะห์ผลการให้สมัภาษณ์เพือหา
ฉันทามติ ในกลุ่มผู้ ให้สมัภาษณ์ และขนัตอนสุดท้ายคือ การสรุปผลการวิจยั โดยนําแนวโน้มทีมี
ฉนัทามตมิาเขียนเป็นอนาคตภาพ  

ขนัตอนหลกัๆ ของเทคนิคการวิจยัแบบ EFR สรุปได้ดงันี 

ขนัตอนทีหนงึ การกําหนดกลุม่ตวัอยา่ง 
ขนัตอนทีสอง การสมัภาษณ์ โดยมีลกัษณะเฉพาะคือ  
1. การสมัภาษณ์แบบเปิดและไมชี่นํา (Non-Directive and Open Ended) 

2.  การสมัภาษณ์แบบกึงมีโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) คือ มีการ
เตรียมหวัข้อหรือประเดน็การสมัภาษณ์ไว้ลว่งหน้า 

3.  การสัมภาษณ์โดยใช้เทคนิคการสรุปสะสม (Cumulative Summarization 



42 

 

 

Technique) 

4.  การสมัภาษณ์อนาคตภาพ 3 แบบ คือ Optimistic-Realistic (O-R) Pessimistic-

Realistic (P-R) และ Most-Probable (M-P) 

ขนัตอนทีสาม การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ หาฉนัทามต ิ

ขนัตอนทีสี การเขียนอนาคตภาพ (Scenario Write-up) 

4.4 เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 

หลกัการของเทคนิคการวิจยัแบบ EDFR เป็นการผสมผสานเทคนิคการวิจยัแบบ 
Delphi และ EFR ขันตอนของการวิจัยจะคล้ายกับวิธีของ Delphi แต่จะมีความยืดหยุ่นและ
เหมาะสมมากยิงขึน เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR จะเริมต้นจากการสัมภาษณ์โดยใช้เทคนิค  
ทีปรับปรุงมาจากวิธีการสมัภาษณ์แบบ EFR ขนัตอนตอ่ไปคือการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมูล 
และนําไปสร้างเครืองมือโดยทัวไปมักอยู่ในรูปของแบบสอบถาม หลังจากนันให้ผู้ วิจัยส่ง
แบบสอบถามไปให้ผู้ เชียวชาญตอบตามเทคนิคของ Delphi เพือกรองความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้ เชียวชาญและหาฉันทามติ โดยทําซําประมาณ 2 - 3 ครัง แล้วจึงวิเคราะห์ข้อมูลอีกครังเพือหา
แนวโน้มทีมีความเป็นไปได้และสอดคล้องภายในกลุม่ผู้ เชียวชาญ เพือสรุปเขียนเป็นภาพอนาคต 

ขนัตอนหลกัๆ ของเทคนิคการวิจยัแบบ EDFR สรุปได้ดงันี 

ขันตอนทีหนึง การกําหนดและการเตรียมตวักลุ่มผู้ เชียวชาญ เป็นขันตอนทีมี
ความสําคญัและความจําเป็น เนืองจากถ้าผู้วิจยัสามารถหากลุ่มผู้ เชียวชาญทีมีความรู้ความสามารถ
และเชียวชาญในเรืองทีศกึษาจะชว่ยให้ผลการวิจยัมีความเชือถือมากยิงขนึ ในส่วนของการเตรียม
กลุม่ผู้ เชียวชาญ ผู้วิจยัจําเป็นต้องสือสารกบักลุ่มผู้ เชียวชาญ เพืออธิบายจดุมุ่งหมายของการวิจยั 
กระบวนการ ระยะเวลาทีใช้ในแต่ละรอบ และประโยชน์ทีจะได้รับจากการวิจยั รวมทงัเน้นยําให้
เห็นความสําคญัและความจําเป็นในการใช้ผู้ เชียวชาญในขนัตอนวิจยั จากนนัจึงขอความร่วมมือ
จากผู้ เชียวชาญแต่ละท่านและนัดวันเวลาในการสัมภาษณ์อีกครัง หากไม่ได้รับความร่วมมือ
จะต้องหาผู้ เชียวชาญคนอืนต่อไป การเตรียมตวักลุ่มผู้ เชียวชาญช่วยให้ผู้ วิจัยมนัใจว่าจะได้รับ
ความร่วมมือจากกลุ่มผู้ เชียวชาญเป็นอย่างดี และจะได้ข้อมูลทีมีความน่าเชือถือเนืองจาก
ผู้ เชียวชาญมีเวลาในการเตรียมตวัลว่งหน้า  

ขนัตอนทีสอง การสมัภาษณ์ (EDFR รอบที 1) ในขนัตอนนีจะคล้ายกับเทคนิค 
การสมัภาษณ์แบบ EFR แตจ่ะมีความยืดหยุ่นมากกว่า ผู้วิจยัสามารถเลือกรูปแบบการสมัภาษณ์
ได้เองตามจุดมุ่งหมาย ระยะเวลา งบประมาณและสถานการณ์ในการวิจัย โดยใช้เทคนิค 
การสัมภาษณ์แบบ EFR เรียงลําดบัตามอนาคตภาพ 3 ภาพ คือ Optimistic-Realistic (O-R) 
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Pessimistic-Realistic (P-R) และ Most-Probable (M-P) หรืออาจใช้เทคนิคเลือกสัมภาษณ์
เฉพาะแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัคาดว่าจะเป็นไปได้และน่าจะเป็น ทงัแนวโน้มทางดีและทางร้าย 
และถ้าผู้ วิจยัต้องการแยกศึกษาอนาคตภาพ 3 ภาพ ก็สามารถทําได้โดยการสร้างแบบสอบถาม 
ในการทํา EDFR รอบทีสองและรอบทีสาม 

ขนัตอนทีสาม การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยนําข้อมูลจากการ
สมัภาษณ์ผู้ เชียวชาญมาวิเคราะห์และสงัเคราะห์ เพือสร้างเครืองมือในการทําเดลฟาย 

ขนัตอนทีสี การสร้างเครืองมือ 

ขันตอนทีห้า การทําเดลฟาย (EDFR รอบที 2 หรือรอบที 3 หรือจนกว่าจะได้
ฉนัทามต)ิ  

ขนัตอนทีหก การเขียนภาพอนาคต 

นอกจากขนัตอนการทําวิจยัแบบ EDFR ทีกล่าวมาข้างต้น จุมพล พูลภัทรชีวิน 
(2548: 19-31) ยงัได้อธิบายเทคนิคการวิจยัอนาคตแบบ EDFR เพิมเตมิดงันี 

4.5 การแบ่งช่วงเวลาของเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR 

เวลาเป็นเรืองสําคญัอยา่งมากสําหรับการวิจยัอนาคต เนืองจากงานวิจยัทวัไปมกั
ละเลยมิติของเวลาและผู้วิจยัยงันําผลของการวิจยัในอดีตหรือในปัจจบุนัไปใช้อธิบายเหตกุารณ์ที
จะเกิดขนึในอนาคต โดยผู้วิจยัอนาคตจะแบง่ช่วงเวลาหรือช่วงการวางแผนเป็น  4 ช่วงใหญ่ ซึงแต่
ละคนอาจกําหนดระยะเวลาในแตล่ะชว่งแตกตา่งกนั โดยปกติจะแบง่ชว่งระยะเวลา 5 ปี ดงันี 

ช่วงระยะเวลา 5 ปี เรียกว่า การทํานายหรือการวางแผนในระยะกระชนัชิด หรือ
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า (Immediate Problem Solving หรือ Immediate Forecasting หรือ 
Immediate Planning)  

ช่วงระยะเวลา 5 - 10  ปี เรียกว่า การทํานาย การวางแผนหรือการศกึษาอนาคต
ในระยะสนั (Short Range Forecasting หรือ Short Range Planning) 

ชว่งระยะเวลา 10 - 15 ปี และอาจถึง 20 ปี เรียกว่า การทํานาย การวางแผนหรือ
การศกึษาอนาคตในระยะกลาง (Middle Range Forecasting หรือ Middle Range Planning) ซึง
เป็นช่วงทีนกัวิจยัอนาคตนิยมศึกษากันมากทีสุด เนืองจากหากนําผลการวิจยัไปใช้ปฏิบตัิจะเกิด
ประโยชน์กบัคนในรุ่นปัจจบุนั และยงัสามารถสร้างความเปลียนแปลงกบัคนในรุ่นหลงัได้อีกด้วย 

ช่วงระยะเวลา 20 ปี หรือ 25 ปีขึนไป เรียกว่า การทํานาย การวางแผนหรือ
การศกึษาอนาคตในระยะยาว มีนกัอนาคตนิยมบางกลุ่มแบง่ช่วงเวลานีออกเป็น  50 หรือ 100 ปี
ขนึไป ในขณะเดียวกันกลบัถูกมองว่าช่วงเวลาดงักล่าวยาวนานเกินไป เนืองจากผลการวิจยัเป็น
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เรืองทีไกลตวัทําให้เรืองราวขาดความนา่สนใจ  
อย่างไรก็ตามการแบ่งช่วงเวลาหรือการกําหนดระยะในการศึกษานนั ขึนอยู่กับ

จดุมุง่หมายของการวิจยั องค์ประกอบตา่งๆ หรือความสนใจของคนในหนว่ยงาน ซงึไมมี่ข้อจํากดั 

4.6 การเลือกกลุ่มผู้เชียวชาญแบบ EDFR 

การเลือกกลุ่มผู้ เชียวชาญ เป็นเรืองสําคัญมากทีสุดเรืองหนึงสําหรับการวิจัย
อนาคต สาเหตทีุการวิจยัอนาคตนิยมใช้ผู้ เชียวชาญเป็นผู้ ให้ข้อมลู เนืองจากเชือว่าผู้ เชียวชาญจะ
สามารถคาดการณ์อนาคตได้อย่างชัดเจนและมีความถูกต้องมากกว่าคนทัวไป นอกจากนัน
ผู้ เชียวชาญยงัเป็นผู้อยูเ่บอืงหลงัการเปลียนแปลงสิงตา่งๆ ในสงัคมหรือภายในหน่วยงาน ดงันนัจึง
จําเป็นต้องใช้ผู้ เชียวชาญในการศึกษาอนาคตเพือตอบสนองจุดมุ่งหมายทีต้องการให้เกิดการ
เปลียนแปลง ซงึการรับรู้ข้อมลูแลกเปลียนความเชียวชาญของผู้ เชียวชาญแตล่ะท่าน จะเป็นข้อมลู
ประกอบการตดัสินใจ การวางแผนและการกําหนดนโยบาย  

การวิจัยอนาคตต้องเน้นกลุ่มผู้ เชียวชาญเป็นผู้ ให้ข้อมูล ดงันนัเกณฑ์การเลือก 
กลุ่มผู้ เชียวชาญจึงมีลกัษณะทีเป็นแบบเจาะจงเลือก (Purposive) ซึงจะแตกต่างจากการวิจัย
ทวัไปทีใช้การสุ่ม (Random Sampling) เพืออ้างอิงกลุ่มตวัอย่างไปยงัประชากรทีต้องการศกึษา 
โดยผู้วิจัยอนาคตจะต้องเลือกกลุ่มผู้ เชียวชาญและกําหนดสดัส่วนของผู้ เชียวชาญเองตามจดุเน้น
ของเรืองทีต้องการศกึษา 

4.7 เกณฑ์การเลือกกลุ่มผู้เชียวชาญของเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR 

วิธีการเลือกผู้ เชียวชาญของเทคนิค EDFR กรณีทีผู้วิจยัรู้ว่าใครเป็นผู้ เชียวชาญใน
เรืองทีศกึษา สามารถเลือกแบบเจาะจงกําหนดผู้ ให้ข้อมลูได้เลย อีกวิธีหนึงจะใช้ในกรณีทีผู้วิจยัไม่
รู้ว่าใครเป็นผู้ เชียวชาญ อาจจะใช้วิธีโยนลกู (Snowball) โดยเริมต้นจากผู้ เชียวชาญซึงเป็นคนใน
หนว่ยงานนนั เชน่ ผู้บริหาร จากนนัจงึขอให้ผู้ เชียวชาญคนดงักล่าวบอกชือผู้ เชียวชาญคนอืนอีก 3 

หรือ 5 คน ผู้วิจยัจึงไปสอบถามผู้ เชียวชาญเหล่านนัและขอให้บอกชือผู้ เชียวชาญคนอืนอีก 3 หรือ 
5 คน และใช้วิธีดงักลา่วในการหากลุม่ผู้ เชียวชาญตอ่ไป หรือผู้วิจยัอาจจะใช้วิธีให้ผู้ เชียวชาญเลือก
ผู้ เชียวชาญคนอืนๆ ในกลุม่เอง โดยการเลือกผู้ เชียวชาญทีมีกลุ่มผู้ เชียวชาญคนอืนพดูถึง 3 หรือ 5 

คนขนึไป ซงึจะชว่ยให้การเลือกผู้ เชียวชาญมีระบบมากขนึและลดปัญหาเรืองความลําเอียง  
4.8 จาํนวนผู้เชียวชาญของเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR 

จํานวนผู้ เชียวชาญในการทําวิจัยอนาคตแบบ EDFR แต่ละรอบไม่จําเป็นต้อง
เท่ากันเสมอไป เนืองจากผู้ เชียวชาญแต่ละท่านอาจไม่สะดวกในการให้ข้อมูลทุกครัง และผู้ วิจัย
อาจมีข้อจํากัดด้านเวลาหรืองบประมาณ หากผู้ เชียวชาญในแต่ละรอบมีจํานวนคงทีจะช่วยให้มี
ความสะดวกในการคํานวณมากขึน ในกรณีทีจํานวนผู้ เชียวชาญแต่ละรอบไม่เท่ากัน กลุ่ม
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ผู้ เชียวชาญในรอบแรกควรจะมีจํานวนมาก และในรอบทีสองควรมีจํานวนผู้ เชียวชาญไม่น้อยกว่า 
17 คน ส่วนรอบทีสามนนัเป็นรอบสําคญัทีจะช่วย ยืนยนัผลการศกึษาวิจยั ดงันนัจึงสามารถเพิม
ผู้ เชียวชาญทีไม่สะดวกให้สมัภาษณ์ในรอบทีสองกลบัเข้ามาได้ ทงันีเพราะจุดมุ่งหมายของการ
วิจยัอนาคต ไม่ใช่การทํานายทีถกูต้องตามหลกัทางการทางสถิติเหมือนการวิจยัทวัไป แต่มุ่งเน้น
การสํารวจทางเลือกและแนวโน้มในอนาคตทีเป็นไปได้มากทีสุด เพือสร้างอนาคตทีพึงประสงค์  
และลดโอกาสการเกิดอนาคตอนัไมพ่งึประสงค์  

นอกจากนี ยงัไมมี่หลกัเกณฑ์ในการกําหนดจํานวนผู้ เชียวชาญในแตล่ะรอบทีเป็น
มาตรฐานอย่างชัดเจน โดยทัวไปมักใช้จํานวนผู้ ให้ข้อมูลหลักอย่างน้อย 17 คน ซึงเป็นผลจาก
การศกึษาของ Macmillan (1971: 1-24) ได้วิจยัโดยใช้เทคนิคของ Delphi และพบว่าถ้ามีจํานวน
ผู้ เชียวชาญอยา่งน้อย 17 คนขนึไป คา่ความคลาดเคลือนของการวิจยัจะลดลง  

 

ตารางที 5 จํานวนผู้ เชียวชาญและการลดลงของความคลาดเคลือน  
 

จาํนวนผู้ให้ข้อมูลหลัก ความคลาดเคลือน ความคลาดเคลือนลดลง 
1-5 1.20-0.70 0.5 

5-9 0.70-0.58 0.12 

9-13 0.58-0.54 0.04 

13-17 0.54-0.50 0.04 

17-21 0.50-0.48 0.02 

21-25 0.48-0.46 0.02 

25-29 0.46-0.44 0.02 

 

ทีมา: Thomas T. Macmillan, “The Delphi Technique,” in Paper presented at the annual 

meeting of the California Junior Colleges Associations Committee on Research and 

Development, Monterey, California, May 1971, 1-24. 
 

4.9 การสัมภาษณ์ของเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR 

เทคนิคการสัมภาษณ์แบบ EDFR ทําได้ 3 วิธี ได้แก่ วิธีทีหนึง การสัมภาษณ์ 
ตามรูปแบบของ EFR โดยเรียงตามอนาคตภาพ 3 ภาพ Optimistic-Realistic (O-R) Pessimistic-

Realistic (P-R) และ Most-Probable (M-P) ข้อดีของวิธีนีจะชว่ยให้ผู้ เชียวชาญมองอย่างรอบด้าน
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และเป็นระบบ กล่าวคือ อย่างน้อยต้องพิจารณาทงั 3 ด้าน และเรียงลําดบัความคิดจากด้านดี 
ด้านร้ายและด้านทีน่าจะเป็นมากทีสุด ซึงจะช่วยให้ผู้ เชียวชาญไม่ฝังใจกับด้านใดด้านหนึง ส่วน
ข้อเสียของวิธีนีผู้ เชียวชาญบางท่านอาจจะให้ข้อมูลเน้นหนักไปด้านใดด้านหนึงจนไม่มีข้อมูล
สําหรับด้านอืน ซึงผู้วิจยัจะต้องมีเทคนิคในการสมัภาษณ์เพือดงึประเด็นทีเหลือออกมาให้ได้มาก
ทีสดุ 

วิธีทีสอง การเลือกสมัภาษณ์เฉพาะแนวโน้มทีเป็นไปได้หรือมีความน่าจะเป็นทงั
แนวโน้มทีดีและไมดี่ การสมัภาษณ์วิธีนีผู้ เชียวชาญจะมีอิสระในการให้ข้อมลูโดยไม่ต้องคํานึงถึงว่า
จะเป็นด้านบวกหรือลบหรือจะพดูหวัข้อใดก่อนก็ได้ ผู้วิจยัสามารถหาอนาคตทีพึงประสงค์ได้ โดย
ใช้สถิติอย่างง่ายในการทํา EDFR รอบทีสองและสามหรือสี โดยขอให้ผู้ เชียวชาญประเมินว่า
แนวโน้มนนัพงึประสงค์หรือไมพ่งึประสงค์ ซงึก็คือภาพดีและไมดี่ ผู้วิจยัหลายคนมกันิยมสมัภาษณ์
วิธีนีเนืองจากสะดวกกวา่วิธีแรก  

วิธีทีสาม การเลือกสัมภาษณ์เฉพาะเรืองทีผู้ เชียวชาญมีความเชียวชาญจริงๆ 
โดยผู้ วิจัยจะต้องส่งข้อมูลป้อนกลับทงัหมดให้ผู้ เชียวชาญแต่ละท่านพิจารณาอีกครังในการทํา 
EDFR รอบทีสองและสามหรือสี  

นอกจากนี ผู้ วิจัยหรือผู้สมัภาษณ์ยังสามารถเพิมข้อมูลหรือแนวโน้มจากการ
สัมภาษณ์ผู้ เชียวชาญคนอืนๆ รวมเข้าไปในการสัมภาษณ์ผู้ เชียวชาญต่อไปได้ตลอดเวลา  
เพือหาแนวโน้มทีมีโอกาสเกิดขนึให้มากทีสดุ  

4.10 การเขียนแนวโน้มในแบบสอบถามของเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR 

การเขียนแนวโน้มในแบบสอบถามมีข้อควรพิจารณา 3 ประเด็น ประเด็นแรก 
คือ การใช้ภาษา ควรใช้ภาษาทีสนั กะทดัรัด และชดัเจน โดยคงความหมายเดิมของผู้ เชียวชาญไว้
ให้ได้มากทีสดุ ถ้าผู้ เชียวชาญใช้ภาษาทีไม่ชดัเจนและผู้วิจยัเข้าใจความหมายทีแท้จริงก็สามารถ
แก้ไขให้ตรงประเด็นมากขนึ นอกจากนี ผู้วิจยัควรใช้ภาษาทีเป็นกลาง โดยหลีกเลียงภาษาทีส่อถึง
ทศันคติหรืออคติของผู้วิจยั โดยปกติการสมัภาษณ์ ในขนัตอน EDFR รอบที 1 ผู้ เชียวชาญอาจมี
ความคิดเห็นทีแตกต่างหรือตรงข้ามกัน ซึงผู้วิจยัจะต้องใส่ความคิดเห็นทงัสองด้านลงไป หากใน
รอบสุดท้ายความคิดเห็นใดทีไม่มีความสอดคล้องหรือมีแนวโน้มความเป็นไปได้ตํา ผู้ วิจัยจะไม่
นํามาอภิปรายและความคิดเห็นนันจะถูกตัดทิงออกไป อาจกล่าวได้ว่าการเขียนแนวโน้มใน
แบบสอบถาม คือ การสงัเคราะห์และการตีความภาษาทีใช้ในงานวิจยั ให้ตรงตามทีผู้ เชียวชาญ
ต้องการมากทีสดุ 

ประเด็นทีสองคือ การเขียนประเด็นแนวโน้ม แบบสอบถามแต่ละข้อต้องมี
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ประเด็นแนวโน้มเดียวใน 1 ข้อ ไม่ควรมีแนวโน้มย่อยอยู่ในแนวโน้มใหญ่ เพราะจะเป็นอปุสรรคใน
การตีค่าคะแนน เนืองจากผู้ วิจัยจะไม่รู้ว่าผู้ เชียวชาญตอบเพราะแนวโน้มย่อยข้อใดข้อหนึงหรือ
หลายข้อรวมกนั  

ประเด็นทีสาม คือ หลีกเลียงการใช้ถ้อยคําทีคลุมเครือ เช่น ดีขึนหรือเลวลง 
เพิมขนึหรือลดลง ผู้วิจยัต้องหลีกเลียงการใช้ถ้อยคําทีคลมุเครือหรือขยายให้มีความชดัเจนมากขนึ  
หากไมส่ามารถหลีกเลียงได้ก็ให้คงเอาไว้ 

ในกรณีทีพบวา่ แบบสอบถามมีความยาวมาก ผู้วิจยัควรแบง่ประเด็นทีต้องการ
ศึกษาออกเป็นส่วนหรือตอนย่อยๆ โดยศึกษาประเด็นในส่วนแรกและสรุปผลการวิจัยส่งให้
ผู้ เชียวชาญพิจารณาก่อน จากนันจึงนัดสัมภาษณ์อีกครังเพือขอข้อมูลในส่วนทีเหลือต่อไป 
นอกจากนีผู้วิจยัยงัสามารถลดความยาวของแบบสอบถามในการทํา EDFR รอบที 3 ได้ โดยนําผล
จากการคํานวณค่าสถิติทงัหมดในการทํา EDFR รอบที 2 มาใช้พิจารณาตดัแนวโน้มทีมีความ
เป็นไปได้ในระดบัตําออกไป ดงันนัแบบสอบถามการทํา EDFR รอบที 3 จึงจะเหลือเฉพาะแนวโน้ม
ทีมีความเป็นไปได้ในระดบัมากเท่านนั เช่น แนวโน้มทีมีคา่ Median ระดบั 3.5 ขนึไปจากมาตราวดั 
5 ระดบั จากนนัจึงขอความร่วมมือจากผู้ เชียวชาญให้ประเมินหรือคาดการณ์ความเป็นไปได้
เฉพาะแนวโน้มเหลา่นนัอีกครัง เพือหาความสอดคล้องหรือยืนยนัผลการคาดการณ์ของผู้วิจยั 

4.11 จาํนวนรอบในการทาํ EDFR 

เทคนิคการทําวิจยัแบบ EDFR ไมมี่การระบจํุานวนรอบและจํานวนผู้ เชียวชาญที
แน่นอนขนึอยู่กบัจุดมุ่งหมายของการวิจยั งบประมาณ ระยะเวลาและกําลงัคน โดยจะพิจารณาว่า
ฉันทามติของกลุ่มผู้ เชียวชาญครอบคลุมเรืองทีต้องการศึกษาหรือไม่ โดยทัวไปจะทํา  EDFR 
จํานวน 2 รอบ 3 รอบ หรือ 4 รอบ แตถ้่าข้อมลูทีได้จากรอบที 2 มีความหนกัแน่นกลุ่มผู้ เชียวชาญ
เห็นด้วยกบัแนวโน้มนนัซงึสามารถตอบสนองจดุมุง่หมายการวิจัยก็สามารถหยดุได้ หรือจะเรียกว่า 
Mini EDFR การทําซํารอบที 3 ก็เพือยืนยนัความหนกัแนน่ของข้อมลู อาจกล่าวได้ว่า จดุมุ่งหมายมี
อิทธิพลตอ่จํานวนรอบ อยา่งไรก็ตามจํานวนรอบก็มีสว่นชว่ยในด้านสถิติ ในการกรองความคิดเห็น
ของผู้ เชียวชาญ ถ้าความเห็นยงักระจดักระจายจํานวนรอบในการทํา EDFR อาจเพิมมากขนึ หรือ
ผู้ วิจยัจะทํา EDFR เพียงสามรอบแม้ว่าข้อมูลยงัไม่สอดคล้องกันก็สามารถทําได้ ซึงจะทําให้การ
อภิปรายผลวิจยัแตกตา่งกนัออกไป โดยอาจอภิปรายแบบกว้างๆ โดยเน้นว่าประเด็นทีศกึษาอาจมี
ความซบัซ้อนมากจนทําให้ความคิดเห็นกระจดักระจาย และต้องอภิปรายวิเคราะห์องค์ประกอบที
มีผลตอ่ผลการวิจยั เชน่ ความเชียวชาญหรือระดบัความแตกตา่งของกลุ่มผู้ เชียวชาญ และสดัส่วน
ของกลุม่ผู้ เชียวชาญ ทีอาจทําให้ผลการวิจยัออกมาอยา่งใดอย่างหนงึ 
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4.12 การเขียนรายงานการวิจัยอนาคตแบบ EDFR 

การเขียนรายงานการวิจยัอนาคตแบบ EDFR มีความยืดหยุ่น โดยอาจทําได้ 2 

วิธี คือ การเขียนรายงานเป็นอนาคตภาพ 3 ภาพ คือ ภาพทางบวก ภาพทางลบ และภาพทีเป็นไปได้ 
มากทีสุด โดยเลือกประเด็นแนวโน้มทีมีความเป็นไปได้สูงระดบัหนึง ผู้วิจยัอาจกําหนดเกณฑ์ใน
การเลือกแนวโน้มมารายงาน เช่น แนวโน้มทีมีค่า Median ระดบัมาก 3.5 ขึนไปจาก 5 ระดบั 
จากนนัจึงพิจารณาความสอดคล้องของคําตอบ จากค่า Interquartile Range (Q3-Q1) ไม่เกิน 
1.5 บวก และ Mode-Median ไม่เกิน 1 หรืออาจพิจารณาความสอดคล้องของคําตอบโดยใช้เพียง
วิธีเดียวก็ได้ เป็นการใช้สถิตเิพือเป็นเกณฑ์ในการรายงายผลได้อยา่งเป็นระบบ เชือถือได้ 

อีกวิธีหนงึคือ การเขียนรายงานแนวโน้มทีมีความเป็นไปได้ตามเกณฑ์ทีกําหนด
ไว้ เชน่ ระดบัมากหรือมากทีสดุ และอาจระบรุ้อยละของจํานวนผู้ให้ข้อมลูหลกัทีเห็นว่าแนวโน้มนนั 
ไมพ่งึประสงค์ 

ภาษาในการเขียนรายงานการวิจยั อาจใช้ภาษาทีเป็นทางการเหมือนการเขียน
รายงานวิจยัทวัไป หรืออาจใช้ภาษาธรรมดาทีไม่เป็นภาษาวิชาการมากเกินไป คนทวัไปอ่านแล้ว  
รู้เรืองเข้าใจ 

4.13 รูปแบบต่างๆ ของ EDFR 

การทํา EDFR มีหลายรูปแบบ ขนึอยู่กบัจดุมุ่งหมายของการวิจยั งบประมาณ  
และระยะเวลา รูปแบบแรก คือ การสมัภาษณ์ และมีแบบสอบถาม 2 หรือ 3 รอบ จดุมุ่งหมายของ
จํานวนรอบนนัเพือต้องการหาฉนัทามตแิละกรองการคาดการณ์ของผู้ เชียวชาญ ถ้าครอบคลมุและ
สอดคล้องกบัจดุมุง่หมายของงานวิจยัก็สามารถหยดุได้ 

รูปแบบทีสอง คือ Mini EDFR โดยสมัภาษณ์แบบ EDFR และใช้แบบสอบถาม
อีก 1 รอบ ซึงผู้ วิจัยควรให้ข้อมูลป้อนกลับให้ผู้ เชียวชาญเพือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ตดัสินใจในรอบที 2 ซึงเป็นลกัษณะเดน่ของเทคนิคการวิจยัแบบเดลฟาย อย่างน้อยควรแสดงผล
ในคา่ความถี จากนนัจึงนําข้อมลูมาวิเคราะห์และรายงานผลเช่นเดียวกบัแบบ EDFR เต็มรูป แต่
จะประหยดังบประมาณและเวลามากกวา่ 

รูปแบบทีสาม คือ แบบ EDFR เต็มรูป แตจ่ะมีการปรับแบบสอบถามรอบที 3 ให้
สนัลง โดยเริมต้นจากการสมัภาษณ์เพือหาข้อมลูและรายละเอียดในรอบแรก และทําแบบสอบถาม
ในรอบทีสอง จากนนัผู้วิจยัจะพิจารณาเลือกเฉพาะแนวโน้มทีมีระดบัความเป็นไปได้มากหรือมาก
ทีสุดเพือนํามาใช้ศึกษาในรอบทีสาม ซึงจะทําให้แบบสอบถามสนัลง ทงันีควรกําหนดเกณฑ์การ
วิเคราะห์ทีสามารถตอบสนองจุดมุ่งหมายการวิจัยแต่ควรเลือกเผือเอาไว้ เช่น หากสนใจศึกษา
เฉพาะแนวโน้มระดบั 3.5 ผู้วิจยัควรเลือกแนวโน้มทีมีคา่ตงัแต ่3.25 ขึนไป เพราะแนวโน้มทีเลือก



49 

 

 

เผือไว้นีอาจมีคา่เพิมในรอบทีสาม แตห่ากลดลงหรือเพิมไม่ถึง 3.5 ก็ตดัทิงออกไป หรืออาจเลือก
เฉพาะแนวโน้มทีเกือบถึงเกณฑ์มาทํา EDFR รอบสดุท้าย  

การสรุปผลในการเขียนรายงานการวิจยั EDFR นอกจากแนวโน้มทีเป็นไปตาม
เกณฑ์ซงึสว่นใหญ่จะเลือกเฉพาะแนวโน้มทีมีความเป็นไปได้ระดบัตงัแต ่3.5 ขนึไป ผู้วิจยัสามารถ
นําผลวิเคราะห์จากรอบทีสอง  โดยเลือกแนวโน้มในระดับปานกลางค่อนข้างสูงมาประกอบ 
การพิจารณารายงานและอภิปรายผลได้ กล่าวได้ว่ารูปแบบและระเบียบวิธีการวิจยัแบบ EDFR  
จะตอบสนองปรัชญาและแนวคิดพืนฐานของอนาคตนิยมทีมีความยืดหยุ่นสงูภายใต้ระบบทีเป็น
ระบบและเน้นความเป็นองค์รวม ซึงสามารถตอบสนองและสอดคล้องธรรมชาติของมนุษย์และ
ความเป็นไปในสังคม โดยไม่ได้สร้างอุดมคติหรืออุดมการณ์ของการวิจยัทีอยู่กับที เป็นระเบียบ 
วิธีวิจยัทีเป็นระบบมากทีสดุภายใต้สถานการณ์ทีไมม่นัคงและมีการเปลียนแปลงตลอดเวลา 

จากเทคนิคการวิจยัอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 
ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า หลักการของเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR เป็นการผสมผสานเทคนิค 
การวิจยัแบบ Delphi และ EFR ขนัตอนของการวิจยัจะคล้ายกบัวิธีของ Delphi แตจ่ะมีความยืดหยุ่น
มากกว่า โดยเริมต้นจากการสมัภาษณ์โดยใช้เทคนิคทีปรับปรุงมาจากวิธีการสมัภาษณ์แบบ EFR 

และนําข้อมูลทีได้ไปวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพือนําไปสร้างเครืองมือ เช่น แบบสอบถาม และ 
จะส่งแบบสอบถามไปให้ผู้ เชียวชาญตอบอีกครัง เพือกรองความคิดเห็นของกลุ่มผู้ เชียวชาญและ
หาฉันทามติ โดยการทําซําประมาณ  2 – 3 ครัง แล้วจึงวิเคราะห์ข้อมูลเพือหาแนวโน้มทีมี  
ความเป็นไปได้และสอดคล้องภายในกลุ่มผู้ เชียวชาญและสรุปเขียนเป็นภาพอนาคต เพือศึกษา 
หาความเป็นไปได้และคาดการณ์แนวโน้มทีนา่จะเกิดขนึของเรืองทีสนใจ 

ผู้วิจยัจะนําเทคนิคการวิจยัอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 
มาใช้ในการดําเนินงานกระบวนการวิจัย เพือสกัดแนวโน้มตวับ่งชีความเสียงในการบริหารงาน 
เชิงระบบของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยแบง่ขนัตอนการทํา EDFR ออกเป็น 
6 ขนัตอนย่อย ดงันี การกําหนดและเตรียมผู้ ให้ข้อมูลหลัก การสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักตาม
เทคนิค EFR (EDFR ครังที 1) การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลู การสร้างแบบสอบถาม  การส่ง
แบบสอบถามให้ผู้ ให้ข้อมูลหลกัตอบ (EDFR ครังที 2) และการเขียนแนวโน้มตวับ่งชีความเสียง 
โดยตดัแนวโน้มในแบบสอบถามทีมีความเป็นไปได้ในระดบัตําออกโดยพิจารณาจากคา่ Median 

ทีตําว่าระดบั 3.5 และตดัแนวโน้มในแบบสอบถามทีไม่มีความสอดคล้องของคําตอบ จากค่า  
Interquartile Range (Q3-Q1) ทีมากกวา่ 1.5 
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5. ทฤษฎีระบบ (System Theory) 

5.1 ความหมายของระบบ 

นกัวิชาการหลายทา่นอธิบายความหมายของคําวา่ระบบ (System) ไว้ดงันี 
จนัทรานี สงวนนาม (2553: 95) ให้ความหมายว่าระบบคือ องค์ประกอบต่างๆ  

ทีรวมกันเป็นกลุ่ม มีความสัมพันธ์ระหว่างกันและมีความเป็นอันหนึงอันเดียวกัน เพือให้ได้
ผลสําเร็จตามความเป้าหมายขององค์การ 

ซามูเอล ซี. เซอร์โต (2549: 28) ให้ความหมายว่าระบบคือ กลุ่มของส่วนต่างๆ 
ทีพงึพาอาศยักนั ร่วมกนัทํางานเป็นหนงึเดียวกนั เพือจดุประสงค์บางประการ 

เนตร์พณัณา ยาวิราช (2553: 18) ให้ความหมายว่าระบบคือ ส่วนประกอบตา่งๆ  
ขององค์การทีมารวมกนัและทําให้องค์การบรรลวุตัถปุระสงค์ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, สมชาย หิรัญกิตติ และธนวรรธ ตงัสินทรัพย์ศิริ (2550: 57)  
ให้ความหมายว่าระบบคือ กลุ่มขององค์ประกอบทีเกียวข้องกันโดยมีเป้าหมายเพือให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ร่วมกนัทกุระบบ 

Robbins and others (2006: 54) ให้ความหมายว่าระบบคือ องค์ประกอบทีมี 
ความเกียวข้องสมัพนัธ์กนั ซงึมีการกําหนดวิธีการปฏิบตัเิพือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ 

จากความหมายของระบบข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ระบบ หมายถึง องค์ประกอบ
ตา่งๆ ขององค์การทีมีความสมัพนัธ์กนั มีการทํางานร่วมกนัเพือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์การ
ทีกําหนดไว้ 

5.2 คุณลักษณะของระบบ 

อมัพร ธํารงลกัษณ์ (2553: 54-55) อธิบายคณุลกัษณะของระบบไว้ 2 ลกัษณะ 
คือระบบประกอบด้วยองค์ประกอบทีมีความเชือมโยงกัน  แต่ละองค์ประกอบจะส่งผลต่อ
องค์ประกอบอืนๆ และทกุองค์ประกอบต้องพึงพาอาศยักนั ดงันนัการศกึษาระบบจึงต้องทําความ
เข้าใจในองค์รวม (Holistic View) การพิจารณาแตล่ะองค์ประกอบแยกออกจากกนัจะไม่สามารถ
นํามาอธิบายระบบทีเป็นองค์รวมหนึงเดียวกนัได้ ลกัษณะของระบบอีกหนึงรูปแบบคือ การแจกแจง
หน้าทีในระบบย่อย (Differentiation) ซึงจะช่วยในการเพิมความชํานาญเฉพาะด้านของแต่ละ
องค์ประกอบประกอบของระบบ และเมือมีการแจกแจงหน้าทีในระบบย่อยจึงมีความจําเป็นต้อง
ประสานและเชือมโยงองค์ประกอบตา่งๆ รวมกนัขนึมาเป็นองค์การในทีสดุ  

นอกจากนีระบบยังมีคุณลักษณะสําคัญ 2 ประการ ประการแรกคือ ระบบ
ประกอบด้วย ระบบย่อยๆ (Subsystem) มีการแบง่ลําดบัชนัตามความซบัซ้อนและความสมบรูณ์ 

โดยระบบทีอยู่สูงจะประกอบด้วยระบบทีอยู่รองลงมาในลกัษณะเดียวกนั ระบบใหญ่หรือระบบที
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อยู่สูงจะมีความครอบคลุมมากกว่าระบบระดบัล่าง และจะครอบคลมุระบบทงัหมดในระดบัทีอยู่
บนยอดของสายการแบ่ง ลักษณะของระบบประการทีสองคือ ระบบจะมีตัวระบบของมันเอง 
(System Itself) และมีตวัระบบสดุยอด (Super System) ดงันนัการศกึษาระบบต้องทําความเข้าใจ
ว่ากําลงัวิเคราะห์ในส่วนใดและระดบัไหนของระบบ (Level of Analysis) (อมัพร ธํารงลกัษณ์, 
2553: 55-58)  

5.3 ประเภทของระบบ 

นกัวิชาการหลายท่านแบง่ประเภทของระบบออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ระบบปิด
และระบบเปิด ดงันี 

 

ตารางที 6 ประเภทและคณุลกัษณะของระบบ 
 

นักวิชาการ 
คุณลักษณะของระบบปิดและระบบเปิด 

ระบบปิด (closed system) ระบบเปิด (open system) 

เนตร์พณัณา ยาวิราช  
(2553: 18) 

ระบบการดําเนินงานทีไมเ่กียวข้อง 
กบัสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ 
ลกัษณะการทํางานคล้ายกบันาฬิกา 
คือ ดําเนินงานอยูภ่ายในวงขอบเขต
องค์การ โดยไมค่าํนงึถงึสภาพแวดล้อม
ภายนอก 

การดาํเนินงานโดยคํานงึถึง
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ  
ซงึจะมีผลกระทบและมีอิทธิพล 
ตอ่องค์การระบบเปิดเป็นอยา่งมาก 
องค์การควรคํานงึถึงการบริหาร 
ทงัสองระบบควบคูก่นัไป 

อมัพร ธํารงลกัษณ์  
(2553: 18-19) 

ระบบทีไมเ่คยติดตอ่กบัสภาพแวดล้อม
ภายนอกขององค์การและไมแ่สวงหา
ปัจจยันาํเข้าจากภายนอก เช่น  
การสนบัสนนุตอ่นโยบายขององค์การ 
หรือหาลกูค้าเพือรับบริการจากองค์การ
ในทางปฏิบตัจิะไมพ่บวา่องค์การใดม ี

ลกัษณะดงักลา่ว ดงันนั จงึไมม่กีารนํา
ทฤษฎีระบบปิดมาใช้ในการศกึษา
องค์การ 

ระบบขององค์การทีเห็นอยูท่วัไป 
ในสงัคมเป็นระบบเปิดมีความยืดหยุน่
สงู เพราะต้องติดตอ่กบัสภาพแวดล้อม
ภายนอกทีเปลยีนแปลงอยูต่ลอดเวลา
ด้วยการรับปัจจยันําเข้าจากภายนอก
นําเข้าสูก่ระบวนการแปรสภาพให้
ได้ผลผลติตามทีกําหนดไว้และได้รับ
ข้อมลูป้อนกลบัซงึเป็นผลจากการผลติ
มาแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทํางาน
ให้ดีขนึ 
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ตารางที 6 ประเภทและคณุลกัษณะของระบบ (ตอ่) 
  

นักวิชาการ 
คุณลักษณะของระบบปิดและระบบเปิด 

ระบบปิด (closed system) ระบบเปิด (open system) 

ซามเูอล ซี. เซอร์โต 
(2549: 28) 

ระบบทีไมไ่ด้รับอิทธิพลและไมม่ีปฏิกิริยา
โต้ตอบกบัสงิแวดล้อม สว่นใหญ่เป็น
ระบบเครืองจกัรกลทีถกูกําหนดกิจกรรม
ไว้ตายตวัโดยไมต้่องคํานงึถงึสงิแวดล้อม 

ระบบทีมีปฏิกิริยาโต้ตอบกบั
สงิแวดล้อมอยา่งตอ่เนือง  
 

 

จากตารางที 6 สามารถอธิบายได้ว่า ระบบแบง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ระบบ
ปิดและระบบเปิด ระบบปิด คือ ระบบทีไม่ได้รับอิทธิพลและไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบกับสิงแวดล้อม 
ระบบเปิด คือ ระบบทีมีปฏิกิริยาโต้ตอบกบัสิงแวดล้อม องค์การในปัจจบุนัถกูจดัอยู่ในระบบเปิด 
เนืองจากองค์การมีความยืดหยุ่น มีการติดต่อกับสภาพแวดล้อมภายนอกทีเปลียนแปลง 
อยู่ตลอดเวลาด้วยการรับปัจจยันําเข้าจากภายนอก นําเข้าสู่กระบวนการแปรสภาพให้ได้ผลผลิต
ตามทีกําหนดไว้ และได้รับข้อมูลป้อนกลบัซึงเป็นผลจากการผลิต มาแก้ไขปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานให้ดีขนึ 

5.4 องค์ประกอบของระบบ 

จนัทรานี สงวนนาม (2553: 95) อธิบายว่า ระบบประกอบด้วยส่วนประกอบที
สําคญั 4 องค์ประกอบ ดงันี 

 

 

 

 

ภาพที 8 องค์ประกอบของวิธีระบบ  
ทีมา: จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา , พิมพ์ครังที 3 

(นนทบรีุ: บุ๊ค พอยท์, 2553), 95. 

 

จากภาพที 8 สามารถอธิบายได้วา่ ระบบประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ 
ปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลลัพธ์ (Product or Output) และ ผลกระทบ 

(Outcome or Impact) โดยปัจจัยนําเข้าหรือทรัพยากรทางการบริหารทุกด้าน เช่น บุคลากร  

ปัจจยันําเข้า 
(Input) 

กระบวนการ 
(Process) 

ผลลพัธ์  
(Output) 

ผลกระทบ 
(Outcome) 
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งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การบริหารจัดการ และแรงจูงใจ (Motivations) เป็นจุดเริมต้นและ 
เป็นปัจจยัสําคญัในการดําเนินงานขององค์การ โดยนําปัจจยันําเข้ามาใช้ในการดําเนินงานร่วมกนั
อย่างเป็นระบบเพือให้ปัจจยัเหล่านนัเข้าไปสู่กระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การบริหาร
การจดัการ การนิเทศ การวดั การประเมินผล และการติดตามตรวจสอบ และจะได้ผลลพัธ์ซึงเป็น
ผลทีเกิดจากการนําปัจจัยนําเข้ามาใช้ในกระบวนการหรือการปฏิบัติ เพือให้เกิดประสิทธิผล  
ตามเป้าหมายทีกําหนดไว้ และผลกระทบซึงเป็นผลทีเกิดขนึภายหลงัจากผลลพัธ์ทีได้โดยอาจเป็น
ผลทีคาดหมายไว้หรือไมไ่ด้คาดหมายไว้ก็ได้ 

วิเชียร วิทยอดุม (2553: 25) อธิบายว่า ระบบประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
ปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการแปรสภาพ (Conversion Process) ปัจจัยนําออก (Output) 

สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) และข้อมลูป้อนกลบั (Feedback) ดงันี 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 9  ทฤษฎีระบบ 

ทีมา: วิเชียร วิทยอดุม, องค์การและการจัดการ (กรุงเทพฯ: ธนธชัการพิมพ์, 2553), 25. 

 

จากภาพที 9 สามารถอธิบายได้ว่า ระบบประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
ปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการแปรสภาพ (Conversion Process) ปัจจัยนําออก (Output) 

กระบวนการแปรสภาพ 
(Conversion Process) 

ปัจจยันําออก 
(Output) 

ปัจจยันําเข้า 
(Input) 

วตัถดุิบ คน การเงิน
ข้อมลูข่าวสาร 

เทคโนโลยี ผลิตภณัฑ์และบริการ (ผลผลิต) 
กําไรหรือขาดทนุ พฤติกรรมของ
พนกังาน ข้อมลูข่าวสารเพิมเติม 

สิงแวดล้อมภายใน (Internal 
Environment) 

สภาพการทํางาน โครงสร้างขององค์การ

ข้อมลูป้อนกลบั 
(Feedback) 

สิงแวดล้อมภายนอก 
(External 

Environment) 

สงัคม กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาด  
การบริหาร แรงกดดนัของรัฐบาล  

องค์การอืนๆ 
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สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) และข้อมลูป้อนกลบั (Feedback) โดยระบบ
เป็นขนัตอนในการนําปัจจยันําเข้า เข้าสู่กระบวนการแปรสภาพ และจะเปลียนปัจจยันําเข้าให้เป็น
ปัจจัยนําออก หลังจากนันปัจจัยนําออกจะถูกป้อนกลับมาสู่สภาพแวดล้อมภายนอกอีกครัง 
สภาพแวดล้อมเหล่านีมีผลกระทบต่อระบบขององค์การทงัทางตรงและทางอ้อม ผู้บริหารจึงต้อง
ตงัเป้าหมายและวตัถุประสงค์ขององค์การ และกําหนดลักษณะของผลลพัธ์ซึงเป็นปัจจยัตดัสิน  
การอยู่รอดขององค์การ หรืออาจนําข้อมูลป้อนกลับทีได้มาพฒันาวิธีการเลือกปัจจยันําเข้าและ
กระบวนการ แปรสภาพให้มีความเหมาะสมมากยิงขนึ 

สุนทร โคตรบรรเทา (2552: 93-95) และ ศิริวรรณ เสรีรัตน์, สมชาย หิรัญกิตติ 
และธนวรรธ ตังสินทรัพย์ศิริ (2550: 57-59) อธิบายว่า องค์การเป็นระบบทีประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบทีมีความเกียวข้องกนั ได้แก่  

องค์ประกอบทีหนึง ปัจจัยนําเข้าหรือปัจจัยป้อน (Input) หรือทรัพยากรของ
องค์การ (Organizational Resources) หรือทรัพยากรการบริหาร (Management Resources) 

เชน่ บคุคล อปุกรณ์ เงิน และข้อมลู  
องค์ประกอบทีสอง กระบวนการแปรสภาพในการบริหารหรือกระบวนการแปรรูป 

(Transformation Process)  
องค์ประกอบทีสาม ผลผลิต (Output) เชน่ ผลิตภณัฑ์และการบริการ  
องค์ประกอบทีสี การป้อนกลบัหรือข้อมลูย้อนกลบั (Feedback) 

องค์ประกอบทีห้า สภาพแวดล้อม (Environment) เช่น แรงผลักดนัจากสังคม 
การเมือง และเศรษฐกิจ  

องค์ประกอบของระบบทงั 5 ด้าน มีกระบวนการดําเนินงานโดยเริมจากปัจจัย
นําเข้าซึงเป็นทรัพยากรทีนําเข้าสู่ระบบการบริหารขององค์การ เพือเพิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทํางาน และแปรสภาพออกมาเป็นผลผลิต เพือตอบสนองความต้องการของ
ตลาดและบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ  หลังจากนันองค์การจะนําข้อมูลป้อนกลับทีเกิดจาก
ผลลพัธ์และกิจกรรมต่างๆ ขององค์การไปใช้ปรับปรุงปัจจยันําเข้าและกระบวนการแปรสภาพใน
การบริหารเพือให้ได้ผลลพัธ์ทีดีขนึ  
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ภาพที 10 แนวคดิเชิงระบบขององค์การ (A System View of The Organization) 

ทีมา:  ศิริวรรณ เสรีรัตน์, สมชาย หิรัญกิตติ และธนวรรธ ตังสินทรัพย์ศิริ , การจัดการและ
พฤตกิรรมองค์การ (กรุงเทพฯ: ไดมอนด์ อิน บสิสิเนส เวิร์ล, 2550), 58. 

 

จากภาพที 10 สามารถอธิบายได้ว่า ระบบ หมายถึง องค์ประกอบต่างๆ ของ
องค์การทีมีความสมัพนัธ์กนั มีการทํางานร่วมกนัเพือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์การทีกําหนดไว้ 
ระบบประกอบด้วยองค์ประกอบสําคญั 5 ด้านโดยแต่ละด้านมีความเชือมโยงกันและอาจส่งผล
กระทบต่อด้านอืน ได้แก่ ปัจจัยนําเข้าหรือทรัพยากรการบริหาร กระบวนการแปรสภาพในการ
บริหาร ปัจจัยนําออกหรือผลผลิต สภาพแวดล้อมภายนอก  และข้อมูลป้อนกลับ ระบบการ
ดําเนินงานขององค์การจะเริมต้นจากการรับทรัพยากรนําเข้าจากสภาพแวดล้อมภายนอก โดยมี
กระบวนการแปรสภาพปัจจยันําเข้าเพือเปลียนปัจจยันําเข้าขององค์การให้เป็นปัจจยันําออก และ
ปัจจยันําออกเหลา่นนัจะถกูป้อนกลบัมาสูส่ภาพแวดล้อมภายนอกอีกครัง ซึงองค์การอาจนําข้อมลู
ป้อนกลับทีได้มาหาวิธีพัฒนาปัจจัยนําเข้าและกระบวนการแปรสภาพขององค์การให้มีความ
เหมาะสมมากยิงขนึ  

ผู้ วิจัยจะนําทฤษฎีระบบมาใช้กําหนดขอบเขตการศึกษาเอกสารและงานวิจัย 

ปัจจัยนําเข้า:  
ทรัพยากรขององค์การหรือ

ทรัพยากรการบริหาร 
ทรัพยากรทางกายภาพ (วตัถดุบิ) 
ทรัพยากรมนษุย์ 
ทรัพยากรทางการเงิน (ทนุ) 
ทรัพยากรข้อมลู 
เทคโนโลยี 
อืนๆ 

 

กระบวนการ 
แปรสภาพในการบริหาร 

กิจกรรมการทํางานของพนกังาน 
กิจกรรมการบริหารจดัการ
เทคโนโลยีและวิธีการปฏิบตัิงาน 
กิจกรรมการผลิต 
อืนๆ 
 

ผลผลิต 
ผลิตภณัฑ์และบริการ 
ผลลพัธ์ด้านการเงิน (กําไรและ
ขาดทนุ) 
ผลลพัธ์การดําเนินงานของพนกังาน 
ความพงึพอใจของลกูค้า 
อืนๆ 

 
 

การป้อนกลบั 

สภาพแวดล้อม 

สภาพแวดล้อม 

ระบบ 
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ทีเกียวข้อง  และเป็นกรอบการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในการทํา EDFR เพือหาแนวโน้ม  
ตวับ่งชีความเสียงการบริหารงานเชิงระบบของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

โดยการกําหนดตวับ่งชีความเสียงตามองค์ประกอบของระบบทงั 4 ด้าน ได้แก่ ความเสียงด้าน
บริบท ความเสียงด้านปัจจยันําเข้า ความเสียงด้านกระบวนการ และความเสียงด้านผลผลิตและ
ผลลพัธ์ การศึกษาตวับ่งชีความเสียงตามทฤษฎีระบบยงัแสดงให้เห็นว่าหากระบบใดระบบหนึง
ขององค์การมีการเปลียนแปลง อาจสง่ผลกระทบตอ่ความเสียงการดําเนินงานด้านอืนได้ด้วย 

 
6. ฟลีสแคปปา (Fleiss Kappa) 

Schaer, Mayr and Mutschke (2010) อธิบายไว้ว่า Fleiss Kappa เป็นสถิติทีพฒันา
มาจากสตูรการคํานวณสมัประสิทธิแคปปาของโคเฮน ซึงใช้วดัระดบัความสอดคล้องในการตดัสิน
ของผู้ ให้ข้อมูลหลัก 2 คน โดย Fliess Kappa ใช้วัดระดับความสอดคล้องในการตัดสินของ  
ผู้ประเมินหรือผู้ ให้ข้อมูลหลักทีมากกว่า 2 คนขึนไป เกณฑ์การประเมินและแปลผลค่า Fliess 

Kappa มีคา่ตงัแต ่-1 ถึง 1 โดยคา่ทีเข้าใกล้ 1 หมายถึงมีความสอดคล้องกนั และคา่ทีเข้าใกล้ -1 

หมายถึงมีความขดัแย้งกนั สามารถคํานวณหา Fliess Kappa โดยใช้สมการดงัตอ่ไปนี 

 

 

 

เมือ 

 

 

 

 

โดยที 

 แทน คา่ Fleiss Kappa 

  แทน คา่ความสอดคล้องในการตดัสินของผู้ให้ข้อมลูหลกั 

.  แทน คา่ความสอดคล้องในการตดัสินทีใช้เป็นมาตรฐาน 

 แทน จํานวนของตวับง่ชีความเสียงทงัหมด 

 แทน จํานวนของผู้ให้ข้อมลูหลกัทีเห็นสอดคล้องในแตล่ะตวับง่ชีความเสียง 
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 แทน จํานวนของการแบง่ระดบัความคดิเห็น 

 แทน จํานวนของผู้ให้ข้อมลูหลกัในแตล่ะตวับง่ชีความเสียงทีมีความเห็น
สอดคล้องในแตล่ะระดบัความคดิเห็น 

Landis and Koch (1977: 159 - 174) ได้สรุปเกณฑ์การประเมินและแปลผลค่า 

Fleiss Kappa ไว้ดงันี 

 

ตารางที 7 เกณฑ์การประเมินและแปลผลคา่สมัประสิทธิ Fleiss Kappa 

 

ค่าสัมประสิทธิแคปปา(K) ระดับความสอดคล้อง 
< 0.00 น้อยทีสดุ 

0.00-0.20 น้อย 
0.21-0.40 พอใช้ 
0.41-0.60 ปานกลาง 
0.61-0.80 มาก 

0.81-1.00 มากทีสดุ 

 

ทีมา: J. Richard Landis and Gary G. Koch. “The Measurement of Observer Agreement 

for Categorical Data,” Biometrics 33, 1 (1977): 159 - 174. 

 

จากตารางที 7 สามารถอธิบายได้ว่า ถ้าคา่ Fleiss Kappa น้อยกว่า 0 ความสอดคล้อง
อยู่ในระดบัน้อยทีสุด ถ้าค่า Fleiss Kappa อยู่ระหว่าง 0-0.20 ความสอดคล้องอยู่ในระดบัน้อย 
ถ้าค่า Fleiss Kappa อยู่ระหว่าง 0.21-0.40 ความสอดคล้องอยู่ในระดบัพอใช้ ถ้าค่า Fleiss 

Kappa อยู่ระหว่าง 0.41-0.60 ความสอดคล้องอยู่ในระดบัปานกลาง ถ้าค่า Fleiss Kappa อยู่
ระหว่าง 0.61-0.80 ความสอดคล้องอยู่ในระดบัมาก และถ้าคา่ Fleiss Kappa อยู่ระหว่าง 0.81-1.00 

ความสอดคล้องอยูใ่นระดบัมากทีสดุ 
ผู้วิจยัจะนํา Fleiss Kappa มาใช้เป็นเกณฑ์วดัความเชือมนัของตวับง่ชีความเสียงใน

การบริหารงานเชิงระบบซึงเป็นขนัตอนวิจยักระบวนการสดุท้าย โดยพิจารณาหาความสอดคล้อง
เชิงเนือหาของตวับง่ชีความเสียงจากการตดัสินใจของผู้ให้ข้อมลูหลกัจํานวน 5 คน  
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7. งานวิจัยทีเกียวข้อง 
ชยัยุธ มณีรัตน์ และดวงใจ ชนะสิทธ์ (2557) ได้วิจัยเกียวกับการบริหารความเสียง

ด้านการจัดการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กลุ่มตวัอย่างคือ
อาจารย์ผู้สอนในคณะครุศาสตร์จํานวน 52 คน เครืองมือทีใช้ในการวิจยัคือแบบสอบถาม สถิติที
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี คา่ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ ผลการวิจัย
พบว่า การสํารวจและวิเคราะห์ความเสียงด้านการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์มีความเสียง
ระดบัสูงมากในด้านวิธีการสอน ลกัษณะของผู้สอน การให้คําปรึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
จดัการทรัพยากรบคุคล การวดัและประเมินผลในการจดัการเรียนการสอน และการตดิตอ่สือสาร  

งานวิจยัของชยัยุธ มณีรัตน์ และดวงใจ ชนะสิทธ์ เป็นประโยชน์กบังานวิจยัในครังนี
คือ ทําให้ทราบว่าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม มีความเสียงในด้านวิธีการสอน 
ลกัษณะของผู้สอน การให้คําปรึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ การจดัการทรัพยากรบุคคล การวัด
และประเมินผลในการจดัการเรียนการสอน และการติดต่อสือสาร ซึงเป็นประโยชน์ต่อการนํามา
ประเมินและวิเคราะห์ความเสียงในด้านการจดัการเรียนการสอน 

วรสิทธิ รัตนวราหะ และคนอืนๆ (2556) ได้วิจยัเกียวกบัองค์ประกอบและตวับง่ชีด้าน
การจัดการดําเนินงานของสถาบนัเอกชน รูปแบบการวิจยัเป็นเชิงสํารวจ มีวิธีดําเนินการวิจยั  3 
ขนัตอน ดงันี ขนัตอนทีหนึง การศึกษาองค์ประกอบ โดยศึกษาวิเคราะห์สงัเคราะห์เอกสารและ
งานวิจยัทีเกียวข้องได้ 5 องค์ประกอบหลกั นํามากําหนดเป็นกรอบแนวคิดงานวิจยั ขนัตอนทีสอง 
การวิเคราะห์องค์ประกอบโดยขยายความองค์ประกอบหลกัเป็น 23 องค์ประกอบย่อย และ 131 

ตวับ่งชีปัจจัยเสียง สร้างเครืองมือวิจยัเป็นแบบสอบถาม ตรวจสอบความเทียงตามเนือหาและ
ทดสอบความเชือมนั ดําเนินการเก็บข้อมูลกับผู้บริหารและอาจารย์สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได้
จํานวน 401 คน นํามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ โดยสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีวิเคราะห์
องค์ประกอบหลัก หมุนแกนองค์ประกอบแบบออโธโกนอลด้วยวิธีแวริแมกซ์ กําหนดจํานวน
องค์ประกอบใหม่ได้ 9 องค์ประกอบและ 65 ตวับง่ชีปัจจยัเสียง และขนัตอนทีสาม การตรวจสอบ
ความเทียงตรงตามสภาพจริงของตวับง่ชีปัจจยัเสียงโดยเก็บรวบรวมข้อมลูจากสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชนทีมีสภาพมันคงและผู้ ให้ข้อมูลเป็นผู้บริหารทีรับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสียง 
จํานวน 35 คน วิเคราะห์ข้อมลูโดยการเปรียบเทียบคา่เฉลียกบัเกณฑ์ระดบัมาก (μ= 3.50) แปล
ความหมายคา่เฉลียแบบอิงเกณฑ์โดยใช้การทดสอบคา่ที ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบและตวับง่ชี 
ปัจจยัเสียงด้านการจดัการดําเนินงานของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน มี 9 องค์ประกอบ 65 ตวับง่ชี



59 

 

 

ปัจจยัเสียง อธิบายค่าความแปรปรวนสะสมการบริหารการเปลียนแปลง 11 ตวับ่งชี ความเสียง
ด้านการพัฒนานักศึกษา 8 ตวับ่งชี ความเสียงด้านศิลปวัฒนธรรม 7 ตวับ่งชี ความเสียงด้าน
นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั 7 ตวับง่ชี ความเสียงด้านคณุภาพงานวิจยั 5 ตวับง่ชี ความเสียง
ด้านระบบสาธารณปูโภคและการป้องกนัสาธารณภยั 6 ตวับง่ชี ความเสียงด้านวฒันธรรมองค์การ 
4 ตวับง่ชี และความเสียงด้านการประชาสมัพนัธ์ 3 ตวับง่ชี โดยตวับง่ชีปัจจยัเสียงด้านการจดัการ
ดําเนินงานของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนทีมีความเทียงตรงตามสภาพจริง จํานวน 51 ตวับง่ชี  

งานวิจยัของวรสิทธิ รัตนวราหะ และคนอืนๆ เป็นประโยชน์กับงานวิจยัในครังนี คือ 
ทําให้ทราบวา่ สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนมีความเสียงด้านกลยทุธ์ ด้านการบริหารการเปลียนแปลง 
ความเสียงด้านการพฒันานกัศึกษา ความเสียงด้านศิลปวฒันธรรม ความเสียงด้านนโยบาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ความเสียงด้านคุณภาพงานวิจัย ความเสียงด้านระบบสาธารณูปโภคและ  
การป้องกนัสาธารณภยั  ความเสียงด้านวฒันธรรมองค์การ และความเสียงด้านการประชาสมัพนัธ์ 
ซงึเป็นประโยชน์ตอ่การนํามาประเมินและวิเคราะห์ความเสียง 

พนิดา ตนัตอํิานวย (2554) ได้วิจยัเกียวกับ การศกึษาปัจจยักําหนดความเสียงในการ
ดําเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ กรณีศกึษาสํานกังานเลขานกุารคณะวิชา มหาวิทยาลยัศิลปากร
พระราชวงัสนามจนัทร์ ผู้ตอบแบบสอบถามคือ ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา พนกังาน
ในสถาบนัอุดมศึกษา และลูกจ้างชัวคราวสายสนับสนุนทีกําลังปฏิบตัิ ราชการอยู่ในสํานักงาน
เลขานกุารคณะวิชาตา่งๆ ในมหาวิทยาลยัศลิปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ จํานวน 156 คน โดยใช้
คะแนนคา่เฉลียเป็นตวัชีวดัในการประเมินระดบัความเสียง และใช้การวิเคราะห์หาคา่สมัประสิทธิ
สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั เพือทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน และ
ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงาน มีความสัมพันธ์กับความเสียงในการดําเนินงานของ
หนว่ยงานภาครัฐ  ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานทีส่งผลตอ่ความเสียง
ในการดําเนินงานมากทีสุด ได้แก่ ความเสียงทีเกิดจากกระบวนการดําเนินการภายใน คน และ
ระบบ ตามลําดบั ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานทีส่งผลตอ่ความเสียงในการดําเนินงาน
มากทีสุด ได้แก่ ความเสียงจากภาวการณ์แข่งขัน ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ และภัยธรรมชาติ
ตามลําดบั โดยการดําเนินงานทีมีความเสียงมากทีสดุ คือ การวางแผน และการจดัการทรัพยากร
มนษุย์ การนํา และ การควบคมุ ตามลําดบั 

งานวิจยัของพนิดา ตนัติอํานวย เป็นประโยชน์กบังานวิจยัในครังนีคือ ทําให้ทราบว่า
ความเสียงในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มีปัจจยัเสียงหลายด้าน โดยเกิดจากปัจจยัด้าน
สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน และด้านสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงาน  ซึงเป็นประโยชน์ 
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ตอ่การประเมินและวิเคราะห์ความเสียง 
อมร มะลาศรี (2554) ได้วิจยัเกียวกบั การพฒันารูปแบบการประเมินความเสียงทาง

การศกึษาสําหรับมหาวิทยาลยัราชภฎั โดยใช้กระบวนการวิจยัและพฒันา 4 ขนัตอน ประกอบด้วย 

ขนัตอนทีหนงึ การวิเคราะห์และสงัเคราะห์องค์ประกอบการประเมินความเสียง ความเสียง ตวับง่ชี
ความเสียงและเกณฑ์การประเมินความเสียง โดยศกึษาเอกสาร ตํารา บทความ รายงานการวิจยั 
และฐานข้อมูลต่างๆ สัมภาษณ์ผู้ทรงคณุวุฒิด้านการบริหารจดัการความเสียงและผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ ขันตอนทีสอง การสร้างรูปแบบการประเมินและคู่มือการใช้รูปแบบการ
ประเมินจากสารสนเทศทีได้จาก ขนัตอนที 1 และตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของร่างรูปแบบการประเมินด้วยผู้ทรงคณุวุฒิ 9 คน โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการประชุมอภิปราย
แบบ MACR ขนัตอนทีสาม การทดลองใช้รูปแบบการประเมินในมหาวิทยาลยัราชภฎั 4 แห่ง และ
ขนัตอนทีสี การประเมินรูปแบบการประเมิน โดยกลุ่มผู้ เกียวข้องกบัการทดลองใช้รูปแบบ 28 คน 
เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูครังนี ประกอบด้วย แบบสมัภาษณ์และแบบสอบถาม สถิติที
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูประกอบด้วยสถิติพืนฐาน ได้แก่ คา่เฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน มธัยฐาน 
และพิสยัระหว่างควอไทล์ และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติทดสอบ The Mann-Whitney U-Test 

และ The Kruskal-Wallis Test ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบการประเมินความเสียงทางการศกึษา
สําหรับมหาวิทยาลยัราชภัฎประกอบด้วย 3 กระบวนการ คือ การระบุความเสียงเชิงระบบ การ
วิเคราะห์ตวับง่ชีความเสียงเชิงระบบ และการประมาณระดบัความเสียง โดยมีองค์ประกอบหลกั
ของการประเมิน คือ พนัธกิจของมหาวิทยาลยัราชภฎั 7 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการผลิตบณัฑิต 
ด้านการวิจยั ด้านการบริการวิชาการแก่สงัคม ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม ด้านการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ด้านการศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอัน
เนืองมาจากแนวพระราชดําริ และด้านการบริหารและการพฒันาสถาบนั และองค์ประกอบรองซึง
เป็นองค์ประกอบทีอาจเกิดขึนและส่งผลให้การดําเนินงานตามพนัธกิจไม่บรรลุตามวตัถปุระสงค์
และเป้าหมายทีกําหนด จํานวน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านยทุธศาสตร์ ด้านการดําเนินงาน ด้าน
การเงินงบประมาณ ด้านกฎหมาย  และด้านความปลอดภัย โดยมีจํานวนความเสียง 27

องค์ประกอบ และตวับง่ชีความเสียง 78 ตวับง่ชี  
งานวิจัยของอมร มะลาศรี เป็นประโยชน์กับงานวิจัยในครังนีคือ แสดงให้เห็นการ

พัฒนาตัวบ่งชีความเสียง โดยนําพันธกิจของสถาบันและปัจจัยทีอาจเกิดขึนซึงส่งผลให้การ
ดําเนินงานตามพนัธกิจไมบ่รรลตุามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายทีกําหนดไว้ มาใช้เป็นองค์ประกอบ
ในการประเมินความเสียงของหนว่ยงาน 
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ทิพย์วลัย์ ศรีพนม (2554) ได้วิจยัเกียวกบั การบริหารความเสียงของมหาวิทยาลยัใน
กํากับของรัฐ กลุ่มตวัอย่างคือผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัย
ทักษิณจํานวน 95 คน เครืองมือทีใช้ในงานวิจัยเป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
คา่ความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย คา่ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา่ทีและการวิเคราะห์การ
แปรปรวนทางเดียว โดยมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 ผลการวิจยัพบว่า ผู้บริหารทงั 3 มหาวิทยาลยั 
มีส่วนร่วมกบัการบริหารความเสียงอยู่ในระดบัมากทกุกิจกรรม  ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กร ด้านระบเุหตกุารณ์เพือประเมินความเสียง ด้านการตอบสนองความเสียงและกิจกรรมการ
ควบคมุ และด้านการติดตามผล ยกเว้นด้านระบบสารสนเทศและการสือสาร ในส่วนของระดบั
ความเสียงของมหาวิทยาลยัผู้บริหารทงั 3 มหาวิทยาลยัมีความคิดเห็นเกียวกบัระดบัความเสียง
อยู่ในระดบัปานกลางทุกด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบตัิงาน ด้านการรายงาน และด้าน
กฎหมายและระเบียบ ในสว่นของการบริหารความเสียงผู้บริหารทงั 3 มหาวิทยาลยัมีความคิดเห็น
อยู่ในระดบัมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านวฒันธรรมองค์กร ด้านการรณรงค์การ
ปฏิบัติงานทีมีคุณภาพ และด้านกระบวนการบริหารความเสียง ยกเว้นด้านโครงสร้างการจัด
องค์กร 

งานวิจัยของทิพย์วัลย์ ศรีพนม เป็นประโยชน์กับงานวิจัยในครังนีคือ แสดงให้เห็น
องค์ประกอบในการจดัการความเสียง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมของผู้บริหารกบัการบริหาร
ความเสียง ด้านระดบัความเสียงในด้านต่างๆ และด้านการบริหารความเสียงในการป้องกันและ 
ลดความสญูเสียตา่งๆ ทีอาจจะเกิดขนึ รวมทงักําหนดมาตรการจดัการความเสียงให้อยู่ในระดบัที
ยอมรับได้ เช่น ความเสียงด้านกลยทุธ์ ด้านการปฏิบตัิงาน ด้านการรายงาน ด้านกฎหมายและ
ระเบียบ เป็นต้น 

ดวงนภา มกรานรัุกษ์ (2554) ได้วิจยัเกียวกบั อนาคตภาพของการอาชีวศกึษาไทยใน
ทศวรรษหน้า (พ.ศ.2554-2564) ด้วยกระบวนการวิจยัแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Future 

Research) 6 ขนัตอน ได้แก่ ขนัตอนทีหนงึ การกําหนดและเตรียมผู้ เชียวชาญ โดยแบง่ผู้ เชียวชาญ
ออกเป็น 4 กลุ่ม จํานวน 25 ท่าน ได้แก่ กลุ่มทีกําหนดนโยบายการอาชีวศึกษา 10 ท่าน กลุ่มที
ดําเนินงานตอบสนองนโยบายการอาชีวศึกษา 5 ท่าน กลุ่มนักวิชาการเกียวกับจัดการการ
อาชีวศกึษา 5 ทา่นและกลุม่ผู้ใช้ผลิตทางการอาชีวศกึษา 5 ทา่น ขนัตอนทีสอง การสมัภาษณ์ หรือ 
EDFR รอบที 1 โดยกําหนดกรอบในการสัมภาษณ์ 8 ด้าน ขันตอนทีสาม การวิเคราะห์และ
สงัเคราะห์ข้อมูล โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนือหา ขนัตอนทีสี การสร้างแบบสอบถาม โดยการ
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สร้างเป็นข้อคําถามมาตราประเมินค่าแบบลิเคิท ตังแต่  1-5 จัดประเด็นใหญ่ตามกรอบการ
สมัภาษณ์ 8 ด้าน และจดัประเดน็ยอ่ยจากทกุแนวโน้มทีผู้ เชียวชาญให้สมัภาษณ์ ขนัตอนทีห้า การ
ทํา EDFR รอบที 2 โดยการสง่แบบสอบถามกลบัไปให้ผู้ เชียวชาญ และนําข้อมลูจากแบบสอบถาม
มาวิเคราะห์ในรูปของค่าร้อยละ คา่มธัยฐาน และค่าพิสยัระหว่างควอไทล์  และขนัตอนทีหก การ
เขียนภาพอนาคต เป็นการวิเคราะห์เพือหาแนวโน้มทีเป็นไปได้มากทีสุด  และมาก โดยพิจารณา
จากคา่คะแนนมธัยฐานตงัแต ่3.50-5.00 และแนวโน้มทีมีความสอดคล้องทางความคิดเห็น ของ
กลุ่มผู้ เชียวชาญ โดยพิจารณาจากค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ ทีมีคา่น้อยกว่าหรือเท่ากบั 1.50 รวม
ไปถึงภาพอนาคตทีพงึประสงค์ โดยพิจารณาจากคา่ร้อยละ 85 ขนึไป 

งานวิจยัของดวงนภา มกรานรัุกษ์ เป็นประโยชน์กบังานวิจยัในครังนีคือ แสดงให้เห็น
ถึงกระบวนการวิจัยแบบ EDFR ซึงประกอบด้วย  6 ขันตอน  และการใช้สถิติในการวิจัย
เพือนํามาใช้เป็นเทคนิคในการดําเนินการวิจยั 

กฤตยาวดี เกตวุงศา (2553) ได้วิจยัเกียวกบั ผลกระทบของคณุลกัษณะองค์กรทีมีตอ่
ประสิทธิผลการบริหารความเสียงของสถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศ
ไทย จํานวน 116 คน สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ F-test การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์พหคุูณ
การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์และผลกระทบ พบว่า คุณลักษณะองค์กรด้านการจัดคนเข้าทํางานมีความ 
สมัพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิผลการบริหารความเสียงโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ 
ด้านการบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์ ด้านการช่วยในด้านวางแผนภายในและด้านการแก้ไข
ปัญหาได้ทนัการ คณุลกัษณะองค์กร ด้านโครงสร้างขององค์กรมีความสมัพนัธ์และผลกระทบเชิง
บวกกบัประสิทธิผลการบริหารความเสียง ด้านการบรรลเุป้าหมายและวตัถปุระสงค์ คณุลกัษณะ
องค์กร ด้านระบบและวิธีการปฏิบตังิาน มีความสมัพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิผลการ
บริหารความเสียง ด้านการสร้างความมันคงและลดความผันผวนของรายได้ และคุณลักษณะ
องค์กรด้านทักษะและการทํางานมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิผลการ
บริหารความเสียง ด้านการบรรลเุป้าหมายและวตัถปุระสงค์และด้านการสร้างความมนัคงและลด
ความผนัผวนของรายได้ 

งานวิจยัของกฤตยาวดี เกตวุงศา เป็นประโยชน์กับงานวิจยัในครังนีคือคณุลกัษณะ
องค์กรมีผลกระทบตอ่ประสิทธิผลการบริหารความเสียง ดงันนั ผู้บริหารจะต้องพฒันากระบวนการ
บริหารจัดการองค์กรและกระบวนการบริหารความเสียง โดยให้ความสําคัญกับการปรับปรุง



63 

 

 

คณุลกัษณะองค์กรด้านการจดัคนเข้าทํางาน โครงสร้างขององค์กร ระบบและวิธีปฏิบตัิงานและ
ด้านทกัษะการทํางาน 

อุดม เศษโพธ์, สุรีย์พันธุ์ วรพงศธร และสิริมาส หมืนสาย  (2553) ได้วิจัยเกียวกับ  
การบริหารความเสียง มหาวิทยาลยัรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจงัหวดัเพชรบรูณ์ 
โดยใช้แบบสํารวจเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง 4 กลุ่ม คือ เจ้าหน้าที จํานวน 12 คน บุคลากร 
จ้างพิเศษจํานวน 10 คน นักศึกษาจํานวน 405 คน และอาจารย์จํานวน 70 คน ผลการศึกษา
พบว่าเจ้าหน้าทีมีสภาพปัญหาการบริหารความเสียงอยู่ในระดบัปานกลาง ปัญหาส่วนใหญ่  
เกิดจากทกัษะของผู้ปฏิบตัิงาน ในกลุ่มบุคลากรพิเศษมีสภาพปัญหาการบริหารความเสียงอยู่ใน
ระดับปานกลาง ปัญหาทีพบได้แก่ พืนทีในการปฏิบัติงานมากเกินไปไม่เหมาะสมกับจํานวน
ผู้ปฏิบตัิงานเครืองมือปฏิบตัิงานไม่สมบรูณ์และมีจํานวนไม่เพียงพอ ในกลุ่มนกัศกึษาพบว่าอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ปัญหาทีพบได้แก่การจัดส่งเอกสารตําราเรียนและผลสอบล่าช้า ปัญหาระบบ  
แสกนลายนิวมือ และปัญหาระบบการติดตอ่สือสารระหว่างกบัอาจารย์ทีปรึกษา ในกลุ่มอาจารย์
พบวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง สว่นใหญ่มีปัญหาระบบการเรียนการสอน การให้บริการจากเจ้าหน้าที
อาคารสถานทีและเทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมทวัไป 

งานวิจยัของอดุม เศษโพธ์, สรีุย์พนัธุ์ วรพงศธร และสิริมาส หมืนสาย เป็นประโยชน์
กบังานวิจยัในครังนีคือ ทําให้ทราบถึงสภาพปัญหาการบริหารความเสียงทีเกิดจากการปฏิบตัิงาน
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที และระบบการเรียนการสอน เพือใช้ในการเป็นแนวทางในการพฒันา 
ตวับง่ชีความเสียงในการปฏิบตังิาน และการจดัการเรียนการสอน 

หนงึฤทยั ทิมย้ายงาม (2552) ได้วิจยัเกียวกบั การนําเสนอกลยทุธ์การบริหารความเสียง 
จากการจัดหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยใช้
ข้อมูลจากแบบสอบถามและเอกสารงานวิจยัเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร
หลกัสตูร อาจารย์ผู้สอน และนกัศกึษาหลกัสตูรปริญญาโทและปริญญาเอก จากสถาบนัทีศกึษาทงั 
19 สถาบัน และการสนทนากลุ่มกับผู้ ทรงคุณวุฒิ ซึงประกอบด้วยผู้ บริหารหลักสูตรและ
ผู้ เชียวชาญทางด้านความเสียง ผลการวิจยัพบวา่ ความเสียงของการจัดหลกัสตูรบริหารการศกึษา 
ได้แก่ ความเสียงด้านการเปลียนแปลงกฎระเบียบข้อบงัคบัทีเกิดขึนในอนาคต ความเสียงด้าน 
การปฏิบตัิให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ความเสียงด้านการขาดข้อมูลเกียวกับความจําเป็นของ 
การจดัหลกัสตูร ความเสียงด้านการแขง่ขนัภายในประเทศ ความเสียงด้านการเงิน ความเสียงด้าน 
การขาดเทคโนโลยีทีมีประสิทธิภาพ ความเสียงด้านการจดัการศกึษาไม่ตรงกับความต้องการของ
ผู้ เรียน ความเสียงด้านการจดัโครงสร้างองค์กร ความเสียงด้านการดําเนินงาน ความเสียงด้าน
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ชือเสียงหรือภาพลกัษณ์ ความเสียงด้านผู้บริหารหลกัสตูร และความเสียงด้านผลผลิตและบริการ  
งานวิจยัของหนึงฤทยั ทิมย้ายงาม เป็นประโยชน์กบังานวิจยัในครังนีคือ ความเสียง

ของการจัดหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทยมี  12 

ด้าน โดยแต่ละด้านสามารถนํามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตัวบ่งชีความเสียงในการ  
จดัหลักสูตร ตงัแต่การเตรียมการจัดหลักสูตร การดําเนินงานการจัดหลักสูตร และการติดตาม
ประเมินผลการจดัหลกัสตูร 

ธร สุนทรายุทธ (2550) ได้วิจยัปัจจยัความเสียงภายในและภายนอกทีมีอิทธิพลต่อ
การบริหารจดัการของคณะศกึษาศาสตร์ในมหาวิทยาลยัของรัฐ จํานวน 13 แห่ง โดยปัจจยัความเสียง 
ภายในองค์กร ได้แก่ โครงสร้างนโยบายของคณะ ผลผลิตและบริการ บุคลากร ประสิทธิภาพทาง
การเงิน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ และปัจจัยเสียงภายนอกองค์กร  ได้แก่ สังคมและ
วฒันธรรม นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐกิจ และการเมือง กฎหมาย ผลวิจยัพบว่า 
ปัจจัยความเสียงภายในและความเสียงภายนอกองค์กรมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบริหาร
จดัการของคณะศึกษาศาสตร์ในมหาวิทยาลยัของรัฐ โดยส่วนใหญ่มีความเสียงอยู่ในระดบัน้อย 
ปัจจยัเสียงทีมีความเสียงอยู่ในระดบัมากและมีผลตอ่ความสําเร็จในการบริหารจดัการคือ ปัจจยั
เสียงด้านสงัคมและวฒันธรรม และด้านเศรษฐกิจ 

งานวิจัยของธร สุนทรายุทธ เป็นประโยชน์กับงานวิจัยในครังนีคือ ทําให้ถึงปัจจัย
ความเสียงภายในและภายนอกทีมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการของคณะศึกษาศาสตร์ใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ โดยปัจจัยความเสียงภายในองค์กรได้แก่ โครงสร้างนโยบายของคณะ 
ผลผลิตและบริการ บุคลากร ประสิทธิภาพทางการเงิน วสัดอุุปกรณ์ และการบริหารจดัการ และ 
ปัจจัยเสียงภายนอกองค์กรได้แก่ สังคมและวัฒนธรรม นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เศรษฐกิจ และการเมือง กฎหมาย ซงึเป็นประโยชน์ตอ่การนํามาประเมินและวิเคราะห์ความเสียง 

Rudhumbu (2014) ได้ศกึษาการบริหารความเสียงในองค์การของสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชนในประเทศบอสตาวา วตัถปุระสงค์ของการศึกษานีคือการตรวจสอบว่าสถาบนัอุดมศกึษา
เอกชนในประเทศบอสตาวา มีความเข้าใจและมีการจดัการความเสียงในองค์กรอย่างไร เครืองมือ
ทีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม ซึงเกียวข้องกับการบริหารความเสียงในองค์การด้านการระบุ
ความเสียง การประเมินความเสียง การตอบสนองความเสียง สารสนเทศและการสือสาร และการ
ตดิตามผล  กลุม่ตวัอยา่งคือผู้บริหารและคณบดีของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนจํานวน 24 คน จาก
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนในประเทศบอสตาวา 5 สถาบนั ผลวิจยัพบว่าสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน
ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจการบริหารจัดการองค์การ และไม่มีความชัดเจนในการบริหารความเสียง



65 

 

 

องค์การ ไม่มีการแจ้งนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสียง ไม่มีการระบุความเสียงของ
องค์การ ไม่มีการจดัลําดบัความเสียงและวิธีการจดัการความเสียง ไม่มีผู้ รับผิดชอบการบริหาร
ความเสียงในองค์การโดยเฉพาะ และกระบวนการติดตอ่สือสารไม่มีประสิทธิภาพทําให้ขาดการมี
ส่วนร่วมของพนักงานและผู้ ทีมีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารความเสียงขององค์การ ทําให้เกิด
ชอ่งวา่งในการจดัการความเสียง ในสว่นของปัจจยัเสียงพบวา่ ความไม่มนัคงของแหล่งรายได้ การ
ทีมีนกัศกึษาเข้ามาเรียนน้อย อตัราการลาออกของพนกังานทีสงู การใช้งบประมาณในการควบคมุ
สภาพแวดล้อมทางการศึกษาและการโฆษณาเพือแข่งขันกับสถาบนัอืนสูง อาจทําให้เกิดความ
เสียหายแก่องค์การได้  

งานวิจัยของ Rudhumbu เป็นประโยชน์กับงานวิจัยในครังนีคือ  แสดงให้เห็นถึง
เหตกุารณ์ทีอาจก่อให้เกิดความเสียหายตอ่สถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ในด้านความไม่มนัคง 
ของแหล่งรายได้ การทีมีนกัศกึษาเข้ามาเรียนน้อย พนกังานลาออกสูง การใช้งบประมาณในการ
ควบคมุสภาพแวดล้อมทางการศกึษา และการโฆษณาเพือแขง่ขนักบัสถาบนัอืนสงู  

Lyken-Segosebe and Shepherd (2013) ได้ศกึษาตวับง่ชีความเสียงจากวิทยาลยั
และมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดเล็กทีปิดตวัลงในช่วงสิบปีทีผ่านมา (2004-2013) โดยการรวบรวม
ข้อมูลจากรายงานผลการดําเนินงานย้อนหลงัสองปีของวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัเอกชนขนาด
เล็กทีปิดตวัลงจํานวน 57 สถาบนั แล้วนํามาวิเคราะห์เปรียบเทียบในด้านการสมคัรเข้าเรียนของ
นกัศกึษา รายได้ คา่ใช้จ่าย และสถิติทางด้านการเงิน เพือหาปัจจยัตวับง่ชีความเสียง ผลการศกึษา 
พบว่า วิทยาลยัและมหาวิทยาลยัเอกชนขนาดเล็กทีถูกปิดตวัลงนัน มีปัจจยัเสียง 10 ข้อ คือ 
สถาบันทีมีการสมัครเข้าเรียนน้อย  การเปิดสอนหลักสูตร non-degree มีความเสียงต่อ
สถานการณ์ทางการเงิน สถาบนัทีรับสมัครผู้ เข้าเรียนหลักสูตรนอกเวลาอาจมีความเสียง และ
สถาบันเหล่านีอาจได้รับประโยชน์หากผลักดันให้ผู้ สมัครเรียนหลักสูตรนอกเวลา ให้เรียนใน
หลักสูตรเต็มเวลาได้ การขยายตัวอย่างรวดเร็วของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและหลักสูตร
ประกาศนียบัตร การกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาทีไม่เหมาะสม สถาบันทีมีการพึงพา
คา่ธรรมเนียมการศกึษามากเกินไป คา่ใช้จ่ายในการทีต้องชําระดอกเบียสงู คา่ใช้จ่ายในการลงทนุ
สูง โดยไม่มีความมันคงทางการเงินในระยะยาว สถาบนัทีมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสูงกว่า
รายได้รวมทงัหมด และสถาบนัทีไม่ได้รับการสนับสนุนทีดีจากการงบประมาณบริจาคภายนอก 
และผลตอบแทนการลงทนุไมเ่พียงพอตอ่คา่ใช้จา่ย 

งานวิจยัของ Lyken-Segosebe and Shepherd เป็นประโยชน์กบังานวิจยัในครังนีคือ
แสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ทีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา เช่น 
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จํานวนผู้สมคัรเข้าเรียน การกําหนดอตัราคา่ธรรมเนียมการศกึษา การพึงพารายรับจากคา่ธรรมเนียม
การศกึษา คา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานทีสงู และไมไ่ด้รับการสนบัสนนุจากงบประมาณภายนอก 

Huber (2011) ได้วิจัยเกียวกับ การระบุความเสียงของสถาบันการศึกษาระดับ  
อุดมศึกษาในประเทศอังกฤษ เพือศึกษากลยุทธ์ในการค้นหาและระบุความเสียงทางการศึกษา 
โดยการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ บริหารทีรับผิดชอบในการบริหารความเสียง  
ผลการศึกษาพบว่า มหาวิทยาลยัในประเทศองักฤษส่วนใหญ่มีเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มความเสียง
ออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่ ความเสียงหลกั ความเสียงของตวัองค์การ และความเสียงจากเหตกุารณ์
ภายนอก ในระดบัความเสียงหลกั ประกอบไปด้วย ความเสียงด้านการเรียนการสอนและด้านการ
วิจัย ความเสียงด้านการเรียนการสอนเกิดจากองค์ประกอบทีเป็นบริบทในการจัดการเรียน  
การสอน เช่น ประสบการณ์ทางการสอน การฝึกอบรมให้แก่อาจารย์ไม่เพียงพอ และเทคโนโลยี
ใหมที่นํามาใช้ในการเรียนการสอนยงัไมเ่พียงพอ ความเสียงด้านการวิจยัเกียวข้องกบังบประมาณ
ด้านการวิจยั เช่น ความเหมาะสมของระบบการประเมิน  Research Assessment Exercise (RAE) 

ในระดบัความเสียงของตวัองค์การ เช่น การลงทุนด้านบุคลากรทีผิดพลาด ความล้มเหลวของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การกําหนดกรอบการบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพ ในระดบัความเสียง
จากเหตกุารณ์ภายนอก เป็นความเสียงทีอยู่นอกเหนือการตดัสินใจของมหาวิทยาลยั  เช่น การจดั
อนัดบั ภาวะถดถอยทางการเงิน เป็นต้น 

งานวิจยัของ Huber เป็นประโยชน์กับงานวิจยัในครังนีคือ แสดงให้เห็นว่าการระบุ
ความเสียงของมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษมีเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มความเสียงออกเป็น 3 

ระดบั ได้แก่ ความเสียงหลัก ความเสียงของตวัองค์กร และความเสียงจากเหตุการณ์ภายนอก   
การสามารถระบุความเสียงได้ ทําให้สามารถแก้ไขและวางแผนการจดัการความเสียงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิงขนึ 

Sabri (2011) ได้ศึกษาเรือง การวิเคราะห์ตวัขบัเคลือนทีเป็นอุปสรรคในการจดัการ
ความเสียงในมหาวิทยาลยัเอกชนประเทศจอร์แดน การศึกษาครังนีมีวัตถุประสงค์เพือประเมิน
ความเสียงทีมหาวิทยาลยัเอกชนต้องเผชิญหรือมีแนวโน้มทีจะเกิดขึนในอนาคต โดยใช้การวิจัย 
เชิงคุณภาพศึกษาจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์และการ
อภิปรายกับผู้ ถือหุ้ นและคณะกรรมการของสมาชิกคณะกรรมาธิการ อีกทังคณาจารย์และ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนประเทศจอร์แดน ผลการวิจัยพบว่า มหาวิทยาลัยเอกชน  
ในจอร์แดนต้องเผชิญกับความเสียงด้านกลยุทธ์ ความเสียงด้านการดําเนินงาน ความเสียงด้าน
การปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ความเสียงทางการเงิน ความเสียงด้านชือเสียง ความเสียงด้านระบบ
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การบริการการศึกษา คณุภาพของหลกัสูตร การบริหารจัดการ การแข่งขนัในระดบัภูมิภาคและ
ระหว่างประเทศ และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆ การปฏิบตัิตามมาตรฐานการรับรอง 
ปัญหาด้านการเงิน ปัญหาการรับรู้ทางสังคม การเพิมขึนของปัญหาความรุนแรงของนักศึกษา 
และความท้าทายของจํานวนนกัศกึษา โดยมหาวิทยาลยัเอกชนจําเป็นต้องนําตวับง่ชีความเสียงที
ได้วิเคราะห์ทังหมดมาใช้ในการวางแผนบริหารความเสียง เพือให้การบริหารความเสียงมี
ประสิทธิภาพ 

งานวิจยัของ Sabri เป็นประโยชน์กบังานวิจยัในครังนีคือ แสดงให้เห็นถึงความเสียง
ในการบริหารการศึกษา ซึงประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ ด้านการดําเนินงาน ด้านการปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบอืน ด้านการเงิน ด้านชือเสียง ด้านระบบการบริการการศึกษา ด้านคุณภาพของ
หลกัสตูร ด้านการบริหารจดัการ ด้านการแข่งขนัในระดบัภูมิภาคและระหว่างประเทศ ด้านการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการปฏิบตัิตามมาตรฐานการรับรอง ด้านปัญหาทางการเงิน 
ด้านปัญหาการรับรู้ทางสงัคม ด้านการเพิมขนึของปัญหาความรุนแรงของนกัศกึษา และด้านความ
ท้าทายของจํานวนนกัศกึษา 

Bayaga (2010) ได้ศกึษาเรือง การบริหารความเสียงสถาบนั: การวิเคราะห์ปัจจยัที
เกียวข้องกับการติดตามผลและการรายงานความเสียง โดยวิเคราะห์ความเสียงในมหาวิทยาลยั  
ชนชาติอเมริกันทีอยู่ในพืนทีอีสเทิร์นเคปของประเทศอเมริกาใต้ กลุ่มตวัอย่างคือ คณะกรรมการ
บริหารความเสียงในมหาวิทยาลยัจํานวน 64 คน เครืองมือทีใช้ในการวิจยัคือแบบสอบถาม 5 ข้อ 
ได้แก่ การมีผู้ รับผิดชอบด้านความเสียงมีความสมัพนัธ์กบัการบริหารความเสียงของสถาบนัหรือไม่ 
กระบวนการติดตามและรายงานผลความเสียงมีความสัมพันธ์กับการบริหารความเสียงของ
สถาบนัหรือไม่ การตรวจสอบภายในมีความสมัพนัธ์กบัการบริหารความเสียงของสถาบนัหรือไม่ 
ตวับ่งชีความเสียงทีสําคญัในรายงานการบริหารจดัการความเสียงมีความสมัพนัธ์กับการบริหาร
ความเสียงของสถาบนัหรือไม่ และผู้ตรวจสอบบญัชีภายนอกมีความสมัพนัธ์กบัการบริหารความ
เสียงของสถาบนัหรือไม่ ผลวิจยัพบว่า มหาวิทยาลยัจํานวน 50 เปอร์เซ็นต์ มีการติดตามผลและ
การรายงานความเสียง และอีก 35 เปอร์เซ็นต์ยงัไม่ได้ตดัสินใจและยงัไม่มีแผนการการติดตามผล
และการรายงานความเสียง เจ้าหน้าทีทีเกียวข้องกบัความเสียง ระบบการติดตามและรายงานผล
การบริหารความเสียง ทรัพยากรทีใช้ในการบริหารความเสียง  ตวับง่ชีความเสียง และผู้ตรวจสอบ
ภายนอกเป็นปัจจยัสําคญัทีมีความเกียวข้องกบัการบริหารความเสียงในสถาบนั และถ้าสถาบนัไม่
มีระบบการติดตามและรายงานผลความเสียงจะสง่ผลกระทบตอ่การบริหารความเสียงในสถาบนั 

งานวิจยัของ Bayaga เป็นประโยชน์กบังานวิจยัในครังนีคือ แสดงให้เห็นถึงเหตกุารณ์
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ทีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในด้านการขาดระบบ  
การตดิตามและรายงานผลความเสียงซงึอาจมีผลกระทบตอ่การบริหารความเสียงในสถาบนั 

Helsloot and Jong (2006) ได้ศกึษาการบริหารความเสียงในสถาบนัอดุมศกึษาและ
การวิจยัในประเทศเนเธอร์แลนด์  วตัถุประสงค์ของการศึกษาครังนีคือ เพือศึกษาหาความเสียง
และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาข้อมูลเชิงลึกและพัฒนาเครืองมือต่างๆ เพือให้เกิดประโยชน์  
ตอ่ความปลอดภยั การรักษาความปลอดภยัและการจดัการภาวะวิกฤต จําแนกการศกึษาออกเป็น 
3 ด้านคือ ความปลอดภยัและการรักษาความปลอดภยัในสงัคม (สงัคมขนาดเล็ก) ความปลอดภยั
และการรักษาความปลอดภัยในองค์การ (สถาบนัการศึกษา) และการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลและความรู้ โดยศึกษาจากเอกสาร และสํารวจด้วยแบบสอบถาม การประชุมและการ
สมัภาษณ์  ผลการศึกษาพบว่า ความเสียงในสงัคมคือ การลกัเล็กขโมยน้อย  การข่มขู่ล่วงละเมิด
ทางเพศและความรุนแรง การใช้อาวุธทีเพิมขึน การเกิดปัญหานอกสถาบนั การเกิดปัญหากับ
สถาบนัอืน พฤติกรรมตอ่ต้านสงัคม การดืมเหล้าและใช้ยาเสพติด และการใช้ความรุนแรงเพือข้อ
เรียกร้องทางการเมือง ความเสียงในองค์การคือ ไฟไหม้ การลอบวางเพลิง ความปลอดภยัและการ
รักษาความปลอดภัยในทีทํางาน การฉ้อโกง การบุกเข้ามาขโมยของในอาคาร สภาพอากาศที
รุนแรง โรคติดต่อ และภัยคุกคามจากการก่อการร้าย ความเสียงของข้อมูลและความรู้คือ ภัย
คุกคามต่อโครงสร้างพืนฐานไอซีที เช่น แฮกเกอร์ทีเจาะเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างผิด
กฎหมาย การรวบรวมความรู้เพือวตัถปุระสงค์ทีผิดกฎหมาย การใช้ไอซีทีในทางทีผิด การสญูเสีย
ความรู้จากอบุตัเิหตตุา่งๆ เชน่ ไฟไหม้ และการทจุริตทางปัญญา เป็นต้น 

งานวิจยัของ Helsloot and Jong เป็นประโยชน์กบังานวิจยัในครังนีคือ แสดงให้เห็นถึง
เหตกุารณ์ทีอาจก่อให้เกิดความเสียหายตอ่สถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา ในด้านความปลอดภยั
และการรักษาความปลอดภัยจากปัญหาในสงัคม ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย 
ในสถาบันการศึกษา เช่น ความปลอดภัยจากการใช้งานอาคาร การทุจริต และการรักษาความ
ปลอดภยัของข้อมลูและความรู้ เชน่ ระบบเทคโนโลยี และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  

Culcleasure (2005) ได้ศึกษาเรือง การดําเนินงานด้านการบริหารความเสียงใน
วิทยาลยัและมหาวิทยาลยัเอกชนในรัฐคาโรไลนาเหนือ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวตัถปุระสงค์
เพือประเมินผลกระทบของเหตกุารณ์การก่อการร้ายในประเทศสหรัฐอเมริกาเมือวนัที 11 กนัยายน 
ค.ศ.2001 ทีมีต่อดําเนินการการบริหารความเสียงในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเอกชนใน 
รัฐคาโรไลนาเหนือ และศกึษาปัจจยัทีมีอิทธิพลตอ่การขบัเคลือนให้เกิดการบริหารจดัการความเสียง 
เครืองมือทีใช้ในการวิจยัคือแบบสอบถามทีประกอบด้วย 5 ตอน เพือสํารวจข้อมูลเกียวกับการ
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ดําเนินงานด้านการบริหารจดัการความเสียงทงัก่อนและหลงัเกิดเหตกุารณ์ 11 กันยายน ได้แก่ 
ตอนที 1 การดําเนินการบริหารจดัการความเสียง ตอนที 2 การบริหารจดัการความเสียงด้านธุรกิจ 
ตอนที 3 การบริหารจดัการความเสียงขนัพืนฐานในวิทยาลยั ตอนที 4 ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการ
ขับเคลือนให้เกิดการบริหารจัดการความเสียง  และตอนที  5 เป็นข้อมูลทัวไปของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม โดยส่งแบบสอบถามทางอีเมล์ให้กบัผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงินหรืออธิการบดี
ของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเอกชนในรัฐคาโรไลนาเหนือ จํานวน 36 แห่ง ผลวิจัยพบว่า
เหตกุารณ์การก่อการร้ายในประเทศสหรัฐอเมริกาเมือวนัที 11 กนัยายน ค.ศ. 2001 มีผลกระทบตอ่ 
การบริหารความเสียงของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเอกชนในรัฐคาโรไลนาเหนือ โดยหลัง
เหตุการณ์ 11 กันยายน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเอกชน มีการดําเนินการด้านการบริหาร  
ความเสียงเพิมขนึ และมีการปรับเปลียนนโยบายและการบริหารจดัการ เช่น การตงัทีมการบริหาร
ความเสียง การจัดระบบความปลอดภัย และการเตรียมแผนความพร้อมหากเกิดสถานการณ์
ฉุกเฉิน และปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการขับเคลือนให้เกิดการบริหารความเสียงคือ ทรัพยากร  การ
ปฏิบตัติามกฎระเบียบ ทศันคต ิและความมุง่มนัในการบริหารจดัการ 

งานวิจยัของ Culcleasure เป็นประโยชน์กบังานวิจยัในครังนีคือ ทําให้ทราบถึงปัจจยั
ทีมีอิทธิพลต่อการขับเคลือนให้เกิดการบริหารความเสียง ได้แก่ ทรัพยากร การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ทศันคต ิและความมุง่มนัทีจะบริหารจดัการ 

Harwell (2003) ได้ศึกษาประสิทธิผลของการบริหารจดัการความเสียงในสถาบนั  
อดุมศกึษา การศกึษาครังนีมีวตัถปุระสงค์เพือศกึษาประสิทธิผลของการบริหารจดัการความเสียง
ในสถาบนัอดุมศกึษา เกียวกบั ความรับผิดชอบในทางกฎหมายของนกัการศกึษา ความรับผิดชอบ
โดยทวัไป แนวโน้มของการจดัการความเสียงในสถาบนัอดุมศึกษา และวิธีการบริหารการเปลียนแปลง 
กลุ่มตัวอย่างคือนักบริหารความเสียงจํานวน 20 คน และผู้ เชียวชาญด้านธุรกิจอุตสาหกรรม 
จํานวน 3 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบลกูโซ่ (Snowball Sampling) จากคนทีได้รับรางวลัในด้าน
การบริหารจดัการความเสียงและการประกนัคณุภาพในมหาวิทยาลยั ทงัมหาวิทยาลยัของรัฐและ
มหาวิทยาลยัเอกชน ผลการวิจยัพบว่า สถาบนัอดุมศกึษาให้ความสนใจการบริหารจดัการความเสียง 
สงูขนึ แตมี่วิทยาลยัหรือมหาวิทยาลยัเพียงร้อยละ 10 เท่านนัทีมีนกับริหารความเสียงโดยเฉพาะ  
ทีเหลืออีกร้อยละ 90 เป็นนกับริหารงานทีไม่ได้รับผิดชอบงานการบริหารความเสียงโดยตรง การ
บริหารความเสียงในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยขึนอยู่กับวัฒนธรรมการบริหารความเสียงใน
องค์การ ประสิทธิผลของการบริหารความเสียงในด้านความรับผิดชอบในทางกฎหมายและความ
รับผิดชอบโดยทวัไปอยู่ในระดบัน้อยเพราะยงัขาดการควบคมุและป้องกัน  ประสิทธิผลแนวโน้ม
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ของการจดัการความเสียงในสถาบนัอดุมศกึษาและวิธีการบริหารการเปลียนแปลงอยู่ในระดบัน้อย 
โดยวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต้องมีทักษะและความรู้ด้านการบริหารความเสียง เพือนํามาใช้
กําหนดนโยบายและการดําเนินการบริหารความเสียงขององค์การ 

งานวิจัยของ Harwell เป็นประโยชน์กับงานวิจัยในครังนีคือ ทําให้ทราบถึงปัจจัย
ความเสียงทีควรคํานึงถึงในการบริหารจดัการการศึกษา ได้แก่ วฒันธรรมการบริหารความเสียง
ความรับผิดชอบในทางกฎหมายและความรับผิดชอบโดยทวัไป นอกจากนียงัเป็นแนวทางให้ผู้วิจยั
ใช้ศกึษาเกียวกบัการบริหารจดัการความเสียงในสถาบนัอดุมศกึษา 

Whitfield (2003) ได้ศึกษากรอบโครงสร้างของการบริหารจัดการความเสียงของ
องค์การสําหรับวิทยาลยัและมหาวิทยาลยั โดยมีจดุมุ่งหมายเพือพฒันากลยทุธ์ในการป้องกนัพนัธกิจ
หลกัของมหาวิทยาลยั ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจยั และการบริการ โดยกลุ่มตวัอย่างทีใช้
ศกึษาคือองค์การทีแสวงหากําไรนอกสถาบนัอดุมศกึษา 2 แห่ง กระทรวงสาธารณสขุ และสถาบนั 
อดุมศกึษา 6 แห่ง ศกึษาโดยการสมัภาษณ์หวัหน้าสํานกังานบริหารความเสียงและผู้บริหาร  และ
ศึกษาโดยการศึกษาเอกสารทีเกียวข้อง โดยใช้กรอบกลยุทธ์ทีมีความสมัพนัธ์กับความเสียงทาง
ธุรกิจ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยทุธ์ ด้านการเงิน ด้านการดําเนินงาน ด้านกฎ ระเบียบข้อบงัคบั และ
ด้านชือเสียงขององค์การ ซึงกรอบทงั 5 ด้านนีนํามาพัฒนาเพือเป็นกรอบในการบริหารจัดการ
ความเสียงทงัองค์การ ผลวิจยัพบว่า การบริหารจดัการความเสียงทงัองค์การเป็นประเด็นทีสําคญั
ทีผู้บริหารในระดบัอุดมศกึษาควรให้ความสนใจ รูปแบบการบริหารจดัการความเสียงทงัองค์การ 
ได้รับการพฒันาขนึเพือเป็นแนวทางสําหรับผู้บริหารในสถาบนัอดุมศกึษา และความเสียงทีส่งผล
กระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรมี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการ
ดําเนินงาน ด้านกฎ ระเบียบและข้อบงัคบั และด้านชือเสียงขององค์กร  

งานวิจยัของ Whitfield เป็นประโยชน์กบังานวิจยัในครังนีคือแสดงให้เห็นถึงเหตกุารณ์
ทีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ซึงผลกระทบต่อการบรรลุ
วตัถปุระสงค์ขององค์การ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยทุธ์ ด้านการเงิน ด้านการดําเนินงาน ด้านกฎหมาย 
และด้านชือเสียงองค์การ โดยสามารถนําไปพฒันาเพือเป็นกรอบในการบริหารจดัการความเสียง
ทงัองค์การได้ 

Cassidy and others (2001) ได้ศกึษาการพฒันากลยทุธ์การบริหารความเสียงใน
สถาบันอุดมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ความเสียงสําคัญทีส่งผลกระทบต่อความสามารถ  
ขององค์การมี 5 ด้าน ได้แก่ ความเสียงด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk) ส่งผลตอ่ความสามารถของ
องค์การในการบรรลุเป้าหมาย ความเสียงด้านการเงิน (Financial Risk) อาจทําให้เกิดความ
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สญูเสีย ด้านทรัพย์สิน ความเสียงด้านการดําเนินงาน (Operational Risk) ส่งผลตอ่กระบวนการ
บริหารจัดการ ความเสียงด้านการปฏิบตัิให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ หรือกฎหมายทีเกียวข้อง  
(Compliance Risk) เป็นความเสียงในการยอมรับและปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั ทีมาจาก
ภายนอกร่วมกบัการปฏิบตัิงานตามนโยบายจากภายใน รวมถึงกฎหมายด้านความปลอดภยั  ใน
การทํางาน ผลประโยชน์ทบัซ้อนและอืนๆ และความเสียงด้านชือเสียงและภาพลกัษณ์ (Reputation 

Risk) ส่งผลกระทบตอ่ชือเสียงและภาพลกัษณ์ขององค์การ อาจเป็นผลมาจากความล้มเหลวของ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ หรือความเสียงประเภทอืนทีเกียวข้อง  ซึงบุคคลภายนอก
สามารถรับรู้และสมัผสัได้ 

งานวิจยัของ Cassidy and others เป็นประโยชน์กบังานวิจยัในครังนีคือแสดงให้เห็น
ถึงเหตกุารณ์ทีอาจก่อให้เกิดความเสียหายตอ่สถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาซึงมี 5 ด้าน ได้แก่ 
ความเสียงด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk) ความเสียงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสียงด้าน
การดําเนินงาน (Operational Risk) ความเสียงด้านการปฏิบตัิให้สอดคล้องกับกฎระเบียบหรือ
กฎหมายทีเกียวข้อง (Compliance Risk) และความเสียงด้านชือเสียงและภาพลกัษณ์ (Reputation 

Risk) 

จากการศกึษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวข้องดงัทีกล่าวไว้ในข้างต้น 

ผู้วิจยันํามาใช้ประโยชน์โดยใช้สนบัสนนุความสําคญัและปัญหาของงานวิจยั พฒันากรอบแนวคิด
ในการวิจัย สร้างเครืองมือในการวิจัย การเลือกใช้สถิติสําหรับการวิจัย ใช้เป็นแบบแผนในการ
วิเคราะห์ข้อมลู รวมทงัเพือสนบัสนนุการอภิปรายผลการวิจยั ซึงสามารถสรุปแนวทางการศกึษา
และใช้ประโยชน์จากเอกสารงานวิจยัทีเกียวข้องได้ดงัตารางที 8 
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ตารางที 8 สรุปแนวทางการศึกษาและใช้ประโยชน์จากเอกสาร  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย 
ทีเกียวข้อง 

ประเดน็ทีเกียวกบัเอกสาร
งานวจิยั 
ทีเกียวข้อง 

แนวทางการศกึษาและใช้ประโยชน์ 

สนบัสนนุ
ความสําคญั 

และปัญหา 

ของงานวจิยั 

พฒันากรอบ
แนวคดิ 

ในการวจิยั 

สร้าง
เครืองมือ 
ในการ
วจิยั 

การเลือกใช้
สถิต ิ
สําหรับ 
การวิจยั 

ใช้เป็น 

แบบแผนใน
การวเิคราะห์

ข้อมลู 

สนบัสนนุ
การ

อภิปราย
ผลการวจิยั 

แนวคดิและทฤษฎีเกียวกบั 
การพฒันาตวับง่ชี 

      

การจดัการความเสียง       

องค์การและการจดัการ
องค์การ       

เทคนิคการวิจยัอนาคตแบบ 

EDFR  
      

ทฤษฎีระบบ       

Fleiss Kappa       

การบริหารความเสียงด้านการ
จดัการเรียนการสอน 
คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
ราชภฏันครปฐม (ชยัยธุ  
มณีรัตน์ และดวงใจ  
ชนะสิทธ์, 2557) 

      

องค์ประกอบและตวับง่ชี 
ด้านการจดัการดําเนินงานของ
สถาบนัเอกชน (วรสิทธิ  
รัตนวราหะ และคนอืนๆ, 2556) 

      

การศกึษาปัจจยักําหนด 
ความเสียงในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
กรณีศกึษาสํานกังาน
เลขานกุารคณะวชิา 
มหาวทิยาลยัศลิปากร
พระราชวงัสนามจนัทร์ 
(พนิดา ตนัตอํิานวย, 2554) 
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ตารางที 8 สรุปแนวทางการศึกษาและใช้ประโยชน์จากเอกสาร  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย 
ทีเกียวข้อง (ตอ่) 

 

ประเดน็ทีเกียวกบัเอกสาร
งานวจิยั 
ทีเกียวข้อง 

แนวทางการศกึษาและใช้ประโยชน์ 

สนบัสนนุ
ความสําคญั 

และปัญหา 

ของงานวจิยั 

พฒันากรอบ
แนวคดิ 

ในการวจิยั 

สร้าง
เครืองมือ 
ในการ
วจิยั 

การเลือกใช้
สถิต ิ
สําหรับ 
การวิจยั 

ใช้เป็น 

แบบแผนใน
การวเิคราะห์

ข้อมลู 

สนบัสนนุ
การ

อภิปราย
ผลการวจิยั 

การพฒันารูปแบบ 
การประเมินความเสียง 
ทางการศกึษาสําหรับ
มหาวทิยาลยัราชภฎั 
(อมร มะลาศรี, 2554) 

      

การบริหารความเสียงของ
มหาวทิยาลยัในกํากบั 
ของรัฐ (ทพิย์วลัย์ ศรีพนม, 
2554) 

 
 

 
    

อนาคตภาพของการ
อาชีวศกึษาไทยในทศวรรษ
หน้า (พ.ศ.2554-2564)  
(ดวงนภา มกรานรัุกษ์, 2554) 

      

ผลกระทบของคณุลกัษณะ
องค์กรทีมีตอ่ประสิทธิผลการ
บริหารความเสียงของสถาบนั 
อดุมศกึษาในประเทศไทย 
(กฤตยาวดี เกตวุงศา , 2553) 

 
 

 
    

การบริหารความเสียง 
มหาวทิยาลยัรามคําแหง  
สาขาวิทยบริการ 
เฉลิมพระเกียรตจิงัหวดั
เพชรบรูณ์ (อดุม เศษโพธ์, 

สรีุย์พนัธุ์ วรพงศธร และ 
สิริมาส หมืนสาย, 2553)  
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ตารางที 8 สรุปแนวทางการศึกษาและใช้ประโยชน์จากเอกสาร  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย 
ทีเกียวข้อง (ตอ่) 

 

ประเดน็ทีเกียวกบัเอกสาร
งานวจิยั 
ทีเกียวข้อง 

แนวทางการศกึษาและใช้ประโยชน์ 

สนบัสนนุ
ความสําคญั 

และปัญหา 

ของงานวจิยั 

พฒันากรอบ
แนวคดิ 

ในการวจิยั 

สร้าง
เครืองมือ 
ในการ
วจิยั 

การเลือกใช้
สถิต ิ
สําหรับ 
การวิจยั 

ใช้เป็น 

แบบแผนใน
การวเิคราะห์

ข้อมลู 

สนบัสนนุ
การ

อภิปราย
ผลการวจิยั 

การนําเสนอกลยทุธ์การ
บริหารความเสียงจากการจดั
หลกัสตูรสาขาวิชาการบริหาร
การศกึษาของสถาบนั 
อดุมศกึษาในประเทศไทย 
(หนงึฤทยั ทมิย้ายงาม, 2552) 

 
 

 
    

ปัจจยัความเสียงภายในและ
ภายนอกทีมีอิทธิพลตอ่การ
บริหารจดัการของคณะ
ศกึษาศาสตร์ใมหาวทิยาลยั
ของรัฐ (ธร สนุทรายทุธ, 

2550) 

      

การบริหารความเสียงใน
องค์การของสถาบนั 
อดุมศกึษาเอกชนในประเทศ
บอสตาวา (Rudhumbu , 

2014) 

 
 

 
    

ตวับง่ชีความเสียงจาก 
วทิยาลยัและมหาวิทยาลยั
เอกชนขนาดเล็กทีปิดตวัลง
ในช่วงสิบปีทีผ่านมา (2004-

2013) (Lyken-Segosebe  

and Shepherd, 2013) 

 
 

 
    

การระบคุวามเสียงของ
สถาบนั การศกึษาระดบัอดุม 
ศกึษาในประเทศองักฤษ 

(Huber , 2011) 
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ตารางที 8 สรุปแนวทางการศึกษาและใช้ประโยชน์จากเอกสาร  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย 
ทีเกียวข้อง (ตอ่) 

 

ประเดน็ทีเกียวกบัเอกสาร
งานวจิยั 
ทีเกียวข้อง 

แนวทางการศกึษาและใช้ประโยชน์ 
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ความสําคญั 

และปัญหา 

ของงานวจิยั 

พฒันากรอบ
แนวคดิ 

ในการวจิยั 

สร้าง
เครืองมือ 
ในการ
วจิยั 

การเลือกใช้
สถิต ิ
สําหรับ 
การวิจยั 

ใช้เป็น 

แบบแผนใน
การวเิคราะห์

ข้อมลู 

สนบัสนนุ
การ

อภิปราย
ผลการวจิยั 

การวเิคราะห์ตวัขบัเคลือนที
เป็นอปุสรรคในการจดัการ
ความเสียงในมหาวทิยาลยั
เอกชนประเทศจอร์แดน 
(Sabri, 2011)  

 
 

 
    

การบริหารความเสียงสถาบนั:  
การวเิคราะห์ปัจจยัทีเกียวข้อง
กบัการตดิตามผลและการ
รายงานความเสียง (Bayaga, 

2010) 

 
 

 
   

 

 

การบริหารความเสียงใน
สถาบนัอดุมศกึษาและการ
วจิยัในประเทศเนเธอร์แลนด์ 
(Helsloot and Jong, 2006) 

 
 

 
    

การดําเนินงานด้านการบริหาร 
ความเสียงในวทิยาลยัและ
มหาวทิยาลยัเอกชนในรัฐ 
คาโรไลนาเหนือ ประเทศสหรัฐ 
อเมริกา (Culcleasure, 2005) 

 
 

 
    

ประสิทธิผลของการบริหาร
จดัการความเสียงในสถาบนั 
อดุมศกึษา (Harwell, 2003) 

 

 

 

 
    

กรอบโครงสร้างของการ
บริหารจดัการความเสียงของ
องค์กรสําหรับวิทยาลยัและ
มหาวทิยาลยั (Whitfield, 

2003) 
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ตารางที 8 สรุปแนวทางการศึกษาและใช้ประโยชน์จากเอกสาร  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย 
ทีเกียวข้อง (ตอ่) 

 

ประเดน็ทีเกียวกบัเอกสาร
งานวจิยั 
ทีเกียวข้อง 

แนวทางการศกึษาและใช้ประโยชน์ 

สนบัสนนุ
ความสําคญั 

และปัญหา 

ของงานวจิยั 

พฒันากรอบ
แนวคดิ 

ในการวจิยั 

สร้าง
เครืองมือ 
ในการ
วจิยั 

การเลือกใช้
สถิต ิ
สําหรับ 
การวิจยั 

ใช้เป็น 

แบบแผนใน
การวเิคราะห์

ข้อมลู 

สนบัสนนุ
การ

อภิปราย
ผลการวจิยั 

การพฒันากลยทุธ์การบริหาร
ความเสียงใน
สถาบนัอดุมศกึษา (Cassidy 

and others, 2001) 

 
 

 
    

 

ตารางที 8 สามารถอธิบายได้ว่าจากการศกึษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั 
ทีเกียวข้อง ผู้ วิจัยนํามาใช้ประโยชน์ในการวิจัยเพือพัฒนาตวับ่งชีความเสียงในการบริหารงาน  
เชิงระบบของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีรายละเอียดดงันี แนวคิดและ
ทฤษฎีเกียวกับการพัฒนาตวับ่งชี นํามาใช้ประโยชน์ในการสร้างเครืองมือการวิจัย การจัดการ
ความเสียง นํามาใช้ประโยชน์ในการสนบัสนุนความสําคญัและปัญหาของงานวิจยั พฒันากรอบ
แนวคดิในการวิจยั และสร้างเครืองมือในการวิจยั แนวคิดเกียวกบัองค์การและการจดัการองค์การ
นํามาใช้ประโยชน์ในการสนบัสนุนความสําคญัและปัญหาของงานวิจยั พฒันากรอบแนวคิดใน
การวิจยั และสร้างเครืองมือในการวิจยั เทคนิคการวิจยัอนาคตแบบ EDFR นํามาใช้ประโยชน์ใน
การเลือกใช้สถิติสําหรับการวิจัย  ทฤษฎีระบบนํามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนากรอบแนวคิด 
ในการวิจยั และสร้างเครืองมือในการวิจยั โดย Fleiss Kappa นํามาใช้ประโยชน์ในการเลือกใช้
สถิติสําหรับการวิจยั และงานวิจยัทีเกียวข้องจํานวน 21 เรือง นํามาใช้ประโยชน์ในการสนบัสนนุ
ความสําคญัและปัญหาของงานวิจยั พฒันากรอบแนวคิดในการวิจยั สร้างเครืองมือในการวิจยั 
การเลือกใช้สถิตสํิาหรับการวิจยั ใช้เป็นแบบแผนในการวิเคราะห์ข้อมลู และสนบัสนนุการอภิปราย
ผลการวิจยั 
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บทท ี3  
วิธีดาํเนินการวิจัย 

 
การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ มุ่งศึกษาค้นคว้าถึงตวับ่งชีความเสียงในการ

บริหารงานเชิงระบบของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยกําหนดให้ผู้บริหาร
บุคลากรสายวิชาการ  และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะดุริยางคศาสตร์ จํานวน 46 คน  
และผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกจํานวน 2 คน เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ผู้วิจยัได้กําหนด
ขนัตอนการดําเนินการวิจัยออกเป็น 3 ขนัตอน ดงันี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที 11 ขนัตอนการพฒันาตวับง่ชีความเสียงการบริหารเชิงระบบ 
 

จากภาพที 11 สามารถอธิบายได้ว่า การพัฒนาตัวบ่งชีความเสียงการบริหาร  
เชิงระบบของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มี 3 ขันตอน ได้แก่ ขันตอนที 1 
การศึกษาแนวคิดทฤษฎีและการวิจัยเอกสาร  ขันตอนที  2 การวิจัยอนาคตแบบ  EDFR 
(Ethnographic Delphi Futures Research)  และขันตอนที 3 การวิเคราะห์ความสอดคล้อง 
เชิงเนือหาของตวับง่ชีความเสียงกบัเทคนิคการวิจยัอนาคตแบบ EDFR โดยใช้ฟลีสแคปปา (Fleiss 
Kappa) 

ขนัตอนที 1 การศกึษาแนวคิดทฤษฎีและการวิจยัเอกสาร 

ขนัตอนที 2 การวิจยัอนาคตแบบ EDFR  
(Ethnographic Delphi Futures Research) 

ขนัตอนที 3 การวิเคราะห์ความสอดคล้องเชิงเนือหาของตวับง่ชี 
ความเสยีงกบัเทคนิคการวิจยัอนาคตแบบ EDFR  

โดยใช้ฟลสีแคปปา (Fleiss Kappa) 
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ขันตอนที 1 การศึกษาแนวคิดทฤษฎีและการวิจัยเอกสาร 
ขันตอนที 1 ศึกษาองค์ประกอบการพัฒนาตัวบ่งชีความเสียงในการบริหารงาน  

เชิงระบบของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพือให้ได้สารสนเทศเกียวกับตวับ่งชี
ความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบ โดยขอบเขตด้านแหล่งข้อมูลเป็นเอกสารวิชาการและ
งานวิจยัทงัภายในและต่างประเทศทีเกียวข้องกับการจดัการความเสียง หลกัการพัฒนาตวับ่งชี 
องค์การและการจดัการองค์การ และทฤษฎีระบบ โดยมีวิธีการดําเนินการ ดงันี 

1. กําหนดวตัถปุระสงค์และประเด็นของการศกึษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้องกบั
การจดัการความเสียง หลกัการพฒันาตวับง่ชี องค์การและการจดัการองค์การ และทฤษฎีระบบ 
เพือกําหนดขอบเขตการศกึษาตวับง่ชีความเสียงในการบริหารจดัการองค์การเชิงระบบ 4 ด้าน คือ 
ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจยันําเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิตและ
ผลลพัธ์ (Output and Outcome) 

2. ค้นหาและคดัเลือกเอกสารจากตํารา หนงัสือ วารสารวิชาการ รายงานการวิจยัและ
คูมื่อ ทีเกียวข้องกบัการจดัการความเสียง หลกัการพฒันาตวับง่ชี องค์การและการจดัการองค์การ 
และทฤษฎีระบบ หลงัจากนนัจงึนํามาพิจารณาเอกสารทีเกียวข้องตามวตัถปุระสงค์ทีกําหนดไว้ 

3. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้องโดยละเอียด วิเคราะห์องค์ประกอบของ 
การจัดการความเสียงในการบริหารงานตามทฤษฎีระบบ รวมทงัพิจารณาใจความสําคัญของ
เอกสาร ระเบียบวิธีวิจยัและสรุปการวิจยั 

4. จดบนัทึกข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง  จัดแยกประเด็น
สําคญัแต่ละประเด็นเพือความสะดวกในการเรียงข้อมูล และการสังเคราะห์ข้อมูลทีเกียวข้อง  
โดยแบง่ตวับง่ชีความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท (Context) 
ด้านปัจจยันําเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิตและผลลพัธ์ (Output and 
Outcome) 

5. วิเคราะห์สงัเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้อง  โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เนือหา จําแนกประเด็นและกําหนดขอบเขตตวับง่ชีความเสียงออกเป็นทงั 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจยันําเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต
และผลลัพธ์ (Output and Outcome)  แล้วนํามารวมเป็นกรอบการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลัก 
(การทํา EDFR ครังที 1) ซงึเป็นการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  

6. เขียนรายงานผลการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง  โดยกําหนด 
โครงร่างตามขอบเขตตวับ่งชีความเสียง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจยันําเข้า 
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(Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิตและผลลพัธ์ (Output and Outcome) โดย
ใช้ภาษาทีง่ายและชดัเจน   

ขันตอนที 2 การวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures 
Research)  

ขนัตอนที 2 การวิจยัอนาคตแบบ EDFR ประกอบด้วยขนัตอนย่อย 6 ขนัตอน ดงันี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที 12 ขนัตอนการวิจยัอนาคตแบบ EDFR ในการพฒันาตวับ่งชีความเสียงในการบริหารงาน

เชิงระบบ 
 

จากภาพที 12 สามารถอธิบายได้ดงันี การวิจัยอนาคตแบบ EDFR ประกอบด้วย
ขนัตอนย่อย 6 ขนัตอน ได้แก่ การกําหนดและเตรียมผู้ ให้ข้อมูลหลกั การสมัภาษณ์ หรือ EDFR 
รอบที 1 การถอดเทปสมัภาษณ์และการวิเคราะห์สงัเคราะห์ข้อมลู การสร้างแบบสอบถาม การทํา 
EDFR รอบที 2 และการเขียนแนวโน้มตวับง่ชีความเสียง  

ขนัตอนที 2.1 การกําหนดและเตรียมผู้ให้ข้อมลูหลกั 
การกําหนดผู้ ให้ข้อมูลหลัก การวิจัยครังนีให้ความสําคัญกับผู้ ให้ข้อมูลหลักทีมี

บทบาทและเกียวข้องกับการบริหารจัดการความเสียง โดยผู้ วิจัยคดัเลือกผู้ ให้ข้อมูลหลักแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) และแบง่ผู้ ให้ข้อมลูหลกัออกเป็น 4 กลุ่ม จํานวน 17 ท่าน ได้แก่ 
กลุ่มทีหนึง กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลหลักทีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทีมีบทบาทในการกําหนดนโยบาย 

การกําหนดและเตรียมผู้ให้ข้อมลู การสมัภาษณ์ หรือ EDFR รอบที  

การถอดเทปสมัภาษณ์และ 
การวเิคราะห์สงัเคราะห์ข้อมลู 

ผา่นเกณฑ์ 

ไมผ่า่นเกณฑ์ การทํา 
EDFR

การสร้างแบบสอบถาม 

การเขียนแนวโน้มตวับง่ชีความเสยีง 
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กลุ่มทีสอง กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลหลักทีมีบทบาทในการกําหนดนโยบายของคณะดุริยางคศาสตร์ ซึง
หมายถึงผู้บริหาร กลุ่มทีสาม กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูหลกัทีมีบทบาทในการดําเนินงานตอบสนองนโยบาย 
ซึงเป็นบุคลากรสายวิชาการ และกลุ่มทีสี กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลหลักทีมีบทบาทในการดําเนินงาน
ตอบสนองนโยบาย ซงึเป็นบคุลากรสายสนบัสนนุ โดยมีเกณฑ์การเลือกผู้ให้ข้อมลูหลกั ดงันี 

1. กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูหลกัทีเป็นผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก จํานวน 2 ท่าน โดยเป็นผู้ ทีกําลงั
ดํารงตําแหนง่ มีบทบาทหน้าทีในการกําหนดนโยบายการบริหารความเสียงของหนว่ยงานภายนอก 

2. กลุม่ผู้บริหารทีมีบทบาทในการกําหนดนโยบายของคณะดริุยางคศาสตร์ จํานวน 5 
ทา่น โดยกําหนดคณุสมบตั ิดงันี 

1.1 ผู้ ทีกําลงัดํารงตําแหน่ง มีบทบาท หน้าที ในการกําหนดนโยบายทางตรง เช่น
ผู้ชว่ยคณบดี และหวัหน้าฝ่ายงาน 

1.2 ผู้ ทีกําลงัดํารงตําแหนง่ มีบทบาท หน้าที ในการกําหนดนโยบายทางอ้อม เช่น 
ทีปรึกษาคณะดริุยางคศาสตร์ 

1.3 ผู้ มีประสบการณ์การทํางานในการกําหนดนโยบายของคณะดริุยางคศาสตร์
ทงัทางตรงและทางอ้อม เชน่ อดีตคณบดี อดีตรองคณบดี และอดีตผู้ชว่ยคณบดี 

3. กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ 5 ท่าน มีคุณสมบัติดังนี เป็นบุคลากรสายวิชาการ 
ของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 

4. กลุ่มบุคลากรสายสนบัสนุน 5 ท่าน มีคุณสมบตัิดงันี เป็นบุคลากรสายสนบัสนุน 
ของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 

การเตรียมผู้ ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยนีมีความสําคญัและจําเป็นอย่างยิง ดงันนัใน
เบืองต้นผู้ วิจยัจึงต้องติดต่อผู้ ให้ข้อมูลหลกัเป็นการส่วนตวั อธิบายถึงจุดมุ่งหมาย ขนัตอนต่างๆ
ของการวิจัย เวลาทีต้องใช้โดยประมาณและประโยชน์ของการวิจัย ยําถึงความจําเป็นและ
ความสําคญัของการใช้ผู้ ให้ข้อมลูหลกั จากนนัจึงขอความร่วมมือ และดําเนินการนดัวนัและเวลา
สําหรับการสมัภาษณ์ โดยส่งประเด็นสําคญังานวิจยั แนวคําถาม เค้าโครงวิทยานิพนธ์และหวัข้อ
การสมัภาษณ์ให้ผู้ ให้ข้อมูลหลกั เพือผู้ ให้ข้อมูลหลกัได้ศกึษาประเด็น วางแผน และเตรียมข้อมูล
ประกอบให้สมัภาษณ์ 

ขนัตอนที 2.2 การสมัภาษณ์ หรือ EDFR รอบที 1 
การสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกั เป็นการสมัภาษณ์แบบเปิดและไม่ชีนํา โดยมุ่งเน้นตวับง่ชี 

ความเสียงในอนาคตทีคาดว่ามีโอกาสทีจะเกิดขึนจริง หรือตัวบ่งชีความเสียงทีคาดว่าจะมี
ผลกระทบตอ่การบริหารงาน ผู้วิจยัดําเนินการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกัทกุท่านด้วยตนเอง พร้อมทงั 
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จดบนัทกึ บนัทกึเสียงและบนัทึกภาพโดยได้รับอนญุาตจากผู้ ให้ข้อมลูหลกั และในขณะสมัภาษณ์
ผู้ วิจัยใช้เทคนิค Cumulative Summarize ในการสรุปประเด็นให้ผู้ ให้ข้อมูลหลักฟังเป็นระยะ 
เพือให้ผู้ให้ข้อมลูหลกัทบทวนและปรับข้อความทีให้สมัภาษณ์ เครืองมือทีใช้ในการวิจยัในขนัตอน
นีคือ แบบสมัภาษณ์ (EDFR รอบที 1) โดยกําหนดกรอบในสมัภาษณ์ ดงันี 

1. ด้านบริบท จํานวน 7 ข้อ 
2. ด้านปัจจยันําเข้า จํานวน 7 ข้อ 
3. ด้านกระบวนการ จํานวน 12 ข้อ 
4. ด้านผลผลิตและผลลพัธ์ จํานวน 4 ข้อ 
ระยะเวลาในการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูหลกัแตล่ะท่านแตกตา่งกนัตงัแต ่1 - 2 ชวัโมง 

ชว่งเวลาในการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกัตงัแตเ่ดือนมกราคม 2558 ถึงเดือนกมุภาพนัธ์ 2558  
แนวทางการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลัก หรือ EDFR รอบที 1 ในวันสัมภาษณ์ผู้ วิจัย

แนะนําตวัและนําเสนอโครงร่างงานวิจ ัยก่อนนําเข้าสู่การสัมภาษณ์ โดยอธิบายวัตถุประสงค์
ขอบเขตการวิจยัและประเดน็การสมัภาษณ์ ซงึในขนัตอนนีผู้วิจยัจะสอบถามความคิดเห็นเกียวกบั
องค์ประกอบหลกัของความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
ศิลปากร ทงั 4 ด้านจากการศึกษาเอกสารว่าผู้ ให้ข้อมูลหลกัเห็นด้วยหรือไม่กับแนวโน้มดงักล่าว 
หากเห็นด้วย ผู้วิจยัจะนําสู่ประเด็นคําถามตอ่ไป หากไม่เห็นด้วยผู้วิจยัจะถามถึงแนวโน้มในทศันะของ 
ผู้ ให้ข้อมูลหลกัว่ามีแนวโน้มด้านใดและอย่างไร ประเด็นคําถามในการสมัภาษณ์ คือ ผู้ ให้ข้อมูล
หลกัมีทศันะอยา่งไรเกียวกบัแนวโน้มตวับง่ชีความเสียงในการบริหารงานของคณะดริุยางคศาสตร์ 
ในด้านต่างๆ ตามกรอบแนวคิดการวิจยั โดยผู้ วิจัยได้จดบนัทึกทัศนะและความคิดเห็นของผู้ ให้
ข้อมลูหลกัเพือสรุปประเดน็ในแตล่ะด้าน  

ขนัตอนที 2.3 การถอดเทปสมัภาษณ์ การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลู 
ผู้ วิจัยนําข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ด้วย

เทคนิคการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) ตามกรอบจากการศึกษาเอกสาร โดยรวบรวม
ข้อมูลและจัดระเบียบข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์ในประเภทเดียวกันเข้าไว้ด้วยกัน และรักษา
คําพูดของผู้ ให้สัมภาษณ์ไว้ให้มากทีสุด จากนันจึงจัดกลุ่ม จัดประเด็น และจัดทําความถีของ
ประเดน็ แนวโน้มทีผู้ให้ข้อมลูหลกักลา่วถึง 

ขนัตอนที 2.4 การสร้างแบบสอบถาม 
ผู้วิจยันําข้อมลูทีได้จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมาวิเคราะห์เนือหา และสร้างเป็น 

ข้อคําถามมาตราประเมินคา่แบบลิเคิท (Likert Scale) ตงัแต ่1 - 5 คือ จากน้อยทีสดุไปถึงมากทีสดุ 
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แทนคา่เป็นตวัเลขจาก 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามลําดบั โดยนําแนวโน้มทกุแนวโน้มจากการสมัภาษณ์
บรรจใุนแบบสอบถามทงัหมด ตามกรอบข้อคําถามจากการสมัภาษณ์จํานวน 4 ด้าน ดงันี 

1. ด้านบริบท จํานวน 7 ข้อ 78 ตวับง่ชี 
2. ด้านปัจจยันําเข้า จํานวน 7 ข้อ 83 ตวับง่ชี 
3. ด้านกระบวนการ จํานวน 12 ข้อ 123 ตวับง่ชี 
4. ด้านผลผลิตและผลลพัธ์ จํานวน 4 ข้อ 59 ตวับง่ชี 
ในแบบสอบถามผู้ ให้ข้อมูลหลักจะรู้ข้อมูลแนวโน้มของผู้ ให้ข้อมูลหลักท่านอืนและ

แนวโน้มคําตอบเดิมของตนเอง โดยผู้ วิจยัได้ขอให้ผู้ ให้ข้อมูลหลกัพิจารณาแนวโน้มทงัหมด และ
ยืนยนัคําตอบเดิมทีผู้ให้ข้อมลูหลกัได้ให้แนวโน้มไว้ในรอบแรกจากการสมัภาษณ์ 

ขนัตอนที 2.5 การทํา EDFR รอบที 2 
เมือสร้างแบบสอบถามจากข้อมูลทีได้จากการสมัภาษณ์ในการทํา EDFR รอบที 1  

แล้วผู้ วิจยัได้ดําเนินการวิจยั EDFR รอบที 2 โดยการส่งแบบสอบถามให้ผู้ ให้ข้อมูลหลกั ซึงผู้ ให้
ข้อมูลหลักจะได้รับรู้ข้อมูลแนวโน้มทงัหมดทีได้จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัทุกคน รวมทงั
คําตอบเดิมของตนเอง  

ผู้ วิจัยดําเนินการรวบรวมแบบสอบถามจากผู้ ให้ข้อมูลหลักด้วยตนเอง และนํา
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติค่าร้อยละ ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) และคํานวณหาค่าความแตกต่างระหว่างควอไทล์ที 1 
กับควอไทล์ที 3 ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ทีคํานวณได้ของแนวโน้มใดทีมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
1.50 แสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูหลกัสอดคล้องกนั (Consensus) คา่พิสยัระหว่าง 
ควอไทล์ของแนวโน้มใดมีค่ามากกว่า 1.50 แสดงว่า ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลหลกันนัไม่
สอดคล้องกนั โดยผลการวิจยัคือ ผลทีผ่านเกณฑ์ทีมีคา่ Interquartile Range หรือคา่ Q3-Q1 มีคา่
ไมเ่กิน 1.5 

โดยกําหนดเกณฑ์แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดยให้นําหนกั 
คะแนนเป็น 5 ระดบั ดงันี 

1 หมายถึง แนวโน้มตวับง่ชีความเสียงทีจะเกิดขนึหรือเป็นจริงน้อยทีสดุ 
2 หมายถึง แนวโน้มตวับง่ชีความเสียงทีจะเกิดขนึหรือเป็นจริงน้อย 
3 หมายถึง แนวโน้มตวับง่ชีความเสียงทีจะเกิดขนึหรือเป็นจริงปานกลาง 
4 หมายถึง แนวโน้มตวับง่ชีความเสียงทีจะเกิดขนึหรือเป็นจริงมาก 
5 หมายถึง แนวโน้มตวับง่ชีความเสียงทีจะเกิดขนึหรือเป็นจริงมากทีสดุ 
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ค่ามธัยฐานทีคํานวณได้จากคําตอบของกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลหลกั พิจารณาจากแนวโน้ม 
ตวับ่งชีความเสียงทีจะเกิดขึนหรือเป็นจริงในระดบัมากและมากทีสุด ค่าคะแนนมัธยฐานตงัแต ่
3.50-5.00 โดยแปลความหมายตามเกณฑ์ทีกําหนดดงันี 

1.00-1.49  ผู้ให้ข้อมลูหลกัเห็นวา่ตวับง่ชีความเสียงนนัมีแนวโน้มทีจะเป็นไปได้น้อยทีสดุ 
1.50-2.49 ผู้ให้ข้อมลูหลกัเห็นวา่ตวับง่ชีความเสียงนนัมีแนวโน้มทีจะเป็นไปได้น้อย 
2.50-3.49  ผู้ให้ข้อมลูหลกัเห็นวา่ตวับง่ชีความเสียงนนัมีแนวโน้มทีจะเป็นไปได้ปานกลาง 
3.50-4.49 ผู้ให้ข้อมลูหลกัเห็นวา่ตวับง่ชีความเสียงนนัมีแนวโน้มทีจะเป็นไปได้มาก 
4.50-5.00 ผู้ให้ข้อมลูหลกัเห็นวา่ตวับง่ชีความเสียงนนัมีแนวโน้มทีจะเป็นไปได้มากทีสดุ 
ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ โดยคํานวณหาค่าความแตกต่างระหว่างควอไทล์ที 1 (Q1) 

กบัควอไทล์ที 3 (Q3) พิจารณาจากตวับง่ชีความเสียงทีมีความสอดคล้องทางความคิดเห็นของผู้ ให้
ข้อมลูหลกั คา่พิสยัระหว่างควอไทล์ทีมีคา่น้อยกว่าหรือเท่ากบั 1.50 หากคา่พิสยัระหว่างควอไทล์ 
ของตวับง่ชีใดมีคา่มากกวา่ 1.50 แสดงวา่ความคดิเห็นของกลุม่ผู้ให้ข้อมลูหลกันนัไมส่อดคล้องกนั  

ตวับง่ชีความเสียงในการบริหารงาน พิจารณาจากค่าคะแนนความถีทีคิดเป็นร้อยละ 
(Percentage) 85 ขนึไป 

ขนัตอนที 2.6 การเขียนแนวโน้มตวับง่ชีความเสียง 
การเขียนแนวโน้มตวับ่งชีความเสียงเป็นขนัตอนการวิเคราะห์เพือหาแนวโน้มตวับง่ชี

ความเสียงทีจะเกิดขึนหรือเป็นจริงมากทีสุดและมาก และเป็นตัวบ่งชีความเสียงทีมีความ
สอดคล้องทางความคิดเห็นระหว่างกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลหลัก รวมไปถึงเป็นตวับ่งชีความเสียงในการ
บริหารงานทีพิจารณาจากคา่ร้อยละ 85 ขึนไป และนําตวับง่ชีทีผ่านเกณฑ์การพิจารณามาเรียบเรียง
และสรุปเป็นแนวโน้มตัวบ่งชีความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบ ของคณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศลิปากร 

ขันตอนที 3 การวิเคราะห์ความสอดคล้องเชิงเนือหาของตัวบ่งชีความเสียงกับ
เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR โดยใช้ฟลีสแคปปา (Fleiss Kappa) 

ขนัตอนที 3 ผู้วิจยันําแนวโน้มตวับง่ชีความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบ ของคณะ
ดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ซึงได้จากการวิเคราะห์ข้อมลูในขนัตอนที 2 การทํา EDFR 
ไปสร้างเป็นแบบสอบถามและส่งให้ผู้ ให้ข้อมลูหลกัอีก 5 ท่านทําแบบสอบถาม ผู้วิจยัคดัเลือกผู้ ให้
ข้อมลูหลกัแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กําหนดผู้ ให้ข้อมลูหลกัทีเป็นผู้ ทีมีบทบาทในการ
กําหนดนโยบายของคณะดุริยางคศาสตร์โดยตรง ได้แก่ คณบดี รองคณบดี และผู้ ช่วยคณบดี 
ทีเป็นคณะกรรมการบริหารของคณะดริุยางคศาสตร์ โดยใช้สถิติฟลีสแคปปา (Fleiss Kappa) ในการ
หาคา่ความสอดคล้องของตวับง่ชีความเสียง โดยใช้สมการดงัตอ่ไปนี 
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เมือ 

 

 

 

 
โดยที 

 แทน คา่ Fleiss Kappa 
  แทน คา่ความสอดคล้องในการตดัสินของผู้ให้ข้อมลูหลกั 

.  แทน คา่ความสอดคล้องในการตดัสินทีใช้เป็นมาตรฐาน 
 แทน จํานวนของตวับง่ชีความเสียงทงัหมด 
 แทน จํานวนของผู้ให้ข้อมลูหลกัทีเห็นสอดคล้องในแตล่ะตวับง่ชีความเสียง 
 แทน จํานวนของการแบง่ระดบัความคดิเห็น 
 แทน จํานวนของผู้ให้ข้อมลูหลกัในแตล่ะตวับง่ชีความเสียงทีมีความเห็น

สอดคล้องในแตล่ะระดบัความคดิเห็น 
Landis and Koch (1977: 159 - 174) ได้สรุปเกณฑ์การประเมินและแปลผลคา่ Fleiss 

Kappa ไว้ดงันี 
คา่ Fleiss Kappa น้อยกวา่ 0 ความสอดคล้องอยูใ่นระดบัน้อยทีสดุ  
คา่ Fleiss Kappa อยูร่ะหวา่ง 0-0.20  ความสอดคล้องอยูใ่นระดบัน้อย  
คา่ Fleiss Kappa อยูร่ะหวา่ง 0.21-0.40  ความสอดคล้องอยูใ่นระดบัพอใช้  
คา่ Fleiss Kappa อยูร่ะหวา่ง 0.41-0.60  ความสอดคล้องอยูใ่นระดบัปานกลาง  
คา่ Fleiss Kappa อยูร่ะหวา่ง 0.61-0.80  ความสอดคล้องอยูใ่นระดบัมาก  
คา่ Fleiss Kappa อยูร่ะหวา่ง 0.81-1.00  ความสอดคล้องอยูใ่นระดบัมากทีสดุ 

ผู้วิจัยนําสารสนเทศทีได้จากการตรวจสอบความสอดคล้องเชิงเนือหาไปเรียบเรียง
และสรุปเป็นตวับง่ชีความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศลิปากร โดยสรุปขนัตอนการวิจยัได้ดงัภาพที 13 
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ภาพที 13 สรุปขนัตอนการพฒันาตวับง่ชีความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบ  

 

ไมผ่่านเกณฑ์ 

การศกึษาแนวคิดทฤษฎี
และ 

การวิจยัเอกสาร 

การกําหนด 
กรอบสมัภาษณ์ 
ผู้ ให้ข้อมลูหลกั 

การสมัภาษณ์ 
ผู้ ให้ข้อมลูหลกั หรือ  

EDFR รอบที 1 

การทํา EDFR 
 รอบที 2 

ผ่านเกณฑ์ 

ไมผ่่านเกณฑ์ 

การสร้างแบบสอบถาม 
ตวับง่ชีความเสียง 

ในการบริหารงานเชิงระบบ 

วิเคราะห์ความ
สอดคล้องเชิงเนือหา 

ตวับง่ชีด้วยฟลสีแคปปา 

การสรุปตวับง่ชีความเสียง 
ในการบริหารงานเชิงระบบ 
ของคณะดริุยางคศาสตร์ 

ผ่านเกณฑ์ 
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บทท ี4  
ผลการศึกษาตัวบ่งชีความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบ 

ของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
การวิจัยขันตอนนีมีวัตถุประสงค์เพือประมวลตัวบ่งชีความเสียงในการบริหารงาน 

เชิงระบบของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ด้วยกระบวนการวิจัยอนาคตแบบ 
EDFR โดยผู้วิจยัพจิารณาจากความสอดคล้องของความคดิเห็นของผู้ ให้ข้อมลูหลกั จํานวน 17 คน 
ซึงเป็นไปตามเกณฑ์ทีกําหนดไว้ และการหาคา่ความเชือมนัของเครืองมือโดยพิจารณาการตดัสิน
ของผู้ให้ข้อมลูหลกั 5 คน โดยใช้ฟลีสแคปปา (Fleiss Kappa) โดยการนําเสนอผลการวิจยั ดงันี 
 

1. ผลการศึกษาตัวบ่งชีความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบของคณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและการวิจัยเอกสาร 

ผู้วิจยัศกึษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้องเพือวิเคราะห์องค์ประกอบการพฒันาตวับง่ชี 
ความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เนือหา จําแนกประเด็นและกําหนดขอบเขตตวับง่ชีความเสียงออกเป็น  4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจยันําเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต 
และผลลพัธ์ (Output and Outcome) ประกอบด้วยองค์ประกอบยอ่ยจํานวน 29 ข้อ ดงันี 

ด้านที 1 ด้านบริบท (Context) ประกอบด้วยแนวโน้มย่อย 7 ข้อ คือ ด้านการ
เปลียนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายสาธารณะ  ด้านการเปลียนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยี ด้านภัยธรรมชาติ ด้านการเปลียนแปลงทางการเมือง ด้านภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ 
ด้านการเปลียนแปลงทางสงัคม และด้านภาวะการแขง่ขนั 

ด้านที 2 ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) ประกอบด้วยแนวโน้มย่อย 7 ข้อ คือ ด้าน
บุคลากรและนกัศึกษา ด้านการเงินและงบประมาณ ด้านแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการศึกษา 
อุปกรณ์การเรียนการสอน และเครืองมือการทํางาน  ด้านการกําหนดนโยบาย กลยุทธ์ และการ
วางแผน ด้านการจดัองค์การ ด้านการนํา และด้านการควบคมุ 

ด้านที 3 ด้านกระบวนการ (Process) ประกอบด้วยแนวโน้มย่อย 10 ข้อ คือ ด้าน
การกํากับมาตรฐานการดําเนินงานของหลักสูตร  ด้านการเรียนการสอน ด้านการให้บริการแก่
นกัศกึษาและกิจกรรมพฒันานกัศกึษา ด้านการวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ ด้าน
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การบริการวิชาการแก่สงัคม ด้านการทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม ด้านระบบบริหารความเสียง ด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนาคณะเข้าสู่มาตรฐานระดบั ชาติและนานาชาติ 
และด้านการปฏิบตัติามกฎหมายและกฎระเบียบ 

ด้านที 4 ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcome) ประกอบด้วยแนวโน้ม
ยอ่ย 5 ข้อ คือ ด้านคณุภาพบณัฑิต ด้านโครงการกิจกรรม ด้านการวิจยั งานสร้างสรรค์และผลงาน
ทางวิชาการ ด้านภาพลกัษณ์และชือเสียงองค์การ และด้านความพงึพอใจของผู้ปกครอง นกัศกึษา 
และบคุลากร 

 

2. ผลการศึกษาตัวบ่งชีความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบของคณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

2.1 ผลการศึกษาตัวบ่งชีความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบของคณะ
ดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ผู้วิจยัสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูหลกั 17 ท่าน โดยแบง่ผู้ ให้ข้อมลูหลกัออกเป็น 4 กลุ่ม 
คือ กลุม่ผู้ กําหนดนโยบาย 5 ทา่น กลุม่บคุลากรสายวิชาการ 5 ท่าน กลุ่มบคุลากรสายสนบัสนนุ 5 

ท่าน และกลุ่มผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก 2 ท่าน จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูหลกัทงั 17 ท่าน ผู้วิจยั
ได้ถามความคดิเห็นของผู้ให้ข้อมลูหลกัเกียวกบัแนวโน้มหลกัทงั 4 ด้าน ว่าผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วย โดยพบว่าผู้ ให้ข้อมูลหลกัจํานวน 16 ท่านมีความเห็นว่าแนวโน้มหลกัทงั 4 ด้าน
ครอบคลุมประเด็นของการบริหารงานเชิงระบบ จากกระบวนการสมัภาษณ์พบว่าผู้ ให้ข้อมลูหลกั
ให้ทศันะและแนวโน้มตามประสบการณ์ และบทบาทของแต่ละท่าน โดยประเด็นสําคญัจากการ
สมัภาษณ์และแนวโน้มทีเป็นไปได้ทงัหมดของตวับ่งชีความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบของ
คณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ตามความเห็นของผู้ ให้ข้อมลูหลกั สามารถแยกตาม
กรอบการสมัภาษณ์ 4 ด้าน มีดงันี 

2.1.1 ประเด็นแนวโน้มตัวบ่งชีความเสียงทีสาํคัญจากการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลหลัก  

ด้านที 1 ด้านบริบท (Context) 
ผู้ ให้ข้อมูลหลกัให้ประเด็นแนวโน้มตวับ่งชีความเสียงทีสําคญัด้านบริบท 

(Context) จํานวน 3 แนวโน้ม ได้แก่ ด้านภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ ด้านการเปลียนแปลงทาง
การเมือง และการเปลียนแปลงทางสงัคม 

ด้านภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ  ผู้ ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นว่า ภาวะ
เศรษฐกิจส่งผลต่องบประมาณในการบริหารจัดการของคณะ เป็นแนวโน้มตวับ่งชีความเสียงที
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สําคญั โดยผู้ให้ข้อมลูหลกัคนที 3 ให้แนวโน้มไว้วา่ “เรียนดนตรีเป็นอะไรทีสินเปลืองมากในมมุมอง
ของคนไทย ให้ลกูไปเรียนภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ ยงัดดีูกว่า แตน่นัคือมมุมองในสมยัก่อน ซึง
อาจจะเป็นส่วนในการตัดสินใจ ถ้าเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจอาจจะเป็นส่วนการตัดสินใจของ
ผู้ปกครอง ผู้ปกครองอาจจะให้ลกูไปเรียนสายทีเค้าคดิวา่หากินง่าย ในมมุมองของคนไทยอีกอย่าง
คือการเรียนดนตรีมีความสินเปลืองในเรืองเครืองดนตรี” ซึงสอดคล้องกบัผู้ ให้ข้อมลูหลกัคนที  ให้
แนวโน้มไว้ว่า “ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจไม่มันคง มีผลต่อภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของ
ผู้ ปกครอง การตัดสินใจเลือกเรียนในวิชาชีพทีมีงานรองรับแน่นอน และเป็นทีต้องกา รของ
ตลาดแรงงานอย่างเห็นได้ชดั” และสอดคล้องกบัผู้ ให้ข้อมลูหลกัคนที 10 ให้แนวโน้มไว้ว่า “ภาวะ
เศรษฐกิจมีผลกระทบต่อจํานวนผู้ เข้าศึกษาต่อ อาจทําให้จํานวนนักศึกษาลดลง เนืองจาก
ความสามารถในการจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา และความสามารถในการรับภาระค่าใช้จ่าย
ทางการศึกษาอืนๆ ซึงเมือจํานวนนักศึกษาลดลงจะกระทบกับงบประมาณรายรับ ทีใช้ในการ
บริหารจดัการภายในตามแผน และมีผลกระทบกบัโครงการใหม่ๆ ซึงเป็นโครงการนอกแผนทีอาจจะ
เกิดขึน” โดยสอดคล้องกับผู้ ให้ข้อมูลหลกัคนที 11 ให้แนวโน้มไว้ว่า “ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจมี
ผลกระทบตอ่การจดัหารายได้ เนืองจากเศรษฐกิจระดบัมหภาคส่งผลตอ่เศรษฐกิจระดบัจลุภาคซึง
หมายถึงเศรษฐกิจระดบัประเทศสง่ผลตอ่ความสามารถในการหารายได้ของผู้ปกครองและนกัศกึษา 
อาจทําให้เกิดหนีสูญหรือนกัศึกษาหนัไปกู้ ยืมเงินเพือการศึกษามากขึนรายได้ทีเข้ามาก็จะล่าช้า
ออกไป” และเป็นไปในทิศทางเดียวกบัผู้ ให้ข้อมลูหลกัคนที 14 ให้แนวโน้มไว้ว่า “ภาวะเศรษฐกิจ
อาจทําให้เกิดหนีสูญ ผู้ปกครองทีทําธุรกิจส่วนตวัจะได้รับผลกระทบโดยตรงต่อสภาวะเศรษฐกิจ 
ในส่วนของผู้ ปกครองทีประกอบอาชีพเป็นข้าราชการหรือในหน่วยงานของรัฐ สามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายได้เพียงบางส่วนเท่านัน อาจส่งผลต่อความสามารถในการหาค่าเทอมส่วนต่างทีไม่
สามารถเบกิจากต้นสงักดัได้” และผู้ให้ข้อมลูหลกัคนที 15 ให้แนวโน้มไว้วา่ “ หากในอนาคตมีการ
ปรับคา่ธรรมเนียมการศกึษาให้สูงขนึ ผู้ปกครองของนกัศกึษาอาจจะไม่สามารถรับภาระคา่ใช้จ่าย
ได้ ดงันนั Stake Holder ของคณะ ต้องมองทงันกัศกึษาและผู้ปกครอง นกัศกึษาอาจเลือกเรียนใน
สถาบันอืน หรือนักศึกษาอาจจะอยากเรียนแต่ถ้าผู้ ปกครองรับภาระไม่ไหว การตัดสินใจของ
ผู้ปกครองก็จะมีผลตอ่การศกึษา” 

ด้านการเปลียนแปลงทางการเมือง  ผู้ ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นว่า 

ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองทําให้นโยบายต่างๆ ไม่มีความต่อเนือง เป็นแนวโน้มตวับ่งชี
ความเสียงทีสําคญั โดยผู้ให้ข้อมลูหลกัคนที 1 ให้แนวโน้มไว้ว่า “การเปลียนแปลงทางการเมืองถือ
เป็นความเสียงทีสําคญั การเปลียนแปลงนโยบายตามรัฐบาล รัฐบาลไม่ตอ่เนือง ส่งผลตอ่ความไม่
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แน่นอนของนโยบาย ทําให้คณะฯ จําเป็นต้องปรับแผนและการดําเนินงานให้สอดคล้องกับทิศ
ทางการบริหารประเทศ” ซึงสอดคล้องกบัผู้ ให้ข้อมลูหลกัคนที 8 ให้แนวโน้มไว้ว่า “การเปลียนแปลง
ทางการเมืองทําให้เกิดการเปลียนแปลงนโยบาย ส่งผลให้เกิดความไม่ต่อเนืองในการดําเนินงาน 
หรือแผนงานทีวางไว้เกิดความสญูเปล่า หรือดําเนินการแล้วเกิดความสูญเปล่า” และผู้ ให้ข้อมูล
หลกัคนที 12 ให้แนวโน้มไว้ว่า “การเปลียนแปลงทางการเมือง ส่งผลตอ่การเปลียนแปลงนโยบาย
การบริหารประเทศ สง่ผลให้โครงการทีได้รับอนมุตัิให้ดําเนินการล่าช้า ดงัตวัอย่างทีผ่านมาในเรือง
ของนโยบายมาตรการลดราคานํามันส่งผลกระทบต่อระบบงานก่อสร้างทงัหมดของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยงานก่อสร้างทีเคาะราคากลางของการก่อสร้างไปแล้ว จะต้องนํามาพิจารณาใหม่
ทงัหมดเพราะการทีราคานํามนัลดลงจะส่งผลให้ราคากลางหรือคา่ก่อสร้างลดลง  ทําให้หน่วยงาน
ต้องเริมกระบวนการตีราคากลางใหมทํ่าให้การดําเนินงานลา่ช้า ส่งผลกระทบตอ่การเรียนการสอน
เพราะอาคารทีจะปรับปรุงเป็นห้องเรียนหลกั ซงึมีผลตอ่การจดัการด้านการเรียนการสอน” 

ด้านการเปลียนแปลงทางสังคม ผู้ ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นว่า การ
เปลียนแปลงของตลาดแรงงานและความต้องการของสังคม เป็นแนวโน้มตวับ่งชีความเสียงที
สําคญั โดยผู้ให้ข้อมลูหลกัคนที 3 ให้แนวโน้มไว้วา่ “มมุมองการเรียนดนตรีเปลียนไปจากสมยัก่อน
ทีวา่ดนตรีเป็นเรืองของศิลปิน เป็น Artist เรียนศิลปะ เหมือนคนมีรสนิยมทีดี เสพศิลปะ ได้แตง่ตวั 
แตใ่นปัจจบุนัการเรียนดนตรีเป็นกระแสแฟชนั ความนิยมการเรียนดนตรีทีมากขนึ ทําให้นกัศกึษา
ดนตรีมากขนึเมือจบออกไปแล้วจึงล้นตลาดแรงงาน  เมือเป็นแบบนีอาจจะทําให้ความนิยมเรียน
ดนตรีลดลง เทรนอาจจะเปลียนไป นอกจากผู้ เรียนดนตรีแล้ว ผู้ ฟังดนตรีจริงๆ ในเมืองไทยยงัมีอยู่
น้อย ความต้องการทีจะฟัง ทีจะเสพดนตรียงัไม่ได้รับการสนบัสนนุทวัถึงทงัเมืองไทยทงักรุงเทพก็
ยงัไม่เยอะ บางครังคนมาฟังตามกระแส คนทีต้องการฟังจริงๆ ยงัไม่มีขนาดนนั  เพราะดนตรีของ
เราคือดนตรีตะวันตก ซึงความต้องการฟังดนตรีต่างกับผู้ ฟังในต่างประเทศ ทีฟังเป็น ทุกคนรู้ว่า
ดนตรีเป็นอยา่งไร มารยาทในการฟังดี บตัรเต็ม แตใ่นเมืองไทยยงัอยู่ในวงจํากดั” ซึงสอดคล้องกบั
ผู้ ให้ข้อมูลหลักคนที 4 ให้แนวโน้มไว้ว่า “ดนตรีเปลียนตลอดเวลา ดนตรีเป็นแฟชัน  เป็นสินค้า
ฟุ่ มเฟือย การเปลียนแปลงทางสังคมส่งผลให้ผู้บริโภคเปลียน ต้องคิดแบบนักธุรกิจเหมือนกัน
อนาคตอีกสิบปีสงัคมจะฟังเพลงอะไร เด็กจบไปจะทําอะไร มีผลต่อการปรับหลกัสตูร หน้าทีการ
ผลิตบณัฑิตต้องเทา่ทนัตอ่การเปลียนของสงัคม หลกัสตูรล้าสมยั เด็กไม่มาเรียน จบไปไม่มีงานทํา
เพราะเรียนไปไม่ตรงกับความต้องการ มีผลต่อการบริหารคณะ  เรียนในสิงทีคนเค้าไม่อยากฟัง 
ประชากรเด็กก็จะน้อยลงเรือยๆ คนรุ่นหลังมีลูกน้อยลงในอีก 10 ปีข้างหน้า เด็กจะน้อยลงไปกี
เปอร์เซ็นต์ จะมีผลตอ่การบริหารของคณะ เมือดนตรีเป็นทีนิยมขึนมา ก็มีการเปิดคณะดนตรีกนั
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มากขึน ผู้ เรียนมีตวัเลือกเยอะขึน ยิงตวัเลือกเยอะขึนก็ยิงแข่งขันกันขึน” และสอดคล้องกับ ผู้ ให้
ข้อมลูหลกัคนที 5 ให้แนวโน้มไว้ว่า “คา่นิยม วฒันธรรมทางสงัคม รูปแบบการใช้ชีวิต มีผลตอ่การ
ตดัสินใจเลือกเรียนทงัในส่วนของผู้ปกครองของนกัเรียนทีจะเข้าเรียน การมีงานทําและการได้รับ
การยอมรับทางสงัคมของอาชีพทีเกียวข้องกับดนตรีของบณัฑิต” โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกับ 
ผู้ ให้ข้อมลูหลกัคนที 7 ให้แนวโน้มไว้ว่า “การตอบสนองตอ่การเปลียนแปลงทางสงัคม ตลาดและ
สงัคมต้องการอะไรบ้าง ส่งผลตอ่การเปิดหลกัสตูรทีตอบสนองสงัคม” และผู้ ให้ข้อมลูหลกัคนที 11 

ให้แนวโน้มไว้ว่า “ตลาดแรงงานเปลียน ลักษณะบณัฑิตทีต้องการเปลียน ส่งผลกระทบต่อการ
จดัการเรียนการสอนให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน” และผู้ ให้ข้อมูลหลกัคนที 12 ให้แนวโน้มไว้ว่า 
“คา่นิยมทางสงัคมของการเรียนดนตรีเปลียนไป จากเดิมทีเน้นทกัษะความสามารถในการปฏิบตัิ
ดนตรี เปลียนเป็นมาเรียนเพือต้องการเป็นดารานกัร้องทกัษะทีต้องการเปลียนไป” 

ด้านท ี2 ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) 
ผู้ ให้ข้อมูลหลกัให้ประเด็นแนวโน้มตวับ่งชีความเสียงทีสําคญัด้านปัจจัย

นําเข้า (Input) จํานวน 5 แนวโน้ม ได้แก่ ด้านบคุลากรและนกัศกึษา ด้านการเงินและงบประมาณ 

ด้านแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมทางการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน และเครืองมือทํางาน 
ด้านการจดัการองค์การ และด้านการนํา 

ด้านบุคลากรและนักศึกษา  ผู้ ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่มีความเห็นว่า 

คุณภาพ ความสามารถ ศกัยภาพและทัศนคติของนักศึกษา เป็นแนวโน้มตัวบ่งชีความเสียงที
สําคญั โดยผู้ ให้ข้อมลูหลกัคนที 7 ให้แนวโน้มไว้ว่า “ความสามารถทางด้านดนตรีก่อนเข้าศกึษามี
ผลต่อการเรียนในระดบัอุดมศึกษา บางคนอาจเรียนต่อไม่ได้ หรือเรียนแล้วไม่ตรงใจทําให้ต้อง
เปลียนสาขา มีผลกระทบให้จํานวนนกัศกึษาลดลง ทําให้บริหารงบประมาณแบบแน่นอนไม่ได้และ
ส่งผลถึงการจัดการเรียนการสอน” ซึงสอดคล้องกับผู้ ให้ข้อมูลหลักคนที 14 ให้แนวโน้มไว้ว่า 

“ผู้สมคัรเข้าศึกษาบางส่วนมีเกรดเฉลียอยู่ในระดบัปานกลาง ประกอบกับความตงัใจในการเรียน 
อาจส่งผลให้เด็กตกหล่น เด็กไม่จบตามเวลา เรียนไม่เป็นไปตามแผน ซึงเป็นอุปสรรคต่อการจัด
ตารางสอนสําหรับเด็กทีตกหล่น” นอกจากนี ผู้ ให้ข้อมูลหลกัคนที 6 ยงัให้แนวโน้มเพิมเติมด้าน
คณุภาพของนกัศกึษาวา่ “คณุภาพของนกัศกึษามีเงือนไขทีสําคญัคือจํานวนการรับตามเป้าหมาย 
ดงันนัจึงต้องรักษาความสมดุลระหว่างจํานวนผู้สมัครทีผ่านเกณฑ์และคุณภาพของผู้ผ่านการ
คดัเลือกเพือให้ได้นกัศกึษาทีมีคณุภาพ” 

ด้านการเงนิและงบประมาณ ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นว่า ความสมดลุ
ระหวา่งงบประมาณด้านบคุลากรกบัคา่ใช้จ่ายด้านอืนๆ และการพึงพารายได้จากแหล่งเดียว เป็น
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แนวโน้มตวับ่งชีความเสียงทีสําคัญ แนวโน้มตัวบ่งชีด้านความสมดุลระหว่างงบประมาณด้าน
บคุลากรกบัคา่ใช้จ่าย โดยผู้ ให้ข้อมลูหลกัคนที 7 ให้แนวโน้มไว้ว่า “การวางแผนงบประมาณด้าน
บุคลากรในระยะยาวเป็นสิงสําคัญจําเป็น  เพือให้สอดคล้องกับแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบคุลากรด้านการพฒันาคณุวฒุิทางการศกึษาและตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์” ซึง
สอดคล้องกบัผู้ ให้ข้อมลูหลกัคนที 13 ให้แนวโน้มไว้ว่า “เนืองจากดนตรีเป็นสาขาเฉพาะทางการ
เรียนการสอนไม่ได้เน้นทีการบรรยาย ธรรมชาติของการเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นวิชาปฏิบตัิ
เครืองเอก เป็นการเรียนเฉพาะด้านเฉพาะรายเครือง ทําให้สดัส่วนอาจารย์สูง งบประมาณส่วน
ใหญ่จึงเป็นการลงทุนไปกับด้านบุคลากร” ในส่วนของแนวโน้มตวับ่งชีด้านการพึงพารายได้จาก
แหล่งเดียว ผู้ ให้ข้อมูลหลักคนที 4 ให้แนวโน้มไว้ว่า “การพึงพารายได้จากค่าเทอมอย่างเดียว
เหมือนกับไม่มีการกระจายความเสียง สิงสําคญัคือควรมีวิสยัทัศน์หรือนโยบายในการหารายได้
จากภายนอกอย่างจริงจงั” ซึงสอดคล้องกบัผู้ ให้ข้อมลูหลกัคนที 8 ให้แนวโน้มไว้ว่า “จําเป็นต้องมี
วิธีการหางบประมาณรายรับทีไม่ได้เกียวกับกับค่าธรรมเนียมการศึกษาเพียงอย่างเดียว ควรใช้
ความรู้ความสามารถของบคุลากรในการสร้างมลูคา่และก่อให้เกิดรายได้ เช่น การขายตําราของ
อาจารย์ทีได้รับสนบัสนนุงบประมาณจากคณะฯ”  

ด้านแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมทางการศึกษา อุปกรณ์การเรียน
การสอน และเครืองมือทาํงาน ผู้ ให้ข้อมูลหลกัมีความเห็นว่า ความพร้อมความเพียงพอของ
ทรัพยากรสารสนเทศ อปุกรณ์การเรียนและเครืองดนตรีทีตรงตามความต้องการของนกัศกึษา และ
ความพร้อมความเพียงพอของสถานทีในการจดัการเรียนการสอน  เป็นแนวโน้มตวับง่ชีความเสียง 
ทีสําคญั โดยผู้ให้ข้อมลูหลกัคนที 3 ให้แนวโน้มไว้วา่ “ปัจจบุนัสภาพแวดล้อมการศกึษาไม่เป็นหนึง
เดียวกนั มีการจดัการเรียนการสอนหลายทีสง่ผลให้การทํางานร่วมกนักบัเด็กตา่งสาขา การทํางาน
ในกิจกรรมของมหาวิทยาลยักบันกัศกึษาตา่งคณะวิชาไม่สามารถประสานงานกนัได้อย่างเต็ม ที” 
ซงึสอดคล้องกบัผู้ให้ข้อมลูหลกัคนที 4 ให้แนวโน้มไว้วา่ “ข้อจํากดัด้านพืนที ทงัเรืองของขนาด เรือง
ของทีตงัซึงกระจดักระจายมีหลายจดุและอยู่นอกเมือง โดยเฉพาะเรืองจดัการเรียนการสอนหลาย
ทีอาจทําให้ต้องใช้งบประมาณในการจดัหาบริการด้านการเดินทาง รวมถึงแนวโน้มด้านคา่ใช้จ่าย
ในการบริหารจดัการพืนทีอาจเพิมขนึ และการทีนกัศึกษาต้องเหน็ดเหนือยจากการเดินทาง มีผล
มากกับการเรียนกับการตดัสินใจของเด็กทีจะมาเรียน” โดยผู้ ให้ข้อมูลหลักคนที 8 ให้แนวโน้ม
เพิมเตมิไว้ว่า “นอกจากความเพียงพอของอปุกรณ์การเรียนการสอน เครืองดนตรี และเครืองเสียง
แล้ว อุปกรณ์เหล่านียังต้องอยู่ในสภาพทีไม่ชํารุดพร้อมใช้งาน  รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ในส่วนของ
สภาพแวดล้อมพดูถึงอาคารสถานทีโดยตรง ซึงเป็นปัจจยัแรกๆ ทีผู้ปกครองตดัสินในให้บตุรหลาน
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เข้ามาศกึษาตอ่” 
ด้านการจัดการองค์การ ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นว่า ความเหมาะสม

ในการกําหนดหน้าทีรับผิดชอบ การมอบหมายภาระงาน และปริมาณงาน เป็นแนวโน้มตวับ่งชี
ความเสียงทีสําคญั โดยผู้ ให้ข้อมลูหลกัคนที 12 ให้แนวโน้มไว้ว่า “การสรรหา การคดัเลือกบคุคล 
และมอบหมายงานควรเลือกคนทีมีทกัษะ ความรู้และความสามารถตรงกบัภาระงาน ตามคํากล่าว
ทีว่า Put The Right Man In The Right Job” ซึงสอดคล้องกบัผู้ ให้ข้อมลูหลกัคนที 14 ให้แนวโน้ม
ไว้วา่ “ประเด็นสําคญัของการจดัการองค์กรต้องคํานึงถึง การมอบหมายภาระงาน รวมถึงปริมาณ
งานทีได้รับ ความชัดเจนในการมอบหมายภาระงาน การวิเคราะห์รายละเอียดงาน การทํา  
Workload ด้วย” 

ด้านการนํา ผู้ ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นว่า ความสามารถในการสร้าง
ความเชือมันในตวัผู้ นําและการสร้างแรงจูงใจในการทํางาน เป็นแนวโน้มตัวบ่งชีความเสียงที
สําคญั โดยผู้ ให้ข้อมลูหลกัคนที 15 ให้แนวโน้มไว้ว่า “การสร้างแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานเป็นสิง
สําคญัทีจะกระตุ้นให้บคุลากรทุม่เทตอ่การทํางานและมีความเสียสละตอ่องค์กร หรือเรียกง่ายๆ ว่า
การทํางานด้วยใจนนัเอง นอกจากนนัยงัเป็นแรงผลกัดนัให้บคุลากรต้องการทีจะพฒันาศกัยภาพ
ของตนเอง ซึงก็จะยิงส่งเสริมให้องค์กรมีความก้าวหน้า การสร้างแรงจูงใจสามารถทําได้หลายวิธี 
เชน่ การยกยอ่งชมเชย กิจกรรมสนัทนาการ การพกัผอ่นหยอ่นใจ เป็นต้น”  

ด้านท ี3 ด้านกระบวนการ (Process) 
ผู้ ให้ข้อมูลหลักให้ประเด็นแนวโน้มตัวบ่งชีความเสียงทีสําคัญด้าน

กระบวนการ (Process) จํานวน 4 แนวโน้ม ได้แก่ ด้านการกํากับมาตรฐานการดําเนินงานของ
หลกัสตูร ด้านการวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ ด้านการประกนัคณุภาพการศกึษา 
และด้านการปฏิบตัติามกฎหมายและกฎระเบียบ 

ด้านการกํากับมาตรฐานการดาํเนินงานของหลักสูตร ผู้ ให้ข้อมลูหลกั
มีความเห็นว่า ความรู้ ความเข้าใจเกียวกับมาตรฐานและกระบวนการกํากับมาตรฐานหลกัสูตร 
เป็นแนวโน้มตวับ่งชีความเสียงทีสําคญั  โดยผู้ ให้ข้อมูลหลักคนที 1 ให้แนวโน้มไว้ว่า “การทีจะ
บริหารหลักสูตรและควบคุมให้ได้มาตรฐานตามทีกําหนด บุคลากรต้องมีความรู้เกียวกับเกณฑ์
และมาตรฐานตา่งๆ เมือมีความรู้ก็จะสง่ผลให้เกิดความเข้าใจและตระหนกัถึงความสําคญัของการ
ดําเนินงานหลกัสตูรทีมีผลตอ่การบริหารจดัการการศกึษา” ซึงสอดคล้องกบัผู้ ให้ข้อมลูหลกัคนที 3 

ให้แนวโน้มไว้วา่ “การดําเนินงานหลกัสตูรให้เป็นไปตามมาตรฐานมีความสําคญัและส่งผลกระทบ
ตอ่การทีหลกัสตูรของคณะฯ จะได้รับการรับรองจาก ก.พ. ซึงส่งผลโดยตรงตอ่การประกอบอาชีพ
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และการหางานของนกัศกึษาภายหลงัจากสําเร็จการศกึษา” 
ด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ ผู้ ให้ข้อมลูหลกั

มีความเห็นวา่ การให้ความสําคญักบัการวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการของบคุลากร 
เป็นแนวโน้มตวับง่ชีความเสียงทีสําคญั โดยผู้ ให้ข้อมลูหลกัคนที 17 ให้แนวโน้มไว้ว่า “หนึงในพนัธกิจ
ของสถาบนัอุดมศึกษาคือการทําวิจยั ปัจจยัหลกัในการพฒันาด้านงานวิจยันนันอกจากผู้บริหาร
จะต้องตระหนักถึงความสําคัญของการทํางานวิจัยแล้ว ยังขึนอยู่กับการให้ความสําคัญของ
อาจารย์ต่อการทํางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการด้วย” ซึงสอดคล้องกับผู้ ให้
ข้อมลูหลกัคนที 8 ให้แนวโน้มไว้ว่า “อาจเป็นเพราะความเป็นศิลปิน เป็นนกัดนตรี จึงทําให้ไม่คอ่ย
ให้ความสําคญักบัการทําผลงานทางวิชาการ เมืองานวิจยั งานสร้างสรรค์น้อย ตําราไม่พอ ส่งผล
ตอ่การเปิดหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา และการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ปัจจบุนันอกจาก
ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานได้แล้ว ยงัต้องมีการเผยแพร่เป็นบทความวิชาการ บทความ
วิจยัในวารสารทีได้รับการยอมรับ ซึงทงัตวัผลงานและจํานวนตําแหน่งทางวิชาการยงัสะท้อนถึง
ความแข็งแรงขององค์กรและความสามารถในการแข่งขนั นนัหมายความว่าบคุลากรควรมีทกัษะ
ในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านดนตรี และความสามารถในการเผยแพร่ผลงานเหล่านนัออกมา
ในเชิงวิชาการได้อีกด้วย”  

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นว่า การ
ตระหนกัถึงความสําคญัของการประกนัคณุภาพการศกึษาของบคุลากร เป็นแนวโน้มตวับง่ชีความ
เสียงทีสําคญั โดยผู้ให้ข้อมลูหลกัคนที 3 ให้แนวโน้มไว้ว่า “ความเสียงทีเกิดขนึนอกจากจะเกิดจาก 
ความไม่สอดคล้องของเกณฑ์หรือตวับ่งชีกับธรรมชาติและลกัษณะของคณะวิชาสายศิลปะแล้ว 
การตระหนกัถึงความสําคญัของการประกนัคณุภาพการศกึษาของบุคลากรทีมีต่อการปฏิบตัิงาน 
ก็อาจเป็นอีกหนึงปัจจยัเสียงทีสําคญั มีผลต่อการนําระบบการประกันคณุภาพการศึกษาลงไปสู่
การปฏิบตัิงานประจํา” ซึงสอดคล้องกบัผู้ ให้ข้อมลูหลกัคนที 5 ให้แนวโน้มไว้ว่า “การตระหนกัถึง
ความสําคญัของการประกันคณุภาพการศึกษา จะส่งผลต่อการยอมรับ การเอาใจใส่และความ
ร่วมมือ”  

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ  ผู้ ให้ ข้อมูลหลักมี
ความเห็นวา่ ความรู้ เทา่ทนัและมีความเข้าใจกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้องกบัการปฏิบตัิงาน
ของผู้บริหารและบคุลากร เป็นแนวโน้มตวับง่ชีความเสียงทีสําคญั โดยผู้ ให้ข้อมลูหลกัคนที 3 ให้
แนวโน้มไว้ว่า “หากผู้ปฏิบตัิงานไม่มีความรู้ในกฎหมายและระเบียบปฏิบตัิต่างๆ อาจก่อให้ เกิด
ความลา่ช้าในการปฏิบตังิานทําให้ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายทีวางไว้” ซึงสอดคล้องกบัผู้ ให้ข้อมลูหลกั
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คนที 5 ให้แนวโน้มไว้ว่า “หากบุคลากรขาดความรู้จริง รู้แจ้งในกฎทีเกียวข้องกับการดําเนินงาน 
อาจทําให้เกิดความผิดพลาดโดยไม่ตงัใจส่งผลเสียหายต่อการทํางานได้” และสอดคล้องกับผู้ ให้
ข้อมลูหลกัคนที 17 ทีให้แนวโน้มไว้ว่า “ผู้บริหารและบคุลากรควรมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย
และกฎระเบียบทีเกียวข้องกบัการปฏิบตังิาน”  

ด้านท ี4 ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcome) 
ผู้ ให้ข้อมลูหลกัให้ประเด็นแนวโน้มตวับง่ชีความเสียงทีสําคญัด้านผลผลิต

และผลลพัธ์ (Output and Outcome) จํานวน 3 แนวโน้ม ได้แก่ ด้านคณุภาพบณัฑิต ด้านการวิจยั 

งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ และด้านภาพลกัษณ์และชือเสียงองค์กร 
ด้านคุณภาพบัณฑิต ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นว่า ความรู้ ความสามารถ

ในการปฏิบตังิานอยา่งมีคณุภาพของนกัศกึษาและบณัฑิต เป็นแนวโน้มตวับง่ชีความเสียงทีสําคญั 
โดยผู้ ให้ข้อมูลหลักคนที 9 ให้แนวโน้มไว้ว่า “คุณภาพบัณฑิตเป็นปัจจัยสําคัญทีจะกําหนด
กระบวนการบริหารจดัการการศกึษาในทกุด้าน กล่าวคือ บณัฑิตสามารถตอบสนองตลาดแรงงาน 
โดยต้องพิจารณาว่าตลาดแรงงานมุ่งหวงับณัฑิตทีมีศกัยภาพด้านใดบ้างเพือนําปัจจยัเหล่านีมา
ขบัเคลือนกระบวนการ ขบัเคลือนด้วยอาจารย์ หลกัสูตร กิจกรรม สิงอํานวยความสะดวกต่างๆ 
การ Feedback จะส่งผลกลบัมาทีปัจจยันําเข้า (Input) และกระบวนการ (Process) ซึง Feedback 

เหล่านีจะมาจากนายจ้าง มาจากตลาดแรงงาน เช่น สถานประกอบการทีบณัฑิตเข้าไปทํางาน 
โรงเรียนหรือสถาบนัทีเปิดสอนดนตรี เพือให้อาจารย์และหลกัสูตรมุ่งเน้นไปทีผลผลิตของการจดั
การศึกษา นนัก็คือ การผลิตบณัฑิต” ซึงสอดคล้องกับผู้ ให้ข้อมูลหลกัคนที 8 ทีให้แนวโน้มไว้ว่า 
“ความพึงพอใจของผู้ ใช้บณัฑิต ความสามารถในการผลิตบณัฑิตทีมีความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบตังิานเป็นผลสะท้อนในด้านคณุภาพบณัฑิต” 

ด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ ผู้ ให้ข้อมลูหลกั
มีความเห็นว่า จํานวนผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ เป็นแนวโน้มตวับ่งชี
ความเสียงทีสําคญั โดยผู้ ให้ข้อมูลหลักคนที 3 ให้แนวโน้มไว้ว่า “เรืองจํานวนผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ เป็นผลกระทบจากด้านกระบวนการ คือ ความรู้ ความเข้าใจ 
ความพร้อม ทกัษะ และประสบการณ์ รวมถึงการตระหนกัถึงความสําคญัของการทําวิจยัของผู้ ทํา
ผลงานเองและของสงัคมสง่ผลให้ผลงานยงัมีจํานวนไม่มาก” ซึงสอดคล้องกบัผู้ ให้ข้อมลูหลกัคนที 
4 ทีให้แนวโน้มไว้วา่ “จํานวนผลงานยงัน้อยมากเมือเทียบกบับคุลากรทงัหมด อาจสืบเนืองจากยงั
ไม่มีศูนย์กลางทีรวบรวมผลงานหรือการช่วยสนับสนุนการเผยแพร่อย่างจริงจัง เช่น การ
บนัทกึเสียง การแสดงผลงาน สร้างสรรค์ นา่จะมีชอ่งทางเผยแพร่ นอกจากเพือให้สงัคมได้รับรู้และ
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ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ของคณะฯ แล้ว อาจยังสามารถสร้างรายได้เป็นการนําผลงาน
สร้างสรรค์ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไป” นอกจากนี ผู้ ให้ข้อมูลหลักคนที 8 ได้ให้แนวโน้ม
เพิมเติมไว้ว่า “การทําผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ นอกจากเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ ทํา
ผลงานเองแล้ว ผลส่วนหนึงทีเกิดขนึอย่างแท้จริง นนัก็คือ องค์ความรู้ทีเกิดขนึสามารถนํากลบัไป
พัฒนาการเรียนการสอน กลับไปหานักศึกษา ถ้าสามารถทําออกมาเป็นงานวิชาการได้ก็จะ
สามารถสอนเดก็ได้” 

ด้านภาพลักษณ์และชือเสียงองค์กร ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นว่า การ
ประชาสัมพันธ์ และการสร้างแบรนด์ของคณะต่อสาธารณชน เป็นแนวโน้มตวับ่งชีความเสียงที
สําคญั โดยผู้ให้ข้อมลูหลกัคนที 4 ให้แนวโน้มไว้ว่า “วิสยัทศัน์ในการสร้างภาพลกัษณ์ต้องชดัเจนต้อง
มีความเป็นมืออาชีพ คือเมือเผยแพร่ออกไปแล้วผู้ชมผู้ ฟังต้องรู้ได้ทนัทีว่าเป็นคณะดริุยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร Branding ต้องชัดเจน หากแบรนด์ของคณะสับสนจะมีผลกระทบกับ
ชือเสียงขององค์กร” ซึงสอดคล้องกับผู้ ให้ข้อมูลหลักคนที 14 ให้แนวโน้มไว้ว่า “ถึงแม้ว่าแต่ละ
สาขาวิชาจะมีความเฉพาะ แต่การสร้างแบรนด์ทีดีควรแสดงถึงความเป็นภาพรวมของคณะ ควร
สร้างจุดร่วมทีเป็นหนึงเดียวทีสะท้อนจุดเด่น เช่น การใช้สโลแกน หรือการจัดกิจกรรมร่วมกัน
ระหวา่งอาจารย์และนกัศกึษาตา่งสาขา เป็นต้น” 

2.1.2 แนวโน้มตัวบ่งชีความเสียงทังหมด จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ด้านที 1 ด้านบริบท (Context) 
ด้านการเปลียนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายสาธารณะ 
1. กฎ ระเบียบ และข้อบังคับใหม่ ไม่สอดคล้องกับบริบททางสังคม  

วฒันธรรม และวิธีการทํางาน (1 คน) 

2. กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัใหม่ ไม่มีความชดัเจนแน่นอนเพียงพอทีจะ
นํามาบงัคบัใช้ (1 คน) 

3. กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัใหม่ มีความซบัซ้อนและขดัแย้งกันเอง (2 

คน) 

4. ไม่มีการทดลองใช้กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัใหม่ เพือรับรู้สภาพปัญหา
ทีอาจเกิดขนึก่อนการนําไปบงัคบัใช้จริง (1 คน) 

5. การประกาศใช้นโยบาย กฎหมาย หรือระเบียบใหม่ ไม่บงัคบัใช้ให้เป็น
ระบบเดียวกนัทงัประเทศ (4 คน) 

6. การเปลียนแปลงกฎ ระเบียบ และข้อบงัคบั บอ่ยเกินไป (1 คน) 

7. ความเข้าใจกฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัใหม่ของบคุลากร (3 คน) 
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8. การยอมรับและปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบและข้อบงัคบัใหม่ของบคุลากร 
(2 คน) 

9. กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัใหม่ เพิมภาระงานและขนัตอนการทํางาน
ให้กบับคุลากร (1 คน) 

10. การบงัคบัใช้กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัใหม่ (2 คน) 

11. นโยบายของรัฐบาลทางด้านสร้างสรรค์ไม่คงทีและไมต่อ่เนือง (1 คน) 

12. ทิศทางการประเมินการศึกษาและบทบาทหน้าทีของ สมศ.  ทีมี
ผลกระทบตอ่การทํางานของคณะ (1 คน) 

13. การเปลียนแปลงเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพือ
การศกึษา (กยศ.) (1 คน) 

14. นโยบายการออกนอกระบบของรัฐบาล (2 คน) 

15. นโยบายการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
(City Campus) มีผลตอ่แผนดําเนินงาน การบริหารจดัการ การจดัสรรทรัพยากรทางการบริหาร
ของคณะ และการตดัสินใจเข้าศกึษาตอ่ในคณะฯ (1 คน) 

16. การเปลียนแปลงกฎ ระเบียบ และข้อบงัคบั มีผลกระทบตอ่แผนทีวาง
ไว้ การวางแผนในอนาคต และทิศทางการพฒันา (4 คน) 

17. การพิจารณาวา่อะไรคือนโยบาย และอะไรคือกฎหมาย เพราะนโยบาย
ยงัไมใ่ชก่ฎหมายไมจํ่าเป็นต้องนํามาปฏิบตัก็ิได้ (1 คน) 

ด้านการเปลียนแปลงทางด้านเทคโนโลยี 
1. ระบบเทคโนโลยีสมยัใหมย่งัไมมี่เสถียรภาพเพียงพอ (2 คน) 

2. ความง่ายในการใช้งานเทคโนโลยีสมยัใหม ่(1 คน) 

3. การยอมรับการเปลียนแปลงทางเทคโนโลยีของบคุลากร (3 คน) 

4. ความรู้ ความเข้าใจ และศกัยภาพของบคุลากรในการใช้งานเทคโนโลยี
สมยัใหม ่(5 คน) 

5. ความรู้ ความเข้าใจ และศกัยภาพของบคุลากรในการใช้งานเทคโนโลยี
ในวิชาชีพ (1 คน) 

6. ความรู้ ความเข้าใจ และศกัยภาพของบคุลากรผู้ดแูลระบบเทคโนโลยี  
(1 คน) 

7. บุคลากรนําความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมาใช้เพือประโยชน์ต่อ
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คณะ (1 คน) 

8. การกระจายอํานาจการใช้เทคโนโลยีภายในคณะ (1 คน) 

9. จริยธรรมการใช้เทคโนโลยี (1 คน) 

10. ความพร้อมของคณะในการเปลียนแปลงทางเทคโนโลยี (1 คน) 

11. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทําให้อปุกรณ์และโปรแกรมทีคณะมีอยู่
ล้าสมยั (3 คน) 

12. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีสามารถรองรับการเปลียนแปลงทาง
เทคโนโลยีได้อยา่งมีประสิทธิภาพ (1 คน) 

13. การเปลียนแปลงทางเทคโนโลยีการสือสาร มีผลกระทบตอ่รูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์ของคณะ (1 คน) 

14. การเปลียนแปลงทางเทคโนโลยี มีผลกระทบต่องบประมาณในการ
ดําเนินงานของคณะ (1 คน) 

15. การออกแบบระบบสารสนเทศเพือการศึกษาทีมีการศึกษาความ
ต้องการของหนว่ยงานภายในมหาวิทยาลยัอยา่งรอบด้าน (1 คน) 

ด้านภัยธรรมชาต ิ
1. ภยัธรรมชาตสิร้างความเสียหายตอ่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (1 คน)   

2. ความสามารถในการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในพืนทีประสบ
ภยัธรรมชาต ิ(1 คน) 

3. ภยัธรรมชาตทํิาให้การดําเนินงานของคณะลา่ช้าหรือหยดุชะงกั (4 คน) 

4. การสินเปลืองงบประมาณ ในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจาก
ภยัธรรมชาต ิ(2 คน) 

5. งบประมาณทีได้รับการสนบัสนนุจากรัฐบาลมีความล่าช้าหรือลดลง (1 

คน) 

6. ภยัธรรมชาตมีิผลกระทบตอ่การเปลียนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ (1 คน) 

7. นําทว่ม (3 คน) 

8. โลกร้อน (1 คน) 

9. ฟ้าผา่ (1 คน) 

10. ความพร้อมรับมือกบัภยัธรรมชาตทีิอาจเกิดขนึ (1 คน) 

ด้านการเปลียนแปลงทางการเมือง 
1. ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองทําให้นโยบายต่างๆ  ไม่มีความ
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ตอ่เนือง (8 คน) 

2. การชมุนมุประท้วงรัฐบาลมีผลกระทบตอ่การดําเนินงานของคณะ (2 คน)   

3. ภาวะการเมืองทีไมม่นัคง สง่ผลให้เศรษฐกิจสงัคมไมม่นัคง (1 คน) 

4. การเปลียนแปลงทางการเมือง มีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบาย
ทางการศกึษา (1 คน) 

ด้านภาวะวิกฤตทิางเศรษฐกิจ 
1. ภาวะเศรษฐกิจ สง่ผลกระทบตอ่งบประมาณในการบริหารจดัการของ

คณะ (12 คน) 

2. ภาวะเศรษฐกิจ  ทําให้งบประมาณทีเคยได้รับการสนับสนุนจาก
หนว่ยงานภายนอกลดลง (1 คน) 

3. ภาวะเศรษฐกิจ มีผลกระทบตอ่การได้งานทําของนกัศกึษา (1 คน) 

4. ภาวะเศรษฐกิจ มีผลกระทบตอ่นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล (1 คน) 

5. ภาวะเศรษฐกิจ มีผลกระทบต่อนโยบายของรัฐบาลในการสนบัสนุน
ทางด้านศลิปวฒันธรรม (1 คน) 

6. ภาวะเศรษฐกิจ มีผลกระทบต่อคณุภาพชีวิตและจิตใจของบคุลากร (1 

คน) 

7. ภาวะเศรษฐกิจ มีผลกระทบต่อความนิยมทางดนตรีของคนในสังคม 
(2 คน) 

8. ภาวะเศรษฐกิจ มีผลกระทบตอ่ความมนัคงของการคลงัของคณะ (1 คน) 

9. ภาวะเศรษฐกิจ มีผลกระทบต่อความสามารถในการจดัหาสิงอํานวย
ความสะดวกและการจดับริการแก่นกัศกึษา (1 คน) 

ด้านการเปลียนแปลงทางสังคม 
1. การเปลียนโครงสร้างประชากรไปสูส่งัคมผู้สงูอาย ุ(1 คน) 
2. ความไมป่ลอดภยัและแหลง่อบายมขุโดยรอบมหาวิทยาลยั (2 คน) 
3. พฤติกรรมการใช้ชีวิตตามคา่นิยมทางสงัคมของนกัศกึษา (1 คน) 
4. การเสพตดิสือออนไลน์ของนกัศกึษา (2 คน) 
5. การตระหนกัถึงความเปลียนแปลงทางสงัคมของบคุลากร (1 คน) 
6. การเปลียนแปลงของตลาดแรงงานและความต้องการของสงัคม (6 คน) 
7. การเปลียนแปลงทางสงัคม มีผลกระทบต่อความนิยมทีมีต่อดนตรีใน

สงัคมไทย (3 คน) 
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8. การรับรู้ภาพลกัษณ์ของศลิปินและนกัดนตรี (1 คน) 
9. ความแตกตา่งระหวา่งวยัของผู้สอนและผู้ เรียน (1 คน) 
10. การผลิตบณัฑิตเพือตอบสนองความต้องการของสงัคมและตลาดแรงงาน

เพียงด้านเดียว โดยอาจละเลยบทบาทในการเป็นผู้ ชีนําสงัคม (1 คน) 
ด้านภาวะการแข่งขัน 
1. ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการองค์กร (1 คน) 
2. จดุเดน่และความหลากหลายของหลกัสตูร (4 คน) 
3. จดุเดน่ของสถาบนัและคณะ (1 คน) 
4. ความสามารถในการใช้ภาษาของบคุลากรและนกัศกึษา (1 คน) 
5. การลงทนุด้านการตลาดทีดี (1 คน) 
6. ภาวะการแข่งขนัทําให้ต้องพฒันาโครงสร้างพืนฐานและคณุภาพการ

ให้บริการ (4 คน) 
7. ภาวะการแขง่ขนัทําให้ไมเ่กิดความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก (1 คน) 
8. การดงึนกัศกึษาทีมีคณุภาพเข้ามาศกึษา (3 คน) 
9. การรักษาอาจารย์ทีมีความรู้ ความสามารถและมีชือเสียงให้อยู่กับ

คณะ (2 คน) 
10. การเปรียบเทียบอตัราคา่ธรรมเนียมการศกึษา (1 คน) 
11. คณุภาพ ชือเสียง และภาพลกัษณ์ของสถาบนั บคุลากร นกัศกึษาและ

บณัฑิต (5 คน) 
12. การเปรียบเทียบภาวการณ์ได้งานทําและอตัราคา่ตอบแทน (2 คน) 
13. การจดัตงัศนูย์สอบเทียบทางด้านดนตรีในประเทศ (1 คน) 
ด้านท ี2 ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) 
ด้านบุคลากรและนักศึกษา 

1. เกณฑ์และมาตรฐานการรับนกัศกึษาทีมีคณุภาพ (3 คน) 
2. ความคาดหวงัของนกัศกึษาทีมีตอ่หลกัสตูร (1 คน) 
3. จํานวนผู้สมคัรเข้าศกึษาตอ่ลดลง (2 คน) 
4. คณุภาพ ความสามารถ ศกัยภาพและชือเสียงของบคุลากร (6 คน) 
5. ทกัษะและความสามารถในการทํางานทางวิชาการ และประสบการณ์

วิชาชีพความเป็นครู (1 คน) 
6. บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุทีใกล้เคียงกัน  มีผลกระทบต่อการ
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ถ่ายทอดความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ของพนกังานทีจะเกษียณอาย ุ(2 คน) 
7. สดัสว่นระหวา่งอาจารย์ตอ่จํานวนนกัศกึษา (3 คน) 
8. บุคลากรสายสนับสนุนทีมีหน้าทีให้บริการนักศึกษาโดยตรงและ

ประสานงานการจดักิจกรรมมีจํานวนน้อยเกินไป (1 คน) 
9. คณุภาพ ความสามารถ ศกัยภาพและทศันคตขิองนกัศกึษา (12 คน) 
10. ความเสียสละ (Commitment) ในการทํางานให้คณะของนกัศกึษาและ

บคุลากร (1 คน) 
ด้านการเงนิและงบประมาณ 
1. ความสามารถในการหารายได้ตามแผนทีวางไว้ (2 คน) 
2. การบริหารจดัการงบประมาณทีมีประสิทธิภาพ (2 คน) 
3. การวางแผนงบประมาณด้านบุคลากรในระยะยาว เพือให้สอดคล้อง

กบัการพฒันาคณุวฒุิการศกึษาและตําแหนง่ทางวิชาการของอาจารย์ (2 คน) 
4. ความสมดลุระหว่างงบประมาณด้านบุคลากรกับค่าใช้จ่ายด้านอืนๆ  

(7 คน) 
5. ความสมดลุของการจดัสรรงบประมาณในแตล่ะด้าน (2 คน) 
6. การพงึพารายได้จากแหลง่เดียว (7 คน) 
7. วิสยัทศัน์หรือนโยบายในการหารายได้จากภายนอก (1 คน) 
8. สภาพคลอ่งทางการเงิน (1 คน) 
9. เงินทนุสํารอง (1 คน) 
ด้านแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการ

สอน และเครืองมือการทาํงาน 
1. ความสามารถในการจดัหาครุภัณฑ์ทีมีมาตรฐานในราคาทีเหมาะสม 

(1 คน) 
2. ความพร้อม ความเพียงพอของทรัพยากรสารสนเทศ อปุกรณ์การเรียน

และเครืองดนตรีทีตรงตามความต้องการของนกัศกึษา (8 คน) 
3. ความพร้อม ความเพียงพอของสถานทีในการจดัการเรียนการสอน (7 คน) 
4. ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมทางการศกึษา (3 คน) 
5. ความปลอดภยัของอาคาร (1 คน) 
6. การบริหารจดัการทรัพยากร (3 คน) 
7. การดแูลรักษาทรัพยากร (6 คน) 
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8. นโยบายและแผนการจดัหา รักษาดแูล และทดแทนอปุกรณ์และเครือง
ดนตรีทีเสือมสภาพ (2 คน) 

9. อปุกรณ์และเครืองดนตรีเสือมสภาพเกินกวา่ทีคาดการณ์ไว้ (1 คน) 
10. ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการห้องซ้อมดนตรี (1 คน) 
11. นักศึกษาใช้ประโยชน์จากทรัพยากร สวัสดิการและบริการต่างๆ  ที

คณะและมหาวิทยาลยัจดัไว้ให้ได้อยา่งคุ้มคา่ (2 คน) 
12. ระบบป้องกนัการสญูหายของทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมดุ (1 คน) 
13. ความเสียหายของเครืองดนตรีทีเกิดจากการใช้งาน (1 คน) 
14. ความเสียหายของเครืองดนตรีทีเกิดจากการขนย้าย (1 คน) 
15. บคุลากรสนบัสนนุการใช้อปุกรณ์เทคโนโลยีการสอนในห้องเรียน (1 คน) 
16. ความรู้ ความสามารถของบคุลากรในการดแูลรักษาอปุกรณ์และเครือง

ดนตรีทางการศกึษา (1 คน) 
17. การใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างสาขาวิชาน้อย

เนืองจากเป็นสาขาเฉพาะทาง ทําให้มีคา่ใช้จา่ยในการจดัหาอปุกรณ์สงู (1 คน) 
ด้านการกาํหนดนโยบาย กลยุทธ์และการวางแผน 
1. การมีส่วนร่วมของบคุลากรทกุระดบัในการกําหนดนโยบาย การจดัทํา

กลยทุธ์และแผนการดําเนินงาน (3 คน) 
2. การศึกษาความต้องการจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้านเพือ

นํามาพฒันาและจดัทําแผนกลยทุธ์ (1 คน) 
3. การกําหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ทีมีประสิทธิภาพ (3 คน) 
4. ความสอดคล้องระหวา่งนโยบายของคณะกบับริบทภายนอก (1 คน) 
5. การกําหนดนโยบายและการวางแผน ให้มีความสมดลุระหว่างการผลิต

บณัฑิตทีมีคณุภาพกบัความสามารถในการจดัหางบประมาณ (1 คน) 
6. การบรูณาการองค์ความรู้ร่วมกนัระหวา่งสาขาวิชาภายในองค์กร (1 คน) 
7. ความรู้ ความเข้าใจของผู้ บริหารในการกําหนดนโยบายและการ

วางแผน (1 คน) 
8. การเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหาร (1 คน) 
9. ความสามารถในการนําแผนไปปฏิบตั ิ(2 คน) 
10. ความสามารถในการตดิตามผลการดําเนินงาน (1 คน) 
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11. การวางแผนกลยทุธ์จากข้อมลูทีจริง ครบถ้วนและสมบรูณ์ (1 คน) 
12. ความเหมาะสมของการกําหนดทิศทางในการพฒันาหลกัสตูรและการ

เปิดหลกัสตูรใหม ่กบัข้อจํากดัด้านสถานที (1 คน) 
13. การกําหนดกลยุทธ์ในการประชาสมัพันธ์และการแนะแนวการศึกษา 

(1 คน) 
ด้านการจัดองค์การ 
1. โครงสร้างการบริหารงานทีเหมาะสมกับสภาพการแข่งขันและ

สอดคล้องกบัแผนการทํางาน (5 คน) 
2. นโยบายในการจดัการองค์กรให้เป็นไปตามระบบทีวางไว้ (1 คน) 
3. การสรรหาและการคดัเลือกบคุลากรทีมีคณุภาพ มีความรู้ความสามารถ

และทกัษะตรงตามตําแหนง่งาน และเข้ากบัวฒันธรรมองค์กร (5 คน) 
4. ความเหมาะสมในการกําหนดหน้าทีรับผิดชอบ การมอบหมายภาระ

งาน และปริมาณงาน (7 คน) 
5. ทศันคตขิองบคุลากรในการทํางานร่วมกนั (1 คน) 
6. ความสร้างสรรค์จนแทบไมมี่ขีดจํากดั (1 คน) 
7. ความเหมาะสมของคา่ตอบแทน (2 คน) 
8. วฒันธรรมองค์กร (3 คน) 
9. ประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานบคุคล (2 คน) 
10. การยอมรับและปฏิบตัติามนโยบายในการบริหารงานบคุคล (1 คน) 
11. ความเหมาะสมในการให้อิสระในการปฏิบตังิาน (1 คน) 
12. กระบวนการสรรหาและคดัเลือกผู้ ดํารงตําแหนง่ทางการบริหาร (1 คน) 
13. ระบบการทดแทนงานหรือการสบัเปลียนหมนุเวียนงาน (rotate) (2 คน) 
14. คูมื่อและขนัตอนการปฏิบตังิาน (1 คน) 
15. ความร่วมมือและความสามคัคีในการปฏิบตังิาน (1 คน) 
16. การตระหนกัถึงความสําคญัในการพฒันาตําแหนง่ทางวิชาการ (1 คน) 
ด้านการนํา 
1. ความสามารถในการสร้างความเชือมันในตัวผู้ นําและการสร้าง

แรงจงูใจในการทํางาน (8 คน) 
2. การนําโดยไมต่ดัสินชีขาด (2 คน) 
3. ช่องทางการสือสารเพือสร้างความเข้าใจทีชดัเจนระหว่างบุคลากรใน
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องค์กร (3 คน) 
4. การกระจายอํานาจและการมอบอํานาจในการบริหาร (1 คน) 
5. ความรู้ ความสามารถ และวิสยัทศัน์ของผู้บริหาร (2 คน) 
ด้านการควบคุม 
1. ระบบฐานข้อมลูข้อสอบหรือคลงัข้อสอบ (1 คน) 
2. ระบบการตรวจสอบมาตรฐานของข้อสอบ (1 คน) 
3. ระบบการแจ้งเตือนการดําเนินงาน ทําให้การดําเนินงานไม่แล้วเสร็จ

ตามแผนทีกําหนดไว้ (1 คน) 
4. การบริหารงานแบบ Top-Down (1 คน) 
5. มาตรฐานในการกําหนดตวัชีวัดการประเมินผลการปฏิบตัิงาน  และ

ความเทา่เทียม ในการตรวจสอบหลกัฐานการดําเนินงาน (3 คน) 
6. การตกลงภาระงานอย่างเป็นลายลักษณ์ล่วงหน้าเพือสามารถ

ปฏิบตังิานได้ตรงตาม เป้าหมาย (1 คน) 
7. ความรู้ ความเข้าใจของผู้ประเมินผลการปฏิบตัิงาน ทีมีต่อภาระงาน

ของบคุลากรผู้ได้รับการประเมิน (1 คน) 
8. ระบบประเมินบคุลากรแบบ 360 องศา เพือให้ได้ข้อมลูอย่างรอบด้าน 

(3 คน) 
9. การกําหนดมาตรฐานการปฏิบตัิงานระหว่างฝ่ายงานแตกตา่งกนั (1 คน) 
10. การควบคมุ กํากับให้ปฏิบตัิตามระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

(1 คน) 
11. การกํากบั ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบและ

ตอ่เนือง (4 คน) 
12. การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานทีมีความยืดหยุ่น  

(1 คน) 
13. ระบบฐานข้อมลูในการตดิตามการดําเนินงานทีให้ข้อมลูอย่างครบถ้วน

และเป็นปัจจบุนั (1 คน) 
ด้านท ี3 ด้านกระบวนการ (Process) 
ด้านการกาํกับมาตรฐานการดาํเนินงานของหลักสูตร 
1. หลกัสูตรมีความยืดหยุ่นสามารถเปลียนแปลงเพือพฒันาบณัฑิตให้มี

ทกัษะตรงตาม ความต้องการของตลาดทีเปลียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว (1 คน) 
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2. ความเข้าใจในหลกัสตูร (1 คน) 
3. การสือสารและอธิบายให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจและปฏิบัติตาม

มาตรฐานหลกัสตูร (1 คน) 
4. ความรู้ ความเข้าใจเกียวกบัมาตรฐานและกระบวนการกํากบัมาตรฐาน

หลกัสตูร (7 คน) 
5. การยอมรับมาตรฐานและกระบวนการกํากบัมาตรฐานหลกัสตูร (1 คน) 
6. การจดัสรรทรัพยากรให้มีการดําเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานหลกัสตูร 

(2 คน) 
7. การนําผลประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงหลกัสตูรให้มีคณุภาพดี

ขนึอยา่งตอ่เนือง (2 คน) 
8. จํานวนและคณุสมบตัขิองอาจารย์ตามมาตรฐานหลกัสตูร (1 คน) 
9. จํานวนภาระงานของอาจารย์ทีปรึกษาตามมาตรฐานหลกัสตูร (1 คน) 
10. การปรับปรุงหลกัสตูรตามกรอบเวลาทีกําหนด (1 คน) 
11. ความเชือมโยงของแต่ละหลักสูตรมี น้อยเกินไป  ทําให้สินเปลือง

ทรัพยากรในการดําเนินงาน (1 คน) 
12. มาตรฐานหลักสูตรทีเน้นวิชาการด้านอืนนอกเหนือจากการปฏิบัติ

เครืองมือเอกอาจทําให้บางสาขาวิชาขาดความโดดเดน่ด้านเครืองมือ (1 คน) 
ด้านการเรียนการสอน 
1. กระบวนการเรียนการสอนสามารถส่งเสริมให้นกัศึกษาเกิดทกัษะตรง

ตามเป้าประสงค์ของหลกัสตูร (1 คน) 
2. การเรียนการสอนได้สอดแทรกคุณลักษณะอืนๆ  ครบถ้วนตามที

คณุลกัษณะบณัฑิตทีพงึประสงค์ของการอดุมศกึษา (1 คน) 
3. การกระตุ้นให้นกัศกึษาเรียนรู้และค้นคว้าด้วยตนเอง (1 คน) 
4. มาตรฐานผู้สอน (4 คน) 
5. ความใสใ่จของผู้สอนและนกัศกึษา (2 คน) 
6. ความสามารถพืนฐานของนกัศกึษา (1 คน) 
7. ระเบียบวินยัในการสอนของอาจารย์ (2 คน) 
8. ระเบียบวินยัในการเรียนและการฝึกซ้อมของนกัศกึษา (1 คน) 
9. คณุภาพการเรียนการสอน (1 คน) 
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10. ความเหมาะสมของจํานวนชวัโมงเรียนและรายวิชาทีเปิดสอน (1 คน) 
11. นกัศึกษาสนใจและให้ความสําคญัเฉพาะการเรียนวิชาปฏิบตัิเครือง

ดนตรี (2 คน) 
12. ความสนใจกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและคณะของ

นกัศกึษา (1 คน) 
13. การเปิดสอนรายวิชาให้ครบถ้วนตามทีระบุไว้ในหลักสูตร  เพือให้

สอดคล้องกบัความต้องการของนกัศกึษา (3 คน) 
14. ระบบการรายงานผลการศกึษาให้ผู้ปกครองทราบอย่างตอ่เนือง (1 คน) 
15. พฤติกรรมการใช้ชีวิตของนักศึกษาส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนและ

ประสิทธิผลทางการศกึษา (1 คน) 
16. นกัศกึษาพ้นสภาพความเป็นนกัศกึษา (1 คน) 
17. ระบบการกํากับติดตามกระบวนการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์

พิเศษ (1 คน) 
18. ความพร้อมของสถานที สาธารณูปโภค วสัดอุปุกรณ์การเรียนการสอน 

และเครืองดนตรี มีผลตอ่ประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอน (2 คน) 
ด้านการให้บริการแก่นักศึกษาและกิจกรรพัฒนานักศึกษา 
1. การให้ความสําคญัของผู้บริหารต่อการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

(2 คน) 

2. การให้ความสําคญัของอาจารย์ต่อการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

(1 คน) 

3. การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการวางแผนกิจกรรมและการจัด
กิจกรรม (1 คน) 

4. ความเหมาะสมของกระบวนการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาแก่
นกัศกึษา (1 คน) 

5. การสร้างเครือขา่ยความร่วมมือกบัศิษย์เก่า เพือพฒันาคณะ นกัศกึษา 

และบณัฑิต (1 คน) 

6. การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอย่างทัวถึงและสอดคล้องกับความ
ต้องการทีแท้จริง (1 คน) 

7. การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ได้ผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์ 
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(1 คน) 

8. ความรู้และประสบการณ์ของวิทยากรในการจัดกิจกรรมเพือพัฒนา
นกัศกึษา (1 คน) 

9. การจดักิจกรรมแนะแนวการประกอบอาชีพเพือเตรียมความพร้อมใน
การทํางานให้นกัศกึษาทีสอดคล้องกบัสภาพการหางานในตลาดแรงงาน (1 คน) 

10. สภาพแวดล้อมทางการศึกษา ทีมีการจัดการเรียนการสอนหลายที
สง่ผลกระทบตอ่การทํากิจกรรมร่วมกนัของนกัศกึษาระหว่างสาขาวิชาภายในคณะ (1 คน) 

11. ความเหมาะสมของจํานวนกิจกรรมกบัระยะเวลาในการเรียน (1 คน) 

12. กิจกรรมทีเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงดนตรีเพือเพิมทักษะและ
ประสบการณ์การแสดงดนตรี (1 คน) 

13. อบุตัเิหตจุากการจดักิจกรรมพฒันานกัศกึษานอกสถานที (2 คน) 

14. ความเหมาะสมของนโยบายการให้บริการนักศึกษา ระหว่างการจัด
กิจกรรมกบัการให้บริการด้านอืนๆ (1 คน) 

15. ระบบอาจารย์ทีปรึกษาทีมีประสิทธิภาพ (3 คน) 

16. ประสิทธิภาพในการให้บริการนกัศกึษา (1 คน) 

17. ความพร้อมของสถานทีจดักิจกรรม การใช้ชีวิตในรัวมหาวิทยาลยัและ
สิงอํานวยความสะดวก (4 คน) 

ด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ 
1. การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย  งานสร้างสรรค์ และผลงานทาง

วิชาการ (1 คน) 

2. ระบบการบริการฐานข้อมลูสนบัสนนุงานวิจยัแบบ One Stop Service 

(1 คน) 

3. เจ้าหน้าทีบริการและแนะนําเพือให้เข้าถึงข้อมูลทีต้องการสร้างสรรค์
ผลงาน (1 คน) 

4. การให้ความสําคญักบัการวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ
ของผู้บริหาร (1 คน) 

5. การให้ความสําคญักบัการวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ (8 คน) 

6. ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในการทําผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ 
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และผลงานทางวิชาการ (3 คน) 

7. ประสบการณ์และทักษะของบุคลากรในการทําผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค ์และผลงานทางวิชาการ (4 คน) 

8. การตระหนกัถึงบทบาทหน้าทีของบคุลากรในการทําผลงานวิจยั งาน
สร้างสรรค ์และผลงานทางวิชาการ (1 คน) 

9. ทักษะของบุคลากรในการเขียนงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงาน
ทางวิชาการ (2 คน) 

10. ศกัยภาพของบคุลากรผู้ ทําผลงาน (1 คน) 

11. ความสมดุลระหว่างภาระงานสอนกับการทําผลงานวิจัย  งาน
สร้างสรรค ์และผลงานทางวิชาการ (2 คน) 

12. การให้ความสําคญัของสงัคมและบริบทภายนอกทีมีต่องานวิจยั งาน
สร้างสรรค ์และผลงานทางวิชาการ (1 คน) 

13. ความเพียงพอของแหล่งทุนและเครือข่ายการวิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอก (1 คน) 

14. ความเหมาะสมของขนัตอนการพิจารณาอนุมตัิโครงการวิจยัและงาน
สร้างสรรค ์(1 คน) 

15. ระยะเวลาในการเบิกจ่ายเงินจากมหาวิทยาลยักลบัมาสู่โครงการวิจยั 

(1 คน) 

16. ระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงานของบุคลากรทีมีผลบงัคบัใช้ต่อ
การทํางานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ (1 คน) 

17. ผลงานวิจัยทีเกียวข้องมีไม่มากพอทีจะเป็นตัวอย่างเพือให้มีการ
ค้นคว้าเพิมเตมิ (1 คน) 

18. ระบบสารสนเทศเพือการบริหารงานวิจยั (1 คน) 

19. ศนูย์ให้คําปรึกษาหรือพีเลียงสําหรับนกัวิจยัรุ่นใหม่หรือบคุลากรทีไม่มี
ประสบการณ์ในการทําผลงาน (1 คน) 

20. นิยามของงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการไม่ชดัเจน 

(1 คน) 

21. งานวิจยัและผลงานทางวิชาการ ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของคณะ
วิชาทางด้านดนตรี (1 คน) 
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ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
1. การให้ความรู้ด้านวิชาการทีถกูต้องแก่สงัคม (2 คน) 

2. ผู้บริหารและอาจารย์จัดโครงการบริการวิชาการโดยคํานึงถึงความ
ต้องการของสงัคม (2 คน) 

3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมส่วนใหญ่เป็นโครงการทีให้บริการ
แบบไมห่วงัผลเชิงธุรกิจ ทําให้ต้องใช้งบประมาณเงินรายได้คณะ (3 คน) 

4. การสร้างเครือข่ายการจดักิจกรรมร่วมกบัชมุชนภายนอก เพือส่งเสริม
การแลกเปลียนเรียนรู้กบัชมุชน (2 คน) 

5. การให้บริการวิชาการแก่สงัคมทีจะลดลง (1 คน) 

6. โครงการบริการวิชาการข้ามศาสตร์ยงัมีจํานวนน้อย (2 คน) 

7. ประสิทธิภาพของระบบการพิจารณาข้อเสนอโครงการและการติดตาม
ประเมินผลโครงการ (2 คน) 

8. ระบบการประเมินผลการจดักิจกรรมทีสะท้อนผลกระทบ ความคุ้มทุน 

ความคุ้มคา่ มลูคา่ และการตอบสนองความต้องการของสงัคม (1 คน) 

9. นโยบายหรือแนวทางทีชดัเจนในการให้บริการวิชาการแก่สงัคม (1 คน) 

10. การกําหนดกลุ่มเป้าหมายในโครงการยังไม่ให้ความสําคัญกับกลุ่ม
นกัเรียนทีจะเข้ามาศกึษาตอ่ภายในคณะ (1 คน) 

11. การปรับปรุงโครงการหรือการนําผลจากโครงการมาพัฒนาการเรียน
การสอนให้เกิดประโยชน์ตอ่การพฒันาอยา่งจริงจงั (1 คน) 

12. ความเพียงพอของงบประมาณทีจดัสรรมีผลกระทบตอ่ความหลากหลาย
ของรูปแบบโครงการและการครอบคลมุกลุม่เป้าหมายในวงกว้าง (1 คน) 

ด้านการทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
1. การส่งเสริมการ  Cross-Over ดนตรีต่างวัฒนธรรมและส่งเสริม  

อตัลกัษณ์เฉพาะของดนตรีท้องถินเพือสง่เสริมการแขง่ขนัเมือออกสูส่ากล (2 คน) 

2. การรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะอย่างเป็น
ระบบ เช่น การเก็บรักษาข้อมูลประวตัิคณะ และผู้ มีคณุูปการต่อคณะฯ  รวมถึงเหตกุารณ์สําคญั
และกิจกรรมตา่งๆ ทีจดัขนึ (1 คน) 

3. การจดัสรรงบประมาณเพือให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน (1 คน) 

4. การมีผลงานด้านศิลปะและวฒันธรรมเป็นทียอมรับในระดบัชาติและ
นานาชาต ิ(1 คน) 
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5. ความสอดคล้องระหว่างดนตรีสากลซึงเป็นวัฒนธรรมของดนตรี
ตะวนัตกกบัยทุธศาสตร์ของชาตแิละมหาวิทยาลยัโดยตรง (1 คน) 

6. นโยบายหรือแนวทางทีชดัเจนในการทํานบุํารุงศลิปวฒันธรรม (1 คน) 

7. งบประมาณสนบัสนนุจากภายนอกอาจลดลง (1 คน) 

8. การให้ความรู้ด้านศลิปวฒันธรรมทีถกูต้องแก่สงัคม (1 คน) 

9. ความเพียงพอของงบประมาณทีจดัสรรมีผลกระทบตอ่ความหลากหลาย
ของรูปแบบโครงการและการครอบคลมุกลุม่เป้าหมายในวงกว้าง (1 คน) 

ด้านระบบบริหารความเสียง 
1. การสือสารและให้ความรู้แก่บุคลากรให้ตระหนักถึงความสําคญัของ

การบริหารความเสียง (2 คน) 

2. ความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรเกียวกับความเสียงในการปฏิบตัิงาน 

(3 คน) 

3. การมีสว่นร่วมของบคุลากรทกุระดบัตงัแตว่างแผน ดําเนินการ สรุปผล 

และปรับปรุงผล (1 คน) 

4. การมอบหมายผู้ รับผิดชอบหรือจดัตงัฝ่ายบริหารความเสียงโดยเฉพาะ 

(1 คน) 

5. การประเมินความเสียงอยา่งรอบด้านและรัดกมุ (4 คน) 

6. แผนบริหารความเสียงเน้นการป้องกนัหรือแก้ปัญหาในระยะสนั (1 คน) 

7. การตระหนกัถึงความสําคญัของการบริหารความเสียง (1 คน) 

8. ความเหมาะสมและประสิทธิภาพของกิจกรรมควบคมุ การตอบสนอง
ความเสียง และวิธีจดัการความเสียง (3 คน) 

9. การนําระบบบริหารความเสียงไปใช้ในการปฏิบตังิาน (2 คน) 

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
1. การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการทํางานประกันคุณภาพการศึกษา 

(1 คน) 

2. การตระหนักถึงความสําคัญในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
บคุลากร (6 คน) 

3. การยอมรับระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาของบคุลากร (2 คน) 

4. ความรู้ ความเข้าใจในระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาของบคุลากร 
(4 คน) 
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5. ความสอดคล้องระหว่างเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษากับ
ธรรมชาตขิองวิชาชีพทางด้านดนตรี (5 คน) 

6. ระบบการจดัเก็บเอกสารด้านประกนัคณุภาพ (2 คน) 

7. การนําระบบการประกนัคณุภาพการศกึษามาใช้ในการปฏิบตังิาน (1 คน) 

8. ระบบทดแทนบคุลากรทีจะมาทําหน้าทีด้านการประกนัคณุภาพ (1 คน) 

9. การคดัเลือกกรรมการประเมิน (Peer Review) (1 คน) 

ด้านการพัฒนาคณะเข้าสู่มาตรฐานระดับชาตแิละนานาชาต ิ
1. ความสามารถในการใช้ภาษาตา่งประเทศของบคุลากร (3 คน) 

2. การเปิดหลกัสตูรสองภาษาหรือนานาชาติให้เป็นไปตามแผน (1 คน) 

3. การนําระบบการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดบัสากลมาใช้ (1 คน) 

4. Web Site และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ของคณะทีมีความเป็นสากล 

(2 คน) 

5. การสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกบัสถาบนัอืนๆ (1 คน) 

6. ความพร้อมในการพัฒนา เช่น การวางนโยบาย การวางแผนทีดี 
บคุลากร ทรัพยากร เครืองมืออปุกรณ์ เทคโนโลยีและสถานที (4 คน) 

7. ความเข้าใจภมูิศาสตร์ สงัคม ภาษา บริบทภายนอกประเทศ (1 คน) 

ด้านการปฏิบัตติามกฎหมายและกฎระเบียบ 
1. การมีคู่มือและขนัตอนทีให้ความรู้เกียวกับกฎ ระเบียบของคณะและ

มหาวิทยาลยัในภาษาทีเข้าใจง่าย (1 คน) 
2. ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้เท่าทนัและมีความเข้าใจกฎหมายและ

กฎระเบียบทีเกียวข้องกบัการปฏิบตังิาน (7 คน) 
3. ความเข้าใจในข้อบงัคบัทางการเงิน การปฏิบตัิตามขันตอนมีความ

ถกูต้องและใสใ่จ (3 คน) 
4. ความเข้าใจในข้อบังคับงานพัสดุ การปฏิบัติตามขันตอนมีความ

ถกูต้อง (2 คน) 
5. ประสิทธิภาพของบคุลากรในการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบ 

(1 คน) 
6. การยอมรับและปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบของบคุลากร (1 คน) 
7. ความเหมาะสมของกฎหมายและกฎระเบียบ (1 คน) 
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8. กฎระเบียบทีเคร่งครัดทําให้ขาดสภาพคล่องในการบริหารจดัการและ
การดําเนินงานในทกุระดบั (2 คน) 

9. การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคณะ (1 คน) 
ด้านท ี4 ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcome) 
ด้านคุณภาพบัณฑติ 

1. ความรู้ ความสามารถในการปฏิบตังิานตามความต้องการของนายจ้าง
และตลาดแรงงานได้อยา่งมีคณุภาพของนกัศกึษาและบณัฑิตมี (7 คน) 

2. ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรของสถาน
ประกอบการของนกัศกึษาและบณัฑิต (1 คน) 

3. ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาและบณัฑิต 

(2 คน) 
4. ความสามารถในการสอน การถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบของ

นกัศกึษาและบณัฑิต (1 คน) 
5. การได้รับการยอมรับ ยกย่อง  หรือได้รับรางวัลทีสะท้อนความรู้

ความสามารถของนกัศกึษาและบณัฑิต (1 คน) 
6. ระเบียบวินยัของนกัศกึษาและบณัฑิต (2 คน) 
7. วิธีการเข้าสงัคมของนกัศกึษาและบณัฑิต (1 คน) 
8. ภาพลกัษณ์ของนกัศกึษาและบณัฑิต (1 คน) 
9. จํานวนบณัฑิตทีได้งานทํา (2 คน) 
10. ความมนัคงในการประกอบอาชีพ (1 คน) 
11. การสําเร็จการศกึษาตรงตามระยะเวลาทีกําหนดในแผนการศกึษา (1 คน) 
12. การควบคมุคณุภาพของหลกัสตูร (1 คน) 
13. หลกัสูตรสอดคล้องกับการเปลียนแปลงทางสังคมและความต้องการ

ของตลาด แรงงาน (2 คน) 
ด้านโครงการกิจกรรม 
1. การประชาสมัพนัธ์กิจกรรมอยา่งมืออาชีพ (1 คน) 
2. ความคุ้มค่าและความคุ้มทุนของการจัดกิจกรรมทีมีต่อทรัพยากรใน

การดําเนินงาน (3 คน) 
3. ผลของการจดักิจกรรมทีสง่เสริมการรับรู้ของสงัคมตอ่องค์กร (1 คน) 
4. การบรรลวุตัถปุระสงค์ของการจดัโครงการกิจกรรม (1 คน) 
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5. การนําผลของการจดัโครงการกิจกรรมไปใช้ประโยชน์ (1 คน) 
6. การให้บริการวิชาการสามารถสร้างรายได้ให้แก่คณะ (1 คน) 
7. การให้บริการวิชาการสามารถสร้างแรงจงูใจให้นกัเรียนเข้ามาศกึษาตอ่

ในคณะ (1 คน) 
ด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ 
1. จํานวนผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ (6 คน) 
2. จํานวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการทีนําไป

ตีพิมพ์เผยแพร่ (2 คน) 
3. จํานวนผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการทีนําไปใช้

ประโยชน์ (4 คน) 
4. การนําผลงานไปต่อยอดเพือเป็นองค์ความรู้ทีเป็นประโยชน์ตอ่องค์กร 

นกัศกึษาและสงัคม (1 คน) 
5. การนําผลงานไปตอ่ยอดในเชิงพาณิชย์และการประชาสมัพนัธ์ (1 คน) 
6. คณุภาพของผลงาน (2 คน) 
7. ความหลากหลายความซบัซ้อนของผลงาน (1 คน) 
8. ความรู้ ความเข้าใจของสงัคมทีมีตอ่องค์ความรู้จากผลงานสร้างสรรค์

ทางดนตรี และความสามารถในการนําองค์ความรู้จากผลงานไปใช้ประโยชน์ (1 คน) 
9. การทําผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการให้แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลาทีกําหนด (2 คน) 
10. เวทีในการเผยแพร่ผลงานมีน้อย (1 คน) 
11. จํานวนบคุลากรทีทําผลงานและนําผลงานไปตีพิมพ์เผยแพร่ตอ่จํานวน

บคุลากรทงัหมด (3 คน) 
12. แหลง่รวบรวมและเผยแพร่ผลงานของบคุลากรและนกัศกึษาทีเข้าถึงได้

ง่าย (2 คน) 
13. ผลลพัธ์ของงานไมถ่กูต้องหรือมีการชีนําจะนําความเข้าใจผิดมาสู่สงัคม 

(1 คน) 
14. การนําผลงานเฉพาะบางสว่นไปใช้เพือหวงัผลประโยชน์ (1 คน) 
ด้านภาพลักษณ์และชือเสียงองค์การ 
1. ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร (1 คน) 
2. ความจงรักภกัดีของบคุลากรตอ่องค์กร (1 คน) 
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3. ผลงานของนกัศกึษา (1 คน) 
4. วิสยัทศัน์ในการสร้างภาพลกัษณ์ของคณะอยา่งเป็นมืออาชีพ (1 คน) 
5. การประชาสมัพนัธ์และการสร้างแบรนด์ของคณะตอ่สาธารณชน (4 คน) 
6. การมีผู้ รับผิดชอบด้าน Crisis Analysis (1 คน) 
7. ความรู้ ความสามารถ ภาพลักษณ์ ระเบียบวินยั คุณธรรมจริยธรรม 

ของบคุลากร นกัศกึษา และบณัฑิต (3 คน) 
8. สถานทีจัดการเรียนการสอนทีแยกตัวออกมาจากคณะวิชาอืนใน

มหาวิทยาลยั สง่ผลตอ่ภาพลกัษณ์ของคณะ (1 คน) 
9. ภาพลกัษณ์และชือเสียงของคณะมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกเรียน  การ

ให้การสนบัสนุน ให้การยอมรับ การจ้างงาน และความร่วมมือในด้านต่างๆ  ความภาคภูมิใจใน
สถาบนัของตนเอง (1 คน) 

10. การนําภาพลกัษณ์ชือเสียงของคณะไปใช้ในทางทีก่อให้เกิดผลเสียหาย 

(1 คน) 
ด้านความพงึพอใจของผู้ปกครอง นักศึกษา และบุคลากร 
1. การตอบสนองความต้องการและความคาดหวงัของนกัศกึษา บคุลากร 

และผู้ปกครอง (2 คน) 
2. การชีแจงและทําความเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ  และการ

ให้บริการแก่นกัศกึษา (1 คน) 
3. การสือสารและการเตรียมความพร้อมของบคุลากรล่วงหน้าเพือรองรับ

การเปลียนแปลง (1 คน) 
4. ผลสํารวจความพงึพอใจทีสะท้อนสภาพความเป็นจริง (1 คน) 
5. การนําผลสํารวจความพึงพอใจ ไปใช้ผิดวตัถปุระสงค์ก่อให้เกิดผลเสีย

ตอ่องค์กร (1 คน) 
6. คุณภาพการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค สถานที  เครืองดนตรี 

การให้บริการ และจิตสํานกึในการให้บริการ (4 คน) 
7. การรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคดิเห็น (3 คน) 
8. ชอ่งทางการสือสารระหวา่งคณะ บคุลากรและนกัศกึษา (1 คน) 
9. ทศันคตริะหวา่งบคุลากรและนกัศกึษา (1 คน) 
10. ความเท่าเทียมในการบังคับใช้กฎระเบียบ หรือนโยบายต่างๆ ใน
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องค์กร (1 คน) 
11. วิธีการสร้างแรงจงูใจในการปฏิบตัหิน้าที (2 คน) 
12. เพือนร่วมงาน (1 คน) 
13. ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา (1 คน) 
14. การบอกตอ่แบบปากตอ่ปาก (1 คน) 
15. ความพงึพอใจของบคุลากรมีผลตอ่ประสิทธิผลในการปฏิบตังิาน (1 คน) 

2.2 ผลการศึกษาตัวบ่งชีความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบของคณะ
ดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จากการตอบแบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูลหลัก 

การทํา EDFR รอบที 2 ผู้วิจยัยงัคงกําหนดกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูหลกัเป็นกลุ่มเดียวกับ
รอบแรก จํานวน 17 คน ตามกลุ่มตวัอย่างทีได้กําหนดไว้ โดยตอบแบบสอบถามซึงมีลักษณะ
เป็นมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ชว่งคะแนน วิเคราะห์ข้อมลูทีได้จากแบบสอบถามเพือหาคา่มธัยฐาน 
(Median) และค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (Interqurtile Range หรือ ค่า Q3-Q1) เป็นรายข้อเพือ
พิจารณาเลือกตวับง่ชีความเสียงทีเป็นไปได้ในระดบัมากขนึไป กล่าวคือ มีแนวโน้มทีมีคา่มธัยฐาน
ตงัแต ่3.5 ขนึไป และแนวโน้มทีมีความสอดคล้องกนัของความเห็นของกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูหลกัทีมีคา่
พิสยัควอไทล์ไม่เกิน 1.5 และเป็นตวับ่งชีความเสียงต้องมีค่าร้อยละ 85 ขึนไป และได้วิเคราะห์
ข้อมลูรายด้าน โดยสรุปได้ดงัตารางที 9 - 12  
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ตารางท่ี 9 ตารางแสดงผลการวิจยัตวับง่ชีค้วามเส่ียงในการบริหารงานเชิงระบบด้านบริบท   
 

ด้านที่ 1 ด้านบริบท (Context) 

ตวับง่ชีค้วามเสี่ยง (%) มธัยฐาน Q3-Q1 ความเห็นของผู้ ให้ข้อมลูหลกั สรุปแนวโน้ม 

เป็น 
ความเสี่ยง 

ไมเ่ป็น 
ความเสี่ยง 

(Md.) 

≥ 3.5 

 

≤1.5 

โอกาส
เป็นไปได้ 

ตวับง่ชีค้วาม
เสี่ยง 

ความสอดคล้อง 
ของความเห็น 

ความเสี่ยง 

1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายสาธารณะ         
1.1 กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัใหม ่ไมส่อดคล้องกบับริบททางสงัคม 

วฒันธรรม และวิธีการท างาน  
76.50 23.50 4 3 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

1.2 กฎ ระเบียบ และข้อบังคับใหม่ ไม่มีความชดัเจนแน่นอนเพียง
พอที่จะน ามาบังคับใช้ 

82.40 17.60 4 1 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง สอดคล้อง × 

1.3 กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัใหม ่มีความซบัซ้อนและขดัแย้งกนัเอง 64.70 35.30 4 3 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
1.4 ไมมี่การทดลองใช้กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัใหม ่เพ่ือรับรู้สภาพปัญหา

ที่อาจเกิดขึน้ก่อนการน าไปบงัคบัใช้จริง 
58.80 41.20 4 3.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

1.5 การประกาศใช้นโยบาย กฎหมาย หรือระเบียบใหมไ่มบ่งัคบัใช้ให้เป็น
ระบบเดียวกนัทัง้ประเทศ 

70.60 29.40 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

1.6 การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และข้อบงัคบั บอ่ยเกินไป  82.40 17.60 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
1.7 ความเข้าใจกฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัใหมข่องบคุลากร 88.20 11.80 4 2 มาก เป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
1.8 การยอมรับและปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบและข้อบงัคบัใหม่ของบคุลากร 82.40 17.60 5 1.5 มากที่สดุ ไมเ่ป็นความเสี่ยง สอดคล้อง × 
1.9 กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัใหม่ เพิ่มภาระงานและขัน้ตอนการท างานให้กบั

บคุลากร 
76.50 23.50 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

1.10 การบงัคบัใช้กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัใหม ่ 94.10 5.90 5 1.5 มากที่สดุ เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  
1.11 นโยบายของรัฐบาลทางด้านสร้างสรรค์ไมค่งที่และไมต่อ่เน่ือง 70.60 29.40 4 1 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง สอดคล้อง × 
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ตารางท่ี 9 ตารางแสดงผลการวิจยัตวับง่ชีค้วามเส่ียงในการบริหารงานเชิงระบบด้านบริบท (ตอ่) 
 

ด้านที่ 1 ด้านบริบท (Context) 

ตวับง่ชีค้วามเสี่ยง (%) มธัยฐาน Q3-Q1 ความเห็นของผู้ ให้ข้อมลูหลกั สรุปแนวโน้ม 

เป็น 
ความเสี่ยง 

ไมเ่ป็น 
ความเสี่ยง 

(Md.) 

≥ 3.5 

 

≤1.5 

โอกาส
เป็นไปได้ 

ตวับง่ชีค้วาม
เสี่ยง 

ความสอดคล้อง 
ของความเห็น 

ความเสี่ยง 

1.12 ทิศทางการประเมินการศกึษาและบทบาทหน้าทีข่อง สมศ. ที่มี
ผลกระทบตอ่การท างานของคณะ 

82.40 17.60 4 1 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง สอดคล้อง × 

1.13 การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ.) 

58.80 41.20 3 2 ปานกลาง ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

1.14 นโยบายการออกนอกระบบของรัฐบาล 70.60 29.40 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
1.15 นโยบายการพฒันาสภาพแวดล้อมทางการศกึษาของมหาวิทยาลยั 

(city campus) มีผลตอ่แผนด าเนินงาน การบริหารจดัการ การจดัสรร
ทรัพยากรทางการบริหารของคณะ และการตดัสนิใจเข้าศกึษาตอ่ใน
คณะฯ 

82.40 17.60 5 1 มากที่สดุ ไมเ่ป็นความเสี่ยง สอดคล้อง × 

1.16 การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และข้อบงัคบั มีผลกระทบตอ่แผนทีว่างไว้ 
การวางแผนในอนาคต และทศิทางการพฒันา 

82.40 17.60 5 1 มากที่สดุ ไมเ่ป็นความเสี่ยง สอดคล้อง × 

1.17 การพิจารณาวา่อะไรคือนโยบาย และอะไรคือกฎหมาย เพราะนโยบาย
ยงัไมใ่ชก่ฎหมายไมจ่ าเป็นต้องน ามาปฏิบตัิก็ได้ 

41.20 58.80 3 2 ปานกลาง 
 

ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

2 การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลย ี         
2.1 ระบบเทคโนโลยสีมยัใหมย่งัไมมี่เสถียรภาพเพียงพอ 76.50 23.50 3 2.5 ปานกลาง ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
2.2 ความงา่ยในการใช้งานเทคโนโลยสีมยัใหม ่ 35.30 64.70 3 1 ปานกลาง ไมเ่ป็นความเสี่ยง สอดคล้อง × 
2.3 การยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของบคุลากร 58.80 41.20 3 2 ปานกลาง ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
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ด้านที่ 1 ด้านบริบท (Context) 

ตวับง่ชีค้วามเสี่ยง (%) มธัยฐาน Q3-Q1 ความเห็นของผู้ ให้ข้อมลูหลกั สรุปแนวโน้ม 

เป็น 
ความเสี่ยง 

ไมเ่ป็น 
ความเสี่ยง 

(Md.) 

≥ 3.5 

 

≤1.5 

โอกาส
เป็นไปได้ 

ตวับง่ชีค้วาม
เสี่ยง 

ความสอดคล้อง 
ของความเห็น 

ความเสี่ยง 

2.4 ความรู้ ความเข้าใจ และศกัยภาพของบุคลากรในการใช้งานเทคโนโลยี
สมยัใหม่ 

64.70   35.30 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

2.5 ความรู้ ความเข้าใจ และศกัยภาพของบคุลากรในการใช้งานเทคโนโลยีใน
วิชาชีพ 

70.60 29.40 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

2.6 ความรู้ ความเข้าใจ และศกัยภาพของบคุลากรผู้ดแูลระบบเทคโนโลยี 76.50 23.50 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
2.7 บคุลากรน าความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมาใช้เพ่ือประโยชน์ตอ่

คณะ 
64.70 35.30 3 2 ปานกลาง ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

2.8 การกระจายอ านาจการใช้เทคโนโลยีภายในคณะ 47.10 52.90 2 2 น้อย ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
2.9 จริยธรรมการใช้เทคโนโลยี 64.70 35.30 4 2.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
2.10 ความพร้อมของคณะในการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 76.50 23.50 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
2.11 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีท าให้อปุกรณ์และโปรแกรมที่คณะมีอยู่

ล้าสมยั 
70.60 29.40 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

2.12 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ทางเทคโนโลยีได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

82.40 17.60 4 2.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

2.13 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการสื่อสาร มีผลกระทบตอ่รูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์ของคณะ 

88.20 11.80 4 
 

2 มาก เป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
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ด้านที่ 1 ด้านบริบท (Context) 

ตวับง่ชีค้วามเสี่ยง (%) มธัยฐาน Q3-Q1 ความเห็นของผู้ ให้ข้อมลูหลกั สรุปแนวโน้ม 

เป็น 
ความเสี่ยง 

ไมเ่ป็น 
ความเสี่ยง 

(Md.) 

≥ 3.5 

 

≤1.5 

โอกาส
เป็นไปได้ 

ตวับง่ชีค้วาม
เสี่ยง 

ความสอดคล้อง 
ของความเห็น 

ความเสี่ยง 

2.14 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ีมีผลกระทบตอ่งบประมาณ 
ในการด าเนินงานของคณะ 

76.50 23.50 4 1 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง สอดคล้อง × 

2.15 การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการศกึษาที่มีการศกึษา 
ความต้องการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัอยา่งรอบด้าน 

70.60 29.40 4 3 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

3 ภยัธรรมชาติ         

3.1 ภยัธรรมชาติสร้างความเสียหายตอ่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 70.60 29.40 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
3.2 ความสามารถในการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในพืน้ที่ 

ประสบภยั 
52.90 47.10 3 2 ปานกลาง ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

3.3 ภยัธรรมชาติท าให้การด าเนินงานของคณะลา่ช้าหรือหยดุชะงกั 76.50 23.50 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
3.4 การสิน้เปลืองงบประมาณ ในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจาก 

ภยัธรรมชาติ 
52.90 47.10 4 1 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง สอดคล้อง × 

3.5 งบประมาณที่ได้รับการสนบัสนนุจากรัฐบาลมีความลา่ช้าหรือลดลง 76.50 23.50 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
3.6 ภยัธรรมชาติมีผลกระทบตอ่การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ 58.80 41.20 3 1 ปานกลาง ไมเ่ป็นความเสี่ยง สอดคล้อง × 
3.7 น า้ทว่ม 76.50 23.50 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
3.8 โลกร้อน 35.30 64.70 2 1 น้อย ไมเ่ป็นความเสี่ยง สอดคล้อง × 
3.9 ฟ้าผ่า 52.90 47.10 3 1.5 ปานกลาง ไมเ่ป็นความเสี่ยง สอดคล้อง × 
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ด้านที่ 1 ด้านบริบท (Context) 

ตวับง่ชีค้วามเสี่ยง (%) มธัยฐาน Q3-Q1 ความเห็นของผู้ ให้ข้อมลูหลกั สรุปแนวโน้ม 

เป็น 
ความเสี่ยง 

ไมเ่ป็น 
ความเสี่ยง 

(Md.) 

≥ 3.5 

 

≤1.5 

โอกาส
เป็นไปได้ 

ตวับง่ชีค้วาม
เสี่ยง 

ความสอดคล้อง 
ของความเห็น 

ความเสี่ยง 

3.10 ความพร้อมรับมือกบัภยัธรรมชาติที่อาจเกิดขึน้ 70.60 29.40 3 2.5 ปานกลาง ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
4 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง         

4.1 ความไมมี่เสถียรภาพทางการเมืองท าให้นโยบายตา่งๆ ไมมี่ความตอ่เน่ือง 88.20 11.80 5 1 มากที่สดุ เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  
4.2 การชมุนมุประท้วงรัฐบาลมีผลกระทบตอ่การด าเนินงานของคณะ 82.40 17.60 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
4.3 ภาวะการเมืองที่ไมม่ัน่คง สง่ผลให้เศรษฐกิจสงัคมไมม่ัน่คง 82.40 17.60 4 1 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง สอดคล้อง × 
4.4 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง มีผลกระทบตอ่การก าหนดนโยบาย

ทางการศกึษา 
94.10 5.90 5 1 มากที่สดุ เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  

5 ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ         
5.1 ภาวะเศรษฐกิจ สง่ผลกระทบตอ่งบประมาณในการบริหารจดัการของ

คณะ 
88.20 11.80 5 1 มากที่สดุ เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  

5.2 ภาวะเศรษฐกิจ ท าให้งบประมาณที่เคยได้รับการสนบัสนนุ 
จากหน่วยงานภายนอกลดลง 

76.50 23.50 5 1 มากที่สดุ ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

5.3 ภาวะเศรษฐกิจ มีผลกระทบตอ่การได้งานท าของนกัศกึษา 94.10 5.90 5 1 มากที่สดุ เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  
5.4 ภาวะเศรษฐกิจ มีผลกระทบตอ่นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล 82.40 17.60 5 1.5 มากที่สดุ ไมเ่ป็นความเสี่ยง สอดคล้อง × 

5.5 ภาวะเศรษฐกิจ มีผลกระทบตอ่นโยบายของรัฐบาลในการสนบัสนนุ
ทางด้านศลิปวฒันธรรม 

82.40 17.60 5 2 มากที่สดุ ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

5.6 ภาวะเศรษฐกิจ มีผลกระทบตอ่คณุภาพชีวิตและจิตใจของบคุลากร 82.40 17.60 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
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ด้านที่ 1 ด้านบริบท (Context) 

ตวับง่ชีค้วามเสี่ยง (%) มธัยฐาน Q3-Q1 ความเห็นของผู้ ให้ข้อมลูหลกั สรุปแนวโน้ม 

เป็น 
ความเสี่ยง 

ไมเ่ป็น 
ความเสี่ยง 

(Md.) 

≥ 3.5 

 

≤1.5 

โอกาส
เป็นไปได้ 

ตวับง่ชีค้วาม
เสี่ยง 

ความสอดคล้อง 
ของความเห็น 

ความเสี่ยง 

5.7 ภาวะเศรษฐกิจ มีผลกระทบตอ่ความนิยมทางดนตรีของคนในสงัคม 82.40 17.60 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

5.8 ภาวะเศรษฐกิจ มีผลกระทบตอ่ความมัน่คงของการคลงัของคณะ 88.20 11.80 5 1 มากที่สดุ เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  
5.9 ภาวะเศรษฐกิจ มีผลกระทบตอ่ความสามารถในการจดัหาสิ่งอ านวย

ความสะดวกและการจดับริการแก่นกัศกึษา 
94.10 5.90 4 1 มาก เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง 

 

6 การเปลี่ยนแปลงทางสงัคม         

6.1 การเปลี่ยนโครงสร้างประชากรไปสูส่งัคมผู้สงูอาย ุ 52.90 47.10 3 3 ปานกลาง ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
6.2 ความไมป่ลอดภยัและแหลง่อบายมขุโดยรอบมหาวิทยาลยั 76.50 23.50 4 1.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง สอดคล้อง × 
6.3 พฤติกรรมการใช้ชีวิตตามคา่นิยมทางสงัคมของนกัศกึษา 64.70 35.30 3 3 ปานกลาง ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
6.4 การเสพติดสื่อออนไลน์ของนกัศกึษา 82.40 17.60 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
6.5 การตระหนกัถึงความเปลี่ยนแปลงทางสงัคมของบคุลากร 64.70 35.30 4 2.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
6.6 การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานและความต้องการของสงัคม 88.20 11.80 5 1.5 มากที่สดุ เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  
6.7 การเปลี่ยนแปลงทางสงัคม มีผลกระทบตอ่ความนิยมที่มีตอ่ดนตรีใน

สงัคมไทย 
82.40 17.60 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

6.8 การรับรู้ภาพลกัษณ์ของศิลปินและนกัดนตรี 70.60 29.40 3 2 ปานกลาง ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

6.9 ความแตกตา่งระหวา่งวยัของผู้สอนและผู้ เรียน 47.10 52.90 2 2.5 น้อย ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

6.10 การผลิตบณัฑิตเพ่ือตอบสนองความต้องการของสงัคมและตลาด 
แรงงานเพียงด้านเดียว โดยอาจละเลยบทบาทในการเป็นผู้ชีน้ าสงัคม 

76.50 23.50 3 3 ปานกลาง ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
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ตารางท่ี 9 ตารางแสดงผลการวิจยัตวับง่ชีค้วามเส่ียงในการบริหารงานเชิงระบบด้านบริบท (ตอ่) 
 

ด้านที่ 1 ด้านบริบท (Context) 

ตวับง่ชีค้วามเสี่ยง (%) มธัยฐาน Q3-Q1 ความเห็นของผู้ ให้ข้อมลูหลกั สรุปแนวโน้ม 

เป็น 
ความเสี่ยง 

ไมเ่ป็น 
ความเสี่ยง 

(Md.) 

≥ 3.5 

 

≤1.5 

โอกาส
เป็นไปได้ 

ตวับง่ชีค้วาม
เสี่ยง 

ความสอดคล้อง 
ของความเห็น 

ความเสี่ยง 

7 ภาวะการแข่งขนั         
7.1 ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการองค์กร 88.20 11.80 5 1 มากที่สดุ เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  
7.2 จดุเดน่และความหลากหลายของหลกัสตูร 82.40 17.60 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
7.3 จดุเดน่ของสถาบนัและคณะ 82.40 17.60 4 2.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
7.4 ความสามารถในการใช้ภาษาของบคุลากรและนกัศกึษา 88.20 11.80 4 2.5 มาก เป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
7.5 การลงทนุด้านการตลาดที่ด ี 76.50 23.50 3 1.5 ปานกลาง ไมเ่ป็นความเสี่ยง สอดคล้อง × 
7.6 ภาวะการแข่งขนัท าให้ต้องพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและคณุภาพการ

ให้บริการ 
82.40 17.60 4 0.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง สอดคล้อง × 

7.7 ภาวะการแข่งขนัท าให้ไมเ่กิดความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก 47.10 52.90 2 3 น้อย ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
7.8 การดงึนกัศกึษาที่มีคณุภาพเข้ามาศกึษา 82.40 17.60 4 1 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง สอดคล้อง × 
7.9 การรักษาอาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถและมีช่ือเสียงให้อยูก่บัคณะ 82.40 17.60 4 1 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง สอดคล้อง × 
7.10 การเปรียบเทียบอตัราคา่ธรรมเนียมการศกึษา 88.20 11.80 4 1 มาก เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  
7.11 คณุภาพ ชื่อเสียง และภาพลกัษณ์ของสถาบนั บคุลากร นกัศกึษาและ

บณัฑิต 
70.60 29.40 5 1.5 มากที่สดุ ไมเ่ป็นความเสี่ยง สอดคล้อง × 

7.12 การเปรียบเทียบภาวะการได้งานท าและอตัราคา่ตอบแทน 76.50 23.50 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
7.13 การจดัตัง้ศนูย์สอบเทียบทางด้านดนตรีในประเทศ 29.40 70.60 2 3.5 น้อย ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
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จากตารางที 9 สามารถอธิบายได้ดงันี แนวโน้มตวับง่ชีความเสียงในการบริหารงาน
เชิงระบบ ของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ด้านบริบท (Context) ประกอบด้วย 7 

แนวโน้มยอ่ย โดยแตล่ะแนวโน้มยอ่ยผู้ให้ข้อมลูหลกัให้ความเห็นไว้ดงันี 

ด้านการเปลียนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายสาธารณะ  ผู้ ให้ข้อมลู
หลกั มีความเห็นว่าแนวโน้มตวับง่ชีความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบ ของคณะดริุยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมาก (Md. ≥ 3.5) และผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็น 
สอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมูลหลักเห็นว่าเป็นตวับ่งชี 
ความเสียง (มีคา่ร้อยละ 85 ขนึไป) มีจํานวน 1 ตวับง่ชี คือ การบงัคบัใช้กฎ ระเบียบและข้อบงัคบัใหม ่

ทงันีมีตวับง่ชีความเสียงทีไมผ่า่นเกณฑ์การพิจารณา จํานวน 16 ตวับง่ชี รายละเอียด
ดงันี  

ตวับ่งชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขึนไป (Md. ≥ 3.5) และผู้ ให้ข้อมูลหลักมี
ความเห็นสอดคล้องในแตล่ะแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) แตเ่ป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็น
ตวับง่ชีความเสียง (มีคา่น้อยกว่าร้อยละ 85) มีจํานวน 6 ตวับง่ชี คือ 1. กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบั
ใหม่ไม่มีความชัดเจนแน่นอนเพียงพอทีจะนํามาบงัคบัใช้  2. การยอมรับและปฏิบตัิตามกฎ 
ระเบียบและข้อบงัคบัใหม่ของบคุลากร 3. นโยบายของรัฐบาลทางด้านสร้างสรรค์ไม่คงทีและไม่
ต่อเนือง 4. ทิศทางการประเมินการศึกษาและบทบาทหน้าทีของ สมศ.  ทีมีผลกระทบต่อการ
ทํางานของคณะ 5. นโยบายการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย (City 

Campus) มีผลตอ่แผนดําเนินงาน การบริหารจดัการ การจดัสรรทรัพยากรทางการบริหารของคณะ 

และการตดัสินใจเข้าศกึษาตอ่ในคณะฯ และ 6. การเปลียนแปลงกฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัมีผล 
กระทบตอ่แผนทีวางไว้ การวางแผนในอนาคต และทิศทางการพฒันา 

ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขนึไป (Md. ≥ 3.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้
ข้อมลูหลกัเห็นว่าเป็นตวับง่ชีความเสียง (มีคา่ร้อยละ 85 ขนึไป) แตผู่้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นไม่
สอดคล้องในแตล่ะแนวโน้ม (QR > 1.5) มีจํานวน 1 ตวับง่ชี คือ ความเข้าใจกฎ ระเบียบ และข้อ 
บงัคบัใหมข่องบคุลากร 

ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขนึไป (Md. ≥ 3.5) แตผู่้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็น 
ไมส่อดคล้อง (QR > 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็นตวับง่ชีความเสียง (มีคา่
น้อยกว่าร้อยละ 85) มีจํานวน 7 ตวับ่งชี คือ 1. กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัใหม่ไม่สอดคล้องกับ
บริบททางสงัคม วฒันธรรม และวิธีการทํางาน 2. กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัใหม่มีความซบัซ้อน
และขดัแย้งกนัเอง 3. ไม่มีการทดลองใช้กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัใหม่เพือรับรู้สภาพปัญหาทีอาจ
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เกิดขนึก่อนการนําไปบงัคบัใช้จริง 4. การประกาศใช้นโยบาย กฎหมาย หรือระเบียบใหม่ไม่บงัคบั
ใช้ให้เป็นระบบเดียวกนัทงัประเทศ 5. การเปลียนแปลงกฎ ระเบียบ และข้อบงัคบับอ่ยเกินไป 6. กฎ 
ระเบียบ และข้อบงัคบัใหม่เพิมภาระงานและขนัตอนการทํางานให้กบับคุลากร และ 7. นโยบาย
การออกนอกระบบของรัฐบาล 

ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัน้อยถึงปานกลาง (Md. < 3.5) ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมี
ความเห็นไม่สอดคล้อง (QR > 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็นตวับง่ชีความเสียง 
(มีคา่น้อยกว่าร้อยละ 85) มีจํานวน 2 ตวับง่ชี คือ 1. การเปลียนแปลงเกณฑ์การพิจารณาอนมุตัิ
กองทุนเงินให้กู้ ยืมเพือการศึกษา (กยศ.) และ 2. การพิจารณาว่าอะไรคือนโยบาย และอะไรคือ
กฎหมาย เพราะนโยบายยงัไมใ่ชก่ฎหมายไมจํ่าเป็นต้องนํามาปฏิบตัก็ิได้ 

ด้านการเปลียนแปลงทางด้านเทคโนโลยี  ผู้ ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นว่าไม่มี
แนวโน้มตวับ่งชีความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบ ของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศลิปากร โดยมีตวับง่ชีความเสียงทีไมผ่า่นเกณฑ์การพิจารณา จํานวน 15 ตวับง่ชี รายละเอียดดงันี 

ตวับ่งชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขึนไป (Md. ≥ 3.5) และผู้ ให้ข้อมูลหลักมี
ความเห็นสอดคล้องในแตล่ะแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) แตเ่ป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็น
ตวับง่ชีความเสียง (มีคา่น้อยกว่าร้อยละ 85) มีจํานวน 1 ตวับง่ชี คือ การเปลียนแปลงทางเทคโนโลยี 

มีผลกระทบตอ่งบประมาณในการดําเนินงานของคณะ 

ตวับ่งชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขึนไป (Md. ≥ 3.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้
ข้อมลูหลกัเห็นว่าเป็นตวับง่ชีความเสียง (มีคา่ร้อยละ 85 ขนึไป) แตผู่้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นไม่
สอดคล้องในแตล่ะแนวโน้ม (QR > 1.5) มีจํานวน 1 ตวับง่ชี คือ การเปลียนแปลงทางเทคโนโลยี
การสือสารมีผลกระทบตอ่รูปแบบการประชาสมัพนัธ์ของคณะ 

ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขนึไป (Md. ≥ 3.5) แตผู่้ ให้ข้อมลูหลกัมีความ เห็น 
ไมส่อดคล้อง (QR > 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็นตวับง่ชีความเสียง (มีคา่
น้อยกว่าร้อยละ 85) มีจํานวน 8 ตวับง่ชี คือ 1. ความรู้ ความเข้าใจ และศกัยภาพของบคุลากรใน
การใช้งานเทคโนโลยีสมยัใหม่ 2. ความรู้ ความเข้าใจ และศกัยภาพของบุคลากรในการใช้งาน
เทคโนโลยีในวิชาชีพ 3. ความรู้ ความเข้าใจ และศกัยภาพของบคุลากรผู้ดแูลระบบเทคโนโลยี  4. 

จริยธรรมการใช้เทคโนโลยี 5. ความพร้อมของคณะในการเปลียนแปลงทางเทคโนโลยี 6. ความ 
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทําให้อุปกรณ์และโปรแกรมทีคณะมีอยู่ล้าสมัย  7. ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตทีสามารถรองรับการเปลียนแปลงทางเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และ 8. การ
ออกแบบระบบสารสนเทศเพือการศึกษาทีมีการศึกษาความต้องการของหน่วยงานภายใน
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มหาวิทยาลยัอยา่งรอบด้าน 

ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัน้อยถึงปานกลาง (Md. < 3.5) และเป็นแนวโน้มที
ผู้ ให้ข้อมูลหลกัเห็นว่าไม่เป็นตวับ่งชีความเสียง (มีค่าน้อยกว่าร้อยละ 85) แต่ผู้ ให้ข้อมูลหลกัมี
ความเห็นสอดคล้อง (QR ≤ 1.5) มีจํานวน 1 ตวับง่ชี คือ ความง่ายในการใช้งานเทคโนโลยีสมยัใหม ่ 

ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัน้อยถึงปานกลาง (Md. < 3.5) ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมี
ความเห็นไม่สอดคล้อง (QR > 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็นตวับง่ชีความเสียง 
(มีคา่น้อยกว่าร้อยละ 85) มีจํานวน 4 ตวับง่ชี คือ 1. ระบบเทคโนโลยีสมยัใหม่ยงัไม่มีเสถียรภาพ
เพียงพอ 2. การยอมรับการเปลียนแปลงทางเทคโนโลยีของบคุลากร 3. บคุลากรนําความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยีมาใช้เพือประโยชน์ต่อคณะ  และ 4. การกระจายอํานาจการใช้เทคโนโลยี
ภายในคณะ 

ด้านภัยธรรมชาต ิผู้ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นวา่ไมมี่แนวโน้มตวับง่ชีความเสียงในการ
บริหารงานเชิงระบบ ของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยมีตวับง่ชีความเสียงทีไม่
ผา่นเกณฑ์การพิจารณา จํานวน 10 ตวับง่ชี รายละเอียดดงันี 

ตวับ่งชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขึนไป (Md. ≥ 3.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้
ข้อมลูหลกัเห็นว่าเป็นตวับง่ชีความเสียง (มีค่าร้อยละ 85 ขนึไป) แต่ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นไม่
สอดคล้องในแตล่ะแนวโน้ม (QR > 1.5) มีจํานวน 1 ตวับง่ชี คือ การสินเปลืองงบประมาณในการ
ป้องกนัและแก้ไขผลกระทบจากภยัธรรมชาติ 

ตัวบ่งชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดับมากขึนไป  (Md. ≥ 3.5) แต่ผู้ ให้ข้อมูลหลักมี
ความเห็นไม่สอดคล้อง (QR > 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็นตวับง่ชีความเสียง 
(มีคา่น้อยกว่าร้อยละ 85) มีจํานวน 4 ตวับง่ชี คือ 1. ภยัธรรมชาติสร้างความเสียหายตอ่ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ภัยธรรมชาติทําให้การดําเนินงานของคณะล่าช้าหรือหยุดชะงัก 3. 
งบประมาณทีได้รับการสนบัสนนุจากรัฐบาลมีความลา่ช้าหรือลดลง และ 4. นําทว่ม  

ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัน้อยถึงปานกลาง (Md. < 3.5) และเป็นแนวโน้มที
ผู้ ให้ข้อมูลหลักเห็นว่าไม่เป็นตวับ่งชีความเสียง (มีค่าน้อยกว่าร้อยละ 85) แต่ผู้ ให้ข้อมูลหลักมี
ความเห็นสอดคล้อง (QR ≤ 1.5) มีจํานวน 3 ตวับ่งชี คือ 1. ภัยธรรมชาติมีผลกระทบต่อการ
เปลียนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ 2. โลกร้อน และ 3. ฟ้าผา่ 

ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัน้อยถึงปานกลาง  (Md. < 3.5) ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมี
ความเห็นไม่สอดคล้อง (QR > 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็นตวับง่ชีความเสียง 
(มีคา่น้อยกว่าร้อยละ 85) มีจํานวน 2 ตวับง่ชี คือ 1. ความสามารถในการเข้าถึงระบบเทคโนโลยี
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สารสนเทศในพืนทีประสบภยั และ 2. ความพร้อมรับมือกบัภยัธรรมชาตทีิอาจเกิดขนึ 

ด้านการเปลียนแปลงทางการเมือง ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นว่าแนวโน้มตวับง่ชี
ความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบ ของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ทีมีโอกาส
เป็นไปได้ในระดบัมาก (Md. ≥ 3.5) และผู้ ให้ข้อมูลหลกัมีความเห็นสอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม 
(QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าเป็นตวับง่ชีความเสียง (มีคา่ร้อยละ 85 ขนึไป) 
มีจํานวน 2 ตวับง่ชี คือ 1. ความไมมี่เสถียรภาพทางการเมืองทําให้นโยบายตา่งๆ ไม่มีความตอ่เนือง 
และ 2. การเปลียนแปลงทางการเมือง มีผลกระทบตอ่การกําหนดนโยบายทางการศกึษา 

ทงันีมีตวับง่ชีความเสียงทีไมผ่่านเกณฑ์การพิจารณา จํานวน 2 ตวับง่ชี รายละเอียดดงันี 

ตวับ่งชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขึนไป (Md. ≥ 3.5) และผู้ ให้ข้อมูลหลักมี
ความเห็นสอดคล้องในแตล่ะแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) แตเ่ป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็น
ตวับ่งชีความเสียง (มีคา่น้อยกว่าร้อยละ 85) มีจํานวน 1 ตวับง่ชี คือ ภาวะการเมืองทีไม่มนัคงส่งผล 
ให้เศรษฐกิจสงัคมไมม่นัคง 

ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขนึไป (Md. ≥ 3.5) แตผู่้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็น 
ไมส่อดคล้อง (QR > 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็นตวับง่ชีความเสียง (มีคา่
น้อยกว่าร้อยละ 85) มีจํานวน 1 ตวับง่ชี คือ การชมุนมุประท้วงรัฐบาลมีผลกระทบตอ่การดําเนินงาน 
ของคณะดริุยางคศาสตร์ 

ด้านภาวะวิกฤตทิางเศรษฐกิจ ผู้ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นวา่แนวโน้มตวับง่ชีความเสียง 
ในการบริหารงานเชิงระบบ ของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ทีมีโอกาสเป็นไปได้ใน
ระดบัมาก (Md. ≥ 3.5) และผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นสอดคล้องในแตล่ะแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) 
และเป็นแนวโน้มทีผู้ให้ข้อมลูหลกัเห็นวา่เป็นตวับง่ชีความเสียง (มีคา่ร้อยละ 85 ขนึไป) มีจํานวน 4 
ตวับง่ชี คือ 1. ภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบตอ่งบประมาณในการบริหารจดัการของคณะ 2. ภาวะ
เศรษฐกิจมีผลกระทบตอ่การได้งานทําของนกัศกึษา 3. ภาวะเศรษฐกิจมีผลกระทบตอ่ความมนัคง
ของการคลงัของคณะ และ 4. ภาวะเศรษฐกิจมีผลกระทบตอ่ความสามารถในการจดัหาสิงอํานวย
ความสะดวกและการจดับริการแก่นกัศกึษา 

ทงันีมีตวับง่ชีความเสียงทีไมผ่่านเกณฑ์การพิจารณา จํานวน 5 ตวับง่ชี รายละเอียดดงันี 

ตวับ่งชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขึนไป (Md. ≥ 3.5) และผู้ ให้ข้อมูลหลักมี
ความเห็นสอดคล้องในแตล่ะแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) แตเ่ป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็น
ตวับง่ชีความเสียง (มีค่าน้อยกว่าร้อยละ 85) มีจํานวน 1 ตวับง่ชี คือ ภาวะเศรษฐกิจมีผลกระทบ
ตอ่นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล 
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ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขนึไป (Md. ≥ 3.5) แตผู่้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็น 
ไมส่อดคล้อง (QR > 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็นตวับง่ชีความเสียง (มีคา่
น้อยกว่าร้อยละ 85) มีจํานวน 4 ตวับง่ชี คือ 1. ภาวะเศรษฐกิจทําให้งบประมาณทีเคยได้รับการ
สนบัสนนุจากหน่วยงานภายนอกลดลง 2. ภาวะเศรษฐกิจมีผลกระทบตอ่นโยบายของรัฐบาลใน
การสนบัสนนุทางด้านศิลปวฒันธรรม 3. ภาวะเศรษฐกิจมีผลกระทบตอ่คณุภาพชีวิตและจิตใจ
ของบคุลากร และ 4. ภาวะเศรษฐกิจมีผลกระทบตอ่ความนิยมทางดนตรีของคนในสงัคม 

ด้านการเปลียนแปลงทางสังคม ผู้ ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นว่าแนวโน้มตวับ่งชี
ความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบ ของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ทีมีโอกาส
เป็นไปได้ในระดบัมาก (Md. ≥ 3.5) และผู้ ให้ข้อมูลหลกัมีความเห็นสอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม 
(QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าเป็นตวับง่ชีความเสียง (มีคา่ร้อยละ 85 ขนึไป) 
มีจํานวน 1 ตวับง่ชี คือ การเปลียนแปลงของตลาดแรงงานและความต้องการของสงัคม 

ทงันีมีตวับง่ชีความเสียงทีไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา จํานวน 9 ตวับง่ชี รายละเอียด
ดงันี 

ตวับ่งชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขึนไป (Md. ≥ 3.5) และผู้ ให้ข้อมูลหลักมี
ความเห็นสอดคล้องในแตล่ะแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) แตเ่ป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็น
ตวับง่ชีความเสียง (มีคา่น้อยกว่าร้อยละ 85) มีจํานวน 1 ตวับง่ชี คือ ความไม่ปลอดภยัและแหล่ง
อบายมขุโดยรอบมหาวิทยาลยั 

ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขนึไป (Md. ≥ 3.5) แตผู่้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็น 
ไมส่อดคล้อง (QR > 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็นตวับง่ชีความเสียง (มีคา่
น้อยกว่าร้อยละ 85) มีจํานวน 3 ตวับ่งชี คือ 1. การเสพติดสือออนไลน์ของนกัศกึษา 2. การตระหนกั 
ถึงความเปลียนแปลงทางสงัคมของบคุลากร และ 3. การเปลียนแปลงทางสงัคมมีผลกระทบตอ่
ความนิยมทีมีตอ่ดนตรีในสงัคมไทย 

ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัน้อยถึงปานกลาง  (Md. < 3.5) ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมี
ความเห็นไม่สอดคล้อง (QR > 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็นตวับง่ชีความเสียง 
(มีค่าน้อยกว่าร้อยละ 85) มีจํานวน 5 ตวับ่งชี คือ 1. การเปลียนโครงสร้างประชากรไปสู่สงัคม
ผู้สงูอายุ 2. พฤติกรรมการใช้ชีวิตตามคา่นิยมทางสงัคมของนกัศกึษา 3. การรับรู้ภาพลกัษณ์ของ
ศลิปินและนกัดนตรี 4. ความแตกตา่งระหวา่งวยัของผู้สอนและผู้ เรียน และ 5. การผลิตบณัฑิตเพือ
ตอบสนองความต้องการของสงัคมและตลาดแรงงานเพียงด้านเดียว โดยอาจละเลยบทบาท 
ในการเป็นผู้ ชีนําสงัคม 
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ด้านภาวะการแข่งขัน ผู้ ให้ข้อมูลหลกัมีความเห็นว่าแนวโน้มตวับ่งชีความเสียงใน
การบริหารงานเชิงระบบ ของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ทีมีโอกาสเป็นไปได้ใน
ระดบัมาก (Md. ≥ 3.5) และผู้ ให้ข้อมูลหลกัมีความเห็นสอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) 
และเป็นแนวโน้มทีผู้ให้ข้อมลูหลกัเห็นวา่เป็นตวับง่ชีความเสียง (มีคา่ร้อยละ 85 ขนึไป) มีจํานวน 2 

ตวับ่งชี คือ 1. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร และ 2. การเปรียบเทียบอตัราค่าธรรมเนียม 
การศกึษา 

ทงันีมีตวับง่ชีความเสียงทีไมผ่า่นเกณฑ์การพิจารณา จํานวน 11 ตวับง่ชี รายละเอียด
ดงันี 

ตวับ่งชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขึนไป (Md. ≥ 3.5) และผู้ ให้ข้อมูลหลักมี
ความเห็นสอดคล้องในแตล่ะแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) แตเ่ป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็น
ตวับ่งชีความเสียง (มีค่าน้อยกว่าร้อยละ 85) มีจํานวน 4 ตวับ่งชี คือ 1. ภาวะการแข่งขนัทําให้
ต้องพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและคุณภาพการให้บริการ 2. การดึงนักศึกษาทีมีคุณภาพเข้ามา
ศกึษา 3. การรักษาอาจารย์ทีมีความรู้ความสามารถและมีชือเสียงให้อยู่กบัคณะ และ 4. คณุภาพ 
ชือเสียง และภาพลกัษณ์ของสถาบนั บคุลากร นกัศกึษาและบณัฑิต 

ตวับ่งชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขึนไป (Md. ≥ 3.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้
ข้อมลูหลกัเห็นว่าเป็นตวับง่ชีความเสียง (มีค่าร้อยละ 85 ขนึไป) แต่ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นไม่
สอดคล้องในแตล่ะแนวโน้ม (QR > 1.5) มีจํานวน 1 ตวับง่ชี คือ ความสามารถในการใช้ภาษาของ
บคุลากรและนกัศกึษา 

ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขนึไป (Md. ≥ 3.5) แตผู่้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็น 
ไมส่อดคล้อง (QR > 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็นตวับง่ชีความเสียง (มีคา่
น้อยกว่าร้อยละ 85) มีจํานวน 3 ตวับ่งชี คือ 1. จุดเด่นและความหลากหลายของหลักสูตร  2. 
จดุเดน่ของสถาบนัและคณะ และ 3. การเปรียบเทียบภาวการณ์ได้งานทําและอตัราคา่ตอบแทน 

ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัน้อยถึงปานกลาง (Md. < 3.5) และเป็นแนวโน้มที
ผู้ ให้ข้อมูลหลักเห็นว่าไม่เป็นตวับ่งชีความเสียง (มีค่าน้อยกว่าร้อยละ 85) แต่ผู้ ให้ข้อมูลหลักมี
ความเห็นสอดคล้อง (QR ≤ 1.5) มีจํานวน 1 ตวับง่ชี คือ การลงทนุด้านการตลาดทีดี 

ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัน้อยถึงปานกลาง  (Md. < 3.5) ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมี
ความเห็นไม่สอดคล้อง (QR > 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็นตวับง่ชีความเสียง 
(มีคา่น้อยกว่าร้อยละ 85) มีจํานวน 2 ตวับง่ชี คือ 1. ภาวะการแข่งขนัทําให้ไม่เกิดความร่วมมือ
กบัหนว่ยงานภายนอก และ 2. การจดัตงัศนูย์สอบเทียบทางด้านดนตรีในประเทศ  
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ตารางท่ี 10 ตารางแสดงผลการวิจยัตวับง่ชีค้วามเส่ียงในการบริหารงานเชิงระบบด้านปัจจยัน าเข้า 
  

ด้านที่ 2 ด้านปัจจยัน าเข้า (Input) 
ตวับง่ชีค้วามเสี่ยง (%) มธัยฐาน Q3-Q1 ความเห็นของผู้ ให้ข้อมลูหลกั สรุปแนวโน้ม 
เป็น 

ความเสี่ยง 
ไมเ่ป็น 

ความเสี่ยง 
(Md.) 

≥ 3.5 

 

≤1.5 

โอกาส
เป็นไปได้ 

ตวับง่ชีค้วาม
เสี่ยง 

ความสอดคล้อง 
ของความเห็น 

ความเสี่ยง 

1 ด้านบคุลากรและนกัศกึษา         
1.1 เกณฑ์และมาตรฐานการรับนกัศกึษา 88.20 11.80 4 1.5 มาก เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  
1.2 ความคาดหวงัของนกัศกึษาที่มีตอ่หลกัสตูร 82.40 17.60 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

1.3 จ านวนผู้สมคัรเข้าศกึษาตอ่ลดลง 94.10 5.90 5 1 มากที่สดุ เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  
1.4 คณุภาพ ความสามารถ ศกัยภาพและชื่อเสียงของบคุลากร 88.20 11.80 5 1 มากที่สดุ เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  
1.5 ทกัษะและความสามารถในการท างานทางวิชาการ และประสบการณ์

วิชาชีพความเป็นครู 
88.20 11.80 5 1 มากที่สดุ เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  

1.6 บคุลากรสว่นใหญ่อยูใ่นชว่งอายทุี่ใกล้เคียงกนั มีผลกระทบตอ่การ
ถ่ายทอดความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ของพนกังานที่จะเกษียณอาย ุ

70.60 29.40 3 2.5 ปานกลาง ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

1.7 สดัสว่นระหวา่งอาจารย์ตอ่จ านวนนกัศกึษา 88.20 11.80 5 2 มากที่สดุ เป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

1.8 บคุลากรสายสนบัสนนุที่มีหน้าที่ให้บริการนกัศกึษาโดยตรงและ
ประสานงานการจดักิจกรรมมีจ านวนน้อยเกินไป 

47.10 52.90 3 3 ปานกลาง ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

1.9 คณุภาพ ความสามารถ ศกัยภาพและทศันคติของนกัศกึษา 88.20 11.80 5 1.5 มากที่สดุ เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  
1.10 ความเสียสละ (Commitment) ในการท างานให้คณะของนักศกึษาและ

บคุลากร 
70.60 29.40 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

2 ด้านการเงินและงบประมาณ         
2.1 ความสามารถในการหารายได้ตามแผนที่วางไว้ 88.20 11.80 5 1.5 มากที่สดุ เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  
2.2 การบริหารจดัการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 88.20 11.80 5 0.5 มากที่สดุ เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  
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ตารางท่ี 10 ตารางแสดงผลการวิจยัตวับง่ชีค้วามเส่ียงในการบริหารงานเชิงระบบด้านปัจจยัน าเข้า (ตอ่) 
  

ด้านที่ 2 ด้านปัจจยัน าเข้า (Input) 
ตวับง่ชีค้วามเสี่ยง (%) มธัยฐาน Q3-Q1 ความเห็นของผู้ ให้ข้อมลูหลกั สรุปแนวโน้ม 
เป็น 

ความเสี่ยง 
ไมเ่ป็น 

ความเสี่ยง 
(Md.) 

≥ 3.5 

 

≤1.5 

โอกาส
เป็นไปได้ 

ตวับง่ชีค้วาม
เสี่ยง 

ความสอดคล้อง 
ของความเห็น 

ความเสี่ยง 

2.3 การวางแผนงบประมาณด้านบคุลากรในระยะยาว เพ่ือให้สอดคล้องกบั
การพฒันาคณุวฒิุการศกึษาและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 

88.20 11.80 4 1 มาก เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  

2.4 ความสมดลุระหวา่งงบประมาณด้านบคุลากรกบัคา่ใช้จา่ย 
ด้านอ่ืนๆ 

94.10 5.90 5 1 มากที่สดุ เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  

2.5 ความสมดลุของการจดัสรรงบประมาณในแตล่ะด้าน 94.10 5.90 4 0.5 มาก เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  
2.6 การพึง่พารายได้จากแหลง่เดียว 94.10 5.90 5 0 มากที่สดุ เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  
2.7 วิสยัทศัน์หรือนโยบายในการหารายได้จากภายนอก 94.10 5.90 4 1.5 มาก เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  
2.8 สภาพคลอ่งทางการเงิน 94.10 5.90 5 0.5 มากที่สดุ เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  
2.9 เงินทนุส ารอง 82.40 17.60 5 1 มากที่สดุ ไมเ่ป็นความเสี่ยง สอดคล้อง × 

3 ด้านแหลง่เรียนรู้ สภาพแวดล้อมการศกึษา อปุกรณ์การเรียน 
การสอน และเคร่ืองมือการท างาน 

        

3.1 ความสามารถในการจดัหาครุภณัฑ์ทีมี่มาตรฐานในราคาที่เหมาะสม 82.40 17.60 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

3.2 ความพร้อม ความเพียงพอของทรัพยากรสารสนเทศ อปุกรณ์ 
การเรียนและเคร่ืองดนตรีที่ตรงตามความต้องการของนกัศกึษา 

94.10 5.90 4 1 มาก เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  

3.3 ความพร้อม ความเพียงพอของสถานที่ในการจดัการเรียนการสอน 94.10 5.90 5 1 มากที่สดุ เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  
3.4 ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมทางการศกึษา 88.20 11.80 5 1 มากที่สดุ เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  
3.5 ความปลอดภยัของอาคาร 70.60 29.40 4 2.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

3.6 การบริหารจดัการทรัพยากร 94.10 5.90 4 1.5 มาก เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  
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ตารางท่ี 10 ตารางแสดงผลการวิจยัตวับง่ชีค้วามเส่ียงในการบริหารงานเชิงระบบด้านปัจจยัน าเข้า (ตอ่) 
 

ด้านที่ 2 ด้านปัจจยัน าเข้า (Input) 
ตวับง่ชีค้วามเสี่ยง (%) มธัยฐาน Q3-Q1 ความเห็นของผู้ ให้ข้อมลูหลกั สรุปแนวโน้ม 
เป็น 

ความเสี่ยง 
ไมเ่ป็น 

ความเสี่ยง 
(Md.) 

≥ 3.5 

 

≤1.5 

โอกาส
เป็นไปได้ 

ตวับง่ชีค้วาม
เสี่ยง 

ความสอดคล้อง 
ของความเห็น 

ความเสี่ยง 

3.7 การบริหารจดัการทรัพยากร 94.10 5.90 4 1.5 มาก เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  
3.8 การดแูลรักษาทรัพยากร 88.20 11.80 4 2 มาก เป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

3.9 นโยบายและแผนการจดัหา รักษาดแูล และทดแทนอปุกรณ์และเคร่ือง
ดนตรีที่เสื่อมสภาพ 

94.10 5.90 4 1 มาก เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  

3.10 อปุกรณ์และเคร่ืองดนตรีเสื่อมสภาพเกินกวา่ที่คาดการณ์ไว้ 88.20 11.80 4 1.5 มาก เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  
3.11 ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการห้องซ้อมดนตรี 76.50 23.50 4 1 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง สอดคล้อง × 

3.12 นกัศกึษาใช้ประโยชน์จากทรัพยากร สวสัดิการและบริการต่างๆ  
ที่คณะและมหาวิทยาลยัจดัไว้ให้ได้อยา่งคุ้มคา่ 

64.70 35.30 4 1.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง สอดคล้อง × 

3.13 ระบบป้องกนัการสญูหายของทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมดุ 76.50 23.50 4 1.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง สอดคล้อง × 

3.14 ความเสียหายของเคร่ืองดนตรีที่เกิดจากการใช้งาน 82.40 17.60 4 1 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง สอดคล้อง × 

3.15 ความเสียหายของเคร่ืองดนตรีที่เกิดจากการขนย้าย 76.50 23.50 3 2 ปานกลาง ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

3.16 บคุลากรสนบัสนนุการใช้อปุกรณ์เทคโนโลยีการสอนในห้องเรียน 64.70 35.30 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

3.17 ความรู้ ความสามารถของบคุลากรในการดแูลรักษาอปุกรณ์และเคร่ือง
ดนตรีทางการศกึษา 

70.60 29.40 3 2.5 ปานกลาง ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

3.18 การใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนร่วมกนัระหวา่งสาขาวิชาน้อย
เน่ืองจากเป็นสาขาเฉพาะทาง ท าให้มีคา่ใช้จา่ยในการจดัหาอปุกรณ์สงู 

64.70 35.30 4 2.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

4 ด้านการก าหนดนโยบาย ด้านกลยทุธ์และการวางแผน         
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ตารางท่ี 10 ตารางแสดงผลการวิจยัตวับง่ชีค้วามเส่ียงในการบริหารงานเชิงระบบด้านปัจจยัน าเข้า (ตอ่) 
 

ด้านที่ 2 ด้านปัจจยัน าเข้า (Input) 
ตวับง่ชีค้วามเสี่ยง (%) มธัยฐาน Q3-Q1 ความเห็นของผู้ ให้ข้อมลูหลกั สรุปแนวโน้ม 
เป็น 

ความเสี่ยง 
ไมเ่ป็น 

ความเสี่ยง 
(Md.) 

≥ 3.5 

 

≤1.5 

โอกาส
เป็นไปได้ 

ตวับง่ชีค้วาม
เสี่ยง 

ความสอดคล้อง 
ของความเห็น 

ความเสี่ยง 

4.1 การมีสว่นร่วมของบคุลากรทกุระดบัในการก าหนดนโยบาย การจดัท า
กลยทุธ์และแผนการด าเนินงาน 

76.50 23.50 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

4.2 การศกึษาความต้องการจากผู้ มีสว่นได้สว่นเสียอยา่งรอบด้านเพ่ือน ามา
พฒันาและจดัท าแผนกลยทุธ์ 

76.50 23.50 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

4.3 การก าหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ที่มีประสิทธิภาพ 82.40 17.60 4 1.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง สอดคล้อง × 
4.4 ความสอดคล้องระหวา่งนโยบายของคณะกบับริบทภายนอก 76.50 23.50 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
4.5 การก าหนดนโยบายและการวางแผน ให้มีความสมดลุระหวา่งการผลิต

บณัฑิตที่มีคณุภาพกบัความสามารถในการจดัหางบประมาณ 
82.40 17.60 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

4.6 การบรูณาการองค์ความรู้ร่วมกนัระหวา่งสาขาวิชาภายในองค์กร 64.70 35.30 4 3 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
4.7 ความรู้ ความเข้าใจของผู้บริหารในการก าหนดนโยบายและการวางแผน 82.40 17.60 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
4.8 การเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหาร 76.50 23.50 5 2 มากที่สดุ ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
4.9 ความสามารถในการน าแผนไปปฏิบตั ิ 88.20 11.80 4 2 มาก เป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
4.10 ความสามารถในการติดตามผลการด าเนินงาน 76.50 23.50 4 1.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง สอดคล้อง × 
4.11 การวางแผนกลยทุธ์จากข้อมลูที่จริง ครบถ้วนและสมบรูณ์ 82.40 17.60 5 1.5 มากที่สดุ ไมเ่ป็นความเสี่ยง สอดคล้อง × 
4.12 ความเหมาะสมของการก าหนดทศิทางในการพฒันาหลกัสตูรและการ

เปิดหลกัสตูรใหม ่กบัข้อจ ากดัด้านสถานที ่
88.20 11.80 5 1.5 มากที่สดุ เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  

4.13 การก าหนดกลยทุธ์ในการประชาสมัพนัธ์และการแนะแนวการศกึษา 88.20 11.80 4 2 มาก เป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 



 
  

    
 

132 

ตารางท่ี 10 ตารางแสดงผลการวิจยัตวับง่ชีค้วามเส่ียงในการบริหารงานเชิงระบบด้านปัจจยัน าเข้า (ตอ่) 
  

ด้านที่ 2 ด้านปัจจยัน าเข้า (Input) 
ตวับง่ชีค้วามเสี่ยง (%) มธัยฐาน Q3-Q1 ความเห็นของผู้ ให้ข้อมลูหลกั สรุปแนวโน้ม 
เป็น 

ความเสี่ยง 
ไมเ่ป็น 

ความเสี่ยง 
(Md.) 

≥ 3.5 

 

≤1.5 

โอกาส
เป็นไปได้ 

ตวับง่ชีค้วาม
เสี่ยง 

ความสอดคล้อง 
ของความเห็น 

ความเสี่ยง 

5 ด้านการจดัองค์การ         
5.1 โครงสร้างการบริหารงานที่เหมาะสมกบัสภาพการแข่งขนัและสอดคล้อง

กบัแผนการท างาน 
76.50 23.50 4 1 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง สอดคล้อง × 

5.2 นโยบายในการจดัการองค์กรให้เป็นไปตามระบบที่วางไว้ 70.60 29.40 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
5.3 การสรรหาและการคดัเลือกบคุลากรทีมี่คณุภาพ มีความรู้ ความสามารถ

และทกัษะตรงตามต าแหน่งงาน และเข้ากบัวฒันธรรมองค์กร 
82.40 17.60 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

5.4 ความเหมาะสมในการก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ การมอบหมายภาระงาน 
และปริมาณงาน 

88.20 11.80 5 1 มากที่สดุ เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  

5.5 ทศันคติของบคุลากรในการท างานร่วมกนั 88.20 11.80 5 0.5 มากที่สดุ เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  
5.6 ความสร้างสรรค์จนแทบไมมี่ขีดจ ากดั 70.60 29.40 4 3 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
5.7 ความเหมาะสมของคา่ตอบแทน 88.20 11.80 4 2 มาก เป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
5.8 วฒันธรรมองค์กร 88.20 11.80 5 2 มากที่สดุ เป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
5.9 ประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานบคุคล 94.10 5.90 5 1.5 มากที่สดุ เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  
5.10 การยอมรับและปฏิบตัิตามนโยบายในการบริหารงานบคุคล 88.20 11.80 5 1 มากที่สดุ เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  
5.11 ความเหมาะสมในการให้อิสระในการปฏิบตัิงาน 82.40 17.60 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
5.12 กระบวนการสรรหาและคดัเลือกผู้ด ารงต าแหน่งทางการบริหาร 76.50 23.50 4 2.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
5.13 ระบบการทดแทนงานหรือการสบัเปลีย่นหมนุเวียนงาน (rotate) 88.20 11.80 5 2 มากที่สดุ เป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
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ตารางท่ี 10 ตารางแสดงผลการวิจยัตวับง่ชีค้วามเส่ียงในการบริหารงานเชิงระบบด้านปัจจยัน าเข้า (ตอ่) 
  

ด้านที่ 2 ด้านปัจจยัน าเข้า (Input) 
ตวับง่ชีค้วามเสี่ยง (%) มธัยฐาน Q3-Q1 ความเห็นของผู้ ให้ข้อมลูหลกั สรุปแนวโน้ม 
เป็น 

ความเสี่ยง 
ไมเ่ป็น 

ความเสี่ยง 
(Md.) 

≥ 3.5 

 

≤1.5 

โอกาส
เป็นไปได้ 

ตวับง่ชีค้วาม
เสี่ยง 

ความสอดคล้อง 
ของความเห็น 

ความเสี่ยง 

5.14 คูมื่อและขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน 76.50 23.50 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
5.15 ความร่วมมือและความสามคัคีในการปฏิบตัิงาน 94.10 5.90 5 1 มากที่สดุ เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  
5.16 การตระหนกัถึงความส าคญัในการพฒันาต าแหน่งทางวิชาการ 82.40 17.60 5 1.5 มากที่สดุ ไมเ่ป็นความเสี่ยง สอดคล้อง × 

6 ด้านการน า         
6.1 ความสามารถในการสร้างความเช่ือมัน่ในตวัผู้น าและการสร้างแรงจงูใจ

ในการท างาน 
94.10 5.90 4 1 มาก เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  

6.2 การน าโดยไมต่ดัสินชีข้าด 94.10 5.90 5 2 มากที่สดุ เป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
6.3 ชอ่งทางการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ชดัเจนระหวา่งบคุลากรใน

องค์กร 
94.10 5.90 4 1.5 มาก เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  

6.4 การกระจายอ านาจและการมอบอ านาจในการบริหาร 76.50 23.50 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
6.5 ความรู้ ความสามารถ และวสิยัทศัน์ของผู้บริหาร 64.70 35.30 5 1.5 มากที่สดุ ไมเ่ป็นความเสี่ยง สอดคล้อง × 
7 ด้านการควบคมุ         

7.1 ระบบฐานข้อมลูข้อสอบหรือคลงัข้อสอบ 70.60 29.40 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
7.2 ระบบการตรวจสอบมาตรฐานของข้อสอบ 64.70 35.30 3 3 ปานกลาง ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
7.3 ระบบการแจ้งเตือนการด าเนินงาน ท าให้การด าเนินงานไมแ่ล้วเสร็จ

ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
70.60 29.40 4 2.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
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ตารางท่ี 10 ตารางแสดงผลการวิจยัตวับง่ชีค้วามเส่ียงในการบริหารงานเชิงระบบด้านปัจจยัน าเข้า (ตอ่) 
  

ด้านที่ 2 ด้านปัจจยัน าเข้า (Input) 
ตวับง่ชีค้วามเสี่ยง (%) มธัยฐาน Q3-Q1 ความเห็นของผู้ ให้ข้อมลูหลกั สรุปแนวโน้ม 
เป็น 

ความเสี่ยง 
ไมเ่ป็น 

ความเสี่ยง 
(Md.) 

≥ 3.5 

 

≤1.5 

โอกาส
เป็นไปได้ 

ตวับง่ชีค้วาม
เสี่ยง 

ความสอดคล้อง 
ของความเห็น 

ความเสี่ยง 

7.4 การบริหารงานแบบ Top-down 64.70 35.30 4 2.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
7.5 มาตรฐานในการก าหนดตวัชีว้ดัการประเมินผลการปฏบิตัิงาน และ

ความเทา่เทียมในการตรวจสอบหลกัฐานการด าเนินงาน 
70.60 29.40 5 2.5 มากที่สดุ ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

7.6 การตกลงภาระงานอยา่งเป็นลายลกัษณ์ลว่งหน้าเพื่อสามารถ
ปฏิบตัิงานได้ตรงตามเป้าหมาย 

70.60 29.40 4 2.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

7.7 ความรู้ ความเข้าใจของผู้ประเมินผลการปฏิบตัิงาน ที่มีตอ่ภาระงาน
ของบคุลากรผู้ ได้รับการประเมิน 

76.50 23.50 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

7.8 ระบบประเมินบคุลากรแบบ 360 องศา เพ่ือให้ได้ข้อมลูอยา่งรอบด้าน 82.40 17.60 5 2 มากที่สดุ ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
7.9 การก าหนดมาตรฐานการปฏิบตัิงานระหวา่งฝ่ายงานที่แตกตา่งกนั 70.60 29.40 4 3 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
7.10 การควบคมุ ก ากบัให้ปฏบิตัิตามระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 76.50 23.50 4 2.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
7.11 การก ากบั ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบและ

ตอ่เน่ือง 
76.50 23.50 5 2 มากที่สดุ ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

7.12 การก ากบั ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานที่มีความยืดหยุน่ 82.40 17.60 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
7.13 ระบบฐานข้อมลูในการติดตามการด าเนินงานที่ให้ข้อมลูอยา่งครบถ้วน

และเป็นปัจจบุนั 
82.40 17.60 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
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จากตารางที 10 สามารถอธิบายได้ดงันี แนวโน้มตวับง่ชีความเสียงในการบริหารงาน
เชิงระบบ ของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ด้านปัจจยันําเข้า (Input) ประกอบด้วย 
7 แนวโน้มยอ่ย โดยแตล่ะแนวโน้มยอ่ยผู้ให้ข้อมลูหลกัให้ความเห็นไว้ดงันี 

ด้านบุคลากรและนักศึกษา ผู้ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นว่าแนวโน้มตวับง่ชีความเสียง
ในการบริหารงานเชิงระบบ ของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ทีมีโอกาสเป็นไปได้ใน
ระดบัมากขนึไป (Md. ≥ 3.5) และผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นสอดคล้องในแตล่ะแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) 

และเป็นแนวโน้มทีผู้ให้ข้อมลูหลกัเห็นวา่เป็นตวับง่ชีความเสียง (มีคา่ร้อยละ 85 ขนึไป) มีจํานวน 5 

ตวับ่งชี คือ 1. เกณฑ์และมาตรฐานการรับนักศึกษา 2. จํานวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อลดลง  3. 
คณุภาพ ความสามารถ ศกัยภาพและชือเสียงของบุคลากร 4. ทกัษะและความสามารถในการ
ทํางานทางวิชาการและประสบการณ์วิชาชีพความเป็นครู และ 5. คณุภาพ ความสามารถ ศกัยภาพ 
และทศันคตขิองนกัศกึษา 

ทงันีมีตวับง่ชีความเสียงทีไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา จํานวน  5 ตวับง่ชี รายละเอียด
ดงันี 

ตวับ่งชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขึนไป (Md. ≥ 3.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้
ข้อมลูหลกัเห็นว่าเป็นตวับง่ชีความเสียง (มีคา่ร้อยละ 85 ขนึไป)  แต่ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นไม่
สอดคล้องในแตล่ะแนวโน้ม (QR > 1.5) มีจํานวน 1 ตวับง่ชี คือ สดัส่วนระหว่างอาจารย์ตอ่จํานวน
นกัศกึษา 

ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขนึไป (Md. ≥ 3.5) แตผู่้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็น 
ไมส่อดคล้อง (QR > 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็นตวับง่ชีความเสียง (มีคา่
น้อยกวา่ร้อยละ 85) มีจํานวน 2 ตวับง่ชี คือ 1. ความคาดหวงัของนกัศกึษาทีมีตอ่หลกัสตูร และ 2. 

ความเสียสละ (Commitment) ในการทํางานให้คณะของนกัศกึษาและบคุลากร 
ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัน้อยถึงปานกลาง (Md. < 3.5) ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมี

ความเห็นไม่สอดคล้อง (QR > 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็นตวับง่ชีความเสียง 
(มีคา่น้อยกว่าร้อยละ 85) มีจํานวน 2 ตวับง่ชี คือ 1. บคุลากรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายทีุใกล้เคียง
กนัมีผลกระทบตอ่การถ่ายทอดความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ของพนกังานทีจะเกษียณอายุ และ 
2. บคุลากรสายสนบัสนนุทีมีหน้าทีให้บริการนกัศกึษาโดยตรงและประสานงานการจดักิจกรรมมี
จํานวนน้อยเกินไป 

ด้านการเงินและงบประมาณ ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นว่าแนวโน้มตวับง่ชีความเสียง
ในการบริหารงานเชิงระบบ ของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ทีมีโอกาสเป็นไปได้ใน
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ระดบัมากขึนไป (Md. ≥ 3.5) และผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นสอดคล้องในแตล่ะแนวโน้ม (QR ≤ 

1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมูลหลกัเห็นว่าเป็นตวับ่งชีความเสียง (มีค่าร้อยละ 85 ขึนไป) มี
จํานวน 8 ตวับ่งชี คือ 1. ความสามารถในการหารายได้ตามแผนทีวางไว้  2. การบริหารจัดการ
งบประมาณทีมีประสิทธิภาพ 3. การวางแผนงบประมาณด้านบุคลากรในระยะยาวเพือให้
สอดคล้อง กบัการพฒันาคณุวฒุิการศกึษาและตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 4. ความสมดลุ
ระหว่างงบประมาณด้านบคุลากรกบัคา่ใช้จ่ายด้านอืนๆ 5. ความสมดลุของการจดัสรรงบประมาณ 
ในแต่ละด้าน 6. การพึงพารายได้จากแหล่งเดียว 7. วิสยัทศัน์หรือนโยบายในการหารายได้จาก
ภายนอก และ 8. สภาพคลอ่งทางการเงิน  

ทงันีมีตวับง่ชีความเสียงทีไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา จํานวน  1 ตวับง่ชี รายละเอียด
ดงันี 

ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัน้อยถึงปานกลาง (Md. < 3.5) ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมี
ความเห็นสอดคล้อง (QR ≤ 1.5) แตเ่ป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็นตวับง่ชีความเสียง 
(มีคา่น้อยกวา่ร้อยละ 85) มีจํานวน 1 ตวับง่ชี คือ เงินทนุสํารอง 

ด้านแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน และ
เครืองมือการทาํงาน ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นว่าแนวโน้มตวับ่งชีความเสียงในการบริหารงาน
เชิงระบบ ของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขนึไป 
(Md. ≥ 3.5) และผู้ ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นสอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) และเป็น
แนวโน้มทีผู้ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าเป็นตวับง่ชีความเสียง (มีคา่ร้อยละ 85 ขนึไป) มีจํานวน 6 ตวับง่ชี 
คือ 1. ความพร้อม ความเพียงพอของทรัพยากรสารสนเทศอุปกรณ์การเรียนและเครืองดนตรี  
ทีตรงตามความต้องการของนกัศกึษา 2. ความพร้อมความเพียงพอของสถานทีในการจดัการเรียน 
การสอน 3. ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมทางการศกึษา 4. การบริหารจดัการทรัพยากร 5. 

นโยบายและแผนการจดัหา รักษา ดแูลและทดแทนอปุกรณ์และเครืองดนตรีทีเสือมสภาพ และ 6. 

อปุกรณ์และเครืองดนตรีเสือมสภาพเกินกวา่ทีคาดการณ์ไว้ 

ทงันีมีตวับง่ชีความเสียงทีไมผ่า่นเกณฑ์การพิจารณา จํานวน 11 ตวับง่ชี รายละเอียด
ดงันี 

ตวับ่งชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขึนไป (Md. ≥ 3.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้
ข้อมูลหลกัเห็นว่าเป็นตวับ่งชีความเสียง (มีค่าร้อยละ 85 ขึนไป) แต่ผู้ ให้ข้อมูลหลกัมีความเห็น 
ไมส่อดคล้องในแตล่ะแนวโน้ม (QR > 1.5) มีจํานวน 1 ตวับง่ชี คือ การดแูลรักษาทรัพยากร  

ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขนึไป (Md. ≥ 3.5) และผู้ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็น
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สอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) แต่เป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมูลหลกัเห็นว่าไม่เป็นตวับ่งชี
ความเสียง (มีคา่น้อยกวา่ร้อยละ 85) มีจํานวน 4 ตวับง่ชี คือ 1. ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ
ห้องซ้อมดนตรี 2. นักศึกษาใช้ประโยชน์จากทรัพยากร สวัสดิการและบริการต่างๆ  ทีคณะและ
มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ได้อย่างคุ้มค่า 3. ระบบป้องกันการสูญหายของทรัพยากรสารสนเทศใน
ห้องสมดุ และ 4. ความเสียหายของเครืองดนตรีทีเกิดจากการใช้งาน 

ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขนึไป (Md. ≥ 3.5) แตผู่้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็น
ไมส่อดคล้อง (QR > 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็นตวับง่ชีความเสียง (มีคา่
น้อยกว่าร้อยละ 85) มีจํานวน 4 ตวับง่ชี คือ 1. ความสามารถในการจดัหาครุภณัฑ์ทีมีมาตรฐาน
ในราคาทีเหมาะสม 2. ความปลอดภยัของอาคาร 3. บคุลากรสนบัสนนุการใช้อปุกรณ์เทคโนโลยี
การสอนในห้องเรียน และ 4. การใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างสาขาวิชาน้อย
เนืองจากเป็นสาขาเฉพาะทางทําให้มีคา่ใช้จา่ยในการจดัหาอปุกรณ์สงู 

ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัน้อยถึงปานกลาง (Md. < 3.5) ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมี
ความเห็นไม่สอดคล้อง (QR > 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็นตวับง่ชีความเสียง 
(มีคา่น้อยกว่าร้อยละ 85) มีจํานวน 2 ตวับง่ชี คือ 1. ความเสียหายของเครืองดนตรีทีเกิดจากการ
ขนย้าย และ 2. ความรู้ความสามารถของบคุลากรในการดแูลรักษาอปุกรณ์และเครืองดนตรีทาง
การศกึษา 

ด้านการกําหนดนโยบาย กลยุทธ์และการวางแผน ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นว่า
แนวโน้มตัวบ่งชีความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบ ของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขึนไป (Md. ≥ 3.5) และผู้ ให้ข้อมูลหลักมีความเห็น
สอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมูลหลักเห็นว่าเป็นตวับ่งชี 
ความเสียง (มีคา่ร้อยละ 85 ขนึไป) มีจํานวน 1 ตวับง่ชี คือ ความเหมาะสมของการกําหนดทิศทาง
ในการพฒันาหลกัสตูรและการเปิดหลกัสตูรใหมก่บัข้อจํากดัด้านสถานที 

ทงันีมีตวับง่ชีความเสียงทีไมผ่า่นเกณฑ์การพิจารณา จํานวน 12 ตวับง่ชี รายละเอียด
ดงันี 

ตวับ่งชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขึนไป (Md. ≥ 3.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้
ข้อมลูหลกัเห็นว่าเป็นตวับง่ชีความเสียง (มีคา่ร้อยละ 85 ขนึไป) แตผู่้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นไม่ 
สอดคล้องในแตล่ะแนวโน้ม (QR > 1.5) มีจํานวน 2 ตวัชีวดั คือ 1. ความสามารถในการนําแผนไป
ปฏิบตั ิและ 2. การกําหนดกลยทุธ์ในการประชาสมัพนัธ์และการแนะแนวการศกึษา 

ตวับ่งชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขึนไป (Md. ≥ 3.5) และผู้ ให้ข้อมูลหลักมี
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ความเห็นสอดคล้องในแตล่ะแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) แตเ่ป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็น 
ตวับง่ชีความเสียง (มีคา่น้อยกว่าร้อยละ 85) มีจํานวน 3 ตวัชีวดั คือ 1. การกําหนดนโยบายและ
การวางแผนกลยุทธ์ทีมีประสิทธิภาพ 2. ความสามารถในการติดตามผลการดําเนินงาน และ 3. 

การวางแผนกลยทุธ์จากข้อมลูทีจริง ครบถ้วนและสมบรูณ์ 

ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขนึไป (Md. ≥ 3.5) แตผู่้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็น 
ไมส่อดคล้อง (QR > 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็นตวับง่ชีความเสียง (มีคา่
น้อยกวา่ร้อยละ 85) มีจํานวน 7 ตวัชีวดั คือ 1. การมีส่วนร่วมของบคุลากรทกุระดบัในการกําหนด
นโยบายการจดัทํากลยทุธ์และแผนการดําเนินงาน 2. การศกึษาความต้องการจากผู้ มีส่วนได้ส่วน
เสียอยา่งรอบด้านเพือนํามาพฒันาและจดัทําแผนกลยทุธ์ 3. ความสอดคล้องระหว่างนโยบายของ
คณะกบับริบทภายนอก 4. การกําหนดนโยบายและการวางแผนให้มีความสมดลุระหว่างการผลิต
บณัฑิตทีมีคณุภาพกบัความสามารถในการจดัหางบประมาณ 5. การบรูณาการองค์ความรู้ร่วมกนั
ระหว่างสาขาวิชาภายในองค์กร 6. ความรู้ ความเข้าใจของผู้บริหารในการกําหนดนโยบายและ
การวางแผน และ 7. การเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหาร 

ด้านการจัดองค์การ ผู้ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นว่าแนวโน้มตวับง่ชีความเสียงในการ
บริหารงานเชิงระบบ ของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบั
มากขึนไป (Md. ≥ 3.5) และผู้ ให้ข้อมูลหลกัมีความเห็นสอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) 

และเป็นแนวโน้มทีผู้ให้ข้อมลูหลกัเห็นวา่เป็นตวับง่ชีความเสียง (มีคา่ร้อยละ 85 ขนึไป) มีจํานวน 5 

ตวับง่ชี คือ 1. ความเหมาะสมในการกําหนดหน้าทีรับผิดชอบการมอบหมายภาระงานและปริมาณ
งาน 2. ทัศนคติของบุคลากรในการทํางานร่วมกัน  3. ประสิทธิภาพของระบบการบริหาร งาน
บคุคล 4. การยอมรับและปฏิบตัิตามนโยบายในการบริหารงานบคุคล  และ 5. ความร่วมมือ และ
ความสามคัคีในการปฏิบตังิาน 

ทงันีมีตวับง่ชีความเสียงทีไมผ่า่นเกณฑ์การพิจารณา จํานวน 11 ตวับง่ชี รายละเอียด
ดงันี 

ตวับ่งชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขึนไป (Md. ≥ 3.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้
ข้อมูลหลกัเห็นว่าเป็นตวับ่งชีความเสียง (มีค่าร้อยละ 85 ขึนไป) แต่ผู้ ให้ข้อมูลหลกัมีความเห็น 
ไม่สอดคล้องในแตล่ะแนวโน้ม (QR > 1.5) มีจํานวน 2 ตวับง่ชี คือ 1. ความเหมาะสมของคา่ตอบแทน 

และ 2. วฒันธรรมองค์กร 
ตวับ่งชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขึนไป (Md. ≥ 3.5) และผู้ ให้ข้อมูลหลักมี

ความเห็นสอดคล้องในแตล่ะแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) แตเ่ป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็น
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ตวับง่ชีความเสียง (มีคา่น้อยกวา่ร้อยละ 85) มีจํานวน 2 ตวับง่ชี คือ 1. โครงสร้างการบริหารงานที
เหมาะสมกับสภาพการแข่งขนัและสอดคล้องกับแผนการทํางาน  และ 2. การตระหนกัถึงความ 
สําคญัในการพฒันาตําแหนง่ทางวิชาการ 

ตวับ่งชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขึนไป (Md. ≥ 3.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้
ข้อมูลหลกัเห็นว่าเป็นตวับ่งชีความเสียง (มีค่าร้อยละ 85 ขึนไป) แต่ผู้ ให้ข้อมูลหลกัมีความเห็น 
ไม่สอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม (QR > 1.5) มีจํานวน 1 ตวับ่งชี คือ ระบบการทดแทนงานหรือ 
การสบัเปลียนหมนุเวียนงาน (rotate) 

ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขนึไป (Md. ≥ 3.5) แตผู่้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็น 
ไมส่อดคล้อง (QR > 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็นตวับง่ชีความเสียง (มีคา่
น้อยกวา่ร้อยละ 85) มีจํานวน 6 ตวับง่ชี คือ 1. นโยบายในการจดัการองค์กรให้เป็นไปตามระบบที
วางไว้ 2. การสรรหาและการคดัเลือกบคุลากรทีมีคณุภาพ มีความรู้ความสามารถและทกัษะตรง
ตามตําแหน่งงาน และเข้ากบัวฒันธรรมองค์กร 3. ความสร้างสรรค์จนแทบไม่มีขีดจํากดั 4. ความ
เหมาะสมในการให้อิสระในการปฏิบตัิงาน 5. กระบวนการสรรหาและคดัเลือกผู้ ดํารงตําแหน่ง
ทางการบริหาร และ 6. คูมื่อและขนัตอนการปฏิบตังิาน 

ด้านการนํา ผู้ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นวา่แนวโน้มตวับง่ชีความเสียงในการบริหารงาน
เชิงระบบ ของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขึนไป  
(Md. ≥ 3.5) และผู้ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นสอดคล้องในแตล่ะแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน้ม
ทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าเป็นตวับง่ชีความเสียง (มีคา่ร้อยละ 85 ขึนไป) มีจํานวน 2 ตวับง่ชี คือ 1. 

ความสามารถในการสร้างความเชือมนัในตวัผู้ นําและการสร้างแรงจูงใจในการทํางาน  และ 2. 

ชอ่งทางการสือสารเพือสร้างความเข้าใจทีชดัเจนระหวา่งบคุลากรในองค์กร 
ทงันีมีตวับง่ชีความเสียงทีไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา จํานวน  3 ตวับง่ชี รายละเอียด

ดงันี 

ตวับ่งชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขึนไป (Md. ≥ 3.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้
ข้อมูลหลกัเห็นว่าเป็นตวับ่งชีความเสียง (มีค่าร้อยละ 85 ขึนไป) แต่ผู้ ให้ข้อมูลหลกัมีความเห็น 
ไมส่อดคล้องในแตล่ะแนวโน้ม (QR > 1.5) มีจํานวน 1 ตวับง่ชี คือ การนําโดยไมต่ดัสินชีขาด  

ตวับ่งชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขึนไป (Md. ≥ 3.5) และผู้ ให้ข้อมูลหลักมี
ความเห็นสอดคล้องในแตล่ะแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) แตเ่ป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็น
ตวับ่งชีความเสียง (มีค่าน้อยกว่าร้อยละ 85) มีจํานวน 1 ตวับ่งชี คือ ความรู้ ความสามารถและ
วิสยัทศัน์ของผู้บริหาร 
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ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขนึไป (Md. ≥ 3.5) แตผู่้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็น 
ไมส่อดคล้อง (QR > 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็นตวับง่ชีความเสียง (มีคา่
น้อยกวา่ร้อยละ 85) มีจํานวน 1 ตวับง่ชี คือ การกระจายอํานาจและการมอบอํานาจในการบริหาร 

ด้านการควบคุม ผู้ ให้ข้อมูลหลกัมีความเห็นว่าแนวโน้มตวับ่งชีความเสียงในการ
บริหารงานเชิงระบบ ของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยมีตวับ่งชีความเสียงที 
ไมผ่า่นเกณฑ์การพิจารณา จํานวน 13 ตวับง่ชี รายละเอียดดงันี 

ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขนึไป (Md. ≥ 3.5) แตผู่้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็น 
ไมส่อดคล้อง (QR > 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็นตวับง่ชีความเสียง (มีคา่
น้อยกวา่ร้อยละ 85) มีจํานวน 12 ตวับง่ชี คือ 1. ระบบฐานข้อมลูข้อสอบหรือคลงัข้อสอบ 2. ระบบ
การแจ้งเตือนการดําเนินงานทําให้การดําเนินงานไม่แล้วเสร็จตามแผนทีกําหนดไว้  3. การบริหาร 
งานแบบ Top-Down  4. มาตรฐานในการกําหนดตวัชีวดัการประเมินผลการปฏิบตัิงานและความ
เท่าเทียมในการตรวจสอบหลกัฐานการดําเนินงาน 5. การตกลงภาระงานอย่างเป็นลายลกัษณ์ 
ล่วงหน้าเพือสามารถปฏิบตัิงานได้ตรงตามเป้าหมาย 6. ความรู้ความเข้าใจของผู้ประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานทีมีต่อภาระงานของบุคลากรผู้ ได้รับการประเมิน 7. ระบบประเมินบุคลากรแบบ 360 
องศา เพือให้ได้ข้อมูลอย่างรอบด้าน 8. การกําหนดมาตรฐานการปฏิบตัิงานระหว่างฝ่ายงานที
แตกตา่งกนั 9. การควบคมุ กํากบัให้ปฏิบตัติามระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 10. การกํากบั 
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนือง  11. การกํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานทีมีความยืดหยุ่น  และ 12. ระบบฐานข้อมูลในการติดตามการ
ดําเนินงาน ทีให้ข้อมลูอยา่งครบถ้วนและเป็นปัจจบุนั 

ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัน้อยถึงปานกลาง (Md. < 3.5) ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมี
ความเห็นไม่สอดคล้อง (QR > 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็นตวับง่ชีความเสียง 
(มีคา่น้อยกวา่ร้อยละ 85) มีจํานวน 1 ตวับง่ชี คือ ระบบการตรวจสอบมาตรฐานของข้อสอบ 
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ตารางท่ี 11 ตารางแสดงผลการวิจยัตวับง่ชีค้วามเส่ียงในการบริหารงานเชิงระบบด้านกระบวนการ  
 

ด้านที่ 3 ด้านกระบวนการ (Process) 
ตวับง่ชีค้วามเสี่ยง (%) มธัยฐาน Q3-Q1 ความเห็นของผู้ ให้ข้อมลูหลกั สรุปแนวโน้ม 
เป็น 

ความเสี่ยง 
ไมเ่ป็น 

ความเสี่ยง 
(Md.) 

≥ 3.5 

 

≤1.5 

โอกาส
เป็นไปได้ 

ตวับง่ชีค้วาม
เสี่ยง 

ความสอดคล้อง 
ของความเห็น 

ความเสี่ยง 

1 ด้านการก ากบัมาตรฐานการด าเนินงานของหลกัสตูร         
1.1 หลกัสตูรมีความยืดหยุน่สามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อพฒันาบณัฑิตให้มี

ทกัษะตรงตามความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 
70.60 29.40 4 3.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

1.2 ความเข้าใจในหลกัสตูร 76.50 23.50 4 1 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง สอดคล้อง × 
1.3 การสื่อสารและอธิบายให้บคุลากรในองค์กรเข้าใจและปฏิบตัติาม

มาตรฐานหลกัสตูร 
70.60 29.40 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

1.4 ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัมาตรฐานและกระบวนการก ากบัมาตรฐาน
หลกัสตูร 

76.50 23.50 4 1.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง สอดคล้อง × 

1.5 การยอมรับมาตรฐานและกระบวนการก ากบัมาตรฐานหลกัสตูร 76.50 23.50 4 3 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
1.6 การจดัสรรทรัพยากรให้มีการด าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานหลกัสตูร 58.80 41.20 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
1.7 การน าผลประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงหลกัสตูรให้มีคณุภาพดี

ขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 
70.60 29.40 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

1.8 จ านวนและคณุสมบตัิของอาจารย์ตามมาตรฐานหลกัสตูร 76.50 23.50 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
1.9 จ านวนภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาตามมาตรฐานหลกัสตูร 70.60 29.40 4 2.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
1.10 การปรับปรุงหลกัสตูรตามกรอบเวลาทีก่ าหนด 64.70 35.30 4 2.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
1.11 ความเช่ือมโยงของแตล่ะหลกัสตูรมีน้อยเกินไป ท าให้สิน้เปลือง

ทรัพยากรในการด าเนินงาน 
70.60 29.40 4 2.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
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ตารางท่ี 11 ตารางแสดงผลการวิจยัตวับง่ชีค้วามเส่ียงในการบริหารงานเชิงระบบด้านกระบวนการ (ตอ่) 
 

ด้านที่ 3 ด้านกระบวนการ (Process) 
ตวับง่ชีค้วามเสี่ยง (%) มธัยฐาน Q3-Q1 ความเห็นของผู้ ให้ข้อมลูหลกั สรุปแนวโน้ม 
เป็น 

ความเสี่ยง 
ไมเ่ป็น 

ความเสี่ยง 
(Md.) 

≥ 3.5 

 

≤1.5 

โอกาส
เป็นไปได้ 

ตวับง่ชีค้วาม
เสี่ยง 

ความสอดคล้อง 
ของความเห็น 

ความเสี่ยง 

1.12 มาตรฐานหลกัสตูรที่เน้นวิชาการด้านอ่ืนนอกเหนือจากการปฏิบตัิ
เคร่ืองมือเอกอาจท าให้บางสาขาวิชาขาดความโดดเดน่ด้านเคร่ืองมือ 

64.70 35.30 2 2.5 น้อย ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

2 ด้านการเรียนการสอน         
2.1 กระบวนการเรียนการสอนสามารถสง่เสริมให้นกัศกึษาเกิดทกัษะ 

ตรงตามเป้าประสงค์ของหลกัสตูร 
70.60 29.40 4 3 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

2.2 การเรียนการสอนได้สอดแทรกคณุลกัษณะอ่ืนๆ ครบถ้วนตามที่
คณุลกัษณะบณัฑิตที่พงึประสงค์ของการอดุมศกึษา 

70.60 29.40 3 2.5 ปานกลาง ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

2.3 การกระตุ้นให้นกัศกึษาเรียนรู้และค้นคว้าด้วยตนเอง 88.20 11.80 5 1 มากที่สดุ เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  
2.4 มาตรฐานผู้สอน 82.40 17.60 5 2 มากที่สดุ ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
2.5 ความใสใ่จของผู้สอนและนกัศกึษา 82.40 17.60 5 2 มากที่สดุ ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
2.6 ความสามารถพืน้ฐานของนกัศกึษา 64.70 35.30 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
2.7 ระเบียบวินยัในการสอนของอาจารย์ 88.20 11.80 5 2 มากที่สดุ เป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
2.8 ระเบียบวินยัในการเรียนและการฝึกซ้อมของนกัศกึษา 82.40 17.60 5 1.5 มากที่สดุ ไมเ่ป็นความเสี่ยง สอดคล้อง × 
2.9 คณุภาพการเรียนการสอน 82.40 17.60 5 2 มากที่สดุ ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
2.10 ความเหมาะสมของจ านวนชัว่โมงเรียนและรายวิชาที่เปิดสอน 64.70 35.30 3 2.5 ปานกลาง ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
2.11 นกัศกึษาสนใจและให้ความส าคญัเฉพาะการเรียนวิชาปฏบิตัิเคร่ือง

ดนตรี 
52.90 47.10 4 2.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

2.12 ความสนใจกฎระเบียบ ข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยัและคณะของนกัศกึษา 82.40 17.60 5 2 มากที่สดุ ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
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ตารางท่ี 11 ตารางแสดงผลการวิจยัตวับง่ชีค้วามเส่ียงในการบริหารงานเชิงระบบด้านกระบวนการ (ตอ่) 
 

ด้านที่ 3 ด้านกระบวนการ (Process) 
ตวับง่ชีค้วามเสี่ยง (%) มธัยฐาน Q3-Q1 ความเห็นของผู้ ให้ข้อมลูหลกั สรุปแนวโน้ม 
เป็น 

ความเสี่ยง 
ไมเ่ป็น 

ความเสี่ยง 
(Md.) 

≥ 3.5 

 

≤1.5 

โอกาส
เป็นไปได้ 

ตวับง่ชีค้วาม
เสี่ยง 

ความสอดคล้อง 
ของความเห็น 

ความเสี่ยง 

2.13 การเปิดสอนรายวิชาให้ครบถ้วนตามทีร่ะบไุว้ในหลกัสตูร เพ่ือให้
สอดคล้องกบัความต้องการของนกัศกึษา 

64.70 35.30 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

2.14 ระบบการรายงานผลการศกึษาให้ผู้ปกครองทราบอยา่งตอ่เน่ือง 64.70 35.30 3 2.5 ปานกลาง ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
2.15 พฤติกรรมการใช้ชีวิตของนกัศกึษาสง่ผลตอ่พฤติกรรมการเรียนและ

ประสิทธิผลทางการศกึษา 
94.10 5.90 4 1.5 มาก เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  

2.16 นกัศกึษาพ้นสภาพความเป็นนกัศกึษา 82.40 17.60 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

2.17 ระบบการก ากบัติดตามกระบวนการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์
พิเศษ 

88.20 11.80 5 1 มากที่สดุ เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  

2.18 ความพร้อมของสถานที่ สาธารณปูโภค วสัดอุปุกรณ์การเรียนการสอน 
และเคร่ืองดนตรี มีผลตอ่ประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอน 

82.40 17.60 5 1.5 มากที่สดุ ไมเ่ป็นความเสี่ยง สอดคล้อง × 

3 ด้านการให้บริการแก่นกัศกึษาและกิจกรรพฒันานกัศกึษา         

3.1 การให้ความส าคญัของผู้บริหารตอ่การจดักิจกรรมพฒันานกัศกึษา 47.10 52.90 3 4 ปานกลาง ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

3.2 การให้ความส าคญัของอาจารย์ตอ่การจดักิจกรรมพฒันานกัศกึษา 52.90 47.10 3 3.5 ปานกลาง ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

3.3 การมีสว่นร่วมของนกัศกึษาในการวางแผนกิจกรรมและการจดักิจกรรม 52.90 47.10 4 3.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

3.4 ความเหมาะสมของกระบวนการพิจารณาจดัสรรทนุการศกึษาแก่
นกัศกึษา 

58.80 41.20 3 3 ปานกลาง ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

3.5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัศิษย์เก่า เพื่อพฒันาคณะ นกัศกึษา 
และบณัฑิต 

58.80 41.20 3 3 ปานกลาง ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
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ตารางท่ี 11 ตารางแสดงผลการวิจยัตวับง่ชีค้วามเส่ียงในการบริหารงานเชิงระบบด้านกระบวนการ (ตอ่) 
 

ด้านที่ 3 ด้านกระบวนการ (Process) 
ตวับง่ชีค้วามเสี่ยง (%) มธัยฐาน Q3-Q1 ความเห็นของผู้ ให้ข้อมลูหลกั สรุปแนวโน้ม 
เป็น 

ความเสี่ยง 
ไมเ่ป็น 

ความเสี่ยง 
(Md.) 

≥ 3.5 

 

≤1.5 

โอกาส
เป็นไปได้ 

ตวับง่ชีค้วาม
เสี่ยง 

ความสอดคล้อง 
ของความเห็น 

ความเสี่ยง 

3.6 การจดักิจกรรมพฒันานกัศกึษาอยา่งทัว่ถึงและสอดคล้องกบั 
ความต้องการที่แท้จริง 

70.60 29.40 3 2.5 ปานกลาง ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

3.7 การจดักิจกรรมพฒันานกัศกึษาให้ได้ผลลพัธ์ตรงตามวตัถปุระสงค์ 70.60 29.40 3 2.5 ปานกลาง ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
3.8 ความรู้และประสบการณ์ของวิทยากรในการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันา

นกัศกึษา 
47.10 52.90 3 3.5 ปานกลาง ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

3.9 การจดักิจกรรมแนะแนวการประกอบอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ท างานให้นกัศกึษาทีส่อดคล้องกบัสภาพการหางานในตลาดแรงงาน 

70.60 29.40 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

3.10 สภาพแวดล้อมทางการศกึษา ที่มีการจดัการเรียนการสอนหลายที่สง่ผล
กระทบตอ่การท ากิจกรรมร่วมกนัของนกัศกึษาระหวา่งสาขาวิชาภายใน
คณะ 

70.60 29.40 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

3.11 ความเหมาะสมของจ านวนกิจกรรมกบัระยะเวลาในการเรียน 70.60 29.40 4 3.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
3.12 กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้แสดงดนตรีเพ่ือเพ่ิมทกัษะและ

ประสบการณ์การแสดงดนตรี 
41.20 58.80 3 3.5 ปานกลาง ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

3.13 อบุตัิเหตจุากการจดักิจกรรมพฒันานกัศกึษานอกสถานที่ 52.90 47.10 3 3.5 ปานกลาง ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
3.14 ความเหมาะสมของนโยบายการให้บริการนกัศกึษา ระหวา่งการจดั

กิจกรรมกบัการให้บริการด้านอ่ืนๆ 
29.40 70.60 3 2.5 ปานกลาง ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมอ่ดคล้อง × 

3.15 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีประสทิธิภาพ 82.40 17.60 5 1 มากที่สดุ ไมเ่ป็นความเสี่ยง สอดคล้อง × 
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ตารางท่ี 11 ตารางแสดงผลการวิจยัตวับง่ชีค้วามเส่ียงในการบริหารงานเชิงระบบด้านกระบวนการ (ตอ่) 
 

ด้านที่ 3 ด้านกระบวนการ (Process) 
ตวับง่ชีค้วามเสี่ยง (%) มธัยฐาน Q3-Q1 ความเห็นของผู้ ให้ข้อมลูหลกั สรุปแนวโน้ม 
เป็น 

ความเสี่ยง 
ไมเ่ป็น 

ความเสี่ยง 
(Md.) 

≥ 3.5 

 

≤1.5 

โอกาส
เป็นไปได้ 

ตวับง่ชีค้วาม
เสี่ยง 

ความสอดคล้อง 
ของความเห็น 

ความเสี่ยง 

3.16 ประสิทธิภาพในการให้บริการนกัศกึษา 70.60 29.40 5 1.5 มากที่สดุ ไมเ่ป็นความเสี่ยง สอดคล้อง × 

3.17 ความพร้อมของสถานที่จดักิจกรรม การใช้ชีวิตในรัว้มหาวิทยาลยัและ
สิ่งอ านวยความสะดวก 

100 0 4 1 มาก เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  

4 ด้านการวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ         
4.1 การพฒันาศกัยภาพด้านการวิจยั งานสร้างสรรค์  

และผลงานทางวิชาการ 
88.20 11.80 5 1.5 มากที่สดุ เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  

4.2 ระบบการบริการฐานข้อมลูสนบัสนนุงานวิจยัแบบ one stop service 64.70 35.30 4 3 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

4.3 เจ้าหน้าที่บริการและแนะน าเพื่อให้เข้าถึงข้อมลูที่ต้องการสร้างสรรค์
ผลงาน 

64.70 35.30 4 3.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

4.4 การให้ความส าคญักบัการวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ
ของผู้บริหาร 

82.40 17.60 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

4.5 การให้ความส าคญักบัการวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ 

100 0 5 1.5 มากที่สดุ เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  

4.6 ความรู้ความเข้าใจของบคุลากรในการท าผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ 
และผลงานทางวิชาการ 

88.20 11.80 5 1 มากที่สดุ 
ที 
เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  

4.7 ประสบการณ์และทกัษะของบคุลากรในการท าผลงานวิจยั งาน
สร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ 

88.20 11.80 5 1 มากที่สดุ เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  
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ตารางท่ี 11 ตารางแสดงผลการวิจยัตวับง่ชีค้วามเส่ียงในการบริหารงานเชิงระบบด้านกระบวนการ (ตอ่) 
 

ด้านที่ 3 ด้านกระบวนการ (Process) 
ตวับง่ชีค้วามเสี่ยง (%) มธัยฐาน Q3-Q1 ความเห็นของผู้ ให้ข้อมลูหลกั สรุปแนวโน้ม 
เป็น 

ความเสี่ยง 
ไมเ่ป็น 

ความเสี่ยง 
(Md.) 

≥ 3.5 

 

≤1.5 

โอกาส
เป็นไปได้ 

ตวับง่ชีค้วาม
เสี่ยง 

ความสอดคล้อง 
ของความเห็น 

ความเสี่ยง 

4.8 การตระหนกัถึงบทบาทหน้าทีข่องบคุลากรในการท าผลงานวิจยั งาน
สร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ 

76.50 23.50 5 1.5 มากที่สดุ ไมเ่ป็นความเสี่ยง สอดคล้อง × 

4.9 ทกัษะของบคุลากรในการเขียนงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทาง
วิชาการ 

94.10 5.90 5 1 มากที่สดุ เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  

4.10 ศกัยภาพของบคุลากรผู้ท าผลงาน 76.50 23.50 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

4.11 ความสมดลุระหวา่งภาระงานสอนกบัการท าผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ 
และผลงานทางวิชาการ 

64.70 35.30 4 3 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

4.12 การให้ความส าคญัของสงัคมและบริบทภายนอกที่มีตอ่งานวิจยั งาน
สร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ 

64.70 35.30 4 2.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

4.13 ความเพียงพอของแหลง่ทนุและเครือขา่ยการวิจยัจากหน่วยงาน
ภายนอก 

64.70 35.30 4 1.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง สอดคล้อง × 

4.14 ความเหมาะสมของขัน้ตอนการพิจารณาอนมุตัิโครงการวิจยั 
และงานสร้างสรรค์ 

64.70 35.30 3 3.5 ปานกลาง ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

4.15 ระยะเวลาในการเบิกจา่ยเงินจากมหาวิทยาลยักลบัมาสูโ่ครงการวิจยั 52.90 47.10 3 2.5 ปานกลาง ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

4.16 ระบบการประเมินผลการปฏบิตัิงานของบคุลากรที่มีผลบงัคบัใช้ตอ่การ
ท างานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ 

70.60 29.40 4 3 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

4.17 ผลงานวิจยัที่เก่ียวข้องมีไมม่ากพอที่จะเป็นตวัอยา่งเพื่อให้มีการค้นคว้า
เพิ่มเติม 

64.70 35.30 3 2.5 ปานกลาง ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
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ตารางท่ี 11 ตารางแสดงผลการวิจยัตวับง่ชีค้วามเส่ียงในการบริหารงานเชิงระบบด้านกระบวนการ (ตอ่) 
 

ด้านที่ 3 ด้านกระบวนการ (Process) 
ตวับง่ชีค้วามเสี่ยง (%) มธัยฐาน Q3-Q1 ความเห็นของผู้ ให้ข้อมลูหลกั สรุปแนวโน้ม 
เป็น 

ความเสี่ยง 
ไมเ่ป็น 

ความเสี่ยง 
(Md.) 

≥ 3.5 

 

≤1.5 

โอกาส
เป็นไปได้ 

ตวับง่ชีค้วาม
เสี่ยง 

ความสอดคล้อง 
ของความเห็น 

ความเสี่ยง 

4.18 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวจิยั 47.10 52.90 3 2.5 ปานกลาง ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

4.19 ศนูย์ให้ค าปรึกษา หรือพี่เลีย้งส าหรับนกัวิจยัรุ่นใหมห่รือบคุลากรที่ไมมี่
ประสบการณ์ในการท าผลงาน 

64.70 35.30 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

4.20 นิยามของงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ 
ไมช่ดัเจน 

58.80 41.20 3 2.5 ปานกลาง ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

4.21 งานวิจยัและผลงานทางวิชาการ ไมส่อดคล้องกบัธรรมชาติของคณะ
วิชาทางด้านดนตรี 

58.80 41.20 3 2.5 ปานกลาง ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

5 ด้านการบริการวิชาการแกส่งัคม         
5.1 การให้ความรู้ด้านวิชาการที่ถกูต้องแก่สงัคม 58.80 41.20 4 2.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

5.2 ผู้บริหารและอาจารย์จดัโครงการบริการวิชาการโดยค านึงถึงความ
ต้องการของสงัคม 

58.80 41.20 4 3 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

5.3 โครงการบริการวิชาการแกส่งัคมสว่นใหญ่เป็นโครงการที่ให้บริการแบบ
ไมห่วงัผลเชิงธุรกิจ ท าให้ต้องใช้งบประมาณเงินรายได้คณะ 

76.50 23.50 4 2.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

5.4 การสร้างเครือข่ายการจดักิจกรรมร่วมกบัชมุชนภายนอก 
เพ่ือสง่เสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัชมุชน 

58.80 41.20 4 3.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

5.5 การให้บริการวิชาการแก่สงัคมที่จะลดลง 76.50 23.50 3 3 ปานกลาง ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

5.6 โครงการบริการวิชาการข้ามศาสตร์ยงัมีจ านวนน้อย 64.70 35.30 4 2.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
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ตารางท่ี 11 ตารางแสดงผลการวิจยัตวับง่ชีค้วามเส่ียงในการบริหารงานเชิงระบบด้านกระบวนการ (ตอ่) 
 

ด้านที่ 3 ด้านกระบวนการ (Process) 
ตวับง่ชีค้วามเสี่ยง (%) มธัยฐาน Q3-Q1 ความเห็นของผู้ ให้ข้อมลูหลกั สรุปแนวโน้ม 
เป็น 

ความเสี่ยง 
ไมเ่ป็น 

ความเสี่ยง 
(Md.) 

≥ 3.5 

 

≤1.5 

โอกาส
เป็นไปได้ 

ตวับง่ชีค้วาม
เสี่ยง 

ความสอดคล้อง 
ของความเห็น 

ความเสี่ยง 

5.7 ระบบการพิจารณาข้อเสนอแนะโครงการและการติดตามประเมินผล
โครงการยงัไมมี่ประสิทธิภาพ 

76.50 23.50 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

5.8 ระบบการประเมินผลการจดักิจกรรมที่สะท้อนผลกระทบ ความคุ้มทนุ 
ความคุ้มคา่ มลูคา่ และการตอบสนอง ความต้องการของสงัคม 

82.40 17.60 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

5.9 นโยบายหรือแนวทางที่ชดัเจนในการให้บริการวิชาการแก่สงัคม 64.70 35.30 4 2.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

5.10 การก าหนดกลุม่เป้าหมายในโครงการยงัไมใ่ห้ความส าคญักบักลุม่
นกัเรียนที่จะเข้ามาศกึษาตอ่ภายในคณะ 

64.70 35.30 4 1.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง สอดคล้อง × 

5.11 การปรับปรุงโครงการหรือการน าผลจากโครงการมาพฒันาการเรียนการ
สอนให้เกิดประโยชน์ตอ่การพฒันาอยา่งจริงจงั 

76.50 23.50 4 2.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

5.12 ความเพียงพอของงบประมาณที่จดัสรร มีผลกระทบตอ่ความหลากหลาย
ของรูปแบบโครงการและการครอบคลมุกลุม่เป้าหมายในวงกว้าง 

70.60   29.40 3 3 ปานกลาง ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

6 ด้านการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม         
6.1 การสง่เสริมการ cross-over ดนตรีตา่งวฒันธรรมและสง่เสริมอตัลกัษณ์

เฉพาะของดนตรีท้องถ่ินเพ่ือสง่เสริมการแข่งขนัเม่ือออกสูส่ากล   
58.80 41.20 4 2.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

6.2 การรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านศิลปวฒันธรรมของคณะอยา่งเป็น
ระบบ เชน่ การเก็บรักษาข้อมลูประวตัคิณะ และผู้ มีคณุปูการตอ่คณะฯ 
รวมถึงเหตกุารณ์ส าคญัและกิจกรรมตา่งๆ ที่จดัขึน้ 

70.60   29.40 4 2.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

6.3 การจดัสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 76.50 23.50 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
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ตารางท่ี 11 ตารางแสดงผลการวิจยัตวับง่ชีค้วามเส่ียงในการบริหารงานเชิงระบบด้านกระบวนการ (ตอ่) 
 

ด้านที่ 3 ด้านกระบวนการ (Process) 
ตวับง่ชีค้วามเสี่ยง (%) มธัยฐาน Q3-Q1 ความเห็นของผู้ ให้ข้อมลูหลกั สรุปแนวโน้ม 
เป็น 

ความเสี่ยง 
ไมเ่ป็น 

ความเสี่ยง 
(Md.) 

≥ 3.5 

 

≤1.5 

โอกาส
เป็นไปได้ 

ตวับง่ชีค้วาม
เสี่ยง 

ความสอดคล้อง 
ของความเห็น 

ความเสี่ยง 

6.4 การมีผลงานด้านศิลปะและวฒันธรรมเป็นที่ยอมรับในระดบัชาติและ
นานาชาติ 

64.70 35.30 3 3 ปานกลาง ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

6.5 ความสอดคล้องระหวา่งดนตรีสากลซึง่เป็นวฒันธรรมของดนตรีตะวนัตก 
กบัยทุธศาสตร์ของชาติและมหาวิทยาลยัโดยตรง 

35.30 64.70 3 2.5 ปานกลาง ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

6.6 นโยบายหรือแนวทางที่ชดัเจนในการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 70.60 29.40 4 3 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

6.7 งบประมาณสนบัสนนุจากภายนอกอาจลดลง 76.50 23.50 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

6.8 การให้ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรมที่ถกูต้องแก่สงัคม 58.80 41.20 4 2.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

6.9 ความเพียงพอของงบประมาณที่จดัสรร มีผลกระทบตอ่ความหลากหลาย
ของรูปแบบโครงการและการครอบคลมุกลุม่เป้าหมายในวงกว้าง 

64.70 35.30 3 2 ปานกลาง ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

7 ด้านระบบบริหารความเสี่ยง         
7.1 การสื่อสารและให้ความรู้แก่บคุลากรให้ตระหนกัถึงความส าคญัของการ

บริหารความเสี่ยง 
82.40 17.60 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

7.2 ความรู้ ความเข้าใจของบคุลากรเก่ียวกบัความเสี่ยงในการปฏิบตัิงาน 76.50 23.50 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

7.3 การมีสว่นร่วมของบคุลากรทกุระดบัตัง้แตว่างแผน ด าเนินการ สรุปผล 
และปรับปรุงผล 

64.70 35.30 5 3 มากที่สดุ ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

7.4 การมอบหมายผู้ รับผิดชอบหรือจดัตัง้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะ 70.60 29.40 4 3 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

7.5 การประเมินความเสี่ยงอยา่งรอบด้านและรัดกมุ 82.40 17.60 4 1.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง สอดคล้อง × 
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ตารางท่ี 11 ตารางแสดงผลการวิจยัตวับง่ชีค้วามเส่ียงในการบริหารงานเชิงระบบด้านกระบวนการ (ตอ่) 
 

ด้านที่ 3 ด้านกระบวนการ (Process) 
ตวับง่ชีค้วามเสี่ยง (%) มธัยฐาน Q3-Q1 ความเห็นของผู้ ให้ข้อมลูหลกั สรุปแนวโน้ม 
เป็น 

ความเสี่ยง 
ไมเ่ป็น 

ความเสี่ยง 
(Md.) 

≥ 3.5 

 

≤1.5 

โอกาส
เป็นไปได้ 

ตวับง่ชีค้วาม
เสี่ยง 

ความสอดคล้อง 
ของความเห็น 

ความเสี่ยง 

7.6 แผนบริหารความเสี่ยงเน้นการป้องกนัหรือแก้ปัญหาในระยะสัน้ 70.60 29.40 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

7.7 การตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเสี่ยง 64.70 35.30 5 2 มากที่สดุ ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

7.8 ความเหมาะสมและประสิทธิภาพของกิจกรรมควบคมุ การตอบสนอง
ความเสี่ยง และวิธีจดัการความเสี่ยง 

82.40 17.60 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

7.9 การน าระบบบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบตัิงาน 76.50 23.50 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

8 ด้านการประกนัคณุภาพการศกึษา         

8.1 การมีสว่นร่วมของผู้บริหารในการท างานประกนัคณุภาพการศกึษา 76.50 23.50 4 2.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

8.2 การตระหนกัถึงความส าคญัการประกนัคณุภาพการศกึษาของบคุลากร 94.10 5.90 5 1 มากที่สดุ เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  
8.3 การยอมรับระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาของบคุลากร 94.10 5.90 5 1 มากที่สดุ เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  
8.4 ความรู้ ความเข้าใจในระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาของบคุลากร 100 0 5 1 มากที่สดุ เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  
8.5 ความสอดคล้องระหวา่งเกณฑ์การประกนัคณุภาพการศกึษา 

กบัธรรมชาติของวิชาชีพทางด้านดนตรี 
100 0 4 1 มาก เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  

8.6 ระบบการจดัเก็บเอกสารด้านประกนัคณุภาพ 70.60 29.40 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
8.7 การน าระบบการประกนัคณุภาพการศกึษามาใช้ในการปฏิบตัิงาน 64.70 35.30 4 2.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
8.8 ระบบทดแทนบคุลากรที่จะมาท าหน้าที่ด้านการประกนัคณุภาพ 70.60 29.40 4 2.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
8.9 การคดัเลือกกรรมการประเมิน (peer review) 64.70 35.30 4 3 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
9 ด้านการพฒันาคณะเข้าสูม่าตรฐานระดบัชาติและนานาชาติ         

9.1 ความสามารถในการใช้ภาษาตา่งประเทศของบคุลากร 94.10 5.90 5 1 มากที่สดุ เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  
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ตารางท่ี 11 ตารางแสดงผลการวิจยัตวับง่ชีค้วามเส่ียงในการบริหารงานเชิงระบบด้านกระบวนการ (ตอ่) 
 

ด้านที่ 3 ด้านกระบวนการ (Process) 
ตวับง่ชีค้วามเสี่ยง (%) มธัยฐาน Q3-Q1 ความเห็นของผู้ ให้ข้อมลูหลกั สรุปแนวโน้ม 
เป็น 

ความเสี่ยง 
ไมเ่ป็น 

ความเสี่ยง 
(Md.) 

≥ 3.5 
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โอกาส
เป็นไปได้ 

ตวับง่ชีค้วาม
เสี่ยง 

ความสอดคล้อง 
ของความเห็น 

ความเสี่ยง 

9.2 การเปิดหลกัสตูรสองภาษาหรือนานาชาติให้เป็นไปตามแผน 88.20 11.80 4 2 มาก เป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

9.3 การน าระบบการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับสากลมาใช้ 

52.90 47.10 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

9.4 web site และแผ่นพบัประชาสมัพนัธ์ของคณะที่มีความเป็นสากล 70.60 29.40 4 1.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง สอดคล้อง × 

9.5 การสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกบัสถาบนัอ่ืนๆ 52.90 47.10 3 2 ปานกลาง ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

9.6 ความพร้อมในการพฒันา เชน่ การวางนโยบาย การวางแผนที่ดี 
บคุลากร ทรัพยากรเคร่ืองมืออปุกรณ์ เทคโนโลยีและสถานที่ 

82.40 17.60 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

9.7 ความเข้าใจภมิูศาสตร์ สงัคม ภาษา บริบทภายนอกประเทศ 64.70 35.30 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

10  ด้านการปฏบิตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบ         
10.1 การมีคูมื่อและขัน้ตอนที่ให้ความรู้เก่ียวกบักฎ ระเบียบของคณะและ

มหาวิทยาลยัในภาษาที่เข้าใจงา่ย 
58.80 41.20 4 3.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

10.2 ผู้บริหารและบคุลากรมีความรู้เทา่ทนัและมีความเข้าใจกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงาน 

76.50 23.50 5 2 มากที่สดุ ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

10.3 ความเข้าใจในข้อบังคบัทางการเงิน การปฏิบัติตามขัน้ตอนมีความ
ถูกต้องและใสใ่จ 

64.70 35.30 4 2.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

10.4 ความเข้าใจในข้อบงัคบังานพสัด ุการปฏิบตัิตามขัน้ตอน 
มีความถกูต้อง 

70.60 29.40 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
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ด้านที่ 3 ด้านกระบวนการ (Process) 
ตวับง่ชีค้วามเสี่ยง (%) มธัยฐาน Q3-Q1 ความเห็นของผู้ ให้ข้อมลูหลกั สรุปแนวโน้ม 
เป็น 

ความเสี่ยง 
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ความสอดคล้อง 
ของความเห็น 

ความเสี่ยง 

10.5 ประสิทธิภาพของบคุลากรในการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบ 82.40 17.60 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

10.6 การยอมรับและปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบของบคุลากร 82.40 17.60 5 1 มากที่สดุ ไมเ่ป็นความเสี่ยง สอดคล้อง × 

10.7 ความเหมาะสมของกฎหมายและกฎระเบียบ 70.60 29.40 4 2.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
10.8 กฎระเบียบที่เคร่งครัดท าให้ขาดสภาพคลอ่งในการบริหารจดัการและ

การด าเนินงานในทกุระดบั 
76.50 23.50 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

10.9 การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคณะ 70.60 29.40 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
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จากตารางที 11 สามารถอธิบายได้ดงันี แนวโน้มตวับง่ชีความเสียงในการบริหารงาน
เชิงระบบ ของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ด้านกระบวนการ (Process) ประกอบด้วย 
10 แนวโน้มยอ่ย โดยแตล่ะแนวโน้มยอ่ยผู้ให้ข้อมลูหลกัให้ความเห็นไว้ดงันี 

ด้านการกาํกับมาตรฐานการดาํเนินงานของหลักสูตร ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็น
วา่ไมมี่แนวโน้มตวับง่ชีความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบ ของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศลิปากร โดยมีตวับง่ชีความเสียงทีไมผ่า่นเกณฑ์การพิจารณา จํานวน 12 ตวับง่ชี รายละเอียดดงันี 

ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขนึไป (Md. ≥ 3.5) แตผู่้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็น
ไมส่อดคล้อง (QR > 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็นตวับง่ชีความเสียง (มีคา่
น้อยกว่าร้อยละ 85) มีจํานวน 10 ตวับ่งชี คือ 1. หลกัสูตรมีความยืดหยุ่นสามารถเปลียนแปลง
เพือพฒันาบณัฑิตให้มีทกัษะตรงตามความต้องการของตลาดทีเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  2. 

การสือสารและอธิบายให้บคุลากรในองค์กรเข้าใจและปฏิบตัิตามมาตรฐานหลกัสตูร 3. การยอมรับ
มาตรฐานและกระบวนการกํากบัมาตรฐานหลกัสตูร  4. การจดัสรรทรัพยากรให้มีการดําเนินงาน 
เป็นไปตามมาตรฐานหลกัสูตร 5. การนําผลประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงหลกัสูตรให้มี
คณุภาพดีขนึอยา่งตอ่เนือง 6. จํานวนและคณุสมบตัิของอาจารย์ตามมาตรฐานหลกัสตูร 7. จํานวน
ภาระงานของอาจารย์ทีปรึกษาตามมาตรฐานหลกัสตูร 8. การปรับปรุงหลกัสตูรตามกรอบเวลาที
กําหนด 9. ความเชือมโยงของแต่ละหลักสูตรมีน้อยเกินไปทําให้สินเปลืองทรัพยากรในการ
ดําเนินงาน และ 10. มาตรฐานหลกัสตูรทีเน้นวิชาการด้านอืนนอกเหนือจากการปฏิบตัิเครืองมือเอก
อาจทําให้บางสาขาวิชาขาดความโดดเดน่ด้านเครืองมือ 

ตวับ่งชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขึนไป (Md. ≥ 3.5) และผู้ ให้ข้อมูลหลักมี
ความเห็นสอดคล้องในแตล่ะแนวโน้ม (QR < 1.5) แตเ่ป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็น
ตวับ่งชีความเสียง (มีค่าน้อยกว่าร้อยละ 85) มีจํานวน 2 ตวับ่งชี คือ 1. ความเข้าใจในหลกัสูตร 
และ 2. ความรู้ ความเข้าใจเกียวกบัมาตรฐานและกระบวนการกํากบัมาตรฐานหลกัสตูร 

ด้านการเรียนการสอน ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นว่าแนวโน้มตวับง่ชีความเสียงใน
การบริหารงานเชิงระบบ ของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบั
มากขึนไป (Md. ≥ 3.5) และผู้ ให้ข้อมูลหลกัมีความเห็นสอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) 

และเป็นแนวโน้มทีผู้ให้ข้อมลูหลกัเห็นวา่เป็นตวับง่ชีความเสียง (มีคา่ร้อยละ 85 ขนึไป) มีจํานวน 3 
ตวับง่ชี คือ 1. การกระตุ้นให้นกัศกึษาเรียนรู้และค้นคว้าด้วยตนเอง 2. พฤติกรรมการใช้ชีวิตของ
นักศึกษาส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนและประสิทธิผลทางการศึกษา  และ 3. ระบบการกํากับ
ตดิตามกระบวนการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์พิเศษ 
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ทงันีมีตวับง่ชีความเสียงทีไม่ผา่นเกณฑ์การพิจารณา จํานวน 15 ตวับง่ชี รายละเอียด
ดงันี  

ตวับ่งชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขึนไป (Md. ≥ 3.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้
ข้อมูลหลกัเห็นว่าเป็นตวับ่งชีความเสียง (มีค่าร้อยละ 85 ขึนไป) แต่ผู้ ให้ข้อมูลหลกัมีความเห็น 
ไม่สอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม (QR > 1.5) มีจํานวน 1 ตวับ่งชี คือ ระเบียบวินยัในการสอนของ
อาจารย์ 

ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขนึไป (Md. ≥ 3.5) แตผู่้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็น
ไมส่อดคล้อง (QR > 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็นตวับง่ชีความเสียง (มีคา่
น้อยกว่าร้อยละ 85) มีจํานวน 5 ตวับง่ชี คือ 1. กระบวนการเรียนการสอนสามารถส่งเสริมให้นกัศกึษา
เกิดทกัษะตรงตามเป้าประสงค์ของหลกัสูตร  2. มาตรฐานผู้สอน 3. ความใส่ใจของผู้สอนและ
นกัศกึษา 4. ความสามารถพืนฐานของนกัศกึษา และ 5. นกัศกึษาพ้นสภาพความเป็นนกัศกึษา  

ตวับ่งชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขึนไป (Md. ≥ 3.5) และผู้ ให้ข้อมูลหลักมี
ความเห็นสอดคล้องในแตล่ะแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) แตเ่ป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็น
ตวับง่ชีความเสียง (มีคา่น้อยกว่าร้อยละ 85) มีจํานวน 2 ตวับง่ชี คือ 1. ระเบียบวินยัในการเรียน
และการฝึกซ้อมของนกัศึกษา และ 2. ความพร้อมของสถานที สาธารณูปโภค วสัดอุุปกรณ์การ
เรียนการสอน และเครืองดนตรี มีผลตอ่ประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอน  

ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขนึไป (Md. ≥ 3.5) แตผู่้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็น 
ไมส่อดคล้อง (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็นตวับง่ชีความเสียง (มีคา่
น้อยกว่าร้อยละ 85) มีจํานวน 4 ตวับง่ชี คือ 1. คณุภาพการเรียนการสอน 2. นกัศกึษาสนใจและ
ให้ความสําคญัเฉพาะการเรียนวิชาปฏิบตัิเครืองดนตรี 3. ความสนใจกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัของ
มหาวิทยาลัยและคณะของนักศึกษา และ 4. การเปิดสอนรายวิชาให้ครบถ้วนตามทีระบุไว้ใน
หลกัสตูรสอดคล้องกบัความต้องการของนกัศกึษา  

ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัน้อยถึงปานกลาง (Md. < 3.5) ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมี
ความเห็นไม่สอดคล้อง (QR > 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็นตวับง่ชีความเสียง 
(มีคา่น้อยกว่าร้อยละ 85) มีจํานวน 3 ตวับง่ชี คือ 1. การเรียนการสอนได้สอดแทรกคณุลกัษณะ
อืนๆ ครบถ้วนตามทีคณุลกัษณะบณัฑิตทีพึงประสงค์ของการอดุมศกึษา  2. ความเหมาะสมของ
จํานวนชวัโมงเรียนและรายวิชาทีเปิดสอน และ 3. ระบบการรายงานผลการศึกษาให้ผู้ปกครอง
ทราบอยา่งตอ่เนือง 

ด้านการให้บริการแก่นักศึกษาและกิจกรรพัฒนานักศึกษา  ผู้ ให้ข้อมูลหลักมี
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ความเห็นว่าแนวโน้มตวับ่งชีความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบ ของคณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศลิปากร ทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมาก (Md. ≥ 3.5) และผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็น 
สอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมูลหลักเห็นว่าเป็นตวับ่งชี
ความเสียง (มีค่าร้อยละ 85 ขึนไป) มีจํานวน 1 ตวับ่งชี คือ ความพร้อมของสถานทีจดักิจกรรม 
การใช้ชีวิตในรัวมหาวิทยาลยัและสิงอํานวยความสะดวก 

ทงันีมีตวับง่ชีความเสียงทีไม่ผา่นเกณฑ์การพิจารณา จํานวน 16 ตวับง่ชี รายละเอียด
ดงันี  

ตวับ่งชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขึนไป (Md. ≥ 3.5) และผู้ ให้ข้อมูลหลักมี
ความเห็นสอดคล้องในแตล่ะแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) แตเ่ป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็น
ตวับง่ชีความเสียง (มีคา่น้อยกว่าร้อยละ 85) มีจํานวน 2 ตวับง่ชี คือ 1. ระบบอาจารย์ทีปรึกษาทีมี
ประสิทธิภาพ และ 2. ประสิทธิภาพในการให้บริการนกัศกึษา  

ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขนึไป (Md. ≥ 3.5) แตผู่้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็น
ไมส่อดคล้อง (QR > 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็นตวับง่ชีความเสียง (มีคา่
น้อยกว่าร้อยละ 85) มีจํานวน 4 ตวับง่ชี คือ 1. การมีส่วนร่วมของนกัศกึษาในการวางแผนกิจกรรม
และการจดักิจกรรม 2. การจดักิจกรรมแนะแนวการประกอบอาชีพเพือเตรียมความพร้อมในการ
ทํางานให้นกัศกึษาทีสอดคล้องกบัสภาพการหางานในตลาดแรงงาน 3. สภาพแวดล้อมทางการ
ศึกษาทีมีการจัดการเรียนการสอนหลายทีส่งผลกระทบต่อการทํากิจกรรมร่วมกันของนักศึกษา
ระหวา่งสาขาวิชาภายในคณะ และ 4. ความเหมาะสมของจํานวนกิจกรรมกบัระยะเวลาในการเรียน 

ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัน้อยถึงปานกลาง (Md. < 3.5) ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมี
ความเห็นไม่สอดคล้อง (QR > 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็นตวับง่ชีความเสียง 
(มีคา่น้อยกว่าร้อยละ 85) มีจํานวน 10 ตวับง่ชี คือ 1. การให้ความสําคญัของผู้บริหารตอ่การจัด
กิจกรรมพฒันานกัศึกษา 2. การให้ความสําคญัของอาจารย์ต่อการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา 
3. ความเหมาะสมของกระบวนการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 4. การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับศิษย์เก่า เพือพัฒนาคณะ นักศึกษา  และบณัฑิต 5. การจัดกิจกรรม
พฒันานกัศึกษาอย่างทวัถึงและสอดคล้องกับความต้องการทีแท้จริง  6. การจดักิจกรรมพฒันา
นกัศึกษาให้ได้ผลลพัธ์ตรงตามวตัถุประสงค์ 7. ความรู้และประสบการณ์ของวิทยากรในการจดั
กิจกรรมเพือพฒันานกัศกึษา 8. กิจกรรมทีเปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้แสดงดนตรีเพือเพิมทกัษะและ
ประสบการณ์การแสดงดนตรี 9. อบุตัเิหตจุากการจดักิจกรรมพฒันานกัศกึษานอก และ 10. ความ
เหมาะสมของนโยบายการให้บริการนกัศกึษา ระหวา่งการจดักิจกรรมกบัการให้บริการด้านอืนๆ 
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ด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็น
ว่าแนวโน้มตวับง่ชีความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบ ของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมาก (Md. ≥ 3.5) และผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นสอดคล้อง
ในแตล่ะแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าเป็นตวับง่ชีความเสียง (มีคา่
ร้อยละ 85 ขนึไป) มีจํานวน 5 ตวับง่ชี คือ 1. การพฒันาศกัยภาพด้านการวิจยั งานสร้างสรรค์ และ
ผลงานทางวิชาการ 2. การให้ความสําคญักบัการวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ 3. ความรู้ความเข้าใจของบคุลากรในการทําผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์  และผลงานทาง
วิชาการ 4. ประสบการณ์และทกัษะของบคุลากรในการทําผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงาน
ทางวิชาการ และ 5. ทักษะของบุคลากรในการเขียนงานวิจัย งานสร้างสรรค์  และผลงานทาง
วิชาการ  

ทงันีมีตวับง่ชีความเสียงทีไม่ผา่นเกณฑ์การพิจารณา จํานวน 16 ตวับง่ชี รายละเอียด
ดงันี  

ตวับ่งชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขึนไป (Md. ≥ 3.5) และผู้ ให้ข้อมูลหลักมี
ความเห็นสอดคล้องในแตล่ะแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) แตเ่ป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็น
ตวับง่ชีความเสียง (มีคา่น้อยกว่าร้อยละ 85) มีจํานวน 2 ตวับง่ชี คือ 1. การตระหนกัถึงบทบาท
หน้าทีของบคุลากรในการทําผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ และ 2. ความ
เพียงพอของแหลง่ทนุและเครือขา่ยการวิจยัจากหนว่ยงานภายนอก 

ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขนึไป (Md. ≥ 3.5) แตผู่้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็น
ไมส่อดคล้อง (QR > 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็นตวับง่ชีความเสียง (มีคา่
น้อยกว่าร้อยละ 85) มีจํานวน 8 ตวับง่ชี คือ 1. ระบบการบริการฐานข้อมลูสนบัสนนุงานวิจยัแบบ 
one stop service  2. เจ้าหน้าทีบริการและแนะนําเพือให้เข้าถึงข้อมลูทีต้องการสร้างสรรค์ผลงาน  

3. การให้ความสําคญักบัการวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการของผู้บริหาร 4. ศกัยภาพ
ของบคุลากรผู้ ทําผลงาน 5. ความสมดลุระหว่างภาระงานสอนกบัการทําผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ 

และผลงานทางวิชาการ 6. การให้ความสําคัญของสังคมและบริบทภายนอกทีมีต่องานวิจัย  
งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ 7. ระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงานของบุคลากรทีมี
ผลบงัคบัใช้ตอ่การทํางานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ และ 8. ศนูย์ให้คําปรึกษา 

หรือพีเลียงสําหรับนกัวิจยัรุ่นใหมห่รือบคุลากรทีไมมี่ประสบการณ์ในการทําผลงาน 

ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัน้อยถึงปานกลาง (Md. < 3.5) ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมี
ความเห็นไม่สอดคล้อง (QR > 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็นตวับง่ชีความเสียง 
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(มีค่าน้อยกว่าร้อยละ 85) มีจํานวน 6 ตวับ่งชี คือ 1. ความเหมาะสมของขนัตอนการพิจารณา
อนมุตัโิครงการวิจยัและงานสร้างสรรค์ 2. ระยะเวลาในการเบิกจ่ายเงินจากมหาวิทยาลยักลบัมาสู่
โครงการวิจยั 3. ผลงานวิจยัทีเกียวข้องมีไม่มากพอทีจะเป็นตวัอย่างเพือให้มีการค้นคว้าเพิมเติม 4. 

ระบบสารสนเทศเพือการบริหารงานวิจยั 5. นิยามของงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทาง
วิชาการไม่ชดัเจน และ 6. งานวิจยัและผลงานทางวิชาการไม่สอดคล้องกบัธรรมชาติของคณะวิชา
ทางด้านดนตรี 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ผู้ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นว่าไม่มีแนวโน้มตวับง่ชี
ความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบ ของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี 
ตวับง่ชีความเสียงทีไมผ่า่นเกณฑ์การพิจารณา จํานวน 12 ตวับง่ชี รายละเอียดดงันี 

ตวับ่งชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขึนไป (Md. ≥ 3.5) และผู้ ให้ข้อมูลหลักมี
ความเห็นสอดคล้องในแตล่ะแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) แตเ่ป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็น
ตวับง่ชีความเสียง (มีคา่น้อยกว่าร้อยละ 85) มีจํานวน 1 ตวับง่ชี คือ การกําหนดกลุ่มเป้าหมายใน
โครงการยงัไมใ่ห้ความสําคญักบักลุม่นกัเรียนทีจะเข้ามาศกึษาตอ่ภายในคณะ 

ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขนึไป (Md. ≥ 3.5) แตผู่้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็น
ไมส่อดคล้อง (QR > 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็นตวับง่ชีความเสียง (มีคา่
น้อยกว่าร้อยละ 85) มีจํานวน 9 ตวับ่งชี คือ 1. การให้ความรู้ด้านวิชาการทีถูกต้องแก่สงัคม  2. 
ผู้บริหารและอาจารย์จดัโครงการบริการวิชาการโดยคํานึงถึงความต้องการของสงัคม  3. โครงการ
บริการวิชาการแก่สงัคมส่วนใหญ่เป็นโครงการทีให้บริการแบบไม่หวงัผลเชิงธุรกิจ  ทําให้ต้องใช้
งบประมาณเงินรายได้คณะ 4. การสร้างเครือขา่ยการจดักิจกรรมร่วมกบัชมุชนภายนอกเพือส่งเสริม
การแลกเปลียนเรียนรู้กบัชมุชน 5. โครงการบริการวิชาการข้ามศาสตร์ยงัมีจํานวนน้อย 6. ระบบ
การพิจารณาข้อเสนอแนะโครงการและการติดตามประเมินผลโครงการยงัไม่มีประสิทธิภาพ  7. 

ระบบการประเมินผลการจดักิจกรรมทีสะท้อนผลกระทบ ความคุ้มทนุ ความคุ้มคา่ มลูคา่ และการ
ตอบสนองความต้องการของสงัคม 8. นโยบายหรือแนวทางทีชดัเจนในการให้บริการวิชาการแก่
สงัคม และ 9. การปรับปรุงโครงการหรือการนําผลจากโครงการมาพฒันาการเรียน  การสอนให้
เกิดประโยชน์ตอ่การพฒันาอยา่งจริงจงั 

ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัน้อยถึงปานกลาง (Md. < 3.5) ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมี
ความเห็นไม่สอดคล้อง (QR > 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็นตวับง่ชีความเสียง 
(มีคา่น้อยกว่าร้อยละ 85) มีจํานวน 2 ตวับง่ชี คือ 1. การให้บริการวิชาการแก่สงัคมทีจะลดลง และ 

2. ความเพียงพอของงบประมาณทีจดัสรร มีผลกระทบตอ่ความหลากหลายของรูปแบบโครงการ
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และการครอบคลมุกลุม่เป้าหมายในวงกว้าง 
ด้านการทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นว่าไม่มีแนวโน้มตวับง่ชี

ความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบ ของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยมีตวับง่ชี
ความเสียงทีไมผ่า่นเกณฑ์การพิจารณา จํานวน 9 ตวับง่ชี รายละเอียดดงันี 

ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขนึไป (Md. ≥ 3.5) แตผู่้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็น
ไมส่อดคล้อง (QR > 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็นตวับง่ชีความเสียง (มีคา่
น้อยกว่าร้อยละ 85) มีจํานวน 6 ตวับง่ชี คือ 1. การส่งเสริมการ Cross - Over ดนตรีตา่งวฒันธรรม
และส่งเสริมอตัลกัษณ์เฉพาะของดนตรีท้องถินเพือส่งเสริมการแข่งขนัเมือออกสู่สากล  2. การ
รวบรวมองค์ความรู้ทางด้านศิลปวฒันธรรมของคณะอย่างเป็นระบบ เช่น การเก็บรักษาข้อมลูประวตัิ
และผู้ มีคุณูปการต่อคณะฯ รวมถึงเหตุการณ์สําคญัและกิจกรรมต่างๆ ทีจัดขึน  3. การจัดสรร 
งบประมาณเพือให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน 4. นโยบายหรือแนวทางทีชดัเจนในการทํานุ
บํารุงศิลปวฒันธรรม 5. งบประมาณสนบัสนนุจากภายนอกอาจลดลง และ 6. การให้ความรู้ด้าน
ศลิปวฒันธรรมทีถกูต้องแก่สงัคม  

ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัน้อยถึงปานกลาง (Md. < 3.5) ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมี
ความเห็นไม่สอดคล้อง (QR > 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็นตวับง่ชีความเสียง 
(มีคา่น้อยกว่าร้อยละ 85) มีจํานวน 3 ตวับง่ชี คือ 1. การมีผลงานด้านศิลปะและวฒันธรรมเป็นที
ยอมรับในระดบัชาติและนานาชาติ 2. ความสอดคล้องระหว่างดนตรีสากลซึงเป็นวัฒนธรรมของ
ดนตรีตะวันตกกับยุทธศาสตร์ของชาติและมหาวิทยาลัยโดยตรง  และ 3. ความเพียงพอของ
งบประมาณทีจดัสรรมีผลกระทบตอ่ความหลากหลายของรูปแบบโครงการและการครอบคลมุกลุ่ม 
เป้าหมายในวงกว้าง 

ด้านระบบบริหารความเสียง ผู้ ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นว่าไม่มีแนวโน้มตวับ่งชี
ความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบ ของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยมีตวับง่ชี
ความเสียงทีไมผ่า่นเกณฑ์การพิจารณา จํานวน 9 ตวับง่ชี รายละเอียดดงันี  

ตวับ่งชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขึนไป (Md. ≥ 3.5) และผู้ ให้ข้อมูลหลักมี
ความเห็นสอดคล้องในแตล่ะแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) แตเ่ป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็น
ตวับง่ชีความเสียง (มีคา่น้อยกว่าร้อยละ 85) มีจํานวน 1 ตวับง่ชี คือ การประเมินความเสียงอย่าง
รอบด้าน และรัดกมุ   

ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขนึไป (Md. ≥ 3.5) แตผู่้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็น 
ไมส่อดคล้อง (QR > 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็นตวับง่ชีความเสียง (มีคา่
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น้อยกว่าร้อยละ 85) มีจํานวน 8 ตวับง่ชี คือ 1. การสือสารและให้ความรู้แก่บคุลากรให้ตระหนกั
ถึงความสําคญัของการบริหารความเสียง 2. ความรู้ ความเข้าใจของบคุลากรเกียวกบัความเสียง
ในการปฏิบตัิงาน 3. การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดบัตงัแต่วางแผน ดําเนินการ สรุปผลและ
ปรับปรุงผล 4. การมอบหมายผู้รับผิดชอบหรือจดัตงัฝ่ายบริหารความเสียงโดยเฉพาะ  5. บริหาร
ความเสียงเน้นการป้องกนัหรือแก้ปัญหาในระยะสนั 6. การตระหนกัถึงความสําคญัของการบริหาร
ความเสียง 7. ความเหมาะสมและประสิทธิภาพของกิจกรรมควบคมุ การตอบสนอง  ความเสียง 
และวิธีจดัการความเสียง และ 8. การนําระบบบริหารความเสียงไปใช้ในการปฏิบตังิาน 

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นว่าแนวโน้มตวับง่ชี
ความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบ ของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ทีมีโอกาส
เป็นไปได้ในระดบัมาก (Md. ≥ 3.5) และผู้ ให้ข้อมูลหลกัมีความเห็นสอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม 
(QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าเป็นตวับง่ชีความเสียง (มีคา่ร้อยละ 85 ขนึไป) 
มีจํานวน 4 ตวับง่ชี คือ 1. การตระหนกัถึงความสําคญัในการประกนัคณุภาพการศกึษาของบคุลากร 
2. การยอมรับระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาของบคุลากร 3. ความรู้ ความเข้าใจในระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร และ 4. ความสอดคล้องระหว่างเกณฑ์การประกัน
คณุภาพการศกึษากบัธรรมชาตขิองวิชาชีพทางด้านดนตรี 

ทงันีมีตวับง่ชีความเสียงทีไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา จํานวน 5 ตวับง่ชี รายละเอียด
ดงันี  

ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขนึไป (Md. ≥ 3.5) แตผู่้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็น
ไมส่อดคล้อง (QR > 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็นตวับง่ชีความเสียง (มีคา่
น้อยกว่าร้อยละ 85) มีจํานวน 5 ตวับง่ชี คือ 1. การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการทํางานประกนั
คณุภาพการศึกษา 2. ระบบการจดัเก็บเอกสารด้านประกันคณุภาพ 3. การนําระบบการประกัน
คณุภาพการศกึษามาใช้ในการปฏิบตัิงาน 4. ระบบทดแทนบคุลากรทีจะมาทําหน้าทีด้านการประกนั
คณุภาพ และ 5. การคดัเลือกกรรมการประเมิน (Peer Review)  

ด้านการพัฒนาคณะเข้าสู่มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ ผู้ ให้ข้อมูลหลกัมี
ความเห็นว่าแนวโน้มตวับ่งชีความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบ ของคณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศลิปากร ทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมาก (Md. ≥ 3.5) และผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็น
สอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมูลหลักเห็นว่าเป็นตวับ่งชี
ความเสียง (มีคา่ร้อยละ 85 ขนึไป) มีจํานวน 1 ตวับง่ชี คือ ความสามารถในการใช้ภาษาตา่งประเทศ
ของบคุลากร 
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ทงันีมีตวับง่ชีความเสียงทีไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา จํานวน 6 ตวับง่ชี รายละเอียด
ดงันี  

ตวับ่งชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขึนไป (Md. ≥ 3.5) และผู้ ให้ข้อมูลหลักมี
ความเห็นสอดคล้องในแตล่ะแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) แตเ่ป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็น
ตวับง่ชีความเสียง (มีคา่น้อยกวา่ร้อยละ 85) มีจํานวน 1 ตวับง่ชี คือ เว็บไซต์และแผน่พบัประชาสมัพนัธ์ 
ของคณะทีมีความเป็นสากล 

ตวับ่งชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขึนไป (Md. ≥ 3.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้
ข้อมลูหลกัเห็นว่าเป็นตวับง่ชีความเสียง (มีคา่ร้อยละ 85 ขนึไป) แตผู่้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นไม่
สอดคล้อง (QR > 1.5) มีจํานวน 1 ตวับง่ชี คือ การเปิดหลกัสตูรสองภาษาหรือนานาชาติให้เป็นไป
ตามแผน  

ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขนึไป (Md. ≥ 3.5) แตผู่้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็น 
ไมส่อดคล้อง (QR > 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็นตวับง่ชีความเสียง (มีคา่
น้อยกวา่ร้อยละ 85) มีจํานวน 3 ตวับง่ชี คือ 1. การนําระบบการดําเนินงานด้านการประกนัคณุภาพ
การศกึษาในระดบัสากลมาใช้ 2. ความพร้อมในการพฒันา เช่น การวางนโยบาย การวางแผนทีดี 
บคุลากร ทรัพยากรเครืองมืออปุกรณ์ เทคโนโลยีและสถานที และ 3. ความเข้าใจภูมิศาสตร์ สงัคม 
ภาษา บริบทภายนอกประเทศ 

ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัน้อยถึงปานกลาง (Md. < 3.5) ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมี
ความเห็นไม่สอดคล้อง (QR > 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็นตวับง่ชีความเสียง 
(มีค่าน้อยกว่าร้อยละ 85 ) มีจํานวน 1 ตวับ่งชี คือ การสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ
สถาบนัอืนๆ 

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ ผู้ ให้ข้อมูลหลกัมีความเห็นว่าไม่มี
แนวโน้มตวับ่งชีความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบ ของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศลิปากร โดยมีตวับง่ชีความเสียงทีไมผ่า่นเกณฑ์การพิจารณา จํานวน 9 ตวับง่ชี รายละเอียดดงันี 

ตวับ่งชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขึนไป (Md. ≥ 3.5) และผู้ ให้ข้อมูลหลักมี
ความเห็นสอดคล้องในแตล่ะแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) แตเ่ป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็น
ตวับง่ชีความเสียง (มีคา่น้อยกว่าร้อยละ 85) มีจํานวน 1 ตวับง่ชี คือ การยอมรับและปฏิบตัิตาม
กฎหมายและกฎระเบียบของบคุลากร 

ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขนึไป (Md. ≥ 3.5) แตผู่้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็น
ไมส่อดคล้อง (QR > 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็นตวับง่ชีความเสียง (มีคา่
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น้อยกว่าร้อยละ 85) มีจํานวน 8 ตวับง่ชี คือ 1. การมีคูมื่อและขนัตอนทีให้ความรู้เกียวกบักฎ ระเบียบ
ของคณะและมหาวิทยาลยัในภาษาทีเข้าใจง่าย 2. ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้เท่าทนัและมี
ความเข้าใจกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้องกบัการปฏิบตัิงาน  3. ความเข้าใจในข้อบงัคบัทาง
การเงิน การปฏิบตัิตามขนัตอนมีความถกูต้องและใส่ใจ 4. ความเข้าใจในข้อบงัคบังานพสัด ุการ
ปฏิบตัิตามขนัตอนมีความถูกต้อง 5. ประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบตัิตามกฎหมายและ
กฎระเบียบ 6. ความเหมาะสมของกฎหมายและกฎระเบียบ 7. กฎระเบียบทีเคร่งครัดทําให้ขาด
สภาพคล่องในการบริหารจดัการและการดําเนินงานในทกุระดบั  และ 8. การละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาของคณะ 
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ตารางท่ี 12 ตารางแสดงผลการวิจยัตวับง่ชีค้วามเส่ียงในการบริหารงานเชิงระบบด้านผลผลิตและผลลพัธ์ 
 

ด้านที่ 4 ด้านผลผลิตและผลลพัธ์ (Output and Outcome) 
ตวับง่ชีค้วามเสี่ยง (%) มธัยฐาน Q3-Q1 ความเห็นของผู้ ให้ข้อมลูหลกั สรุปแนวโน้ม 
เป็น 

ความเสี่ยง 
ไมเ่ป็น 

ความเสี่ยง 
(Md.) 
≥ 3.5 

 
≤1.5 

โอกาส
เป็นไปได้ 

ตวับง่ชีค้วาม
เสี่ยง 

ความสอดคล้อง 
ของความเห็น 

ความเสี่ยง 

1 ด้านคณุภาพบณัฑิต         
1.1 ความรู้ ความสามารถในการปฏบิตัิงานตามความต้องการของนายจ้าง

และตลาดแรงงานได้อยา่งมีคณุภาพของนกัศกึษาและบณัฑิต 
88.20 11.80 5 1 มากที่สดุ เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  

1.2 ความสามารถในการปรับตวัให้เข้ากบัวฒันธรรมองค์กรของสถาน
ประกอบการของนกัศกึษาและบณัฑิต 

70.60 29.40 4 3 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

1.3 ความสามารถในการใช้ภาษาตา่งประเทศของนกัศกึษาและบณัฑิต 88.20 11.80 5 1 มากที่สดุ เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  
1.4 ความสามารถในการสอน การถ่ายทอดองค์ความรู้อยา่งเป็นระบบของ

นกัศกึษาและบณัฑิต 
82.40 17.60 4 2.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

1.5 การได้รับการยอมรับ ยกยอ่ง หรือได้รับรางวลัทีส่ะท้อนความรู้
ความสามารถของนกัศกึษาและบณัฑิต 

47.10 52.90 3 2 ปานกลาง ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

1.6 ระเบียบวินยัของนกัศกึษาและบณัฑิต 88.20 11.80 5 1 มากที่สดุ เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  
1.7 วิธีการเข้าสงัคมของนกัศกึษาและบณัฑิต 76.50 23.50 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
1.8 ภาพลกัษณ์ของนกัศกึษาและบณัฑิต 76.50 23.50 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
1.9 จ านวนบณัฑิตที่ได้งานท า 76.50 23.50 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
1.10 ความมัน่คงในการประกอบอาชีพ 70.60 29.40 4 2.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
1.11 การส าเร็จการศกึษาตรงตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนการศกึษา 76.50 23.50 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
1.12 การควบคมุคณุภาพของหลกัสตูร 76.50 23.50 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
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ตารางท่ี 12 ตารางแสดงผลการวิจยัตวับง่ชีค้วามเส่ียงในการบริหารงานเชิงระบบด้านผลผลิตและผลลพัธ์ (ตอ่) 
 

ด้านที่ 4 ด้านผลผลิตและผลลพัธ์ (Output and Outcome) 
ตวับง่ชีค้วามเสี่ยง (%) มธัยฐาน Q3-Q1 ความเห็นของผู้ ให้ข้อมลูหลกั สรุปแนวโน้ม 
เป็น 

ความเสี่ยง 
ไมเ่ป็น 

ความเสี่ยง 
(Md.) 
≥ 3.5 

 
≤1.5 

โอกาส
เป็นไปได้ 

ตวับง่ชีค้วาม
เสี่ยง 

ความสอดคล้อง 
ของความเห็น 

ความเสี่ยง 

1.13 หลกัสตูรสอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

82.40 17.60 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

2 ด้านโครงการกิจกรรม         
2.1 การประชาสมัพนัธ์กิจกรรมอยา่งมืออาชีพ 82.40 17.60 4 1.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง สอดคล้อง × 
2.2 ความคุ้มคา่และความคุ้มทนุของการจดักิจกรรมที่มีตอ่ทรัพยากรในการ

ด าเนินงาน 
76.50 23.50 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

2.3 ผลของการจดักิจกรรมที่สง่เสริมการรับรู้ของสงัคมตอ่องค์กร 58.80 41.20 4 2.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
2.4 การบรรลวุตัถปุระสงค์ของการจดัโครงการกิจกรรม 64.70 35.30 3 2.5 ปานกลาง ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
2.5 การน าผลของการจดัโครงการกิจกรรมไปใช้ประโยชน์ 52.90 47.10 3 2.5 ปานกลาง ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
2.6 การให้บริการวิชาการสามารถสร้างรายได้ให้แก่คณะ 52.90 47.10 3 2.5 ปานกลาง ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
2.7 การให้บริการวิชาการสามารถสร้างแรงจงูใจให้นกัเรียนเข้ามาศกึษาต่อ

ในคณะ 
64.70 35.30 4 3 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

3 ด้านผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ         
3.1 จ านวนผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ 88.20 11.80 4 1 มาก เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  
3.2 จ านวนผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการที่น าไป

ตีพิมพ์เผยแพร่ 
82.40 17.60 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

3.3 จ านวนผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการที่น าไปใช้
ประโยชน์ 

88.20 11.80 4 1.5 มาก เป็นความเสี่ยง สอดคล้อง  
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ตารางท่ี 12 ตารางแสดงผลการวิจยัตวับง่ชีค้วามเส่ียงในการบริหารงานเชิงระบบด้านผลผลิตและผลลพัธ์ (ตอ่) 
 

ด้านที่ 4 ด้านผลผลิตและผลลพัธ์ (Output and Outcome) 
ตวับง่ชีค้วามเสี่ยง (%) มธัยฐาน Q3-Q1 ความเห็นของผู้ ให้ข้อมลูหลกั สรุปแนวโน้ม 
เป็น 

ความเสี่ยง 
ไมเ่ป็น 

ความเสี่ยง 
(Md.) 
≥ 3.5 

 
≤1.5 

โอกาส
เป็นไปได้ 

ตวับง่ชีค้วาม
เสี่ยง 

ความสอดคล้อง 
ของความเห็น 

ความเสี่ยง 

3.4 การน าผลงานไปตอ่ยอดเพื่อเป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ตอ่องค์กร 
นกัศกึษาและสงัคม 

76.50 23.50 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

3.5 การน าผลงานไปตอ่ยอดในเชิงพาณิชย์และการประชาสมัพนัธ์ 70.60 29.40 4 3 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
3.6 คณุภาพของผลงาน 82.40 17.60 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
3.7 ความหลากหลายความซบัซ้อนของผลงาน 76.50 23.50 4 3 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
3.8 ความรู้ ความเข้าใจของสงัคมที่มีตอ่องค์ความรู้จากผลงานสร้างสรรค์

ทางดนตรี และความสามารถในการน าองค์ความรู้จากผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

70.60 29.40 3 2.5 ปานกลาง ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

3.9 การท าผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ 
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

82.40 17.60 4 1.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง สอดคล้อง × 

3.10 เวทีในการเผยแพร่ผลงานมีน้อย 52.90 47.10 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
3.11 จ านวนบคุลากรที่ท าผลงานและน าผลงานไปตีพิมพ์เผยแพร่ 

ตอ่จ านวนบคุลากรทัง้หมด 
82.40 17.60 5 2 มากที่สดุ ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

3.12 แหลง่รวบรวมและเผยแพร่ผลงานของบคุลากรและนกัศกึษา  
ที่สามารถเข้าถึงได้งา่ย 

70.60 29.40 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

3.13 ผลลพัธ์ของงานไมถ่กูต้องหรือมีการชีน้ า จะน าความเข้าใจผิดมาสูส่งัคม 52.90 47.10 4 4 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
3.14 การน าผลงานเฉพาะบางสว่นไปใช้เพ่ือหวงัผลประโยชน์ 47.10 52.90 3 2.5 ปานกลาง ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
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ตารางท่ี 12 ตารางแสดงผลการวิจยัตวับง่ชีค้วามเส่ียงในการบริหารงานเชิงระบบด้านผลผลิตและผลลพัธ์ (ตอ่) 
 

ด้านที่ 4 ด้านผลผลิตและผลลพัธ์ (Output and Outcome) 
ตวับง่ชีค้วามเสี่ยง (%) มธัยฐาน Q3-Q1 ความเห็นของผู้ ให้ข้อมลูหลกั สรุปแนวโน้ม 
เป็น 

ความเสี่ยง 
ไมเ่ป็น 

ความเสี่ยง 
(Md.) 
≥ 3.5 

 
≤1.5 

โอกาส
เป็นไปได้ 

ตวับง่ชีค้วาม
เสี่ยง 

ความสอดคล้อง 
ของความเห็น 

ความเสี่ยง 

4 ด้านภาพลกัษณ์และชื่อเสียงองค์การ         
4.1 ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 64.70 35.30 4 3 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
4.2 ความจงรักภกัดีของบคุลากรตอ่องค์กร 76.50 23.50 5 2 มากที่สดุ ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
4.3 ผลงานของนกัศกึษา 58.80 41.20 4 2.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
4.4 วิสยัทศัน์ในการสร้างภาพลกัษณ์ของคณะอยา่งเป็นมืออาชีพ 76.50 23.50 5 2 มากที่สดุ ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
4.5 การประชาสมัพนัธ์และการสร้างแบรนด์ของคณะตอ่สาธารณชน 82.40 17.60 5 1.5 มากที่สดุ ไมเ่ป็นความเสี่ยง สอดคล้อง × 
4.6 การมีผู้ รับผิดชอบด้าน crisis analysis 88.20 11.80 4 2.5 มาก เป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
4.7 ความรู้ ความสามารถ ภาพลกัษณ์ ระเบียบวินยั คณุธรรม จริยธรรม 

ของบคุลากร นกัศกึษา และบณัฑิต 
88.20 11.80 5 2 มากที่สดุ เป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

4.8 สถานที่จดัการเรียนการสอนที่แยกตวัออกมาจากคณะวิชาอ่ืน 
ในมหาวิทยาลยั สง่ผลตอ่ภาพลกัษณ์ของคณะ 

58.80 41.20 4 2.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

4.9 ภาพลกัษณ์และชื่อเสียงของคณะมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกเรียน การให้
การสนบัสนนุ ให้การยอมรับ การจ้างงาน และความร่วมมือในด้าน
ตา่งๆ ความภาคภมิูใจในสถาบนัของตนเอง 

82.40 17.60 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

4.10 การน าภาพลกัษณ์ชื่อเสียงของคณะไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดผลเสียหาย 70.60 29.40 3 3.5 ปานกลาง ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
5 ด้านความพงึพอใจของผู้ปกครอง นกัศึกษา และบคุลากร         
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ตารางท่ี 12 ตารางแสดงผลการวิจยัตวับง่ชีค้วามเส่ียงในการบริหารงานเชิงระบบด้านผลผลิตและผลลพัธ์ (ตอ่) 
 

ด้านที่ 4 ด้านผลผลิตและผลลพัธ์ (Output and Outcome) 
ตวับง่ชีค้วามเสี่ยง (%) มธัยฐาน Q3-Q1 ความเห็นของผู้ ให้ข้อมลูหลกั สรุปแนวโน้ม 
เป็น 

ความเสี่ยง 
ไมเ่ป็น 

ความเสี่ยง 
(Md.) 
≥ 3.5 

 
≤1.5 

โอกาส
เป็นไปได้ 

ตวับง่ชีค้วาม
เสี่ยง 

ความสอดคล้อง 
ของความเห็น 

ความเสี่ยง 

5.1 การตอบสนองความต้องการและความคาดหวงัของนกัศกึษา บคุลากร 
และผู้ปกครอง 

76.50 23.50 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

5.2 การชีแ้จงและท าความเข้าใจถึงสทิธิประโยชน์ สวสัดิการ และการให้ 
บริการแก่นกัศกึษา 

70.60 29.40 4 2.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

5.3 การสื่อสารและการเตรียมความพร้อมของบคุลากรลว่งหน้าเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลง 

76.50 23.50 4 2.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

5.4 ผลส ารวจความพงึพอใจที่สะท้อนสภาพความเป็นจริง 82.40 17.60 5 2 มากที่สดุ ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
5.5 การน าผลส ารวจความพึงพอใจ ไปใช้ผิดวตัถปุระสงค์ก่อให้เกิดผลเสียตอ่

องค์กร 
70.60 29.40 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

5.6 คณุภาพการบริหารจดัการด้านสาธารณปูโภค สถานที่ เคร่ืองดนตรี  
การให้บริการ และจิตส านึกในการให้บริการ 

82.40 17.60 5 2 มากที่สดุ ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 

5.7 การรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น 70.60 29.40 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
5.8 ชอ่งทางการสื่อสารระหวา่งคณะ บคุลากรและนกัศกึษา 76.50 23.50 4 1.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง สอดคล้อง × 
5.9 ทศันคติระหวา่งบคุลากรและนกัศกึษา 76.50 23.50 4 1.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง สอดคล้อง × 
5.10 ความเทา่เทียมในการบงัคบัใช้กฎระเบยีบ หรือนโยบายตา่งๆ ในองค์กร 70.60 29.40 4 1.5 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง สอดคล้อง × 
5.11 วิธีการสร้างแรงจงูใจในการปฏบิตัิหน้าที่ 88.20 11.80 4 2 มาก เป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
5.12 เพ่ือนร่วมงาน 64.70 35.30 3 2 ปานกลาง ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
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ตารางท่ี 12 ตารางแสดงผลการวิจยัตวับง่ชีค้วามเส่ียงในการบริหารงานเชิงระบบด้านผลผลิตและผลลพัธ์ (ตอ่) 
 

ด้านที่ 4 ด้านผลผลิตและผลลพัธ์ (Output and Outcome) 
ตวับง่ชีค้วามเสี่ยง (%) มธัยฐาน Q3-Q1 ความเห็นของผู้ ให้ข้อมลูหลกั สรุปแนวโน้ม 
เป็น 

ความเสี่ยง 
ไมเ่ป็น 

ความเสี่ยง 
(Md.) 
≥ 3.5 

 
≤1.5 

โอกาส
เป็นไปได้ 

ตวับง่ชีค้วาม
เสี่ยง 

ความสอดคล้อง 
ของความเห็น 

ความเสี่ยง 

5.13 ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา 76.50 23.50 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
5.14 การบอกตอ่แบบปากตอ่ปาก 47.10 52.90 4 3 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
5.15 ความพงึพอใจของบคุลากรมีผลตอ่ประสิทธิผลในการปฏิบตัิงาน 76.50 23.50 4 2 มาก ไมเ่ป็นความเสี่ยง ไมส่อดคล้อง × 
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จากตารางที 12 สามารถอธิบายได้ดงันี แนวโน้มตัวบง่ชีความเสียงในการบริหารงาน
เชิงระบบ ของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ด้านผลผลิตและผลลพัธ์  (Output and 

Outcome) ประกอบด้วย 5 แนวโน้มย่อย โดยแต่ละแนวโน้มย่อยผู้ ให้ข้อมูลหลกัให้ความเห็นไว้
ดงันี 

ด้านคุณภาพบัณฑติ ผู้ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นวา่แนวโน้มตวับง่ชีความเสียงในการ
บริหารงานเชิงระบบ ของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบั
มาก (Md. ≥ 3.5) และผู้ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นสอดคล้องในแตล่ะแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) และเป็น
แนวโน้มทีผู้ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าเป็นตวับง่ชีความเสียง (มีคา่ร้อยละ 85 ขนึไป) มีจํานวน 3 ตวับง่ชี 
คือ 1. ความรู้ ความสามารถในการปฏิบตัิงานตามความต้องการของนายจ้างและตลาดแรงงาน
ได้อย่างมีคณุภาพของนกัศึกษาและบณัฑิต 2. ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศของ
นกัศกึษาและบณัฑิต และ 3. ระเบียบวินยัของนกัศกึษาและบณัฑิต 

ทงันีมีตวับง่ชีความเสียงทีไม่ผา่นเกณฑ์การพิจารณา จํานวน 10 ตวับง่ชี รายละเอียด
ดงันี  

ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขนึไป (Md. ≥ 3.5) แตผู่้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็น 
ไมส่อดคล้อง (QR > 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็นตวับง่ชีความเสียง (มีคา่
น้อยกว่าร้อยละ 85) มีจํานวน 9 ตวับง่ชี คือ 1. ความสามารถในการปรับตวัให้เข้ากบัวฒันธรรม
องค์กรของสถานประกอบการของนกัศกึษาและบณัฑิต 2. ความสามารถในการสอน การถ่ายทอด
องค์ความรู้อย่างเป็นระบบของนกัศกึษาและบณัฑิต 3. วิธีการเข้าสงัคมของนกัศกึษาและบณัฑิต 

4. ภาพลักษณ์ของนักศึกษาและบณัฑิต 5. จํานวนบณัฑิตทีได้งานทํา 6. ความมันคงในการ
ประกอบอาชีพ 7. การสําเร็จการศึกษาตรงตามระยะเวลาทีกําหนดในแผนการศึกษา  8. การ
ควบคมุคณุภาพของหลกัสตูร และ 9. หลกัสตูรสอดคล้องกบัการเปลียนแปลงทางสงัคมและความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัน้อยถึงปานกลาง (Md. < 3.5) ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมี
ความเห็นไม่สอดคล้อง (QR > 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็นตวับง่ชีความเสียง 
(มีคา่น้อยกว่าร้อยละ 85) มีจํานวน 1 ตวับง่ชี คือ การได้รับการยอมรับ ยกย่อง หรือได้รับรางวลัที
สะท้อนความรู้ความสามารถของนกัศกึษาและบณัฑิต   

ด้านโครงการกิจกรรม ผู้ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นว่าไม่มีแนวโน้มตวับง่ชีความเสียง
ในการบริหารงานเชิงระบบ ของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยมีตวับง่ชีความเสียง
ทีไมผ่า่นเกณฑ์การพิจารณา จํานวน 7 ตวับง่ชี รายละเอียดดงันี 
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ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขนึไป (Md. ≥ 3.5) แตผู่้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็น
ไมส่อดคล้อง (QR > 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็นตวับง่ชีความเสียง (มีคา่
น้อยกว่าร้อยละ 85) มีจํานวน 4 ตวับ่งชี คือ 1. การประชาสมัพนัธ์กิจกรรมอย่างมืออาชีพ  2. 

ความคุ้มคา่และความคุ้มทนุของการจดักิจกรรมทีมีตอ่ทรัพยากรในการดําเนินงาน  3. ผลของการ
จดักิจกรรมทีส่งเสริมการรับรู้ของสงัคมตอ่องค์กร และ 4. การให้บริการวิชาการสามารถสร้างแรงจงูใจ
ให้นกัเรียนเข้ามาศกึษาตอ่ในคณะ 

ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัน้อยถึงปานกลาง (Md. < 3.5) ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมี
ความเห็นไม่สอดคล้อง (QR > 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็นตวับง่ชีความเสียง 
(มีค่าน้อยกว่าร้อยละ 85) มีจํานวน 3 ตวับ่งชี คือ 1. การบรรลุวตัถุประสงค์ของการจดัโครงการ
กิจกรรม 2. การนําผลของการจดัโครงการกิจกรรมไปใช้ประโยชน์ และ 3. การให้บริการวิชาการ
สามารถสร้างรายได้ให้แก่คณะ 

ด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็น
ว่าแนวโน้มตวับง่ชีความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบ ของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร ทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมาก (Md. ≥ 3.5) และผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นสอดคล้อง
ในแตล่ะแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าเป็นตวับง่ชีความเสียง (มีคา่
ร้อยละ 85 ขนึไป) มีจํานวน 2 ตวับง่ชี คือ 1. จํานวนผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทาง
วิชาการ และ 2. จํานวนผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการทีนําไปใช้ประโยชน์ 

ทงันีมีตวับง่ชีความเสียงทีไมผ่า่นเกณฑ์การพิจารณา จํานวน 12 ตวับง่ชี รายละเอียด
ดงันี  

ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมาก (Md. ≥ 3.5) และผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็น
สอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) แต่เป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมูลหลกัเห็นว่าไม่เป็นตวับ่งชี
ความเสียง (มีคา่ร้อยละ 85 ขนึไป) มีจํานวน 1 ตวับง่ชี คือ การทําผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และ
ผลงานทางวิชาการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีกําหนด 

ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขนึไป (Md. ≥ 3.5) แตผู่้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็น
ไมส่อดคล้อง (QR > 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็นตวับง่ชีความเสียง (มีคา่
น้อยกว่าร้อยละ 85) มีจํานวน 9 ตวับ่งชี คือ 1. จํานวนผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงาน
ทางวิชาการทีนําไปตีพิมพ์เผยแพร่ 2. การนําผลงานไปตอ่ยอดเพือเป็นองค์ความรู้ทีเป็นประโยชน์
ตอ่องค์กร นกัศกึษาและสงัคม 3. การนําผลงานไปตอ่ยอดในเชิงพาณิชย์และการประชาสมัพนัธ์ 

4. คณุภาพของผลงาน  5. ความหลากหลายความซบัซ้อนของผลงาน 6. เวทีในการเผยแพร่ผลงาน
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มีน้อย 7. จํานวนบคุลากรทีทําผลงานและนําผลงานไปตีพิมพ์เผยแพร่ตอ่จํานวนบคุลากรทงัหมด  

8. แหล่งรวบรวมและเผยแพร่ผลงานของบุคลากรและนกัศึกษาทีสามารถเข้าถึงได้ง่าย  และ 9. 
ผลลพัธ์ของงานไมถ่กูต้องหรือมีการชีนํา จะนําความเข้าใจผิดมาสูส่งัคม   

ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัน้อยถึงปานกลาง (Md. < 3.5) ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมี
ความเห็นไม่สอดคล้อง (QR > 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็นตวับง่ชีความเสียง 
(มีคา่น้อยกว่าร้อยละ 85) มีจํานวน 2 ตวับง่ชี คือ 1. ความรู้ ความเข้าใจของสงัคมทีมีตอ่องค์ความรู้
จากผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรีและความสามารถในการนําองค์ความรู้จากผลงานไปใช้ประโยชน์ 
และ 2. การนําผลงานเฉพาะบางสว่นไปใช้เพือหวงัผลประโยชน์ 

ด้านภาพลักษณ์และชือเสียงองค์การ ผู้ ให้ข้อมูลหลกัมีความเห็นว่าไม่มีแนวโน้ม
ตวับง่ชีความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบ ของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร โดย
มีตวับง่ชีความเสียงทีไมผ่า่นเกณฑ์การพิจารณา จํานวน 10 ตวับง่ชี รายละเอียดดงันี 

ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมาก (Md. ≥ 3.5) และผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็น
สอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) แต่เป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมูลหลกัเห็นว่าไม่เป็นตวับ่งชี
ความเสียง (มีคา่ร้อยละ 85 ขนึไป) มีจํานวน 1 ตวับง่ชี คือ การประชาสมัพนัธ์และการสร้างแบรนด์
ของคณะตอ่สาธารณชน 

ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขนึไป (Md. ≥ 3.5) แตผู่้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็น 
ไมส่อดคล้อง (QR > 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็นตวับง่ชีความเสียง (มีคา่
น้อยกว่าร้อยละ 85) มีจํานวน 8 ตวับง่ชี คือ 1. ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 2. ความจงรักภกัดีของ
บคุลากรตอ่องค์กร 3. ผลงานของนกัศกึษา 4. วิสยัทศัน์ในการสร้างภาพลกัษณ์ของคณะอย่างเป็น
มืออาชีพ 5. การมีผู้ รับผิดชอบด้าน Crisis Analysis 6. ความรู้ ความสามารถ ภาพลักษณ์ 
ระเบียบวินยั คณุธรรมจริยธรรม ของบุคลากร นกัศึกษา และบณัฑิต 7. สถานทีจดัการเรียนการ
สอนทีแยกตวัออกมาจากคณะวิชาอืนในมหาวิทยาลัยส่งผลต่อภาพลักษณ์ของคณะ  และ 8. 

ภาพลักษณ์ และชือเสียงของคณะมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียน  การให้การสนับสนุน ให้การ
ยอมรับ การจ้างงาน และความร่วมมือในด้านตา่งๆ ความภาคภมูิใจในสถาบนัของตนเอง 

ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัน้อยถึงปานกลาง (Md. < 3.5) ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมี
ความเห็นไม่สอดคล้อง (QR > 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็นตวับง่ชีความเสียง 
(มีคา่น้อยกวา่ร้อยละ 85) มีจํานวน 1 ตวับง่ชี คือ การนําภาพลกัษณ์ชือเสียงของคณะไปใช้ในทาง
ทีก่อให้เกิดผลเสียหาย 

ด้านความพึงพอใจของผู้ปกครอง นักศึกษา และบุคลากร ผู้ ให้ข้อมูลหลักมี
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ความเห็นว่าไม่มีแนวโน้มตวับง่ชีความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบ ของคณะดริุยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยมีตวับ่งชีความเสียงทีไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา จํานวน 15 ตวับ่งชี 
รายละเอียดดงันี  

ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมาก (Md. ≥ 3.5) และผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็น
สอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) แต่เป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมูลหลกัเห็นว่าไม่เป็นตวับ่งชี
ความเสียง (มีค่าร้อยละ 85 ขึนไป) มีจํานวน 3 ตวับ่งชี คือ 1. ช่องทางการสือสารระหว่างคณะ 
บุคลากรและนกัศึกษา 2. ทศันคติระหว่างบุคลากรและนกัศึกษา และ 3. ความเท่าเทียมในการ
บงัคบัใช้กฎระเบียบ หรือนโยบายตา่งๆ ในองค์กร 

ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมาก (Md. ≥ 3.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกั
เห็นว่าเป็นตวับง่ชีความเสียง (มีคา่ร้อยละ 85 ขนึไป) แตผู่้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นไม่สอดคล้อง
ในแตล่ะแนวโน้ม (QR > 1.5) มีจํานวน 1 ตวับง่ชี คือ วิธีการสร้างแรงจงูใจในการปฏิบตัหิน้าที 

ตวับง่ชีทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขนึไป (Md. ≥ 3.5) แตผู่้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็น
ไมส่อดคล้อง (QR > 1.5) และเป็นแนวโน้มทีผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นว่าไม่เป็นตวับง่ชีความเสียง (มีคา่
น้อยกว่าร้อยละ 85) มีจํานวน 11 ตวับง่ชี คือ 1.  การตอบสนองความต้องการและความคาดหวงั
ของนกัศกึษา บคุลากร และผู้ปกครอง 2. การชีแจงและทําความเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ สวสัดิการ 

และการให้บริการแก่นกัศกึษา 3. การสือสารและการเตรียมความพร้อมของบคุลากรล่วงหน้าเพือ
รองรับการเปลียนแปลง 4. ผลสํารวจความพึงพอใจทีสะท้อนสภาพความเป็นจริง 5. การนําผล
สํารวจความพึงพอใจ ไปใช้ผิดวตัถุประสงค์ก่อให้เกิดผลเสียต่อองค์กร 6. คณุภาพการบริหาร
จดัการด้านสาธารณูปโภค สถานที เครืองดนตรี การให้บริการ และจิตสํานึกในการให้บริการ  7. 

การรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น 8. เพือนร่วมงาน 9. ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา 10. การ
บอกต่อแบบปากต่อปาก  และ 11. ความพึงพอใจของบุคลากรมีผลต่อประสิทธิผลในการ
ปฏิบตังิาน 

 
3. ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องเชิงเนือหาของตัวบ่งชีความเสียงกับเทคนิคการวิจัย
อนาคตแบบ EDFR โดยใช้ฟลีสแคปปา (Fleiss Kappa) 

ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องเชิงเนือหาของตวับง่ชีความเสียงกบัเทคนิคการวิจยั
อนาคตแบบ EDFR โดยใช้ฟลีสแคปปา (Fleiss Kappa) พบว่า คา่ความสอดคล้องเชิงเนือหาของ
ตวับง่ชีความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร มีคา่
ความสอดคล้องอยู่ในระดบัมาก ค่า Fleiss Kappa เท่ากับ 0.804 เมือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านบริบท (Context) มีคา่ความสอดคล้องอยู่ในระดบัมากทีสดุ คา่ Fleiss Kappa เท่ากบั 
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0.842 ด้านปัจจยันําเข้า (Input) มีคา่ความสอดคล้องอยู่ในระดบัมาก คา่ Fleiss Kappa เท่ากบั 
0.705 ด้านกระบวนการ (Process) มีคา่ความสอดคล้องอยู่ในระดบัมากทีสดุ คา่ Fleiss Kappa 
เท่ากบั 0.901 และด้านผลผลิตและผลลพัธ์ (Output and Outcome) มีคา่ความสอดคล้องอยู่ใน
ระดบัมากทีสดุ คา่ Fleiss Kappa เทา่กบั 0.864 

โดยสามารถสรุปผลการพฒันาตวับง่ชีความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบของ
คณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร ได้ดงัภาพที 14 – 17 
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ตัวบ่งชีค้วามเส่ียงในการบริหารงานเชิงระบบด้านบริบท 

(1) ด้านการเปล่ียนแปลง
กฎหมาย กฎระเบียบและ

นโยบายสาธารณะ 

การบงัคบัใช้กฎ ระเบียบ 
และข้อบงัคบัใหม่ 

(2) ด้านการเปล่ียนแปลง 
ทางการเมือง 

ความไม่มีเสถียรภาพทาง
การเมืองท าให้นโยบาย
ตา่งๆ ไม่มีความตอ่เน่ือง 

การเปล่ียนแปลง 
ทางการเมือง มีผลกระทบ
ตอ่การก าหนดนโยบาย

ทางการศกึษา 

(3) ด้านภาวะวกิฤต ิ
ทางเศรษฐกิจ 

ภาวะเศรษฐกิจส่งผลตอ่
งบประมาณในการบริหาร

จดัการของคณะ 

ภาวะเศรษฐกิจ มีผลตอ่ 
การได้งานท าของนกัศกึษา 

ภาวะเศรษฐกิจ มีผลตอ่ความมัน่คง 
ของการคลงัของคณะ 

ภาวะเศรษฐกิจมีผลตอ่ความสามารถ 
ในการจดัหาสิ่งอ านวยความสะดวก 
และการจดับริการแก่นกัศกึษา 

(4) ด้านการเปล่ียนแปลง 
ทางสงัคม 

การเปล่ียนแปลงของ
ตลาดแรงงานและ 

ความต้องการของสงัคม 

(5) ด้านภาวะการแข่งขนั 

ประสิทธิภาพในการ 
บริหารจดัการองค์กร 

การเปรียบเทียบอตัรา
คา่ธรรมเนียมการศกึษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 14 สรุปผลการพฒันาตวับง่ชีค้วามเส่ียงในการบริหารงานเชิงระบบด้านบริบท ของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร  
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ภาพท่ี 15 สรุปผลการพฒันาตวับง่ชีค้วามเส่ียงในการบริหารงานเชิงระบบด้านปัจจยัน าเข้า ของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร   

ตัวบ่งชีค้วามเส่ียงในการบริหารงานเชิงระบบด้านปัจจัยน าเข้า 

(1) ด้านบคุลากรและนกัศกึษา 

เกณฑ์และมาตรฐานการรับนกัศกึษา 

จ านวนผู้สมคัรเข้าศกึษาตอ่ลดลง 

คณุภาพ ความสามารถ ศกัยภาพ 
และช่ือเสียงของบคุลากร 

ทกัษะและความสามารถในการ
ท างานทางวชิาการและ

ประสบการณ์วชิาชีพความเป็นครู 

คณุภาพ ความสามารถ ศกัยภาพ 
และทศันคตขิองนกัศกึษา 

(2) ด้านการเงินและงบประมาณ 

ความสามารถในการหารายได้ตามแผนท่ีวางไว้ 

การบริหารจดัการงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 

การวางแผนงบประมาณด้านบคุลากรในระยะ
ยาวเพ่ือให้สอดคล้องกบัการพฒันาคณุวฒุิ

การศกึษาและต าแหน่งทางวชิาการของอาจารย์ 

ความสมดลุระหวา่งงบประมาณด้านบคุลากร 
กบัคา่ใช้จ่ายด้านอ่ืนๆ 

ความสมดลุของการจดัสรรงบประมาณ 
ในแตล่ะด้าน 

การพึง่พารายได้จากแหล่งเดียว 

วสิยัทศัน์หรือนโยบายในการหารายได้ 
จากภายนอก 

สภาพคล่องทางการเงิน 

(3) ด้านแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการศกึษา 
อปุกรณ์การเรียนการสอน และเคร่ืองมือการท างาน 

ความพร้อม ความเพียงพอของทรัพยากร 
สารสนเทศอปุกรณ์การเรียนและเคร่ืองดนตรี 

ท่ีตรงตามความต้องการของนกัศกึษา 

ความพร้อมความเพียงพอของสถานท่ี 
ในการจดัการเรียนการสอน 

ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมทางการศกึษา 

การบริหารจดัการทรัพยากร 

นโยบายและแผนการจดัหา รักษาดแูลและ 
ทดแทนอปุกรณ์และเคร่ืองดนตรีท่ีเส่ือมสภาพ 

อปุกรณ์และเคร่ืองดนตรีเส่ือมสภาพเกินกวา่ 
ท่ีคาดการณ์ไว้ 



 
 

 

175 
 

 
  
 
 
 
  
 

 
  
  
 
 

 

ภาพท่ี 15 สรุปผลการพฒันาตวับง่ชีค้วามเส่ียงในการบริหารงานเชิงระบบด้านปัจจยัน าเข้า ของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร (ตอ่) 

  

ตัวบ่งชีค้วามเส่ียงในการบริหารงานเชิงระบบด้านปัจจัยน าเข้า 

(4) ด้านการก าหนดนโยบาย  
กลยทุธ์และการวางแผน 

ความเหมาะสมของการก าหนดทศิทางในการ
พฒันาหลกัสตูรและการเปิดหลกัสตูรใหม่กบั

ข้อจ ากดัด้านสถานท่ี 

(5) ด้านการจดัองค์การ 

ความเหมาะสมในการก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 
การมอบหมายภาระงานและปริมาณงาน 

ทศันคตขิองบคุลากรในการท างานร่วมกนั  

ประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานบคุคล  

การยอมรับและปฏิบตัติามนโยบาย 
ในการบริหารงานบคุคล  

ความร่วมมือและความสามคัคีในการปฏิบตังิาน 

(6) ด้านการน า 

ความสามารถในการสร้างความเช่ือมัน่ในตวัผู้น าและ
การสร้างแรงจงูใจในการท างาน 

ช่องทางการส่ือสารเพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีชดัเจน 
ระหวา่งบคุลากรในองค์กร 
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ตัวบ่งชีค้วามเส่ียงในการบริหารงานเชิงระบบด้านกระบวนการ 

(1) ด้านการเรียนการสอน 

การกระตุ้นให้นกัศกึษา 
เรียนรู้และค้นคว้าด้วยตนเอง 

ระบบการก ากบัตดิตาม
กระบวนการจดัการเรียน 
การสอนของอาจารย์พิเศษ 

พฤตกิรรมการใช้ชีวติ 
ของนกัศกึษาส่งผลตอ่
พฤตกิรรมการเรียนและ
ประสิทธิผลทางการศกึษา 

(2) ด้านการให้บริการแก่นกัศกึษา 
และกิจกรรพฒันานกัศกึษา 

ความพร้อมของสถานท่ี 
จดักิจกรรม การใช้ชีวติ 
ในรัว้มหาวทิยาลยัและ 
สิ่งอ านวยความสะดวก 

(3) ด้านการวจิยั งานสร้างสรรค์  
และผลงานทางวชิาการ 

การพฒันาศกัยภาพ 
ด้านการวจิยัฯ 

การให้ความส าคญักบั 
การวจิยัฯ ของอาจารย์ 

ความรู้ความเข้าใจของบคุลากร 
ในการท าผลงานวจิยัฯ 

ประสบการณ์และทกัษะของ
บคุลากรในการท าผลงานวจิยัฯ 

ทกัษะของบคุลากรในการเขียน
งานวจิยัฯ 

(4) ด้านการประกนัคณุภาพ 
การศกึษา 

การตระหนกัถงึความส าคญัใน
การประกนัคณุภาพการศกึษา

ของบคุลากร 

การยอมรับระบบการประกนัคณุภาพ
การศกึษาของบคุลากร 

ความรู้ ความเข้าใจในระบบการประกนั
คณุภาพการศกึษาของบคุลากร 

ความสอดคล้องระหวา่งเกณฑ์ 
การประกนัคณุภาพการศกึษา 

กบัธรรมชาตขิองวชิาชีพทางด้านดนตรี 

(5) ด้านการพฒันาคณะเข้าสู่
มาตรฐานระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

ความสามารถในการ 
ใช้ภาษาตา่งประเทศ 

ของบคุลากร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 16 สรุปผลการพฒันาตวับง่ชีค้วามเส่ียงในการบริหารงานเชิงระบบด้านกระบวนการ ของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 
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ตัวบ่งชีค้วามเส่ียงในการบริหารงานเชิงระบบด้านผลผลิตและผลลัพธ์  

(1) ด้านคณุภาพบณัฑติ  

ความรู้ความสามารถในการปฏิบตังิาน 
ตามความต้องการของนายจ้างและ
ตลาดแรงงานได้อย่างมีคณุภาพของ

นกัศกึษาและบณัฑติ 

ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ
ของนกัศกึษาและบณัฑติ 

ระเบียบวนิยัของนกัศกึษาและบณัฑติ 

(2) ด้านการวจิยั งานสร้างสรรค์ 
และผลงานทางวชิาการ 

จ านวนผลงานวจิยั งานสร้างสรรค์ 
และผลงานทางวชิาการ 

จ านวนผลงานวจิยั งานสร้างสรรค์ 
และผลงานทางวชิาการท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 17 สรุปผลการพฒันาตวับง่ชีค้วามเส่ียงในการบริหารงานเชิงระบบด้านผลผลิตและผลลพัธ์ ของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร  
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บทท ี5 
สรุปผลการวิจัย การอภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

การพฒันาตวับ่งชีความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบ ของคณะดริุยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร มีขนัตอนการดําเนินการวิจยั 3 ขนัตอน คือ ขนัตอนที 1 การศกึษาแนวคิด
ทฤษฎีและการวิจยัเอกสาร เพือให้ได้สารสนเทศเกียวกบัตวับง่ชีความเสียงในการบริหารงานเชิง
ระบบ ขันตอนที 2 การวิจัยอนาคตแบบ EDFR เพือให้ได้แนวโน้มตัวบ่งชีความเสียงในการ
บริหารงานเชิงระบบโดยผู้วิจยัคดัเลือกแนวโน้มทีเป็นไปได้ในระดบัมากขนึไป กล่าวคือ แนวโน้มที
มีค่ามัธยฐานตงัแต่ 3.5 ขึนไป และแนวโน้มทีมีความสอดคล้องกันของความเห็นของกลุ่มผู้ ให้
ข้อมูลหลกั ทีมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1.5 รวมไปถึงแนวโน้มทีมีระดบัคะแนนตวับ่งชี
ความเสียงทีมีคา่ร้อยละ 85 ขนึไป มาเขียนแนวโน้มตวับง่ชีความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบ
ของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร และ ขนัตอนที 3 การวิเคราะห์ความสอดคล้องเชิง
เนือหาของตวับ่งชีความเสียงกับเทคนิคการวิจยัอนาคตแบบ EDFR โดยใช้ฟลีสแคปปา (Fleiss 

Kappa) โดยผู้วิจยัจะนําเสนอผลการวิจยัตามลําดบัคือ สรุปผลการวิจยั  อภิปรายผลการวิจยั และ
ข้อเสนอแนะ 

 

1. สรุปผลการวิจัย  
1.1 สรุปผลการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและการวิจัยเอกสาร 

ผู้วิจยัศกึษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้องเพือวิเคราะห์องค์ประกอบการพฒันา
ตวับง่ชีความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร โดย
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนือหา จําแนกประเด็นและกําหนดขอบเขตตวับ่งชีความเสียงออกเป็น  4 

ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจยันําเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้าน
ผลผลิต และผลลพัธ์ (Output and Outcome) นํามารวมเป็นกรอบการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูหลกั
และใช้เป็นกรอบในการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักแบบมีโครงสร้าง (การทํา EDFR ครังที 1)

ประกอบด้วย ความเสียงการบริหารงานจํานวน 4 ด้าน ดงันี 
ด้านที 1 ด้านบริบท (Context) ประกอบด้วยแนวโน้มย่อย 7 ข้อ คือ ด้านการ

เปลียนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายสาธารณะ  ด้านการเปลียนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยี ด้านภัยธรรมชาติ ด้านการเปลียนแปลงทางการเมือง ด้านภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
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ด้านการเปลียนแปลงทางสงัคม และด้านภาวะการแขง่ขนั 

ด้านที 2 ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) ประกอบด้วยแนวโน้มย่อย 7 ข้อ คือ ด้าน
บุคลากรและนกัศึกษา ด้านการเงินและงบประมาณ ด้านแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการศึกษา 
อุปกรณ์การเรียนการสอน และเครืองมือการทํางาน  ด้านการกําหนดนโยบาย กลยุทธ์ และการ
วางแผน ด้านการจดัองค์การ ด้านการนํา และด้านการควบคมุ 

ด้านที 3 ด้านกระบวนการ (Process) ประกอบด้วยแนวโน้มย่อย 10 ข้อ ด้าน
การกํากับมาตรฐานการดําเนินงานของหลักสูตร  ด้านการเรียนการสอน ด้านการให้บริการแก่
นกัศกึษาและกิจกรรมพฒันานกัศกึษา ด้านการวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ ด้าน
การบริการวิชาการแก่สงัคม ด้านการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมด้านระบบบริหารความเสียง ด้าน
การประกนัคณุภาพการศกึษา ด้านการพฒันาคณะเข้าสู่มาตรฐานระดบั ชาติและนานาชาติ และ
ด้านการปฏิบตัติามกฎหมายและกฎระเบียบ 

ด้านที 4 ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcome) ประกอบด้วย
แนวโน้มย่อย 5 ข้อ ด้านคณุภาพบณัฑิต ด้านโครงการกิจกรรม ด้านการวิจยั งานสร้างสรรค์และ
ผลงานทางวิชาการ ด้านภาพลกัษณ์และชือเสียงองค์การ และด้านความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
นกัศกึษา และบคุลากร 

1.2 สรุปผลการวิเคราะห์แนวโน้มจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก หรือ EDFR 
รอบท ี1 

ผู้วิจยัได้ดําเนินการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูหลกัจํานวน 17 ท่าน ก่อนการสมัภาษณ์
ผู้วิจยัได้สอบถามถึงแนวโน้มหลกัทงั 4 ด้านว่าผู้ ให้ข้อมลูหลกัเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร ผลคือผู้ ให้
ข้อมูลหลัก 16 ท่าน เห็นว่าแนวโน้มทงั 4 ด้านครอบคลุมทุกด้านของตวับ่งชีความเสียงในการ
บริหารงานเชิงระบบ สว่นอีก 1 ทา่นเห็นวา่คอ่นข้างครอบคลมุ ผลการวิเคราะห์แนวโน้มทีเป็นไปได้
ของตวับง่ชีความเสียง ในการบริหารงานเชิงระบบของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกั 17 ท่าน ในกระบวนการการวิจยัอนาคตแบบ EDFR รอบแรก 
สามารถสรุปเป็นรายด้าน 4 ด้านได้ดงันี 

ด้านท ี1 ด้านบริบท (Context) ประกอบด้วยแนวโน้มยอ่ย 7 ข้อ คือ  
ด้านการเปลียนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายสาธารณะ  ผู้ ให้

ข้อมลูหลกั มีความเห็นว่าแนวโน้มตวับง่ชีความเสียงทีมีโอกาสเป็นไปได้ มีจํานวน 17 ตวับง่ชี คือ 
1. กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัใหม่ ไม่สอดคล้องกบับริบททางสงัคม วฒันธรรม และวิธีการทํางาน 
2. กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัใหม่ ไม่มีความชัดเจนแน่นอนเพียงพอทีจะนํามาบงัคบัใช้ 3. กฎ 
ระเบียบ และข้อบงัคบัใหม่ มีความซบัซ้อนและขดัแย้งกันเอง 4. ไม่มีการทดลองใช้กฎ ระเบียบ 



180 

 

  

และข้อบงัคบัใหม ่เพือรับรู้สภาพปัญหาทีอาจเกิดขนึก่อนการนําไปบงัคบัใช้จริง 5. การประกาศใช้
นโยบาย กฎหมาย หรือระเบียบใหม่ ไม่บงัคบัใช้ให้เป็นระบบเดียวกนัทงัประเทศ 6. การเปลียนแปลง
กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบั บอ่ยเกินไป 7. เข้าใจกฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัใหม่ของบคุลากร 8. การ
ยอมรับและปฏิบตัติามกฎ ระเบียบและข้อบงัคบัใหมข่องบคุลากร 9. กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัใหม่
เพิมภาระงานและขนัตอนการทํางานให้กบับคุลากร 10. การบงัคบัใช้กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัใหม ่
11. นโยบายของรัฐบาลทางด้านสร้างสรรค์ไม่คงทีและไม่ต่อเนือง 12. ทิศทางการประเมิน
การศกึษาและบทบาทหน้าทีของ สมศ. ทีมีผลกระทบตอ่การทํางานของคณะ 13. การเปลียนแปลง
เกณฑ์การพิจารณาอนมุตัิกองทนุเงินให้กู้ ยืมเพือการศกึษา (กยศ.) 14. นโยบายการออกนอกระบบ
ของรัฐบาล 15. นโยบายการพฒันาสภาพแวดล้อมทางการศกึษาของมหาวิทยาลยั (City Campus) 

มีผลตอ่แผนดําเนินงาน การบริหารจดัการ การจดัสรรทรัพยากรทางการบริหารของคณะ  และการ
ตดัสินใจเข้าศึกษาต่อในคณะฯ 16. การเปลียนแปลงกฎ ระเบียบ และข้อบงัคบั มีผลกระทบต่อ
แผนทีวางไว้ การวางแผนในอนาคต และทิศทางการพัฒนา  และ 17. การพิจารณาว่าอะไรคือ
นโยบาย และอะไรคือกฎหมาย เพราะนโยบายยงัไมใ่ชก่ฎหมายไมจํ่าเป็นต้องนํามาปฏิบตัก็ิได้  

ด้านการเปลียนแปลงทางด้านเทคโนโลยี  ผู้ ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นว่า
แนวโน้มตวับ่งชีความเสียงทีมีโอกาสเป็นไปได้  มีจํานวน 15 ตวับ่งชี คือ 1. ระบบเทคโนโลยี
สมยัใหม่ยงัไม่มีเสถียรภาพเพียงพอ 2. ความง่ายในการใช้งานเทคโนโลยีสมยัใหม่ 3. การยอมรับ
การเปลียนแปลงทางเทคโนโลยีของบคุลากร 4. ความรู้ ความเข้าใจ และศกัยภาพของบคุลากรใน
การใช้งานเทคโนโลยีสมยัใหม่ 5. ความรู้ ความเข้าใจ และศกัยภาพของบุคลากรในการใช้งาน
เทคโนโลยีในวิชาชีพ 6. ความรู้ ความเข้าใจ และศกัยภาพของบุคลากรผู้ดแูลระบบเทคโนโลยี 7. 
บคุลากรนําความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมาใช้เพือประโยชน์ต่อคณะ  8. การกระจายอํานาจ
การใช้เทคโนโลยีภายในคณะ 9. จริยธรรมการใช้เทคโนโลยี 10. ความพร้อมของคณะในการ
เปลียนแปลงทางเทคโนโลยี 11. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทําให้อปุกรณ์และโปรแกรมทีคณะ
มีอยู่ล้าสมยั 12. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีสามารถรองรับการเปลียนแปลงทางเทคโนโลยีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 13. การเปลียนแปลงทางเทคโนโลยีการสือสาร มีผลกระทบตอ่รูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์ของคณะ 14. การเปลียนแปลงทางเทคโนโลยี มีผลกระทบตอ่งบประมาณในการ
ดําเนินงานของคณะ และ 15. การออกแบบระบบสารสนเทศเพือการศึกษาทีมีการศึกษาความ
ต้องการของหนว่ยงานภายในมหาวิทยาลยัอยา่งรอบด้าน 

ด้านภัยธรรมชาติ ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นว่าแนวโน้มตวับง่ชีความเสียงทีมี
โอกาสเป็นไปได้ มีจํานวน 10 ตวับง่ชี คือ 1. ภยัธรรมชาติสร้างความเสียหายตอ่ระบบเทคโนโลยี
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สารสนเทศ 2. ความสามารถในการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในพืนทีประสบภัย  3. ภัย
ธรรมชาติทําให้การดําเนินงานของคณะล่าช้าหรือหยดุชะงกั 4. การสินเปลืองงบประมาณในการ
ป้องกนัและแก้ไขผลกระทบจากภยัธรรมชาติ 5. งบประมาณทีได้รับสนบัสนนุจากรัฐบาลมีความ
ล่าช้าหรือลดลง 6. ภยัธรรมชาติมีผลกระทบตอ่การเปลียนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ 7. นําท่วม 
8. โลกร้อน 9. ฟ้าผา่ และ 10. ความพร้อมรับมือกบัภยัธรรมชาตทีิอาจเกิดขนึ 

ด้านการเปลียนแปลงทางการเมือง ผู้ ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นว่าแนวโน้ม
ตวับง่ชีความเสียงทีมีโอกาสเป็นไปได้ มีจํานวน 4 ตวับง่ชี คือ 1. ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง
ทําให้นโยบายตา่งๆ ไมมี่ความตอ่เนือง 2. การชมุนมุประท้วงรัฐบาลมีผลกระทบตอ่การดําเนินงาน
ของคณะ 3. ภาวะการเมืองทีไม่มนัคงส่งผลให้เศรษฐกิจสงัคมไม่มนัคง และ 4. การเปลียนแปลง
ทางการเมือง มีผลกระทบตอ่การกําหนดนโยบายทางการศกึษา 

ด้านภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ ผู้ ให้ข้อมูลหลกัมีความเห็นว่าแนวโน้มตวับ่งชี
ความเสียงทีมีโอกาสเป็นไปได้  มีจํานวน 9 ตัวบ่งชี คือ 1. ภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อ
งบประมาณในการบริหารจดัการของคณะ 2. ภาวะเศรษฐกิจทําให้งบประมาณทีเคยได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกลดลง 3. ภาวะเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อการได้งานทําของ
นกัศกึษา 4. ภาวะเศรษฐกิจมีผลกระทบตอ่นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล 5. ภาวะเศรษฐกิจมี
ผลกระทบต่อนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนทางด้านศิลปวัฒนธรรม 6. ภาวะเศรษฐกิจมี
ผลกระทบตอ่คณุภาพชีวิตและจิตใจของบคุลากร 7. ภาวะเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อความนิยมทาง
ดนตรีของคนในสงัคม 8. ภาวะเศรษฐกิจมีผลกระทบตอ่ความมนัคงของการคลงัของคณะ และ 9. 
ภาวะเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อความสามารถในการจัดหาสิงอํานวยความสะดวกและการ
จดับริการแก่นกัศกึษา 

ด้านการเปลียนแปลงทางสังคม ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นว่าแนวโน้มตวับง่ชี
ความเสียงทีมีโอกาสเป็นไปได้ มีจํานวน 10 ตวับ่งชี คือ 1. การเปลียนโครงสร้างประชากรไปสู่
สงัคมผู้สงูอายุ 2. ความไม่ปลอดภยัและแหล่งอบายมขุโดยรอบมหาวิทยาลยั 3. พฤติกรรมการใช้
ชีวิตตามคา่นิยมทางสงัคมของนกัศึกษา 4. การเสพติดสือออนไลน์ของนกัศกึษา 5. การตระหนกั
ถึงความเปลียนแปลงทางสังคมของบุคลากร 6. การเปลียนแปลงของตลาดแรงงานและความ
ต้องการของสังคม 7. การเปลียนแปลงทางสังคมมีผลกระทบต่อความนิยมทีมีต่อดนตรีใน
สงัคมไทย 8. การรับรู้ภาพลกัษณ์ของศิลปินและนกัดนตรี 9. ความแตกต่างระหว่างวยัของผู้สอน
และผู้ เรียน และ 10. การผลิตบณัฑิตเพือตอบสนองความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน
เพียงด้านเดียวโดยอาจละเลยบทบาทในการเป็นผู้ ชีนําสงัคม 
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ด้านภาวะการแข่งขัน ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นว่าแนวโน้มตวับง่ชีความเสียง
ทีมีโอกาสเป็นไปได้ มีจํานวน 13 ตวับ่งชี คือ 1. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร  2. 
จุดเด่นและความหลากหลายของหลักสูตร 3. จุดเด่นของสถาบนัและคณะ 4. ความสามารถใน
การใช้ภาษาของบคุลากรและนกัศึกษา 5. การลงทนุด้านการตลาดทีดี 6. ภาวะการแข่งขนัทําให้
ต้องพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและคุณภาพการให้บริการ 7. ภาวะการแข่งขันทําให้ไม่เกิดความ
ร่วมมือกบัหนว่ยงานภายนอก 8. การดงึนกัศกึษาทีมีคณุภาพเข้ามาศกึษา 9 การรักษาอาจารย์ทีมี
ความรู้ ความสามารถและมีชือเสียงให้อยู่กับคณะ 10. การเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียม
การศกึษา 11. คณุภาพ ชือเสียง และภาพลกัษณ์ของสถาบนั บคุลากร นกัศกึษาและบณัฑิต 12. 
การเปรียบเทียบภาวะการได้งานทําและอัตราค่าตอบแทน และ  13. การจัดตงัศูนย์สอบเทียบ
ทางด้านดนตรีในประเทศ 

ด้านท ี 2 ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) ประกอบด้วยแนวโน้มยอ่ย 7 ข้อ คือ  
ด้านบุคลากรและนักศึกษา ผู้ ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นว่าแนวโน้มตัวบ่งชี

ความเสียงทีมีโอกาสเป็นไปได้ มีจํานวน 10 ตวับง่ชี คือ 1. เกณฑ์และมาตรฐานการรับนกัศกึษาทีมี
คณุภาพ 2. ความคาดหวงัของนกัศึกษาทีมีต่อหลกัสูตร 3. จํานวนผู้สมคัรเข้าศึกษาต่อลดลง 4. 
คณุภาพ ความสามารถ ศกัยภาพและชือเสียงของบุคลากร  5. ทกัษะและความสามารถในการ
ทํางานทางวิชาการ และประสบการณ์วิชาชีพความเป็นครู 6. บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุที
ใกล้เคียงกัน มีผลกระทบต่อการถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของพนักงานทีจะ
เกษียณอายุ 7. สดัส่วนระหว่างอาจารย์ต่อจํานวนนกัศึกษา 8. บุคลากรสายสนบัสนุนทีมีหน้าที
ให้บริการนักศึกษาโดยตรงและประสานงานการจัดกิจกรรมมีจํานวนน้อยเกินไป  9. คุณภาพ 
ความสามารถ ศกัยภาพและทศันคติของนกัศกึษาและ 10. ความเสียสละ (Commitment) ในการ
ทํางานให้คณะของนกัศกึษาและบคุลากร 

ด้านการเงินและงบประมาณ ผู้ ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นว่าแนวโน้มตวับ่งชี
ความเสียงทีมีโอกาสเป็นไปได้ มีจํานวน 9 ตวับง่ชี คือ 1. ความสามารถในการหารายได้ตามแผนที
วางไว้ 2. การบริหารจดัการงบประมาณทีมีประสิทธิภาพ 3. การวางแผนงบประมาณด้านบคุลากร
ในระยะยาว เพือให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ 4. ความสมดลุ ระหว่างงบประมาณด้านบคุลากรกบัคา่ใช้จ่ายด้านอืนๆ  5. ความสมดลุ
ของการจัดสรรงบประมาณในแต่ละด้าน  6. การพึงพารายได้จากแหล่งเดียว  7. วิสัยทัศน์หรือ
นโยบายในการหารายได้จากภายนอก 8. สภาพคลอ่งทางการเงิน และ 9. เงินทนุสํารอง 

ด้านแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน 
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และเครืองมือการทาํงาน ผู้ ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นว่าแนวโน้มตวับ่งชีความเสียงทีมีโอกาส
เป็นไปได้มีจํานวน 17 ตวับง่ชี คือ 1. ความสามารถในการจดัหาครุภณัฑ์ทีมีมาตรฐานในราคาที
เหมาะสม 2. ความพร้อม ความเพียงพอของทรัพยากรสารสนเทศ อปุกรณ์การเรียนและเครืองดนตรี
ทีตรงตามความต้องการของนกัศกึษา 3. ความพร้อม ความเพียงพอของสถานทีในการจดัการเรียน
การสอน 4. ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมทางการศึกษา  5. ความปลอดภัยของอาคาร 6. 
การบริหารจดัการทรัพยากร 7. การดแูลรักษาทรัพยากร 8. นโยบายและแผนการจดัหา รักษาดแูล 

และทดแทนอปุกรณ์และเครืองดนตรีทีเสือมสภาพ 9. อปุกรณ์และเครืองดนตรีเสือมสภาพเกินกว่า
ทีคาดการณ์ไว้ 10. ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการห้องซ้อมดนตรี 11. นกัศึกษาใช้ประโยชน์
จากทรัพยากร สวัสดิการและบริการต่างๆ  ทีคณะและมหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ได้อย่างคุ้มค่า 12. 
ระบบป้องกนัการสญูหายของทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมดุ 13. ความเสียหายของเครืองดนตรี
ทีเกิดจากการใช้งาน 14. เสียหายของเครืองดนตรีทีเกิดจากการขนย้าย 15. บคุลากรสนบัสนนุการ
ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีการสอนในห้องเรียน 16. ความรู้ ความสามารถของบุคลากรในการดูแล
รักษาอปุกรณ์และเครืองดนตรีทางการศกึษา และ 17. การใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนร่วมกนั
ระหวา่งสาขาวิชาน้อยเนืองจากเป็นสาขาเฉพาะทาง ทําให้มีคา่ใช้จา่ยในการจดัหาอปุกรณ์สงู 

ด้านการกาํหนดนโยบาย กลยุทธ์และการวางแผน ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็น
ว่าแนวโน้มตวับง่ชีความเสียงทีมีโอกาสเป็นไปได้ มีจํานวน 13 ตวับง่ชี คือ 1. การมีส่วนร่วมของ
บคุลากรทกุระดบัในการกําหนดนโยบาย การจดัทํากลยทุธ์และแผนการดําเนินงาน 2. การศกึษา
ความต้องการจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้านเพือนํามาพัฒนาและจัดทําแผนกลยุทธ์  3. 
การกําหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ทีมีประสิทธิภาพ 4. ความสอดคล้องระหว่างนโยบาย
ของคณะกบับริบทภายนอก 5. กําหนดนโยบายและการวางแผนให้มีความสมดลุระหว่างการผลิต
บณัฑิตทีมีคณุภาพกบัความสามารถในการจดัหางบประมาณ 6. การบรูณาการองค์ความรู้ร่วมกนั
ระหว่างสาขาวิชาภายในองค์กร 7. ความรู้ ความเข้าใจของผู้บริหารในการกําหนดนโยบายและ
การวางแผน 8. การเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหาร  9. ความสามารถในการนําแผนไป
ปฏิบตัิ 10. ความสามารถในการติดตามผลการดําเนินงาน 11. การวางแผนกลยทุธ์จากข้อมลูทีจริง 
ครบถ้วนและสมบรูณ์ 12. ความเหมาะสมของการกําหนดทิศทางในการพฒันาหลกัสตูรและการ
เปิดหลกัสตูรใหม่กบัข้อจํากดัด้านสถานที และ 13. การกําหนดกลยทุธ์ในการประชาสมัพนัธ์และ
การแนะแนวการศกึษา 

ด้านการจัดองค์การ ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นว่าแนวโน้มตวับง่ชีความเสียงที
มีโอกาสเป็นไปได้ มีจํานวน 16 ตวับง่ชี คือ 1. โครงสร้างการบริหารงานทีเหมาะสมกบัสภาพการ
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แข่งขนัและสอดคล้องกับแผนการทํางาน 2. นโยบายในการจดัการองค์กรให้เป็นไปตามระบบที
วางไว้ 3. การสรรหาและการคดัเลือกบคุลากรทีมีคณุภาพ มีความรู้ ความสามารถและทกัษะตรง
ตามตําแหน่งงาน และเข้ากบัวฒันธรรมองค์กร 4. ความเหมาะสมในการกําหนดหน้าทีรับผิดชอบ 
การมอบหมายภาระงาน และปริมาณงาน 5. ทศันคติของบคุลากรในการทํางานร่วมกนั 6. ความ
สร้างสรรค์จนแทบไม่มีขีดจํากัด 7. ความเหมาะสมของค่าตอบแทน 8. วัฒนธรรมองค์กร 9. 
ประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานบุคคล 10. การยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายในการ
บริหารงานบุคคล 11. ความเหมาะสมในการให้อิสระในการปฏิบตัิงาน 12. กระบวนการสรรหา
และคัดเลือกผู้ ดํารงตําแหน่งทางการบริหาร  13. ระบบการทดแทนงานหรือการสับเปลียน
หมนุเวียนงาน (Rotate) 14. คูมื่อและขนัตอนการปฏิบตัิงาน 15. ความร่วมมือและความสามคัคี
ในการปฏิบตังิาน และ 16. การตระหนกัถึงความสําคญัในการพฒันาตําแหนง่ทางวิชาการ 

ด้านการนํา ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นว่าแนวโน้มตวับง่ชีความเสียงทีมีโอกาส
เป็นไปได้ มีจํานวน 5 ตวับง่ชี คือ 1. ความสามารถในการสร้างความเชือมนัในตวัผู้ นําและการสร้าง
แรงจงูใจในการทํางาน 2. การนําโดยไม่ตดัสินชีขาด 3. ช่องทางการสือสารเพือสร้างความเข้าใจที
ชดัเจนระหวา่งบคุลากรในองค์กร 4. การกระจายอํานาจและการมอบอํานาจในการบริหาร และ 5. 
ความรู้ความสามารถ และวิสยัทศัน์ของผู้บริหาร 

ด้านการควบคุม ผู้ ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นว่าแนวโน้มตวับ่งชีความเสียงทีมี
โอกาสเป็นไปได้ มีจํานวน 13 ตวับง่ชี คือ 1. ระบบฐานข้อมลูข้อสอบหรือคลงัข้อสอบ 2. ระบบการ
ตรวจสอบมาตรฐานของข้อสอบ 3. ระบบการแจ้งเตือนการดําเนินงาน ทําให้การดําเนินงานไม่แล้ว
เสร็จตามแผนทีกําหนดไว้ 4. การบริหารงานแบบ Top-Down 5. มาตรฐานในการกําหนดตวัชีวดั
การประเมินผลการปฏิบตัิงาน และความเท่าเทียมในการตรวจสอบหลกัฐานการดําเนินงาน 6. 
การตกลงภาระงานอย่างเป็นลายลกัษณ์ล่วงหน้าเพือสามารถปฏิบตัิงานได้ตรงตามเป้าหมาย  7. 
ความรู้ ความเข้าใจของผู้ประเมินผลการปฏิบตัิงาน ทีมีต่อภาระงานของบุคลากรผู้ ได้รับการ
ประเมิน 8. ระบบประเมินบคุลากรแบบ 360 องศา เพือให้ได้ข้อมลูอย่างรอบด้าน 9. การกําหนด
มาตรฐานการปฏิบตังิานระหวา่งฝ่ายงานทีแตกตา่งกนั 10. การควบคมุ กํากบัให้ปฏิบตัิตามระบบ
การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 11. การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานอย่างเป็น
ระบบและต่อเนือง 12. การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานทีมีความยืดหยุ่น  และ 
13. ระบบฐานข้อมลูในการตดิตามการดําเนินงานทีให้ข้อมลูอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจบุนั 

ด้านท ี3 ด้านกระบวนการ (Process) ประกอบด้วยแนวโน้มยอ่ย 10 ข้อ คือ  
ด้านการกาํกับมาตรฐานการดาํเนินงานของหลักสูตร ผู้ ให้ข้อมูลหลักมี
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ความเห็นวา่แนวโน้มตวับง่ชีความเสียงทีมีโอกาสเป็นไปได้ มีจํานวน 12 ตวับง่ชี คือ 1. หลกัสตูรมี
ความยืดหยุ่นสามารถเปลียนแปลงเพือพฒันาบณัฑิตให้มีทกัษะตรงตามความต้องการของตลาด
ทีเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 2. ความเข้าใจในหลกัสตูร 3. การสือสารและอธิบายให้บคุลากรใน
องค์กรเข้าใจและปฏิบตัิตามมาตรฐานหลักสูตร  4. ความรู้ ความเข้าใจเกียวกับมาตรฐานและ
กระบวนการกํากบัมาตรฐานหลกัสตูร 5. การยอมรับมาตรฐานและกระบวนการกํากบัมาตรฐาน
หลกัสตูร 6. การจดัสรรทรัพยากรให้มีการดําเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานหลกัสตูร  7. การนําผล
ประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึนอย่างต่อเนือง  8. จํานวนและ
คุณสมบตัิของอาจารย์ตามมาตรฐานหลักสูตร  9. จํานวนภาระงานของอาจารย์ทีปรึกษาตาม
มาตรฐานหลกัสตูร 10. การปรับปรุงหลกัสตูรตามกรอบเวลาทีกําหนด 11. ความเชือมโยงของแตล่ะ
หลกัสตูรมีน้อยเกินไป ทําให้สินเปลืองทรัพยากรในการดําเนินงาน และ 12. มาตรฐานหลกัสตูรที
เน้นวิชาการด้านอืนนอกเหนือจากการปฏิบตัิเครืองมือเอกอาจทําให้บางสาขาวิชาขาดความโดดเด่น
ด้านเครืองมือ 

ด้านการเรียนการสอน ผู้ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นวา่แนวโน้มตวับง่ชีความเสียง
ทีมีโอกาสเป็นไปได้ มีจํานวน 18 ตวับ่งชี คือ 1. กระบวนการเรียนการสอนสามารถส่งเสริมให้
นักศึกษาเกิดทักษะตรงตามเป้าประสงค์ของหลักสูตร  2. การเรียนการสอนได้สอดแทรก
คณุลกัษณะอืนๆ ครบถ้วนตามทีคณุลกัษณะบณัฑิตทีพึงประสงค์ของการอดุมศกึษา 3. การกระตุ้น
ให้นักศึกษาเรียนรู้และค้นคว้าด้วยตนเอง  4. มาตรฐานผู้ สอน 5. ความใส่ใจของผู้ สอนและ
นักศึกษา 6. ความสามารถพืนฐานของนักศึกษา 7. ระเบียบวินัยในการสอนของอาจารย์ 8. 
ระเบียบวินยัในการเรียนและการฝึกซ้อมของนกัศึกษา  9. คณุภาพการเรียนการสอน 10. ความ
เหมาะสมของจํานวนชัวโมงเรียนและรายวิชาทีเปิดสอน 11. นกัศึกษาสนใจและให้ความสําคญั
เฉพาะการเรียนวิชาปฏิบตัิเครืองดนตรี 12. ความสนใจกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยั
และคณะของนักศึกษา 13. การเปิดสอนรายวิชาให้ครบถ้วนตามทีระบุไว้ในหลักสูตร  เพือให้
สอดคล้องกบัความต้องการของนกัศกึษา 14. ระบบการรายงานผลการศกึษาให้ผู้ปกครองทราบ
อยา่งตอ่เนือง 15. พฤติกรรมการใช้ชีวิตของนกัศกึษาส่งผลตอ่พฤติกรรมการเรียนและประสิทธิผล
ทางการศกึษา 16. นกัศกึษาพ้นสภาพความเป็นนกัศกึษา 17. ระบบการกํากบัติดตามกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย์พิเศษ และ 18. ความพร้อมของสถานที สาธารณูปโภค วัสดุ
อปุกรณ์การเรียนการสอน และเครืองดนตรี มีผลตอ่ประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอน 

ด้านการให้บริการแก่นักศึกษาและกิจกรรพัฒนานักศึกษา ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมี
ความเห็นว่าแนวโน้มตวับ่งชีความเสียงทีมีโอกาสเป็นไปได้  มีจํานวน 17 ตวับ่งชี คือ 1. การให้
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ความสําคญัของผู้บริหารตอ่การจดักิจกรรมพฒันานกัศกึษา 2. การให้ความสําคญัของอาจารย์ตอ่
การจดักิจกรรมพฒันานกัศกึษา 3. การมีสว่นร่วมของนกัศกึษาในการวางแผนกิจกรรมและการจดั
กิจกรรม 4. ความเหมาะสมของกระบวนการพิจารณาจดัสรรทนุการศกึษาแก่นกัศกึษา 5. การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับศิษย์เก่า เพือพัฒนาคณะ นักศึกษา และบณัฑิต 6. การจัดกิจกรรม
พฒันานกัศึกษาอย่างทวัถึงและสอดคล้องกับความต้องการทีแท้จริง  7. การจดักิจกรรมพฒันา
นกัศึกษาให้ได้ผลลพัธ์ตรงตามวตัถุประสงค์ 8. ความรู้และประสบการณ์ของวิทยากรในการจดั
กิจกรรมเพือพฒันานกัศกึษา 9. การจดักิจกรรมแนะแนวการประกอบอาชีพเพือเตรียมความพร้อม
ในการทํางานให้นกัศึกษาทีสอดคล้องกับสภาพการหางานในตลาดแรงงาน  10. สภาพแวดล้อม
ทางการศึกษา ทีมีการจัดการเรียนการสอนหลายทีส่งผลกระทบต่อการทํากิจกรรมร่วมกันของ
นกัศกึษาระหว่างสาขาวิชาภายในคณะ 11. ความเหมาะสมของจํานวนกิจกรรมกบัระยะเวลาใน
การเรียน 12. กิจกรรมทีเปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้แสดงดนตรีเพือเพิมทกัษะและประสบการณ์การ
แสดงดนตรี 13. อุบตัิเหตจุากการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษานอกสถานที  14. ความเหมาะสม
ของนโยบายการให้บริการนกัศกึษา ระหว่างการจดักิจกรรมกบัการให้บริการด้านอืนๆ 15. ระบบ
อาจารย์ทีปรึกษาทีมีประสิทธิภาพ 16. ประสิทธิภาพในการให้บริการนกัศกึษา และ 17. ความพร้อม
ของสถานทีจดักิจกรรม การใช้ชีวิตในรัวมหาวิทยาลยัและสิงอํานวยความสะดวก 

ด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ ผู้ ให้ข้อมูลหลักมี
ความเห็นวา่แนวโน้มตวับง่ชีความเสียงทีมีโอกาสเป็นไปได้ มีจํานวน 21 ตวับง่ชี คือ 1. การพฒันา
ศกัยภาพด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ  2. ระบบการบริการฐานข้อมูล
สนบัสนนุงานวิจยัแบบ One Stop Service 3. เจ้าหน้าทีบริการและแนะนําเพือให้เข้าถึงข้อมลูที
ต้องการสร้างสรรค์ผลงาน 4. การให้สําคญักบัการวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการของ
ผู้บริหาร 5. การให้สําคญักับการวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์  6. 
ความรู้ความเข้าใจของบคุลากรในการทําผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์  และผลงานทางวิชาการ 7. 
ประสบการณ์และทกัษะของบคุลากรในการทําผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ 
8. การตระหนกัถึงบทบาทหน้าทีของบคุลากรในการทําผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทาง
วิชาการ 9. ทกัษะของบคุลากรในการเขียนงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ 10. 
ศกัยภาพของบคุลากรผู้ ทําผลงาน 11. ความสมดลุระหว่างภาระงานสอนกบัการทําผลงาน วิจยั 
งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ 12. การให้ความสําคญัของสงัคมและบริบทภายนอกทีมี
ตอ่งานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ 13. ความเพียงพอของแหล่งทนุและเครือข่าย
การวิจยัจากหน่วยงานภายนอก 14. ความเหมาะสมของขนัตอนการพิจารณาอนมุตัิโครงการวิจัย
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และงานสร้างสรรค์ 15. ระยะเวลาในการเบิกจ่ายเงินจากมหาวิทยาลยักลบัมาสู่โครงการวิจยั  16. 
ระบบการประเมินผลการปฏิบตังิานของบคุลากรทีมีผลบงัคบัใช้ตอ่การทํางานวิจยั งานสร้างสรรค์ 
และผลงานทางวิชาการ 17. ผลงานวิจัยทีเกียวข้องมีไม่มากพอทีจะเป็นตวัอย่างเพือให้มีการ
ค้นคว้าเพิมเติม 18. ระบบสารสนเทศเพือการบริหารงานวิจยั 19. ศนูย์ให้คําปรึกษาหรือพีเลียง
สําหรับนกัวิจยัรุ่นใหม่หรือบุคลากรทีไม่มีประสบการณ์ในการทําผลงาน  20. นิยามของงานวิจยั 
งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการไม่ชัดเจน  และ 21. งานวิจัยและผลงานทางวิชาการไม่
สอดคล้องกบัธรรมชาตขิองคณะวิชาทางด้านดนตรี 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ผู้ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นว่าแนวโน้มตวับง่ชี
ความเสียงทีมีโอกาสเป็นไปได้ มีจํานวน 12 ตวับง่ชี คือ 1. การให้ความรู้ด้านวิชาการทีถกูต้องแก่
สงัคม 2. ผู้บริหารและอาจารย์จดัโครงการบริการวิชาการโดยคํานึงถึงความต้องการของสงัคม  3. 
โครงการบริการวิชาการแก่สงัคมส่วนใหญ่เป็นโครงการทีให้บริการแบบไม่หวงัผลเชิงธุรกิจ  ทําให้
ต้องใช้งบประมาณเงินรายได้คณะ 4. การสร้างเครือข่ายการจดักิจกรรมร่วมกับชุมชนภายนอก  
เพือส่งเสริมการแลกเปลียนเรียนรู้กับชุมชน  5. การให้บริการวิชาการแก่สังคมทีจะลดลง  6. 

โครงการบริการวิชาการข้ามศาสตร์ยังมีจํานวนน้อย  7. ประสิทธิภาพของระบบการพิจารณา
ข้อเสนอโครงการและการติดตามประเมินผลโครงการ 8. ระบบการประเมินผลการจดักิจกรรมที
สะท้อนผลกระทบ ความคุ้มทนุ ความคุ้มคา่ มลูคา่ และการตอบสนองความต้องการของสงัคม  9. 
นโยบายหรือแนวทางทีชดัเจนในการให้บริการวิชาการแก่สงัคม  10. การกําหนดกลุ่มเป้าหมายใน
โครงการยงัไม่ให้ความสําคญักบักลุ่มนกัเรียนทีจะเข้ามาศกึษาตอ่ภายในคณะ  11. การปรับปรุง
โครงการหรือการนําผลจากโครงการมาพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
อย่างจริงจงั และ 12. ความเพียงพอของงบประมาณทีจดัสรร มีผลกระทบต่อความหลากหลาย
ของรูปแบบโครงการและการครอบคลมุกลุม่เป้าหมายในวงกว้าง 

ด้านการทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม  ผู้ ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นว่าแนวโน้ม
ตวับ่งชีความเสียงทีมีโอกาสเป็นไปได้ มีจํานวน 9 ตวับ่งชี คือ 1. การส่งเสริมการ Cross - Over 

ดนตรีต่างวัฒนธรรมและส่งเสริมอตัลักษณ์เฉพาะของดนตรีท้องถินเพือส่งเสริมการแข่งขันเมือ
ออกสู่สากล 2. การรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านศิลปวฒันธรรมของคณะอย่างเป็นระบบ  เช่น การ
เก็บรักษาข้อมลูประวตัคิณะ และผู้ มีคณุปูการตอ่คณะฯ รวมถึงเหตกุารณ์สําคญัและกิจกรรมตา่งๆ 
ทีจัดขึน 3. การจัดสรรงบประมาณเพือให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน  4. การมีผลงานด้าน
ศิลปะและวฒันธรรมเป็นทียอมรับในระดบัชาติและนานาชาติ 5. ความสอดคล้องระหว่างดนตรี
สากลซึงเป็นวฒันธรรมของดนตรีตะวนัตก กับยุทธศาสตร์ของชาติและมหาวิทยาลยัโดยตรง  6. 
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นโยบายหรือแนวทางทีชัดเจนในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  7. งบประมาณสนับสนุนจาก
ภายนอกอาจลดลง 8. การให้ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรมทีถกูต้องแก่สงัคม และ 9. ความเพียงพอ
ของงบประมาณทีจดัสรรมีผลกระทบตอ่ความหลากหลายของรูปแบบโครงการและการครอบคลมุ
กลุม่เป้าหมายในวงกว้าง 

ด้านระบบบริหารความเสียง ผู้ ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นว่าแนวโน้มตวับ่งชี
ความเสียงทีมีโอกาสเป็นไปได้ มีจํานวน 9 ตวับง่ชี คือ 1. การสือสารและให้ความรู้แก่บคุลากรให้
ตระหนกัถึงความสําคญัของการบริหารความเสียง 2. ความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรเกียวกับ
ความเสียงในการปฏิบตัิงาน 3. การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดบัตงัแต่วางแผน ดําเนินการ  
สรุปผลและปรับปรุงผล 4. การมอบหมายผู้ รับผิดชอบหรือจดัตงัฝ่ายบริหารความเสียงโดยเฉพาะ  

5. การประเมินความเสียงอย่างรอบด้านและรัดกมุ 6. แผนบริหารความเสียงเน้นการป้องกนัหรือ
แก้ปัญหาในระยะสนั 7. การตระหนกัถึงความสําคญัของการบริหารความเสียง 8. ความเหมาะสม 
และประสิทธิภาพของกิจกรรมควบคมุ การตอบสนองความเสียง และวิธีจดัการความเสียง และ 9. 
การนําระบบบริหารความเสียงไปใช้ในการปฏิบตังิาน 

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ผู้ ให้ข้อมูลหลักมีความเห็นว่าแนวโน้ม
ตวับง่ชีความเสียงทีมีโอกาสเป็นไปได้ มีจํานวน 9 ตวับง่ชี คือ 1. การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการ
ทํางานประกนัคณุภาพการศกึษา 2. การตระหนกัถึงความสําคญัในการประกนัคณุภาพการศกึษา
ของบคุลากร 3. ยอมรับระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาของบคุลากร 4. ความรู้ ความเข้าใจใน
ระบบการประกันคณุภาพการศึกษาของบุคลากร 5. ความสอดคล้องระหว่างเกณฑ์การประกัน
คณุภาพการศกึษากบัธรรมชาตขิองวิชาชีพทางด้านดนตรี 6. ระบบการจดัเก็บเอกสารด้านประกนั
คุณภาพ 7. นําระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการปฏิบตัิงาน  8. ระบบทดแทน
บุคลากรทีจะมาทําหน้าทีด้านการประกันคณุภาพ และ 9. การคดัเลือกกรรมการประเมิน (Peer 

Review) 

ด้านการพัฒนาคณะเข้าสู่มาตรฐานระดับชาตแิละนานาชาต ิผู้ให้ข้อมลูหลกั
มีความเห็นว่าแนวโน้มตวับ่งชีความเสียงทีมีโอกาสเป็นไปได้  มีจํานวน 7 ตวับ่งชี คือ 1. ความ 
สามารถในการใช้ภาษาตา่งประเทศของบคุลากร 2. การเปิดหลกัสตูรสองภาษาหรือนานาชาติให้
เป็นไปตามแผน 3. การนําระบบการดําเนินงานด้านการประกนัคณุภาพการศกึษาในระดบัสากล
มาใช้ 4. Web Site และแผ่นพบัประชาสมัพนัธ์ของคณะทีมีความเป็นสากล  5. การสร้างความ
ร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบนัอืนๆ 6. ความพร้อมในการพฒันา เช่น การวางนโยบาย การ
วางแผนทีดี บุคลากร ทรัพยากรเครืองมืออุปกรณ์ เทคโนโลยีและสถานที  และ 7. ความเข้าใจ
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ภมูิศาสตร์ สงัคม ภาษา บริบทภายนอกประเทศ 

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ ผู้ ให้ข้อมูลหลกัมีความเห็นว่า
แนวโน้มตวับง่ชีความเสียงทีมีโอกาสเป็นไปได้ มีจํานวน 9 ตวับง่ชี คือ 1. การมีคูมื่อและขนัตอนที
ให้ความรู้เกียวกับกฎ ระเบียบของคณะและมหาวิทยาลยัในภาษาทีเข้าใจง่าย  2. ผู้บริหารและ
บคุลากรมีความรู้เท่าทนัและมีความเข้าใจกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้องกับการปฏิบตัิงาน  

3. ความเข้าใจในข้อบงัคบัทางการเงิน การปฏิบตัิตามขนัตอนมีความถกูต้องและใส่ใจ 4. ความ
เข้าใจในข้อบงัคบังานพสัด ุการปฏิบตัิตามขนัตอนมีความถกูต้อง 5. ประสิทธิภาพของบคุลากรใน
การปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบ 6. การยอมรับและปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ของบคุลากร 7. ความเหมาะสมของกฎหมายและกฎระเบียบ 8. กฎระเบียบทีเคร่งครัดทําให้ขาด
สภาพคล่องในการบริหารจดัการและการดําเนินงานในทกุระดบั  และ 9. การละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาของคณะ 

ด้านที 4 ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcome) ประกอบด้วยแนวโน้ม
ยอ่ย 5 ข้อ คือ  

ด้านคุณภาพบัณฑิต ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นว่าแนวโน้มตวับง่ชีความเสียงที
มีโอกาสเป็นไปได้ มีจํานวน 13 ตวับง่ชี คือ 1. ความรู้ ความสามารถในการปฏิบตัิงานตามความ
ต้องการของนายจ้างและตลาดแรงงานได้อย่างมีคณุภาพของนกัศกึษาและบณัฑิต 2. ความสามารถ
ในการปรับตวัให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรของสถานประกอบการของนักศึกษาและบณัฑิต 3. 
ความสามารถในการใช้ภาษาตา่งประเทศของนกัศกึษาและบณัฑิต  4. ความสามารถในการสอน 

การถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบของนกัศกึษาและบณัฑิต 5. การได้รับการยอมรับ ยกย่อง 

หรือได้รับรางวัลทีสะท้อนความรู้ความสามารถของนักศึกษาและบณัฑิต  6. ระเบียบวินัยของ
นกัศกึษาและบณัฑิต 7. วิธีการเข้าสงัคมของนกัศกึษาและบณัฑิต 8. ภาพลกัษณ์ ของนกัศกึษา
และบณัฑิต 9. จํานวนบณัฑิตทีได้งานทํา 10. ความมนัคงในการประกอบอาชีพ 11. การสําเร็จ
การศึกษาตรงตามระยะเวลาทีกําหนดในแผนการศึกษา  12. การควบคมุคณุภาพของหลกัสูตร 

และ 13. หลกัสตูรสอดคล้องกบัการเปลียนแปลงทางสงัคมและความต้องการของตลาดแรงงาน 

ด้านโครงการกิจกรรม ผู้ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นว่าแนวโน้มตวับง่ชีความเสียง
ทีมีโอกาสเป็นไปได้ มีจํานวน 7 ตวับง่ชี คือ 1. การประชาสมัพนัธ์กิจกรรมอย่างมืออาชีพ 2. ความ
คุ้มค่าและความคุ้มทุนของการจดักิจกรรมทีมีต่อทรัพยากรในการดําเนินงาน  3. ผลของการจดั
กิจกรรมทีส่งเสริมการรับรู้ของสังคมต่อองค์กร  4. การบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ
กิจกรรม 5. การนําผลของการจัดโครงการกิจกรรมไปใช้ประโยชน์  6. การให้บริการวิชาการ
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สามารถสร้างรายได้ให้แก่คณะ และ 7. การให้บริการวิชาการสามารถสร้างแรงจงูใจให้นกัเรียนเข้า
มาศกึษาตอ่ในคณะ 

ด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ  ผู้ ให้ข้อมูลหลักมี
ความเห็นว่าแนวโน้มตวับ่งชีความเสียงทีมีโอกาสเป็นไปได้  มีจํานวน 14 ตวับ่งชี คือ 1. จํานวน
ผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ 2. จํานวนผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และ
ผลงานทางวิชาการทีนําไปตีพิมพ์เผยแพร่ 3. จํานวนผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทาง
วิชาการทีนําไปใช้ประโยชน์ 4. การนําผลงานไปต่อยอดเพือเป็นองค์ความรู้ทีเป็นประโยชน์ต่อ
องค์กร นกัศกึษาและสงัคม 5. การนําผลงานไปตอ่ยอดในเชิงพาณิชย์และการประชาสมัพนัธ์  6. 
คณุภาพของผลงาน 7. ความหลากหลายความซบัซ้อนของผลงาน 8. ความรู้ ความเข้าใจของสงัคม
ทีมีต่อองค์ความรู้จากผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรี และความสามารถในการนําองค์ความรู้จาก
ผลงานไปใช้ประโยชน์ 9. การทําผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาทีกําหนด 10. เวทีในการเผยแพร่ผลงานมีน้อย 11. จํานวนบคุลากรทีทําผลงาน
และนําผลงานไปตีพิมพ์เผยแพร่ตอ่จํานวนบคุลากรทงัหมด 12. แหล่งรวบรวมและเผยแพร่ผลงาน
ของบคุลากรและนกัศกึษาทีสามารถเข้าถึงได้ง่าย 13. ผลลพัธ์ของงานไม่ถกูต้องหรือมีการชีนําจะ
นําความเข้าใจผิดมาสูส่งัคม และ 14. การนําผลงานเฉพาะบางสว่นไปใช้เพือหวงัผลประโยชน์  

ด้านภาพลักษณ์และชือเสียงองค์การ ผู้ ให้ข้อมูลหลกัมีความเห็นว่าแนวโน้ม
ตวับ่งชีความเสียงทีมีโอกาสเป็นไปได้มีจํานวน 10 ตวับ่งชี คือ 1. ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 2. 
ความจงรักภกัดีของบคุลากรตอ่องค์กร 3. ผลงานของนกัศกึษา 4. วิสยัทศัน์ในการสร้างภาพลกัษณ์
ของคณะอย่างเป็นมืออาชีพ 5. การประชาสมัพนัธ์และการสร้างแบรนด์ของคณะตอ่สาธารณชน 

6. การมีผู้ รับผิดชอบด้าน Crisis Analysis 7. ความรู้ ความสามารถ ภาพลักษณ์ ระเบียบวินัย  
คณุธรรม จริยธรรม ของบคุลากร นกัศกึษา และบณัฑิต 8. สถานทีจดัการเรียนการสอนทีแยกตวั
ออกมาจากคณะวิชาอืนในมหาวิทยาลยั ส่งผลตอ่ภาพลกัษณ์ของคณะ 9. ภาพลกัษณ์และชือเสียง
ของคณะมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียน การให้การสนบัสนุน ให้การยอมรับ การจ้างงาน และ
ความร่วมมือในด้านต่างๆ ความภาคภูมิใจในสถาบนัของตนเอง  และ 10. การนําภาพลักษณ์
ชือเสียงของคณะไปใช้ในทางทีก่อให้เกิดผลเสียหาย 

ด้านความพึงพอใจของผู้ปกครอง นักศึกษา และบุคลากร มีความเห็นว่า
แนวโน้มตวับ่งชีความเสียงทีมีโอกาสเป็นไปได้ มีจํานวน 15 ตวับ่งชี คือ 1. การตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวงัของนกัศกึษา บคุลากร และผู้ปกครอง 2. การชีแจงและทําความเข้าใจ
ถึงสิทธิประโยชน์ สวสัดกิาร และการให้บริการแก่นกัศกึษา 3. การสือสารและการเตรียมความพร้อม
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ของบคุลากรลว่งหน้าเพือรองรับการเปลียนแปลง 4. ผลสํารวจความพงึพอใจทีสะท้อนสภาพความ
เป็นจริง 5. การนําผลสํารวจความพึงพอใจ ไปใช้ผิดวตัถุประสงค์ก่อให้เกิดผลเสียต่อองค์กร  6. 
คณุภาพการบริหารจดัการด้านสาธารณูปโภค สถานที เครืองดนตรี การให้บริการ และจิตสํานึกใน
การให้บริการ 7. การรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น 8. ช่องทางการสือสารระหว่างคณะ บคุลากร
และนักศึกษา 9. ทัศนคติระหว่างบุคลากรและนักศึกษา 10. ความเท่าเทียมในการบงัคบัใช้
กฎระเบียบ หรือนโยบายในองค์กร 11. วิธีการสร้างแรงจงูใจในการปฏิบตัิหน้าที  12. เพือนร่วมงาน 

13. ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา 14. การบอกตอ่แบบปากตอ่ปาก และ 15. ความพึงพอใจของ
บคุลากรมีผลตอ่ประสิทธิผลในการปฏิบตังิาน 

1.3 สรุปผลการวิเคราะห์แนวโน้มจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักรอบที 2 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือ หรือ EDFR รอบท ี2 

ผลการวิเคราะห์แนวโน้มทีเป็นไปได้ของตวับ่งชีความเสียงในการบริหารงาน
เชิงระบบของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ด้วยกระบวนการวิจยัอนาคตแบบ EDFR 

รอบสอง จากผู้ ให้ข้อมูลหลัก 17 ท่าน โดยการตอบแบบสอบถามซึงมีลักษณะเป็นมาตรส่วน
ประมาณค่า 5 ช่วงคะแนน วิเคราะห์ข้อมูลทีได้จากแบบสอบถามเพือหาค่ามธัยฐาน (Median) 

และคา่พิสยัระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range หรือ Q3-Q1) เป็นรายข้อเพือพิจารณาเลือก
แนวโน้มทีเป็นไปได้ในระดบัมากขนึไป กล่าวคือ แนวโน้มทีมีคา่มธัยฐานตงัแต ่3.5 ขนึไป และเป็น
แนวโน้มทีมีความสอดคล้องกันของความคิดเห็นของกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลหลักทีมีค่าพิสัยระหว่าง
คลวอไทล์ไม่เกิน 1.5 เป็นตวับง่ชีความเสียงทีมีคา่ความถีร้อยละ 85 ขนึไป และได้วิเคราะห์ข้อมลู
รายด้านสรุปประมาณคา่แนวโน้มทีเป็นไปได้ดงันี 

ด้านที 1 ด้านบริบท (Context) ผู้ ให้ข้อมูลหลกัมีความเห็นว่าแนวโน้มตวับ่งชี
ความเสียงทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขึนไป มีความเห็นสอดคล้องของผู้ ให้ข้อมลูหลกั และ
เป็นแนวโน้มทีเป็นตวับ่งชีความเสียงในระดบัมากทีสุด ประกอบด้วยแนวโน้มย่อย 5 ข้อ จาก
แนวโน้มย่อยทงัหมด 7 ข้อ คือ ด้านการเปลียนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายสาธารณะ 
ด้านการเปลียนแปลงทางการเมือง ด้านภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ ด้านการเปลียนแปลงทางสงัคม 
และด้านภาวะการแข่งขัน โดยมีจํานวนทังสิน 10 ตัวบ่งชี จากแนวโน้มทังหมด 78 ตัวบ่งชี 
รายละเอียดดงันี  

ด้านการเปลียนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายสาธารณะ  มี
แนวโน้มตวับง่ชีความเสียงจํานวนทงัสิน 1 ตวับง่ชี จากแนวโน้มทงัหมด 17 ตวับง่ชี โดยผู้ ให้ข้อมลู
หลกัมีความเห็นว่าแนวโน้มตวับ่งชีความเสียงทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากทีสุด มีความเห็น
สอดคล้องของผู้ให้ข้อมลูหลกั และเป็นแนวโน้มทีเป็นตวับง่ชีความเสียงในระดบัมากทีสดุ มีจํานวน 
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1 ตวับง่ชี คือ การบงัคบัใช้กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัใหม ่ 
ด้านการเปลียนแปลงทางการเมือง มีแนวโน้มตวับง่ชีความเสียงจํานวนทงัสิน 

2 ตวับ่งชี จากแนวโน้มทงัหมด 4 ตวับ่งชี โดยผู้ ให้ข้อมูลหลกัมีความเห็นว่าแนวโน้มทุกตวับ่งชีมี
ความเสียงทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากทีสุด มีความเห็นสอดคล้องของผู้ ให้ข้อมูลหลกั และ
เป็นแนวโน้มทีเป็นตวับง่ชีความเสียงในระดบัมากทีสดุ คือ 1. ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง
ทําให้นโยบายตา่งๆ ไม่มีความตอ่เนือง และ 2. การเปลียนแปลงทางการเมือง มีผลกระทบตอ่การ
กําหนดนโยบายทางการศกึษา 

ด้านภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ มีแนวโน้มตวับ่งชีความเสียงจํานวนทังสิน 4 

ตวับง่ชี จากแนวโน้มทงัหมด 9 ตวับง่ชี โดยผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นว่าแนวโน้มตวับง่ชีความเสียง
ทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากทีสดุ มีความเห็นสอดคล้องของผู้ ให้ข้อมลูหลกั และเป็นแนวโน้มที
เป็นตวับง่ชีความเสียงในระดบัมากทีสดุ มีจํานวน 3 ตวับง่ชี คือ 1. ภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบ
ตอ่งบประมาณในการบริหารจดัการของคณะ 2. ภาวะเศรษฐกิจ มีผลกระทบตอ่การได้งานทําของ
นกัศกึษา และ 3. ภาวะเศรษฐกิจ มีผลกระทบตอ่ความมนัคงของการคลงัของคณะ นอกจากนียงัมี
แนวโน้มตวับง่ชีความเสียงทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมาก มีความเห็นสอดคล้องของผู้ ให้ข้อมลู
หลัก และเป็นแนวโน้มทีเป็นตวับ่งชีความเสียงในระดบัมากทีสุด มีจํานวน 1 ตวับ่งชี คือ ภาวะ
เศรษฐกิจ มีผลกระทบตอ่ความสามารถในการจดัหาสิงอํานวยความสะดวกและการจดับริการแก่
นกัศกึษา 

ด้านการเปลียนแปลงทางสังคม มีแนวโน้มตวับ่งชีความเสียงจํานวนทงัสิน 1 

ตวับง่ชี จากแนวโน้มทงัหมด 10 ตวับง่ชี โดยผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นว่าแนวโน้มตวับง่ชีความเสียง
ทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากทีสดุ มีความเห็นสอดคล้องของผู้ ให้ข้อมลูหลกั และเป็นแนวโน้มที
เป็นตวับง่ชีความเสียงในระดบัมากทีสดุ คือ การเปลียนแปลงของตลาดแรงงานและความต้องการ
ของสงัคม  

ด้านภาวะการแข่งขัน มีแนวโน้มตวับง่ชีความเสียงจํานวนทงัสิน 2 ตวับง่ชี จาก
แนวโน้มทงัหมด 13 ตวับง่ชี โดยผู้ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นวา่แนวโน้มตวับง่ชีความเสียงทีมีโอกาส
เป็นไปได้ในระดบัมากทีสดุ มีความเห็นสอดคล้องของผู้ให้ข้อมลูหลกั และเป็นแนวโน้มทีเป็นตวับง่ชี
ความเสียงในระดบัมากทีสุด มีจํานวน 1 ตวับ่งชี คือ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร 
นอกจากนียงัมีแนวโน้มตวับง่ชีความเสียงทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมาก มีความเห็นสอดคล้อง
ของผู้ให้ข้อมลูหลกั และเป็นแนวโน้มทีเป็นตวับง่ชีความเสียงในระดบัมากทีสดุ มีจํานวน 1 ตวับง่ชี 
คือ การเปรียบเทียบอตัราคา่ธรรมเนียมการศกึษา 
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ด้านท ี2 ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) ผู้ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นว่าแนวโน้มตวับง่ชี
ความเสียงทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขึนไป มีความเห็นสอดคล้องของผู้ ให้ข้อมูลหลกั และ
เป็นแนวโน้มทีเป็นตวับ่งชีความเสียงในระดบัมากทีสุด ประกอบด้วยแนวโน้มย่อย 6 ข้อ จาก
แนวโน้มยอ่ยทงัหมด 7 ข้อ คือ ด้านบคุลากรและนกัศกึษา ด้านการเงินและงบประมาณ ด้านแหล่ง
เรียนรู้ สภาพแวดล้อมการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน และเครืองมือการทํางาน  ด้านการ
กําหนดนโยบาย ด้านกลยทุธ์และการวางแผน ด้านการจดัองค์การ และด้านการนํา โดยมีจํานวน
ทงัสนิ 27 ตวับง่ชี จากแนวโน้มทงัหมด 83 ตวับง่ชี รายละเอียดดงันี  

ด้านบุคลากรและนักศึกษา มีแนวโน้มตวับง่ชีความเสียงจํานวนทงัสิน 5 ตวับง่ชี 
จากแนวโน้มทงัหมด 10 ตวับง่ชี โดยผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นว่าแนวโน้มตวับง่ชีความเสียงทีมี
โอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากทีสุด มีความเห็นสอดคล้องของผู้ ให้ข้อมูลหลกั และเป็นแนวโน้มที
เป็นตวับง่ชีความเสียงในระดบัมากทีสดุ มีจํานวนทงัสิน 4 ตวับง่ชี คือ 1. จํานวนผู้สมคัรเข้าศกึษา
ตอ่ลดลง 2. คณุภาพ ความสามารถ ศกัยภาพและชือเสียงของบคุลากร 3. ทกัษะและความสามารถ
ในการทํางานทางวิชาการ และประสบการณ์วิชาชีพความเป็นครู และ 4. คณุภาพ ความสามารถ 
ศกัยภาพและทศันคติของนกัศึกษา นอกจากนียงัมีตวับง่ชีความเสียงทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบั
มาก มีความเห็นสอดคล้องของผู้ ให้ข้อมลูหลกั และเป็นแนวโน้มทีเป็นตวับ่งชีความเสียงในระดบั
มากทีสดุ จํานวน 1 ตวับง่ชี คือ เกณฑ์และมาตรฐานการรับนกัศกึษา 

ด้านการเงินและงบประมาณ มีแนวโน้มตวับ่งชีความเสียงจํานวนทังสิน 8 

ตวับง่ชี จากแนวโน้มทงัหมด 9 ตวับง่ชี โดยผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นว่าแนวโน้มตวับง่ชีความเสียง
ทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากทีสดุ มีความเห็นสอดคล้องของผู้ ให้ข้อมลูหลกั และเป็นแนวโน้มที
เป็นตวับง่ชีความเสียงในระดบัมากทีสดุ มีจํานวน 5 ตวับง่ชี คือ 1. ความสามารถในการหารายได้
ตามแผนทีวางไว้ 2. การบริหารจัดการงบประมาณทีมีประสิทธิภาพ  3. ความสมดุลระหว่าง
งบประมาณด้านบคุลากรกบัคา่ใช้จ่ายด้านอืนๆ 4. การพึงพารายได้จากแหล่งเดียว และ 5. สภาพ
คล่องทางการเงิน นอกจากนียงัมีแนวโน้มตวับ่งชีความเสียงทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมาก มี
ความเห็นสอดคล้องของผู้ ให้ข้อมูลหลกั และเป็นแนวโน้มทีเป็นตวับ่งชีความเสียงในระดบัมาก
ทีสดุ มีจํานวน 3 ตวับง่ชี คือ 1. การวางแผนงบประมาณด้านบคุลากรในระยะยาว เพือให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 2. ความสมดุลของการ
จดัสรรงบประมาณในแตล่ะด้าน และ 3. วิสยัทศัน์หรือนโยบายในการหารายได้จากภายนอก 

ด้านแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน 
และเครืองมือการทาํงาน มีแนวโน้มตวับ่งชีความเสียงจํานวนทงัสิน 6 ตวับ่งชี จากแนวโน้ม
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ทงัหมด 17 ตวับง่ชี โดยผู้ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นว่าแนวโน้มตวับง่ชีความเสียงทีมีโอกาสเป็นไปได้
ในระดบัมากทีสดุ มีความเห็นสอดคล้องของผู้ให้ข้อมลูหลกั และเป็นแนวโน้มทีเป็นตวับง่ชีความเสียง
ในระดบัมากทีสดุ มีจํานวน 2 ตวับง่ชี คือ 1. ความพร้อม ความเพียงพอของสถานทีในการจดัการ
เรียนการสอน และ 2. ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมทางการศกึษา นอกจากนียงัมีแนวโน้ม
ตวับง่ชีความเสียงทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมาก มีความเห็นสอดคล้องของผู้ ให้ข้อมลูหลกั และ
เป็นแนวโน้มทีเป็นตวับ่งชีความเสียงในระดบัมากทีสุด มีจํานวน 4 ตวับ่งชี คือ 1. ความพร้อม 
ความเพียงพอของทรัพยากรสารสนเทศ อปุกรณ์การเรียนและเครืองดนตรีทีตรงตามความต้องการ
ของนกัศกึษา 2. การบริหารจดัการทรัพยากร 3. นโยบายและแผนการจดัหา รักษาดแูล และทดแทน
อุปกรณ์และเครืองดนตรีทีเสือมสภาพ  และ 4. อุปกรณ์และเครืองดนตรีเสือมสภาพเกินกว่าที
คาดการณ์ไว้ 

ด้านการกาํหนดนโยบาย กลยุทธ์และการวางแผน มีแนวโน้มตวับง่ชีความเสียง
จํานวนทงัสนิ 1 ตวับง่ชี จากแนวโน้มทงัหมด 13 ตวับง่ชี โดยผู้ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นว่าแนวโน้ม
ตวับง่ชีความเสียงทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากทีสดุ มีความเห็นสอดคล้องของผู้ ให้ข้อมลูหลกั 
และเป็นแนวโน้มทีเป็นตวับง่ชีความเสียงในระดบัมากทีสดุ มีจํานวน 1 ตวับง่ชี คือ ความเหมาะสม 
ของการกําหนดทิศทางในการพฒันาหลกัสตูรและการเปิดหลกัสตูรใหม่ กบัข้อจํากดัด้านสถานที 

ด้านการจัดองค์การ มีแนวโน้มตวับง่ชีความเสียงจํานวนทงัสิน 5 ตวับง่ชี จาก
แนวโน้มทงัหมด 16 ตวับง่ชี โดยผู้ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นวา่แนวโน้มตวับง่ชีความเสียงทีมีโอกาส
เป็นไปได้ในระดบัมากทีสดุ มีความเห็นสอดคล้องของผู้ให้ข้อมลูหลกั และเป็นแนวโน้มทีเป็นตวับง่ชี
ความเสียงในระดบัมากทีสุด มีจํานวน 5 ตวับ่งชี คือ 1. ความเหมาะสมในการกําหนดหน้าที
รับผิดชอบ การมอบหมายภาระงานและปริมาณงาน 2. ทศันคติของบคุลากรในการทํางานร่วมกนั 

3. ประสิทธิภาพ ของระบบการบริหารงานบุคคล 4. การยอมรับและปฏิบตัิตามนโยบายในการ
บริหารงานบคุคล และ 5. ความร่วมมือและความสามคัคีในการปฏิบตังิาน 

ด้านการนํา มีแนวโน้มตวับ่งชีความเสียงจํานวนทงัสิน 2 ตวับ่งชี จากแนวโน้ม
ทงัหมด 5 ตวับง่ชี โดยผู้ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นว่าแนวโน้มตวับง่ชีความเสียงทีมีโอกาสเป็นไปได้
ในระดบัมาก มีความเห็นสอดคล้องของผู้ ให้ข้อมูลหลกั และเป็นแนวโน้มทีเป็นตวับง่ชีความเสียง
ในระดบัมากทีสดุ มีจํานวน 2 ตวับง่ชี คือ 1. ความสามารถในการสร้างความเชือมนัในตวัผู้ นําและ
การสร้างแรงจงูใจในการทํางาน และ 2. ช่องทางการสือสารเพือสร้างความเข้าใจทีชดัเจนระหว่าง
บคุลากรในองค์กร  

ด้านที 3 ด้านกระบวนการ (Process) ผู้ ให้ข้อมูลหลกัมีความเห็นว่าแนวโน้ม
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ตวับง่ชีความเสียงทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากขนึไป มีความเห็นสอดคล้องของผู้ ให้ข้อมลูหลกั 
และเป็นแนวโน้มทีเป็นตวับง่ชีความเสียงในระดบัมากทีสุด ประกอบด้วยแนวโน้มย่อย 5 ข้อ จาก
แนวโน้มยอ่ยทงัหมด 10 ข้อ คือ ด้านการเรียนการสอน  ด้านการให้บริการแก่นกัศึกษาและกิจกรรม
พฒันานกัศึกษา ด้านการวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ ด้านการประกันคณุภาพ
การศกึษา และด้านการพฒันาคณะเข้าสูม่าตรฐานระดบัชาตแิละนานาชาติโดยมีจํานวนทงัสิน 14 

ตวับง่ชี จากแนวโน้มทงัหมด 124 ตวับง่ชี รายละเอียดดงันี  
ด้านการเรียนการสอน มีแนวโน้มตวับ่งชีความเสียงจํานวนทงัสิน 3 ตวับ่งชี 

จากแนวโน้มทงัหมด 18 ตวับง่ชี โดยผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นว่าแนวโน้มตวับง่ชีความเสียงทีมี
โอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากทีสดุ มีความเห็นสอดคล้องของผู้ให้ข้อมลูหลกัและเป็นแนวโน้มทีเป็น 
ตวับง่ชีความเสียงในระดบัมากทีสดุ มีจํานวน 2 ตวับง่ชี คือ 1. การกระตุ้นให้นกัศกึษาเรียนรู้และ
ค้นคว้าด้วยตนเอง และ 2. ระบบการกํากบัติดตามกระบวนการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์
พิเศษ นอกจากนียังมีแนวโน้มตวับ่งชีความเสียงทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมาก มีความเห็น
สอดคล้องของผู้ให้ข้อมลูหลกั และเป็นแนวโน้มทีเป็นตวับง่ชีความเสียงในระดบัมากทีสดุ มีจํานวน 
1 ตวับง่ชี คือ พฤติกรรมการใช้ชีวิตของนกัศกึษาส่งผลตอ่พฤติกรรมการเรียนและประสิทธิผลทาง
การศกึษา 

ด้านการให้บริการแก่นักศึกษาและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีแนวโน้ม
ตวับง่ชีความเสียงจํานวนทงัสิน 1 ตวับง่ชี จากแนวโน้มทงัหมด 17 ตวับง่ชี โดยผู้ ให้ข้อมลูหลกัมี
ความเห็นวา่แนวโน้มตวับง่ชีความเสียงทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมาก มีความเห็นสอดคล้องของ
ผู้ให้ข้อมลูหลกั และเป็นแนวโน้มทีเป็นตวับง่ชีความเสียงในระดบัมากทีสดุ มีจํานวน 1 ตวับง่ชี คือ 
ความพร้อมของสถานทีจดักิจกรรม การใช้ชีวิตในรัวมหาวิทยาลยัและสิงอํานวยความสะดวก 

ด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ  มีแนวโน้มตวับ่งชี
ความเสียงจํานวนทงัสนิ 5 ตวับง่ชี จากแนวโน้มทงัหมด 21 ตวับง่ชี โดยผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็น
วา่แนวโน้มตวับง่ชีความเสียงทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากทีสดุ มีความเห็นสอดคล้องของผู้ ให้
ข้อมลูหลกั และเป็นแนวโน้มทีเป็นตวับง่ชีความเสียงในระดบัมากทีสดุ มีจํานวน 5 ตวับง่ชี คือ 1. 

การพฒันาศกัยภาพด้านการวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ 2. การให้ความสําคญั
กบัการวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 3. ความรู้ความเข้าใจของบคุลากร
ในการทําผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ 4. ประสบการณ์และทักษะของ
บคุลากรในการทําผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ และ 5. ทกัษะของบคุลากร
ในการเขียนงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ  
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ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีแนวโน้มตวับง่ชีความเสียงจํานวนทงัสิน 4 

ตวับง่ชี จากแนวโน้มทงัหมด 9 ตวับง่ชี โดยผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นว่าแนวโน้มตวับง่ชีความเสียง
ทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากทีสดุ มีความเห็นสอดคล้องของผู้ ให้ข้อมลูหลกั และเป็นแนวโน้มที
เป็นตวับง่ชีความเสียงในระดบัมากทีสดุ มีจํานวน 3 ตวับง่ชี คือ 1. การตระหนกัถึงความสําคญัใน
การประกนัคณุภาพการศกึษาของบคุลากร 2. การยอมรับระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาของ
บคุลากร และ 3. ความรู้ ความเข้าใจในระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาของบคุลากร นอกจากนี
ยงัมีแนวโน้มตวับ่งชีความเสียงทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมาก มีความเห็นสอดคล้องของผู้ ให้
ข้อมูลหลกั และเป็นแนวโน้มทีเป็นตวับง่ชีความเสียงในระดบั มากทีสุด มีจํานวน 1 ตวับ่งชี คือ 
ความสอดคล้องระหว่างเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษากับธรรมชาติของวิชาชีพทางด้าน
ดนตรี 

ด้านการพัฒนาคณะเข้าสู่มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ มีแนวโน้ม
ตวับ่งชีความเสียงจํานวนทงัสิน 1 ตวับ่งชี จากแนวโน้มทงัหมด 7 ตวับ่งชี โดยผู้ ให้ข้อมูลหลกัมี
ความเห็นว่าแนวโน้มตัวบ่งชีความเสียงทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดับมากทีสุด มีความเห็น
สอดคล้องของผู้ให้ข้อมลูหลกั และเป็นแนวโน้มทีเป็นตวับง่ชีความเสียงในระดบัมากทีสดุ มีจํานวน 
1 ตวับง่ชี คือ ความสามารถในการใช้ภาษาตา่งประเทศของบคุลากร 

ด้านที 4 ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcome)  ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมี
ความเห็นว่าแนวโน้มตัวบ่งชีความเสียงทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดับมากขึนไป มีความเห็น
สอดคล้องของผู้ ให้ข้อมูลหลัก  และเป็นแนวโน้มทีเป็นตัวบ่งชีความเสียงในระดับมากทีสุด  
ประกอบด้วยแนวโน้มย่อย 2 ข้อ จากแนวโน้มย่อยทงัหมด 5 ข้อ คือ ด้านคณุภาพบณัฑิต และ ด้าน
ผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ โดยมีจํานวนทงัสิน 5 ตวับ่งชี จากแนวโน้ม
ทงัหมด 60 ตวับง่ชี รายละเอียดดงันี  

ด้านคุณภาพบัณฑิต มีแนวโน้มตวับง่ชีความเสียงจํานวนทงัสิน 3 ตวับง่ชี จาก
แนวโน้มทงัหมด 13 ตวับง่ชี โดยผู้ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นวา่แนวโน้มตวับง่ชีความเสียงทีมีโอกาส
เป็นไปได้ในระดบัมากทีสดุ มีความเห็นสอดคล้องของผู้ให้ข้อมลูหลกั และเป็นแนวโน้มทีเป็นตวับง่ชี
ความเสียงในระดบัมากทีสุด มีจํานวน 3 ตวับ่งชี คือ 1. ความรู้ ความสามารถในการปฏิบตัิงาน
ตามความต้องการของนายจ้างและตลาดแรงงานได้อย่างมีคณุภาพของนกัศกึษาและบณัฑิต 2. 
ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาและบณัฑิต และ 3. ระเบียบวินัยของ
นกัศกึษาและบณัฑิต 

ด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ  มีแนวโน้มตวับ่งชี
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ความเสียงจํานวนทงัสนิ 2 ตวับง่ชี จากแนวโน้มทงัหมด 14 ตวับง่ชี โดยผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็น
ว่าแนวโน้มตัวบ่งชีความเสียงทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมาก มีความเห็นสอดคล้องของผู้ ให้
ข้อมลูหลกั และเป็นแนวโน้มทีเป็นตวับง่ชีความเสียงในระดบัมากทีสดุ มีจํานวน 2 ตวับง่ชี คือ 1. 

จํานวนผลงาน วิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ  และ 2. จํานวนผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการทีนําไปใช้ประโยชน์ 

1.4 สรุปผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องเชิงเนือหาของตัวบ่งชีความเสียงใน
การบริหารงานเชิงระบบกับเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFE โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครืองมือ และสถิตใิช้ฟลีสแคปปา (Fleiss Kappa) 

ผู้ วิจัยนําแนวโน้มตัวบ่งชีความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบ ซึงได้จากการ
วิเคราะห์ข้อมลูในขนัตอนที 2 การทํา EDFR ไปสร้างเป็นแบบสอบถามและส่งให้ผู้ ให้ข้อมลูหลกัอีก 
5 ท่านทําแบบสอบถาม โดยคดัเลือกผู้ ให้ข้อมลูหลกัแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และใช้
สถิติฟลีสแคปปา (Fleiss Kappa) ในการหาค่าความเชือมัน ของตวับ่งชีความเสียงในการ
บริหารงานเชิงทงั 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจยันําเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต
และผลลพัธ์ ซงึประกอบด้วยแนวโน้มยอ่ยจํานวน 18 ข้อ และตวับง่ชีความเสียงจํานวน 56 ตวับง่ชี 
ผลการวิจยัพบว่า ผู้ ให้ข้อมลูหลกัทงั 5 ท่านมีความเห็นสอดคล้องในระดบัมาก โดยมีคา่ Fleiss 

Kappa เท่ากบั 0.804 เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบริบท (Context) มีคา่ความสอดคล้อง
อยู่ในระดบัมากทีสุด ค่า Fleiss Kappa เท่ากับ 0.842 ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) มีค่าความ
สอดคล้องอยู่ในระดบัมาก ค่า Fleiss Kappa เท่ากับ 0.705 ด้านกระบวนการ (Process) มีค่า
ความสอดคล้องอยู่ในระดบัมากทีสุด ค่า Fleiss Kappa เท่ากับ 0.901 และด้านผลผลิตและ
ผลลพัธ์ (Output and Outcome) มีค่าความสอดคล้องอยู่ในระดบัมากทีสุด ค่า Fleiss Kappa 
เทา่กบั 0.864 

 

2. การอภปิรายผล 
ผลวิจยัการพฒันาตวับง่ชีความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบ ของคณะดริุยางคศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศลิปากร มีประเดน็ข้อค้นพบทีสําคญัซงึนํามาอภิปรายผลได้ดงัภาพที 18 ดงันี 
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ภาพที 18 สรุปผลตัวบ่งชีความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบ ของคณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศลิปากร 
 

ด้านท ี1 ตัวบ่งชีความเสียงด้านบริบท (Context)  
ผู้ วิจัยพบว่า ตัวบ่งชีความเสียงด้านบริบท (Context) ของคณะดุริยางคศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร ประกอบด้วย 5 ด้าน โดยด้านทีมีโอกาสเป็นไปได้สงูทีสดุ ผู้ ให้ข้อมลูหลกั
มีความเห็นสอดคล้องสูงทีสุด และเป็นแนวโน้มตวับ่งชีความเสียงในระดบัสูงทีสุด คือ ด้านการ
เปลียนแปลงทางการเมือง และด้านภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ รองลงมาคือ ด้านการเปลียนแปลง
กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายสาธารณะ ด้านภาวะการแข่งขนั และด้านการเปลียนแปลงทาง
สงัคม ตามลําดบั 

ด้านการเปลียนแปลงกฎหมาย  กฎระเบียบและนโยบายสาธารณะ  
ประกอบด้วย 1 ตวับง่ชี โดยเป็นตวับง่ชีความเสียงทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากทีสดุ คือ การ
บงัคบัใช้กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัใหม่ ซึงสอดคล้องกับผลการวิจยัของ หนึงฤทยั ทิมย้ายงาม  
(2553) ทีศกึษาการนําเสนอกลยทุธ์การบริหารความเสียง จากการจดัหลกัสตูรสาขาวิชาการบริหาร

ตวับง่ชีความเสียง 

ด้านบริบท 

ด้านปัจจยันําเข้า 

ด้านกระบวนการ 

ด้านผลผลิตและ
ผลลพัธ์ 

ด้านการเปลียนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายสาธารณะ 

ด้านการเปลียนแปลงทางการเมือง 

ด้านภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ 

ด้านการเปลียนแปลงทางสงัคม 

ด้านภาวะการแขง่ขนั 

ด้านบคุลากรและนกัศึกษา 

ด้านการเงินและงบประมาณ 
ด้านแหลง่เรียนรู้ สภาพแวดล้อมการศึกษา อปุกรณ์การเรียนการสอน และเครืองมือการทํางาน 

ด้านการกําหนดนโยบาย กลยทุธ์และการวางแผน 

ด้านการจดัองค์การ 
ด้านการนํา 

ด้านการเรียนการสอน 
ด้านการให้บริการแก่นกัศึกษาและกิจกรรพฒันานกัศึกษา 

ด้านการวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวชิาการ 

ด้านการประกนัคณุภาพการศึกษา 
ด้านการพฒันาคณะเข้าสูม่าตรฐานระดบัชาติและนานาชาติ 

ด้านคณุภาพบณัฑิต 

ด้านการวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวชิาการ 
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การศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทย พบว่า สถาบนัอดุมศกึษาควรให้ความสนใจและ
ติดตามการเปลียนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายทีจะเกิดขึนในอนาคตอย่างสมําเสมอ 
และสอดคล้องกบัผลการวิจัยของ วรสิทธิ รัตนวราหะ และคนอืนๆ (2556) ทีศกึษาองค์ประกอบ
และตวับง่ชีปัจจยัเสียงด้านการจดัการดําเนินงานของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พบว่า ความเสียง
ด้านนีเกิดจากการเปลียนแปลงหรือความไม่ชดัเจนในกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบาย ดงันนั
สถาบนัจึงควรชีแจงให้ทุกหน่วยงานทราบล่วงหน้า เมือมีการเปลียนแปลง กฎ ระเบียบ และ
ข้อบงัคบั เพือให้เกิดการยอมรับและปฏิบตัิตาม นอกจากนียงัสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ พนิดา 
ตนัติอํานวย ทีศึกษาปัจจยักําหนดความเสียงการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : กรณีศึกษา
สํานกังานเลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ พบว่า ความเสียง
ด้านเหตกุารณ์ภายนอกเนืองจากหน่วยงานมีความพร้อมต่อการเปลียนแปลงกฎ ระเบียบ และ
นโยบายสาธารณะเสมอ  

ทงันีผู้ วิจยัมีความเห็นว่า ทีปรากฏเช่นนีอาจเนืองมาจากกฎ ระเบียบ และข้อบงัคบั
ใหม่ เป็นการเปลียนแปลงทีทําให้บุคลากรในองค์กรต้องมีการปรับตวั เรียนรู้และทําความเข้าใจ
หากบุคลากรไม่เข้าใจหรือไม่ปฏิบตัิตาม และองค์กรไม่นํามาบงัคบัใช้ก็อาจส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานในด้านตา่งๆ จนกลายเป็นความเสียงทีเกิดขนึในองค์กร ดงันนัหากคณะดริุยางคศาสตร์
ตระหนกัถึงความสําคญัของการเปลียนแปลงด้านกฎหมาย กฎระเบียบทีอาจส่งผลกระทบตอ่การ
ดําเนินงานของคณะฯ ทงัโดยทางตรงและทางอ้อม ย่อมจะทําให้คณะฯ เท่าทนัตอ่การเปลียนแปลง
หากเหตกุารณ์ดงักล่าวเกิดขึนจริงและอยู่นอกเหนือการควบคมุ  และทําให้บุคลากรมีความพร้อม
รองรับการเปลียนแปลงจากปัจจยัภายนอกอยูเ่สมอ 

ด้านการเปลียนแปลงทางการเมือง ประกอบด้วย 2 ตวับง่ชี โดยตวับง่ชีความเสียง
ทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากทีสดุ คือ การเปลียนแปลงทางการเมืองมีผลกระทบตอ่การกําหนด
นโยบายทางการศกึษา ซึงสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ ทิพย์วลัย์ ศรีพนม (2554) พบว่า ความเสียง
ทีอยู่ในระดบัสูง คือ ความเสียงในการบริหารงานจากการทีมหาวิทยาลัยได้รับเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลลดลง และสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ ธร สนุทรายุทธ (2550) พบว่า การเปลียนแปลง
ทางด้านการเมืองและการบริหารของรัฐบาล ทําให้เกิดการเปลียนแปลงกฎและระเบียบ ทีส่งผล
กระทบตอ่ความเสียงในการดําเนินงานของหนว่ยงาน  

ทงันีผู้วิจยัมีความเห็นว่า ทีปรากฏเช่นนีอาจเนืองมาจากการบริหารจดัการหน่วยงาน
ภาครัฐจําเป็นต้องดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล หากเกิดการเปลียนแปลงทางการเมืองและ
ผู้ บริหารประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อการปรับเปลียนทิศทางในการจัดการอุดมศึกษา เช่น 
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นโยบายการออกนอกระบบ และพระราชบญัญตักิารศกึษา เป็นต้น ดงันนั หากคณะดุริยางคศาสตร์
ตระหนกัถึงความสําคญัของการเปลียนแปลงทางการเมืองทีอาจส่งผลกระทบตอ่การดําเนินงานของ
คณะฯ ทงัโดยทางตรงและทางอ้อม ยอ่มจะทําให้คณะฯ เทา่ทนัตอ่การเปลียนแปลงหากเหตกุารณ์
ดงักล่าวเกิดขึนจริงและอยู่นอกเหนือการควบคุม และทําให้บุคลากรมีความพร้อมรองรับการ
เปลียนแปลงจากปัจจยัภายนอกอยูเ่สมอ 

ด้านภาวะเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 4 ตวับง่ชี โดยตวับง่ชีความเสียงทีมีโอกาสเป็นไป
ได้ในระดบัมากทีสดุ คือ ภาวะเศรษฐกิจมีผลกระทบตอ่การได้งานทําของนกัศกึษา  สอดคล้องกบั 
กรอบแผนอดุมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที 2 (พ.ศ.2551 - 2565) พบว่าปัจจยัสําคญัทีส่งผลกระทบ
ตอ่การมีงานทําและตลาดแรงงานในอนาคตมี 4 ปัจจยั สําคญั ได้แก่ โครงสร้างทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ โลกาภิวตัน์ ความเปลียนแปลงทางเทคโนโลยี และโลกสารสนเทศ  

ทังนีผู้ วิจัยมีความเห็นว่า  ทีปรากฏเช่นนีอาจเนืองมาจากภาวะเศรษฐกิจมี
ความสมัพนัธ์กับความสามารถในการรองรับตลาดแรงงาน หากเศรษฐกิจของประเทศมีความไม่
แนน่อนยอ่มสง่ผลโดยตรงตอ่บณัฑิตผู้ สําเร็จการศกึษาทีจะต้องเข้าสู่ตลาดแรงงาน ทงันีหากคณะ
ดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึงเป็นหน่วยงานทีได้รับการยอมรับด้านเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ทางดนตรี ร่วมมือกบัหน่วยงานทางด้านศิลปวฒันธรรมแขนงอืนๆ พฒันาเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ของประเทศไทยให้เป็นทียอมรับในระดับสากล จะทําให้บัณฑิตของคณะฯ เป็นที
ต้องการของตลาดแรงงานทงัในประเทศและตา่งประเทศ    

ด้านการเปลียนแปลงทางสังคม ประกอบด้วย 1 ตวับง่ชี ซึงเป็นตวับง่ชีความเสียง
ทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากทีสุด คือ การเปลียนแปลงของตลาดแรงงานและความต้องการ
ของสงัคม ซึงสอดคล้องกับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษา
ระดบัอดุมศกึษา ฉบบัที 11 (พ.ศ.2555-2559) ได้อธิบายไว้ว่า การเปลียนแปลงของสงัคมโลกมี
ผลกระทบต่อการเปลียนแปลงของสงัคมไทย ทําให้เกิดการแลกเปลียนทางวฒันธรรมและทําให้
การดํารงชีวิตเปลียนแปลงไป โดยมีการให้ความสําคญักับคุณภาพและมาตรฐานในด้านต่างๆ 
โดยเฉพาะด้านการศึกษามากขึน ดงันันสถาบนัอุดมศึกษาจึงต้องปรับปรุงหลกัสูตรการเรียน
การสอนให้ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์มากกว่าการท่องจํา และมีทกัษะในการทํางานมากกว่ารู้รอบ
ในเชิงทฤษฎี  รวมทังยังต้องปรับเปลียนระบบการผลิตบัณฑิตสําหรั บศตวรรษที 21 ให้มี
ความสามารถทีหลากหลาย มีทักษะสูงและสือสารด้วยภาษาต่างประเทศได้ เพือสร้างความ
เชือมนัให้เป็นทียอมรับได้ทงัในระดบัชาตแิละนานาชาต ิและสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ หนึงฤทยั 
ทิมย้ายงาม ทีศกึษาการนําเสนอกลยทุธ์การบริหารความเสียงจากการจดัหลกัสตูรสาขาวิชาการ
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บริหารการศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทย พบว่า ความเสียงด้านการจดัการศกึษา
ไมต่รงกบัความต้องการของผู้ เรียน เกิดจากโครงสร้างหลกัสตูรไม่เหมาะสมกบัสภาพทีนําไปใช้จริง 
ควรมีการปรับโครงสร้างหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพทีนําไปใช้จริงในอนาคต ปรับเนือหา
ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพทีนําไปใช้จริง 

ทังนีผู้ วิจัยมีความเห็นว่า ทีปรากฏเช่นนีอาจเนืองมาจากการเปลียนแปลงของ
ตลาดแรงงานและความต้องการของสังคม  เป็นปัจจัยประการหนึงทีสถาบันอุดมศึกษาต้อง
ตระหนักถึงและให้ความสําคัญในทุกกระบวนการของการจัดการอุดมศึกษา โดยเริมตังแต่
กระบวนการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงหลกัสูตร การปรับปรุงรายวิชาและการจัด 
การเรียนการสอน ตลอดจนการจดักิจกรรมเสริมในหลกัสตูรและนอกหลกัสตูร เพือให้องค์ความรู้ที
เกิดขึนในสถาบนัอุดมศึกษามีความทนัสมยัตลอดเวลาและเป็นทีต้องการของตลาดแรงงานและ
สงัคมทีมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว ทงันีหากคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร มีการ
ตดิตามความเปลียนของตลาดแรงงานความต้องการของสงัคมอย่างตอ่เนืองสมําเสมอ และรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุกลุ่มอย่างรอบด้าน รวมทงันําข้อมลูและ
ผลสะท้อนกลบัเหลา่นนักลบัมาใช้ในการพฒันาการบริหารจดัการและการจดัการศกึษาของคณะฯ 
อย่างจริงจัง ก็อาจทําให้คณะฯ สามารถพัฒนาองค์ความรู้ทีเกิดขึนในสถาบนัให้เท่าทันต่อการ
เปลียนแปลงและสามารถตอบสนองความต้องการของนกัศึกษา ผู้ ใช้บณัฑิต ตลาดแรงงานและ
สงัคมได้อยา่งแท้จริง  

ด้านภาวะการแข่งขัน ประกอบด้วย 2 ตวับ่งชี โดยตวับ่งชีความเสียงทีมีโอกาส
เป็นไปได้ในระดับมากทีสุด คือ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร ซึงสอดคล้องกับ
ผลการวิจยัของ พนิดา ตนัติอํานวย (2554) ทีศกึษาปัจจยักําหนดความเสียงการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ: กรณีศึกษาสํานกังานเลขานุการคณะวิชา มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวงั
สนามจนัทร์ พบว่า ความเสียงจากปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานด้านความเสียงจาก
ภาวะการแข่งขนั เนืองจากภาวะการแข่งขนัทําให้มหาวิทยาลยัต้องปรับปรุงเพิมเติมคณุภาพการ
ให้บริการเพือตอบสนองพฤติกรรมลูกค้าของมหาวิทยาลยัทีเปลียนไป ทงัด้านนกัศึกษาและผู้ ใช้
บณัฑิต รองลงมาคือ สถาบนัการศกึษาตา่งๆ มีการเปิดรับนกัศกึษาเชิงรุกในรูปแบบโครงการตา่งๆ 
และการเปิดเสรีทางการศึกษาทําให้สถาบนัอุดมศึกษาต่างประเทศเข้ามาดําเนินการภายใน  
ประเทศได้มากขนึ 

ทงันีผู้วิจยัมีความเห็นว่า ทีปรากฏเช่นนีอาจเนืองมาจากในปัจจบุนัมีสถาบนัอดุมศกึษา
ทงัของรัฐและเอกชนเปิดสอนหลักสูตรทางด้านดนตรีมากขึนและมีแนวโน้มจะเปิดเพิมขึนใน
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หลากหลายสาขาวิชา ไมว่า่จะเป็นการแสดงดนตรี การสอนดนตรี การประพนัธ์ดนตรี ดนตรีศกึษา 
ธุรกิจและเทคโนโลยีดนตรี จงึทําให้การแข่งขนัในการจดัการศกึษาทางดนตรีมีแนวโน้มสงูขนึซึงทําให้
ผู้ เข้าศกึษาในระดบัอดุมศกึษามีตวัเลือกมากขนึและเกิดการเปรียบเทียบในประสิทธิภาพ คณุภาพ
และชือเสียงของแตล่ะสถาบนั ดงันนัจงึสง่ผลให้สถาบนัอดุมศกึษาทางด้านดนตรีจึงต้องเร่งพฒันา
คณุภาพและมาตรฐานในการบริหารจดัการองค์กรให้เป็นทียอมรับ ทงันีเพือเพิมศกัยภาพในการ
แขง่ขนัของคณะดริุยางคศาสตร์ จงึควรปลกูฝังวฒันธรรมองค์กรด้านคณุภาพไม่ว่าจะเป็นคณุภาพ
การจดัการศึกษา คณุภาพการปฏิบตัิงาน และคณุภาพการให้บริการแก่ผู้ เกียวข้องทกุระดบั เพือ
สร้างความมนัใจให้กบัสงัคมและตลาดแรงงานในคณุภาพบณัฑิตของคณะดริุยางคศาสตร์  และ
เป็นมาตรฐานให้กับคุณลักษณะบัณฑิตผู้ สําเร็จการศึกษาทางด้านดนตรีทีสังคมไทยควรมีใน
อนาคต 

ด้านท ี2 ตัวบ่งชีความเสียงด้านปัจจัยนําเข้า (Input)  
ผู้ วิจัยพบว่า ตวับ่งชีความเสียงด้านปัจจัยนําเข้า ( Input) ของคณะดุริยางคศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร ประกอบด้วย 6 ด้าน โดยด้านทีมีโอกาสเป็นไปได้สงูทีสดุ ผู้ ให้ข้อมลูหลกั
มีความเห็นสอดคล้องสงูทีสดุ และเป็นแนวโน้มตวับง่ชีความเสียงในระดบัสงูทีสดุ คือ ด้านการเงิน
และงบประมาณ รองลงมาคือ ด้านบคุลากรและนกัศกึษา ด้านแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการศกึษา 
อปุกรณ์การเรียนการสอน และเครืองมือการทํางาน และด้านการจดัองค์การ รองลงมาคือ ด้านการ
กําหนดนโยบาย กลยทุธ์และการวางแผน และด้านการนํา ตามลําดบั 

ด้านบุคลากรและนักศึกษา ประกอบด้วย 5 ตวับง่ชี โดยตวับง่ชีความเสียงทีมีโอกาส
เป็นไปได้ในระดบัมากทีสดุ คือ จํานวนผู้ เข้าศกึษาตอ่ลดลง ซึงสอดคล้องกบัผลการวิจยัของอมร 
มะลาศรี (2554) ทีศึกษา การพัฒนารูปแบบการประเมินความเสียงทางการศึกษาสําหรับ
มหาวิทยาลยัราชภฎั พบวา่ องค์ประกอบด้านการผลิตบณัฑิต เป็นปัจจยัทีอาจเกิดขนึและส่งผลให้
การดําเนินงานไม่บรรลุตามพันธกิจ โดยความเสียงและตวับ่งชีความเสียงตามพันธกิจด้านการ
ผลิตบณัฑิต ด้านปัจจยัประกอบด้วย ระดบัความรู้ความสามารถของนกัศกึษา จํานวนนกัศกึษา
ลดลงด้วยสาเหตคุา่นิยมและแรงจงูใจในการเข้าเรียนในมหาวิทยาลยัขนาดใหญ่และมีคูแ่ข่งมากขนึ 
สดัส่วนระหว่างอาจารย์ต่อจํานวนนกัศึกษา ศกัยภาพของอาจารย์ทงัด้านปริมาณและคณุภาพ
ตามเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา และสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ Sabri 

(2011) ทีศกึษาการวิเคราะห์ตวัขบัเคลือนทีเป็นอปุสรรคในการจดัการความเสียงในมหาวิทยาลยั
เอกชนประเทศจอร์แดน โดยการประเมินความเสียงทีมหาวิทยาลยัเอกชนต้องเผชิญหรือมีแนวโน้ม
ทีจะเกิดขนึในอนาคต ได้แก่ ความท้าทายของจํานวนนกัศกึษา 
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ทังนีผู้ วิจัยมีความเห็นว่า ทีปรากฏเช่นนีอาจเนืองมาจากได้รับผลกระทบจาก
ภาวะการแขง่ขนัทางการศกึษาในระดบัอดุมศกึษาภายในประเทศทีมีแนวโน้มในการเปิดหลกัสตูร
ทางด้านดนตรีเพิมมากขนึ ประกอบกบัการเปิดเสรีทางการศกึษาเมือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทีต้อง
เผชิญกบัการแขง่ขนัในระดบัมาตรฐานสากล จึงทําให้ผู้ เรียนมีทางเลือกในการศกึษามากขนึ เกิดการ
แขง่ขนัและเปรียบเทียบทางด้านคณุภาพและชือเสียง จงึอาจทําให้เกิดความไม่แน่นอนของผู้สมคัร
เข้าเรียนในแต่ละปี ซึงไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อเรืองจํานวนนักศึกษาตามแผนการรับ
นกัศึกษาท่านนั ยังส่งผลกระทบต่อกระบวนการคดัเลือกและงบประมาณในการบริหารจัดการ
การศกึษาให้เป็นไปตามแผน ทงันีหากพิจารณาเพียงด้านจํานวนนกัศกึษาเพียงด้านเดียวอาจทําให้
เกิดความไม่สมดุลในด้านคุณภาพ ดงันนัคณะดุริยางคศาสตร์จึงควรพิจารณาทงัด้านจํานวน
นกัศกึษา คณุภาพนกัศกึษา และศกัยภาพของคณะฯ ไปโดยพร้อมเพรียงกนั กล่าวคือ สําหรับผู้ เข้า
ศึกษาภายในประเทศ คณะฯ ควรเร่งพฒันาหลกัสูตรทีมีความหลากหลายเพือตอบสนองความ
ต้องการของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียอยา่งรอบด้าน และเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสทางการศกึษาใน
สาขาวิชาทีตรงกบัความต้องการและศกัยภาพ ควรพฒันาจุดเดน่และประชาสมัพนัธ์ให้สาธารณชน
ได้รับรู้อยา่งกว้างขวาง เชน่ การเป็นคณะวิชาทางด้านดนตรีทีเปิดสอนอยู่ในมหาวิทยาลยัศิลปากร
ทีมีชือเสียงทางด้านศิลปะมาอย่างยาวนาน หรือผลงานของบุคลากร นกัศึกษาและบณัฑิตทีได้
สร้างชือเสียงและได้รับรางวลั เป็นต้น สําหรับผู้ เข้าศกึษาตอ่จากตา่งประเทศ คณะฯ ควรพฒันา
หลกัสตูร บคุลากร สถานที สิงอํานวยความสะดวก และการบริหารจดัการทกุด้านเพือรองรับการ
จดัการศกึษาในระดบันานาชาตแิละการสือสารข้ามวฒันธรรม  

ด้านการเงินและงบประมาณ ประกอบด้วย 8 ตวับ่งชี โดยตวับ่งชีความเสียงทีมี
โอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากทีสดุ คือ การพงึพารายได้จากแหลง่เดียว ซงึเป็นปัจจยัเสียงสําคญัตอ่
ทรัพยากรทางการบริหารของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร สอดคล้องกบัผลการวิจยั
ของ หนึงฤทัย ทิมย้ายงาม (2552) พบว่า ปัจจัยทางการเงินเป็นสิงสําคญัของการดําเนินงาน
โดยเฉพาะรายได้หลกัของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนสว่นใหญ่ได้มาจากคา่ธรรมเนียมการศกึษา ซึง
หากจํานวนนกัศกึษาทีเข้าศกึษาในแตล่ะรุ่นน้อย ส่งผลให้รายรับทีได้ไม่เพียงพอกบัจดุคุ้มทนุในการ
จดัหลกัสตูร ซงึอาจสง่ผลให้การดําเนินงานการจดัหลกัสตูรไม่สามารถดําเนินตอ่ไปได้ และสอดคล้อง
กบัผลการวิจยัของ Rudhumbu (2014) และ Lyken-Segosebe and Shepherd (2013) พบว่า 
ความไม่มนัคงของแหล่งรายได้ การทีมีนกัศกึษาจํานวนน้อย และการพึงพารายรับจากคา่ธรรมเนียม
การศกึษา เป็นเหตกุารณ์ทีอาจก่อให้เกิดความเสียหายตอ่สถาบนัอดุมศกึษา 

ทงันีผู้วิจยัมีความเห็นว่า ทีปรากฏเช่นนีอาจเนืองมาจาก การทีคณะดริุยางคศาสตร์
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เป็นหน่วยงานในกํากับของมหาวิทยาลยัศิลปากร บริหารจดัการโดยใช้งบประมาณเงินโครงการ
พิเศษ ซึงงบประมาณส่วนใหญ่มากจากค่าธรรมเนียมทางการศึกษาของนักศึกษา ทังนี การ
ตระหนกัถึงความเสียงด้านแหล่งงบประมาณในการบริหารจดัการ จะทําให้คณะดริุยางคศาสตร์
มีการวางแผนล่วงหน้าเพือป้องกันไม่ให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึนและส่งผลกระทบต่อทรัพยากร
ทางการบริหารของคณะฯ ซึงอาจทําได้หลากหลายวิธีโดยการกําหนดนโยบายหรือแนวทางที
ชัดเจนในการหารายได้จากแหล่งอืน และการสร้างความร่วมมือทางการศึกษากับหน่วยงาน
ภายนอกทีสนบัสนุนส่งเสริมทางด้านศิลปวฒันธรรมและดนตรี ตลอกจนการนําองค์ความรู้ของ
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางดนตรีมาใช้ในการพัฒนาสังคมและก่อให้เกิดผลตอบแทนกลับมาสู่
คณะฯ  

ด้านแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอนและ
เครืองมือการทาํงาน ประกอบด้วย 6 ตวับง่ชี โดยตวับง่ชีความเสียงทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบั
มากทีสดุ คือ ความพร้อมความเพียงพอของสถานทีในการจดัการเรียนการสอน ซึงเป็นปัจจยัเสียง
สําคญัตอ่ทิศทางในการพฒันาและมีผลกระทบตอ่ภาพลกัษณ์องค์กร ซึงสอดคล้องกบัผลการวิจยั
ของ ชยัยทุธ์ มณีรัตน์และดวงใจ ชนะสิทธิ (2557) ทีศกึษา การบริหารความเสียงด้านการจดัการ
เรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม พบว่า ความเสียงทีอยู่ในระดบัที
สงูมากคือเทคโนโลยีสารสนเทศไมเ่พียงพอ ไมอ่ยูใ่นสภาพพร้อมใช้ และขาดการดแูลอย่างตอ่เนือง 
ใช้แหล่งเรียนรู้ไม่ทวัถึง และจํานวนห้องเรียนและโสตทศันูปกรณ์ไม่เพียงพอกับจํานวนนกัศึกษา  
และสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ Helsloot and Jong (2006) ทีศกึษาการบริหารความเสียงใน
สถาบนัอุดมศึกษาและการวิจัยในประเทศเนเธอร์แลนด์ พบว่า ความเสียงทีอาจเกิดขึนภายใน
องค์การ คือ ความปลอดภยัและการรักษาความปลอดภยัด้านสถานทีภายในสถาบนัอดุมศกึษา 

ทงันีผู้ วิจยัมีความเห็นว่า ทีปรากฏเช่นนีอาจเนืองมาจากการเรียนการสอนทางด้าน
ดนตรีจําเป็นต้องใช้ห้องฝึกปฏิบตัิการจํานวนมาก ทงัสําหรับการเรียนและการฝึกปฏิบตัิรวมวง 
และการเรียนและการฝึกปฏิบตัเิครืองมือเอกซงึเป็นการเรียนเดียวกบัผู้สอนเป็นรายบคุคล จึงทําให้
ความพร้อมและความเพียงพอด้านสถานทีส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเรียนและการฝึกซ้อมของ
นกัศกึษา นอกจากนีสถานทีจดัการศกึษายงัเป็นปัจจยัทีบคุคลภายนอกสามารถรับรู้และสมัผสัได้
เป็นสิงแรกและอาจมีผลตอ่ภาพลกัษณ์ของคณะฯ ซึงสาเหตเุหล่านีอาจเป็นปัจจยัทีส่งผลกระทบ
ตอ่การตดัสินใจเข้าศึกษาตอ่ในคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ดงันนั คณะฯ จึงควร
จดัให้มีผู้ รับผิดชอบดแูลด้านสถานทีอย่างชดัเจนและตอ่เนือง จดัสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที
เอือตอ่การเรียนรู้ ซอ่มแซม ปรับปรุง และจดัทําแผนพฒันาพืนทีและสภาพแวดล้อมทางการศกึษา
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ในระยะยาว การจัดระบบการบริหารจัดการห้องเรียนห้องซ้อมดนตรีอย่างมีประสิทธิภาพ การ
บริหารจดัการเวลาให้การให้บริการด้านสถานที รวมถึงการพฒันาสภาพแวดล้อมทางกายภาพใน
ห้องเรียนและห้องฝึกปฏิบตักิาร เชน่ แสงสวา่ง ความสะอาด อากาศถ่ายเท เป็นต้น  

 ด้านการกําหนดนโยบาย กลยุทธ์และการวางแผน ประกอบด้วย 1 ตวับง่ชี โดย
เป็นตวับ่งชีความเสียงทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากทีสุด คือ ความเหมาะสมของการกําหนด
ทิศทางในการพฒันาหลกัสตูรและการเปิดหลกัสูตรใหม่กบัข้อจํากดัด้านสถานที  ซึงสอดคล้องกับ 
Casidy and others (2001) ทีศกึษาการพฒันากลยทุธ์การบริหารความเสียงในสถาบนัอดุมศกึษา 
พบว่า ความเสียงด้านกลยทุธ์เป็นความเสียงสําคญัทีส่งผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุ
เป้าหมายขององค์การ และสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ วรสิทธิ รัตนวราหะ และคนอืนๆ (2556) 
ทีศึกษาองค์ประกอบและตวับ่งชีปัจจัยเสียงด้านการจัดการดําเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน พบว่า ความเสียงด้านกลยุทธ์ เ ป็นสาเหตุทีทําให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่บรรลุ
เป้าหมายการดําเนินงานมากทีสดุ โดยสถาบนัควรมีการวิเคราะห์จดุอ่อน และจดุแข็งของสถาบนั
ก่อนการจดัทําแผนกลยทุธ์ และการวิเคราะห์ปัจจยัเสียงก่อนการจดัทําแผนกลยทุธ์ และสอดคล้อง
กับผลการวิจยัของ ชยัยุทธ์ มณีรัตน์และดวงใจ ชนะสิทธิ (2557) ทีศึกษาการบริหารความเสียง
ด้านการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม พบว่า ปัจจัย
ความเสียงด้านกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ เช่น การดําเนินงานไม่ตรงกับพนัธกิจหรือแผนกลยุทธ์ที
กําหนดไว้ ขาดการกํากับติดตามงานตามแผนกลยุทธ์อย่างต่อเ นือง และขาดการวัดผลการ
ดําเนินงานตามแผนกลยทุธ์อยา่งแมน่ยํา   

ทงันีผู้วิจยัมีความเห็นว่า ทีปรากฏเช่นนีอาจเนืองมาจากการกําหนดนโยบาย กลยทุธ์
และการวางแผนการพัฒนาหลกัสูตรและการเปิดหลกัสูตรใหม่ โดยการเปิดหลักสูตรสองภาษา
หลักสูตรนานาชาติ หรือการจัดทําความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศเพือรองรับการเปิดเสรีทางการศึกษา เป็นประเด็นใหม่ทีสําคญัของการพฒันาและ
ยกระดบัมาตรฐานการเรียนรู้ของคณะในระดบัสากล ทงันีการขยายตวัในทิศทางดงักล่าวอาจมี
ข้อจํากดัด้านสถานทีทําให้ไมส่ามารถพฒันาได้อยา่งเตม็ที อย่างไรก็ตามหากคณะดริุยางคศาสตร์
มีการกําหนดนโยบายในการพฒันาและเปิดหลกัสตูรใหม่อย่างชดัเจน โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูล
ของคณะอยา่งรอบด้าน ทงัจดุแข็ง จดุออ่น โอกาสและอปุสรรค และนําข้อมลูเหล่านนัมาใช้ในการ
จดัทําแผนโดยครอบคลมุการบริหารจดัการทรัพยากรด้านตา่ง ๆ  และระบุแนวทางการปฏิบัติตาม
นโยบายทีชัดเจน ก็จะทําให้แผนการพัฒนาหลักสูตรและการเปิดหลักสูตรใหม่เหมาะสมกับ
ศกัยภาพขององค์กร และมีการปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทีเปลียนแปลงไปอยู่เสมอ 
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เช่น การเปิดหลกัสตูรบรูณาการร่วมกบัคณะวิชาอืนในมหาวิทยาลยัศิลปากร หรือการเปิดหลกัสตูร
ทางด้านดนตรีร่วมกบัสถาบนัการศกึษาอืนทงัในประเทศและตา่งประเทศ เพือกระจายการใช้พืนที
การศกึษาและการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนร่วมกนั 

ด้านการจัดองค์กร ประกอบด้วย 5 ตวับง่ชี โดยตวับง่ชีความเสียงทีมีโอกาสเป็นไปได้
ในระดบัมากทีสดุ คือ ความร่วมมือและความสามคัคีในการปฏิบตัิงาน ซึงสอดคล้องกบัผลการวิจยั
ของ วรสิทธิ รัตนวราหะ และคนอืนๆ (2556) ทีศกึษาองค์ประกอบและตวับง่ชีปัจจยัเสียงด้านการ
จัดการดําเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พบว่าความเสียงด้านวัฒนธรรมองค์การเป็น
ความเสียงทีเกิดจากการบริหารจดัการ สถาบนัควรส่งเสริมให้อาจารย์และนกัศกึษามีส่วนร่วมใน
การจดัการศกึษาของสถาบนัและการสร้างความรู้สกึผกูพนัระหวา่งผู้บริหาร อาจารย์และบคุลากร  

ทงันีผู้วิจยัมีความเห็นวา่ ทีปรากฏเชน่นีอาจเนืองมาจากทรัพยากรบคุคลเป็นทรัพยากร
ทีมีความสําคญัสูงสดุขององค์กร บคุลากรของคณะดริุยางคศาสตร์เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ 
โดยเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรี ดงันนัการดึงศกัยภาพของบุคลากรแต่ละคนให้เกิดการ
ประสานการทํางานร่วมกันได้จึงเป็นประเด็นทีมีความท้าทาย หากทําได้ก็จะเพิมศกัยภาพของ
องค์กรได้อยา่งรวดเร็ว และให้บคุลากรทกุคนสามารถปฏิบตังิานได้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ทําให้
เกิดความร่วมมือ การยอมรับ และความช่วยเหลือตา่งๆ โดยสอดคล้องกบัคา่นิยมองค์กรของคณะ
ดริุยางคศาสตร์ทีว่า “Creative TEAM” ซึงมาจากคําว่า “Creative Thinking, Creative Expression, 

Creative Attitude and Moral Courage and Public Consciousness โดยหากมีการจดัการที
เหมาะสมจะช่วยให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อ
องค์กร 

ด้านการนํา 
ด้านการนําประกอบด้วย 2 ตวับง่ชี โดยตวับง่ชีความเสียงทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบั

มากทีสุด คือ ความสามารถในการสร้างความเชือมันในตัวผู้ นําและการสร้างแรงจูงใจในการ
ทํางาน ซึงสอดคล้องกับผลการวิจยัของ พนิดา ตนัติอํานวย (2554) ทีศึกษาเรืองปัจจยักําหนด
ความเสียงการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : กรณีศึกษาสํานักงานเลขานุการคณะวิชา  
มหาวิทยาลยัศลิปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ และผลการศกึษาของ เนตร์พณัณา ยาวิราช (2553) 

ศกึษาเรืองการจดัการสมยัใหม ่พบว่า ความเสียงทีเกิดจากระบบด้านการนําเนืองจากประสิทธิภาพ
ของระบบการสร้างแรงจงูใจในการทํางาน และระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงานเพือเลือนขนั
ตําแหน่งทีสมัพนัธ์กับระบบค่าตอบแทน รองลงมาคือ การปรับปรุงระบบสวสัดิการให้เหมาะสม
สอดคล้องกับปัจจุบนั และการดําเนินการเพือสร้างความพึงพอใจและลดความเบือหน่ายในการ
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ทํางาน ดงันนัจึงจําเป็นต้องจดัจํานวนทรัพยากรมนษุย์ขององค์การให้เหมาะสมกบัปริมาณงาน
ในปัจจุบนั พฒันาความรู้ความสามารถทรัพยากรมนษุย์ขององค์การเพือสร้างความกระตือรือร้น
ในการปฏิบตัิงาน และจดัทําระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงานเพือเลือนขนัตําแหน่งให้สมัพนัธ์
กบัระบบคา่ตอบแทน  

ทงันีผู้ วิจยัมีความเห็นว่า ทีปรากฏเช่นนีอาจเนืองมาจากความเชือมนัในตวัผู้ นําและ
การจูงใจ เป็นปัจจัยสําคญัในการกระตุ้นให้บุคคลากรแสดงพฤติกรมออกมาเพือตอบสนองต่อ
วตัถปุระสงค์ขององค์กรและเป็นปัจจยัประการหนงึทีทําให้องค์กรประสบความสําเร็จ ดงันนัคณะฯ 
จงึควรสร้างความเชือมนัในตวัผู้ นําและการจงูใจด้วยวิธีทีหลากหลาย ทงัการจงูใจด้วยผลตอบแทน
ทีเป็นเงิน และการจูงใจด้วยผลตอบแทนทีไม่ใช่เงิน โดยการยกย่องชมเชย อาจเป็นการประกาศ
เกียรติคณุ มอบรางวลั การเลือนตําแหน่ง การให้ความมนัคงปลอดภัยในการทํางาน โดยเฉพาะ
อย่างยิงการให้โอกาสในการพัฒนาศกัยภาพ ซึงนอกจากจะเป็นการพัฒนาคุณภาพของคนใน
องค์กรแล้ว ยงัจะชว่ยสง่เสริมให้คณะดริุยางคศาสตร์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทีมีการพฒันาอย่าง
ตอ่เนืองด้วยความมือจากบคุลากรทกุระดบั 

ด้านท ี3 ความเสียงด้านกระบวนการ (Process) 
ผู้วิจยัพบว่า ตวับง่ชีความเสียงด้านกระบวนการ (Process) ของคณะดริุยางคศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร ประกอบด้วย 5 ด้าน โดยด้านทีมีโอกาสเป็นไปได้สงูทีสดุ ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมี
ความเห็นสอดคล้องสูงทีสุด และเป็นแนวโน้มตวับ่งชีความเสียงในระดบัสูงทีสุด คือ ด้านการ
ประกนัคณุภาพการศกึษา รองลงมาคือ ด้านการวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ และ
ด้านการพฒันาคณะเข้าสู่มาตรฐานระดบัชาติและนานาชาติ รองลงมาคือ ด้านการเรียนการสอน 
และ ด้านการให้บริการแก่นกัศกึษาและกิจกรรพฒันานกัศกึษา ตามลําดบั 

ด้านการเรียนการสอน ประกอบด้วย 3 ตวับ่งชี โดยตวับ่งชีความเสียงทีมีโอกาส
เป็นไปได้ในระดบัมากทีสุด คือ การกระตุ้นให้นักศึกษาเรียนรู้และค้นคว้าด้วยตนเอง และระบบ
การกํากับติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์พิเศษ  โดยตัวบ่งชีในด้านการ
กระตุ้นให้นกัศึกษาเรียนรู้และค้นคว้าด้วยตนเองนนั สอดคล้องกบั สํานกังานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา ตามแผนพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ฉบบัที 11 (พ.ศ.2555-2559) ได้อธิบายไว้ว่า
สถาบนัอดุมศกึษาควรสง่เสริมให้มีรายวิชา E-Learning ให้มากขนึ แตต้่องคํานึงถึงผลกระทบด้านอืน 
เช่น การปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา  ในส่วนของตวับ่งชีระบบการกํากับติดตาม
กระบวนการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์พิเศษนนั สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ หนึงฤทยั 
ทิมย้ายงาม ทีศึกษาการนําเสนอกลยทุธ์การบริหารความเสียงจากการจดัหลกัสตูรสาขาวิชาการ
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บริหารการศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทย พบว่า บางสถาบนัอาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่
เป็นอาจารย์พิเศษและสถาบนัยงัขาดความพร้อมในด้านของการเก็บข้อมลูเพือใช้ในการตดัสินใจ
ดําเนินงานการจดัหลกัสูตร และสอดคล้องกับสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามแผน 
พฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ฉบบัที 11 (พ.ศ.2555-2559) ได้อธิบายไว้ว่าสถาบนัอดุมศกึษา
ควรให้ความสําคญักบัการพฒันาคนและสงัคมไทยให้มีคณุภาพ โดยการพฒันาอาจารย์ให้เป็น
มืออาชีพ และผู้ เชียวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์ และพฒันาวิชาชีพอาจารย์ให้เป็นทียอมรับของ
สงัคม และสอดคล้องกับผลการวิจยัของ Huber (2011) ทีศึกษาการระบุความเสียงของสถาบนั 
การศกึษาระดบัอดุมศกึษาในประเทศองักฤษ ยงัมีประเด็นทีน่าสนใจเพิมเติมเกียวกบั ความเสียง
หลักของสถาบนัอุดมศึกษาด้านการเรียนการสอน ว่าความเสียงด้านการเรียนการสอนเกิดจาก
องค์ประกอบทีเป็นบริบทในการจัดการเรียนการสอน เช่น ประสบการณ์ทางการสอน และการ
ฝึกอบรมให้แก่อาจารย์ 

ทงันีผู้วิจยัมีความเห็นว่า ทีปรากฏเช่นนีอาจเนืองมาจากการเรียนดนตรีเป็นศาสตร์ที
จดัการเรียนการสอนแบบเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั ทกัษะทางดนตรีเป็นทกัษะเฉพาะทางทีผู้ เรียนต้อง
หมันฝึกซ้อมและฝึกปฏิบัติด้วยตนเองนอกเหนือจากการเรียนกับครูผู้ สอน นอกจากนีนักเรียน
ดนตรียงัควรมีความรู้รอบในศาสตร์สาขาต่างๆ ควบคู่กันไป ดงันนัการศึกษาเรียนรู้และค้นคว้า
ด้วยตนเองจึงเป็นพืนฐานสําคญัในการพฒันาศกัยภาพและความสามารถเชิงปฏิบตัิเครืองดนตรี
และเชิงวิชาการ ซงึคณะฯ สามารถส่งเสริมและสนบัสนนุให้นกัศกึษาและบณัฑิตศกึษาเรียนรู้และ
ค้นคว้าด้วยตนเอง โดยการจดัสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทีเหมาะสม จดัหาทรัพยากรสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้อย่างพอเพียงและตรงกับความต้องการใช้งาน รวมทงัครูผู้ สอนควรกระตุ้นให้
นกัศกึษาได้เรียนรู้ทีจะใช้ทรัพยากรสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ทีมีอย่างคุ้มคา่ เพือพฒันาบณัฑิต
ให้มีทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที 21 ได้อย่างครบถ้วน และสามารถเชือมโยงองค์ความรู้จากการ
เรียนเข้ากบัการประกอบอาชีพและสง่เสริมให้เกิดการเรียนรู้เพือพฒันาตนเองอยา่งตอ่เนือง  

สําหรับตวับ่งชีด้านระบบการกํากับติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์พิเศษผู้วิจยัมีความเห็นวา่ ทีปรากฏเชน่นีอาจเนืองมาจากการเรียนการสอนทางด้านดนตรี
จําเป็นต้องใช้บุคลากรซึงเป็นผู้ เ ชียวชาญจากสายวิชาชีพเพือส่งเสริ มให้นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์ทางทกัษะชีวิตและอาชีพ ดงันนัประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์
พิเศษจงึเป็นปัจจยัสําคญัอีกประการหนงึทีมีผลตอ่ประสิทธิภาพการเรียนของนกัศกึษา ดงันนัคณะ
ดริุยางคศาสตร์จึงควรมีระบบการดแูล กํากบั ติดตามให้การจดัการเรียนการสอนของคณาจารย์
ประจําและอาจารย์พิเศษให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  เช่น การจดัระบบอาจารย์ผู้ประสานงาน
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รายวิชาทีมีอาจารย์พิเศษเป็นผู้สอนหลกั การถ่ายทอดนโยบายของคณะฯ ให้ผู้ สอนทราบอย่าง
ชัดเจน การจัดช่องทางการสือสารระหว่างคณะ บุคลากร อาจารย์พิเศษและนักศึกษาเพือให้
สามารถตดิตามและแก้ไขปัญหาทีอาจเกิดขนึได้อย่างทนัท่วงที ทงันีเพือให้การจดัการเรียนการสอน
ของคณะฯ บรรลุวตัถุประสงค์ของการจดัการศึกษาและเกิดผลลพัธ์ทีสะท้อนผลการเรียนรู้ตาม
หลกัสตูร 

ด้านการให้บริการนักศึกษาและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย 1 ตวับง่ชี 
โดยเป็นตวับง่ชีความเสียงทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมาก คือ ความพร้อมของสถานทีจดักิจกรรม 
การใช้ชีวิตในรัวมหาวิทยาลยัและสิงอํานวยความสะดวก ซึงสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ วรสิทธิ 
รัตนวราหะ และคนอืนๆ (2556) ทีศึกษาองค์ประกอบและตวับ่งชีปัจจัยเสียงด้านการจัดการ
ดําเนินงานของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พบว่าความเสียงด้านการพฒันานกัศึกษา เป็นกิจกรรม
เสริมหลกัสตูรทีสถาบนัต้องสนบัสนนุเพือให้นกัศกึษามีความพร้อมนอกเหนือจากการจดัการเรียน
การสอน โดยการส่งเสริมการจดักิจกรรมด้านกีฬาและนนัทนาการของนกัศึกษา และผลการวิจยั
ของ อดุม เศษโพธิ สรีุย์พนัธุ์ วรพงศธร และสิริมาส หมืนสาย (2553) ทีศกึษาการบริหารความเสียง 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัเพชรบรูณ์ พบว่า สภาพปัญหา
การบริหารความเสียงด้านการให้บริการแก่นักศึกษามีดงันี การบริการห้องคอมพิวเตอร์ ด้าน
สภาพแวดล้อมความร่มรืนของต้นไม้บริเวณรอบมหาวิทยาลยั การบริการข้อมลูข่าวสารและการ
ปรึกษาแนะนําตา่งๆ จํานวนร้านอาหารในโรงอาหาร ความสะอาดของสภาพแวดล้อมทางการศกึษา 
และการให้บริการเกียวกบัการเข้าเรียนทาง Internet เป็นต้น 

ทงันีผู้ วิจยัมีความเห็นว่า ทีปรากฏเช่นนีอาจเนืองมาจากข้อจํากัดด้านพืนทีของคณะ 
ดริุยางคศาสตร์ ทีอาจทําให้เป็นอปุสรรคตอ่การจดับริการให้แก่นกัศกึษาและกิจกรรมทีส่งเสริม
การใช้ชีวิตในรัวมหาวิทยาลยั เช่น สถานทีจดัแสดงดนตรีทีได้มาตรฐาน พืนทีออกกําลงักายและ
สนัทนาการ และบรรยากาศในการสร้างปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมระหว่างคณะวิชา ดงันนัคณะฯ จึงควร
จดัทําแผนพฒันาความพร้อมของสถานทีจดักิจกรรม การใช้ชีวิตในรัวมหาวิทยาลยัและสิงอํานวย
ความสะดวกทงัในระยะสนัและระยะยาว เช่น การขยายเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนในการใช้พืนทีจดักิจกรรม การส่งเสริมการจดักิจกรรมร่วมกนัระหว่างคณะวิชาภายใน
มหาวิทยาลยัให้มากขนึ การขยายและพฒันาสภาพทางการศกึษา ทงันีเพือเป็นปัจจยัสนบัสนนุให้
นกัศกึษาสามารถพฒันาทกัษะทางสงัคม สตปัิญญา อารมณ์ คณุธรรมจริยธรรม ได้อย่างครบถ้วน
ตามคณุลกัษณะบณัฑิตทีพงึประสงค์  

ด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย 4 ตวับ่งชี 
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โดยตวับ่งชีความเสียงทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากทีสุด คือ ทกัษะของบุคลากรในการเขียน
งานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ ซึงสอดคล้องกับผลการวิจยัของอมร มะลาศรี 
(2554) ทีศกึษาการพฒันารูปแบบการประเมินความเสียงทางการศกึษาสําหรับมหาวิทยาลยัราชภฎั 
พบว่าองค์ประกอบด้านการวิจยั เป็นปัจจยัทีอาจเกิดขึนและส่งผลให้การดําเนินงานตามพนัธกิจ
ไมบ่รรลตุามพนัธกิจ โดยความเสียงและตวับง่ชีความเสียงตามพนัธกิจการวิจยั ประกอบด้วย แผน
หรือยุทธศาสตร์ด้านวิจยัของมหาวิทยาลยั มาตรการหรือกลยุทธ์ในการดึงดดูให้อาจารย์ทําวิจัย  
ภาระงานการสอนของอาจารย์ กระบวนการพฒันานกัวิจยั การดําเนินงานตามระบบการส่งเสริม  
การควบคมุ และตรวจสอบคณุภาพงานวิจยัทีมีประสิทธิภาพ การดําเนินงานตามสญัญาทนุวิจยั  
ความเข้มแข็งในการวิจยัเป็นทีม การบรูณาการระหว่างการวิจยั การบริการวิชาการ และการเรียน
การสอน และการดําเนินการวิจยัให้เป็นไปตามระเบียบวิธีการวิจยั 

ทงันีผู้วิจยัมีความเห็นว่า ทีปรากฏเช่นนีอาจเนืองมาจากผลงานวิชาการของบคุลากร
สว่นใหญ่ของคณะดริุยางคศาสตร์จะเป็นผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรี ซึงองค์ความรู้ทางด้านดนตรี
ถือเป็นศาสตร์ทางศลิปะโดยผลงานสร้างสรรค์จะเป็นสือกลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ อารมณ์ 
แรงบนัดาลใจ และการตีความของผู้สร้างสรรค์ผลงาน ดงันนัการถ่ายทอดผลงานโดยการเขียน
อธิบายในรูปแบบผลงานทางวิชาการจึงอาจยงัไม่คอ่ยถูกนํามาใช้บรูณาการร่วมกับการถ่ายทอด
องค์ความรู้โดยการจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์และการบรรยายประกอบการแสดงผลงานมาก
เทา่ทีควร ดงันนัจงึควรสง่เสริมและพฒันาทกัษะการเขียนผลงานในเชิงวิชาการให้กบับคุลากร เพือ
ยกระดบัมาตรฐานผลงานสร้างสรรค์ของคณะดริุยางคศาสตร์ให้ได้รับการยอมรับในเชิงวิชาการ 
ทงัในระดบัชาต ิระดบัภมูิภาคและระดบันานาชาติ  

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 4 ตวับง่ชี โดยตวับง่ชีความเสียง
ทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากทีสดุ คือ ความรู้ ความเข้าใจในระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา
ของบุคลากร ซึงเป็นปัจจัยเสียงสําคัญต่อการดําเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานทีกําหนด 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ หนึงฤทัย ทิมย้ายงาม (2552) พบว่า การจัดหลักสูตรสาขาวิชา
การบริหารการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทยควรให้ความสําคัญกับการประกัน
คณุภาพทีเน้นเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร อาจารย์ และการประเมินคณุภาพอย่างจริงจงั และสํานกั
มาตรฐานและคณุภาพอดุมศกึษา สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (2558) กล่าวว่า กลไก
สําคญัในการประกันคณุภาพการศึกษาคือผู้บริหารระดบัสูงจะต้องให้ความสําคญักบัการประกัน
คุณภาพการศึกษา กําหนดนโยบายทีชัดเจนและเข้าใจร่วมกันทุกระดับ เพือเชือมโยงให้เกิด
คณุภาพของการปฏิบตังิานตงัแตร่ะดบับคุคล หลกัสตูร คณะวิชาและสถาบนั  
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ทงันีผู้ วิจยัมีความเห็นว่า ทีปรากฏเช่นนีอาจเนืองมาจากเกณฑ์การประกันคณุภาพ
การศึกษาปีการศึกษา 2557 ทีกําหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทังในระดบั
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ทําให้บุคลากรของคณะดุริยางคศาสตร์ตระหนักถึง
ความสําคญัของการประกนัคณุภาพการศกึษาทีมีผลตอ่การปฏิบตัิงาน โดยทรัพยากรบคุคลเป็น
ปัจจยัสําคญัในการขบัเคลือนการดําเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา หากคณะ
ดุริยางคศาสตร์สามารถถ่ายทอดและชีแจงให้บุคลากรมีความรู้ในเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา และสร้างความเข้าใจถึงความสําคญัของการประกันคุณภาพทีมีต่อการปฏิบตัิงาน  
จะทําให้บคุลากรทกุระดบัสามารถนําการประกนัคณุภาพการศกึษาไปใช้พฒันาการปฏิบตัิงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึงจะส่งผลตอ่ประสิทธิผลในการบริหารจดัการองค์กรให้ได้มาตรฐานใน
ระดบัประเทศและเป็นพืนฐานสําคญัของการพฒันามาตรฐานของคณะฯ เข้าสู่ระดบัภูมิภาคและ
นานาชาตติอ่ไป 

ด้านการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ ประกอบด้วย 1 ตวับง่ชี 
โดยเป็นตัวบ่งชีความเสียงทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดับมากทีสุด คือ ความสามารถในการใช้
ภาษาตา่งประเทศของบคุลากร ซงึสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ พนิดา ตนัติอํานวย (2554) ทีศกึษา
ปัจจยักําหนดความเสียงการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : กรณีศึกษาสํานกังานเลขานุการ
คณะวิชา มหาวิทยาลยัศลิปากร พระราชวงัสนามจนัทร์ พบว่า ความเสียงจากปัจจยัสภาพแวดล้อม
ภายนอกหน่วยงานด้านความเสียงจากภาวะการแข่งขัน เพือรองรับการเปิดเสรีทางการศึกษา
ควรมีการพัฒนาทักษะด้านภาษาให้กับบุคลากร และสอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที 11 (พ.ศ.2555-2559) ทีได้
อธิบายไว้ว่าสถาบนัอุดมศกึษาควรเร่งพฒันาอาจารย์และบคุลากรทงัในเชิงปริมาณและคณุภาพ
เพือให้สามารถใช้ภาษาองักฤษเพือรองรับการจดัการศกึษาทีพร้อมรับการเป็นประชาคมอาเซียน
และยกระดบัคณุภาพสถานศกึษาให้เป็นสากล 

ทงันีผู้วิจยัมีความเห็นว่า ทีปรากฏเช่นนีอาจเนืองมาจากการตระหนกัถึงความสําคญั
ของการใช้ภาษาตา่งประเทศ โดยความสามารถในการใช้ภาษาของบคุลากรอาจเป็นทงัโอกาสหรือ
เป็นอปุสรรคในการจดัการศกึษา เมือมีการเกิดเสรีทางการศกึษา รวมทงัการเทียบเคียงมาตรฐาน 
และการจดัอนัดบัสถาบนัการศึกษาทางดนตรี ดงันนัคณะดริุยางคศาสตร์จึงควรพฒันาศกัยภาพ
ในการใช้ภาษาต่างประเทศ และระดบัการเรียนรู้ของบุคลากร รวมถึงการพัฒนาทักษะในการ
สือสารและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมเพือรองรับการเปิดเสรีทางการศึกษา เช่น โครงการ
แลกเปลียนอาจารย์และการจดัประชมุสมัมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ เป็นต้น  
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ด้านท ี4 ตัวบ่งชีความเสียงด้านผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcome) 
ผู้วิจยัพบวา่ ตวับง่ชีความเสียงด้านผลผลิตและผลลพัธ์ (Output and Outcome) ของ

คณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ประกอบด้วย 2 ด้าน โดยด้านทีมีโอกาสเป็นไปได้สงู
ทีสดุ ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความเห็นสอดคล้องสงูทีสดุ และเป็นแนวโน้มตวับง่ชีความเสียงในระดบัสงู
ทีสดุ คือ ด้านคณุภาพบณัฑิต รองลงมาคือ ด้านผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ 

ด้านคุณภาพบัณฑิต ประกอบด้วย 3 ตวับ่งชี โดยทุกตวับ่งชีเป็นความเสียงทีมี
โอกาสเป็นไปได้ในระดบัมากทีสดุ คือ ความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิงานตามความต้องการ
ของนายจ้างและตลาดแรงงานได้อย่างมีคณุภาพของนกัศกึษาและบณัฑิต ความสามารถในการ
ใช้ภาษาตา่งประเทศของนกัศกึษาและบณัฑิต และระเบียบวินยัของนกัศกึษาและบณัฑิต  ซึงเป็น
ปัจจัยเสียงสําคัญต่อการบรรลุพันธกิจในการจัดการอุดมศึกษา และประโยชน์ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ สอดคล้องกบั แผนพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ฉบบัที 11 

(พ.ศ.2555-2559) พบว่า ประเทศไทยต้องเผชิญกบัการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง 
เทคโนโลยี พลงังานและสิงแวดล้อมอยา่งรวดเร็วและสง่ผลกระทบอยา่งรุนแรงมากกว่าช่วงทีผ่านมา 
ซึงมีผลกระทบตอ่การบริหารจดัการอดุมศกึษา จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายด้าน  เช่น 
การจดัการศกึษาทีเน้นเรืองภาษาองักฤษ และภาษาของประเทศในภูมิภาคอาเซียน การสร้างบณัฑิต
ทีพร้อมปรับตวัและมีทกัษะในการทํางานท่ามกลางความแตกตา่งของเชือชาติ ศาสนา วฒันธรรม
และภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการผลิตบณัฑิตทีมีศกัยภาพตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน มีคณุธรรมและมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม  

ทงันีผู้วิจยัมีความเห็นวา่ ทีปรากฏเชน่นีอาจเนืองมาจากการผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพ
และศกัยภาพในการปฏิบตัิงาน ทงัด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 
คณุธรรมจริยธรรมและระเบียบวินยั เป็นผลลพัธ์ของการบริหารการศกึษาและเป็นปัจจยัสําคญั
ในการวางนโยบายและกําหนดทิศทางการดําเนินงานทกุด้านของคณะดริุยางคศาสตร์ โดยเฉพาะ
อย่างยิงการออกแบบหลกัสตูรให้ก้าวทนัต่อการเปลียนแปลง ดงันนัจึงควรมีการพฒันาหลกัสูตร
ร่วมกับผู้ ใช้บณัฑิต และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทีเกียวข้อง เพือให้คุณภาพบณัฑิตตรงกับ
ความต้องการของตลาดงานอย่างแท้จริง 

ด้านผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย 2 ตวับง่ชี 
โดยทุกตัวบ่งชีเป็นความเสียงทีมีโอกาสเป็นไปได้ในระดับมาก คือ จํานวนผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ และจํานวนผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ
ทีนําไปใช้ประโยชน์ ซึงสอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามแผนพัฒนา
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การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที 11 (พ.ศ.2555-2559) ทีได้อธิบายไว้ว่าผลการวิเคราะห์
ตําแหน่งยุทธศาสตร์ของอุดมศึกษาไทย ปี 2554 พบว่ามีจุดอ่อนด้านปริมาณและคุณภาพของ
งานวิจัยในภาพรวมอยู่ในระดบัตํา และไม่สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคมได้ เมือ
เปรียบเทียบกบัสถาบนัอดุมศกึษาอืนระดบัโลกและระดบัเอเชีย และสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ
อมร มะลาศรี (2554) ทีศึกษาการพัฒนารูปแบบการประเมินความเสียงทางการศึกษาสําหรับ
มหาวิทยาลยัราชภฎั และผลการวิจยัของ ชยัยทุธ์ มณีรัตน์และดวงใจ ชนะสิทธิ (2557) ทีศกึษา
การบริหารความเสียงด้านการจดัการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม 
และผลการศกึษาของ จีรเดช อูส่วสัดิ ทีศกึษาการบริหารความเสียงของสถาบนัอดุมศกึษาไทย พบว่า 
ความเสียงทีอยู่ในระดบัสงู คือ อาจารย์มีผลงานวิจยัและผลงานวิชาการน้อย การนําผลงานวิจยั
ไปใช้ประโยชน์อยา่งแท้จริง หรือผลการวิจยัตอบสนองกบัความต้องการของสงัคม และผลงานวิจยั
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทงัในระดบัชาตแิละนานาชาติ 

ทงันีผู้ วิจยัมีความเห็นว่า ทีปรากฏเช่นนีอาจเนืองมาจากปัจจยัเสียงด้านผลผลิตและ
ผลลัพธ์ของผลงานฯ เป็นผลกระทบมาจากประสิทธิภาพในกระบวนการบริหารจัดการด้าน
งานวิจยั ผลงานสร้างสรรค์และผลงานทางวิชาการ  ดงันนัคณะฯ จึงควรสอบถามความต้องการ
ในการพฒันาด้านงานวิจยั งานสร้างสรรค์และผลงานทางวิชาการของบคุลากร เพือสามารถจดัอบรม
ได้ตรงตามความต้องการและแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างตรงประเด็น รวมทังมีการแต่งตัง
อาจารย์พีเลียงเพือทํางานวิจยั งานสร้างสรรค์และผลงานทางวิชาการสําหรับอาจารย์และนกัวิจยั
รุ่นใหม่ รวมถึงส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทีมี Impact Factor สงู และเพิมแรงจงูใจในการ
ทําผลงาน นอกจากนียงัควรสร้างความร่วมมือในการทําผลงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกหรือ
ผู้ประกอบธุรกิจดนตรีเพือให้ผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์และผลงานวิชาการของคณะดริุยางคศาสตร์
สามารถนําไปใช้ประโยชน์และเกิดการตอ่ยอดในอตุสาหกรรมทางดนตรีได้อยา่งแท้จริง 

 

3. ข้อเสนอแนะ 
3.1 ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครังนี 

1. ในขนัตอนการวิเคราะห์ความสอดคล้องเชิงเนือหาของตวับง่ชีความเสียงใน
การบริหารงานเชิงระบบของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ควรเพิมผู้ทรงคณุวุฒิ
ภายนอกอีก 2 ท่าน เพือวัดความสอดคล้องของบุคคลภายนอกคณะฯ ว่ามีความสอดคล้องกัน
หรือไม ่

2. ควรนําองค์ประกอบและตัวบ่งชีความเสียงทีได้จากการวิจัยไปเข้าสู่
กระบวนการจัดการความเสียงของคณะดุริยางศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการประเมิน
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โอกาสและผลกระทบทีอาจเกิดขนึ เพือนําผลการประเมินไปใช้จดัทําแผนการจดัการความเสียงที
จะเกิดขนึตอ่ไป 

3.2 ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครังต่อไป 

1. ควรศึกษาวิจัยตวับ่งชีความเสียงคณะวิชาดนตรีของมหาวิทยาลัยอืน เพือ
เปรียบเทียบตัวบ่งชีความเสียง และนํามาพัฒนาตัวบ่งชีความเสียงของคณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศลิปากรตอ่ไป 
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ภาคผนวก ก  
รายชือและกาํหนดการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

การพัฒนาตัวบ่งชีความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบ  
ของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  
  

 
 



224 

 

 

รายชือและกาํหนดการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
การพัฒนาตัวบ่งชีความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบ  

ของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

รายชือและกําหนดการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกัในกระบวนการวิจยัอนาคตแบบ EDFR 

 

ชือ-สกลุ ตําแหนง่ 
ขณะดําเนินการวิจยั 

กําหนดการสมัภาษณ์ 

1. อาจารย์ ดร.อโณทยั นิติพน รองอธิการบด ี
สถาบนัดนตรีกลัยาณิวฒันา 

วนัที 27 มกราคม 2558 

เวลา 18.00-20.00 น. 
ณ สถาบนัดนตรีกลัยาณิวฒันา 

2. อาจารย์ ดร.ณฐัวฒุิ บริบรูณ์วิรีย์ ผู้ช่วยคณบดี  
(ประกนัคณุภาพและ
บริหารทรัพยากรมนษุย์) 

คณะครุศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

วนัที 1 กมุภาพนัธ์ 2558 

เวลา 18.00-20.00 น. 
ณ ลมุพินีเพลส พระราม 8 

3. อาจารย์ณฐัวฒุิ เตียนพลกรัง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
คณะดริุยางคศาสตร์ 

วนัที 1 กมุภาพนัธ์ 2558 

เวลา 15.00-17.00 น. 
ณ คณะดริุยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมธรรม  
ดํารงเจริญ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจยัและ
สร้างสรรค์  

คณะดริุยางคศาสตร์ 

วนัที 4 กมุภาพนัธ์ 2558 

เวลา 16.00-17.00 น. 
ณ คณะดริุยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

5. อาจารย์พงษ์พฒัน์ พงษ์ประดิษฐ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
นกัศกึษา คณะดริุยางค

ศาสตร์ 

วนัที 30 มกราคม 2558 

เวลา 17.00-19.00 น. 
ณ คณะดริุยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

6. อาจารย์กานต์ สริุยาศศิน อาจารย์ผู้ประสานงาน
สาขาวชิาดนตรีเชิงพาณิชย์ 

คณะดริุยางคศาสตร์ 

วนัที 26 มกราคม 2558 

เวลา 15.00-17.00 น. 
ณ คณะดริุยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ชือ-สกลุ ตําแหนง่ 
ขณะดําเนินการวิจยั 

กําหนดการสมัภาษณ์ 

7. คณุลลวรรณ เปรมประเสริฐ หวัหน้าฝ่ายสาํนกังาน
เลขานกุาร 

คณะดริุยางคศาสตร์ 

วนัที 28 มกราคม 2558 

เวลา 17.00-19.00 น. 
ณ คณะดริุยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

8. อาจารย์ทศันา นาควชัระ อาจารย์ประจํา  
คณะดริุยางคศาสตร์ 

วนัที 30 มกราคม 2558 

เวลา 14.30-16.30 น. 
ณ คณะดริุยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

9. อาจารย์พิมพ์ชนก สวุรรณธาดา อาจารย์ประจํา  
คณะดริุยางคศาสตร์ 

วนัที 31 มกราคม 2558 

เวลา 13.00-15.00 น. 
ณ คณะดริุยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

10. อาจารย์กิตติธชั สาํเภาทอง อาจารย์ประจํา  
คณะดริุยางคศาสตร์ 

วนัที 4 กมุภาพนัธ์ 2558 

เวลา 13.00-15.00 น. 
ณ คณะดริุยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

11. อาจารย์ ดร.ศกัดสิทิธิ ราชรักษ์ อาจารย์ประจํา  
คณะดริุยางคศาสตร์ 

วนัที 31 มกราคม 2558 

เวลา 11.30-12.30 น. 
ณ คณะดริุยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

12. อาจารย์ ดร.ภทัรภร ผลติากลุ อาจารย์ประจํา  
คณะดริุยางคศาสตร์ 

วนัที 26 มกราคม 2558 

เวลา 13.00-15.00 น. 
ณ คณะดริุยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

13. คณุพรทิพา เชยอกัษร นกับริหารงานทวัไป
ปฏิบตัิการ 

วนัที 27 มกราคม 2558 

เวลา 12.00-14.00 น. 
ณ คณะดริุยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

14. คณุพิจิตรา บวับาล นกัการเงินและบญัชี วนัที 26 มกราคม 2558 

เวลา 14.00-16.00 น. 
ณ คณะดริุยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15. คณุปนดัดา กลุพานิช นกัวิชาการศกึษา วนัที 5 กมุภาพนัธ์ 2558 
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ชือ-สกลุ ตําแหนง่ 
ขณะดําเนินการวิจยั 

กําหนดการสมัภาษณ์ 

เวลา 16.30-18.30 น. 
ณ คณะดริุยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

16. คณุพาฝัน นหุงั นกับริหารงานทวัไป
ปฏิบตัิการ 

วนัที 1 กมุภาพนัธ์ 2558 

เวลา 10.00-12.00 น. 
ณ คณะดริุยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

17. คณุธนกฤตา แจม่ด้วง นกับริหารงานทวัไป
ปฏิบตัิการ 

วนัที 3 กมุภาพนัธ์ 2558 

เวลา 10.00-12.00 น. 
ณ คณะดริุยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

รายชือและกําหนดการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักในกระบวนการวิเคราะห์หาความสอดคล้อง 
เชิงเนือหาโดยใช้ Fliess Kappa 
 

ชือ-สกลุ ตําแหนง่ขณะดาํเนินการวิจยั 

1. อาจารย์ดาํริห์ บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดริุยางคศาสตร์ 

2. อาจารย์วฒุิชยั เลศิสถากิจ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะดริุยางคศาสตร์ 

3. อาจารย์วรพล กาญจน์วีระโยธิน รองคณบดีฝ่ายวชิาการ คณะดริุยางคศาสตร์ 

4. อาจารย์ชนตุร์ เตชธนนนัท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะดริุยางคศาสตร์ 

5. อาจารย์ชยับรรฑติ พืชผลทรัพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะดริุยางคศาสตร์ 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  
ภาพการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
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ภาพที 1 การสมัภาษณ์ อาจารย์ ดร.อโณทยั นิตพิน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2  การสมัภาษณ์ อาจารย์ณฐัวฒุิ เตียนพลกรัง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3 การสมัภาษณ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ คมธรรม ดํารงเจริญ 
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ภาพที 4 การสมัภาษณ์ อาจารย์พงษ์พฒัน์ พงษ์ประดษิฐ์  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 5  การสมัภาษณ์ อาจารย์กานต์ สริุยาศศิน  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 6  การสมัภาษณ์ คณุลลวรรณ เปรมประเสริฐ 
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ภาพที 7  การสมัภาษณ์ อาจารย์ทศันา นาควชัระ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 8  การสมัภาษณ์ อาจารย์พิมพ์ชนก สวุรรณธาดา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 9 การสมัภาษณ์ อาจารย์กิตตธิชั สําเภาทอง  
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ภาพที 10 การสมัภาษณ์ อาจารย์ ดร.ศกัดสิิทธิ ราชรักษ์  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 11 การสมัภาษณ์ อาจารย์ ดร.ภทัรภร ผลิตากลุ 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพที 12 การสมัภาษณ์ พรทิพา เชยอกัษร 
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ภาพที 13 การสมัภาษณ์ พิจิตรา บวับาล 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

ภาพที 14 การสมัภาษณ์ คณุปนดัดา กลุพานิช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 15 การสมัภาษณ์ คณุพาฝัน นหุงั 
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ภาพที 16 การสมัภาษณ์ ธนกฤตา แจม่ด้วง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  
แบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

(แบบสัมภาษณ์ EDFR รอบที 1) 
เรือง การพัฒนาตัวบ่งชีความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบ 

ของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (แบบสัมภาษณ์ EDFR รอบท ี1) 
เรือง การพัฒนาตัวบ่งชีความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบ 

ของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
------------------------------------------------------------------------- 

 
ผู้ให้สมัภาษณ์ชือ.................................................. ตําแหนง่..................................................... 
ผู้สมัภาษณ์นางสาวมลฤดี มีอิสสระ 

สมัภาษณ์เมือวนัที................................................สถานที........................................................ 
 
คาํชีแจง 

แบบสมัภาษณ์ตวับ่งชีความเสียงจัดทําขึน เพือให้ผู้ ให้ข้อมูลหลักจํานวน 17 ท่าน  
ซึงเป็นบุคลากรของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก  
ได้ให้ความคิดเห็นเกียวกับการประเมินตวับ่งชีความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบของคณะ  
ดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร ทีมีโอกาสเกิดขนึทังในอนาคต ซึงแนวทางการสมัภาษณ์ได้
แบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบหลกั ได้แก่ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจยันําเข้า (Input) ด้าน
กระบวนการ (Process) และด้านผลผลิตและผลลพัธ์ (Output and Outcome) ซึงสามารถแยก
ออกเป็น 29 องค์ประกอบย่อย ผลทีได้จากการสัมภาษณ์จะใช้ประกอบการทําวิทยานิพนธ์
หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน คณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัศลิปากร ประจําปีการศกึษา 2557 

 
ประเดน็การสัมภาษณ์ 

กรุณาระบุความเสียงหรือตัวบ่งชีความเสียงทีอาจทําให้การดําเนินงานของ  
คณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากรไมบ่รรลเุป้าหมาย ดงันี 

1. ด้านบริบท (Context) 
1.1 ด้านการเปลียนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายสาธารณะ  

………………….....………………………………………………………………………………… 

………………….....………………………………………………………………………………… 

1.2 ด้านการเปลียนแปลงทางด้านเทคโนโลยี  
………………….....………………………………………………………………………………… 

………………….....………………………………………………………………………………… 
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1.3 ด้านภยัธรรมชาต ิ 
………………….....………………………………………………………………………………… 

………………….....………………………………………………………………………………… 

1.4 ด้านการเปลียนแปลงทางการเมือง  
………………….....………………………………………………………………………………… 

………………….....………………………………………………………………………………… 

1.5 ด้านภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ  
………………….....………………………………………………………………………………… 

………………….....………………………………………………………………………………… 

1.6 ด้านการเปลียนแปลงทางสงัคม  
………………….....………………………………………………………………………………… 

………………….....………………………………………………………………………………… 

1.7 ด้านภาวะการแขง่ขนั  
………………….....………………………………………………………………………………… 

………………….....………………………………………………………………………………… 

2. ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) 
2.1 ด้านบคุลากรและนกัศกึษา  

………………….....………………………………………………………………………………… 

………………….....………………………………………………………………………………… 

2.2 ด้านการเงินและงบประมาณ  
………………….....………………………………………………………………………………… 

………………….....………………………………………………………………………………… 

2.3 ด้านแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมและอุปกรณ์การศึกษา และเครืองมืออุปกรณ์
การทํางาน  
………………….....………………………………………………………………………………… 

………………….....………………………………………………………………………………… 

2.4 ด้านการกําหนดนโยบาย กลยทุธ์และการวางแผน  
………………….....………………………………………………………………………………… 

………………….....………………………………………………………………………………… 
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2.5 ด้านการจดัองค์การ  
………………….....………………………………………………………………………………… 

………………….....………………………………………………………………………………… 

2.6 ด้านการนํา  
………………….....………………………………………………………………………………… 

………………….....………………………………………………………………………………… 

2.7 ด้านการควบคมุ  
………………….....………………………………………………………………………………… 

………………….....………………………………………………………………………………… 

3. ด้านกระบวนการ (Process) 
3.1  ด้านการกํากบัมาตรฐานการดําเนินงานของหลกัสตูร  

………………….....………………………………………………………………………………… 

………………….....………………………………………………………………………………… 

3.2 ด้านการเรียนการสอน  
………………….....………………………………………………………………………………… 

………………….....………………………………………………………………………………… 

3.3 ด้านการให้บริการแก่นกัศกึษาและกิจกรรมพฒันานกัศกึษา  
………………….....………………………………………………………………………………… 

………………….....………………………………………………………………………………… 

3.4 ด้านการวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ  
………………….....………………………………………………………………………………… 

………………….....………………………………………………………………………………… 

3.5 ด้านการบริการวิชาการแก่สงัคม  
………………….....………………………………………………………………………………… 

………………….....………………………………………………………………………………… 

3.6 ด้านการทํานบุํารุงศลิปวฒันธรรม  
………………….....………………………………………………………………………………… 

………………….....………………………………………………………………………………… 
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3.7 ด้านระบบบริหารความเสียง  
………………….....………………………………………………………………………………… 

………………….....………………………………………………………………………………… 

3.8 ด้านการประกนัคณุภาพการศกึษา  
………………….....………………………………………………………………………………… 

………………….....………………………………………………………………………………… 

3.9 ด้านการพฒันาคณะเข้าสูม่าตรฐานระดบัชาตแิละนานาชาต ิ  
………………….....………………………………………………………………………………… 

………………….....………………………………………………………………………………… 

3.10 ด้านการปฏิบตัติามกฎหมายและกฎระเบียบ  
………………….....………………………………………………………………………………… 

………………….....………………………………………………………………………………… 

4. ผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output/Outcome) 
4.1 ด้านคณุภาพบณัฑิต  

………………….....………………………………………………………………………………… 

………………….....………………………………………………………………………………… 

4.2 ด้านโครงการกิจกรรม  
………………….....………………………………………………………………………………… 

………………….....………………………………………………………………………………… 

4.3 ด้านการวิจยั ผลงานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ 
………………….....………………………………………………………………………………… 

………………….....………………………………………………………………………………… 

4.4 ด้านภาพลกัษณ์และชือเสียงองค์การ  
………………….....………………………………………………………………………………… 

………………….....………………………………………………………………………………… 

4.5 ด้านความพงึพอใจของผู้ปกครอง นกัศกึษาและบคุลากร  
………………….....………………………………………………………………………………… 

………………….....………………………………………………………………………………… 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง  
แบบสอบถามผู้ให้ข้อมูลหลัก (แบบสอบถาม EDFR รอบท ี2) 
เรือง การพัฒนาตัวบ่งชีความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบ 

ของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถามผู้ให้ข้อมูลหลัก (แบบสอบถาม EDFR รอบท ี2) 
เรือง การพัฒนาตัวบ่งชีความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบ 

ของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
------------------------------------------------------------------------- 

 

แบบสอบถามชดุนีสร้างขนึจากผลการสมัภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูหลกัภายในคณะดริุยางค
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร และผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก เกียวกบัการพฒันาตวับง่ชีความเสียงใน
การบริหารงานเชิงระบบ ของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์
เพือให้ผู้ เชียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ ได้ประเมินวา่ตวับง่ชีความเสียงแตล่ะข้อมีความเป็นไปได้มาก
น้อยเพียงใด รวมทงัตวับง่ชีดงักลา่วเป็น ความเสียง หรือ ไมเ่ป็นความเสียง 

แบบสอบถามชดุนีแบง่ออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ 
1. ข้อมลูพืนฐานเกียวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

2. ตัวบ่งชีความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบของคณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ด้านบริบท ด้านปัจจยันําเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตและ
ผลลพัธ์  
 
ตอนท ี1 ข้อมลูพืนฐานเกียวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

คาํชีแจง กรุณาเตมิข้อมลูเกียวกบัตวัทา่นในชอ่งว่าง 
1. อาย ุ  น้อยกวา่ 35 ปี  36-40 ปี  41-44 ปี  45-50 ปี  มากกวา่ 50 ปี 

2. วฒุิการศกึษา     ปริญญาตรี สาขา…………………………..………..……………………… 

  ปริญญาโท สาขา……………………..………..……………………………  

  ปริญญาเอก สาขา…………………………………..……………………… 

  อืนๆ โปรดระบ…ุ………………..………………..………………………… 

 
ตอนที 2 ตวับ่งชีความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศลิปากร ด้านบริบท ด้านปัจจยันําเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตและผลลพัธ์ 

คาํชีแจง  
2.1 ขอให้ท่านประเมิน ความเป็นไปได้ของตัวบ่งชีความเสียงแต่ละข้อ และทํา

เครืองหมาย  ในช่องตวัเลือกทีตรงกับระดบัการประเมินของท่าน โดยให้นําหนกัคะแนนเป็น 5 

ระดบั ดงันี 
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1 หมายถึง ความเป็นไปได้ของตวับง่ชีความเสียงทีจะเกิดขนึหรือเป็นจริงน้อยทีสดุ 

2 หมายถึง ความเป็นไปได้ของตวับง่ชีความเสียงทีจะเกิดขนึหรือเป็นจริงน้อย 

3 หมายถึง ความเป็นไปได้ของตวับง่ชีความเสียงทีจะเกิดขนึหรือเป็นจริงปานกลาง 
4 หมายถึง ความเป็นไปได้ของตวับง่ชีความเสียงทีจะเกิดขนึหรือเป็นจริงมาก 

5 หมายถึง ความเป็นไปได้ของตวับง่ชีความเสียงทีจะเกิดขนึหรือเป็นจริงมากทีสดุ 

-  ตัวเลขในวงเล็บด้านหลังแต่ละตัวบ่งชีความเสียงคือจํานวนผู้ เชียวชาญทีให้
ความเห็นนนัๆ จากการสมัภาษณ์ 

-   ในช่องตวับ่งชีความเสียงทีท่านให้ไว้  คือ  ตวับ่งชีความเสียงทีท่านให้ไว้จาก
การสมัภาษณ์ 

2.2 โปรดให้คําตอบว่าตัวบ่งชีในแต่ละข้อ เป็น ความเสียง  หรือ ไม่เป็นความ
เสียง โดยทําเครืองหมาย  ในชอ่งใดชอ่งหนงึ 

 

ด้านท ี1 ตัวบ่งชีความเสียงด้านบริบท (Context) 

ด้านท ี1 ด้านบริบท (Context) 

โอกาสทจีะเกิดขึน 
หรือเป็นจริง  ตัวบ่งชี แนวโน้ม 

ทท่ีาน 
ให้ไว้จากการ
สัมภาษณ์ 

1 2 3 4 5 เป็น 
ความเสียง 

ไม่เป็น 
ความเสียง 

1 การเปลียนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายสาธารณะ 

1.1 กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัใหม ่ไมส่อดคล้องกบั
บริบททางสงัคม วฒันธรรม และวิธีการทํางาน 

1.2 กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัใหม ่ไมมี่ความ
ชดัเจนแน่นอนเพียงพอทีจะนํามาบงัคบัใช้  

1.3 กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัใหม ่มีความซบัซ้อน
และขดัแย้งกนัเอง  

1.4 ไมมี่การทดลองใช้กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบั
ใหม ่เพือรับรู้สภาพปัญหาทีอาจเกิดขนึก่อนการ
นําไปบงัคบัใช้จริง 

1.5 การประกาศใช้นโยบาย กฎหมาย หรือระเบียบ
ใหม ่ไมบ่งัคบัใช้ให้เป็นระบบเดยีวกนัทงั
ประเทศ 

1.6 การเปลียนแปลงกฎ ระเบียบ และข้อบงัคบั 
บอ่ยเกินไป 

1.7 ความเข้าใจกฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัใหมข่อง
บคุลากร  

1.8 การยอมรับและปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบและ
ข้อบงัคบัใหมข่องบคุลากร 
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ด้านท ี1 ด้านบริบท (Context) 

โอกาสทจีะเกิดขึน 
หรือเป็นจริง  ตัวบ่งชี แนวโน้ม 

ทท่ีาน 
ให้ไว้จากการ
สัมภาษณ์ 

1 2 3 4 5 เป็น 
ความเสียง 

ไม่เป็น 
ความเสียง 

1.9 กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัใหม ่เพิมภาระงาน
และขนัตอนการทํางานให้กบับคุลากร 

1.10 การบงัคบัใช้กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัใหม่ 
1.11 นโยบายของรัฐบาลทางด้านสร้างสรรค์ไมค่งที

และไมต่อ่เนือง 
1.12 ทิศทางการประเมินการศกึษาและบทบาท

หน้าทีของ สมศ. ทีมีผลกระทบตอ่การทํางาน
ของคณะ 

1.13 การเปลียนแปลงเกณฑ์การพิจารณาอนมุตัิ
กองทนุเงินให้กู้ยืมเพือการศกึษา (กยศ.) 

1.14 นโยบายการออกนอกระบบของรัฐบาล 
1.15 นโยบายการพฒันาสภาพแวดล้อมทาง

การศกึษาของมหาวิทยาลยั (city campus) มี
ผลตอ่แผนดําเนินงาน การบริหารจดัการ การ
จดัสรรทรัพยากรทางการบริหารของคณะ และ
การตดัสินใจเข้าศกึษาตอ่ในคณะฯ 

1.16 การเปลียนแปลงกฎ ระเบียบ และข้อบงัคบั มี
ผลกระทบตอ่แผนทวีางไว้ การวางแผนใน
อนาคต และทศิทางการพฒันา 

1.17 การพิจารณาวา่อะไรคือนโยบาย และอะไรคือ
กฎหมาย เพราะนโยบายยงัไมใ่ชก่ฎหมายไม่
จําเป็นต้องนํามาปฏิบตัิก็ได้ 

2  การเปลียนแปลงทางด้านเทคโนโลยี 

2.1 ระบบเทคโนโลยีสมยัใหมย่งัไมมี่เสถียรภาพ
เพียงพอ 

2.2 ความงา่ยในการใช้งานเทคโนโลยีสมยัใหม ่

2.3 การยอมรับการเปลียนแปลงทางเทคโนโลยีของ
บคุลากร 

2.4 ความรู้ ความเข้าใจ และศกัยภาพของบคุลากร
ในการใช้งานเทคโนโลยีสมยัใหม ่

2.5 ความรู้ ความเข้าใจ และศกัยภาพของบคุลากร
ในการใช้งานเทคโนโลยีในวิชาชีพ 

2.6 ความรู้ ความเข้าใจ และศกัยภาพของบคุลากร
ผู้ดแูลระบบเทคโนโลยี 

2.7 บคุลากรนําความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
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ด้านท ี1 ด้านบริบท (Context) 

โอกาสทจีะเกิดขึน 
หรือเป็นจริง  ตัวบ่งชี แนวโน้ม 

ทท่ีาน 
ให้ไว้จากการ
สัมภาษณ์ 

1 2 3 4 5 เป็น 
ความเสียง 

ไม่เป็น 
ความเสียง 

มาใช้เพือประโยชน์ตอ่คณะ 

2.8 การกระจายอํานาจการใช้เทคโนโลยีภายใน
คณะ 

2.9 จริยธรรมการใช้เทคโนโลยี 

2.10 ความพร้อมของคณะในการเปลียนแปลงทาง
เทคโนโลยี 

2.11 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทําให้อปุกรณ์
และโปรแกรมทีคณะมีอยูล้่าสมยั 

2.12 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีสามารถรองรับ
การเปลียนแปลงทางเทคโนโลยีได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

2.13 การเปลียนแปลงทางเทคโนโลยีการสือสาร มี
ผลกระทบตอ่รูปแบบการประชาสมัพนัธ์ของ
คณะ 

2.14 การเปลียนแปลงทางเทคโนโลยี มีผลกระทบตอ่
งบประมาณในการดาํเนินงานของคณะ 

2.15 การออกแบบระบบสารสนเทศเพือการศกึษาทีมี
การศกึษาความต้องการของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยัอยา่งรอบด้าน 

3 ภัยธรรมชาติ 
3.1 ภยัธรรมชาติสร้างความเสียหายตอ่ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.2 ความสามารถในการเข้าถึงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในพนืทีประสบภยั 

3.3 ภยัธรรมชาติทําให้การดําเนินงานของคณะ
ลา่ช้าหรือหยดุชะงกั 

3.4 การสนิเปลืองงบประมาณ ในการป้องกนัและ
แก้ไขผลกระทบจากภยัธรรมชาติ 

3.5 งบประมาณทีได้รับการสนบัสนนุจากรัฐบาลมี
ความลา่ช้าหรือลดลง 

3.6 ภยัธรรมชาติมีผลกระทบตอ่การเปลียนแปลง
กฎหมาย กฎระเบียบ 

3.7 นําทว่ม 

3.8 โลกร้อน  
3.9 ฟ้าผ่า  
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ด้านท ี1 ด้านบริบท (Context) 

โอกาสทจีะเกิดขึน 
หรือเป็นจริง  ตัวบ่งชี แนวโน้ม 

ทท่ีาน 
ให้ไว้จากการ
สัมภาษณ์ 

1 2 3 4 5 เป็น 
ความเสียง 

ไม่เป็น 
ความเสียง 

3.10 ความพร้อมรับมือกบัภยัธรรมชาติทีอาจเกิดขนึ 
4 การเปลียนแปลงทางการเมือง 

4.1 ความไมมี่เสถียรภาพทางการเมืองทําให้
นโยบายตา่งๆ ไมมี่ความตอ่เนือง 

4.2 การชมุนมุประท้วงรัฐบาลมีผลกระทบตอ่การ
ดําเนินงานของคณะ 

4.3 ภาวะการเมืองทีไมม่นัคง สง่ผลให้เศรษฐกิจ
สงัคมไมม่นัคง 

4.4 การเปลียนแปลงทางการเมือง มีผลกระทบตอ่
การกําหนดนโยบายทางการศกึษา 

5 ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ 
5.1 ภาวะเศรษฐกิจ สง่ผลกระทบตอ่งบประมาณใน

การบริหารจดัการของคณะ 

5.2 ภาวะเศรษฐกิจ ทําให้งบประมาณทีเคยได้รับ
การสนบัสนนุจากหน่วยงานภายนอกลดลง 

5.3 ภาวะเศรษฐกิจ มีผลกระทบตอ่การได้งานทํา
ของนกัศกึษา 

5.4 ภาวะเศรษฐกิจ มีผลกระทบตอ่นโยบายทาง
เศรษฐกิจของรัฐบาล 

5.5 ภาวะเศรษฐกิจ มีผลกระทบตอ่นโยบายของ
รัฐบาลในการสนบัสนนุทางด้านศิลปวฒันธรรม 

5.6 ภาวะเศรษฐกิจ มีผลกระทบตอ่คณุภาพชีวิต
และจิตใจของบคุลากร 

5.7 ภาวะเศรษฐกิจ มีผลกระทบตอ่ความนิยมทาง
ดนตรีของคนในสงัคม 

5.8 ภาวะเศรษฐกิจ มีผลกระทบตอ่ความมนัคงของ
การคลงัของคณะ 

5.9 ภาวะเศรษฐกิจ มีผลกระทบตอ่ความสามารถ
ในการจดัหาสิงอํานวยความสะดวกและการ
จดับริการแก่นกัศกึษา 

6 การเปลียนแปลงทางสังคม 
6.1 การเปลียนโครงสร้างประชากรไปสูส่งัคม

ผู้สงูอาย ุ

6.2 ความไมป่ลอดภยัและแหลง่อบายมขุโดยรอบ
มหาวิทยาลยั 
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ด้านท ี1 ด้านบริบท (Context) 

โอกาสทจีะเกิดขึน 
หรือเป็นจริง  ตัวบ่งชี แนวโน้ม 

ทท่ีาน 
ให้ไว้จากการ
สัมภาษณ์ 

1 2 3 4 5 เป็น 
ความเสียง 

ไม่เป็น 
ความเสียง 

6.3 พฤติกรรมการใช้ชีวิตตามคา่นิยมทางสงัคมของ
นกัศกึษา 

6.4 การเสพติดสือออนไลน์ของนกัศกึษา 
6.5 การตระหนกัถึงความเปลียนแปลงทางสงัคม

ของบคุลากร 
6.6 การเปลียนแปลงของตลาดแรงงานและความ

ต้องการของสงัคม 
6.7 การเปลียนแปลงทางสงัคม มีผลกระทบตอ่

ความนิยมทีมีตอ่ดนตรีในสงัคมไทย 
6.8 การรับรู้ภาพลกัษณ์ของศิลปินและนกัดนตรี 
6.9 ความแตกตา่งระหวา่งวยัของผู้สอนและผู้ เรียน 

6.10 การผลิตบณัฑิตเพือตอบสนองความต้องการ 
ของสงัคมและตลาดแรงงานเพียงด้านเดียว  
โดยอาจละเลยบทบาทในการเป็นผู้ชนํีาสงัคม 

7  ภาวะการแข่งขัน 
7.1 ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการองค์กร 
7.2 จดุเดน่และความหลากหลายของหลกัสตูร 
7.3 จดุเดน่ของสถาบนัและคณะ 
7.4 ความสามารถในการใช้ภาษาของบคุลากรและ

นกัศกึษา 
7.5 การลงทนุด้านการตลาดทีด ี
7.6 ภาวะการแข่งขนัทําให้ต้องพฒันาโครงสร้าง

พนืฐานและคณุภาพการให้บริการ 
7.7 ภาวะการแข่งขนัทําให้ไมเ่กิดความร่วมมือกบั

หน่วยงานภายนอก 
7.8 การดงึนกัศกึษาทีมีคณุภาพเข้ามาศกึษา 
7.9 การรักษาอาจารย์ทีมีความรู้ ความสามารถและ

มีชือเสียงให้อยูก่บัคณะ 
7.10 การเปรียบเทียบอตัราคา่ธรรมเนียมการศกึษา 
7.11 คณุภาพ ชือเสียง และภาพลกัษณ์ของสถาบนั 

บคุลากร นกัศกึษาและบณัฑิต 
7.12 การเปรียบเทียบภาวะการได้งานทาํและอตัรา

คา่ตอบแทน 
7.13 การจดัตงัศนูย์สอบเทียบทางด้านดนตรีใน

ประเทศ 
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ด้านท ี2 ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) 

ด้านท ี2 ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) 

โอกาสทจีะเกิดขึน 
หรือเป็นจริง 

ตัวบ่งชี 
 

แนวโน้ม 
ทท่ีานให้ไว้ 
จากการ
สัมภาษณ์ 

1 2 3 4 5 เป็น 
ความเสียง 

ไม่เป็น 
ความเสียง 

1 ด้านบุคลากรและนักศึกษา 

1.1 เกณฑ์และมาตรฐานการรับนกัศกึษาทมีีคณุภาพ 
1.2 ความคาดหวงัของนกัศกึษาทีมีตอ่หลกัสตูร 
1.3 จํานวนผู้สมคัรเข้าศกึษาตอ่ลดลง 
1.4 คณุภาพ ความสามารถ ศกัยภาพ และชือเสียงของ

บคุลากร 
1.5 ทกัษะและความสามารถในการทํางานทาง

วิชาการ และประสบการณ์วิชาชีพความเป็นครู 
1.6 บคุลากรสว่นใหญ่อยูใ่นชว่งอายทุีใกล้เคียงกนั มี

ผลกระทบตอ่การถ่ายทอดความรู้ ทกัษะและ
ประสบการณ์ของพนกังานทีจะเกษียณอาย ุ

1.7 สดัสว่นระหวา่งอาจารย์ตอ่จํานวนนกัศกึษา 

1.8 บคุลากรสายสนบัสนนุทีมีหน้าทีให้บริการ
นกัศกึษาโดยตรงและประสานงานการจดั
กิจกรรมมีจํานวนน้อยเกินไป 

1.9 คณุภาพ ความสามารถ ศกัยภาพและทศันคติของ
นกัศกึษา 

1.10 ความเสียสละ (Commitment) ในการทํางานให้
คณะของนกัศกึษาและบคุลากร 

2  ด้านการเงนิและงบประมาณ 
2.1 ความสามารถในการหารายได้ตามแผนทีวางไว้ 

2.2 การบริหารจดัการงบประมาณทีมีประสิทธิภาพ 

2.3 การวางแผนงบประมาณด้านบคุลากรในระยะยาว 

เพือให้สอดคล้องกบัการพฒันาคณุวฒิุการศกึษา
และตาํแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 

2.4 ความสมดลุระหวา่งงบประมาณด้านบคุลากรกบั
คา่ใช้จา่ยด้านอืนๆ 

2.5 ความสมดลุของการจดัสรรงบประมาณ 
ในแตล่ะด้าน 

2.6 การพงึพารายได้จากแหลง่เดียว 

2.7 วิสยัทศัน์หรือนโยบายในการหารายได้จาก
ภายนอก 

2.8 สภาพคลอ่งทางการเงิน 

2.9 เงินทนุสํารอง  
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ด้านท ี2 ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) 

โอกาสทจีะเกิดขึน 
หรือเป็นจริง 

ตัวบ่งชี 
 

แนวโน้ม 
ทท่ีานให้ไว้ 
จากการ
สัมภาษณ์ 

1 2 3 4 5 เป็น 
ความเสียง 

ไม่เป็น 
ความเสียง 

3 ด้านแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน และเครืองมือการทาํงาน 
3.1 ความสามารถในการจดัหาครุภณัฑ์ทมีีมาตรฐาน

ในราคาทีเหมาะสม 
3.2 ความพร้อม ความเพียงพอของทรัพยากร

สารสนเทศ อปุกรณ์การเรียนและเครืองดนตรีที
ตรงตามความต้องการของนกัศกึษา 

3.3 ความพร้อม ความเพียงพอของสถานทีในการ
จดัการเรียนการสอน 

3.4 ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมทางการศกึษา 

3.5 ความปลอดภยัของอาคาร 
3.6 การบริหารจดัการทรัพยากร 
3.7 การดแูลรักษาทรัพยากร 
3.8 นโยบายและแผนการจดัหา รักษาดแูล และ

ทดแทนอปุกรณ์และเครืองดนตรีทีเสือมสภาพ 

3.9 อปุกรณ์และเครืองดนตรีเสือมสภาพเกินกวา่ที
คาดการณ์ไว้ 

3.10 ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการห้องซ้อมดนตรี 
3.11 นกัศกึษาใช้ประโยชน์จากทรัพยากร สวสัดิการ

และบริการต่างๆ ทีคณะและมหาวิทยาลยัจดัไว้
ให้ได้อยา่งคุ้มคา่ 

3.12 ระบบป้องกนัการสญูหายของทรัพยากร
สารสนเทศในห้องสมดุ 

3.13 ความเสียหายของเครืองดนตรีทีเกิดจากการ 
ใช้งาน 

3.14 ความเสียหายของเครืองดนตรีทีเกิดจากการ 
ขนย้าย 

3.15 บคุลากรสนบัสนนุการใช้อปุกรณ์เทคโนโลยี 
การสอนในห้องเรียน 

3.16 ความรู้ ความสามารถของบคุลากรในการดแูล
รักษาอปุกรณ์และเครืองดนตรีทางการศกึษา 

3.17 การใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนร่วมกนั
ระหวา่งสาขาวิชาน้อยเนืองจากเป็นสาขาเฉพาะ
ทาง ทําให้มีคา่ใช้จา่ยในการจดัหาอปุกรณ์สงู 

4 ด้านการกาํหนดนโยบาย ด้านกลยุทธ์และการวางแผน 
4.1 การมีสว่นร่วมของบคุลากรทกุระดบัในการ
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ด้านท ี2 ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) 

โอกาสทจีะเกิดขึน 
หรือเป็นจริง 

ตัวบ่งชี 
 

แนวโน้ม 
ทท่ีานให้ไว้ 
จากการ
สัมภาษณ์ 

1 2 3 4 5 เป็น 
ความเสียง 

ไม่เป็น 
ความเสียง 

กําหนดนโยบาย การจดัทํากลยทุธ์และแผนการ
ดําเนินงาน 

4.2 การศกึษาความต้องการจากผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย
อยา่งรอบด้านเพือนํามาพฒันาและจดัทําแผน
กลยทุธ์ 

4.3 การกําหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ทีมี
ประสิทธิภาพ 

4.4 ความสอดคล้องระหวา่งนโยบายของคณะกบั
บริบทภายนอก 

4.5 การกําหนดนโยบายและการวางแผน ให้มีความ
สมดลุระหวา่งการผลติบณัฑิตทีมีคณุภาพกบั
ความสามารถในการจดัหางบประมาณ 

4.6 การบรูณาการองค์ความรู้ร่วมกนัระหวา่ง
สาขาวิชาภายในองค์กร 

4.7 ความรู้ ความเข้าใจของผู้บริหารในการกําหนด
นโยบายและการวางแผน 

4.8 การเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหาร 
4.9 ความสามารถในการนําแผนไปปฏิบตัิ 

4.10 ความสามารถในการติดตามผลการดําเนินงาน 

4.11 การวางแผนกลยทุธ์จากข้อมลูทีจริง ครบถ้วน
และสมบรูณ์ 

4.12 ความเหมาะสมของการกําหนดทิศทางในการ
พฒันาหลกัสตูรและการเปิดหลกัสตูรใหม่ กบั
ข้อจํากดัด้านสถานท ี

4.13 การกําหนดกลยทุธ์ในการประชาสมัพนัธ์และการ
แนะแนวการศกึษา 

5 ด้านการจัดองค์การ 
5.1 โครงสร้างการบริหารงานทีเหมาะสมกบัสภาพ

การแข่งขนัและสอดคล้องกบัแผนการทํางาน 

5.2 นโยบายในการจดัการองค์กรให้เป็นไปตามระบบ
ทีวางไว้ 

5.3 การสรรหาและการคดัเลือกบคุลากรทีมีคณุภาพ 
มีความรู้ ความสามารถและทกัษะตรงตาม
ตําแหน่งงาน และเข้ากบัวฒันธรรมองค์กร 

5.4 ความเหมาะสมในการกําหนดหน้าทีรับผิดชอบ 
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ด้านท ี2 ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) 

โอกาสทจีะเกิดขึน 
หรือเป็นจริง 

ตัวบ่งชี 
 

แนวโน้ม 
ทท่ีานให้ไว้ 
จากการ
สัมภาษณ์ 

1 2 3 4 5 เป็น 
ความเสียง 

ไม่เป็น 
ความเสียง 

การมอบหมายภาระงาน และปริมาณงาน 

5.5 ทศันคติของบคุลากรในการทํางานร่วมกนั 

5.6 ความสร้างสรรค์จนแทบไมมี่ขีดจํากดั 

5.7 ความเหมาะสมของคา่ตอบแทน 

5.8 วฒันธรรมองค์กร 
5.9 ประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานบคุคล 

5.10 การยอมรับและปฏิบตัิตามนโยบายในการ
บริหารงานบคุคล 

5.11 ความเหมาะสมในการให้อิสระในการปฏิบตัิงาน 

5.12 กระบวนการสรรหาและคดัเลือกผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการบริหาร 

5.13 ระบบการทดแทนงานหรือการสบัเปลยีน
หมนุเวียนงาน (rotate) 

5.14 คูมื่อและขนัตอนการปฏิบตัิงาน 

5.15 ความร่วมมือและความสามคัคีในการปฏิบตัิงาน 

5.16 การตระหนกัถึงความสาํคญัในการพฒันา
ตําแหน่งทางวิชาการ 

6 ด้านการนํา 
6.1 ความสามารถในการสร้างความเชือมนัในตวัผู้ นํา

และการสร้างแรงจงูใจในการทํางาน 

6.2 การนําโดยไมต่ดัสินชขีาด 

6.3 ชอ่งทางการสือสารเพือสร้างความเข้าใจทีชดัเจน
ระหวา่งบคุลากรในองค์กร 

6.4 การกระจายอํานาจและการมอบอํานาจในการ
บริหาร 

6.5 ความรู้ ความสามารถ และวสิยัทศัน์ของผู้บริหาร 
7 ด้านการควบคุม 

7.1 ระบบฐานข้อมลูข้อสอบหรือคลงัข้อสอบ 

7.2 ระบบการตรวจสอบมาตรฐานของข้อสอบ 

7.3 ระบบการแจ้งเตือนการดําเนินงาน ทําให้การ
ดําเนินงานไมแ่ล้วเสร็จตามแผนทีกําหนดไว้ 

7.4 การบริหารงานแบบ Top-down 

7.5 มาตรฐานในการกําหนดตวัชีวดัการประเมินผล
การปฏิบตัิงาน และความเทา่เทียมในการ
ตรวจสอบหลกัฐานการดําเนินงาน 
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ด้านท ี2 ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) 

โอกาสทจีะเกิดขึน 
หรือเป็นจริง 

ตัวบ่งชี 
 

แนวโน้ม 
ทท่ีานให้ไว้ 
จากการ
สัมภาษณ์ 

1 2 3 4 5 เป็น 
ความเสียง 

ไม่เป็น 
ความเสียง 

7.6 การตกลงภาระงานอยา่งเป็นลายลกัษณ์ลว่งหน้า
เพือสามารถปฏิบตัิงานได้ตรงตามเป้าหมาย 

7.7 ความรู้ ความเข้าใจของผู้ประเมินผลการ
ปฏิบตัิงาน ทีมีตอ่ภาระงานของบคุลากรผู้ ได้รับ
การประเมิน 

7.8 ระบบประเมินบคุลากรแบบ 360 องศา เพือให้ได้
ข้อมลูอยา่งรอบด้าน 

7.9 การกําหนดมาตรฐานการปฏิบตัิงานระหวา่งฝ่าย
งานทีแตกตา่งกนั 

7.10 การควบคมุ กํากบัให้ปฏบิตัิตามระบบการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

7.11 การกํากบั ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
อยา่งเป็นระบบและตอ่เนือง 

7.12 การกํากบั ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานทีมีความยืดหยุน่ 

7.13 ระบบฐานข้อมลูในการติดตามการดําเนินงานที
ให้ข้อมลูอยา่งครบถ้วนและเป็นปัจจบุนั 

 
ด้านท ี3 ด้านกระบวนการ (Process) 

ด้านท ี3 ด้านกระบวนการ (Process) 

โอกาสทจีะเกิดขึนหรือ
เป็นจริง 

ตัวบ่งชี แนวโน้ม 
ทท่ีานให้ไว้ 
จากการ
สัมภาษณ์ 

1 2 3 4 5 เป็น 
ความเสียง 

ไม่เป็น 
ความเสียง 

1 ด้านการกาํกับมาตรฐานการดาํเนินงานของหลักสูตร 
1.1 หลกัสตูรมีความยืดหยุน่สามารถเปลียนแปลง

เพือพฒันาบณัฑิตให้มีทกัษะตรงตามความ
ต้องการของตลาดทีเปลียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 

1.2 ความเข้าใจในหลกัสตูร 
1.3 การสือสารและอธิบายให้บคุลากรในองค์กร

เข้าใจและปฏิบตัิตามมาตรฐานหลกัสตูร 
1.4 ความรู้ ความเข้าใจเกียวกบัมาตรฐานและ

กระบวนการกํากบัมาตรฐานหลกัสตูร 
1.5 การยอมรับมาตรฐานและกระบวนการกํากบั

มาตรฐานหลกัสตูร 
1.6 การจดัสรรทรัพยากรให้มีการดําเนินงานเป็นไป
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ด้านท ี3 ด้านกระบวนการ (Process) 

โอกาสทจีะเกิดขึนหรือ
เป็นจริง ตัวบ่งชี แนวโน้ม 

ทท่ีานให้ไว้ 
จากการ
สัมภาษณ์ 

1 2 3 4 5 เป็น 
ความเสียง 

ไม่เป็น 
ความเสียง 

ตามมาตรฐานหลกัสตูร 
1.7 การนําผลประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุง

หลกัสตูรให้มีคณุภาพดีขนึอยา่งตอ่เนือง 
1.8 จํานวนและคณุสมบตัิของอาจารย์ตามมาตรฐาน

หลกัสตูร 
1.9 จํานวนภาระงานของอาจารย์ทีปรึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสตูร 
1.10 การปรับปรุงหลกัสตูรตามกรอบเวลาทกํีาหนด 

1.11 ความเชือมโยงของแตล่ะหลกัสตูรมีน้อยเกินไป 

ทําให้สนิเปลืองทรัพยากรในการดําเนินงาน 

1.12 มาตรฐานหลกัสตูรทีเน้นวิชาการด้านอืน
นอกเหนือจากการปฏิบตัิเครืองมือเอกอาจทําให้
บางสาขาวิชาขาดความโดดเดน่ด้านเครืองมือ 

2 ด้านการเรียนการสอน 
2.1 กระบวนการเรียนการสอนสามารถสง่เสริมให้

นกัศกึษาเกิดทกัษะตรงตามเป้าประสงค์ของ
หลกัสตูร 

2.2 การเรียนการสอนได้สอดแทรกคณุลกัษณะอืนๆ 

ครบถ้วนตามทีคณุลกัษณะบณัฑิตทีพงึประสงค์
ของการอดุมศกึษา 

2.3 การกระตุ้นให้นกัศกึษาเรียนรู้และค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

2.4 มาตรฐานผู้สอน 

2.5 ความใสใ่จของผู้สอนและนกัศกึษา 

2.6 ความสามารถพนืฐานของนกัศกึษา 

2.7 ระเบียบวินยัในการสอนของอาจารย์ 

2.8 ระเบียบวินยัในการเรียนและการฝึกซ้อมของ
นกัศกึษา 

2.9 คณุภาพการเรียนการสอน 

2.10 ความเหมาะสมของจํานวนชวัโมงเรียนและ
รายวิชาทีเปิดสอน 

2.11 นกัศกึษาสนใจและให้ความสําคญัเฉพาะการ
เรียนวิชาปฏิบตัิเครืองดนตรี 

2.12 ความสนใจกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัของ
มหาวิทยาลยัและคณะของนกัศกึษา 
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ด้านท ี3 ด้านกระบวนการ (Process) 

โอกาสทจีะเกิดขึนหรือ
เป็นจริง ตัวบ่งชี แนวโน้ม 

ทท่ีานให้ไว้ 
จากการ
สัมภาษณ์ 

1 2 3 4 5 เป็น 
ความเสียง 

ไม่เป็น 
ความเสียง 

2.13 การเปิดสอนรายวิชาให้ครบถ้วนตามทรีะบไุว้ใน
หลกัสตูร เพือให้สอดคล้องกบัความต้องการของ
นกัศกึษา 

2.14 ระบบการรายงานผลการศกึษาให้ผู้ปกครอง
ทราบอยา่งตอ่เนือง 

2.15 พฤติกรรมการใช้ชีวิตของนกัศกึษาสง่ผลตอ่
พฤติกรรมการเรียนและประสิทธิผลทางการศกึษา 

2.16 นกัศกึษาพ้นสภาพความเป็นนกัศกึษา 

2.17 ระบบการกํากบัติดตามกระบวนการจดัการเรียน
การสอนของอาจารย์พิเศษ 

2.18 ความพร้อมของสถานที สาธารณปูโภค วสัดุ
อปุกรณ์การเรียนการสอน และเครืองดนตรี มี 
ผลตอ่ประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอน 

3 ด้านการให้บริการแก่นักศึกษาและกิจกรรพัฒนานักศึกษา 
3.1 การให้ความสาํคญัของผู้บริหารตอ่การจดั

กิจกรรมพฒันานกัศกึษา 
3.2 การให้ความสาํคญัของอาจารย์ตอ่การจดั

กิจกรรมพฒันานกัศกึษา 

3.3 การมีสว่นร่วมของนกัศกึษาในการวางแผน
กิจกรรมและการจดักิจกรรม 

3.4 ความเหมาะสมของกระบวนการพิจารณาจดัสรร
ทนุการศกึษาแก่นกัศกึษา 

3.5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัศิษย์เก่า  
เพือพฒันาคณะ นกัศกึษา และบณัฑิต 

3.6 การจดักิจกรรมพฒันานกัศกึษาอยา่งทวัถึงและ
สอดคล้องกบัความต้องการทีแท้จริง 

3.7 การจดักิจกรรมพฒันานกัศกึษาให้ได้ผลลพัธ์ 
ตรงตามวตัถปุระสงค์ 

3.8 ความรู้และประสบการณ์ของวิทยากรในการจดั
กิจกรรมเพือพฒันานกัศกึษา 

3.9 การจดักิจกรรมแนะแนวการประกอบอาชีพเพือ
เตรียมความพร้อมในการทํางานให้นกัศกึษาที
สอดคล้องกบัสภาพการหางานในตลาดแรงงาน 

3.10 สภาพแวดล้อมทางการศกึษา ทีมีการจดัการ
เรียนการสอนหลายทีสง่ผลกระทบตอ่การทํา
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ด้านท ี3 ด้านกระบวนการ (Process) 

โอกาสทจีะเกิดขึนหรือ
เป็นจริง ตัวบ่งชี แนวโน้ม 

ทท่ีานให้ไว้ 
จากการ
สัมภาษณ์ 

1 2 3 4 5 เป็น 
ความเสียง 

ไม่เป็น 
ความเสียง 

กิจกรรมร่วมกนัของนกัศกึษาระหวา่งสาขาวิชา
ภายในคณะ 

3.11 ความเหมาะสมของจํานวนกิจกรรมกบัระยะเวลา
ในการเรียน 

3.12 กิจกรรมทีเปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้แสดงดนตรี
เพือเพิมทกัษะและประสบการณ์การแสดงดนตรี 

3.13 อบุตัิเหตจุากการจดักิจกรรมพฒันานกัศกึษา
นอกสถานท ี

3.14 ความเหมาะสมของนโยบายการให้บริการ
นกัศกึษา ระหวา่งการจดักิจกรรมกบัการ
ให้บริการด้านอืนๆ 

3.15 ระบบอาจารย์ทีปรึกษาทีมีประสทิธิภาพ 

3.16 ประสิทธิภาพในการให้บริการนกัศกึษา 

3.17 ความพร้อมของสถานทีจดักิจกรรม การใช้ชีวิต
ในรัวมหาวิทยาลยัและสิงอํานวยความสะดวก 

4 ด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ 

4.1 การพฒันาศกัยภาพด้านการวิจยั งานสร้างสรรค์ 
และผลงานทางวิชาการ 

4.2 ระบบการบริการฐานข้อมลูสนบัสนนุงานวิจยั
แบบ one stop service 

4.3 เจ้าหน้าทีบริการและแนะนําเพือให้เข้าถึงข้อมลูที
ต้องการสร้างสรรค์ผลงาน  

4.4 การให้ความสาํคญักบัการวิจยั งานสร้างสรรค์ 

และผลงานทางวิชาการของผู้บริหาร 
4.5 การให้ความสาํคญักบัการวิจยั งานสร้างสรรค์ 

และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

4.6 ความรู้ความเข้าใจของบคุลากรในการทําผลงาน 
วิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ 

4.7 ประสบการณ์และทกัษะของบคุลากรในการทํา
ผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทาง
วิชาการ 

4.8 การตระหนกัถึงบทบาทหน้าทขีองบคุลากรใน
การทําผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงาน
ทางวิชาการ 

4.9 ทกัษะของบคุลากรในการเขียนงานวิจยั งาน
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ด้านท ี3 ด้านกระบวนการ (Process) 

โอกาสทจีะเกิดขึนหรือ
เป็นจริง ตัวบ่งชี แนวโน้ม 

ทท่ีานให้ไว้ 
จากการ
สัมภาษณ์ 

1 2 3 4 5 เป็น 
ความเสียง 

ไม่เป็น 
ความเสียง 

สร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ 
4.10 ศกัยภาพของบคุลากรผู้ทําผลงาน 

4.11 ความสมดลุระหวา่งภาระงานสอนกบัการทํา
ผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทาง
วิชาการ 

4.12 การให้ความสาํคญัของสงัคมและบริบทภายนอก
ทีมีตอ่งานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทาง
วิชาการ 

4.13 ความเพียงพอของแหลง่ทนุและเครือขา่ยการวิจยั
จากหน่วยงานภายนอก 

4.14 ความเหมาะสมของขนัตอนการพิจารณาอนมุตัิ
โครงการวิจยัและงานสร้างสรรค์ 

4.15 ระยะเวลาในการเบิกจา่ยเงินจากมหาวิทยาลยั
กลบัมาสูโ่ครงการวิจยั 

4.16 ระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงานของบคุลากร
ทีมีผลบงัคบัใช้ตอ่การทํางานวิจยั งานสร้างสรรค์ 
และผลงานทางวิชาการ 

4.17 ผลงานวิจยัทีเกียวข้องมีไมม่ากพอทีจะเป็น
ตวัอยา่งเพือให้มีการค้นคว้าเพิมเติม 

4.18 ระบบสารสนเทศเพือการบริหารงานวิจยั 

4.19 ศนูย์ให้คําปรึกษา หรือพีเลยีงสําหรับนกัวิจยัรุ่น
ใหมห่รือบคุลากรทีไมมี่ประสบการณ์ในการทํา
ผลงาน 

4.20 นิยามของงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงาน
ทางวิชาการไมช่ดัเจน 

4.21 งานวิจยัและผลงานทางวิชาการ ไมส่อดคล้องกบั
ธรรมชาติของคณะวิชาทางด้านดนตรี 

5 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
5.1 การให้ความรู้ด้านวิชาการทีถกูต้องแก่สงัคม 

5.2 ผู้บริหารและอาจารย์จดัโครงการบริการวิชาการ
โดยคํานึงถึงความต้องการของสงัคม 

5.3 โครงการบริการวิชาการแกส่งัคมสว่นใหญ่เป็น
โครงการทีให้บริการแบบไมห่วงัผลเชิงธุรกิจ  
ทําให้ต้องใช้งบประมาณเงินรายได้คณะ 

5.4 การสร้างเครือข่ายการจดักิจกรรมร่วมกบัชมุชน
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ด้านท ี3 ด้านกระบวนการ (Process) 

โอกาสทจีะเกิดขึนหรือ
เป็นจริง ตัวบ่งชี แนวโน้ม 

ทท่ีานให้ไว้ 
จากการ
สัมภาษณ์ 

1 2 3 4 5 เป็น 
ความเสียง 

ไม่เป็น 
ความเสียง 

ภายนอก เพือสง่เสริมการแลกเปลียนเรียนรู้กบั
ชมุชน 

5.5 การให้บริการวิชาการแก่สงัคมทีจะลดลง 
5.6 โครงการบริการวิชาการข้ามศาสตร์ยงัมีจํานวน

น้อย 

5.7 ประสิทธิภาพของระบบการพิจารณาข้อเสนอ
โครงการและการตดิตามประเมินผลโครงการ 

5.8 ระบบการประเมินผลการจดักิจกรรมทีสะท้อน
ผลกระทบ ความคุ้มทนุ ความคุ้มคา่ มลูคา่ และ
การตอบสนองความต้องการของสงัคม 

5.9 นโยบายหรือแนวทางทีชดัเจนในการให้บริการ
วิชาการแกส่งัคม 

5.10 การกําหนดกลุม่เป้าหมายในโครงการยงัไมใ่ห้
ความสําคญักบักลุม่นกัเรียนทีจะเข้ามาศกึษาตอ่
ภายในคณะ 

5.11 การปรับปรุงโครงการหรือการนําผลจากโครงการ
มาพฒันาการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์ตอ่
การพฒันาอยา่งจริงจงั 

5.12 ความเพียงพอของงบประมาณทีจดัสรร มี
ผลกระทบตอ่ความหลากหลายของรูปแบบ
โครงการและการครอบคลมุกลุม่เป้าหมายในวง
กว้าง 

6 ด้านการทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
6.1 การสง่เสริมการ cross-over ดนตรีตา่งวฒันธรรม

และสง่เสริมอตัลกัษณ์เฉพาะของดนตรีท้องถิน 
เพือสง่เสริมการแข่งขนัเมือออกสูส่ากล 

6.2 การรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านศิลปวฒันธรรม
ของคณะอยา่งเป็นระบบ เชน่ การเก็บรักษาข้อมลู
ประวตัิคณะ และผู้ มีคณุปูการตอ่คณะฯ รวมถึง
เหตกุารณ์สําคญัและกิจกรรมตา่งๆ ทจีดัขนึ 

6.3 การจดัสรรงบประมาณเพือให้สามารถ
ดําเนินการได้ตามแผน 

6.4 การมีผลงานด้านศิลปะและวฒันธรรมเป็นที
ยอมรับในระดบัชาติและนานาชาติ 

6.5 ความสอดคล้องระหวา่งดนตรีสากลซงึเป็น
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ด้านท ี3 ด้านกระบวนการ (Process) 

โอกาสทจีะเกิดขึนหรือ
เป็นจริง ตัวบ่งชี แนวโน้ม 

ทท่ีานให้ไว้ 
จากการ
สัมภาษณ์ 

1 2 3 4 5 เป็น 
ความเสียง 

ไม่เป็น 
ความเสียง 

วฒันธรรมของดนตรีตะวนัตก กบัยทุธศาสตร์
ของชาติและมหาวิทยาลยัโดยตรง 

6.6 นโยบายหรือแนวทางทีชดัเจนในการทาํนบุํารุง
ศิลปวฒันธรรม 

6.7 งบประมาณสนบัสนนุจากภายนอกอาจลดลง   
6.8 การให้ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรมทีถกูต้องแก่

สงัคม 

6.9 ความเพียงพอของงบประมาณทีจดัสรร มี
ผลกระทบตอ่ความหลากหลายของรูปแบบ
โครงการและการครอบคลมุกลุม่เป้าหมายในวง
กว้าง 

7 ด้านระบบบริหารความเสียง 
7.1 การสือสารและให้ความรู้แก่บคุลากรให้ตระหนกั

ถึงความสําคญัของการบริหารความเสยีง 
7.2 ความรู้ ความเข้าใจของบคุลากรเกียวกบั 

ความเสียงในการปฏิบตัิงาน 

7.3 การมีสว่นร่วมของบคุลากรทกุระดบัตงัแต่
วางแผน ดาํเนินการ สรุปผล และปรับปรุงผล 

7.4 การมอบหมายผู้ รับผิดชอบหรือจดัตงัฝ่ายบริหาร
ความเสียงโดยเฉพาะ 

7.5 การประเมินความเสียงอยา่งรอบด้านและรัดกมุ 

7.6 แผนบริหารความเสียงเน้นการป้องกนัหรือ
แก้ปัญหาในระยะสนั 

7.7 การตระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหาร 
ความเสียง 

7.8 ความเหมาะสมและประสิทธิภาพของกิจกรรม
ควบคมุ การตอบสนองความเสียง และวิธีจดัการ
ความเสียง 

7.9 การนําระบบบริหารความเสียงไปใช้ในการ
ปฏิบตัิงาน 

8 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
8.1 การมีสว่นร่วมของผู้บริหารในการทํางานประกนั

คณุภาพการศกึษา 

8.2 การตระหนกัถึงความสาํคญัในการประกนั
คณุภาพการศกึษาของบคุลากร 
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ด้านท ี3 ด้านกระบวนการ (Process) 

โอกาสทจีะเกิดขึนหรือ
เป็นจริง ตัวบ่งชี แนวโน้ม 

ทท่ีานให้ไว้ 
จากการ
สัมภาษณ์ 

1 2 3 4 5 เป็น 
ความเสียง 

ไม่เป็น 
ความเสียง 

8.3 การยอมรับระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา
ของบคุลากร 

8.4 ความรู้ ความเข้าใจในระบบการประกนัคณุภาพ
การศกึษาของบคุลากร 

8.5 ความสอดคล้องระหวา่งเกณฑ์การประกนั
คณุภาพการศกึษากบัธรรมชาติของวิชาชีพ
ทางด้านดนตรี 

8.6 ระบบการจดัเก็บเอกสารด้านประกนัคณุภาพ 

8.7 การนําระบบการประกนัคณุภาพการศกึษามาใช้
ในการปฏิบตัิงาน 

8.8 ระบบทดแทนบคุลากรทีจะมาทําหน้าทีด้านการ
ประกนัคณุภาพ 

8.9 การคดัเลือกกรรมการประเมิน (peer review) 

9 ด้านการพัฒนาคณะเข้าสู่มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 
9.1 ความสามารถในการใช้ภาษาตา่งประเทศของ

บคุลากร 
9.2 การเปิดหลกัสตูรสองภาษาหรือนานาชาติให้

เป็นไปตามแผน 

9.3 การนําระบบการดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับสากลมาใช้ 

9.4 web site และแผ่นพบัประชาสมัพนัธ์ของคณะที
มีความเป็นสากล 

9.5 การสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกบั
สถาบนัอืนๆ 

9.6 ความพร้อมในการพฒันา เชน่ การวางนโยบาย 
การวางแผนทีดี บคุลากร ทรัพยากรเครืองมือ
อปุกรณ์ เทคโนโลยีและสถานที 

9.7 ความเข้าใจภมิูศาสตร์ สงัคม ภาษา บริบท
ภายนอกประเทศ 

10  ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
10.1 การมีคูมื่อและขนัตอนทีให้ความรู้เกียวกบักฎ 

ระเบียบของคณะและมหาวิทยาลยัในภาษาที
เข้าใจงา่ย 

10.2 ผู้บริหารและบคุลากรมีความรู้เทา่ทนัและมีความ
เข้าใจกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้องกบัการ
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ด้านท ี3 ด้านกระบวนการ (Process) 

โอกาสทจีะเกิดขึนหรือ
เป็นจริง ตัวบ่งชี แนวโน้ม 

ทท่ีานให้ไว้ 
จากการ
สัมภาษณ์ 

1 2 3 4 5 เป็น 
ความเสียง 

ไม่เป็น 
ความเสียง 

ปฏิบตัิงาน 

10.3 ความเข้าใจในข้อบังคบัทางการเงิน การปฏิบัติ
ตามขันตอนมีความถกูต้องและใสใ่จ 

10.4 ความเข้าใจในข้อบงัคบังานพสัด ุการปฏิบตัิตาม
ขนัตอนมีความถกูต้อง 

10.5 ประสิทธิภาพของบคุลากรในการปฏิบตัิตาม
กฎหมายและกฎระเบียบ 

10.6 การยอมรับและปฏิบตัิตามกฎหมายและ
กฎระเบียบของบคุลากร 

10.7 ความเหมาะสมของกฎหมายและกฎระเบียบ 

10.8 กฎระเบียบทีเคร่งครัดทําให้ขาดสภาพคลอ่งใน
การบริหารจดัการและการดําเนินงานในทกุระดบั 

10.9 การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคณะ 

 
ด้านท ี4 ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcome) 

ด้านท ี4 ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and 
Outcome) 

โอกาสทจีะเกิดขึนหรือ
เป็นจริง 

ตัวบ่งชี แนวโน้ม 
ทท่ีานให้ไว้ 
จากการ
สัมภาษณ์ 

1 2 3 4 5 เป็น 
ความเสียง 

ไม่เป็น 
ความเสียง 

1 ด้านคุณภาพบัณฑิต 

1.1 ความรู้ ความสามารถในการปฏบิตัิงานตาม
ความต้องการของนายจ้างและตลาดแรงงานได้
อยา่งมีคณุภาพของนกัศกึษาและบณัฑิต 

1.2 ความสามารถในการปรับตวัให้เข้ากบั
วฒันธรรมองค์กรของสถานประกอบการของ
นกัศกึษาและบณัฑิต 

1.3 ความสามารถในการใช้ภาษา ตา่งประเทศของ
นกัศกึษาและบณัฑิต 

1.4 ความสามารถในการสอน การถ่ายทอดองค์
ความรู้อยา่งเป็นระบบของนกัศกึษาและบณัฑิต 

1.5 การได้รับการยอมรับ ยกยอ่ง หรือได้รับรางวลัที
สะท้อนความรู้ความสามารถของนกัศกึษาและ
บณัฑิต 

1.6 ระเบียบวินยัของนกัศกึษาและบณัฑิต 

1.7 วิธีการเข้าสงัคมของนกัศกึษาและบณัฑิต 
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ด้านท ี4 ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and 
Outcome) 

โอกาสทจีะเกิดขึนหรือ
เป็นจริง 

ตัวบ่งชี แนวโน้ม 
ทท่ีานให้ไว้ 
จากการ
สัมภาษณ์ 

1 2 3 4 5 เป็น 
ความเสียง 

ไม่เป็น 
ความเสียง 

1.8 ภาพลกัษณ์ของนกัศกึษาและบณัฑิต 

1.9 จํานวนบณัฑิตทีได้งานทํา 

1.10 ความมนัคงในการประกอบอาชีพ 

1.11 การสําเร็จการศกึษาตรงตามระยะเวลาที
กําหนดในแผนการศกึษา 

1.12 การควบคมุคณุภาพของหลกัสตูร 
1.13 หลกัสตูรสอดคล้องกบัการเปลียนแปลงทาง

สงัคมและความต้องการของตลาดแรงงาน 

2 ด้านโครงการกิจกรรม 
2.1 การประชาสมัพนัธ์กิจกรรมอยา่งมืออาชีพ 

2.2 ความคุ้มคา่และความคุ้มทนุของการจดั
กิจกรรมทีมีตอ่ทรัพยากรในการดําเนินงาน 

2.3 ผลของการจดักิจกรรมทีสง่เสริมการรับรู้ของ
สงัคมตอ่องค์กร 

2.4 การบรรลวุตัถปุระสงค์ของการจดัโครงการ
กิจกรรม 

2.5 การนําผลของการจดัโครงการกิจกรรมไปใช้
ประโยชน์ 

2.6 การให้บริการวิชาการสามารถสร้างรายได้ให้แก่
คณะ 

2.7 การให้บริการวิชาการสามารถสร้างแรงจงูใจให้
นกัเรียนเข้ามาศกึษาต่อในคณะ 

3 ด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ 

3.1 จํานวนผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงาน
ทางวิชาการ 

3.2 จํานวนผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงาน
ทางวิชาการทีนําไปตีพิมพ์เผยแพร่ 

3.3 จํานวนผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงาน
ทางวิชาการทีนําไปใช้ประโยชน์ 

3.4 การนําผลงานไปตอ่ยอดเพือเป็นองค์ความรู้ที
เป็นประโยชน์ตอ่องค์กร นกัศกึษาและสงัคม 

3.5 การนําผลงานไปตอ่ยอดในเชิงพาณิชย์และการ
ประชาสมัพนัธ์ 

3.6 คณุภาพของผลงาน 

3.7 ความหลากหลายความซบัซ้อนของผลงาน 
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ด้านท ี4 ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and 
Outcome) 

โอกาสทจีะเกิดขึนหรือ
เป็นจริง 

ตัวบ่งชี แนวโน้ม 
ทท่ีานให้ไว้ 
จากการ
สัมภาษณ์ 

1 2 3 4 5 เป็น 
ความเสียง 

ไม่เป็น 
ความเสียง 

3.8 ความรู้ ความเข้าใจของสงัคมทีมีตอ่องค์ความรู้
จากผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรี และ
ความสามารถในการนําองค์ความรู้จากผลงาน
ไปใช้ประโยชน์ 

3.9 การทําผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงาน
ทางวิชาการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที
กําหนด 

3.10 เวทีในการเผยแพร่ผลงานมีน้อย 

3.11 จํานวนบคุลากรทีทําผลงานและนําผลงานไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ตอ่จํานวนบคุลากรทงัหมด 

3.12 แหลง่รวบรวมและเผยแพร่ผลงานของบคุลากร
และนกัศกึษา ทีสามารถเข้าถึงได้งา่ย 

3.13 ผลลพัธ์ของงานไมถ่กูต้องหรือมีการชีนํา จะนํา
ความเข้าใจผิดมาสูส่งัคม   

3.14 การนําผลงานเฉพาะบางสว่นไปใช้เพือหวงั
ผลประโยชน์ 

4 ด้านภาพลักษณ์และชือเสียงองค์การ 

4.1 ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
4.2 ความจงรักภกัดีของบคุลากรตอ่องค์กร 
4.3 ผลงานของนกัศกึษา 

4.4 วิสยัทศัน์ในการสร้างภาพลกัษณ์ของคณะ
อยา่งเป็นมืออาชีพ 

4.5 การประชาสมัพนัธ์และการสร้าง 
แบรนด์ของคณะตอ่สาธารณชน 

4.6 การมีผู้ รับผิดชอบด้าน crisis analysis 

4.7 ความรู้ ความสามารถ ภาพลกัษณ์ ระเบียบ
วินยั คณุธรรม จริยธรรม ของบคุลากร 
นกัศกึษา และบณัฑิต 

4.8 สถานทีจดัการเรียนการสอนทีแยกตวัออกมา
จากคณะวิชาอืนในมหาวิทยาลยั สง่ผลตอ่
ภาพลกัษณ์ของคณะ 

4.9 ภาพลกัษณ์และชือเสียงของคณะมีผลตอ่การ
ตดัสินใจเลือกเรียน การให้การสนบัสนนุ ให้การ
ยอมรับ การจ้างงาน และความร่วมมือในด้าน
ตา่งๆ ความภาคภมิูใจในสถาบนัของตนเอง 
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ด้านท ี4 ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and 
Outcome) 

โอกาสทจีะเกิดขึนหรือ
เป็นจริง 

ตัวบ่งชี แนวโน้ม 
ทท่ีานให้ไว้ 
จากการ
สัมภาษณ์ 

1 2 3 4 5 เป็น 
ความเสียง 

ไม่เป็น 
ความเสียง 

4.10 การนําภาพลกัษณ์ชือเสียงของคณะไปใช้
ในทางทีก่อให้เกิดผลเสียหาย 

5 ด้านความพึงพอใจของผู้ปกครอง นักศึกษา และบุคลากร 
5.1 การตอบสนองความต้องการและความคาดหวงั

ของนกัศกึษา บคุลากร และผู้ปกครอง 
5.2 การชีแจงและทําความเข้าใจถึงสทิธิประโยชน์ 

สวสัดิการ และการให้บริการแก่นกัศกึษา 

5.3 การสือสารและการเตรียมความพร้อมของ
บคุลากรลว่งหน้าเพือรองรับการเปลียนแปลง 

5.4 ผลสาํรวจความพงึพอใจทีสะท้อนสภาพความ
เป็นจริง 

5.5 การนําผลสํารวจความพึงพอใจ ไปใช้ผิด
วตัถปุระสงค์ก่อให้เกิดผลเสียตอ่องค์กร 

5.6 คณุภาพการบริหารจดัการด้านสาธารณปูโภค 
สถานที เครืองดนตรี การให้บริการ และ
จิตสํานึกในการให้บริการ 

5.7 การรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น 

5.8 ชอ่งทางการสือสารระหวา่งคณะ บคุลากรและ
นกัศกึษา 

5.9 ทศันคติระหวา่งบคุลากรและนกัศกึษา 

5.10 ความเทา่เทียมในการบงัคบัใช้กฎระเบียบ หรือ
นโยบายตา่งๆ ในองค์กร 

5.11 วิธีการสร้างแรงจงูใจในการปฏบิตัิหน้าที 

5.12 เพือนร่วมงาน 

5.13 ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา 

5.14 การบอกตอ่แบบปากตอ่ปาก 

5.15 ความพงึพอใจของบคุลากรมีผลตอ่ประสิทธิผล
ในการปฏิบตัิงาน 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ  
แบบสอบถามผู้ให้ข้อมูลหลัก  

(แบบสอบถามเพือวิเคราะห์ความสอดคล้องเชิงเนือหาโดยใช้ Fliess Kappa) 
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แบบสอบถามผู้ให้ข้อมูลหลัก 
แบบสอบถามเพอืวิเคราะห์ความสอดคล้องเชิงเนือหาโดยใช้ Fliess Kappa 

------------------------------------------------------------------------- 
 

แบบสอบถามชดุนีสร้างขนึจากผลการสมัภาษณ์และจากการทําแบบสอบถาม ของ
ผู้ ให้ข้อมูลหลักภายในคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 15 ท่าน และ
ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก 2 ท่าน เกียวกับการพฒันาตวับ่งชีความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบ 
ของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์เพือให้ผู้ ให้ข้อมูลหลัก ได้
ประเมินวา่ตวับง่ชีความเสียงแตล่ะข้อมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด  

แบบสอบถามชดุนีแบง่ออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ 
1. ข้อมลูพืนฐานเกียวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

2. ตัวบ่งชีความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบของคณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ด้านบริบท ด้านปัจจยันําเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตและ
ผลลพัธ์  
ตอนท ี1 ข้อมลูพืนฐานเกียวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

คาํชีแจง กรุณาเตมิข้อมลูเกียวกบัตวัทา่นในชอ่งว่าง 
1.  อาย ุ  น้อยกวา่ 35 ปี  36-40 ปี  41-44 ปี  45-50 ปี  มากกวา่ 50 ปี 

2. วฒุิการศกึษา     ปริญญาตรี สาขา…………………………..………..……………………… 

  ปริญญาโท สาขา……………………..………..……………………………  

  ปริญญาเอก สาขา…………………………………..……………………… 

  อืนๆ โปรดระบ…ุ………………..………………..………………………… 

ตอนที 2 ตวับ่งชีความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศลิปากร ด้านบริบท ด้านปัจจยันําเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตและผลลพัธ์ 

คาํชีแจง  
2.1 ขอให้ท่านประเมิน ความเป็นไปได้ของตัวบ่งชีความเสียงแต่ละข้อ และทํา

เครืองหมาย  ในช่องตวัเลือกทีตรงกับระดบัการประเมินของท่าน โดยให้นําหนกัคะแนนเป็น 5 

ระดบั ดงันี 

1 หมายถึง ความเป็นไปได้ของตวับง่ชีความเสียงทีจะเกิดขนึหรือเป็นจริงน้อยทีสดุ 

2 หมายถึง ความเป็นไปได้ของตวับง่ชีความเสียงทีจะเกิดขนึหรือเป็นจริงน้อย 

3 หมายถึง ความเป็นไปได้ของตวับง่ชีความเสียงทีจะเกิดขนึหรือเป็นจริงปานกลาง 
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4 หมายถึง ความเป็นไปได้ของตวับง่ชีความเสียงทีจะเกิดขนึหรือเป็นจริงมาก 

5 หมายถึง ความเป็นไปได้ของตวับง่ชีความเสียงทีจะเกิดขนึหรือเป็นจริงมากทีสดุ 
 

ด้านท ี1 ตัวบ่งชีความเสียงด้านบริบท (Context) 

ด้านท ี1 ด้านบริบท (Context) 
โอกาสทตีัวบ่งชีความเสียง 
จะเกิดขนึหรือเป็นจริง  

1 2 3 4 5 
1 การเปลียนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายสาธารณะ 

1.1 การบงัคบัใช้กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัใหม่ 
2 การเปลียนแปลงทางการเมือง 

2.1 ความไมมี่เสถียรภาพทางการเมืองทําให้นโยบายตา่งๆ ไมมี่ความตอ่เนือง 
2.2 การเปลียนแปลงทางการเมือง มีผลกระทบตอ่การกําหนดนโยบายทางการศกึษา 

3 ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ 
3.1 ภาวะเศรษฐกิจ สง่ผลกระทบตอ่งบประมาณในการบริหารจดัการของคณะ 

3.2 ภาวะเศรษฐกิจ มีผลกระทบตอ่การได้งานทําของนกัศกึษา 
3.3 ภาวะเศรษฐกิจ มีผลกระทบตอ่ความมนัคงของการคลงัของคณะ 
3.4 ภาวะเศรษฐกิจ มีผลกระทบตอ่ความสามารถในการจดัหาสิงอํานวยความสะดวกและ

การจดับริการแก่นกัศกึษา 
4 การเปลียนแปลงทางสังคม 

4.1 การเปลียนแปลงของตลาดแรงงานและความต้องการของสงัคม 
5 ภาวะการแข่งขัน 

5.1 ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการองค์กร 
5.2 การเปรียบเทียบอตัราคา่ธรรมเนียมการศกึษา 

 
ด้านท ี2 ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) 

ด้านท ี2 ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) 
โอกาสทตีัวบ่งชีความเสียง 
จะเกิดขนึหรือเป็นจริง 

1 2 3 4 5 
1  ด้านบุคลากรและนักศึกษา 
1.1 เกณฑ์และมาตรฐานการรับนกัศกึษาทมีีคณุภาพ 
1.2 จํานวนผู้สมคัรเข้าศกึษาตอ่ลดลง 
1.3 คณุภาพ ความสามารถ ศกัยภาพและชือเสียงของบคุลากร 
1.4 ทกัษะและความสามารถในการทํางานทางวิชาการ และประสบการณ์วิชาชีพความ

เป็นครู 
1.5 คณุภาพ ความสามารถ ศกัยภาพและทศันคติของนกัศกึษา 

2  ด้านการเงนิและงบประมาณ 
2.1 ความสามารถในการหารายได้ตามแผนทีวางไว้ 

2.2 การบริหารจดัการงบประมาณทีมีประสิทธิภาพ 

2.3 การวางแผนงบประมาณด้านบคุลากรในระยะยาว เพือให้สอดคล้องกบัการพฒันา
คณุวฒิุการศกึษาและตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
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ด้านท ี2 ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) 
โอกาสทตีัวบ่งชีความเสียง 
จะเกิดขนึหรือเป็นจริง 

1 2 3 4 5 
2.4 ความสมดลุระหวา่งงบประมาณด้านบคุลากรกบัคา่ใช้จา่ยด้านอืนๆ 

2.5 ความสมดลุของการจดัสรรงบประมาณในแตล่ะด้าน 

2.6 การพงึพารายได้จากแหลง่เดียว 

2.7 วิสยัทศัน์หรือนโยบายในการหารายได้จากภายนอก 

2.8 สภาพคลอ่งทางการเงิน 

3  ด้านแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน และเครืองมือการทาํงาน 
3.1 ความพร้อม ความเพียงพอของทรัพยากรสารสนเทศ อปุกรณ์การเรียนและเครือง

ดนตรีทีตรงตามความต้องการของนกัศกึษา 

3.2 ความพร้อม ความเพียงพอของสถานทีในการจดัการเรียนการสอน 

3.3 ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมทางการศกึษา 

3.4 การบริหารจดัการทรัพยากร 
3.5 นโยบายและแผนการจดัหา รักษาดแูล และทดแทนอปุกรณ์และเครืองดนตรีที

เสือมสภาพ 

3.6 อปุกรณ์และเครืองดนตรีเสือมสภาพเกินกวา่ทีคาดการณ์ไว้ 

4  ด้านการกาํหนดนโยบาย กลยุทธ์และการวางแผน 
4.1 ความเหมาะสมของการกําหนดทิศทางในการพฒันาหลกัสตูรและการเปิดหลกัสตูร

ใหม ่กบัข้อจํากดัด้านสถานที 
5  ด้านการจัดองค์การ 
5.1 ความเหมาะสมในการกําหนดหน้าทีรับผิดชอบ การมอบหมายภาระงาน และปริมาณ

งาน 

5.2 ทศันคติของบคุลากรในการทํางานร่วมกนั 

5.3 ประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานบคุคล 

5.4 การยอมรับและปฏิบตัิตามนโยบายในการบริหารงานบคุคล 

5.5 ความร่วมมือและความสามคัคีในการปฏิบตัิงาน 

6  ด้านการนํา 
6.1 ความสามารถในการสร้างความเชือมนัในตวัผู้ นําและการสร้างแรงจงูใจในการทํางาน 

6.2 ชอ่งทางการสือสารเพือสร้างความเข้าใจทีชดัเจนระหวา่งบคุลากรในองค์กร 
 
ด้านท ี3 ด้านกระบวนการ (Process) 

ด้านท ี3 ด้านกระบวนการ (Process) 
โอกาสทตีัวบ่งชีความเสียง 
จะเกิดขนึหรือเป็นจริง 

1 2 3 4 5 
1 ด้านการเรียนการสอน 

1.1 การกระตุ้นให้นกัศกึษาเรียนรู้และค้นคว้าด้วยตนเอง 
1.2 พฤติกรรมการใช้ชีวิตของนกัศกึษาสง่ผลตอ่พฤติกรรมการเรียนและประสิทธิผลทาง

การศกึษา 

1.3 ระบบการกํากบัติดตามกระบวนการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์พิเศษ 
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ด้านท ี3 ด้านกระบวนการ (Process) 
โอกาสทตีัวบ่งชีความเสียง 
จะเกิดขนึหรือเป็นจริง 

1 2 3 4 5 
2 ด้านการให้บริการแก่นักศึกษาและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

2.1 ความพร้อมของสถานทีจดักิจกรรม การใช้ชีวิตในรัวมหาวิทยาลยัและสิงอํานวยความ
สะดวก 

3 ด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ 
3.1 การพฒันาศกัยภาพด้านการวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ 
3.2 ความรู้ความเข้าใจของบคุลากรในการทําผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทาง

วิชาการ 
3.3 ประสบการณ์และทกัษะของบคุลากรในการทําผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงาน

ทางวิชาการ 
3.4 ทกัษะของบคุลากรในการเขียนงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ 
4 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

4.1 การตระหนกัถึงความสาํคญัในการประกนัคณุภาพการศกึษาของบคุลากร 
4.2 การยอมรับระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาของบคุลากร 
4.3 ความรู้ ความเข้าใจในระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาของบคุลากร 
4.4 ความสอดคล้องระหวา่งเกณฑ์การประกนัคณุภาพการศกึษากบัธรรมชาติของวิชาชีพ

ทางด้านดนตรี 
5 ด้านการพัฒนาคณะเข้าสู่มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

5.1 ความสามารถในการใช้ภาษาตา่งประเทศของบคุลากร 
 
ด้านท ี4 ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcome) 

ด้านท ี4 ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcome) 
โอกาสทตีัวบ่งชีความเสียง 
จะเกิดขนึหรือเป็นจริง 

1 2 3 4 5 
1 ด้านคุณภาพบัณฑิต 

1.1 ความรู้ ความสามารถในการปฏบิตัิงานตามความต้องการของนายจ้างและ
ตลาดแรงงานได้อยา่งมีคณุภาพของนกัศกึษาและบณัฑิต 

1.2 ความสามารถในการใช้ภาษา ตา่งประเทศของนกัศกึษาและบณัฑิต 

1.3 ระเบียบวินยัของนกัศกึษาและบณัฑิต 

2 ด้านผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ 

2.1 จํานวนผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ 
2.2 จํานวนผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการทีนําไปใช้ประโยชน์ 

 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ  
ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องเชิงเนือหาของตัวบ่งชีความเสียง 

ในการบริหารงานเชิงระบบของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
กับเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR 
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ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องเชิงเนือหาของตัวบ่งชีความเสียง 
ในการบริหารงานเชิงระบบของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

กับเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR 
โดยใช้ Fliess Kappa  

 
------------------------------------------------------------------------- 

 

ผู้วิจยัวิเคราะห์ความสอดคล้องเชิงเนือหาของตวับง่ชีความเสียงในการบริหารงานเชิง
ระบบของคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรกับเทคนิคการวิจยัอนาคตแบบ EDFR โดย
ใช้สถิตฟิลีสแคปปา (Fleiss Kappa) โดยใช้สมการดงัตอ่ไปนี 

 

 

 

เมือ 

 

 

 

 

โดยที 

K แทน คา่ Fleiss Kappa 

  แทน คา่ความสอดคล้องในการตดัสินของผู้ให้ข้อมลูหลกั 

.  แทน คา่ความสอดคล้องในการตดัสินทีใช้เป็นมาตรฐาน 

N แทน จํานวนของตวับง่ชีความเสียงทงัหมด 

n แทน จํานวนของผู้ให้ข้อมลูหลกัทีเห็นสอดคล้องในแตล่ะตวับง่ชีความเสียง 

k แทน จํานวนของการแบง่ระดบัความคดิเห็น 

nij แทน จํานวนของผู้ให้ข้อมลูหลกัในแตล่ะตวับง่ชีความเสียงทีมีความเห็น
สอดคล้องในแตล่ะระดบัความคดิเห็น 
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ความสอดคล้องเชิงเนือหาของตัวบ่งชีความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบคํานวณ 
โดยใช้สถติฟิลีสแคปปา (Fleiss Kappa) 

ตัวบ่งชีความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบ 
ของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

โอกาสทตีัวบ่งชีความเสียง 
จะเกิดขนึหรือเป็นจริง  

Pi 

1 2 3 4 5  
 ด้านบริบท (Context)       
1 การบงัคบัใช้กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัใหม่ 0 0 1 4 0 0.6 

2 ความไมมี่เสถียรภาพทางการเมืองทําให้นโยบายตา่งๆ ไมมี่
ความตอ่เนือง 

5 0 0 0 0 1 

3 การเปลียนแปลงทางการเมือง มีผลกระทบตอ่การกําหนด
นโยบายทางการศกึษา 

0 5 0 0 0 1 

4 ภาวะเศรษฐกิจ สง่ผลกระทบตอ่งบประมาณในการบริหาร
จดัการของคณะ 

0 5 0 0 0 1 

5 ภาวะเศรษฐกิจ มีผลกระทบตอ่การได้งานทําของนกัศกึษา 0 0 0 5 0 1 

6 ภาวะเศรษฐกิจ มีผลกระทบตอ่ความมนัคงของการคลงัของคณะ 0 1 4 0 0 0.6 

7 ภาวะเศรษฐกิจ มีผลกระทบตอ่ความสามารถในการจดัหาสิง
อํานวยความสะดวกและการจดับริการแก่นกัศกึษา 

0 0 5 0 0 1 

8 การเปลียนแปลงของตลาดแรงงานและความต้องการของสงัคม 0 0 0 0 5 1 

9 ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการองค์กร 0 5 0 0 0 1 

10 การเปรียบเทียบอตัราคา่ธรรมเนียมการศกึษา 0 0 1 4 0 0.6 

 Fleiss Kappa ด้านบริบท มีค่าเท่ากับ 0.842      

 ด้านปัจจัยนําเข้า (Input)       

11 เกณฑ์และมาตรฐานการรับนกัศกึษาทมีีคณุภาพ 0 0 1 4 0 0.6 

12 จํานวนผู้สมคัรเข้าศกึษาตอ่ลดลง 0 0 5 0 0 1 

13 คณุภาพ ความสามารถ ศกัยภาพและชือเสียงของบคุลากร 0 0 1 4 0 0.6 

14 ทกัษะและความสามารถในการทํางานทางวิชาการ และ
ประสบการณ์วิชาชีพความเป็นครู 

0 0 1 4 0 0.6 

15 คณุภาพ ความสามารถ ศกัยภาพและทศันคติของนกัศกึษา 0 0 0 5 0 1 

16 ความสามารถในการหารายได้ตามแผนทีวางไว้ 0 0 1 4 0 0.6 

17 การบริหารจดัการงบประมาณทีมีประสิทธิภาพ 0 0 0 5 0 1 

18 การวางแผนงบประมาณด้านบคุลากรในระยะยาว เพือให้
สอดคล้องกบัการพฒันาคณุวฒิุการศกึษาและตําแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ 

0 0 0 0 5 1 

19 ความสมดลุระหวา่งงบประมาณด้านบคุลากรกบัคา่ใช้จา่ยด้าน
อืนๆ 

0 0 0 0 5 1 

20 ความสมดลุของการจดัสรรงบประมาณในแตล่ะด้าน 0 0 0 0 5 1 

21 การพงึพารายได้จากแหลง่เดียว 0 0 0 0 5 1 

22 วิสยัทศัน์หรือนโยบายในการหารายได้จากภายนอก 0 0 4 1 0 0.6 
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ตัวบ่งชีความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบ 
ของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

โอกาสทตีัวบ่งชีความเสียง 
จะเกิดขนึหรือเป็นจริง  

Pi 

1 2 3 4 5  
23 สภาพคลอ่งทางการเงิน 0 0 4 1 0 0.6 

24 ความพร้อม ความเพียงพอของทรัพยากรสารสนเทศ อปุกรณ์
การเรียนและเครืองดนตรีทีตรงตามความต้องการของนกัศกึษา 

0 0 0 5 0 1 

25 ความพร้อม ความเพียงพอของสถานทีในการจดัการเรียนการ
สอน 

0 0 1 4 0 0.6 

26 ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมทางการศกึษา 0 0 0 5 0 1 

27 การบริหารจดัการทรัพยากร 0 0 5 0 0 1 

28 นโยบายและแผนการจดัหา รักษาดแูล และทดแทนอปุกรณ์และ
เครืองดนตรีทีเสือมสภาพ 

0 0 1 4 0 0.6 

29 อปุกรณ์และเครืองดนตรีเสือมสภาพเกินกวา่ทีคาดการณ์ไว้ 0 0 1 4 0 0.6 

30 ความเหมาะสมของการกําหนดทิศทางในการพฒันาหลกัสตูร
และการเปิดหลกัสตูรใหม ่กบัข้อจํากดัด้านสถานที 

0 0 0 5 0 1 

31 ความเหมาะสมในการกําหนดหน้าทีรับผิดชอบ  
การมอบหมายภาระงาน และปริมาณงาน 

0 0 0 5 0 1 

32 ทศันคติของบคุลากรในการทํางานร่วมกนั 0 0 4 1 0 0.6 

33 ประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานบคุคล 0 0 5 0 0 1 

34 การยอมรับและปฏิบตัิตามนโยบายในการบริหารงานบคุคล 0 0 1 4 0 0.6 

35 ความร่วมมือและความสามคัคีในการปฏิบตัิงาน 0 1 4 0 0 0.6 

36 ความสามารถในการสร้างความเชือมนัในตวัผู้ นําและการสร้าง
แรงจงูใจในการทํางาน 

0 0 0 5 0 1 

37 ชอ่งทางการสือสารเพือสร้างความเข้าใจทีชดัเจนระหวา่ง
บคุลากรในองค์กร 

0 0 5 0 0 1 

 Fleiss Kappa ด้านปัจจัยนําเข้า มีค่าเท่ากับ 0.705      

 ด้านกระบวนการ (Process)       

38 การกระตุ้นให้นกัศกึษาเรียนรู้และค้นคว้าด้วยตนเอง 0 0 5 0 0 1 

39 พฤติกรรมการใช้ชีวิตของนกัศกึษาสง่ผลตอ่พฤติกรรมการเรียน
และประสิทธิผลทางการศกึษา 

0 0 0 5 0 1 

40 ระบบการกํากบัติดตามกระบวนการจดัการเรียนการสอนของ
อาจารย์พิเศษ 

0 0 0 5 0 1 

41 ความพร้อมของสถานทีจดักิจกรรม การใช้ชีวิตในรัว
มหาวิทยาลยัและสิงอํานวยความสะดวก 

0 0 0 5 0 1 

42 การพฒันาศกัยภาพด้านการวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงาน
ทางวิชาการ 

0 0 5 0 0 1 

43 การให้ความสาํคญักบังานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ 

0 0 0 5 0 1 

44 ความรู้ความเข้าใจของบคุลากรในการทําผลงานวิจยั งาน
สร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ 

0 0 5 0 0 1 
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ตัวบ่งชีความเสียงในการบริหารงานเชิงระบบ 
ของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

โอกาสทตีัวบ่งชีความเสียง 
จะเกิดขนึหรือเป็นจริง  

Pi 

1 2 3 4 5  
45 ประสบการณ์และทกัษะของบคุลากรในการทําผลงานวิจยั งาน

สร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ 
0 0 5 0 0 1 

46 ทกัษะของบคุลากรในการเขียนงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงาน
ทางวิชาการ 

0 0 5 0 0 1 

47 การตระหนกัถึงความสาํคญัในการประกนัคณุภาพการศกึษา
ของบคุลากร 

0 0 1 4 0 0.6 

48 การยอมรับระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาของบคุลากร 0 1 0 4 0 0.6 

49 ความรู้ ความเข้าใจในระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาของ
บคุลากร 

0 0 0 5 0 1 

50 ความสอดคล้องระหวา่งเกณฑ์การประกนัคณุภาพการศกึษากบั
ธรรมชาติของวิชาชีพทางด้านดนตรี 

0 0 0 0 5 1 

51 ความสามารถในการใช้ภาษาตา่งประเทศของบคุลากร 0 0 5 0 0 1 

 Fleiss Kappa ด้านกระบวนการ มีค่าเท่ากับ 0.901      

 ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcome)       

52 ความรู้ ความสามารถในการปฏบิตัิงานตามความต้องการของ
นายจ้างและตลาดแรงงานได้อยา่งมีคณุภาพของนกัศกึษาและ
บณัฑิต 

0 0 0 0 5 1 

53 ความสามารถในการใช้ภาษา ตา่งประเทศของนกัศกึษาและ
บณัฑิต 

0 0 0 5 0 1 

54 ระเบียบวินยัของนกัศกึษาและบณัฑิต 0 0 1 4 0 0.6 

55 จํานวนผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ 0 0 0 5 0 1 

56 จํานวนผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการที
นําไปใช้ประโยชน์ 

0 0 5 0 0 1 

 Fleiss Kappa ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ มีค่าเท่ากับ 0.864      

 N แทน จํานวนของตวับง่ชีความเสียงทงัหมด                  เทา่กบั  56      

 n แทน จํานวนของผู้ ให้ข้อมลูหลกัทีเห็นสอดคล้อง 
ในแตล่ะตวับง่ชีความเสียง                                             เทา่กบั 

 

5      

 k แทน จํานวนของการแบง่ระดบัความคิดเห็น                 เทา่กบั 5      

 ni jแทน จํานวนของผู้ ให้ข้อมลูหลกัในแตล่ะตวับง่ชีความเสียงทีมี
ความเห็นสอดคล้องในแตล่ะระดบัความคิดเห็น              เทา่กบั 5 18 92 130 35  

 ผลรวมของความคิดเห็นทกุระดบั                                   เทา่กบั 280      

 Pj ของความคิดเห็นในแตล่ะระดบั                                  เทา่กบั 0.018 0.064 0.329 0.464 0.125  

 ผลรวมของ Pi                                                               เทา่กบั  48.8      

  คา่ความสอดคล้องในการตดัสินของผู้ให้ข้อมลูหลกั     เทา่กบั 0.871      

 แทน คา่ความสอดคล้องในการตดัสินทีใช้เป็นมาตรฐานเทา่กบั 0.344      

 Fleiss Kappa ตัวบ่งชีความเสียงการบริหารงานเชิงระบบ 
                                                                     เท่ากับ 

0.804 
     



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์จากผู้เชียวชาญ 
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