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บทคัดย่อ 
  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐด้วยหลักธรรมาภิบาล ด้านการบริหาร
บุคคล บริหารงบประมาณและทรัพย์สิน และการบริหารงานวิชาการ และ 2) พัฒนาแบบจำลองการบริหารมหาวิทยาลัยใน
กำกับของรัฐด้วยหลักธรรมาภิบาล ด้านการบริหารบุคคล บริหารงบประมาณและทรัพย์สิน และ การบริหารงานวิชาการ โดย
ใช้รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนา ด้วยวิธีวิจัยแบบผสมผสาน ประชากร ประกอบด้วย บุคลากรในมหาวิทยาลัยในกำกับ
ของรัฐท่ีเข้าในกำกับของรัฐต้ังแต่ 4 ปีข้ึนไป 12 มหาวิทยาลัย จำนวน 17,728 คน กลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 635 คน ได้จากการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย ใช้โปรแกรม G*Power ในการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง วิธีดำเนินการวิจัยมี 4 ข้ันตอน คือ 1) การวิเคราะห์หาความ
ต้องการของการบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐด้วยหลักธรรมาภิบาล 2) การพัฒนาต้นแบบจำลอง 3) การประเมินต้น
แบบจำลองเพ่ือยืนยันความสอดคล้องของแบบจำลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 4) ปรับปรุงแบบจำลอง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน   
 ผลการวิจัย พบว่า 1) การบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐด้วยหลักธรรมาภิบาล มี 3 องค์ประกอบ คือ การ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณและทรัพย์สิน และการบริหารวิชาการ แต่ละองค์ประกอบมีดัชนีชี้วัดจำนวน 6 ดัชน ี
และ 2) แบบจำลองการบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐด้วยหลักธรรมาภิบาลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็น
อย่างดี  
 
คำสำคัญ: แบบจำลอง การบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หลักธรรมาภิบาล 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to; 1) Study the administration of autonomous universities 
with good governance in terms of personnel management, budget and property management, and academic 
administration. 2) Develop the management model of the university with good governance in terms of 
personnel management, budget and property management and academic administration.  
 This research and development (R&D) had been done by mixed method. The population were 
17,728 personnel from 4 years up autonomous universities. The sample of at least 635 persons were 
obtained by using simple random sampling technique while G*Power Program was used to find sample size. 
The research operation had 4 steps as; 1)  Analyzed need assessment on the administration of the 
autonomous university with good governance, 2)  Developed prototype model, 3) Evaluated prototype 
model in order to confirm the fitness between models and empirical data, and 4) Improving model. 
Frequency, Percentage, Arithmetic mean, Standard deviation, and Confirmatory factor analysis were 
employed to analyse the data. 
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 The research results found that: 1) the administration of autonomous university with good 
governance having three factors as personnel management, budget and property management, and 
academic administration, each factor having six indicators, 2) The management model of autonomous 
university with good governance was well fitted with empirical data. 
 
Keywords: Model, Autonomous University, Good Governance 
 
บทนำ  
 มหาว ิทยาล ัยของร ัฐในระบบราชการ ไปส ู ่
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มีการริเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2507 
ต่อมาวันที ่ 9 กุมภาพันธ์ 2514 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
หลักการ มอบหมายให้สภาการศึกษาแห่งชาติ (ปัจจุบันคือ 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา) ยกร่างพระราชบัญญัต ิ
จัดทำรายละเอียดมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ แต่ก็ยุติลง 
ต่อมานโยบายการพัฒนาความเป็นอิสระแก่สถาบันอุดมศึกษา 
ได้ริเริ่มแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ี(พ.ศ. 2533 – 2547) 
เป็นฉบับแรก เสนอต่อรัฐบาลให้พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว มีประสิทธิภาพ บรรลุ
ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัย
ที่ไม่เป็นส่วนราชการ ส่วนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจัดตั้ง
ใหม่ให้มีฐานะรูปแบบเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วน
ราชการตั้งแต่แรกตั้ง ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยที่มีสถานะเป็น
มหาวิทยาลัย ในกำกับของรัฐทั้งสิ ้น 28 แห่ง นับสิ้นสุดปี
พ.ศ. 2561 (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, 
หน้า.ก-ณ) 
 การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ทำให้การ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงขึ้น ช่วยตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ มี
อิสระในการบริหารจัดการองค์กร มีสิทธิ์ตัดสินใจการบริหาร
จัดการองค์กรของตนเอง มีอิสระในการบริหารจัดการเพื่อให้
เก ิดลักษณะสำคัญของสถาบันอุดมศึกษา อันได้แก่ มี
เสร ีภาพทางว ิชาการ มีความเป ็นเล ิศทางว ิชาการ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้ทรัพยากร ทำหน้าที่
ของตนในฐานะมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่ มีอิสระบนฐาน
สำคัญ คือ การบริหารจัดการที่ดี ความอิสระที่ถูกนำไปใช้
ในทางที ่ไม่ก่อเกิดประโยชน์ต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐสามารถปรับตัว ปรับการ
บริหารจัดการให้การดำเนินงานมีความคล่องตัว มีกลไกของ
สภามหาวิทยาลัยเป็นผู ้รับผิดชอบ ควบคุม ดูแล ดำเนิน
กิจการ กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ การบริหารจัดการในเรื่อง
ต่าง ๆ ภายใต้กรอบแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย การ
บริหารจัดการจะสิ้นสุดที่สภามหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ ่
ยกเว้น เรื่องที่นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ให ้ความเห ็นชอบและนำเสนอคณะร ัฐมนตร ีต ่อ ไป 
(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, หน้า.ก-ณ) 
 มหาว ิทยาล ัยในกำก ับของร ัฐม ีสภาพเป ็น
หน่วยงานของรัฐ เป็นนิติบุคคลอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแล
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยังคงได้รับการ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติว ิธ ีการ
งบประมาณอย่างเพียงพอ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐทำ
ให ้ เก ิดการเปล ี ่ ยนแปลง  3 ประการ  เม ื ่ อ เท ียบก ับ
มหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการ ได้แก่ การจัดการ
บุคคล การจัดการงบประมาณและทรัพย์สิน และการจัดการ
โครงสร้างองค์กรและการแบ่งส่วนงานภายใน มหาวิทยาลัย
ในกำกับของรัฐนั้นมีอิสระในการบริหารจัดการ หากบริหาร
ด้วยหลักธรรมาภิบาล ก็จ ักนำไปสู ่ความสำเร ็จและมี
ประสิทธิภาพสูง หากมีการบริหารที่ไร้ธรรมาภิบาลนั้นมี
แนวโน้มที่มีลักษณะของเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จปราศจาก
ความเป็นจริง ความเห็นแย้ง มุ่งจัดวางสมัครพรรคพวก กลุ่ม
ผลประโยชน์ของตนไว้ในตำแหน่งสำคัญๆ ที่มีบทบาทมาก
ในการกุมฐานคะแนนเสียง หรือในการใช ้ส ิทธ ิสรรหา
ผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าตนเองจะสามารถ
บริหารได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม
แผนการท ี ่ ได ้วางไว ้อย ่างเป ็นข ั ้นเป ็นตอน ในขณะที ่
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐมีอุปสรรคในการบริหารจัดการ
เช่นกันอันได้แก่ 

1) ความไม่เข้าใจของสังคมต่อการเป็น
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ สังคมเข้าใจไม่ถูกต้อง คิดการ
แปรสภาพเป็นลักษณะเดียวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจทำให้
มหาวิทยาลัยเป็นเอกชน รัฐจะไม่อุดหนุน ต้องเก็บค่าเล่า
เรียนและค่าบริการอื ่น ๆ แพงขึ ้น ส่งผลต่อผู ้ร ับบริการ 
นักศึกษา ความเป็นจริงแล้วตรรกะดังกล่าวไม่ถ ูกต้อง 
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐมิใช่การแปรรูป รัฐยังสนับสนุน
ทรัพยากรให้ระดับเดิมหรือใกล้เคียงระดับเดิม แต่ให้อิสระ
ในการบริหารจัดการมากขึ้น 

2) การปรับเปลี่ยนตนเองของบุคลากร มี
สถานะเป็น “พนักงาน” มิได้เป็นข้าราชการ มี 2 ประการ 
คือ 1. สวัสดิการพนักงานอาจแตกต่างจากสวัสดิการของ
ข้าราชการ เช่น ไม่คลอบคลุมต่อครอบครัวพนักงาน ขึ้นอยู่
ก ับนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละ
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มหาวิทยาลัย และ 2. บุคลากรรับการประเมิน ผลงานอย่าง
เข้มข้น มีสัญญาจ้างจำกัดระยะเวลาในระยะแรกของการ
เป็นพนักงาน มีระบบการบริหารงานบุคคล คือ ระบบ
พนักงานและระบบข้าราชการ การบริหารงานจะมีความ
ยุ่งยาก เกิดอุปสรรคในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความมี
ประสิทธิภาพและความเป็นเลิศ 

3) ปัญหาธรรมาภิบาล การบริหารจัดการ
เหมือนการให้อำนาจและสิทธิ ์ในการจัดการตนเอง การ
บริหารอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีระบบการตรวจสอบที่ด ี
ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงาน แต่หากบริหาร
จัดการอย่างขาดหลักธรรมาภิบาล ให้อิสระในการบริหาร
จัดการ การตัดสินใจก็เหมือนการให้อำนาจและสิทธ์ไปใช้
ในทางที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดปัญหาภายในองค์กร ปัญหาต่อ
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งผู้เรียนในมหาวิทยาลัย รัฐต้องใช้
โอกาสที่มีปรับเงื ่อนไขการดำเนินงานให้สะดวก คล่องตัว
มากข ึ ้น การบร ิหารจ ัดการท ั ้งส ่วนของว ิชาการ การ
ดำเนินงานอื ่นๆ มุ ่งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่าง
ย่ังยืน (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, หน้า. ก-ณ) 
 องค ์ ก รสมร รถนะช ั ้ น ส ู ง  กา รตอบแทน
ผู้รับบริการ ภารกิจและการทำงานมุ่งผลลัพธ์มีหลักการ
บริหารจัดการที่ดี มหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้นำ นำหน้าการใช้
ธรรมาภิบาลสำหรับการบริหารจัดการ ชี้แนะสังคม คุณภาพ
ส ังคมไทยค ่อนข ้างต ่ำกว ่ามาตรฐานในหลายๆ ด ้าน 
โดยเฉพาะในเรื่องบริหารจัดการต้องมีธรรมาภิบาล ตั้งแต่
การวางนโยบาย ระดับบริหารจัดการ จนกระทั่งระดับย่อย 
ระดับท้องถิ่น ระดับครอบครัว ต้องใช้หลักธรรมาภิบาลใน
ทุกระดับ ความรู้สึก ความรับผิดชอบ ให้เข้าใจว่าธรรมาภิบาล
มีความจำเป็นกับสังคมอย่างไร สังคมมีธรรมาภิบาล ความ
ขัดแย้งทางสังคมจะลดลงไป การบริหารและธรรมาภิบาล 
ในมหาวิทยาลัยเก่ียวกับหลักสูตรและการสอน สถาบันอุดมศึกษา
ควรสร้างหลักสูตรเพื่อให้เกิดลักษณะเฉพาะ มีความพร้อม
คณาจารย์ที ่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพทางวิชาการและ
คุณภาพ นิสิต นักศึกษาร่วมมือนายกสภามหาวิทยาลัยกับ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ต้องมีทิศทางร่วมกัน การกำกับดูแล
ระบบอุดมศึกษา กพอ. สกอ. การประสานความร่วมมือ 
เพื ่อให้ประเด็นเรื ่องบุคลากรและหลักสูตรไปในทิศทาง
เดียวกัน แผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (ระยะที่ 2) 
ควรมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน
เป ็นระยะๆ  ท ุกมหาว ิทยาล ัยควรม ีการจ ัดทำแผน
มหาวิทยาลัยให้มีความสอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนา
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (ระยะที่ 2 ) คุณภาพการเรียน
การสอน อาจารย์รุ ่นใหม่มีความรู้ความสามารถสูง มีการ
พัฒนาคุณภาพคณาจารย์ควบคู่ไปด้วย คณาจารย์ส่วนใหญ่

ไม่มีลักษณะเป็นนักธุรกิจและขาดแนวคิด มหาวิทยาลัย 
ควรชักชวนภาคอุตสาหกรรมเข้ามาร่วม ชวนเอกชนเข้า
มาร่วมทำวิจัยด้วย ภาพรวมมหาวิทยาลัย 2 ลักษณะ คือ 
มหาวิทยาลัยเปิดสอนทุกสาขา และมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 
ควรแบ่งพื้นที่กันสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ และด้าน
โครงสร้าง ให้ความสำคัญกับกรรมการสรรหา คัดเลือก
บุคคลมาเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา 
สร้างคุณภาพกับสภาไม่ใช้ระบบเล่นพรรคเล่นพวกในการ 
ต ั ้งบอร ์ด หน่วยงานระด ับกลาง ควรเป ็นผ ู ้ม ีความร ู ้
ความสามารถด้านการบริหาร มีการเสนอให้ลดจำนวนฝ่าย
บริหาร อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยลง (สถาบันคลังสมอง
ของชาติ, 2552, หน้า.10-15) นอกจากนี้ วิจารณ์ พาณิช 
(2552, หน้า.14) ยังระบุอีกว่า อุปสรรคมหาวิทยาลัยใน
กำกับของรัฐ มีปัญหาเรื่องงบประมาณและบุคลากร การถูก
ตรวจสอบด้วยมาตรการและวิธีการเดิมของรัฐ พ.ร.บ. สภา
วิชาการมีความเทอะทะ นโยบายรัฐไม่ให้ความสำคัญในเรื่อง
การศึกษาอย่างจริงจัง มีการแทรกแซงจากทางการเมือง 
เช่น ระบบการให้ทุนการศึกษา  
 ดังนั้นหากสามารถพัฒนาแบบจำลองการบริหาร
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐด้วยหลักธรรมาภิบาล ที่มีความ
เป็นอิสระและมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ทั้งเรื่อง
ของการจัดการบริหารงานบุคคล การงบประมาณและ
ทรัพย์สิน การบริหารงานวิชาการ ซึ่งมีกฎระเบียบที่กำหนด
โดยมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายใน เป็น
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่ด ีมีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับ
ของบุคคลทั่วไป เป็นที่ยอมรับของสังคม และผลิตบัณฑิต
สนองความต้องการของตลาด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ปรับใช้ในประเทศชาติต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับ
ของรัฐด้วยหลักธรรมาภิบาล ด้านการบริหารบุคคล บริหาร
งบประมาณและทรัพย์สิน และการบริหารวิชาการ 

2. เพ่ือพัฒนาแบบจำลองการบริหารมหาวิทยาลัย
ในกำกับของรัฐด้วยหลักธรรมาภิบาล ด้านการบริหารบุคคล 
บริหารงบประมาณและทรัพย์สิน และการบริหารวิชาการ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ  
 แบบจำลอง (model) หมายถึง การแสดงสิ่งที่
เป็นความคิด ผ่านทางข้อความ ภาพวาด การปฏิบัติ ให้ผู้อื่น
ได ้เข ้าใจถ ึงประเด ็นหัวข ้อที ่ต ้องการอธ ิบายความคิด
หลากหลายที ่ช ัดเจนเป็นรูปธรรม เช่น การปฏิบัต ิของ
ผู้บริหารในการบริหารมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 
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มหาวิทยาลัย และ 2. บุคลากรรับการประเมิน ผลงานอย่าง
เข้มข้น มีสัญญาจ้างจำกัดระยะเวลาในระยะแรกของการ
เป็นพนักงาน มีระบบการบริหารงานบุคคล คือ ระบบ
พนักงานและระบบข้าราชการ การบริหารงานจะมีความ
ยุ่งยาก เกิดอุปสรรคในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความมี
ประสิทธิภาพและความเป็นเลิศ 

3) ปัญหาธรรมาภิบาล การบริหารจัดการ
เหมือนการให้อำนาจและสิทธิ ์ในการจัดการตนเอง การ
บริหารอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีระบบการตรวจสอบที่ด ี
ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงาน แต่หากบริหาร
จัดการอย่างขาดหลักธรรมาภิบาล ให้อิสระในการบริหาร
จัดการ การตัดสินใจก็เหมือนการให้อำนาจและสิทธ์ไปใช้
ในทางที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดปัญหาภายในองค์กร ปัญหาต่อ
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งผู้เรียนในมหาวิทยาลัย รัฐต้องใช้
โอกาสที่มีปรับเงื ่อนไขการดำเนินงานให้สะดวก คล่องตัว
มากข ึ ้น การบร ิหารจ ัดการท ั ้งส ่วนของว ิชาการ การ
ดำเนินงานอื ่นๆ มุ ่งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่าง
ย่ังยืน (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, หน้า. ก-ณ) 
 องค ์ ก รสมร รถนะช ั ้ น ส ู ง  กา รตอบแทน
ผู้รับบริการ ภารกิจและการทำงานมุ่งผลลัพธ์มีหลักการ
บริหารจัดการที่ดี มหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้นำ นำหน้าการใช้
ธรรมาภิบาลสำหรับการบริหารจัดการ ชี้แนะสังคม คุณภาพ
ส ังคมไทยค ่อนข ้างต ่ำกว ่ามาตรฐานในหลายๆ ด ้าน 
โดยเฉพาะในเรื่องบริหารจัดการต้องมีธรรมาภิบาล ตั้งแต่
การวางนโยบาย ระดับบริหารจัดการ จนกระทั่งระดับย่อย 
ระดับท้องถิ่น ระดับครอบครัว ต้องใช้หลักธรรมาภิบาลใน
ทุกระดับ ความรู้สึก ความรับผิดชอบ ให้เข้าใจว่าธรรมาภิบาล
มีความจำเป็นกับสังคมอย่างไร สังคมมีธรรมาภิบาล ความ
ขัดแย้งทางสังคมจะลดลงไป การบริหารและธรรมาภิบาล 
ในมหาวิทยาลัยเก่ียวกับหลักสูตรและการสอน สถาบันอุดมศึกษา
ควรสร้างหลักสูตรเพื่อให้เกิดลักษณะเฉพาะ มีความพร้อม
คณาจารย์ที ่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพทางวิชาการและ
คุณภาพ นิสิต นักศึกษาร่วมมือนายกสภามหาวิทยาลัยกับ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ต้องมีทิศทางร่วมกัน การกำกับดูแล
ระบบอุดมศึกษา กพอ. สกอ. การประสานความร่วมมือ 
เพื ่อให้ประเด็นเรื ่องบุคลากรและหลักสูตรไปในทิศทาง
เดียวกัน แผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (ระยะที่ 2) 
ควรมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน
เป ็นระยะๆ  ท ุกมหาว ิทยาล ัยควรม ีการจ ัดทำแผน
มหาวิทยาลัยให้มีความสอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนา
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (ระยะที่ 2 ) คุณภาพการเรียน
การสอน อาจารย์รุ ่นใหม่มีความรู้ความสามารถสูง มีการ
พัฒนาคุณภาพคณาจารย์ควบคู่ไปด้วย คณาจารย์ส่วนใหญ่

ไม่มีลักษณะเป็นนักธุรกิจและขาดแนวคิด มหาวิทยาลัย 
ควรชักชวนภาคอุตสาหกรรมเข้ามาร่วม ชวนเอกชนเข้า
มาร่วมทำวิจัยด้วย ภาพรวมมหาวิทยาลัย 2 ลักษณะ คือ 
มหาวิทยาลัยเปิดสอนทุกสาขา และมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 
ควรแบ่งพื้นที่กันสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ และด้าน
โครงสร้าง ให้ความสำคัญกับกรรมการสรรหา คัดเลือก
บุคคลมาเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา 
สร้างคุณภาพกับสภาไม่ใช้ระบบเล่นพรรคเล่นพวกในการ 
ต ั ้งบอร ์ด หน่วยงานระด ับกลาง ควรเป ็นผ ู ้ม ีความร ู ้
ความสามารถด้านการบริหาร มีการเสนอให้ลดจำนวนฝ่าย
บริหาร อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยลง (สถาบันคลังสมอง
ของชาติ, 2552, หน้า.10-15) นอกจากนี้ วิจารณ์ พาณิช 
(2552, หน้า.14) ยังระบุอีกว่า อุปสรรคมหาวิทยาลัยใน
กำกับของรัฐ มีปัญหาเรื่องงบประมาณและบุคลากร การถูก
ตรวจสอบด้วยมาตรการและวิธีการเดิมของรัฐ พ.ร.บ. สภา
วิชาการมีความเทอะทะ นโยบายรัฐไม่ให้ความสำคัญในเรื่อง
การศึกษาอย่างจริงจัง มีการแทรกแซงจากทางการเมือง 
เช่น ระบบการให้ทุนการศึกษา  
 ดังนั้นหากสามารถพัฒนาแบบจำลองการบริหาร
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐด้วยหลักธรรมาภิบาล ที่มีความ
เป็นอิสระและมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ทั้งเรื่อง
ของการจัดการบริหารงานบุคคล การงบประมาณและ
ทรัพย์สิน การบริหารงานวิชาการ ซึ่งมีกฎระเบียบที่กำหนด
โดยมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายใน เป็น
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่ด ีมีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับ
ของบุคคลทั่วไป เป็นที่ยอมรับของสังคม และผลิตบัณฑิต
สนองความต้องการของตลาด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ปรับใช้ในประเทศชาติต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับ
ของรัฐด้วยหลักธรรมาภิบาล ด้านการบริหารบุคคล บริหาร
งบประมาณและทรัพย์สิน และการบริหารวิชาการ 

2. เพ่ือพัฒนาแบบจำลองการบริหารมหาวิทยาลัย
ในกำกับของรัฐด้วยหลักธรรมาภิบาล ด้านการบริหารบุคคล 
บริหารงบประมาณและทรัพย์สิน และการบริหารวิชาการ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ  
 แบบจำลอง (model) หมายถึง การแสดงสิ่งที่
เป็นความคิด ผ่านทางข้อความ ภาพวาด การปฏิบัติ ให้ผู้อื่น
ได ้เข ้าใจถ ึงประเด ็นหัวข ้อที ่ต ้องการอธ ิบายความคิด
หลากหลายที ่ช ัดเจนเป็นรูปธรรม เช่น การปฏิบัต ิของ
ผู้บริหารในการบริหารมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 การพัฒนาแบบจำลองมหาวิทยาลัยในกำกับ
ของรัฐ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงแบบจำลอง
ของการบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่มีอยู่เดิม ให้
เกิดความเข้าใจง่ายและมีขั้นตอนการปฏิบัติด้วยหลักธรร
มาภิบาลที่ดีขึ้นจนเป็นที่พึงพอใจ  
 มหาว ิทยาล ัยในกำก ับของร ัฐ  หมายถ ึ ง 
มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาตามมาตรา 19 มาตรา 36 และ
มาตรา 60 ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และมีแก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2545 และ
มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 ตามพระราชบัญญัติ
การบริหารส่วนงานภายในของสถานอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 
ผู ้ว ิจัยได้เลือกศึกษาทั ้งสิ ้นรวม 12 มหาวิทยาลัย ได้แก  ่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ีพระจอมเกล ้าพระนครเหนือ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยพะเยา 
มหาว ิทยาล ัยสวนด ุส ิต มหาว ิทยาล ัยท ักษ ิณ  ทั ้ง 12 
มหาวิทยาลัยได้เข้ามาในระบบกำกับของรัฐ 4 ปีขึ้นไป 
 การบริหาร หมายถึง การบริหารงานบุคคล การ
บริหารงบประมาณและทรัพย์ส ิน และการบริหารงาน
วิชาการ ตามหลักการบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 
ซึ่งใช้หลักการบริหารจัดการที่ดี Good  Governance ของ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560) มีรายละเอียด
ดังนี้ 
  การบริหารงานบุคคล หมายถึง การสรรหา 
การบรรจุแต่งตั้ง การพ้นจากตำแหน่ง การได้รับสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ เงินเดือนและค่าตอบแทน การวางแผน
กำลังคน การพัฒนาบุคลากร 
  การบร ิหารงบประมาณและทร ัพย ์ส ิน 
หมายถึง การกำหนดระบบบริหารการเงิน การงบประมาณ
และทรัพย์สิน หมายถึงการวางแผน จัดหา จัดสรรและการ
ใช้ทรัพยากร กำหนดระเบียบ วิธีการ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
ในการจัดการและใช้ทรัพยากรทั้งงบประมาณแผ่นดินและ
รายได้จากแหล่งต่าง ๆ 
  การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การ
บริหารการพัฒนาหลักสูตร การจัดตั้ง ยุบเลิก หน่วยงาน     
การพัฒนากระบวนการวิจัย และการสร้างองค์ความรู้ใหม่
ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ทางวิชาการ เพื่อการผลิตผลงาน
และบริหารทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการทาง
สังคม 
  ธรรมาภ ิบาล หมายถ ึง ระเบ ียบสำน ัก
นายกร ัฐมนตร ี ว ่าด ้วยการสร ้างระบบบริหารก ิจการ

บ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542  แนวคิดหลักธรรมาภิ
บ า ล ขอ ง  UNESCAP (United Nations Economic and 
Social Commission for Asia and the Pacific) แนวค ิด
เก ี ่ยวก ับองค ์ประกอบการบร ิหารบ ้านเม ืองท ี ่ด ีของ
กระทรวงมหาดไทย และหลักธรรมาภิบาลของธนาคารเพื่อ
พ ัฒนาเอเช ีย  หร ือ  ADB (Asian Development Bank) 
ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้ได้มาซึ่งธรรมาภิบาล
ที่ใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จำนวน 11 
องค์ประกอบด้วย ดังนี้ 

1 .  การม ี ส ่ วนร ่ วม  (Participatory) 
หมายถึง การบริหารจัดการโดยอาจารย์และบุคลากรทุก
ระดับในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในแต่ละระดับของงานใน
ความรับผิดชอบแสดงงานของตนเอง การจัดการในการ
ปฏิบัติงาน ตัดสินใจคิดเห็น โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด
ร่วมกันขององค์กรจากภายในและภายนอกองค์กร 

2. นิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง 
การบริหารโดยใช้กฎ ระเบียบอย่างเที่ยงตรง เป็นธรรมต่อ
ทุกฝ่าย พอสมควรแก่เหตุ มีการแบ่งแยกอำนาจและถ่วงดุล
อำนาจ เหมาะสมกับสถานการณ์ 

3 .  ความ โปร ่ ง ใส  (Transparency) 
หมายถึง กระบวนการทำงานที่มีการเปิดเผยข่าวสารต่าง ๆ  
ตรงกับข้อเท็จจริงขององค์กร ที่มาของเงินตรวจสอบได้ โดย
มีการแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ชัดเจน เช่น สิทธิ์ต่าง ๆ การอนุมัติ
ต่าง ๆ การกำกับตรวจสอบ การเดินเรื ่องบุคลากร การ
ติดตามและตรวจสอบการทำงาน การทำรายงานเรื ่อง
การเงิน การประเมินผลในการบริหารจัดการและในระดับ
ต่าง ๆ การเรียนการสอน 

4. ความรับผิดชอบ (Responsiveness) 
หมายถงึ กระบวนการทำงานทีต่ระหนกัในสทิธแิละหนา้ทีใ่น
ความร่วมมือ ความรับผิดชอบต่อสาธารณชน มหาวิทยาลัย
และมีมาตรฐานในการทำงาน ทนต่อการเปลี่ยนแปลง 

5 .  คว ามสอดคล ้ อ ง  (Consensus 
Oriented) หมายถึง การกำหนดจุดสนใจและความต้องการ
ที่สอดคล้องต้องกันของสังคมมาเป็นข้อปฏิบัติเพื่อลดความ
ขัดแย้ง โดยการเรียนรู้วัฒนธรรมของสังคมมหาวิทยาลัย 

6 .  ค ว า ม เ ส ม อภ า ค  (Equity and 
Inclusiveness) หมายถ ึง การกระจายการพ ัฒนาและ
ประโยชน ์ ต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยต้องจัดวางโดยการไม่เลือก
ปฏิบัติ รวมทั้งการมีระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

7. การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(Effectiveness and Efficiency) หมายถ ึ ง  การจ ัดการ
ทรัพยากรที ่มีอยู ่อย่างได้ประโยชน์สูงสุด รวมทั ้งการใช้
อำนาจจากระดับสูงสุดสู่ระดับปฏิบัติ จัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการ บริหารอย่างมี



 วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2563

76

กลยุทธ์ และมีแผนงานในการใช้งบประมาณ คน และการ
ประเมินผลงานตามที่ได้กำหนดไว้ 

8. การมีส่วนรับผิดชอบที ่อธิบายได้ 
น่าเชื ่อถือและมีกฎเกณฑ์ที ่ช ัดเจน  (Accountability) 
หมายถึง การที่มหาวิทยาลัย อาจารย์ และบุคลากรต้อง
รับผิดชอบต่อประชาชนอย่างสมเหตุสมผลตามความมุ ่ง
หมายของการจัดตั้งมหาวิทยาลัย โดยทุกฝ่ายต้องแสดงผล
การปฏิบัติงานได้ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน 

9. หลักคุณธรรม (Morality & Integrity) 
หมายถึง การยึดมั่นในความดีงาม ถูกต้อง สุจริต ยุติธรรม 
เมตตา กรุณาและเส ียสละ ซื ่อส ัตย ์ อดทน ไม ่ปกปิด
ข้อเท็จจริง ใช้แนวทางที่ถูกต้อง มีมาตรฐานในการทำงาน 
บริหารบุคลากรและป้องกันผลประโยชน์ของประชาชน 

1 0 .  ห ล ั ก ค ว า ม ค ุ ้ ม ค ่ า  ( Cost 
Effectiveness) หมายถึง การบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
โดยยึดประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัยและประเทศชาต ิ
เพื่อการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 
   11 .  ความสามารถคาดการณ ์ ได ้
(Predictability) หมายถึง การเกิดประสิทธิภาพของงานที่
เป็นผลมาจากการบริหารของมหาวิทยาลัย เช่น ตรวจสอบ 
Predictability in University การสร้างแรงจูงใจ การเรียนรู้
ในนวัตกรรมใหม่ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูป โดยใช้
สถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน CFA 
(Confirmatory Factor Analysis) เ พ ื ่ อ พ ั ฒ น า ใ ห ้ ไ ด ้
แบบจำลองการบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล 
 
สรุปผลการวิจัย  
 ผลการวิจ ัยสร ุปได้ว ่าการศึกษาการบริหาร
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐด้วยหลักธรรมาภิบาล มี 3 
องค์ประกอบ อันประกอบด้วย การบริหารบุคคล การ
บริหารงบประมาณและทรัพย์สิน และการบริหารวิชาการ 
โดยมีดัชนีองค์ประกอบในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี ้
  1. การบริหารงานบุคคล จำนวน 6 ดัชนี 

1) มหาวิทยาลัยมีเกณฑ์ชัดเจนในการ
เล ือกบุคลากรเป ็นอาจารย ์มหาว ิทยาลัยโดยคำนึงถ ึง
ประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของการศึกษา   

2) มหาวิทยาลัยมีระบบประเมินที่เห็น
ผลลัพธ์ระยะสั ้น ระยะยาว (Output and outcome) ที ่
ชัดเจน โปร่งใส ที่คณาจารย์และบุคลากรทุกคนยอมรับได้ 

3) ผู้บริหารใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ในการบังคับบัญชาอย่างเหมาะสม ชัดเจน ถูกต้องและ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการอยู่เสมอ 

4) ผู้บริหารมีนโยบายใช้การประชาสัมพันธ์
ให้นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในการให้บริการของมหาวิทยาลัย
ทุกช่องทางการสื่อสารได้เสมอ  

5) มหาวิทยาลัยให้การอุปถัมภ์ด้านทุน 
การศึกษา วิจัย การสร้างงาน การให้งานทำ เพื่อช่วยเหลือ
น ักศ ึกษา หรือสร ้างแรงจ ูงใจให ้น ักศ ึกษา และให้จ ัด
โปรแกรม หรือโครงการการศึกษาต่อเนื่องสำหรับ หรือความ
ต้องการเพื ่ออาชีพ หรือเพื ่อก ิจกรรมสังคมที ่ เล ็งเห ็น
ผลประโยชน์สุขของสังคม โดยไม่เลือกเพศ วัยและศาสนา   

6) ผู้บริหารมีการดำเนินการให้บุคลากร 
นิสิต นักศึกษา มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและให้เกิด
ประโยชนส์งูสดุ รวมทัง้การพทิกัษโ์ลก เช่น มนีโยบายในการ
ปลูกฝังคุณค่าของการใช้น้ำด้วยความประหยัด ปิดไฟเมื่อ
เลิกใช้งาน ไม่ใช้ถุงพลาสติกเป็นต้น 
  2. การบริหารงบประมาณและทรัพย์สิน 
จำนวน 6 ดัชนี 

1) มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการ 
การเงินเพื่อรองรับความคล่องตัวในการบริหาร ด้วยความ
โปร่งใสและสะดวกในการตรวจสอบ 

2) มหาวิทยาลัยมีการพัฒนารวมทั ้ง
กระบวนการทำงาน เช่น การเบิกจ่าย จัดซื ้อจัดจ้างให้
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยพยายามขจัดอุปสรรค 
คำนึงถึงความสามารถในการใช้งาน (Utility) และประโยชน์
ที่แท้จริงเป็นสำคัญ 

3) มหาว ิทยาล ัยม ี ร ูปแบบ  ว ิธ ีการ 
ระเบียบ ข้อบังคับในการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยที่รัดกุม ละเอียด รอบคอบ เป็นไปตามระเบียบ 
(Rule of law) อย่างเคร ่งคร ัด ขณะเด ียวก ันก ็เอ ื ้อต ่อ
กระบวนการการบริหารของมหาวิทยาลัย  

4) มหาวิทยาลัยม ีแผนงานในการใช ้
อาคารสถานที ่ที่ดิน วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่มีอยู่อย่าง
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีคู่มือและระเบียบปฏิบัติ
ในการใช้งบประมาณ 

5) มหาวิทยาลัยมีการสร้างระบบ การ
กำกับ ติดตาม ทางงบประมาณและบัญชีอาจประกอบด้วย 
สำนักงานแผนตรวจเงินแผ่นดิน ทบวงมหาวิทยาลัย สำนัก
งบประมาณ หรือการตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ เมื่อจำเป็น
หรือมีการร้องขอ ร่วมกับสภามหาวิทยาลัย 

6) บริหารมีวิธีการและขั ้นตอนการใช้
งบประมาณอย่างประหยัด บริหารการเงินและพัสดุที่ชัดเจน
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กลยุทธ์ และมีแผนงานในการใช้งบประมาณ คน และการ
ประเมินผลงานตามที่ได้กำหนดไว้ 

8. การมีส่วนรับผิดชอบที ่อธิบายได  ้
น่าเชื ่อถือและมีกฎเกณฑ์ที ่ช ัดเจน  (Accountability) 
หมายถึง การที่มหาวิทยาลัย อาจารย์ และบุคลากรต้อง
รับผิดชอบต่อประชาชนอย่างสมเหตุสมผลตามความมุ ่ง
หมายของการจัดตั้งมหาวิทยาลัย โดยทุกฝ่ายต้องแสดงผล
การปฏิบัติงานได้ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน 

9. หลักคุณธรรม (Morality & Integrity) 
หมายถึง การยึดมั่นในความดีงาม ถูกต้อง สุจริต ยุติธรรม 
เมตตา กรุณาและเส ียสละ ซื ่อส ัตย ์ อดทน ไม ่ปกปิด
ข้อเท็จจริง ใช้แนวทางที่ถูกต้อง มีมาตรฐานในการทำงาน 
บริหารบุคลากรและป้องกันผลประโยชน์ของประชาชน 

1 0 .  ห ล ั ก ค ว า ม ค ุ ้ ม ค ่ า  ( Cost 
Effectiveness) หมายถึง การบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
โดยยึดประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัยและประเทศชาต ิ
เพื่อการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 
   11 .  ความสามารถคาดการณ ์ ได ้
(Predictability) หมายถึง การเกิดประสิทธิภาพของงานที่
เป็นผลมาจากการบริหารของมหาวิทยาลัย เช่น ตรวจสอบ 
Predictability in University การสร้างแรงจูงใจ การเรียนรู้
ในนวัตกรรมใหม่ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูป โดยใช้
สถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน CFA 
(Confirmatory Factor Analysis) เ พ ื ่ อ พ ั ฒ น า ใ ห ้ ไ ด ้
แบบจำลองการบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล 
 
สรุปผลการวิจัย  
 ผลการวิจ ัยสร ุปได้ว ่าการศึกษาการบริหาร
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐด้วยหลักธรรมาภิบาล มี 3 
องค์ประกอบ อันประกอบด้วย การบริหารบุคคล การ
บริหารงบประมาณและทรัพย์สิน และการบริหารวิชาการ 
โดยมีดัชนีองค์ประกอบในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
  1. การบริหารงานบุคคล จำนวน 6 ดัชนี 

1) มหาวิทยาลัยมีเกณฑ์ชัดเจนในการ
เล ือกบุคลากรเป ็นอาจารย ์มหาว ิทยาลัยโดยคำนึงถ ึง
ประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของการศึกษา   

2) มหาวิทยาลัยมีระบบประเมินที่เห็น
ผลลัพธ์ระยะสั ้น ระยะยาว (Output and outcome) ที ่
ชัดเจน โปร่งใส ที่คณาจารย์และบุคลากรทุกคนยอมรับได้ 

3) ผู้บริหารใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ในการบังคับบัญชาอย่างเหมาะสม ชัดเจน ถูกต้องและ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการอยู่เสมอ 

4) ผู้บริหารมีนโยบายใช้การประชาสัมพันธ์
ให้นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในการให้บริการของมหาวิทยาลัย
ทุกช่องทางการสื่อสารได้เสมอ  

5) มหาวิทยาลัยให้การอุปถัมภ์ด้านทุน 
การศึกษา วิจัย การสร้างงาน การให้งานทำ เพื่อช่วยเหลือ
น ักศ ึกษา หรือสร ้างแรงจ ูงใจให ้น ักศ ึกษา และให้จ ัด
โปรแกรม หรือโครงการการศึกษาต่อเนื่องสำหรับ หรือความ
ต้องการเพื ่ออาชีพ หรือเพื ่อก ิจกรรมสังคมที ่ เล ็งเห ็น
ผลประโยชน์สุขของสังคม โดยไม่เลือกเพศ วัยและศาสนา   

6) ผู้บริหารมีการดำเนินการให้บุคลากร 
นิสิต นักศึกษา มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและให้เกิด
ประโยชนส์งูสดุ รวมทัง้การพทิกัษโ์ลก เช่น มนีโยบายในการ
ปลูกฝังคุณค่าของการใช้น้ำด้วยความประหยัด ปิดไฟเมื่อ
เลิกใช้งาน ไม่ใช้ถุงพลาสติกเป็นต้น 
  2. การบริหารงบประมาณและทรัพย์สิน 
จำนวน 6 ดัชนี 

1) มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการ 
การเงินเพื่อรองรับความคล่องตัวในการบริหาร ด้วยความ
โปร่งใสและสะดวกในการตรวจสอบ 

2) มหาวิทยาลัยมีการพัฒนารวมทั ้ง
กระบวนการทำงาน เช่น การเบิกจ่าย จัดซื ้อจัดจ้างให้
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยพยายามขจัดอุปสรรค 
คำนึงถึงความสามารถในการใช้งาน (Utility) และประโยชน์
ที่แท้จริงเป็นสำคัญ 

3) มหาว ิทยาล ัยม ี ร ูปแบบ  ว ิธ ีการ 
ระเบียบ ข้อบังคับในการใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยที่รัดกุม ละเอียด รอบคอบ เป็นไปตามระเบียบ 
(Rule of law) อย่างเคร ่งคร ัด ขณะเด ียวก ันก ็เอ ื ้อต ่อ
กระบวนการการบริหารของมหาวิทยาลัย  

4) มหาวิทยาลัยม ีแผนงานในการใช ้
อาคารสถานที ่ที่ดิน วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่มีอยู่อย่าง
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีคู่มือและระเบียบปฏิบัติ
ในการใช้งบประมาณ 

5) มหาวิทยาลัยมีการสร้างระบบ การ
กำกับ ติดตาม ทางงบประมาณและบัญชีอาจประกอบด้วย 
สำนักงานแผนตรวจเงินแผ่นดิน ทบวงมหาวิทยาลัย สำนัก
งบประมาณ หรือการตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ เมื่อจำเป็น
หรือมีการร้องขอ ร่วมกับสภามหาวิทยาลัย 

6) บริหารมีวิธีการและขั ้นตอนการใช้
งบประมาณอย่างประหยัด บริหารการเงินและพัสดุที่ชัดเจน

และรัดกุม เป็นระบบที่ชัดเจน สามารถชี้แจงได้ และมีการ
ควบคุมการใช้ทรัพยากรวัสดุอุปกรณ ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่มหาวิทยาลัย 
  3. การบริหารงานวิชาการ จำนวน 6 ดัชนี 

1) มีระบบการบริหารงานวิชาการที ่
ชัดเจน ประสมประสานการสร้างผลงานวิชาการมีการสร้าง
งานประจำที ่มีศักยภาพทางวิชาการโดยสัมพันธ์กับการ
เสวนา การวิจัยที่สัมพันธ์กันอย่างเป็นมืออาชีพ 

2) มหาวิทยาลัยพัฒนาในตำแหน่งงาน
วิชาการต่าง ๆ ให้กว้างขวางและเป็นธรรมในด้านวิชาชีพ
และค่าตอบแทน 

3) มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ด้านการวิจัย
และนวัตกรรม เพื ่อนำทางการสร้างผลงานเตรียมเข้าสู ่
มหาวิทยาลัยระดับโลก 

4) ม ีการกำหนดภาระงานสำหร ับ
ข้าราชการ พนักงาน บุคลากรทางการศึกษาที่กำหนดเกณฑ์
การเลื่อนตำแหน่งและคุณวุฒิทางวิชาการแต่ละศาสตร์ที่
ชัดเจนและยุติธรรมโดยมีโครงสร้างและกลไกของระบบ
สอดคล ้ อ งก ับหล ั กความร ับผ ิ ดชอบและน ิต ิ ธ รรม 
(Responsiveness and rule of law) 

5) การกำหนดเกณฑ์ให้มีการเลื่อนวิทย
ฐานะที่ชัดเจน โปร่งใสและเป็นธรรมและมาจากข้อตกลง
ร่วมกันของผู้เกี่ยวข้อง 

6) มหาวิทยาลัยเน้นการบริหารวิชาการ
ที่ใช้ฐานความรู้และการวิจัย (knowledge and researen 
base) ของมหาวิทยาลัย 
  4. การพ ัฒนาแบบจำลองการบร ิหาร
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐด้วยหลักธรรมาภิบาล ด้าน
การบริหารบุคคล บริหารงบประมาณและทรัพย์สิน และ
การบริหารวิชาการ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  
   1) วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการวิจัยได้ดัง

ตารางที่ 22 มีรายละเอียดสรุป ดังนี้ ค่า  2c  ค่าเท่ากับ 

617.150** ค่าดัชนี RMSEA เท่ากับ 0.078 ค่าดัชนี CFI มี
ค่าเท่ากับ 0.962 ค่าดัชนี TLI มีค่าเท่ากับ 0.952 ค่าดัชนี 
SRMR มีค ่าเท ่าก ับ 0.032 ผลการประเม ินแบบจำลอง

ดังกล่าวแม้จะพบว่าค่า 2c จะมีนัยสำคัญทางสถิติซึ ่ง

อาจจะบอกให้ทราบว่าโมเดลสมมติฐานไม่สอดคล้องกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ แต่เนื่องจากค่าสถิติทดสอบ 2c  มักจะ

มีความอ่อนไหวกับขนาดตัวอย่างและมักจะมีนัยสำคัญเสมอ
เมื่อขนาดตัวอย่างมากขึ้นทั้ง ๆ ที่แบบจำลองสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ก็ตาม (Byrne 2010, p. 68) ดังนั ้นใน
การพ ิจารณาความสอดคล ้องของแบบจำลองจ ึงควร
พิจารณาดัชนีต ัวอ ื ่น ๆ ประกอบด้วย (Hair Jr., et al., 

2015, p. 630) ผลจากการพิจารณาดัชนีตัวอื่น ๆ พบว่าทุก
ตัวชี้ให้เห็นว่าแบบจำลองสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
   2) การใช้กลยุทธ์วิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบคำถามดังกล่าวเรา
สามารถใช้ข้อมูลในตาราง schmid & Leiman โดยในสดมภ์ 
D คือ ความแปรปรวนของตัวแปร สังเกตที่สามารถอธิบาย
ได้โดยองค์ประกอบลำดับที่ 2 ในช่องสดมภ์ G คือ ความ
แปรปรวนของตัวแปร สังเกตที ่สามารถอธิบายได้โดย
องค์ประกอบลำดับที ่ 1 และในช่องสดมภ์ H คือความ
แปรปรวนที่เหลือจากการอธิบายของทั้งองค์ประกอบที่ 1 
และองค์ประกอบที่ 2 เป็นที่น่าสังเกตว่า ค่าของตัวเลขทั้ง 3 
ช่องนี้เมื่อรวมกันแล้วจะเท่ากับ 1 ของแต่ละตัวแปรสังเกต 
ในการแปลผลก็จะแปรผลไปทีละตัวแปรดัชนี แสดงว่า
แบบจำลองการบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็น
อย่างด ี 
 
อภิปรายผล 
 1. ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ดัชนีของตัวแปรองค์ประกอบภายในมีค่าต่ำสุดเท่ากับ 
0.127** (y11 y1) , 0.171** (y10 y5) , 0.178** (y7 y6) , 
0.184** (y12 y1) , 0.185** (y10 y6) และ 0.188** (y15 
y8) ตามลำดับ คือด้านการบริหารงานบุคคล ดัชนี y1-y6 มี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.724* ถึง  0.814* 
ด้านการบริหารงบประมาณและทรัพย์สิน ดัชนี y7-y12 มี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.713* ถึง  0.789* 
ด้านการบริหารงานวิชาการ ดัชน ีy13-y18 มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.723* ถึง  0.796* 
 2. ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรประกอบของ
แบบจำลองการบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล ด้านการบริหารงานบุคคล ผลรวมเฉลี่ยแต่ละ
องค์ประกอบมีค่าความสัมพันธ์กัน และมีความสัมพันธ์กันใน
ระดับที่สูง ซึ่งเมื่อมีความสัมพันธ์กันสูงจึงบ่งบอกว่าตัวแปร 
y1 y2 y3 y4 y5 y6 มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญที่ .05 
และค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรประกอบมีความสัมพันธ์
กันในระดับที่ต่ำถึงต่ำมาก ซึ่งเมื่อมีความสัมพันธ์กันต่ำจึงบ่ง
บอกว่าตัวแปร y1-y6 มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญที่ .00 
ถึง .049 อยู่ระหว่าง 0.127** ถึง 0.319** 
 3. ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรประกอบของ
แบบจำลองการบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล ด้านการบริหารงานบุคคล ผลรวมเฉลี่ยแต่ละ
องค์ประกอบมีค่าความสัมพันธ์กัน และมีความสัมพันธ์กันใน
ระดับที่สูง ซึ่งเมื่อมีความสัมพันธ์กันสูงจึงบ่งบอกว่าตัวแปร 
y7 y8 y9 y10 y11 y12 มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญที่ 
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.05 และค ่ าสหส ัมพ ันธ ์ ระหว ่ างต ั วแปรประกอบม ี
ความส ัมพ ันธ ์ก ันในระด ับท ี ่ต ่ำถ ึงต ่ำมาก  ซ ึ ่ ง เม ื ่อม ี
ความส ัมพ ันธ ์ก ันต ่ำจ ึ งบ ่งบอกว ่าต ัวแปร  y7-y12 ม ี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญที่ .00 ถึง .049 อยู่ระหว่าง 
0.127** ถึง 0.334** 
 4. ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรประกอบของ
แบบจำลองการบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล ด้านการบริหารงานบุคคล ผลรวมเฉลี่ยแต่ละ
องค์ประกอบมีค่าความสัมพันธ์กัน และมีความสัมพันธ์กันใน
ระดับที่สูง ซึ่งเมื่อมีความสัมพันธ์กันสูงจึงบ่งบอกว่าตัวแปร 
y13 y14 y15 y16 y17 y18 ม ี ค ว า มส ั มพ ั น ธ ์ อ ย ่ า ง ม ี
นัยสำคัญที่ .05 และค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรประกอบมี
ความส ัมพ ันธ ์ก ันในระด ับท ี ่ต ่ำถ ึงต ่ำมาก  ซ ึ ่ ง เม ื ่อม ี
ความส ัมพ ันธ ์ก ันต ่ำจ ึงบ ่งบอกว ่าต ัวแปร y13-y18 มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญที่ .00 ถึง .049 อยู่ระหว่าง 
0.188** ถึง 0.334**  
  5. สรุปค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรแบบจำลองการ
บริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐด้วยหลักธรรมาภิบาลมี
ความสัมพันธ์ที่ไม่แตกต่างกัน ค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญ และ 
ความเที่ยงตรงเชิงลู่เข้า สามารถวัดความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ได้จริงความเที่ยงตรงเชิงจำแนก Discriminant validity มี
ความเที่ยงตรงเชิงจำแนก เนื่องจากพบว่าค่า AVE มีค่าน้อย
กว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบยกกำลัง
สอง ก็จะแสดงให้เห็นว่าโมเดลมีความเที่ยงตรงเชิงจำแนก
การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณและทรัพย์สิน 
การบริหารงานวิชาการมีความคงเส้นคงวา เมื่อดูจากค่า CR 

เทียบกับค่า α- coefficient การพัฒนาแบบจำลองการ
บริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐด้วยหลักธรรมาภิบาล 
หมายถึง การพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วจากปรากฏการณ์
จริง องค์ความรู้ได้มาจาก 2 แหล่ง คือ 1. องค์ความรู้จาก
เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ทฤษฎี บทความ แนวความคิด
ต่าง ๆ การพัฒนาก็เขียนขึ้นมาเหมือนกับปรากฏการณ์หรือ
สิ่งที่เป็นจริง เป็นปรากฏการณ์ที่มีอยู่แล้ว แต่กำลังจะไป
สร้างตัวแทนเพื่อให้มาอยู่ในกระดาษ 2. องค์ความรู้จากคน 
คือได้มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้บริหาร และนำมา
จัดทำรูปแบบ แบบจำลองหรือรูปแบบคือตัวแทน ตัว
แทนที่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริง ตัวแทนที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ 
ตัวแทนที ่เกิดจากปรากฏการณ์จริง เพื ่อแสดงหลักฐาน
ออกมาให้ปรากฏ ยกตัวอย่างเช่น โมเดลบ้าน แบบจำลอง
บ้าน สมการคณิตศาสตร์ ไดรอแกรม ชาร์ต แผนภูมิ เป็น
การจำลองให้เสมือนจริง แต่ก ็ไม่ใช ่ว ่าจะสร้างเหมือน
แบบจำลองนั้นเสมอไป เหมือนโมเดลบ้านเอามาตั้งโชว์ ก็ใช่
ว่าจะนำบ้านมาตั้งได้เลย ก็จะต้องจัดทำโมเดลเสมือนจริงมา
ตั้งวางให้ดู เมื่อทำเสร็จออกมาก็ไม่รู้ว่าจะเหมือนในโมเดล

ไหม หรือผิดแปลกออกไปจากโมเดลก็ได้ จริงไหมที่เป็น
ตัวแทนของปรากฏการณ์นั ้น อธิบายกับกลุ ่มตัวอย่าง
เหมือนกันหรือคล้ายกันได้หรือไม่  
 การพัฒนาแบบจำลองการบริหารมหาวิทยาลัย
ในกำกับของรัฐด้วยหลักธรรมาภิบาล ในที่นี ้คือวัดการ
บริหาร ที่ใช้วัดธรรมาภิบาลในการบริหารมหาวิทยาลัยใน
กำกับของรัฐ สมมุติว ัด 100 ครั ้ง ค่าความเชื ่อมั ่นก็จะ
เหมือนเดิม มีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้ วัดได้จริงอย่างคงเส้น
คงวาเมื่อได้องค์ความรู้มาแล้วก็นำองค์ความรู้ทั ้งหมดมา
จัดทำแบบทดสอบรายข้อ จากนั ้นเมื ่อได้แล้วก็นำไปให้
อาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะ แก้ไขปรับปรุง จัดส่งให้กับ
ผู ้เชี ่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน ตรวจสอบ แก้ไข ให้คะแนน
แบบทดสอบรายข้อในรูปของ IOC จากนั้นนำไปทดลองใช้
ก ับกลุ ่มตัวอย่าง จำนวน 2 มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และหาค่าอำนาจ
จำแนกแยกออกมาว่าข้อไหนดีเก็บไว้ ข้อไหนไม่ดีก็ตัด
ออกไป หรือเก็บไว้ทุกข้อและแยกออกมาว่าข้อไหนที่มีค่า
อำนาจจำแนกสูงส ุดแยกออกมาเป ็นต ัวแทนในแต่ละ
องค์ประกอบ เพื ่อใช้จัดทำรูปแบบหรือแบบจำลองการ
บริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  
 ในงานวิจัยนี้ผู ้วิจัยเก็บข้อคำถามไว้ทุกข้อและ
เลือกข้อที่มีค่าอำนาจจำแนกที่สูงมาเป็นตัวแทนในแต่ละ
องค์ประกอบ โดยใช้องค์ประกอบละ 6 ข้อมาเป็นตัวแทน
สร้างแบบจำลองนำแบบทดสอบรายข้อที่เป็นตัวแทนในแต่
ละองค์ประกอบมาพัฒนารูปแบบสมมุติฐาน ตรวจสอบกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ และรันดูในโปรแกรม Mplus ว่าข้อมูล
ฟิตไหม (มีความกลมกลืนหรือไม่มีความกลมกลืน)เมื่อไม่มี
ความกลมกลืนก็จะต้องนำไปปรับค่า MI (Modification 
Indices) เมื ่อปรับค่าจนโมเดลฟิตแล้ว(มีความกลมกลืน) 
เรียบร้อยแล้ว นำมาวัดในเรื่องของความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
Content Validity ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา สามารถวัดได้
จาก 2 แหล่งข ้อม ูล คือ แหล่งข ้อม ูลที ่ 1 วัดได ้จาก
ผู้เชี่ยวชาญที่ให้คะแนนข้อคำถามรายข้อ เป็นคะแนน IOC 
แหล่งข้อมูลที ่ 2 วัดได้จาก Convergent Validity ความ
เที่ยงตรงเชิงลู่เข้า ยืนยันจากแบบสอบถามที่ผู้วิจัยนำไปเก็บ
ข้อมูลจาก 7 มหาวิทยาลัย หรือดูจากค่า P-value ค่าจะอยู่
ท ี ่ P<=.05 สรุปแบบจำลองการบริหารมหาวิทยาลัยใน
กำกับของรัฐด้วยหลักธรรมาภิบาล มีความเที ่ยงตรงเชิง
เนื้อหา นำมาวัดความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง Construct 
validity สามารถวัดได้จาก 2 แหล่งข้อมูล คือ ความเที่ยงตรง
เชิงจำแนก Discriminant validity และค่า AVE โมเดลที ่
พัฒนาขึ้นมานี้เป็นตัวแทนปรากฏการณ์จริงที่เราอยากจะ
ทราบธรรมาภิบาลกับการบริหารที่เป็นตัวแทนปรากฏการณ์
ได้จริง องค์ประกอบทั้ง 3 องค์ประกอบมีมิติที่ไม่สัมพันธ์กัน 
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.05 และค ่ าสหส ัมพ ันธ ์ ระหว ่ างต ั วแปรประกอบม ี
ความส ัมพ ันธ ์ก ันในระด ับท ี ่ต ่ำถ ึงต ่ำมาก  ซ ึ ่ ง เม ื ่อม ี
ความส ัมพ ันธ ์ก ันต ่ำจ ึ งบ ่งบอกว ่าต ัวแปร  y7-y12 ม ี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญที่ .00 ถึง .049 อยู่ระหว่าง 
0.127** ถึง 0.334** 
 4. ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรประกอบของ
แบบจำลองการบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล ด้านการบริหารงานบุคคล ผลรวมเฉลี่ยแต่ละ
องค์ประกอบมีค่าความสัมพันธ์กัน และมีความสัมพันธ์กันใน
ระดับที่สูง ซึ่งเมื่อมีความสัมพันธ์กันสูงจึงบ่งบอกว่าตัวแปร 
y13 y14 y15 y16 y17 y18 ม ี ค ว า มส ั มพ ั น ธ ์ อ ย ่ า ง ม ี
นัยสำคัญที่ .05 และค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรประกอบมี
ความส ัมพ ันธ ์ก ันในระด ับท ี ่ต ่ำถ ึงต ่ำมาก  ซ ึ ่ ง เม ื ่อม ี
ความส ัมพ ันธ ์ก ันต ่ำจ ึงบ ่งบอกว ่าต ัวแปร y13-y18 มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญที่ .00 ถึง .049 อยู่ระหว่าง 
0.188** ถึง 0.334**  
  5. สรุปค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรแบบจำลองการ
บริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐด้วยหลักธรรมาภิบาลมี
ความสัมพันธ์ที่ไม่แตกต่างกัน ค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญ และ 
ความเที่ยงตรงเชิงลู่เข้า สามารถวัดความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ได้จริงความเที่ยงตรงเชิงจำแนก Discriminant validity มี
ความเที่ยงตรงเชิงจำแนก เนื่องจากพบว่าค่า AVE มีค่าน้อย
กว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบยกกำลัง
สอง ก็จะแสดงให้เห็นว่าโมเดลมีความเที่ยงตรงเชิงจำแนก
การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณและทรัพย์สิน 
การบริหารงานวิชาการมีความคงเส้นคงวา เมื่อดูจากค่า CR 

เทียบกับค่า α- coefficient การพัฒนาแบบจำลองการ
บริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐด้วยหลักธรรมาภิบาล 
หมายถึง การพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วจากปรากฏการณ์
จริง องค์ความรู้ได้มาจาก 2 แหล่ง คือ 1. องค์ความรู้จาก
เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ทฤษฎี บทความ แนวความคิด
ต่าง ๆ การพัฒนาก็เขียนขึ้นมาเหมือนกับปรากฏการณ์หรือ
สิ่งที่เป็นจริง เป็นปรากฏการณ์ที่มีอยู่แล้ว แต่กำลังจะไป
สร้างตัวแทนเพื่อให้มาอยู่ในกระดาษ 2. องค์ความรู้จากคน 
คือได้มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้บริหาร และนำมา
จัดทำรูปแบบ แบบจำลองหรือรูปแบบคือตัวแทน ตัว
แทนที่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริง ตัวแทนที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ 
ตัวแทนที ่เกิดจากปรากฏการณ์จริง เพื ่อแสดงหลักฐาน
ออกมาให้ปรากฏ ยกตัวอย่างเช่น โมเดลบ้าน แบบจำลอง
บ้าน สมการคณิตศาสตร์ ไดรอแกรม ชาร์ต แผนภูมิ เป็น
การจำลองให้เสมือนจริง แต่ก ็ไม่ใช ่ว ่าจะสร้างเหมือน
แบบจำลองนั้นเสมอไป เหมือนโมเดลบ้านเอามาตั้งโชว์ ก็ใช่
ว่าจะนำบ้านมาตั้งได้เลย ก็จะต้องจัดทำโมเดลเสมือนจริงมา
ตั้งวางให้ดู เมื่อทำเสร็จออกมาก็ไม่รู้ว่าจะเหมือนในโมเดล

ไหม หรือผิดแปลกออกไปจากโมเดลก็ได้ จริงไหมที่เป็น
ตัวแทนของปรากฏการณ์นั ้น อธิบายกับกลุ ่มตัวอย่าง
เหมือนกันหรือคล้ายกันได้หรือไม่  
 การพัฒนาแบบจำลองการบริหารมหาวิทยาลัย
ในกำกับของรัฐด้วยหลักธรรมาภิบาล ในที่นี ้คือวัดการ
บริหาร ที่ใช้วัดธรรมาภิบาลในการบริหารมหาวิทยาลัยใน
กำกับของรัฐ สมมุติว ัด 100 ครั ้ง ค่าความเชื ่อมั ่นก็จะ
เหมือนเดิม มีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้ วัดได้จริงอย่างคงเส้น
คงวาเมื่อได้องค์ความรู้มาแล้วก็นำองค์ความรู้ทั ้งหมดมา
จัดทำแบบทดสอบรายข้อ จากนั ้นเมื ่อได้แล้วก็นำไปให้
อาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะ แก้ไขปรับปรุง จัดส่งให้กับ
ผู ้เชี ่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน ตรวจสอบ แก้ไข ให้คะแนน
แบบทดสอบรายข้อในรูปของ IOC จากนั้นนำไปทดลองใช้
ก ับกลุ ่มตัวอย่าง จำนวน 2 มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และหาค่าอำนาจ
จำแนกแยกออกมาว่าข้อไหนดีเก็บไว้ ข้อไหนไม่ดีก็ตัด
ออกไป หรือเก็บไว้ทุกข้อและแยกออกมาว่าข้อไหนที่มีค่า
อำนาจจำแนกสูงส ุดแยกออกมาเป ็นต ัวแทนในแต่ละ
องค์ประกอบ เพื ่อใช้จัดทำรูปแบบหรือแบบจำลองการ
บริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  
 ในงานวิจัยนี้ผู ้วิจัยเก็บข้อคำถามไว้ทุกข้อและ
เลือกข้อที่มีค่าอำนาจจำแนกที่สูงมาเป็นตัวแทนในแต่ละ
องค์ประกอบ โดยใช้องค์ประกอบละ 6 ข้อมาเป็นตัวแทน
สร้างแบบจำลองนำแบบทดสอบรายข้อที่เป็นตัวแทนในแต่
ละองค์ประกอบมาพัฒนารูปแบบสมมุติฐาน ตรวจสอบกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ และรันดูในโปรแกรม Mplus ว่าข้อมูล
ฟิตไหม (มีความกลมกลืนหรือไม่มีความกลมกลืน)เมื่อไม่มี
ความกลมกลืนก็จะต้องนำไปปรับค่า MI (Modification 
Indices) เมื ่อปรับค่าจนโมเดลฟิตแล้ว(มีความกลมกลืน) 
เรียบร้อยแล้ว นำมาวัดในเรื่องของความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
Content Validity ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา สามารถวัดได้
จาก 2 แหล่งข ้อม ูล คือ แหล่งข ้อม ูลที ่ 1 วัดได ้จาก
ผู้เชี่ยวชาญที่ให้คะแนนข้อคำถามรายข้อ เป็นคะแนน IOC 
แหล่งข้อมูลที ่ 2 วัดได้จาก Convergent Validity ความ
เที่ยงตรงเชิงลู่เข้า ยืนยันจากแบบสอบถามที่ผู้วิจัยนำไปเก็บ
ข้อมูลจาก 7 มหาวิทยาลัย หรือดูจากค่า P-value ค่าจะอยู่
ท ี ่ P<=.05 สรุปแบบจำลองการบริหารมหาวิทยาลัยใน
กำกับของรัฐด้วยหลักธรรมาภิบาล มีความเที ่ยงตรงเชิง
เนื้อหา นำมาวัดความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง Construct 
validity สามารถวัดได้จาก 2 แหล่งข้อมูล คือ ความเที่ยงตรง
เชิงจำแนก Discriminant validity และค่า AVE โมเดลที ่
พัฒนาขึ้นมานี้เป็นตัวแทนปรากฏการณ์จริงที่เราอยากจะ
ทราบธรรมาภิบาลกับการบริหารที่เป็นตัวแทนปรากฏการณ์
ได้จริง องค์ประกอบทั้ง 3 องค์ประกอบมีมิติที่ไม่สัมพันธ์กัน 

ไม ่ เหม ือนก ัน  แต ่ถ ้าจะส ัมพ ันธ ์ก ันก ็จะส ัมพ ันธ ์ก ัน 
ไม่มากนัก AVE อยู่ตรงกลาง ซีกบนคือการแชร์ variance 
(ความแปรปรวน) ความแปรปรวนที่ใช้ร่วมกัน ไม่มากกว่าค่า 
AVE ของมันในแต่ละตัว  
 สรุปแบบจำลองการบริหารมหาวิทยาลัยใน
กำกับของรัฐด้วยหลักธรรมาภิบาล มีความเที ่ยงตรงเชิง
โครงสร้าง นำมาวัดความคงเส้นคงวา Composite reliability 

สามารถว ัดได ้จากค ่า CR เท ียบก ับค ่า α-coefficient  
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา หรือสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบ เป็นค่าความเชื่อมั่นที่คำนวณหาได้จากสูตร 
ครอนบราช Cronbach (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หน้า 74) 
ค่า CR คือค่าความเชื่อมั ่นองค์ประกอบมีค่า .70 ส่วนค่า  

α-coefficient มีค ่า .90 เช ่นก ัน สร ุปแบบจำลองการ
บริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐด้วยหลักธรรมาภิบาล มี
ความคงเส้นคงวา เพราะมีค่า .90 นำมาวัดดัชนีว่าได้มาก
น้อยเพียงใด ความสามารถของดัชนีในการอธิบายความ
แปรปรวนขององค์ประกอบที่ 1 และองค์ประกอบที่ 2 โดย
ใช้ตาราง Schmid & Leiman มีค่าความเชื่อมั่น P<= .05 
ทุกตัว  
 สร ุป  โม เดลหร ือแบบจำลองการบร ิหาร
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐด้วยหลักธรรมาภิบาล ที ่
พัฒนาขึ้นมานี้ เป็นตัวแทนปรากฏการณ์ที่เราอยากทราบ
ธรรมาภิบาลกับการบริหารเป็นตัวแทนปรากฏการณ์ได้จริง 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ 

1. มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ สามารถใช้
เป็นแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

2. มหาวิทยาลัยของรัฐที่กำลังจะเข้ามาเป็น
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ สามารถใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยต่อไปได้ 

3. ในการนำหลักการบริหารมหาวิทยาลัย
ในกำกับของรัฐด้วยหลักธรรมาภิบาลมาใช้จะต้องมีการสร้าง
ความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

4. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ควรส่งเสริมสนับสนุนการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
กำหนดยุทธ์ศาสตร์และการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
ตระหนักถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ บน
พื ้นฐานและทฤษฎีตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้
ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งประเมินอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 
  1. จากการศึกษาการพัฒนาแบบจำลองการ
บริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐด้วยหลัก ธรรมาภิบาล 

นั้นเป็นการวิเคราะห์ 3 ตัวแปร ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
การบริหารงานในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ยังมีตัวแปร
อื่นๆ อีกที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารมหาวิทยาลัย
ในกำกับของรัฐ ที่ผู้วิจัยไม่ได้นำเข้ามาศึกษา  ดังนั้น  ในการ
วิจัยครั้งต่อไปจึงควรศึกษาตัวแปรที่คาดว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของการบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เช่น 
การปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับบริบทกำลัง
ดำเนินงาน ความไม่เข้าใจของสังคมต่อการเป็นมหาวิทยาลัย
ในกำกับของรัฐ การปรับเปลี่ยนตนเองของบุคลากร ปัญหา
ธรรมาภิบาล เป็นต้น  เพื่อให้ได้ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
การบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
  2. ควรวิจ ัยเพื ่อสำรวจความคิดเห็นของ
คณบดี รองคณบดี พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติ จากมหาวิทยาลัยในกำกับ
ของรัฐ อื่นๆ อีก เพื่อปรับปรุงแนวทางในการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐมีประสิทธิผลต่อการทำงานมาก
ยิ่งขึ้น 
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