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  งานวิเคราะห์ เรื่อง การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการจัดโครงการการศึกษาระยะสั้นแก่
นักศึกษาต่างชาติ กรณีศึกษา: วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล      จัดท าขึ้นเพ่ือหาแนวทางการ
เชิงกลยุทธ์ในการจัดโครงการการศึกษาระยะสั้นแก่นักศึกษาชาวต่างชาติในอนาคต  เพ่ือให้โครงการ
การศึกษาระยะสั้นของวิทยาลัยฯ  มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน  โดย
ผู้วิเคราะห์ได้ท าการเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เป็นปัจจัยทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร  ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ต่อการจัดโครงการการศึกษาระยะสั้นแก่นักศึกษาต่างชาติ ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มาท า
การวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน  และน าผลที่ได้จากการ
วิเคราะห์มาพัฒมาเป็นแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการจัดโครงการในอนาคต   เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กรทั้งในระดับวิทยาลัย และระดับมหาวิทยาลัย   รวมถึงเพ่ือสนับสนุนนโยบายด้านการต่างประเทศของ
มหาวิทยามหิดล เพ่ือก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยโลกในอนาคตต่อไป 

ผู้วิเคราะห์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การศึกษาในครั้งนี ้จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านวิเทศสัมพันธ์และด้านบริการวิชาการที่ท าหน้าที่จัดโครงการด้านการศึกษาแก่ชาวต่างชาติ และท างาน
ร่วมกับชาวต่างชาติ      โดยผู้วิเคราะห์ขอขอบพระคุณผู้บริหารของวิทยาลัยฯ  รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง 
จุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และ ดร. อเล็กซานเดอร์ นานนิ  รักษาการแทนรองคณบดีฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์  ที่เล็งเห็นความส าคัญของพนักงานสายสนับสนุน  และส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าใน
สายงานอย่างต่อเนื่อง   และในท้ายที่สุดขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กังวาน ยอดวิศิษฏ์ศักดิ์  
อดีตรองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศและเครือข่ายสัมพันธ์ ที่กรุณาช่วยต่อยอดความคิดและให้ค าแนะน าใน
การวิเคราะห์ด้วยดีเสมอมา  
 
 
 

วรดา อภิรัตน์ 
       5 พฤศจิกายน 2561 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
สารบัญ 

หน้า 
ค าน า            ก 
 
บทที่ 1 บทน า 
1.1 ความเป็นมา           1 
1.2 เหตุผล และความจ าเป็นในการวิเคราะห์       2 
1.3 ขอบเขตของการวิเคราะห์         3 
1.4 ประโยชน์ของการวิเคราะห์ต่อการพัฒนางานในหน้าที่      5 
1.5 นิยามค าศัพท์เฉพาะ          5 
 
บทที่ 2  แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 แนวคิดและทฤษฎี           

2.1.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม   7 
2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายใน    9 
2.1.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอกระดับมหภาค  10 
2.1.5 การวิเคราะห์พลังกดดัน 5 ประการ       11 
2.1.6 ทฤษฎีเกี่ยวกับการก าหนดกลยุทธ์       14 

2.2 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาลัยและโครงสร้างวิทยาลัย       
 2.2.1 ประวัติวิทยาลัยนานาชาติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์   15 
 2.2.2 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างงานการต่างประเทศและเครือข่ายสัมพันธ์  16 
 2.2.3 การรายงานผลการปฏิบัติงานภายใต้งานการต่างประเทศและเครือข่ายสัมพันธ์ 
        เพ่ือสนองต่อแผนยุทธศาสคร์ของวิทยาลัย      19 
 2.2.4 การประสานงานระหว่างหน่วยพัฒนาโครงการเพ่ือสร้างความร่วมมือ 

       กับงานต่างๆ ภายในวิทยาลัย        21 
 

บทที่ 3 วิธีการวิเคราะห์ 
3.1 ประชากร/ กลุ่มตัวอย่าง หรือแหล่งข้อมูล       22 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และการเก็บข้อมูล       22 
3.3 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล          25 
 
 
 
 



 
สารบัญ (ต่อ) 

หน้า 
 
 
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ 
4.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก      26 
     ที่มีผลต่อการจัดโครงการการศึกษาระยะสั้นแก่นักศึกษาต่างชาติ 
 4.1.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน       26 
 4.1.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก       38 
4.2 แนวทางเชิงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ        
     โครงการการศึกษาระยะสั้นแก่นักศึกษาต่างชาติ       41 
 
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ          
5.1 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก      48 
     ที่ส่งผลต่อการจัดโครงการการศึกษาระยะสั้นแก่นักศึกษาต่างชาติ 
5.2 การอภิปรายผล          49 
5.3 ข้อเสนอแนะ           50 
 
บรรณานุกรม           51 
     
 
 
  
   
 
 
 
 



 
 

1 
 

บทที ่1  
บทนํา 

  
1.1 ความเปนมา เหตุผล และความจําเปนของการวิเคราะห 

สภาวะวิกฤตของสถาบันการศึกษาภาคอุดมศึกษาท่ัวโลกกําลังสงผลกระทบตอการ
ดําเนินงานและความอยูรอดของมหาวิทยาลัยตางๆ   ขาว  “วิกฤติอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเจง  
อเมริกาปดแล วกว า  500 แห ง”  โดยศาสตราจารย  เคลยตัน  คริส เตนเซน  (Clayton 
Christensen) อาจารยและนักการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮารวารด ประเทศสหรัฐอเมริกา เจาของ
ทฤษฎี Disruptive Innovation ไดเขียนบทความลงในหนังสือ The Innovative University เลม
ลาสุดของเขาวา  ในชวง 10 ปท่ีผานมา มหาวิทยาลัยในอเมริกาปดตัวไปแลวกวา 500 แหง จาก
ท้ังหมดกวา 4,500 แหง และคาดการณวาภายใน 10 ปขางหนา จะมีมหาวิทยาลัยในอเมริกาปดตัว
ลงอีกไมนอยกวา 2,000 แหง  ซ่ึงปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนนี้เปนผลมาจากอิทธิพลของการศึกษา
ออนไลน  และจํ านวนนัก เรี ยนไฮส คูล ท่ีจะ เข าสู มหาวิทยาลั ยลดลง   นอกจากนี้ แม แต
กระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกาและสถาบันจัดอันดับมูดีสก็ประเมินเชนกันวา จะมีวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยขนาดเล็กปดตัวเพิ ่มขึ ้น 3 เทาตัว และมีแนวโนมการควบรวมกิจการของ
มหาวิทยาลัยขนาดเล็กเพ่ิมข้ึนอีกเทาตัว  ในประเทศไทย ผูทรงคุณวุฒิในวงการศึกษาอยาง ศ. คลินิก 
นพ. อุดม คชินทร อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   ซ่ึงปจจุบันดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธกิาร  กรรมการในคณะกรรมการจดัทํายุทธศาสตรชาตดิานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย และท่ีปรึกษาผูทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตรชาติ 
ไดกล าวในการปาฐกถาหัวขอ  “กระบวนทัศน ใหมของอุดมศึกษาไทย”  จัดโดยสมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย (สสอท.) วา การปดตัวของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา 
เปนตัวเลขท่ีนากลัว ท้ังท่ีการศึกษาของสหรัฐอเมริกามีคุณภาพกวาประเทศไทยมาก เชื่อวาอีกไมนาน
ประเทศไทยจะประสบปญหาไมตางกัน  เนื่องจากการศึกษาออนไลนไดรับการพิสูจนและยอมรับวา 
เปนกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยไดใหความเห็นและทางรอดแกมหาวิทยาลัย
ไทยว า  มหาว ิทยาล ัยจะต องสร างบ ัณฑิตให ม ี Soft skills ให น ักศ ึกษาม ีท ักษะผู นํา  ท ักษะ
ผูประกอบการ มีกระบวนการทางความคิด (Mind set) มีจิตสาธารณะ และสุดทายคือ มีทักษะดาน
ภาษาและไอที ซ่ึงเปนการสอนท่ีทําใหบัณฑิตประสบความสําเร็จในการทํางาน และการเปนพลเมือง
ของโลก Global citizen ในศตวรรษท่ี 21 (Workpointnews, 2018 : ออนไลน)   

จํานวนเด็กเกิดใหมนอยลง ซ่ึงเปนผลพวงมาจากวิกฤตตมยํากุงเม่ือป 2540 สงผลใหอัตรา
การเกิดใหมในชวงเวลาดังกลาวนอยลงและลดลงอยางตอเนื่อง จากเม่ือ 30 ปกอนท่ีมีเด็กเกิดเกิน 
1,000,000 คนตอป  ปจจุบันเด็กเกิดใหม 600,000 – 700,000 คนตอป เทานั้น   จํานวนนักศึกษาท่ี
ลดลงนั้น หมายถึงรายไดของมหาวิทยาลัยท่ีหายไป  บางแหงปรับตัวไมทันหรือแบกรับภาระขาดทุน
ไมไหว และตองปดตัวไป   โดยประธานท่ีปรึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต รศ. ดร. สุขุม เฉลยทรัพย ได
กลาวถึงทิศทางมหาวิทยาลัยไทยวาจะทยอยปดตัว ป 2563 จะเหลือไมเกิน 120 แหง (ผูจัดการ
ออนไลน, 2561 : ออนไลน) 
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เพ่ือใหสามารถดึงดูดนักศึกษาเขาสูสถาบันการศึกษาของตนเอง และแกปญหาดังกลาว
ขางตน   สถาบันการศึกษาในประเทศไทยหลายแหงไดเปดหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีเปนนานาชาติ 
ท้ังนี้เพ่ือเพ่ิมทักษะดานภาษาตางประเทศใหแกนักศึกษา   ในขณะเดียวกันยังทําใหสามารถรองรับ
นักศึกษาตางชาติท่ีตองการเขามาศึกษายังประเทศไทย   ซ่ึงจะชวยบรรเทาปญหาจํานวนนักศึกษา
ไทยในประเทศท่ีลดลงในอนาคต   มีรายงานวา จํานวนนักศึกษาตางชาติไดเพ่ิมข้ึนเปนลําดับ   โดย
ตัวเลขนักศึกษาตางชาติท่ีเขามาศึกษาในประเทศไทยนั้นนับเปนอันดับ 3 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
รองจากมาเลเซียและสิงคโปร  และมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของนักศึกษาตางชาติถึง 979% ระหวางป 
1999 และ 2012    ซ่ึงเพ่ิมจาก 1,882 เปน 20,309 คน      โดยจํานวนนักศึกษาตางชาติท่ีเขามานี้ 
สวนใหญมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  ผลสํารวจพบวา นักศึกษาจีนเขามาศึกษาในประเทศไทย
นั้น นอกจากจะพิจารณาในเรื่องคุณภาพทางการศึกษาแลว ยังคํานึงถึงเรื่องความเปนมิตรและ
อัธยาศัยของคนไทย ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดลอมท่ีสวยงามและความปลอดภัย   ปจจัย
ดังกลาวเปนเหตุผลท่ีทําใหประเทศไทยเปนจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักศึกษาจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาผูท่ีเลือกมาศึกษาในประเทศไทยเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
(Michael, 2018 : ออนไลน)  

 การเขามาของนักศึกษาตางชาตินี้นอกจากจะเปนหนทางท่ีจะชวยแกปญหาจํานวนนักศึกษา
ในประเทศท่ีลดลงในทางตรงแลว  จํานวนนักศึกษาตางชาติท่ีเขามาศึกษาในประเทศไทยยังนํามาซ่ึง
กระแสเงินตราตางประเทศ    นอกจากนี้ตัวเลขจํานวนนักศึกษาตางชาติท่ีเพ่ิมข้ึนยังสงผลดีกับ
มหาวิทยาลัยในแงของความเปนสากล (Internationalization)  และการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 
(University Ranking) ซ่ึงมหาวิทยาลัยท่ัวโลกตางใหความสําคัญ   เนื่องจากจํานวนนักศึกษาตางชาติ
เปน 1 ในตัวชี้วัดสําคัญในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก    โดยจํานวนนักศึกษาตางชาติจะคิดเปน
รอยละ 5 ของผลลัพธ 100 คะแนนในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามเกณฑการจัดอับดับของ 
Quacquarelli Symonds (QS) ซ่ึงเปนสถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรท่ีมี
ชื่อเสียงและเปนท่ีนิยม (แสงเดือน ตันตราวงศ, 2015 : ออนไลน) 

 
1.2 เหตุผลและความจําเปนในการวิเคราะห 

แมวาจํานวนนักศึกษาตางชาติท่ีเขามาศึกษายังประเทศไทยนั้นดูจะมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนอยาง 
ตอเนื่อง  แตจากการวิจัยท่ีผานมาพบวา เหตุผลหลักท่ีนักศึกษาเขามาศึกษาในประเทศไทยนั้นมิได
เดินทางมาดวยคุณภาพการศึกษาเปนหลัก แตการศึกษาในประเทศไทยนั้นมาจากปจจัยอ่ืนๆ ไดแก 
ปจจัยทางเศรษฐกิจและปจจัยทางสังคมโดยเฉพาะคาครองชีพ ชื่อเสียงและภาพลักษณดานการ
ทองเท่ียว    จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีสถาบันการศึกษาในประเทศไทยจะตองใหความสําคัญกับเรื่อง
คุณภาพทางการศึกษาและการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกใหมากข้ึน เพ่ือใหสามารถดึงดูดนักศึกษา
ตางชาติไดมากยิ่งข้ึน   การใหความสําคัญกับคุณภาพทางการศึกษานี้ ผูบริหารของมหาวิทยาลัยมหิดล
ในแตละรุนไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว และไดกําหนดไวในวิสัยทัศนระหวางป พ.ศ. 2559 – 
2562 วา “มหาวิทยาลัยมหิดลมุงม่ันท่ีจะเปนมหาวิทยาลัยระดับโลก” รวมถึงระบุในแผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย 20 ป วา “มหาวิทยาลัยมุงม่ันจะเปนมหาวิทยาลัยอยูในอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัย
ท่ีดีท่ีสุดของโลก ในป พ.ศ. 2573”  (Mahidol, - : ออนไลน)  โดยไดทําความรวมมือกับคณะ/ สถาบัน
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ตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือกําหนดแผนยุทธศาสตรรวมกันในการผลักดันในทุกๆ ดานตาม
ขอกําหนดของ QS เพ่ือใหมหาวิทยาลัยกาวข้ึนสูการเปน “มหาวิทยาลัยโลก” หรือ “world class 
university”  

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ถือเปนหนวยงานระดับตนๆ ท่ีไดรับมอบหมายจาก
ผูบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ในการผลักดันมหาวิทยาลัยใหข้ึนสูการเปนมหาวิทยาลัยโลก ดวยการ
สรางความเปนนานาชาติผานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาตางประเทศในรูปแบบตางๆ เพ่ือเพ่ิม
จํานวนนักศึกษาตางชาติ  มีงานการตางประเทศและเครือขายสัมพันธกํากับดูแลโดยรองคณบดีฝาย
การตางประเทศและเครือขายสัมพันธ  ดําเนินงานผานการทําสัญญาความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยคูสัญญาท้ังในระดับคณะ สถาบัน และระดับรัฐบาลตอรัฐบาลกับตางประเทศ    เพ่ือเพ่ิม
จํานวนนักศึกษาตางชาติท่ีเขามาศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล ในรูปแบบนักศึกษาแลกเปลี่ยน 
(Exchange student) และนักศึกษาเยี่ยมเยือน (Visiting student) โดยมีหนวยวิเทศสัมพันธและ
เครือขายตางประเทศ  ทําหนาท่ีในการหาพันธมิตรและมหาวิทยาลัยคูสัญญาท่ีมีชื่อเสียงเพ่ือใหมีการ
ทําสัญญาความรวมมือระหวางกัน และมีหนวยแลกเปลี่ยนนักศึกษาทําหนาท่ีในการดูนักศึกษา
แลกเปลี่ยนและนักศึกษาเยี่ยมเยือนท่ีเดินทางมาศึกษาท่ีวิทยาลัยนานาชาติ รวมถึงจัดใหนักศึกษาของ
วิทยาลัยฯ ไดเดินทางไปแลกเปลี่ยนยังมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงภายใตสัญญาความรวมมือ เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณใหแกนักศึกษาอีกดวย 

นอกจากกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาผานสัญญาความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
ดังกลาวขางตน   วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล   ยังไดพัฒนารูปแบบการศึกษาอ่ืนๆ เพ่ือ
เพ่ิมจํานวนนักศึกษาตางชาติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล  โดยเปดใหบริการโครงการ
การศึกษาระยะสั้น (Short- term Study Abroad Program) ระยะเวลาตั้งแต 1 – 5 สัปดาห  มี
หนวยพัฒนาโครงการเพ่ือสรางความรวมมือ งานการตางประเทศและเครอืขายสัมพันธ  ทําหนาท่ี
ดูแลและจัดโครงการการศึกษาระยะสั้นในหลากหลายสาขาวิชาท่ีวิทยาลัยฯ มีความเชี่ยวชาญ ไดแก 
Business Management, BioEthics, English Language Program, Study Tour, Sustainable 
Tourism Management, Sufficient Economy, Thai Language and Culture  ซ่ึงเปดใหบริการ
มาตั้งแตป 2550  จากการเก็บสถิติพบวา ตัวเลขจํานวนนักศึกษาตั้งแตเปดใหบริการจนถึงเดือน
กันยายน 2561 มีจํานวนมากกวา 2,100 คน และจัดโครงการไปแลว 117 โครงการ   โดยพบวา 
จํานวนนักศึกษาตางชาติในโครงการการศึกษาระยะสั้นมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน  เนื่องจากรูปแบบ
การศึกษาในรูปแบบดังกลาวสามารถสนองตอความตองการของนักศึกษาท่ีตองการไปศึกษายัง
ตางประเทศในชวงเวลาใดๆ ก็ตามท่ีตองการ   ทําใหสถาบันการศึกษาท่ัวโลก รวมถึงคณะและสถาบัน
ตางๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดลตางเล็งเห็นความสําคัญของโครงการการศึกษาระยะสั้นและใหความสนใจ
จัดโครงการการศึกษาในลักษณะดังกลาวเพ่ิมมากข้ึน   ซ่ึงสถานการณดังกลาวและการแขงขันท่ีสูงข้ึน
อาจสงผลใหจํานวนนักศึกษาตางชาติท่ีจะเขาศึกษาในโครงการระยะสั้นท่ีวิทยาลัยนานาชาติใน
อนาคตมีจํานวนท่ีลดลงได  
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ดวยเหตุนี้ หนวยพัฒนาโครงการเพ่ือสรางความรวมมือ งานการตางประเทศและเครือขาย
สัมพันธ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  ซ่ึงเปนหนวยงานผูรับผิดชอบในการจัดโครงการ
การศึกษาระยะสั้นแกนักศึกษาตางชาติ จึงมีความจําเปนท่ีจะตองศึกษาในเรื่องดังกลาว โดยมี
วัตถุประสงคของการวิเคราะหดังนี้ 

• เพ่ือศึกษาปจจัยภายในและปจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบตอการจัดโครงการการศึกษา 
ระยะสั้นแกนักศึกษาตางชาติ 

• เพ่ือเสนอแนวทางเชิงกลยุทธในการจัดโครงการศึกษาระยะสั้นแกนักศึกษาตางชาติ 
 

1.3 ขอบเขตของการวิเคราะห  

• ดานเนื้อหา เพ่ือศึกษาปจจัยภายในและปจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบตอการจัดโครงการ 
การศึกษาระยะสั้นแกนักศึกษาตางชาติ  ท่ีจัดโดยหนวยพัฒนาโครงการเพ่ือสรางความรวมมือ โดยใช
หลักการ SWOT Analysis   มาเปนเครื่องมือในการวิเคราะหเพ่ือหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรค ในการจัดโครงการฯ  ใชแนวคิดตามกรอบ  7S Framework ของ McKinsey ประกอบดวย 
กลยุทธ (Stragety) โครงสราง (Structure) ระบบ (System) รูปแบบ (Style) บุคลากร (Staff) ทักษะ 
(Skill) และคานิยมรวม (Shared Value) มาวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในเพ่ือหาจุดแข็งและ
จุดออน  และใชแนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายนอกระดับมหภาค (PEST Analysis) 
ประกอบดวย มิติดานการเมืองและนโยบายรัฐ (Politic) มิติดานเศรษฐกิจ (Economic) มิติดานสังคม
และวัฒนธรรม (Socio-cultural) มิติดานเทคโนโลยี (Technology)  และแนวคิดดานแรงผลักดัน 5 
ประการ (Five Forces Model Analysis)   ซ่ึงเปนแนวคิดการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของ
ธุรกิจนั้นประกอบดวย  การเขามาของผูประกอบการรายใหม (Threat of new Entrants) อํานาจ
ตอรองของผูบริโภค (Bargaining Power of Customers)  การมีสินคาและบริการอ่ืนทดแทน 
(Threat of Substitute) อํานาจการตอรองของผูผลิต (Bargaining Power of Suppliers) และ
สภาพของการแขงขันในอุตสาหกรรม (Rivalry among Existing Firms)  มาใชเพ่ือวิเคราะหปจจัย
ภายนอกเพ่ือใหทราบโอกาสและอุปสรรคท่ีมีผลตอการจัดโครงการการศึกษาระยะสั้น 

• ดานประชากรและกลุมตัวอยาง   งานวิเคราะหนี้ใชกลุมนักศึกษาตางชาติท่ีเขาศึกษาใน 
โครงการการศึกษาระยะสั้นท่ีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 356 คน จาก 19 
จํานวนโครงการ ซ่ึงมาจากประเทศญ่ีปุน ประเทศสิงคโปร ประเทศสวิตเซอรแลนด ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศออสเตรเลีย มาเปน
กลุมตัวอยาง 

• ดานระยะเวลา การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม 2559 – 
มีนาคม 2561  
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1.4 ประโยชนการวิเคราะหตอการพัฒนางานในหนาท่ี 

• เพ่ือทราบปจจัยภายในและปจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบตอการจัดโครงการการศึกษา 
ระยะสั้นแกนักศึกษาตางชาติ 

• เพ่ือนําผลการวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอกท่ีมีผลตอการจัดโครงการ 
การศึกษาระยะสั้นแกนักศึกษาตางชาติมาพัฒนาเปนแนวทางเชิงกลยุทธในอนาคต 
  
1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 

• โครงการการศึกษาระยะสั้น   หมายถึง    โครงการการศึกษาระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาตั้งแต  
1 วันจนถึง 5 สัปดาห   ซ่ึงจัดโดยหนวยพัฒนาโครงการเพ่ือสรางความรวมมือ  งานการตางประเทศ
และเครือขายสัมพันธ  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  ซ่ึงจัดใหบริการแกนักศึกษาตางชาติ   
ในรูปแบบของ Tailor-made program  โดยมีการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตรดาน
วิชาการและดานศิลปวัฒนธรรมท่ีสอดคลองกับความตองการและงบประมาณของมหาวิทยาลัยและ
องคกรจากตางประเทศ รวมถึงชวงเวลาท่ีตองการใหดําเนินการ  ซ่ึงการจัดแบบ Tailor-made 
program นี้   รวมถึงการจัดโครงการทัศนศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนดานวิชาการ การจัดการศึกษา
ระยะสั้นท่ีมีอาจารยจากสถาบันการศึกษาตางประเทศเปนผูดูแลโครงการ (Faculty-led program) 
การจัดการศึกษาระยะสั้นภาคฤดูรอนและภาคฤดูหนาว (Summer School & Winter School)   
และการจัดสัมมนาระยะสั้นสําหรับนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต (Executive seminar week)  

• จุดแข็ง หมายถึง ขอดีและขอไดเปรียบของวิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงสง 
ผลดีตอการจัดโครงการการศึกษาระยะสั้นแกนักศึกษาตางชาติ 

• จุดออน หมายถึง ปญหาและอุปสรรคภายใน ซ่ึงเปนขอเสียเปรียบของวิทยาลัยนานาชาติ  
มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงสงผลเสียหรืออาจเปนขอจํากัดและ/หรืออุปสรรคตอการจัดโครงการการศึกษา
ระยะสั้นแกนักศึกษาตางชาติ 

• โอกาส หมายถึง  สภาพแวดลอมและปจจัยภายนอกของวิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัย 
มหิดล ท่ีสงผลเชิงบวกและเอ้ือประโยชนตอการจัดโครงการการศึกษาระยะสั้นแกนักศึกษาตางชาติ 

• อุปสรรค หมายถึง สภาพแวดลอมและปจจัยภายนอกวิทยาลัยนานาชาติ   มหาวิทยาลัย 
มหิดล ท่ีสงผลเชิงลบและเปนขอจํากัดตอการจัดโครงการการศึกษาระยะสั้นแกนักศึกษาตางชาติ 

• การจัดอันดับมหาวิทยาลัย หมายถึง การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก   โดย Quacquarelli  
Symonds (QS)  ซ่ึงเปนสถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรท่ีมีชื่อเสียง และเปนท่ี
นิยม   โดยมีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก (QS World University Ranking) และใชตัวชี้วัด
ในการใหคะแนนดังนี ้
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- ชื่อเสียงทางวิชาการ: สํารวจจากอาจารยท่ัวโลก (40%) 
- ทัศนคติของผูจางงานบัณฑิต: สํารวจจากผูจางงานท่ัวโลก (10%) 
- สัดสวนจํานวนอาจารยตอนักศึกษา: ชี้วัดคุณภาพการสอน (20%) 
- สัดสวนจํานวนการอางอิงตอจํานวนอาจารย: ชี้วัดคุณภาพการวิจัย (20%) 
- สัดสวนนักศึกษาตางชาติ: วัดความเปนนานาชาติของนักศึกษา (5%) 
- สัดสวนอาจารยตางชาติ: วัดความเปนนานาชาติของอาจารย (5%) 
 
 

QS World University Rankings: 
Methodology 
What information is collected, and how is this used 
to compile the ranking? 

 

40% 
Academic reputation 
Based on a global survey of academics 

10% 
Employer reputation 
Based on a global survey of graduate employers 

20% 
Faculty/student ratio 
An indication of commitment to teaching 

20% 
Citations per faculty 
An indication of research impact 

5% 
International student ratio 
Measuring international diversity of the student community 

5% 
International staff ratio 
Measuring international diversity of the academic faculty 

 
ภาพท่ี 1 เกณฑการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ตาม QS World Ranking 

 ท่ีมา:https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings/methodology 
 
 

 
 
 

 
 
 

https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings/methodology
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 
 การวิเคราะหเรื่อง การวางแผนเชิงกลยุทธในการจัดโครงการศึกษาระยะสั้นแกนักศึกษา
ตางชาติ กรณีศึกษา: วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล   มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยภายใน
และปจจัยภายนอกท่ีมีผลตอการจัดโครงการการศึกษาระยะสั้นแกนักศึกษาตางชาติ   และเพ่ือนําผล
การศึกษาท่ีไดมาพัฒนาเปนแนวทางเชิงกลยุทธในการจัดโครงการการศึกษาระยะสั้นแกนักศึกษา
ตางชาติ  โดยไดนําแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรรค 
(SWOT Analysis) ตามกรอบแนวคิด 7S ของ McKinsey  มาวิเคราะหสภาพแวดลอมซ่ึงเปนปจจัย
ภายใน และใชทฤษฎี PEST Analysis และแนวคิดดานแรงผลักดัน 5 ประการ (5 Forces Driving)  
มาเปนแนวคิดเพ่ือศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกระดับมหภาคและสภาพแวดลอมภายในธุรกิจ   
จากนั้นทําการจับคูวิเคราะหตามหลัก TOWS Matrix  เพ่ือหาแนวทางในการวางแผนเชิงกลยุทธ   
การวิเคราะหนี้มีแนวคิด ทฤษฎี งานวิเคราะห และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับงานวิเคราะหนี้  ดัง
รายละเอียดในหัวขอตอไปนี้ 
 
2.1 แนวคิด ทฤษฎี 

2.1.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม 
เอกชัย  บุญยาทิษฐาน (2553) ไดกลาวถึงประวัติของเทคนิค SWOT วา ศาสตราจารย 

อัลเบิรต ฮัมฟรีย (Albert Humphrey) จากมหาวิทยาลัยแสตนฟอรด เปนผูมีบทบาทในการพัฒนา
แนบคิดดังกลาว โดยเปนผูนําในคณะวิจัยระหวางป ค.ศ. 1960 – 1970 โดยทําการวิจัยรวมกับ
ผูบริหารบริษัทตางๆ ในฟอรจูน 500 ของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงในระยะแรกนั้นกําหนดใหสิ่งท่ีดีในปจจุบัน
เปนสิ่งท่ีนาพอใจ (Satisfaction) สิ่งท่ีดีในอนาคตถือเปนโอกาส (Opportunity) สิ่งไมดีในปจจุบัน
เปนขอบกพรอง (Fault) และสิ่งไมดีในอนาคตเปนภัยคุกคาม และนําตัวอักษรหนามารวมกันเปน 
SOFT และเรียกการวิเคราะหดังกลาววา การวิเคราะห SOFT และเม่ือมีการนําเสนอผลการวิจัย จึงได
เปลี่ยนตัวอักษร F เปน W และกลับตัวอักษรใหม    ทําใหการเรียกชื่อเปลี่ยนแปลงไปเปน SWOT 
เปนตนมา โดยในการวิเคราะหนั้นไดจําแนกเปน 6 ดานคือ ผลิตภัณฑ กระบวนการ ลูกคา การจัดสง 
การเงิน และการบริหาร และภายหลังไดมีการนํารูปแบบดังกลาวไปใชในทางปฏิบัติ โดยแบงการ
วางแผนงานออกเปน 6 ดาน ทําใหการวิเคราะหโยงไปถึงสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร   

เอกชัย  บุญยาทิษฐาน กลาววา ในการบริหารเชิงกลยุทธนั้น มีข้ันตอนท่ีสําคัญ 3 ข้ันตอน 
คือ 1. การวางแผน  2. การนําแผนไปปฏิบัติ และ 3. การควบคุมและประเมินผล ซ่ึงในข้ันตอนท่ี 1 
คือ การวางแผนนั้น จะตองสามารถตอบไดวา ขณะนี้เราอยูท่ีไหน เราตองการไปท่ีไหนและเปนอะไร
ในอนาคต และเราจะไปถึงท่ีนั่นอยางไร  ข้ันตอนท่ี 2 นั้น คือ การกําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ  และ
ข้ันตอนท่ี 3 คือ การจัดทํากลยุทธ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการ งบประมาณ และการ
ปฏิบัติการ  ท้ังนี้เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน 

การศึกษาเรื่อง ศักยภาพทางการตลาดของผลไมและผักไทยในประเทศมาเลเซียนั้น  บัญชา 
สมบูรณสุข และคณะ (2017)  ไดทําใชทฤษฎี SWOT ในการศึกษาดังกลาว โดยอางจาก ศิริวรรณ เสรี
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รัตน  (2539) ธานินทร  ศิลปจารุ  (2549) และ Kotler and Armstrong (2004) ท่ี ไดกล าว ถึ ง
ความหมายของจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ท่ีใชในการวิเคราะห SWOT ไววา  

จุดแข็ง (S: strengths) หมายถึง ขอเดนของธุรกิจท่ีเหนือกวาคูแขงขัน หรือมีความไดเปรียบ
ทางการแขงขัน ซ่ึง เปนปจจัยภายในท่ีผูผลิต/ผูประกอบการสามารถจัดการ หรือ ควบคุมไดตาม
ศักยภาพของธุรกิจท่ีมีอยู จุดแข็งนี้จะกอใหเกิดผลดีตอธุรกิจ อันเปนผลมาจากฝมือในการบริหารงาน
ภายใน และความรวมมือของบุคลากร หรืออาจมาจากความไดเปรียบดานทรัพยากรทางการบริหาร 
เชน ตราสินคาเปนท่ีรูจัก สินคามีความหลากหลายและราคาถูก การมีสถานภาพทางการเงินท่ีม่ันคง 
การมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ท่ีตั้งสถานประกอบการ อยูใกลท้ังแหลงวัตถุดิบและแหลงจําหนาย 
บุคลากรมีประสบการณและความสามารถสูง  

จุดออน (W: weaknesses) หมายถึง ขอดอย หรือ ขอจํากัดท่ีขัดขวางการดําเนินงานของ
ธุรกิจ และทําใหคูแขงขันมีความไดเปรียบทางการแขงขัน ซ่ึงเปนปจจัยภายในท่ีเกิดจากปญหาภายใน
องคกรเอง อันเปนผลสืบเนื่องมาจากการบริหารงานท่ีผิดพลาดของผูผลิต/ผูประกอบการ และ/หรือ
ขอจํากัดบางประการของศักยภาพทางธุรกิจ จุดออนนี้จะสงผลรายตอธุรกิจ ถาไมรีบดําเนินการแกไข 
เชน สินคามีราคาแพง สินคามีคุณภาพไมคงท่ีการขาดสภาพคลองทางการเงิน การขาดการ
ประสานงานท่ีดีภายในองคกร ชองทางการจัดจําหนายมีนอย  

โอกาส (O: opportunities) หมายถึง ขอไดเปรียบอันเกิดจากปจจัยภายนอกท่ีผูผลิต/
ผูประกอบการไมสามารถ จัดการ หรือควบคุมใหเกิดข้ึน หรือไมเกิดข้ึนได แตจะมีผลดี ตอธุรกิจโดย
บังเอิญ โดยจะชวยใหธุรกิจบรรลุเปาหมาย หรือ วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวได และทําใหธุรกิจมี
ศักยภาพเหนือ กวาคูแขงขัน เชน การเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากร กลุมลูกคา เปาหมายมีรายได
เพ่ิมข้ึน นโยบายของภาครัฐใหการสนับสนุน ธุรกิจ สินคาของคูแขงขันมีคุณภาพต่ํา  

อุปสรรค (T: threats) หมายถึง ขอเสียเปรียบ หรือ ปญหาอันเกิดจากปจจัยภายนอกท่ี
ผูผลิต/ผูประกอบการไม สามารถจัดการ หรือควบคุมไดเชนเดียวกับโอกาส แตจะสงผลกระทบให
ธุรกิจเกิดความเสียหาย โดยจะขัดขวางไมให ธุรกิจบรรลุเปาหมาย หรือวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวได 
และ อาจทําใหความพยายามในการบรรลุความไดเปรียบทางการ แขงขันตองสูญเปลา เชน การ
เปลี่ยนแปลงรสนิยมของผูบริโภค การเพ่ิมข้ึนของจํานวนคูแขงขันในตลาด สภาพเศรษฐกิจตกต่ํา 
วัตถุดิบมีราคาสูงข้ึน การเกิดภัยธรรมชาติ การเกิดสงคราม 

ในอดีตท่ีผานมาทฤษฎีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค อาจถูกกําจัดการใชแต
ในภาคธุรกิจ   แตในปจจุบันแมแตภาคการศึกษาหรือภาคอุตสาหกรรมสุขภาพก็นําทฤษฎีการ
วิเคราะห SWOT มาเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการและวางแผนเชิงกลยุทธ  โดยนิยมนําแนวคิด 
7S McKinsey มาใชเปนกรอบในการศึกษาปจจัยภายในองคกร และใช PEST เพ่ือวิเคราะหปจจัย
ภายนอกองคกร โดยเจษฎา โพนแกว (2557)  ไดนําทฤษฎีการวิเคราะห SWOT มาวิเคราะหหา
สภาพแวดลอมภายนอกและภายในตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร โดยวิเคราะหจุดแข็ง และ
จุดออน ตามกรอบ 7S Model เพ่ือศึกษาสภาพแวดลอมภายใน และใช PEST Analysis มาวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายนอกของสํานักสงเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีสะเกษ เพ่ือใชเปน
แนวทางในการวางแผนยุทธศาสตรตามภารกิจการใหบริการวิชาการแกสังคม ซ่ึงเปนภารกิจสําคัญ
ของมหาวิทยาลัย ประจําป 2557-2560 สอดคลองตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
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2547 มาตรา 7 และมาตรา 8 (4) ท่ีกําหนดใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ินเสริมสรางพลังปญญาแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน สงเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูงตลอดจนใหบริการทางวิชาการแกสังคม  และไดนําผลจากการวิเคราะหมา
กําหนดเปนประเด็นยุทธศาสตร 4 ดาน คือ ยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมการนําความรูจากผลงาน
นวัตกรรมไปใชในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชน สังคม และประเทศชาติ ยุทธศาสตรท่ี 2 
สงเสริมงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมท่ีตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางเครือขายความรวมมือกับภาครัฐบาล และเอกชนท้ังในประเทศ
และตางประเทศ และยุทธศาสตรท่ี 4 บริหารจัดการภารกิจดานการใหบริการวิชาการ และวิชาชีพ
ของมหาวิทยาลัยใหมีศักยภาพ 

โดยสรุปแลว SWOT จัดวาเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการประเมินสถานการณสําหรับองคกร
เนื่องจากเปนการวิเคราะหท่ีรอบดานและทําใหองคกรเห็นถึงจุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอม
ภายใน  รวมถึงโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก   เพ่ือใชเปนแนวทางในการกําหนด
วิสัยทัศน และการวางแผนเชิงกลยุทธไดอยางเหมาะสม 

 
2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะหส่ิงแวดลอมภายใน 
 เอกชัย  บุญยาทิษฐาน กลาววา กลยุทธนี้สรางข้ึนมาดวยเหตุท่ีวาตองการใหองคกรไดเกิด

ความเขาใจถึงแตละปจจัยนั้นสัมพันธกันอยางไร   ในความสัมพันธนี้องคกรจะตองปรับแนวทางของ
แตละตัวใหมีความสอดคลองกันและสงเสริมซ่ึงกันและกัน  ซ่ึงสวนประกอบของ 7S Framework มี
ดังนี้ 

 Strategy กลยุทธ หมายถึง แผนท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 
 Structure โครงสราง หมายถึง วิธีการหรือแนวทางท่ีองคกรจัดสรางข้ึน เปนสิ่งท่ีจะอธิบาย

ถึงความสัมพันธภายในองคกรวาใครมีหนาท่ีอะไร 
 System ระบบ หมายถึง กิจการหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานประจําวันท่ีบุคลากรในองคกร

ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้น 
Style รูปแบบ หมายถึง รูปแบบของความมีภาวะผูนําท่ีบริหารนํามาใช 
 Staff บุคลากร หมายถึง พนักงานท่ีรวมถึงความสามารถหรือสมรรถนะของพวกเขาดวย 
 Skill ทักษะ หมายถึง ความรู ความชํานาญ และทักษะของพนักงานท่ีมีตองานท่ีตองทําให

ลุลวงตามเปาหมาย 
 Shared Value คานิยมรวม  หมายถึง วัฒนธรรมองคกรหรือทัศนคติ ความรูสึกนึกคิดของ

บุคลากรท่ีเปนทิศทางเดียวกัน ปจจัยนี้ถือวามีความสําคัญเปนอยางมากเปรียบเสมือนเปาหมายท่ี
องคกรตองการท่ีจะบรรลุถึง 

กรอบแนวคิด 7S ของ McKinsey นี้ จะชวยใหองคกรสามารถวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนท่ี
องคกรมีไดครอบคลุมในหลากหลายมิติ  เพ่ือใหทราบวา องคกรมีขอดีหรือจุดแข็ง และขอดอยหรือ
จุดออนอะไรบาง ซ่ึงหากทําดวยความละเอียดรอบคอบแลว    องคกรจะทราบตําแหนงของตนเองใน
ตลาดและสามารถเทียบกับคูแขงวามีอะไรท่ีดีกวา และอะไรท่ีออนกวา  ทําใหสามารถกําหนด
เปาหมายในการแขงขันและเพ่ือพัฒนาตัวเองใหทันกับองคกรอ่ืนๆ ได 
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2.1.3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะหส่ิงแวดลอมภายนอกระดับมหภาค  
(PEST Analysis) 
เครื่ อง มือ  PEST Analysis มีชื่ อ เรียกอีกหลายชื่ อ  เชน  PESTLE, PESTEL, PESTLIED, 

STEEPLE & SLEPT   การวิเคราะหดวย PEST Analysis เปนเครื่องมือท่ีสําคัญและสามารถใชสําหรับ
การวิเคราะหหาสภาพแวดลอมภายนอกในระดับมหภาคในภาพรวม เพ่ือใหเขาใจวาตลาดกําลังเติบโต
หรือหดตัว รวมถึงทิศทาง และสถานการณของธุรกิจจะเปนไปอยางไร  โดย PEST เปนตัวยอของ
ปจจัย 4 ตัว  ประกอบดวย 

P = Politics – Legal Factors หมายถึง ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย ซ่ึงเปนปจจัยท่ี
ทําใหเกิดแรงผลักดันทางการเมือง การออกกฎหมาย และขอกําหนดตางๆ และสิ่งท่ีควรนํามา
พิจารณา ประกอบดวย ระบอบการปกครอง สถานการณการเมือง นโยบายรัฐ การตลาดในประเทศ
และระดับสากล ประเทศเพ่ือนบาน และการกอการราย 

E = Economic Factors หมายถึง ปจจัยทางเศรษฐกิจ ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว ท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ โดยตองพิจารณาถึง สถานการณทางการคา เชน บทบาทของรัฐท่ีมีสวน
เก่ียวของทางการคา เชน อาเซียน อียู หรือทุนอุดหนุนจากรัฐท่ีมีทางการคา สถานการณทางเศรษฐกิจ 
ท้ังในระดับโลกและในประเทศ เชน รายไดประชาชาติ ดัชนีผูบริโภค การเงิน เชน สถานการณ
ดอกเบี้ย ภาวะเงินเฟอ อัตราแลกเปลี่ยน คาครองชีพ ภาษี การตลาด 

S = Sociocultural Factors หมายถึง ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม   ซ่ึงตองพิจารณาถึง 
วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา ทัศนคติเก่ียวของสินคาและการบริการ ภาษา ชีวิตความเปนอยู 
โครงสรางพ้ืนฐาน รูปแบบการซ้ือของผูบริโภค สิ่งแวดลอม การใชแรงงาน สื่อ และการศึกษา 

T = Technological Factors หมายถึง ปจจัยทางเทคโนโลยี  สิ่งมีสวนสําคัญท่ีทําใหเกิด
ความไดเปรียบเสียเปรียบในการแขงขัน  และเปนปจจัยขับสําคัญของความเปนโลกาภิวัฒน ซ่ึง
เก่ียวของกับการผลิต การจําหนาย นวัตกรรม การสื่อสารโทรคมนาคม และการถายทอดเทคโนโลยี 

 
ดังนั้น  PEST Analysis  จึงเปนเครื่องมือท่ีเปนประโยชนในการวิเคราะหและทําความเขาใจ  

ภาพรวมของสภาพแวดลอมซ่ึงเปนปจจัยภายนอกระดับมหภาคท่ีมีผลตอการดําเนินธุรกิจนั้น 
เนื่องจากทําใหเห็นโอกาสและภัยคุกคามท่ีอยูภายในพ้ืนท่ี   ซ่ึงองคกรหรือผูประกอบการจะตองศึกษา
คนควาขอมูลตางๆ เพ่ือทําความเขาใจเก่ียวกับสภาพแวดลอมดังกลาว และจะตองคิดวางแผนเพ่ือหา
ประโยชนจากโอกาสและพยายามลดภัยคุกคามใหได  
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• PEST: Political, Economic, Social, Technological 
• PESTLE: adds Environmental and Legal factors 
• STEEPLE: adds Ethical dimension 
• STEEPLED: includes Demographics 
• STEER: includes Regulatory factors 

  

 
 
 
 
 

• Level of the corporation 
• Divisions and business units 
• Products and brands 
• New ventures, new marketing 
• Acquisitions, partnerships 

  

 
 
 
 
 

• SWOT analysis: internal strengths and 
weaknesses, external opportunities and threats 

• Porter’s five forces model-supplier, consumer 
demand, new entrants, substitute product and 
competitive rivalry 

 
ภาพท่ี 2 PEST Analysis External Macro Environment of the Firm 

ท่ีมา: Sammut-Bonnici T. & Galea D. (2015). 
  

 
 2.1.4  การวิเคราะหพลังกดดันท้ัง 5 (Five Forces Model Analysis) 

Michael E. Porter เสนอวา “สภาวะการดําเนินงานขององคกรธุรกิจข้ึนอยูกับสภาวะการ
แขงขันในอุตสาหกรรมท่ีองคกรธุรกิจนั้นอยู และสภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรม
หนึ่งยอมข้ึนอยูกับปจจัยท่ีสําคัญ 5 ประการ   ความเขมแข็งของปจจัยท้ัง 5 ประการนี้บงบอกถึง
โอกาสในการไดกําไรของธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้นๆ   ยิ่งปจจัยเหลานี้มีความเขมแข็งมากเทาใดยอม
สงผลเสียตอการข้ึนราคานําไปสูการไดกําไรของธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้นๆ    ซ่ึงถือเปนขอจํากัดของ
ธุรกิจ ในขณะเดียวกันถาปจจยันั้นๆ มีความออนแอยอมเปนโอกาสอันดีตอธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้นๆ 
เนื่องจากธุรกิจสามารถไดกําไรไดมากข้ึน แตเนื่องจากสภาวะอุตสาหกรรมมีการพัฒนาอยูเสมอ ดังนั้น
ความเขมแข็งหรือผลของปจจัยท้ัง 5 ประการ สามารถท่ีจะเปลี่ยนแปลงไดเสมอ  

เกษม พิพัฒนเสรีธรรม (2557)  สรุปทฤษฎี Five Forces Model ของ Dr. Michael E. 
Porter วา การดําเนินธุรกิจโดยท่ัวไปกิจการจะโดนบีบดวยแรงกดดันท้ัง 5 มากนอยแตกตางกันข้ึนกับ
สถานการณการแขงขันและกลยุทธของธุรกิจในการรับมือกับแรงกดดันท้ัง 5 นี้ ซ่ึงประกอบดวย 
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Competitive Strategy: The Core Concepts  

Figure 1-1. The Five Competitive Forces that Determine Industry Profitability 
 

ภาพท่ี 3 Five Forces Model Analysis 
ท่ีมา: Porter, M.E. (1985) “Competitive Advantage” 

 
1. ขอจํากัดในการเขาสูอุตสาหกรรมของคูแขงขันใหม (The Threat of New Entrants)  

ในอุตสาหกรรมท่ีอุปสรรคตอการเขามาของคูแขงขันรายใหมมีนอย และคูแขงสามารถเขามาไดงาย 
การแขงขันยอมมีสูง  ในทางตรงขามหากธุรกิจใดท่ีสามารถผูกขาดได แรงกดดันจากคูแขงขันรายใหม
ก็จะไมมีหรือมีนอยมาก  ดังนั้นเจาของธุรกิจตางๆ จึงตองสรางอุปสรรคในการเขาสูธุรกิจ ซ่ึงสามารถ
ทําไดดังนี้ 

• การสรางขนาดการผลิตท่ีไดเปรียบ (Economies of Scale) โดยการผลิตมากจะทํา
ใหตนทุนตอหนวยต่ํา เพ่ือใหคูแขงขันท่ีเขามาใหมตองเขามาในตลาดท่ีมีการผลิต
ใหญกวา หรือเขามาในขนาดการผลิตท่ีนอยกวาและยอมรับความเสียเปรียบในการ
แขงขัน 

• ความแตกตางของผลิตภัณฑหรือบริการ ซ่ึงหากผูแขงขันเดิมมีแบรนดสินคาท่ี
แข็งแกรง หรือมีลูกคาท่ีจงรักภักดีตอแบรนดสูง หรือผลิตภัณฑหรือบริการสราง
ความแตกตางไดยาก ก็จะเปนอุปสรรคตอการเขามาของผูแขงขันรายใหม 

• ขนาดของการลงทุน ซ่ึงหากในอุตสาหกรรมตองการขนาดการลงทุนสูงก็ยอมสราง
อุปสรรคใหแกผูแขงขันรายใหม 



 
 

13 
 

• แรงผลักดันในการเปลี่ยนใจลูกคาใหยอมรับสินคาใหม ซ่ึงหากลูกคารูสึกวาตอง
สูญเสียประโยชน หรือเสียคาใชจายมากข้ึน ลูกคายอมเปลี่ยนไปใชสินคาใหมยาก 
และเปนอุปสรรคตอคูแขงขันรายใหม 

• อุปสรรคจากชองทางจัดจําหนาย  หากคูแขงขันเดิมสามารถครอบครองชองทางการ
จัดจําหนายหรือผูกขาดยอมเปนอุปสรรคในการเขามาของผูแขงขันรายใหม 

2.  แรงกดดันจากผูซ้ือ (The Bargaining Power of Buyers)  หากในอุตสาหกรรมนั้นผูซ้ือ 
มีอํานาจตอรองมากกวาผูขาย การแขงขันในอุตสาหกรรมยอมมีสูง โดยอํานาจตอรองของผูซ้ือเกิดได
ในสถานการณตอไปนี้ 

• ผูซ้ือรายใหญท่ีซ้ือสินคามากยอมมีอํานาจการตอรองสูง กิจการจึงไมควรท่ีจะมีผูซ้ือ
นอยรายซ่ึงจะเกิดผลเสียกับกิจการได 

• สินคาไมมีความแตกตาง โดยหากเปนสินคาท่ีสามารถหาซ้ือจากผูขายรายใดก็ได จะ
ทําใหการแขงขันสูง และตองควบคุมตนทุนใหต่ํา 

• แรงผลักดันในการเปลี่ยนใจใหลูกคาซ้ือสินคาใหม ซ่ึงหากลูกคาไมรูสึกเสียประโยชน 
หรือมีคาใชจายสูงในการเปลี่ยนไปซ้ือสินคาจากผูขายรายใหม ลูกคาก็จะมีอํานาจ
การตอรองสูง 

• สินคาของผูผลิตไมเปนสวนสําคัญในการผลิตสินคาหรือบริการ ลูกคาจะมีอํานาจ
ตอรองสูง เนื่องจากหากไมซ้ือสินคาก็จะไมกระทบธุรกิจมากนัก 

• ลูกคามีฐานะทางการเงินดีมากถึงขนาดท่ีจะซ้ือกิจการของผูขายได 
3. แรงกดดันจากผูขายปจจัยการผลิต (The Bargaining Power of Suppliers)  โดยผูขาย 

ปจจัยการผลิตสามารถสรางแรงกดดันตอการแขงขันไดในสถานการณตอไปนี้ 

• ผูขายปจจัยการผลิตมีนอยราย ทําใหเกิดการผูกขาดและทําใหลูกคาไมมีอํานาจ
ตอรอง 

• ผูขายปจจัยการผลิตท่ีเปนสวนสําคัญในสินคาหรือบริการของลูกคา ทําใหผูขายมี
อํานาจตอรองสูงกวา 

• ผูขายปจจัยการผลิตสามารถสรางแรงกดดันการเปลี่ยนไปใชสินคาใหม ซ่ึงเปนสินคา
ท่ีไมสามารถหาจากผูซ้ืออ่ืนไดงาย หรือมีบริการท่ีดีกวา  การท่ีลูกคาเปลี่ยนใจไปซ้ือ
รายใหมยอมเสียประโยชน 

• ผูซ้ือไมไดเปนลูกคารายสําคัญของผูขายปจจัยการผลิต  

• ผูขายปจจัยการผลิตมีฐานะดี สามารถซ้ือกิจการของลูกคาได ยอมสรางความกดดัน
ใหลูกคาได 

4. แรงกดดันจากสินคาและบริการท่ีทดแทนได   (The  Treat  of  Substitute  Products  
and Services) ซ่ึงหากสินคาเปนสินคาท่ีสามารถทดแทนดวยสินคาอ่ืนไดงาย การแขงขันใน
อุตสาหกรรมยอมมีมาก  

5. แรงกดดันจากคูแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน (The Intensity of Rivalry  
Competitors in the Industry) เกิดไดในสถานการณตอไปนี้ คือ 



 
 

14 
 

• ผูแขงขันในอุตสาหกรรมนั้นมีมากกวาความตองการของตลาด ซ่ึงจะทําใหเกิดการ 
แขงขันท่ีรุนแรง เชน อุตสาหกรรมเครื่องดื่มชาเขียว 

• อัตราการขยายตัวในอุตสาหกรรมมีนอย หากมีการเพ่ิมข้ึนของสวนแบงการตลาด
ของผูแขงขันรายหนึ่งยอมทําใหผูแขงขันอีกรายสูญเสียสวนแบงการตลาด  

• การเปลี่ยนแบรนดทําไดงาย  จะทําใหลูกคามีทางเลือกมาก และเกิดการชวงชิงเพ่ือ
รักษาลูกคา 

• การเพ่ิมขนาดของการผลิตเพ่ือเพ่ิมความไดเปรียบจากขนาดการผลิตทําไดยาก
เนื่องจากลงทุนสูง ขาดแคลนวัตถุดิบและแรงงาน 

• การออกจากกิจการมีอุปสรรคสูง เนื่องจากเปนการลงทุนขนาดใหญ มีขอกําจัดดาน
กฎหมาย ดานการตลาด หรือขอกําจัดดานการชดเชยแรงงาน 

 
ในขณะท่ีการใช PEST Analysis ชวยใหผูประกอบการสามารถนําโอกาสและอุปสรรคมาเปน

ขอมูลในวิเคราะหสภาพปจจัยภายนอกในระดับมหภาคท่ีจะมีผลตอการดําเนินธุรกิจได  การนํา Five 
Forces Model มาประกอบการวิ เคราะห เ พ่ือดูสภาพการแขง ขันภายในธุร กิจ จะยิ่ ง ทําให
ผูประกอบการมองสภาพการแขงขันในธุรกิจเดียวกันไดอยางรอบดานมากยิ่งข้ึนและทําใหการวางแผน
ธุรกิจและแผนกลยุทธของผูประกอบการมีความรอบคอบมากยิ่งข้ึนอีกดวย 
 

2.1.5 ทฤษฎีเกี่ยวกับการกําหนดกลยุทธ (Strategic Formulation)  
เอกชัย  บุญยาทิษฐาน (2553) ไดอางวาการกําหนดกลยุทธดวยเครื่องมือ (TOWS Matrix)  

เปนการหาความสัมพันธระหวางตัวแปรแตละตัวในแตละชองของกลยุทธหลัก   ซ่ึงทําใหการดําเนิน
กลยุทธมีความชัดเจนและบรรลุเปาหมายไดมากข้ึน นั่นก็คือ  

 T = Threats หมายถึงภัยคุกคามภายนอกท่ีทําใหองคกรไมสามารถบรรลุจุดหมายได 
 O = Opportunities หมายถึง โอกาสภายนอกท่ีเก้ือหนุนใหองคกรสามารถบรรลุ

จุดหมายได 
 W = Weaknesses หมายถึง จุดออนหรือขอดอยภายในองคกรท่ีเหนี่ยวรั้งไมใหบรรลุ

จุดหมายได 
 S = Strengths หมายถึง จุดแข็งหรือจุดเดนภายในองคกรท่ีผลักดันใหบรรลุจุดหมายได 
 
โดยสามารถนํามาจับเปนกลยุทธยอยๆไดอีก 4 กลยุทธ ดังนี้ 
กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy)  เปนกลยุทธท่ีเกิดจากการใชจุดแข็งภายในองคกรรวมกับ

โอกาสท่ีดีจากภายนอกเพ่ือตักตวงประโยชน ซ่ึงเปนกลยุทธท่ีทุกองคกรตางก็มีความตองการท่ีจะสราง
ใหเกิดประโยชนอยางเต็มท่ีเพ่ือปกปองจุดแข็งของตนและนําโอกาสท่ีดีจากภายนอกมาใชประโยชน 
ดังนั้นหากองคกรเริ่มออนแอก็จะกลับมาปรับปรุงพัฒนา ใหภายในองคกรเขมแข็งอีกครั้ง เพ่ือท่ีจะ
สามารถขามสิ่งกีดขวางแลวหาโอกาสในการตักตวงประโยชนอีกครั้ง 
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 กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy) เปนกลยุทธท่ีองคกรนํามาใชสําหรับปรับปรุงแกไข
ความออนแอและใชลดจุดออนขององคกร โดยอาศัยการฉวยประโยชนจากโอกาสจากภายนอกท่ีเปด
โอกาสใหเพ่ือพัฒนาใหเกิดประโยชน 

 กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategy) เปนกลยุทธท่ีใชจุดแข็งภายในขององคกรหรือ
จุดเดน จับคูกับภัยคุกคามจากภายนอกท่ีสอดคลองกัน  เพ่ือพยายามหลีกเลี่ยงหรือลดอิทธิพลของภัย
คุกคามจากภายนอก  จุดมุงหมายคือ เพ่ิมความเขมแข็งและลดปญหาท่ีเกิดข้ึน 

 กลยุทธเชิงรับ (WT Strategy) เปนกลยุทธท่ีจับคูกันระหวางจุดออนขององคกรกับ
ภัยคุกคามจากภายนอกท่ีตรงกัน  เพ่ือใชสําหรับปกปองตัวเองอยางถึงท่ีสุดและพยายามลดจุดออน
ภายในองคกรใหได และยังพยายามหลีกเลี่ยงสภาวะแวดลอมภายนอกท่ีกีดขวางคุกคามใหมากท่ีสุด  
 

                   ปจจยัภายใน 
 
ปจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (S) จุดออน (W) 

โอกาส (O) 
SO Strategies 
(นําโอกาสมาใช) 

WO Strategies 
(ปรับปรุงตนเอง) 

ภัยคุกคาม(T) 
ST Strategies 

(กําจัดภัยคุกคาม) 
WT Strategies 

(ลดความเสี่ยง/หลีกเลี่ยง/หนี) 
 

ภาพท่ี 4 แสดงการจัดทํา TOWS Matrix 
ท่ีมา: ปรับปรุงจาก เอกชัย  บุญยาทิษฐาน (2553) 

 
การใชกลยุทธ TOWS Matrix จึงเปนเทคนิควิธีการรางกลยุทธ โดยนําขอมูลท่ีไดการ SWOT

เพ่ือวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  ทฤษฎี PEST Analysis และแนวคิดดานแรงผลักดัน 5 ประการ 
(5 Forces Driving) เพ่ือวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกระดับมหภาคและสภาพแวดลอมภายใน
ธุรกิจ มาจับคูเพ่ือในการรางกลยุทธเพ่ือผลักดัน ฉวยโอกาส ปองกันภัยคุกคาม และปรับปรุงแกไข
องคกร ใหสามารถดํารงอยูในสิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี     
 
2.2  ขอมูลเบ้ืองตนของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  

2.2.1  ประวัติวิทยาลัยนานาชาติ วิสัยทัศน พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ไดรับการจัดตั้งเม่ือเดือนมีนาคม 2529   โดยใชชื่อวา  

โครงการศึกษาปริญญาตรี สําหรับนักศึกษานานาชาติ (International Students Degree Program-
ISDP)  โดยสภามหาวิทยาลัยมหิดลไดอนุมัติใหจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรี
อยางเปนทางการ และเปนสถาบันการศึกษาของรัฐแหงแรกท่ีไดมีการเปดหลักสูตรนานาชาติ เริ่ม
เปดรับนักศึกษารุนแรกเม่ือเดือนกันยายน 2529  มีสํานักงานอยูท่ีชั้น 2 ของอาคารคณะสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล   ในเบื้องตนมีนักศึกษาเพียง 45 คน อาจารยประจํา 2 คน 
และอาจารยพิเศษ 20 คน พรอมเจาหนาท่ี 4 คน และเปดการเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตรและ
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การจัดการอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ใน 7 วิชาเอก  ในป 2535 โครงการจัดต้ังฯ มีอาคารเปนของ
ตนเองและมีนักศึกษาเพ่ิมข้ึนเปน 486 คน พรอมท้ังเปดการสอนการเรียนเพ่ิมอีก 2 วิชาเอก คือ 
บริหารธุรกิจ และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร  
 ในป  2539    สภามหาวิทยาลัยมีมติใหโครงการศึกษาปริญญาตรี สําหรับนักศึกษานานาชาติ 
เปลี่ยนชื่อเปน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol university International 
College-MUIC) และมีสถานะเทียบเทากับคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัย  ในป 2541 อาคาร 6 ชั้นของ
วิทยาลัยเสร็จสมบูรณพรอมกับมีการบริหารจัดการรูปแบบใหม   โดยมีการขยายหลักสูตรการศึกษา 
และการฝกงาน  มีศูนยปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิเลียน โครงการเตรียมมหาวิทยาลัย  และมี
หนวยงานเพ่ือดูแลความตองการตางๆ ของนักศึกษาและศิษยเกา  ป 2561 วิทยาลัยเปดสอนระดับ
ปริญญาตรีใน 19 สาขาวิชาเอก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
บริหารธุรกิจ และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และเปดสอนในระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต มีนักศึกษาท้ังสิ้น 3,500 คน 

เพ่ือใหการบริหารจัดการสอดรับและสนองตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ไดกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร ระหวางป 
2559 – 2562 ไวดังนี้ 
 วิสัยทัศน “วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล มุงสูการยอมรับ ในฐานะสถาบัน
ระดับโลก ดานการศึกษาท่ีหลากหลาย” 

พันธกิจ  “วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล  มุงสรางความเปนเลิศในการเรียน 
การสอนแบบศิลปศาสตรอันหลากหลายและสาขาวิชาชีพท่ีเลือกสรรแลว เพ่ือเตรียมความพรอม
สําหรับการเปนพลเมืองโลกในศตวรรษท่ี 21  พรอมท้ังถายทอดองคความรูสูสังคมดวยกระบวนการ 
บริหารอยางยั่งยืน” 
 แผนยุทธศาสตร 4 ดาน ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ความเปนเลิศดานการวิจัยท่ีสงผลในระดับสังคมและระดับโลก   
ยุทธศาสตรท่ี 2 ความเปนเลิศดานการศึกษาท่ีมุงผลลัพธเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีสามารถ 

แขงขันในระดับโลก 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ความเปนเลิศดานบริการวิชาการและการมีสวนรวมตอสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 4 ความเปนเลิศดานการบริหารจัดการอยางยั่งยืน 
 

2.2.2  โครงการองคกรและโครงสรางของงานการตางประเทศและเครือขายสัมพันธ 
จากแผนยุทธศาสตรท้ัง 4 ดาน วิทยาลัยไดกําหนดโครงสรางองคกรตามภารกิจ  มีคณบดีเปน

ผูบริหารสูงสุด และมีรองคณบดีและผูชวยคณบดีเพ่ือชวยดูแลงานในดานตางๆ ตามภาระหนาท่ีและ
ความเหมาะสม  ในสวนของงานท่ีเก่ียวของกับการตางประเทศนั้นมีรองคณบดีฝายการตางประเทศ
และเครือขายสัมพันธเปนผูรับผิดชอบและกํากับดูแลดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ือความ
เปนเลิศดานการศึกษาท่ีมุงผลลัพธเพ่ือผลิตบัณฑิต ท่ีสามารถแขงขันในระดับโลก มีหนวยงาน 3 
หนวยงาน ภายใตงานการตางประเทศและเครือขายสัมพันธ ดูแลงานในดานตางๆ ดังนี้ 
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 หนวยวิเทศสัมพันธและเครือขายตางประเทศ ทําหนาท่ีดูแลงานท่ีเก่ียวของกับ
สัญญาความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยคูสัญญาและหาพันธมิตรใหม  

 หนวยแลกเปลี่ยนนักศึกษา ทําหนาท่ีดูแลงานท่ีเก่ียวของกับนักศึกษาแลกเปลี่ยน
และนักศึกษาเยี่ยมเยือนแบบเต็มภาคการศึกษา  

 หนวยพัฒนาโครงการเพ่ือสรางความรวมมือ ทําหนาท่ีดูแลงานท่ีเก่ียวกับของกับ
โครงการการศึกษาระยะสั้นแกนักศึกษาตางชาติแบบไมเต็มภาคการศึกษา 
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ภาพท่ี 5 แผนภูมิการบริหารงานวิทยาลัยนายนาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

 
ท่ีมา: งานทรัพยากรบุคคล วิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (2561) 
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ภาพท่ี 6 โครงสรางงานการตางประเทศและเครือขายสัมพันธ 

 
การดําเนินงานดานการตางประเทศและเครือขายสัมพันธ   ของวิทยาลัยนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยมหิดล  จะใชการประชาสัมพันธเชิงรุกโดยทํางานประสานกับกองวิเทศสัมพันธ
มหาวิทยาลัยมหิดล  ในการออกนิทรรศการมหกรรมการศึกษานานาชาติในภูมิภาคตางๆ ของโลก 
ไดแก NAFSA, EAIE, APAIE และ QS-APPLE  รวมถึงการรวมงาน Summer School Summit และ
งานอ่ืนๆ รวมถึงการเยี่ยมเยือนสถาบันการศึกษาในตางประเทศ   ในแตละปรองคณบดีฝายการ
ตางประเทศและเครือขายสัมพันธ และพนักงานในแตละหนวยท้ัง 3 หนวยงาน  จะเดินทางเพ่ือพบปะ
กับมหาวิทยาลัยคูสัญญา  รวมท้ังการหาพันธมิตรใหมและเนนการทําสัญญาความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียง 400 อันดับแรกของโลก เพ่ือใหนักศึกษาของวิทยาลัยไดมีโอกาสเดินทางไป
แลกเปลี่ยนประสบการณการศึกษากับมหาวิทยาลัยระดับโลกผานชองทางการแลกเปลี่ยนนักศึกษา   
โดยมีหนวยวิเทศสัมพันธและเครือขายตางประเทศและหนวยแลกเปลี่ยนนักศึกษาเปนหนวยงานหลัก
ในการดําเนินการ   นอกจากนี้ยังมีชองทางในการรักษาความสัมพันธกับมหาวิทยาลัยคูสัญญา 
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ รวมถึงหนวยงานภาครัฐและเอกชนผานการจัดโครงการการศึกษาระยะสั้น ซ่ึงมี
หนวยพัฒนาโครงการเพ่ือสรางความรวมมือเปนหนวยงานผูรับผิดชอบหลัก  

 
2.2.3  การรายงานผลการปฏิบัติงานภายใตงานการตางประเทศและเครือขายสัมพันธ

เพ่ือสนองตอแผนยุทธศาสตรของวิทยาลัย 
การดําเนินงานของหนวยงานท้ัง 3 หนวยงาน ภายใตงานการตางประเทศและเครือขาย

สัมพันธ  ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของวิทยาลัย ดังนี้คือ  หนวยวิเทศสัมพันธและเครือขาย
ตางประเทศและหนวยแลกเปลี่ยนนักศึกษา  ดําเนินแผนยุทธศาสตรท่ี 2 ความเปนเลิศดานการศึกษา
ท่ีมุงผลลัพธเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีสามารถแขงขันในระดับโลก  และหนวยพัฒนาโครงการเพ่ือสรางความ
รวมมือ ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรท่ี 2 ความเปนเลิศดานการศึกษาท่ีมุงผลลัพธเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ี
สามารถแขงขันในระดับโลกและมีพันธกิจบริการวิชาการตามยุทธศาสตรท่ี 3 ความเปนเลิศดาน
บริการวิชาการและการมีสวนรวมตอสังคม  

 
 

รองคณบดีฝายการตางประเทศ                            
และเครือขายสัมพันธ

หนวยวิเทศสัมพันธและ
เครือขายตางประเทศ

หนวยแลกเปล่ียนนักศึกษา
หนวยพัฒนาโครงการ              
เพ่ือสรางความรวมมือ
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แผนยุทธศาสตรท่ี 2 (E) 
ความเปนเลิศดานการศึกษาท่ีมุงผลลัพธเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีสามารถแขงขันในระดับโลก 

 
E1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูท่ีมุงตอบสนองตอความตองการของสังคมท้ังใน
และตางประเทศ (21st century skills) 
 

แผนปฏิบัติการ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
E1-2 การสราง
เครือขายและพัฒนา
รูปแบบการศึกษา
นานาชาต ิ

E1-2 (1) สรางความเปนท่ีรูจักและ
เครือขายใหมผานการเขารวมนิทรรศการ
การศึกษานานาชาติและการเยี่ยมเยือน
สถาบันการศึกษาในตางประเทศ 

หนวยวิเทศสัมพันธและ
เครือขายตางประเทศ 
 

E1-3 การพัฒนาและ
สรางความเชื่อม่ันใน
กระบวนการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา 

E1-3 (1) การพัฒนาระบบ Application 
online บน SKY 
E1-3 (2) สรางฐานขอมูล ซ่ึงประกอบดวย
ขอมูล 4 ดาน คือ 

1. แนะนํามหาวิทยาลัยคูสัญญา 
2. Course Equivalency 
3. ระบบตัดเกรด 
4. Outbound Sharing 

Experience 

หนวยแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
 

หนวยวิเทศสัมพันธและ
เครือขายตางประเทศ / 
หนวยแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

 
 

E1-4 ผลักดัน
โครงการความ
รวมมือเพ่ือสราง
ความสัมพันธกับ
มหาวิทยาลัย
ตางประเทศ   
 

E1-4 (1) สงเสริมความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยในตางประเทศจากชองทาง
ของหนวยงานโครงการพิเศษ 
 
E1-4 (2) พัฒนาความรวมมือการศึกษา
นานาชาติ ดาน student mobility 
 

 
E1-4 (3) จัด Training สําหรับนักศึกษา 
เพ่ือพัฒนาใหเปน Student Helper 
และจํานวนกิจกรรมภายใตหนวยพัฒนา
โครงการเพ่ือสรางความรวมมือ 
 
E1-4 (4) พัฒนาชองทางการ
ประชาสัมพันธผาน Social Media 

หนวยพัฒนาโครงการ
เพ่ือสรางความรวมมือ 
 
 
หนวยวิเทศสัมพันธและ
เครือขายตางประเทศ / 
หนวยแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

 
หนวยพัฒนาโครงการ
เพ่ือสรางความรวมมือ 
 
 
 
หนวยพัฒนาโครงการ
เพ่ือสรางความรวมมือ 
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แผนยุทธศาสตรท่ี 3 (S) 
ความเปนเลิศดานบริการวิชาการและการมีสวนรวมตอสังคม 

แผนกลยุทธ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
S1 การสงเสริมให
หนวยงานมีการบริการ
ทางวิชาการและ /หรือ
วิชาชีพท่ีเปนไปตาม
มาตรฐานสากล 

K301 จํานวนหนวยบริการท่ีไดรับ
ใบรับรองมาตรฐานระดับสากล 
 

รองคณบดีฝายบริหารและ
สนับสนุนวิชาการ (บริการ
วิชาการ, PC, โครงการ
พิเศษ โดยหนวยพัฒนา
โครงการเพ่ือสรางความ
รวมมือ, SPH, ศูนยสอบ 
TOEFL iBT) 

S2 การสงเสริมให
หนวยงานมีการบริการ
ทางวิชาการและ /หรือ
วิชาชีพสราง
ผลตอบแทนให
หนวยงาน 

K303 ผลตอบแทนจากการใหบริการ
วิชาการ )รายได-คาใชจาย(  

โครงการพิเศษโดยหนวย
พัฒนาโครงการเพ่ือสราง
ความรวมมือ (รายงาน
ผานงานบริการวิชาการ) 

 
2.2.4  การประสานงานระหวางหนวยพัฒนาโครงการเพ่ือสรางความรวมมือกับงานตางๆ 

ภายในวิทยาลัย 
การประสานงานภายในวิทยาลัยนานาชาติ นอกจากจะมีโครงสรางการปฏิบัติงานตามหนาท่ี 

(Functional Structure) แลว  ยังมีโครงสรางการทํางานยอยแบบเมทริกซ (Matrix Structure) ซ่ึง
ทําใหหนวยพัฒนาโครงการเพ่ือสรางความรวมมือสามารถประสานงานในแนวราบไปยังกลุมสาขาวิชา 
รวมถึงงานและหนวยงานอ่ืนๆ ภายใตรองคณบดีแตละฝายไดโดยตรง โดยหนวยพัฒนาโครงการฯ ทํา
หนาท่ีเสมือนเปนผูจัดการโครงการในแตละโครงการและประสานงานในดานตางๆ ไปยังหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7 ตัวอยางแสดงโครงสรางการทํางานแบบเมทริกซ 
ดัดแปลงจาก http://mbaramadvanceprogram.blogspot.com/2016/09/bus-6011-8-international-business.html 

 

ผูจัดการโครงการ 
 

ผูจัดการโครงการ 
 

ผูจัดการโครงการ 
 

ฝายตางประเทศ ฝายวิชาการ ฝายบริหาร ฝายเทคโนโลยี
 

ผูบริหาร 

http://mbaramadvanceprogram.blogspot.com/2016/09/bus-6011-8-international-business.html
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บทท่ี 3 
วิธีการวิเคราะห 

  
งานวิเคราะหนี้ไดนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาขอมูลปฐมภูมิ ขอมูลทุติยภูมิ และการวิเคราะห

เอกสาร มาวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอก เพ่ือศึกษาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค 
ท่ี มีผลตอการจัดโครงการการศึกษาระยะสั้น ท่ีแกนักศึกษาตางชาติ   วิทยาลัยนานาชาติ  
มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
3.1  ประชากร หรือ แหลงขอมูล 

จํานวนนักศึกษาท่ีเขาศึกษาในโครงการการศึกษาระยะสั้นท่ีจัดโดยหนวยพัฒนาโครงการเพ่ือ
สรางความรวมมือ ระหวางเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2561 จํานวน 348 คน จาก 19 โครงการ  

 
3.2   เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหและการเก็บขอมูล 
 ในการวิเคราะหนี้มีวิธีการเก็บขอมูลและใชเครื่องมือในการวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ และขอมูล
ทุตยภูมิ เพ่ือศึกษาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ท่ีมีผลตอการจัดโครงการการศึกษาระยะสั้น
แกนักศึกษาตางชาติ ดังนี้  

ขอมูลปฐมภูมิตอนท่ี 1-3 มาจากแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการจัดโครงการการศึกษา
ระยะสั้นแกนักศึกษาตางชาติ แบงเปน 3 ตอน  

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับเพศ  ระดับการศึกษา   ใชสถิติเชิงพรรณาเพ่ือแจกแจงความถ่ี  
(Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) 

ตอนท่ี 2   ขอมูลการรับรู/รูจักเก่ียวกับวิทยาลัยกอนการเดินทางมารวมโครงการ  แหลงท่ีมา 
ของขอมูลโครงการ  และการแนะนําโครงการแกผูอ่ืนท่ีสนใจ     โดยใชสถิติเชิงพรรณาเพ่ือแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) และนําขอคิดเห็นมาวิเคราะหขอความ 

ตอนท่ี 3   ขอมูลความพึงพอใจจากบริการท่ีนักศึกษาตางชาติไดรับใน  4 ดาน  ประกอบดวย 
ดานท่ี 1 วิชาการและอาจารยผูสอน ดานท่ี 2 ผูประสานงานและทีมงาน  ดานท่ี 3 กิจกรรมเสริม
หลักสูตรท่ีเก่ียวของกับวิชาการและศิลปวัฒนธรรม  ดานท่ี 4 สิ่งเอ้ืออํานวยความสะดวกตางๆ ท่ีไดรับ
ระหวางเขารวมโครงการ  โดยแบบสอบถามมีคําตอบเปนมาตรประเมินคา 5 ระดับ (1-5 Likert 
Scale) โดยกําหนดคะแนน 5  เทากับพึงพอใจมากท่ีสุด  4   เทากับพึงพอใจมาก 3 เทากับพึงพอใจ
ปานกลาง 2 เทากับพึงพอใจนอย และ 1 เทากับพึงพอใจนอยท่ีสุด   กําหนดขอบเขตอันตรภาคชั้น 
เทากับคะแนนสูงสุด ลบดวย คะแนนตํ่าสุด หารดวยจํานวนชั้น (5-1)/5 =0.80 และกําหนด
ความหมายคะแนนเฉลี่ยท่ีได ดังนี้ 
  4.21 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 
  3.41 – 4.20 หมายถึง พึงพอใจมาก 
  2.61 – 3.40 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง/ เฉยๆ 
  1.81 – 2.60 หมายถึง พึงพอใจนอย   

 1.00 – 1.80 หมายถึง พึงพอใจนอยท่ีสุด  
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ใชสถิติเชิงพรรณาเพ่ือหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือ
วัดความพึงพอใจและนําขอคิดเห็นมาวิเคราะหขอความ   ขอมูลสวนนี้แสดงปจจัยท่ีมีผลตอ
ความสําเร็จของการจัดโครงการ   ซ่ึงเปนจุดแข็งและจุดออน ของวิทยาลัยจากมุมมองบุคคลภายนอก
วิทยาลัยท่ีเขารับบริการ 

ขอมูลทุติยภูมิ ตอนท่ี 4 เปนขอมูลจากการประชุมรวมกันของพนักงานในหนวยพัฒนา
โครงการเ พ่ือสร างความรวมมือ  เ พ่ือวิ เคราะหจุดแข็ง จุดออนของวิทยาลัยนานาชาติ  
มหาวิทยาลัยมหิดล ในดานตางๆ ท่ีเก่ียวของท่ีมีผลตอการจัดโครงการ  ซ่ึงเปนสภาพแวดลอมภายใน
ท่ีมีผลตอการจัดโครงการ และวิเคราะหโอกาส และ อุปสรรค ในดานตางๆ ซ่ึงเปนสภาพแวดลอม
ภายนอกท่ีมีผลตอการจัดโครงการ โดยศึกษาขอมูลทุตยภูมิจากแหลงขาวอ่ืนๆ และใชการวิเคราะห
เอกสาร 
 
3.3   วิธีการวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิเคราะหดําเนินการวิเคราะหตามข้ันตอนดังนี้ 
3.3.1 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และสภาพแวดลอมภายใน   นําขอมูลปฐมภูมิท่ีไดรับ

จากแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการจัดโครงการในตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2 มาเปนขอมูลและใชวิธีการ
วิเคราะหเชิงปริมาณโดยใชสถิติบรรยายเพ่ือหาจุดแข็ง จุดออน จากการจัดโครงการการศึกษาระยะ
สั้น และใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหาท่ีไดจากประชุมตอนท่ี 3 มาประกอบกับปจจัยดานอ่ืนๆ ภายใน
วิทยาลัย เพ่ือหาจุดแข็งและจุดออน อ่ืนๆ ท่ีเปนสภาพแวดลอมภายในองคกรท่ีมีผลตอการจัด
โครงการการศึกษาระยะสั้น โดยใชแนวคิดการบริหารจัดการของแมคคินซีย (McKinsey 7S-
Framework) มาเปนกรอบในการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ซ่ึงประกอบดวย  

กลยุทธ (Strategy) เพ่ือวิเคราะหแผนยุทธศาสตรของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในดานตางๆ ท่ีมีผลตอการบริหารจัดการของงานการตางประเทศและเครือขายสัมพันธ  

โครงสราง (Structure) เพ่ือวิเคราะหโครงสรางวิทยาลัยในดานตางๆ และหนาท่ีของบุคลากร
ตามโครงสรางองคกรและหนาท่ีรับผิดชอบโดยรวมท่ีมีผลตอการจัดโครงการฯ 

ระบบ (System) เพ่ือวิเคราะหระบบปฏิบัติงานและการจัดระบบการทํางานภายในวิทยาลัย
ท่ีมีผลตอการจัดโครงการฯ 

รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) เพ่ือวิเคราะหพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีมี
สวนเก่ียวของตอการจัดโครงการฯ 

บุคลากร (Staff) เพ่ือวิเคราะหความเหมาะสมในการคัดเลือกบุคลากรท่ีเก่ียวของเพ่ือมา
ปฏิบัติหนาท่ีในดานตางๆ ในการจัดโครงการฯ 

ทักษะ ความรู ความสามารถ (Skill) เพ่ือวิเคราะหทักษะการปฏิบัติงานในดานตางๆ ของผูท่ี
เก่ียวของในการ จัดโครงการฯ 

คานิยมรวม (Shared value) เพ่ือวิเคราะหคานิยมรวมอันเปนวัฒนธรรมองคกรของวิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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3.3.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ขอมูลทิตยภูมิตอนท่ี 4 ซ่ึงเปนขอมูลภายนอก
และใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหาเพ่ือหาโอกาสและอุปสรรคท่ีมีผลตอองคกรและการจัดโครงการ
การศึกษาระยะสั้น โดยใชการวิ เคราะห  PEST Analysis  ซ่ึ ง เปนการวิ เคราะหปจจั ยจาก
สภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการดําเนินโครงการการศึกษาระยะสั้น และเปนปจจัยภายนอกท่ี
ควบคุมไมได และ Five Forces Model หรือแรงผลักดัน 5 ประการ  ของ Michael E. Porter มา
เปนมาเปนกรอบในการวิเคราะหสภาพคูแขงและธุรกิจ ซ่ึงประกอบดวย 
 PEST Analysis ไดแก 
 P-Politics เพ่ือวิเคราะหถึงปจจัยทางการเมืองและนโยบายของประเทศตางๆ ท่ีเก่ียวของท่ี
สงผลกระทบตอการดําเนินงาน โดยครอบคลุมถึงระบบการปกครอง นโยบายการกีดกันทางการคา 
เสถียรภาพทางการเมือง ท่ีจะมีผลตอการจัดโครงการฯ 
    E-Economic เพ่ือวิเคราะหถึงปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวของ ไดแก อัตราแลกเปลี่ยน ตนทุน
ดานแรงงาน อัตราเงินเฟอ คาครองชีพ ฯลฯ ท่ีจะมีผลตอการจัดโครงการฯ 
 S-Social เพ่ือวิเคราะหถึงปจจัยทางสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเปนอยู และพฤติกรรม
ของคน ท่ีจะมีผลตอการจัดโครงการฯ 
 T-Technology เพ่ือวิเคราะหปจจัยทางเทคโนโลยี และการเขาถึงเทคโนโลยี ท่ีจะมีผลตอ
การจัดโครงการฯ  
 Five Forces Model ไดแก 

การเขาสูอุตสาหกรรมของคูแขงขันใหม (The Threat of New Entrants) เพ่ือวิเคราะห
ความยากงายในการเขามาเสนอการจัดโครงการการศึกษาระยะสั้นแกนักศึกษาตางชาติ 

แรงกดดันจากผูซ้ือ (The Bargaining Power of Buyers) เพ่ือวิเคราะหใหทราบถึงอํานาจใน
การตอรองวามีมากนอยเพียงใด เนื่องจากผูบริโภคมีทางเลือกมากข้ึน  ซ่ึงอาจสงผลกระทบสวนแบง
การตลาดและจํานวนนักศึกษาตางชาติท่ีเขารวมโครงการฯ 

แรงกดดันจากผูขายปจจัยการผลิต (The Bargaining Power of Suppliers) เพ่ือวิเคราะห
เก่ียวกับการพ่ึงพาจากผูผลิตในท่ีนี้อาจหมายถึงอาจารยผูสอนซ่ึงเปนสวนสําคัญในการจัดการดาน
วิชาการ ท่ีจะมีสงผลตอความเสี่ยงในการจัดโครงการฯ 

แรงกดดันจากสินคาและบริการท่ีทดแทนได  (The Treat of  Substitute  Products  and  
Services) เพ่ือวิเคราะหวาโครงการการศึกษาระยะสั้นแกนักศึกษาตางชาติท่ีโดยหนวยพัฒนา
โครงการฯ นั้น มีโอกาสจะถูกทดแทนดวยการศึกษาหรือบริการในรูปแบบอ่ืนหรือไม 

แรงกดดันจากคูแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน   (The Intensity of Rivalry Competitors  
in the Industry) เพ่ือวิเคราะหเก่ียวกับคูแขงท่ีมีอยูในธุรกิจเดียวกันท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
และสวนแบงทางการตลาดท่ีมีจะมีผลกระทบตอการจัดโครงการฯ 
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 3.3.3 การวิเคราะห TOWS Matrix Analysis เปนการวิเคราะหโดยการนําจุดแข็ง จุดออน 
โอกาส และภัยคุกคามหรืออุปสรรค มาเปนเครื่องมือเพ่ือจับคูหาความสัมพันธแบบเมทริกซ  และใช
เปนแนวทางเชิงกลยุทธในการวางแผนและบริหารจัดการโครงการการศึกษาระยะสั้นในอนาคต ซ่ึง
อาจมีได 4 ดาน ดังนี้ คือ 

กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) โดยการใชจุดแข็งหรือจุดเดนภายในองคกรรวมกับโอกาสท่ีดี
จากภายนอกมาใชประโยชน 

กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategy) โดยการใชจุดแข็งหรือจุดเดนภายในองคกรรวมกับภัย
คุกคามจากภายนอกท่ีสอดคลองกัน มากําหนดกลยุทธเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งและลดปญหาท่ีอาจ
เกิดข้ึน 

กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy) โดยการนําจุดออนภายในองคกรมาปรับปรุงแกไขและใช
โอกาสท่ีดีจากภายนอกมาใชในการพัฒนาและลดจุดออน 

กลยุทธเชิงรับ (WT Strategy) โดยการนําจุดออนภายในองคกรมาจับคูกับอุปสรรคจาก
ภายนอกเพ่ือปกปองตัวเองและหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห 

  
งานวิเคราะหนี้จะนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเรียงตามลําดับวัตถุประสงคการวิเคราะห 

ดังนี้ 
4.1 ผลการวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอกท่ีมีผลตอการจัดโครงการการศึกษา

ระยะสั้นแกนักศึกษาตางชาติ 
4.2 แนวทางเชิงกลยุทธในการบริหารจัดการโครงการการศึกษาระยะสั้นแกนักศึกษาตางชาติ 
 

4.1 ผลการวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอกท่ีมีผลตอการจัดโครงการการศึกษาระยะส้ัน
แกนักศึกษาตางชาติ 
 4.1.1 ผลการวิเคราะหปจจัยภายใน 

ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการจัดการโครงการ
การศึกษาระยะสั้นแกนักศึกษาตางชาติ  ท่ีจัดโดยหนวยพัฒนาโครงการเพ่ือสรางความรวมมือ งาน
การตางประเทศและเครือขายสัมพันธ  จากนักศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 356 คน ใน 19 โครงการ 
ทําการแจกแบบสอบถามท้ังสิ้น 348 ชุด และเก็บแบบสอบถามไดจํานวน 348 ชุด คิดเปนรอยละ 
97.75   มีผลการวิเคราะหดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปดานเพศ ระดับการศึกษา  
 

ตารางท่ี 4.1.1.1 แสดงความถี่และรอยละเกี่ยวกับเพศของนักศึกษาตางชาติท่ีตอบแบบสอบถาม 
เพศ ความถี่ (คน) รอยละ 

ชาย 144 41.38 
หญิง 204 58.62 

รวม 348 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.1.1.1 จะพบวา จํานวนนักศึกษาตางชาติท่ีตอบแบบสอบถาม 348 คน 

แบงเปน เพศชายจํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 41.26 และเพศหญิงจํานวน 204 คน คิดเปนรอย
ละ 58.74 

 
ตารางท่ี 4.1.1.2 แสดงความถี่และรอยละเกี่ยวกับระดับการศึกษาของนักศึกษาตางชาติ 

ท่ีตอบแบบสอบถาม 
ระดับการศึกษา ความถี่ (คน) รอยละ 

ปริญญาตรี 285 81.90 
ปริญญาโท  46 13.22 
อ่ืนๆ   17  4.88 

รวม             348 100.00 
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จากตารางท่ี 4.1.1.2 จะพบวา จํานวนนักศึกษาตางชาติท่ีตอบแบบสอบถาม 348 คน 
แบงเปน นักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 285 คน คิดเปนรอยละ 81.90 ปริญญาโทจํานวน 46 คน 
คิดเปนรอยละ 13.22 และอ่ืนๆ จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 4.88  
 

ตอนท่ี 2  ขอมูลการรับรูขอมูล/รูจักเก่ียวกับวิทยาลัยกอนการเดินทางมารวมโครงการ   
แหลงท่ีมาของขอมูลโครงการ  และการแนะนําโครงการแกผูอ่ืนท่ีสนใจ 

 
ตารางท่ี 4.1.1.3 แสดงความถี่และรอยละเกี่ยวกับการรับรู/ รูจัก วิทยาลัยกอนเขารวมโครงการ

ของนักศึกษาตางชาติท่ีตอบแบบสอบถาม 
 

การรับรู/รูจักขอมูลวิทยาลัยกอน
เขารวมโครงการ 

ความถี่ (คน) รอยละ 

รับรูขอมูล/ รูจัก  20  5.71 
ไมเคยรับรู/ ไมเคยรูจัก 328 94.29 

รวม 348             100.00 
 

จากตารางท่ี 4.1.1.3 จะพบวา จํานวนนักศึกษาตางชาติท่ีตอบแบบสอบถาม 348 คน เคย
รับรู/ รูจักวิทยาลัยกอนเขารวมโครงการ มีจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.71 และไมเคยรับรู/ รูจัก
วิทยาลัยกอนเขารวมโครงการ จํานวน 328 คน คิดเปนรอยละ 94.29  

 
ตารางท่ี 4.1.1.4 แสดงความถี่และรอยละแหลงขอมูลโครงการ 

ของนักศึกษาตางชาติท่ีตอบแบบสอบถาม 
 

แหลงขอมูลวิทยาลัยกอนเขารวมโครงการ ความถี่ (คน) รอยละ 
บุคลากรท่ีเก่ียวของในมหาวิทยาลัยของตน ไดแก 
เจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธ/ ผูประสานงาน/ อาจารย 

 306  87.93 

รับรูดวยตนเองจากเพ่ือนและสื่ออ่ืนๆ    42 12.07 
รวม  348         100.00 

 
จากตารางท่ี 4.1.1.4  จะพบวา จํานวนนักศึกษาตางชาติท่ีตอบแบบสอบถาม 348 คน รับรู

ขอมูลจากบุคลากรท่ีเก่ียวของในมหาวิทยาลัยของตน ไดแก เจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธ/ ผูประสานงาน/ 
อาจารย จํานวน 306 คน  คิดเปนรอยละ 87.93  โดยนักศึกษารับรูการผานใหขอมูลท้ังจากการบอก
เลาและการแจงประชาสัมพันธโครงการดวยอีเมลของมหาวิทยาลัย และรับรูดวยตนเองจากเพ่ือนและ
สื่ออ่ืนๆ ไดแก เว็ปไซต  จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 12.07  

 
 



 
 

28 
 

ตารางท่ี 4.1.1.5 แสดงความถี่และรอยละของการแนะนําโครงการใหแกผูอ่ืนท่ีสนใจ 
ของนักศึกษาตางชาติท่ีตอบแบบสอบถาม 

 
การแนะนําโครงการตอใหแกผูอ่ืนท่ีสนใจในอนาคต ความถี่ (คน) รอยละ 

ยินดีแนะนํา  334  95.98 
อาจจะแนะนาํ     9    2.58 
ไมแนะนํา     5             1.44 

รวม  348         100.00 
 
จากตารางท่ี 4.1.1.5 จะพบวา จํานวนนักศึกษาตางชาติท่ีตอบแบบสอบถาม 348 คน แสดง

ความเห็นวา จะแนะนําโครงการตอใหแกผูอ่ืนท่ีสนใจในอนาคตจํานวน 334 คน คิดเปนรอยละ 95.98 
อาจจะแนะนํา จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.58 และไมแนะนํา จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.44 
โดยจากการวิเคราะหขอมูลพบวา นักศึกษาท่ีแจงวา อาจจะแนะนํา เนื่องจากมีกิจกรรมบางสวนท่ียัง
ไมตรงกับความตองการของตนในขณะท่ีเขารวมโครงการ เชน การเยี่ยมชมบริษัทไมมีโอกาสไดพบ
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูบริหาร/ เจาของกิจการ  สวนนักศึกษาท่ีแจงวาจะไมแนะนํา
โครงการนั้นใหความเห็นวา  การเขารวมโครงการมีคาใชจายสูง  กิจกรรมท่ีจัดไมตรงกับความตองการ 
ซ่ึงกลุมท่ีพบคือ กลุมท่ีเขารวมโครงการระดับปริญญาโทและมีการเขาศึกษาดูงานในบริษัทตางๆ โดย
เห็นวา การเขาชมกิจการไมสามารถพุดคุยในเชิงลึกและตองการพบกับผูบริหารระดับสูงโดยตรง 
 

ตอนท่ี 3 ขอมูลความพึงพอใจจากบริการ 4 ดานท่ีนักศึกษาตางชาติไดรับจากการเขารวม
โครงการ จากแบบสอบถามท่ีมีคําตอบเปนมาตรประเมินคา 5 ระดับ (1-5 Likert Scale) มา
คํานวณหาคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําขอคิดเห็นมาวิเคราะหขอความ  มีผลการ
วิเคราะหดังนี้ 

 
  ตารางท่ี 4.1.1.6 แสดงคาเฉล่ียความพึงพอใจใน 4 ดาน 

ของนักศึกษาตางชาติท่ีตอบแบบสอบถาม 
 

ดานท่ีทําการวัดผล คาเฉล่ีย  
(MEAN) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) 

ระดับความพึง
พอใจ 

ดานผูประสานงานและทีมงาน 
ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ดานวิชาการและอาจารยผูสอน 
ดานสิ่งเอ้ืออํานวยความสะดวกตางๆ 

4.79 
4.49 
4.44 
4.43 

0.36 
0.19 
0.46 
0.75 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

คาเฉล่ียความพึงพอใจรวมทุกดาน 4.54 0.44 มากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 4.1.1.6  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจในดานท่ีไดรับบริการ 4 ดาน พบวา 
นักศึกษามีความพึงพอใจในทุกดานมากท่ีสุด คาเฉลี่ย = 4.54 ( = 4.54, SD = 0.44)  แตละดาน
เรียงจากมากท่ีสุดไปยังนอยท่ีสุด ดังนี้ ดานผูประสานงานและทีมงาน คาเฉลี่ย = 4.79 ( = 4.79, 
SD = 0.36)   ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร คาเฉลี่ย = 4.49 ( = 4.49, SD = 0.19)  ดานวิชาการ
และอาจารยผูสอน คาเฉลี่ย = 4.44 ( = 4.44, SD = 0.46)  ดานสิ่งเอ้ืออํานวยความสะดวกตางๆ 
คาเฉลี่ย = 4.31 ( = 4.31, SD = 0.75) 
 

ตารางท่ี 4.1.1.7 แสดงคาเฉล่ียความพึงพอใจดานผูประสานงานและทีมงาน 
แยกตามองคประกอบของนักศึกษาตางชาติท่ีตอบแบบสอบถาม 

 

องคประกอบ สรุปความคิดเห็น 
ผูประสานงานและทีมงาน คาเฉล่ีย 4.79 
ความมีอัธยาศัยในการใหบริการ 
คาเฉลี่ย 4.88 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28 
ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ 
คาเฉลี่ย 4.85 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.32 
ความรวดเร็วในการใหบริการ 
คาเฉลี่ย 4.73 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40 
การใหขอมูลกอนและระหวางโครงการ 
คาเฉลี่ย 4.71 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 
ความถูกตองของขอมูล 
คาเฉลี่ย 4.68 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 
 

ขอดี 
- มีความเปนมิตร มีจิตบริการ ใจเย็น บริการ
ดวยรอยยิ้ม รวดเร็วสุภาพและยินดีชวยเหลือ
เปนอยางดีตลอดโครงการ เปนมืออาชีพ ทํา
ใหไดรับประสบการณท่ีประทับใจ 
- ทักษะการใชภาษาอังกฤษดีและเปน
ภาพลักษณท่ีดีของมหาวิทยาลัย 
- ขอมูลท่ีใหเปนประโยชน เก่ียวของกับ life 
style และวัฒนธรรมไทยท่ีเปนประโยชนและ
เชื่อถือได  

 
ขอควรปรับปรุง  

- ความตรงตอเวลาของนักศึกษาท่ีมาชวยงาน 
- ควรใหขอมูลลวงหนาแกนักศึกษา 

 
จากตารางท่ี 4.1.1.7 แสดงการวัดผลความพึงพอใจดานผูประสานงานและทีมงานใน

องคประกอบตางๆ พรอมท้ังสรุปขอคิดเห็นท่ีนักศึกษาตางชาติแสดงความคิดเห็น พบวา จุดเดน ท่ีทํา
ใหนักศึกษามีความพึงพอใจมาก คือ จิตบริการท่ีดี ความเปนมืออาชีพ รวดเร็ว ทักษะภาษาอังกฤษ 
ขอมูลท่ีเปนประโยชน แตมีขอเสนอแนะซ่ึงเปนจุดดอย คือ ความตรงตอเวลาของนักศึกษา และขอมูล
ซ่ึงเปนรายละเอียดการเดินทางลวงหนากอนมาถึงประเทศไทย 

 
 
 
 

 

x
x

x
x

x
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ตารางท่ี 4.1.1.8 แสดงคาเฉล่ียความพึงพอใจดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ของนักศึกษาตางชาติท่ีตอบแบบสอบถาม 

 

องคประกอบ สรุปความคิดเห็น 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
กิจกรรมเสริมหลักสูตรดานวิชาการ 
คาเฉลี่ย 4.47 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.25 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรดานศิลปวัฒนธรรมและ
ทัศนศึกษา 
คาเฉลี่ย 4.51 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.14 
 
 

ขอดี 
- ชวยเปดโลกทัศนและกิจกรรมมีความ
ผสมผสานท่ีดีระหวางการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ไดรับประสบการณท่ีดีโดยเฉพาะการเยี่ยม
โรงเรียน 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีหลากหลายชวยให
เขาใจวัฒนธรรมไทยมากข้ึน 
- กิจกรรมดีและทําใหเขาใจภาพของธุรกิจใน 
ประเทศไทยมากข้ึน 
ขอควรปรับปรุง 
- การเยี่ยมชมบริษัทไมดีและไมมีโอกาสไดพบ
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูบริหาร  
- ควรมีกิจกรรม ice-breaking ระหวางการ
ทํา campus tour 
- อากาศรอนและชั่วโมงในการทํากิจกรรม
ระหวางวันในบางวันนานเกินไป อยากใหเพ่ิม
เวลาในการ shopping 
- เพ่ิมเวลาในจุดทองเท่ียวสําคัญๆ 

 
จากตารางท่ี 4.1.1.8 แสดงการวัดผลความพึงพอใจดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร พรอมท้ังสรุป

ขอคิดเห็นท่ีนักศึกษาตางชาติแสดงความคิดเห็น พบวา จุดเดน ท่ีทําใหนักศึกษามีความพึงพอใจมาก 
คือ มีการผสมผสานท่ีดีระหวางการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรทําใหเขาใจธุรกิจใน
ประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยในภาพรวม แตมีขอเสนอแนะคือ ไมมีโอกาสไดพบและพูดคุยกับ
ผูบริหาร อยากใหมีการจัดกิจกรรม Ice-breaking ระหวาง Campus tour อากาศรอน รวมถึงเพ่ิม
เวลา Shopping และเวลาเท่ียวในจุดทองเท่ียวสําคัญๆ 
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ตารางท่ี 4.1.1.9 แสดงคาเฉล่ียความพึงพอใจดานวิชาการและอาจารยผูสอน 
แยกตามองคประกอบของนักศึกษาตางชาติท่ีตอบแบบสอบถาม 

 

องคประกอบ สรุปความคิดเห็น 
วิชาการและอาจารยผูสอน คาเฉล่ีย 4.44 
ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ  
คาเฉลี่ย 4.59 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 
ความสามารถเฉพาะตัวของผูสอน 
คาเฉลี่ย 4.50 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 
การมีสวนรวมของนักศึกษาในช้ันเรียน 
คาเฉลี่ย 4.40 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 
เครื่องมือประกอบการเรียนการสอน 
คาเฉลี่ย 4.39 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 
ความเหมาะสมดานเวลา 
คาเฉลี่ย 4.32 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 

ขอดี 
- ความเปนมืออาชีพและความสามารถ
เฉพาะตัวในการใหนักศึกษามีสวนรวมใน 
การเรียนการสอน 
- ความรูในดานท่ีสอนดี 
- ทักษะการใชภาษาอังกฤษดี 
- ใจเย็น สอนสนุก มีความตั้งใจในการสอน 

ขอควรปรับปรุง 
- อาจารยบางทานไมมีเอกสารประกอบการ
สอน 
- เนื้อหาบางรายวิชาเปนขอมูลพ้ืนฐานมาก
เกินไป 

 
จากตารางท่ี 4.1.1.9 แสดงการวัดผลความพึงพอใจดานวิชาการและอาจารยผูสอนใน

องคประกอบตางๆ พรอมท้ังสรุปขอคิดเห็นท่ีนักศึกษาตางชาติแสดงความคิดเห็น พบวา จุดเดน ท่ีทํา
ใหนักศึกษามีความพึงพอใจมาก คือ ความเปนมืออาชีพ ความรูในเรื่องท่ีสอนและขอมูลท่ีเปน
ประโยชน นักศึกษามีสวนรวมในชั้นเรียน สามารถเฉพาะตัวสอนสนุก และทักษะภาษาอังกฤษท่ีดี แต
มีขอเสนอแนะซ่ึงเปนจุดดอย คือ อาจารยบางทานไมมีเอกสารประกอบการสอนและเนื้อหาบาง
รายวิชาเปนขอมูลพ้ืนฐานมากเกินไป  

 
ตารางท่ี 4.1.1.10 แสดงคาเฉล่ียความพึงพอใจดานสิ่งเอ้ืออํานวยความสะดวกตางๆ 

ของนักศึกษาตางชาติท่ีตอบแบบสอบถาม 
 

องคประกอบ สรุปความคิดเห็น 
ดานสิ่งเอ้ืออํานวยความสะดวกตางๆ 
ความสะดวกสบายของท่ีพัก 
คาเฉลี่ย 4.60 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.54 

ยานพาหนะท่ีใหบริการ 
คาเฉลี่ย 4.43 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.65 

หองเรียนและหองทํากิจกรรม 
คาเฉลี่ย 4.41 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.71 

อาหาร 
คาเฉลี่ย 4.33 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.93 

ขอดี 
- หองพักกวางขวางสะดวกสบายและเจาหนาท่ีศูนย
ปฏิบัติการโรงแรมฯ ใหบริการดีมาก 
- มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดลอมดี campus สวยงาม 
- Best service and best environment 

ขอควรปรับปรุง 
- คุณภาพสัญญาณอินเตอรเน็ตท่ีศูนยปฏิบัติการ
โรงแรมและหองเรียน ไมดี 
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ตารางท่ี 4.1.1.10 แสดงคาเฉล่ียความพึงพอใจดานสิ่งเอ้ืออํานวยความสะดวกตางๆ 
ของนักศึกษาตางชาติท่ีตอบแบบสอบถาม (ตอ) 

 
องคประกอบ สรุปความคิดเห็น 

ดานสิ่งเอ้ืออํานวยความสะดวกตางๆ 
การเขาถึงอินเตอรเน็ต 
คาเฉลี่ย 3.60 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.18 

 

ขอควรปรับปรุง 
- หอพักเอกชนภายนอกไมสะอาด 
- ท่ีพักอยูไกลจากเมือง 
- อากาศรอนและรถติด 
- แอรเย็นเกินไป  

 
จากตารางท่ี 4.1.1.10 แสดงการวัดผลความพึงพอใจดานสิ่งเอ้ืออํานวยความสะดวกตางๆ 

พรอมท้ังสรุปขอคิดเห็นท่ีนักศึกษาตางชาติแสดงความคิดเห็น พบวา จุดเดน คือ ท่ีพักท่ีศูนย
ปฏิบัติการโรงแรมท่ีสะดวกสบายและเจาหนาท่ีโรงแรม รวมถึงความสวยงามของมหาวิทยาลัย  สวน
ขอควรปรับปรุงคือ  คุณภาพอินเตอรเน็ตของศูนยปฏิบัติการโรงแรม  ท่ีพักของเอกชน สภาพอากาศ
รอน แอรเย็นเกินไป และสภาพการจราจร   

สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและการวิเคราะหขอความจากผูเขารับบริการซ่ึงเปน
นักศึกษาตางชาติ จากขอมูลปฐมภูมิตอนท่ี 1 ตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 ดังกลาวขางตน พบวา  นักศึกษา
ท่ีเขารวมโครงการการศึกษาระยะสั้นไมเคยรับรูขอมูลเก่ียวกับวิทยาลัยมากอน แตมีเจาหนาท่ีและ
อาจารยจากมหาวิทยาลัยของตนเปนผูใหขอมูล และมีบางสวนท่ีพบขอมูลจากแหลงอ่ืนๆ เชน เพ่ือน 
หรือเว็ปไซต  นอกจากนี้นักศึกษาจํานวนมากยังยินดีบอกตอโครงการไปยังผูอ่ืนอีกดวย   ในดานการ
ใหบริการพบวา ภาพรวมมีผลการใหบริการเปนท่ีพึงพอใจมากท่ีสุด   ซ่ึงมาจากการใหบริการของ
บุคลากรวิทยาลัยท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน  ครอบคลุมถึงทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
ความสามารถเฉพาะตัว จิตบริการ  รวมถึงสิ่งเอ้ืออํานวยความสะดวกระหวางจัดโครงการและ
สภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยท่ีสวยงาม   ทําใหโครงการการศึกษาระยะสั้นดังกลาวเปนท่ีพึงพอใจ
ของนักศึกษา  สวนจุดดอยเกิดจากกิจกรรมเสริมหลักสูตรในบางโครงการไมตรงกับความตองการของ
นักศึกษา  ขอมูลบางรายวิชาท่ีไมทันสมัยและขาด handout  และนักศึกษาชวยงานมาไมตรงเวลา ซ่ึง
ขอคิดเห็นในประเด็นดังกลาวมาจากความคิดเห็นใน 1 โครงการ  แตปญหาหลักท่ีพบในทุกโครงการ
คือ ปญหาสัญญาณอินเตอรเน็ตของศูนยปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิเลียน ซ่ึงเปนท่ีพักของ
วิทยาลัยฯ 

 
ตอนท่ี 4  ขอมูลจากการประชุมและวิเคราะหเอกสารของพนักงานหนวยพัฒนาโครงการเพ่ือ

สรางความรวมมือ ใชขอมูลตอนท่ี 1 ตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3   ซ่ึงเปนผลวิเคราะหเพ่ือหาจุดเดนและ
จุดดอยในการจัดโครงการท่ีไดรับจากนักศึกษาตางชาติซ่ึงเปนผูเขารวมโครงการ มาทําการวิเคราะห
รวมกับโครงสรางองคกร และแผนยุทธศาสตรของวิทยาลัย ซ่ึงเปนสภาพภายในท่ีเก่ียวของและมีผล
ตอการจัดโครงการ  พบวามี สภาพแวดลอมภายในท่ีสงผลใหเกิดจุดแข็ง (Strenght) และจุดออน 
(Weakness) ในดานตางๆ ตามกรอบแนวคิด 7S ของ McKinsey ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.1.1.11 
สภาพแวดลอมภายในท่ีสงผลตอการจัดโครงการการศึกษาระยะส้ันแกนักศึกษาตางชาติ 

 
ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน

ตามกรอบ 7S ของ McKinsey 
จุดแข็ง/ จุดออน 

กลยุทธ (Strategy) 
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย “To 
be 1 in 100 World Class 
University”ทําใหนโยบายดาน
การตางประเทศของวิทยาลัยมี
ความชัดเจน 

จุดแข็ง 
การดําเนินงานตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยมหิดล ทําใหงาน
การตางประเทศฯ ของวิทยาลัย มีแผนยุทธศาสตรดานท่ี 2 ท่ีเนน
การทํางานรวมกับตางประเทศ สงผลใหมีเครือขายมหาวิทยาลัย
และองคกรในตางประเทศท่ีมีชื่อเสียงจํานวนมาก และยังทําให
หนวยพัฒนาโครงการเพ่ือสรางความรวมมือมีพันธกิจบริการ
วิชาการ ซ่ึงเอ้ือตอการปฏิบัติงานในภาพรวม 
จุดออน 
มหาวิทยาลัยมีเครือขายวิเทศสัมพันธและแตละคณะมีเครือขาย
มาก แตยังไมไดนําประโยชนจากระบบเครือขายมาใชวางแผน
งานรวมกันโดยเฉพาะการประชาสัมพันธผานเครือขาย 

โครงสราง (Structure) 
โครงสรางหลักสูตรหลากหลาย
สาขาวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง 
วิทยาลัยเปนวิทยาลัยนานาชาติและมีโครงสรางหลักสูตรท่ี
หลากหลายสาขาวิชา โดยเฉพาะหลักสูตรการบริการนานาชาติ
และหลักสูตรบริหารธุรกิจ ทําใหวิทยาลัยมีศูนยปฏิบัติการ
โรงแรมศาลายาพาวิเลียน และ Brew & Bev Coffee House ซ่ึง
เปนสถานท่ีฝกงานของนักศึกษา สงผลใหมีท่ีพักท่ีมีมาตรฐาน 
และรานอาหารคุณภาพดีใหบริการภายในสถานศึกษา เกิดเปน
ขอไดเปรียบในการจัดโครงการ  นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรอ่ืนๆ 
ไดแก วิทยาศาสตร สังคมศาสตร ภาษาศาสตร  ทําใหหนวย
พัฒนาโครงการฯ สามารถจัดโครงการไดหลากหลายภายใตความ
รวมมือระหวางกันกับกลุมสาขาวิชาและสามารถใชเครือขาย
ดังกลาวในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรดานวิชาการผานไปยัง
เครือขายภาครัฐและเอกชนของกลุมสาขาวิชา 
จุดออน 
ไมมีหนวยงานกลางท่ีมีขอมูลความรวมมือระหวางเครือขายศิษย
เกา ภาครัฐ ภาคเอกชนของหลักสูตรตางๆ ทําใหเสียโอกาสใน
การนํานักศึกษาไปศึกษาดูงาน 
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ตารางท่ี 4.1.1.11 
สภาพแวดลอมภายในท่ีสงผลตอการจัดโครงการการศึกษาระยะส้ันแกนักศึกษาตางชาติ (ตอ) 

 
ปจจัยสภาพแวดลอมภายในตาม
กรอบ 7S ของ McKinsey  

จุดแข็ง/ จุดออน 

โครงสราง (Structure) (ตอ) 
โครงสรางองคกรแบบเมทริกซ 

จุดแข็ง 
ความรวดเร็วในการใหบริการของผูประสานงานและทีมงาน  
เนื่องจากสามารถประสานงานโดยตรงขามสายบังคับบัญชาไปยัง
สาขาวิชาและหนวยงานตางๆ ไดโดยตรง 

ระบบ (System) 
ระบบสนับสนนุออนไลนตางๆ   
 
 
 
 
ร ะ บ บ ก า ร ล ง ท ะ เ บี ย น แ ล ะ
คาธรรมเนียมอ่ืนๆ  

จุดแข็ง 
ความรวดเร็วในการใหบริการของผูประสานงานและทีมงาน  
เนื่องจากมีระบบอํานวยความสะดวกท่ีสามารถจองผานระบบ
อินทราเน็ต เชน การจองหองเรียน ยานพาหนะ ระบบถายภาพ/ 
ทําใหไมตองรอการสั่งการและการมอบอํานาจจากผูบริหาร 
จุดออน 
นักศึกษาตางชาติท่ีเขามาศึกษาในโครงการระยะสั้นตองการ
ลงทะเบียนเพ่ือเทียบโอนหนวยกิต แตยังไมสามารถกระทําได
เนื่องจากโครงการจัดครอมระหวางภาคการศึกษา ทําใหไม
สามารถเทียบโอนหนวยกิตได นอกจากนี้ยังมีคาธรรมเนียมอ่ืนๆ 
เชน University fee ทําใหตนทุนสูงและเสียโอกาสทางการ
แข ง ขันหากต องการลงทะเบียน ในภาคการ ศึกษา อ่ืนๆ 
นอกเหนือจากภาคฤดูรอน 

รูปแบบ (Style) 
การบริหารแบบกระจายอํานาจ 
 
 
 
 
 
การทําประชาสัมพันธเชิงรุกผาน
สื่อตางๆ  
 

จุดแข็ง 
ความรวดเร็วในการใหบริการของผูประสานงานและทีมงาน การ
ใหขอมูลกอนและระหวางโครงการ เนื่องจากมีรูปแบบการ
บริหารแบบกระจายอํานาจจากคณบดีมายังรองคณบดีฝายการ
ตางประเทศและเครือขายสัมพันธและหนวยพัฒนาโครงการเพ่ือ
สรางความรวมมือ  ทําใหผูประสานงานและทีมงานสามารถ
ใหบริการไดรวดเร็วท้ังกอนและระหวางโครงการ 
จุดออน 
แมวาจะมีการบริหารงานแบบกระจายอํานาจ ซ่ึงทําใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปดวยความรวดเร็ว แตในขณะเดียวกันหนวย
พัฒนาโครงการ เ พ่ือสร า งความร วม มือ ยั ง ไม ได ทํ าการ
ประชาสัมพันธเชิงรุก เนื่องจากจํานวนบุคลากรไมเพียงพอ 
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ตารางท่ี 4.1.1.11 
สภาพแวดลอมภายในท่ีสงผลตอการจัดโครงการการศึกษาระยะส้ันแกนักศึกษาตางชาติ (ตอ) 

 
ปจจัยสภาพแวดลอมภายในตาม
กรอบ 7S ของ McKinsey  

จุดแข็ง/ จุดออน 

บุคลากร (Staff) 
การคัดเลือกบุคลากรท่ีเก่ียวของ
ในโครงการการศึกษาระยะสั้น 

จุดแข็ง 
ความพึงพอใจของนักศึกษาตางชาติท่ีมีตอผูประสานงานและ
ทีมงาน/ ดานวิชาการและอาจารยผูสอน มีระดับความพึงพอใจ
มากท่ีสุด เกิดจากงานทรัพยากรบุคคลใหหนวยพัฒนาโครงการมี
สวนรวมในการคัดเลือกพนักงานในหนวยงานต้ังแตตนจนจบ
กระบวนการ  สวนดานวิชาการและอาจารยผูสอนเกิดจากการ
คัดเลือกอาจารยผูสอนในแตละโครงการผานประธานกลุม
สาขาวิชาตางๆ ทําใหไดบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติตรงกับความ
ตองการในการปฏิบัติงาน 
จุดออน 
เกณฑการประเมินประจําปและผลตอบแทนอัตราคาจางท่ีไม
สอดคลองกับปริมาณงาน อาจทําใหสูญเสียบุคลากรท้ังทางสาย
วิชาการและสายสนับสนุนใหกับคูแขง 

ทักษะ (Skill) 
ทั ก ษ ะ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  (High 
English Proficiency) 
 
 
ความรู เฉพาะดานท่ีเ ก่ียวของ 
(Specification skill in field of 
study) และมุมมองท่ีเปนสากล 
(International/Global 
Perspectives)  
 

จุดแข็ง 
เกณฑคะแนนภาษาอังกฤษในการเขาทํางานและเกณฑการเขา
ศึกษา สงผลใหบุคลากรท้ังสายวิชาการ สายสนับสนุน รวมถึง
นักศึกษา  มีความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษดี และเปน
ภาพลักษณท่ีดีของวิทยาลัย  
กระบวนการคัดเลือกบุคลากรและการเรียนการสอนแบบ 
Liberal Education ทําใหบุคลากรมีความสามารถท้ังท่ีเปน
ความรูเฉพาะตัวและความรู อ่ืนๆ ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน 
สามารถใหขอมูลไดถูกตอง เหมาะสม  และการเปนวิทยาลัย
นานาชาติทําใหบุคลากรมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับชาวตางชาติ  ทําใหมีความเขาใจในความหลากหลายของผูคน
จากหลากหลายวัฒนธรรม  สามารถปรับเครื่องมือการเรียนการ
สอนใหเขากับสถานการณ  ทําใหบริการไดอยางเหมาะสม 
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ตารางท่ี 4.1.1.11 
สภาพแวดลอมภายในท่ีสงผลตอการจัดโครงการการศึกษาระยะส้ันแกนักศึกษาตางชาติ (ตอ) 

 
ปจจัยสภาพแวดลอมภายในตาม
กรอบ 7S ของ McKinsey  

จุดแข็ง/ จุดออน 

ทักษะ (Skill) (ตอ) 
 
 
 

จุดออน 
ทักษะดานภาษาอังกฤษ มุมมองท่ีเปนสากลยังไมไดรับการ
ถ ายทอดไปยั งหนวยงาน อ่ืนๆ ขององคกรโดยรวม สวน
ความสามารถเฉพาะตัวยังเปนความรูท่ีไมไดถายทอดไปยังกลุม
คนท่ีเก่ียวของ  นอกจากนี้เกณฑการประเมินผลงานประจําปและ
ผลตอบแทนท่ีไมสอดคลองกับปริมาณงานและผลงานอาจทําให
สูญเสียบุคลากรในอนาคต 

คานิยมรวม (Shared Value) 
จิตบริการ (Service mind) 
 

จุดแข็ง 
วิทยาลัยปลูกฝงคานิยมรวมดานการบริการผานการปฐมนิเทศ
พนักงานใหมท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน ทําใหบุคลากร
ของวิทยาลัยมีจิตบริการ เห็นไดจาก ความพึงพอใจตอดานผู
ประสานงานและทีมงาน ดานวิชาการและอาจารยผูสอน ท่ี
ใหบริการดวยความเปนมิตร  ผูสอนใจเย็น สอนสนุก มีความ
ตั้งใจในการสอน  
จุดออน 
คานิยมรวมดานจิตบริการไมไดรับการปลูกฝงจนเปนสมรรถนะ
หลักของวิทยาลัย 

 
 
จากการวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมภายในองคกร  สามารถนํามาสรุปเปนจุดแข็ง 5 ขอ 

และจุดออน 6 ขอ ในการจัดโครงการการศึกษาระยะสั้นแกนักศึกษาตางชาติ ไดดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.1.1.12 
จุดแข็ง จุดออน ท่ีสงผลตอการจัดโครงการการศึกษาระยะส้ันแกนักศึกษาตางชาติ 

 
รหัส ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน 

 
S1 
 
 
 

S2 
 
 

S3 
 

S4 
 

S5 

จุดแข็ง 
1. เปาหมายของมหาวิทยาลัยเพ่ือมุงสูการเปน 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยโลก ทําใหวิทยาลัย
มียุทธศาสตรท่ีชัดเจนดานงานตางประเทศฯ เกิดเครือขายมหาวิทยาลัยตางประเทศจํานวน
มากท่ีมีชื่อเสียงท้ังระดับมหาวิทยาลัยและระดับวิทยาลัยและเกิดพันธกิจบริการวิชาการ
เพ่ือใหบริการแกนักศึกษาตางชาติ  
2. โครงสรางหลักสูตรท่ีหลากหลายและสิ่งเอ้ืออํานวยความสะดวกท่ีจําเปนตอการเรียนการ
สอนในหลักสูตร เชน โรงแรม รานอาหาร ทําใหสามารถจัดโครงการไดหลากหลายรูปแบบ
และสรางความพึงพอใจใหผูเขารับบริการ 
3. โครงสรางการบริหารแบบเมทริกซ การบริหารแบบกระจายอํานาจ และระบบสนับสนุน
ออนไลน ชวยใหการทํางานและการใหบริการมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง 
4. บุคลากรท่ีเก่ียวของมีทักษะท่ีเหมาะสมกับการทํางานกับชาวตางชาติ ท้ังทักษะ
ภาษาอังกฤษ ความสามารถเฉพาะตัว และมุมมองท่ีเปนสากล  
5. บุคลากรท่ีเก่ียวของมีจิตบริการ ซ่ึงเหมาะกับลักษณะงานท่ีเปนงานบริการ 

 
W1 

 
W2 

 
W3 

 
W4 
W5 

 
W6 

จุดออน 
1. ขาดการนําประโยชนจากระบบเครือขายมหาวิทยาลัยตางประเทศมาใชในการ
ประชาสัมพันธและวางแผนการทํางานรวมกัน  
2. ขาดหนวยงานกลางท่ีมีขอมูลความรวมมือระหวางเครือขายศิษยเกา ภาครัฐ ภาคเอกชน
ของหลักสูตรตางๆ ทําใหเสียโอกาสในการนํานักศึกษาไปศึกษาดูงาน 
3. ระบบการลงทะเบียนและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามระเบียบ เปนขอจํากัดในการ
ดําเนินงานและการรับนักศึกษาตางชาติในโครงการระยะสั้น 
4. ขาดการทําประชาสัมพันธเชิงรุก 
5. เกณฑการประเมินประจําปและผลตอบแทนอัตราคาจางท่ีไมสอดคลองกับปริมาณงาน 
อาจทําใหสูญเสียบุคลากรท้ังทางสายวิชาการและสายสนับสนุนใหกับคูแขง 
6. ทักษะภาษาอังกฤษ ความสามารถเฉพาะตัว มุมมองท่ีเปนสากล และจิตบริการ ซ่ึงเปน
ขอไดเปรียบในการจัดโครงการแกนักศึกษาตางชาติ ยังไมไดรับการถายทอดและปลูกฝงกับ
บุคลากรในวงกวาง 
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4.1.2 ผลการวิเคราะหปจจัยภายนอก  
การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิจากแหลงขาวอ่ืนๆ    ซ่ึงเปนสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอ

การจัดโครงการ   โดยใชทฤษฎีการวิเคราะหปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอกระดับมหภาค (PEST 
Analysis) และการวิเคราะหพลังกดดันท้ัง 5 (Five Forces Model Analysis)  เพ่ือวิเคราะหสภาพ
การแขงขันภายในอุตสาหกรรม เพ่ือหาโอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ท่ีมีผลตอการ
จัดโครงการการศึกษาระยะสั้นแกนักศึกษาตางชาติ  มีการวิเคราะหเปนดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4.1.1.13  

สภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการจัดโครงการการศึกษาระยะส้ันแกนักศึกษาตางชาติ 
 

สภาพแวดลอมภายนอก
ระดับมหภาค  

(PEST Analysis) 

โอกาส (Opportunity)/ อุปสรรค (Threat) 

มิติดานการเมืองและ
นโยบายรัฐ 

(Politic) 

โอกาส 
การเปดประชาคมอาเซียนเพ่ิมโอกาสในการดึงนักศึกษาจากภูมิภาค 
อุปสรรค 
ภาวะความขัดแยงทางการเมือง มีผลตอความเชื่อม่ันของนักศึกษา
ตางชาติและมหาวิทยาลัยตางประเทศ 

มิติดานเศรษฐกิจ (Economic) โอกาส 
คาครองชีพในประเทศไทยท่ียังแขงขันไดและการใหทุนสนับสนุน
จากรัฐบาลและมหาวิทยาลัยตนสังกัด 
อุปสรรค 
ความผันผวนทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตออัตราแลกเปลี่ยน 

มิติดานสังคมและวัฒนธรรม 
(Socio-cultural) 

โอกาส 
ภาพลักษณท่ีดีของประเทศไทย ความไดเปรียบดานภูมิศาสตรใน
กลุมประเทศอาเซียน และความตองการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นของ
นักศึกษาตางชาติแบบไมเฉพาะเจาะจงชวงเวลา 
อุปสรรค 
ประเทศไทยมีชื่อเสียงดานการทองเท่ียวแตไมมีความโดดเดนดาน
การการศึกษา 

มิติดานเทคโนโลยี 
(Technology) 

โอกาส 
ความนิยมในการใชสื่อออนไลนและโซเชียลมีเดีย  
อุปสรรค 
การรับทราบขอมูล ขาวสาร และการเลือกใชบริการการจัดโครงการ
การศึกษาระยะสั้นจากคูแขงในตลาดผานสื่อออนไลนและโซเชียล
มีเดีย   
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ตารางท่ี 4.1.1.13  
สภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการจัดโครงการการศึกษาระยะส้ันแกนักศึกษาตางชาติ (ตอ) 

 
สภาพแวดลอมภายนอก 
การแขงขันภายในธุรกิจ 

(Five Forces Model Analysis) 

โอกาส (Opportunity)/ อุปสรรค (Threat) 

การเขามาของผูประกอบการ
รายใหม (Threat of new Entrants) 

โอกาส 
การเขามาของผูประกอบการรายใหมทําใหเกิดทรัพยากรท่ีกวางข้ึน
และเพ่ิมโอกาสในการใชทรัพยากรรวมกัน 
อุปสรรค 
ลักษณะบริการ/ผลิตภัณฑ ทําใหผูประกอบการรายใหมเขาสูตลาด
ไดงาย 

อํานาจตอรองของผูบริโภค  
(Bargaining Power of Customers) 

โอกาส 
นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ทําใหอํานาจการ
ตอรองของมหาวิทยาลัยตางประเทศซ่ึงเปนผูบริโภคลดลง 
อุปสรรค 
ผูบริโภคซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยตางประเทศท่ีสงนักศึกษาเขารวม
โครงการจํานวนมากท้ังในแงจํานวนนักศึกษาและโครงการท่ีเขา
รวม รวมถึงมหาวิทยาลัยตางประเทศท่ีตองการจัดการโครงการ
ใหมท่ีไมเคยมีมากอน ทําใหเกิดอํานาจในการตอรอง 

การมีสินคาและบริการอ่ืน
ทดแทน (Threat of Substitute) 

โอกาส 
สินคาทดแทนในกลุมมหาวิทยาลัยสงเคยนักศึกษามารวมโครงการ
มีนอย 
อุปสรรค 
สื่อการเรียน การศึกษาออนไลน และการใหบริการโดยผูใหบริการ
จากตางประเทศท่ีมีหลักสูตรคลายคลึง   

อํานาจการตอรองของผูผลิต  
(Bargaining Power of Suppliers) 

โอกาส 
วิทยาลัยมีบุคลากรสายวิชาการในหลากหลายสาขาวิชาและ
สามารถสอนในหัวขอใกลเคียงกันได   
อุปสรรค 
การจัดโครงการท่ีคลายคลึงกันและการใชทรัพยากรรวมกับ
วิทยาลัยนานาชาติ อาจทําใหเกิดการตอรองดานราคาหรือสิทธิ
ประโยชนอ่ืนๆ จากผูใหบริการ ไดแก อาจารยผูสอน และศูนย
ปฏิบัติการโรงแรมฯ  
 

 



 
 

40 
 

ตารางท่ี 4.1.1.13  
สภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการจัดโครงการการศึกษาระยะส้ันแกนักศึกษาตางชาติ (ตอ) 

สภาพแวดลอมภายนอก 
การแขงขันภายในธุรกิจ 

(Five Forces Model Analysis) 

โอกาส (Opportunity)/ อุปสรรค (Threat) 

สภาพการแขงขันใน
อุตสาหกรรม  

(Rivalry among Existing Firms) 

 

โอกาส 
สภาพการแขงขันท่ีสูงข้ึน ทําใหมีโอกาสในการเปดตลาดใหม 
อุปสรรค 
การเปดหลักสูตรท่ีซํ้าซอนหรือใกลเคียงกันจากภายใน
มหาวิทยาลัย ทําใหเกิดการแขงขันกันเองภายในมหาวิทยาลัย 

 

  
จากการวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมภายนอกองคกร สามารถนํามาสรุปเปนโอกาส 6 ขอ 

และอุปสรรค 5 ขอ ท่ีมีผลตอการจัดโครงการการศึกษาระยะสั้นแกนักศึกษาตางชาติ ไดดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.1.1.14 
โอกาส อุปสรรค ท่ีสงผลตอการจัดโครงการการศึกษาระยะส้ันแกนักศึกษาตางชาติ 

 
รหัส ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก 

 
O1 
 

O2 
 

O3 
 
 

O4 
O5 
O6 

โอกาส 
1. การเปดเสรีประชาคมอาเซียน ความไดเปรียบดานภูมิศาสตรในกลุมประเทศอาเซียน 
และภาพลักษณท่ีดีของประเทศ 
2. อัตราคาครองชีพท่ีแขงขันได รวมถึงทุนสนับสนุนจากภาครัฐและมหาวิทยาลัยตนสังกัด
จากกลุมประชาคมอาเซียน+3 และอาเซียน+6 
3. ความตองการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้นของนักศึกษาตางชาติแบบไมเฉพาะเจาะจง
ชวงเวลาท่ีเพ่ิมข้ึน จํานวนนักศึกษาจากการเปดเสรีประชาคมอาเซียน และสภาพการ
แขงขันท่ีสูงข้ึนทําใหมีโอกาสเปดตลาดใหม  
4. ความนิยมในการใชสื่อดิจิตัลและ Social Media 
5. ความพึงพอใจของผูใชบริการสูง ลดอํานาจการตอรอง รวมถึงสินคาทดแทนมีนอย 
6. การเขามาของผูประกอบการรายใหม ทําใหเกิดชองทางในการใชทรัพยากรรวมกัน 

 
T1 
 

T2 
T3 
 

 

อุปสรรค 
1. ภาวะความขัดแยงทางการเมือง มีผลตอความเชื่อม่ันของนักศึกษาและมหาวิทยาลัย
ตางประเทศ  
2. ความผันผวนทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตออัตราแลกเปลี่ยน 
3. ประเทศไทยมีชื่อเสียงดานการทองเท่ียวแตไมมีชื่อเสียงดานการศึกษา 
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ตารางท่ี 4.1.1.14 
จุดแข็ง จุดออน ท่ีสงผลตอการจัดโครงการการศึกษาระยะส้ันแกนักศึกษาตางชาติ (ตอ) 

 
รหัส ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก 

 
T4 
 

T5 

อุปสรรค 
4.  ลักษณะสินคา/ ผลิตภัณฑ ท่ีเขาสูตลาดไดงายทําใหเกิดการเปดหลักสูตรท่ีซํ้าซอนหรือ
ใกลเคียงกันจากภายในมหาวิทยาลัย ทําใหเกิดการแขงขันกันเองภายในมหาวิทยาลัย 
5. สื่อการเรียนออนไลน และสินคาทดแทน 

 
 

4.2 แนวทางเชิงกลยุทธในการบริหารจัดการโครงการการศึกษาระยะส้ันแกนักศึกษาตางชาติ 
 จากผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกและการใชเทคนิค 
TOWS Matrix Analysis สามารถจับคูความสัมพันธและเสนอเปนแนวทางเชิงกลยุทธในการบริหาร
จัดการโครงการการศึกษาระยะสั้นแกนักศึกษาตางชาติ ไดท้ังสิ้น 6 แนวทาง ดังนี้  

แนวทางกลยุทธเชิงรุก (S1, S2 + O1, O2, O3) 

• การพัฒนาการจัดโครงการการศึกษาระยะสั้นรวมกับมหาวิทยาลัยคูสัญญาในกลุม
ประเทศอาเซียน  

แนวทางกลยุทธเชิงปองกัน (S4, S5 + T4) ทําได 2 แนวทาง คือ 

• การจัดการองคความรู  

• การบริหารผลการปฏิบัติงาน  
แนวทางกลยุทธเชิงแกไข (W3 + O2, O3) และ (W1, W4 + O4, O6) ทําได 2 แนวทาง คือ 

• การเปดหลักสูตรระยะสั้นแบบลงทะเบียนเพ่ือเทียบโอนหนวยกิตผานการดําเนินการ
ของมหาวิทยาลัย  

• การประชาสัมพันธผานสื่อดิจิตัลและโซเชียลมีเดียของคณะ/ สถาบัน/ และ
มหาวิทยาลัยคูสัญญา 

แนวทางกลยุทธเชิงรับ (W1, W4 + T1, T2, T3)   

• การจัดทําแผนฉุกเฉินและการรายงานขาวสารขอมูลอยางเปนระบบ 
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ตารางท่ี 4.2.1 แสดงแนวทางกลยุทธเชิงรุกโดยการจับคูจุดแข็งและโอกาส  
(S1, S2 + O1, O2, O3) 

 
จุดแข็ง (Strengths) โอกาส (Opportunities) 

S1 เปาหมายของมหาวิทยาลัยเพ่ือมุงสูการเปน 
1 ใน 100 มหาวิทยาลัยโลก และยุทธศาสตรท่ี
ชั ด เจนทํา ให เ กิ ด เครื อข ายมหาวิทย าลั ย
ตางประเทศจํานวนมากท่ีมีชื่อเสียงท้ังระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับวิทยาลัยและเกิดพันธ
กิจบริการวิชาการเพ่ือใหบริการแกนักศึกษา
ตางชาต ิ
S2 โครงสรางหลักสูตรท่ีหลากหลายและสิ่ง
เอ้ืออํานวยความสะดวกท่ีจําเปนตอการเรียน
การสอนในหลักสูตร เชน โรงแรม รานอาหาร 
ทําใหสามารถจัดโครงการไดหลากหลายรูปแบบ
และสรางความพึงพอใจใหผูเขารับบริการ 

O1 การเปด เสรีประชาคมอาเ ซียน ความ
ไดเปรียบดานภูมิศาสตรในกลุมประเทศอาเซียน 
และภาพลักษณท่ีดีของประเทศ 
O2 อัตราคาครองชีพท่ีแขงขันได รวมถึงทุน
สนับสนุนจากภาครัฐและมหาวิทยาลัยตนสังกัด
จากกลุมประชาคมอาเซียน+3 และอาเซียน+6 
O3 ความตองการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น
ของนักศึกษาตางชาติแบบไมเฉพาะเจาะจง
ชวงเวลาท่ีเพ่ิมข้ึน จํานวนนักศึกษาจากการเปด
เสรีประชาคมอาเซียน และสภาพการแขงขันท่ี
สูงข้ึนทําใหมีโอกาสเปดตลาดใหม 

 
กลยุทธเชิงรุก:  

การพัฒนาการจัดโครงการการศึกษาระยะส้ันรวมกับมหาวิทยาลัยคูสัญญาในกลุม
ประเทศอาเซียน  

จากการกําหนดวิสัยทัศนท่ีตอเนื่องและแผนยุทธศาสตรระหวางป 2559 – 2562 รวมถึงแผน
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล 20 ป ในการมุงม่ันเปนจะมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัย
ท่ีดี ท่ีสุดของโลก  ทําใหกองวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยมหิดล และหนวยงานตางๆ ภายใต
มหาวิทยาลัย  มีความพยายามในการคัดเลือกมหาวิทยาลัยคูสัญญาท่ีมีชื่อเสียงเพ่ิมมากข้ึนในทุก
ภูมิภาครวมถึงในกลุมประเทศอาเซียน  เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและความรวมมือ
ทางวิชาการและดานอ่ืนๆ ระหวางกัน ประกอบกับโอกาสจากภายนอกคือ การเปดเสรีประชาคม
อาเซียน อาเซียน + 3 อาเซียน + 6  ทุนสนับสนุนจากภาครัฐและมหาวิทยาลัยตนสังกัดจากกลุม
ประเทศดังกลาว ซ่ึงการรวมตัวเพ่ือพัฒนาความรวมมือของกลุมประเทศดังกลาวมีบทบาทและมี
ความสําคัญอยางมากตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกโดยองครวมในอนาคต ทําใหประเทศตางๆ ท่ัว
โลก รวมถึงกลุมประเทศอาเซียน + 3 และอาเซียน + 6 ตางใหความสําคัญกับภูมิภาคอาเซียนและให
การสนับสนุนดานทุนแกนักศึกษาท่ีตองการไปศึกษาในภูมิภาคอาเซียนมากยิ่งข้ึน เชน ทุน New 
Colombo Plan ของประเทศออสเตรเลีย    ในสวนของประเทศไทยนั้นแมจะมิไดเปนศูนยกลางทาง
การศึกษาของภูมิภาคเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย   แตดวยภาพลักษณ
ท่ีดีดานการทองเท่ียว  ความไดเปรียบทางภูมิศาสตรท่ีเปนศูนยกลางของกลุมประเทศอาเซียน รวมถึง
คาครองชีพท่ียังสามารถแขงขันได    จึงเปนโอกาสดีท่ีวิทยาลัยจะใชจุดเดนและขอไดเปรียบดังกลาว
ในการพัฒนาความรวมมือดานวิชาการรวมกับมหาวิทยาลัยคูสัญญาในภูมิภาคอาเซียนในสาขาวิชา
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ตางๆ    และใชประเทศไทยเปนศูนยกลางเพ่ือดึงดูดนักศึกษาตางชาติใหมาศึกษาในโครงการระยะสั้น
ในรูปแบบของ Study tour Faculty-led Program  รวมถึงการเขารวมโครงการการศึกษาระยะสั้น
ชวงปดภาคเรียนแบบ Winter Program และ Summer Program 

การดําเนินการดังกลาวนอกจากจะสงผลดีในแงจํานวนนักศึกษาตางชาติท่ีสูงข้ึนซ่ึงจะเปน
ผลดีตอการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกแลว ยังเปนการสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัย
คูสัญญาและขยายขอบขายความรวมมือดานวิชาการและดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ สงเสริมใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรจากท้ังสองสถาบัน และยังชวยสรางบรรยากาศความเปนนานาชาติ
ในสถานศึกษาท่ีเรียกวา “Internationalization at Home” อีกดวย 
 

ตารางท่ี 4.2.2 แสดงแนวทางกลยุทธเชิงปองกันโดยการจับคูจุดแข็งและอุปสรรค  
(S4, S5 + T4) 

 
จุดแข็ง Strengths อุปสรรค Threats 

S4 บุคลากรท่ีเก่ียวของมีทักษะท่ีเหมาะสมกับ
การทํางานกับชาวตางชาติ ท้ังทักษะภาษาอังกฤษ 
ความสามารถเฉพาะตัว และมุมมองท่ีเปนสากล 
S5  บุคลากรท่ีเก่ียวของมีจิตบริการ ซ่ึงเหมาะกับ
ลักษณะงานท่ีเปนงานบริการ 

T4 ลักษณะสินคา/ ผลิตภัณฑ ท่ีเขาสูตลาดได
งายทําใหเกิดการเปดหลักสูตรท่ีซํ้าซอนหรือ
ใกลเคียงกันจากภายในมหาวิทยาลัย ทําใหเกิด
การแขงขันกันเองภายในมหาวิทยาลัย รวมถึง
การตอรองเพ่ือสิทธิประโยชนอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิด
จากผูผลิต ไดแก อาจารยผูสอน โรงแรม ฯลฯ 

 
แนวทางกลยุทธเชิงปองกัน:  

การจัดการองคความรู  
จากสภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรมเดียวกันคือ โครงการการศึกษาระยะสั้นท่ีเอ้ือการ

เขาสูตลาดของสถาบันการศึกษารายใหม รวมถึงการเปดหลักสูตรท่ีซํ้าซอนและใกลเคียงกันจากท้ัง
ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย  หากการแขงขันทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน อาจทําให
เกิดการชวงชิงตัวบุคลากรผูปฏิบัติงานท้ังจากสายวิชาการและสายสนับสนุน ดังนั้นจึงควรมีการจัดการ
ความรู (Knowledge Management) จากบุคลากรท่ีมีความสามารถดังกลาว  ท้ังนี้เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายของงาน เกิดการพัฒนาคน และพัฒนาองคกรไปเปนองคกรแหงการเรียนรู  โดยจัดใหมีการ
นําความรูและความชํานาญท่ีแฝงเรนในตัวคน (Tacit Knowledge) มาแลกเปลี่ยนและตอยอดให
เหมาะสมกับสภาพความเปลี่ยนแปลง เกิดเปนความรูใหมหรือนวัตกรรมใหมในอนาคต  โดยมี
แนวทางปองกันใน 2 ระดับ คือ 

• การปองกันเบื้องตน โดยหนวยพัฒนาโครงการฯ รวมกับหลักสูตรตางๆ ของวิทยาลัย 
จัดทําโครงสรางหลักสูตร (Course Outline)  เพ่ือเปนแนวทางแกภาควชิาในจัดหา
ผูสอนทดแทน กรณีการลาออกหรือผูสอนหลักติดภารกิจอ่ืน  และดานการบริหาร
โครงการ หนวยพัฒนาโครงการฯ จัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือเปนแนวทางการ
ดําเนินงานใหกับพนักงานใหมและเพ่ือใชเปนคูมือแกพนักงานจากหนวยงานอ่ืนๆ 
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ภายในวิทยาลัยกรณีตองปฏิบัติงานแทน  ท้ังนี้เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน
และลดข้ันตอนการสอนงาน 

• การปองกันระยะยาว หนวยพัฒนาโครงการฯ อาจเสนอความรวมมือการจัดการ 
Knowledge Management ดานจิตบริการและทักษะทักษะท่ีโดดเดนใน 3 ดาน
คือ ความสามารถเฉพาะทาง (Specification skill in field of study) ความคิดและ
มุมมอง ท่ี เป นส ากล  International/ Global Perspectives และ ทักษะด าน
ภาษาอังกฤษ (High English Proficiency) ซ่ึงเปนทักษะสําคัญและเปนจุดแข็ง  
โดยอาจดําเนินการรวมกับงานแผนและพัฒคุณภาพ และงานทรัพยากรบุคคล เพ่ือ
พัฒนาทักษะดังกลาวไปยังบุคลากรกลุมอ่ืนๆ ในรูปแบบตางๆ ผานการปฐมนิเทศ 
สัมมนากลุมยอย หรือการจัด Buddy Program และกําหนดการเขารวมกิจกรรม
ดังกลาวในแผนการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยและกําหนดการเขารวมกิจกรรมไว
ใน Performance Appraisal (PA) 

 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน  
นอกจากการจัดการองคความรู (Knowledge Management) แลว วิทยาลัยฯ ยังตองคํานึง

การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)  โดยเฉพาะผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรท่ีมีผลปฏิบัติงานดี และมีผลงานสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวโดยอาจพิจารณาใหไดรับการ
พัฒนาหรือการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหดานอ่ืนๆ และควรพิจารณาการใหผลตอบแทนท่ี
เหมาะสม สวัสดิการพิเศษ และ/หรือความกาวหนาในอาชีพแกบุคลากรกลุมดังกลาวท่ีมีผลการ
ปฏิบัติงานสูงกวามาตรฐาน เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดความรักและความ
ผูกพันตอองคกร อันจะชวยแกปญหาการชวงชิงตัวจากคูแขงท่ีอาจเกิดข้ึนไดในอนาคต โดยการ
ดําเนินการดังกลาวตองกําหนดไวเปนแผนเชิงนโยบายของวิทยาลัยฯ 

 
ตารางท่ี 4.2.3 แสดงกลยุทธเชิงแกไขโดยการจับคูจุดออนและโอกาส  

(W3 + O2, O3) 
 

จุดออน Weakness โอกาส Opportunities 
W3 ระบบการลงทะเบียนและคาธรรมเนียม
อ่ืนๆ  ตามระ เบี ยบ  เป นข อจํ า กัด ในการ
ดําเนินงานและการรับนักศึกษาตางชาติใน
โครงการระยะสัน้ 
 

O2 อัตราคาครองชีพท่ีแขงขันได  รวมถึงทุน
สนับสนุนจากภาครัฐและมหาวิทยาลัยตนสังกัด
จากกลุมประชาคมอาเซียน+3 และอาเซียน+6 
O3 ความตองการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้นของ
นักศึกษาตางชาติแบบไมเฉพาะเจาะจงชวงเวลาท่ี
เพ่ิมข้ึน จํานวนนักศึกษาจากการเปดเสรี
ประชาคมอาเซียน และสภาพการแขงขันท่ีสูงข้ึน
ทําใหมีโอกาสเปดตลาดใหม 
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แนวทางกลยุทธเชิงแกไข:   
การเปดหลักสูตรระยะส้ันแบบลงทะเบียนเพ่ือเทียบโอนหนวยกิตผานการดําเนินการของ

มหาวิทยาลัย 
ความตองการศึกษาในการไปศึกษายังตางประเทศของนักศึกษาตางชาติท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม

ซ่ึงมักจะเขามาศึกษาในรูปแบบของนักศึกษาแลกเปลี่ยนแบบเต็มภาคการศึกษามาเปนการศึกษา
ระยะสั้นแบบไมเฉพาะเจาะจงชวงเวลาและสามารถเทียบโอนหนวยกิตได  รวมถึงการสงเสริม/ 
ผลักดันจากรัฐบาลในประเทศตางๆ เชน ออสเตรเลีย ญ่ีปุน และมหาวิทยาลัยตางประเทศเพ่ือให
นักศึกษาออกมาศึกษาในตางประเทศ ประกอบกับคาครองชีพในประเทศไทยท่ีแมจะเพ่ิมสูงข้ึน แต
ยังอยูในสภาพท่ีแขงขันไดนั้น สงผลใหจํานวนนักศึกษาตางชาติท่ีตองการเขามาศึกษาในประเทศไทย
มีจํานวนเพ่ิมสูงข้ึน รวมถึงนักศึกษาจากกลุมประเทศอาเซียนท่ีมีขอไดเปรียบจากระยะทาง ภาษา 
อาหาร วัฒนธรรมท่ีคลายคลึง   ซ่ึงหนวยพัฒนาโครงการเพ่ือสรางความรวมมือเองก็ไดรับการ
ประสานงานจากมหาวิทยาลัยและหนวยงานตางประเทศใหจัดโครงการการศึกษาระยะสั้นมาก
ยิ่งข้ึนเชนกัน  แตเนื่องจากการเขามาศึกษาของนักศึกษาสวนใหญอยูระหวางภาคการศึกษาปกตทํิา
ใหติดปญหาการลงทะเบียนไมตรงภาคการศึกษา   นอกจากนี้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยนักศึกษา
ตางชาติจะตองชําระคาธรรมเนียมมหาวิทยาลัยหากเปนการมาศึกษาในชวงเทอมปกติ  เนื่องจาก
ตามระเบียบจะไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมดังกลาวเฉพาะการลงทะเบียนเพ่ือศึกษาในภาคฤดูรอน 
เทานั้น  ปญหาเรื่องเวลาและขอกําจัดเรื่องคาธรรมเนียมมหาวิทยาลัยดังกลาวทําใหหนวยพัฒนา
โครงการเพ่ือสรางความรวมมือ ไมสามารถรับโครงการในชวงเวลาดังกลาว   อีกท้ังยังไมสามารถ
แขงขันดานราคา  ทําใหสูญเสียโอกาสในการเพ่ิมจํานวนนักศึกษาตางชาติใหกับมหาวิทยาลัย   
ปญหาและขอจํากัดดังกลาวเปนเชิงนโยบายในระดับมหาวิทยาลัย   หากมหาวิทยาลัยใหความ
ชวยเหลือเพ่ือแกไขปญหาและขอกําจัดดังกลาวก็จะชวยอํานวยความสะดวกใหกับหนวยพัฒนา
โครงการฯ ในการจัดโครงการในอนาคต และเปนอีกชองทางท่ีจะชวยเพ่ิมจํานวนนักศึกษาตางชาติ
ใหกับมหาวิทยาลัย  ซ่ึงจะเปนผลดีตอการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 

 
ตารางท่ี 4.2.4 แสดงกลยุทธเชิงแกไขโดยการจับคูจุดออนและโอกาส (ตอ) 

(W1, W4 + O4, O6) 
 

จุดออน Weakness โอกาส Opportunities 
W1 ขาดการนําประโยชนจากระบบเครือขาย
มหาวิทยาลัยตางประเทศมาใชในการ
ประชาสัมพันธและวางแผนการทํางานรวมกัน 
W4 ขาดการทําประชาสัมพันธเชิงรุก 

O4 ความนิยมในการใชสื่อดิจิตัลและ Social 
Media 
O6 การเขามาของผูประกอบการรายใหม ทําให
เกิดชองทางในการใชทรัพยากรรวมกัน 
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การประชาสัมพันธผานส่ือดิจิตัลและโซเชียลมีเดียของคณะ/ สถาบัน/และมหาวิทยาลัย
คูสัญญา  
 จากแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยท่ีตองการกาวสู 1 ใน 100 อันดับมหาวิทยาลัยโลกทํา
ใหมหาวิทยาลัยรวมถึงคณะตางๆ มีเครือขายดานงานวิเทศสัมพันธมาก แตในขณะเดียวกันก็ยังมิไดนํา
ประโยชนจากการระบบเครือขายท่ีดีมาสรางแผนการทํางานรวมกัน และหนวยพัฒนาโครงการเพ่ือ
สรางความรวมมือ วิทยาลัยนานาชาติ ก็ยังมิไดใชประโยชนจากระบบขายงานวิเทศสัมพันธของ
มหาวิทยาลัยและเครือขายท่ีมีรวมกับตางประเทศโดยยังมิไดสงขอมูลโครงการเพ่ือทําการประชา
สัมพันธแบบคูขนานกันอยางเปนทางการบนเว็บไซตและสื่อโซเชียลมีเดียของแตละสถาบัน/
มหาวิทยาลัย  ซ่ึงหากมีการดําเนินการรวมกันจะชวยเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงกลุมลูกคาปจจุบันและ
ลูกคาใหมในอนาคตไดมากยิ่งข้ึน   นอกจากนี้ในการวิเคราะหขอความจากการแสดงความคิดเห็นของ
นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการพบวา  นักศึกษามีความยินดีท่ีจะบอกตอโครงการไปยังผูท่ีสนใจในอนาคต  
ซ่ึงการประชาสัมพันธในลักษณะปากตอปาก (Word of Mouth) นั้น ถือเปนการทําการตลาดและการ
ประชาสัมพันธท่ีมีประสิทธิภาพสูง   อยางไรก็ดีเนื่องจากท่ีผานมายังไมมีการขอขอมูลอีเมลสวนตัว
หรือบัญชีสื่อโซเชียลมีเดียของนักศึกษากลุมดังกลาว  ทําใหขาดโอกาสในการสงผานขอมูลอยาง
ตอเนื่อง ซ่ึงอาจแกปญหาดังกลาวการสรางบัญชีกลางของหนวยฯ เพ่ือใชประชาสัมพันธขอมูลผานสื่อ
โซเชียลและใหนักศึกษาสมัครเปนสมาชิกเพ่ือความสะดวกในการรับขอมูลขาวสารตอไปอยางเปน
รูปธรรม 
  

ตารางท่ี 4.2.5 แสดงกลยุทธเชิงรับโดยการจับคูจุดออนและโอกาส (ตอ) 
(W1, W4 + T1, T2, T3) 

 
จุดออน Weakness อุปสรรค Threats 

W1 มหาวิทยาลัยมีเครือขายวิเทศสัมพันธ
และแตละคณะมีเครือขายมาก และยังไมได
นําประโยชนจากระบบเครือขายมาใชวาง
แผนการทํางานรวมกัน 
W4 หนวยพัฒนาโครงการเพ่ือสรางความ
ร วม มือ  ยั ง ไม ได ประชาสัม พันธ เชิ ง รุ ก 
เนื่องจากจํานวนบุคลากรไมเพียงพอ 
 

T1 ภาวะความขัดแยงทางการเมือง มีผลตอความ
เชื่อม่ันของนักศึกษาและมหาวิทยาลัยตางประเทศ 
T2 ความผันผวนทางเศรษฐกิจท่ี มีผลตออัตรา
แลกเปลี่ยน 
T3 ประเทศไทยมีชื่อเสียงดานการทองเท่ียวแตไมมี
ชื่อเสียงดานการศึกษา 
 

 
แนวทางกลยุทธเชิงรับ: 

การจัดทําแผนฉุกเฉินและการรายงานขาวสารขอมูลอยางเปนระบบ 
 จากจุดออนซ่ึงเปนปจจัยภายในพบวา การขาดการประชาสัมพันธเชิงรุกเกิดเนื่องจากจํานวน
บุคลากรมีไมเพียงพอและขาดการนําประโยชนของเครือขายมาใชในการวางแผนรวมกัน  ซ่ึงเม่ือนํามา
จับคูกับอุปสรรคซ่ึงเปนมิติดานเทคโนโลยี อาจทําใหเสียโอกาสในการแขงขันกับคูแขงอ่ืนท่ีสามารถทํา
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การตลาดไดดีกวา โดยเฉพาะลูกคากลุมใหมท่ียังไมมีประสบการณในการเขารวมโครงการซ่ึงจัดโดย
หนวยพัฒนาโครงการฯ  สวนอุปสรรคอ่ืนๆ อันไดแก ภาวะความขัดแยงทางการเมือง มีผลตอความ
เชื่อม่ันของนักศึกษาตางชาติและมหาวิทยาลัยตางประเทศ  ความผันผวนทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตออัตรา
แลกเปลี่ยน     และการท่ีประเทศไทยมีชื่อเสียงดานการทองเท่ียวแตไมมีชื่อเสียงดานการศึกษาทําให
เกิดการแขงขันจากประเทศเพ่ือนบานไดแก สิงคโปรและมาเลเซียท่ีมีอันดับทางการศึกษาดีกวานั้น 
เปนอุปสรรคท่ีนอกเหนือจากการควบคุม แตสามารถตั้งรับไดในลักษณะดังนื้คือ  

• ปญหาความขัดแยงจากการเมือง ดําเนินการโดยรายงานขาวความคืบหนาของ
สถานการณในประเทศใหกลุมมหาวิทยาลัยเครือขายรับทราบเปนระยะๆ รวมถึง
การจัดทําแผนฉุกเฉินเพ่ือชวยเหลือนักศึกษาตางชาติ เพ่ือใหเกิดความเชื่อถือและไว
ในใชการบริการ  

• ปญหาความผันผวนทางเศรษฐกิจท่ีอาจมีผลตออัตราแลกเปลี่ยน โดยการเจรจา
ตอรองเพ่ือเสนองบประมาณโครงการเปนเงินบาท 

• ปญหาชื่อเสียงของประเทศท่ีไมมีชื่อเสียงดานการศึกษา ดําเนินการโดยทําการสง
ขอมูลขาวสารการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในอันดับท่ีสูงข้ึน และหาชองทางการจัด
โครงการใหกับมหาวิทยาลัยคูสัญญาท่ีมีอันดับดีและใชอางอิงเปนฐานขอมูลลูกคา
เพ่ือสรางความนาเชื่อถือ 
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บทท่ี 5 
สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 
  งานวิเคราะหเรื่อง การวางแผนเชิงกลยุทธในการจัดโครงการศึกษาระยะสั้นแกนักศึกษา
ตางชาติ กรณีศึกษา: วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยภายใน
และปจจัยภายนอกท่ีสงผลตอการบริหารจัดโครงการการศึกษาระยะสั้นแกนักศึกษาตางชาติ และเพ่ือ
นําผลการวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอกท่ีมีผลตอการจัดการศึกษาระยะสั้นโดยหนวย
พัฒนาโครงการเพ่ือสรางความรวมมือ วิทยาลัยนานาชาติ มาพัฒนาเปนแนวทางเชิงกลยุทธในการ
บริหารจัดการโครงการการศึกษาระยะสั้นแกนักศึกษาตางชาติในอนาคต  โดยมีผลการศึกษาท่ีได
นําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 
   5.1 สรุปผลการวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอกท่ีสงผลกระทบตอการจัดโครงการ
การศึกษาระยะสั้นแกนักศึกษาตางชาติ 
  5.2 การอภิปรายผล 
  5.3 ขอเสนอแนะ 
  
5.1 สรุปผลการวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอกท่ีสงผลตอการจัดโครงการการศึกษา
ระยะส้ันแกนักศึกษาตางชาติ 
  ผลการวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอกท่ีสงผลกระทบตอการจัดโครงการการศึกษา
ระยะสั้น ทฤษฎี SWOT Analysis ตามกรอบการวิเคราะห 7S ของ McKinsey   เพ่ือวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายใน  ทฤษฎีการวิเคราะหปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอกระดับมหภาค (PEST Analysis) 
และการวิเคราะหการแขงขันภายในอุตสาหกรรม 5 ประการ (Five Forces Model Analysis) เพ่ือ
วิเคราะหสภาพภายนอก และการใชเทคนิค TOWS Matrix Analysis สามารถจับคูความสัมพันธ และ
เสนอเปนแนวทางเชิงกลยุทธในการบริหารจัดการโครงการการศึกษาระยะสั้นแกนักศึกษาตางชาติ 
พบจุดแข็งจํานวน 5 ขอ จุดออน 6 ขอ โอกาส 6 ขอ และอุปสรรค 5 ขอ โดยเม่ือนํามาจับคู
ความสัมพันธ พบวา สามารถใชจุดแข็ง 4 ขอ จุดออน 3 ขอ โอกาส 5 ขอ และอุปสรรค 4 ขอ  มาใช
พัฒนาเปนแนวทางเชิงกลยุทธ 4 ดาน มีรายละเอียดดังนี้ 

5.1.1 การพัฒนาการจัดโครงการการศึกษาระยะส้ันรวมกับประเทศในกลุมอาเซียน เพ่ือ
เพ่ิมจํานวนนักศึกษาผานการจัดโครงการระยะสั้นรวมกับมหาวิทยาลัย/ สถาบัน ในกลุมประเทศ
อาเซียน โดยใชจุดแข็งดานเครือขายผสานความรวมมือไปยังกลุมประเทศอาเซียนและใชโอกาสจาก
การเปดเสรีประชาคมอาเซียนและความไดเปรียบดานภูมิศาสตรโดยใชประเทศไทยเปนศูนยกลางใน
การจัดโครงการการศึกษาระยะสั้น  
 5.1.2 การจัดการองคความรู และการบริหารผลการปฏิบัติงาน เพ่ือปองกันองคกรจากการ
ถูกชวงชิงตัวทรัพยากรบุคคลซ่ึงเปนปจจัยสําคัญท่ีสรางความสําเร็จใหกับโครงการการศึกษาระยะสั้น 
และปรับรูปแบบการพิจารณาผลการปฏิบัติงานใหกับพนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานสูงกวามาตรฐาน 
เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดความรักและความผูกพันตอองคกร 
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5.1.3 การเปดโครงการการศึกษาระยะส้ันแบบลงทะเบียนเพ่ือเทียบโอนหนวยกิตผานการ
ดําเนินการของมหาวิทยาลัย และการประชาสัมพันธผานส่ือดิจิตัลและโซเชียลมีเดียของคณะ/ 
สถาบัน/และมหาวิทยาลัยคูสัญญา   เพ่ือใหสามารถลงทะเบียนและรับนักศึกษาระหวางภาคศึกษา
ปกติ โดยไมเสียคาธรรมเนียมบํารุงมหาวิทยาลัยสําหรับนักศึกษาในโครงการการการศึกษาระยะสั้น 
เพ่ิมอํานาจการแขงขัน และชวงชิงสวนแบงการตลาด  รวมถึงการประชาสัมพันธผานเครือขาย
มหาวิทยาลัยและใชนักศึกษาตางชาติเปนกลไกในการทําการตลาดและประชาสัมพันธแบบ Word of 
Mouth ไปยังกลุมลูกคาในอนาคต 
 5.1.4 การจัดทําแผนฉุกเฉินและการรายงานขาวสารขอมูลอยางเปนระบบ เพ่ือให
มหาวิทยาลัยตางประเทศ รวมถึงคูคาและนักศึกษาในอนาคตไดรับขอมูลขาวสารท่ีสําคัญอยาง
ตอเนื่อง  พรอมการรายงานสถานการณและแผนการใหความชวยเหลือยามฉุกเฉินเพ่ือสรางความ
ไววางใจแกนักศึกษาและมหาวิทยาลัยตางประเทศ 
  
5.2  การอภิปรายผล 
 จากการวิเคราะหจะพบวาแนวทางเชิงกลยุทธท้ัง 4 ดานนั้น ในทางปฏิบัติสามารถแบงการ
ดําเนินการเปนหลายระดับ  และอาจแบงออกไดเปน 3 ระยะ ดังนี้   
 

ระยะของแผน กลยุทธ แผนปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ 
แผนระยะตน กลยุทธเชิง

ปองกัน 
คู มือการจัดโครงการการศึกษา
ระยะสั้นแกนักศึกษาตางชาต ิ

หนวยพัฒนาโครงการเพ่ือ
สรางความรวมมือ 

  การจั ด ทํ า โครงร า งหลั กสู ตร
โครงการการศึกษาระยะสั้นแตละ
รูปแบบ 
 

หนวยพัฒนาโครงการเพ่ือ
สรางความรวมมือ รวมกับ
ก ลุ ม ส า ข า วิ ช า แ ล ะ
หลักสูตรตางๆ 

แผนระยะตน -
ระยะกลาง 

กลยุทธเชิงแกไข โครงการการศึกษาระยะสั้นแบบ
ลงทะเบียน เพ่ือการเทียบโอน
หนวยกิตผานการดําเนินการของ
มหาวิทยาลัย 

หนวยพัฒนาโครงการเพ่ือ
สรางความรวมมือ 
รวมกับมหาวิทยาลัย 

แผนระยะกลาง กลยุทธเชิงแกไข การประชาสัมพันธโดยใชสื่อ 
ดิจิตัลและสื่อโซเชียลมีเดียผาน
สถาบัน/ มหาวิทยาลัยคูสัญญา 

หนวยพัฒนาโครงการเพ่ือ
สรางความรวมมือ 
 

แผนระยะกลาง 
– ระยะยาว 

กลยุทธเชิง
ปองกัน 
 

แผนพัฒนาบุคลากร เ พ่ือ เ พ่ิม
ทักษะท่ีจําเปนตอการใหบริการ/
ทํางานรวมกับชาวตางชาติ และ 
แผนบริหารผลการปฏิบัติงาน 
 
 

หนวยพัฒนาโครงการฯ 
งานทรัพยากรบุคคลและ
ง า น แ ผ น แ ล ะ พั ฒ น า
คุณภาพ 
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ระยะของแผน กลยุทธ แผนปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ 
แผนระยะยาว กลยุทธเชิงรุก แผนการจัดโครงการการศึกษา

ระยะสั้นรวมกับมหาวิทยาลัย
คูสัญญาประเทศในกลุมอาเซียน 
 

หนวยพัฒนาโครงการฯ  

 
5.3   ขอเสนอแนะ 
 จากการจับคูวิเคราะหตาม TOWS Matrix จะพบวา ยังมีจุดแข็ง 1 ขอ จุดออน 3 ขอ โอกาส 1 
ขอ และอุปสรรค 1 ขอ ท่ีเกิดจากการวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอกแตไมสามารถจับคูเพ่ือ
สรางแนวทางเชิงกลยุทธได ซ่ึงผูวิเคราะหใชเปนขอเสนอแนะไวดังนี้ 
  จุดแข็ง S3 โครงสรางการบริหารแบบเมทริกซ การบริหารแบบกระจายอํานาจ และระบบ
สนับสนุนออนไลน ชวยใหการทํางานและการใหบริการมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง  
แมวาจุดแข็ง S3 จะไมสามารถจับคูเพ่ือสรางแผนกลยุทธไดแตเปนจุดแข็งท่ีสําคัญขององคกร ซ่ึงหาก
เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงกลยุทธ โครงสรางบริหาร หรือรูปแบบการบริหาร ก็จะสงผลกระทบการ
ตอการดําเนินงานของหนวยพัฒนาโครงการเพ่ือสรางความรวมมือโดยตรง     
 จุดออน W2 ขาดหนวยงานกลางท่ีมีขอมูลความรวมมือระหวางเครือขายศิษยเกา ภาครัฐ 
ภาคเอกชนของหลักสูตรตางๆ ทําใหเสียโอกาสในการนํานักศึกษาไปศึกษาดูงาน  ซ่ึงจุดออน W2 
สามารถแกไขไดดวยการมอบหมายใหมีหนวยงานกลางชวยประสานงานและดูแลบูรณาการฐานขอมูล 
ซ่ึงอาจเปนหนวยศิษยเกาสัมพันธ งานกิจการนักศึกษา สวนจุดออน W5 เกณฑการประเมินประจําป
และผลตอบแทนอัตราคาจางท่ีไมสอดคลองกับปริมาณงาน อาจทํา ใหสูญเสียบุคลากรท้ังทางสาย
วิชาการและสายสนับสนุนใหกับคูแขง และ จุดออน W6 ทักษะภาษาอังกฤษ ความสามารถ
เฉพาะตัว มุมมองท่ีเปนสากล และจิตบริการ ซ่ึงเปนขอไดเปรียบในการจัดโครงการแกนักศึกษา
ตางชาติ ยังไมไดรับการถายทอดและปลูกฝงกับบุคลากรในวงกวาง  นั้น หากนํากลยุทธเชิงปองกัน
มาปฏิบัติก็จะสามารถปองกันปญหาท่ีอาจจะเกิดจากจุดออนดังกลาวได   
 โอกาส O5 ความพึงพอใจของผูใชบริการสูง ลดอํานาจการตอรอง รวมถึงสินคาทดแทน
มีนอย และอุปสรรค T5 ส่ือการเรียนออนไลน และสินคาทดแทน  สําหรับโอกาส O5 และอุปสรรค 
T5 นั้น แมในปจจุบันจะยังไมมีผลมากนักแตสมควรนํามาพิจารณาและเปนขอสังเกต เนื่องจากหาก
คูแขงสามารถใหบริการไดดีในระดับทัดเทียมกับหรือหากมีการสินคาทดแทนท่ีมีตนทุนต่ํากวา ก็จะมี
ผลกระทบตอการดําเนินงานของหนวยพัฒนาโครงการเพ่ือสรางความรวมมือท้ังในแงจํานวนนักศึกษา
ตางชาติและรายไดจากพันธกิจบริการวิชาการ 
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