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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) นโยบายการปฏิรูปการศึกษา

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 2) กระบวนการบริหารพัฒนามหาวิทยาลัยในกํากับของ

รัฐ 3) ผลกระทบของนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 4) สัมฤทธิผลของนโยบายการปฏิรูป

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงผูวิจัยทําการรวบรวมขอมูลจาก

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การสัมภาษณเชิงลึก และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

สวนรวม เพ่ือทําการวิเคราะหขอมูลและตีความสรางขอสรุปแบบอุปนัย จากกลุม

ตัวอยางรวม 99 คน ประกอบดวย กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารระดับสูง 39 

คน คณาจารย 30 คน และนักศึกษา  30 คน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

 
1วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ                  

วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ, 2554  
2นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

3ศาสตราจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
4ศาสตราจารย พลตํารวจตรีหญิง  โรงเรียนนายรอยตํารวจ 
5รองศาสตราจารย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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ผลการวิจัยพบวา 

 1. นโยบายการปฏิรูปการศึกษาเปนผลจากการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ

ที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่ทําใหมหาวิทยาลัยของรัฐตองเปลี่ยนเปน

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (มหาวิทยาลัยนอกระบบ) และใหมีกฎหมายวาดวย             

การจัดต้ังมหาวิทยาลัย มีอิสระในการดําเนินงานและเสรีภาพทางวิชาการ ภายใต            

การควบคุมติดตามและประเมินผลของสภามหาวิทยาลัย (องคกรปกครองสูงสุด) 

 2. กระบวนการบริหารมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแตละแหงมีลักษณะ

คลายคลึงกันเปนสวนใหญจะแตกตางกันบางตามภูมิหลังและวิวัฒนาการของ

มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมาจากการสรรหา สภามหาวิทยาลัยทํา

หนาที่กําหนดนโยบายควบคุมติดตามประเมินผล อธิการบดีทําหนาที่หัวหนา 

ฝายบริหารแบบเบ็ดเสร็จ มีความเปนมืออาชีพและขีดความสามารถสูงในการบริหาร

จัดการ การหารายไดและเงินสนับสนุน (ที่ไมใชเงินงบประมาณ) การสรางเครือขาย

ความรวมมือของคณาจารยผูเช่ียวชาญที่มีชื่อเสียง และผลงานในระดับประเทศและ

นานาชาติ เพื่อพัฒนางานวิชาการและการวิจัย ใหเกิดประโยชนแกรัฐและประชาชน 

ภายใตการกํากับและตรวจสอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักงบประมาณ 

 3. ผลกระทบของการปฏิรูปการศึกษา เกิดจากเจตนารมณของการบังคับ             

ใชกฎหมายของรัฐบาลและผูบริหารมหาวิทยาลัย คานิยมระบบราชการของปจเจกบุคคล 

กฎ เ กณฑ แ ล ะ วิ ธี ก า ร ต ร ว จ ส อบต าม ร ะ เ บี ย บ ร า ช ก า ร แบบ ด้ั ง เ ดิ ม ข อ ง

กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงบประมาณ เปนเง่ือนไขสําคัญของการนํานโยบายไป

ปฏิบัติใหเกิดสัมฤทธิผลได  แตอยางไรก็ตามพบวาในที่สุด การเปลี่ยนแปลงจะเกิดเมื่อ

ทุกคนเห็นประโยชนของการปฏิรูปการศึกษาท้ังสวนตนเองและสวนรวมในกระบวนทัศน

ใหมมากกวากระบวนทัศนเกา  

 4. สัมฤทธิผลของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาเกิดจาก 1) อธิการบดีจะตอง

เปนผูบริหารมืออาชีพมีเจตนารมณแนวแนในการบังคับใชกฎหมาย เพื่อสนับสนุน             

การปฏิบัติงานเชิงรุก (Encourage) และไมแทรกแซงการปฏิบัติงาน 2) การใชทรัพยสิน
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เ พ่ือก อ ให เกิดรายไดและการเสาะหากองทุนสนับสนุน  (Endowment fund)              

3) ความเปนเอกภาพขององคกร และการกาวขามระบบราชการ 4) การใชประโยชน

จากผลงานวิชาการ (มรดกทางปญญา) 5) คณาจารย ผูเช่ียวชาญ ของมหาวิทยาลัย 

ตองเปนบุคคลที่มีช่ือเสียง และผลงานในระดับนานาชาติ 

 

คําสําคัญ : สัมฤทธิผล นโยบายการปฏิรูปการศึกษา มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to investigate 1) educational 

transformations policy on autonomous university, 2) process of autonomous 

management for development, 3) impact of educational transformations policy 

on autonomous university, 4) achieved outcomes of educational 

transformations policy on the autonomous university. The study employed 

qualitative method for which the researcher collected documents and 

research papers on educational transformations policy, performed in-dept 

interviews, and contributed to participatory action research. To perform 

analysis and interpretation of the inductive conclusion 99 samples were 

included out of which were 39 executive councils, 30 instructors, and 30 

students from King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Suranaree 

University of Technology, Walailak University, Thaksin University, Office of the 

Higher Education Commission and Office for National Education Standards 

and Quality Assessment (Public Organization) 

 The research findings were as follows: 

 1. Educational transformations policy as a result of the Constitution of 

the Kingdom of Thailand B.E.2540 (1997), the National Education Act 

B.E.2542 (1999) and Amendments (Second National Education Act B.E.2545 
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(2002)) leads to the transformation of public universities to become 

autonomous, introduction of law of establishing university as juristic person, 

autonomous management and academic freedom under the supervision of the 

University Council. 

 2. The autonomous management procedures must conform to the 

University Council policies which vary according to background and evolution 

of such university. The university president recruited through nomination, acts 

as a chief executive maintaining total management. To attain effective 

development in academic and research for the benefit to the government and 

public, the president must be professional with advanced capability in 

management, earnings and endowments seeking, cooperation network in 

national and international levels, under the control and evaluation by the 

University Council. The Council is comprised of representatives from internal 

and external universities and is under the supervision and inspection with 

respect to rules and procedures of the Ministry of Education and Bureau of the 

Budget. 

 3. The consequences of educational transformations policy was 

motivated by the executives seriousness in law compliance, the bureaucracy 

values deeply embedded in the individuals, traditional rules and procedures in 

compliance of the official regulations of the Ministry of Education and Bureau 

of the Budget, and the focuses on procedures rather than the results. These 

were crucial conditions for the achievement of the policy implementation within 

the desired timeframe. Ultimately, it was found that changes would be a 

success if all participants acknowledge the higher benefits, both to the 

individuals and to the public, of the new paradigm than the old one. 
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 4. Achieved outcomes of the educational transformations policy may 

requires : 1) The university president must be management professional who 

retains firm intention to abide by the laws in order to encourage the proactive 

operation with no interference, 2) Use of assets to generate revenue and 

seeking sources of endowment fund, 3) The unity of the organization and 

beyond bureaucracy, 4) Exploit of academic works (Intellectual Heritage) and              

5) Internationally acknowledged professors and experts 

 

Keywords : achieved outcomes, educational transformations policy, autonomous 

universities 

 
บทนํา 
 โลกไดกาวเขาสูยุคของการแขงขันไรพรมแดน พลโลกจําตองปรับตัวพรอมที่

จะแบกรับภาระตอคลื่นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอโครงสรางการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่กดดันใหทุกวิถีชีวิตตองลุกขึ้นเผชิญหนา

กับปญหาการพัฒนาของโลกาภิวัฒน (Globalization) ปจจัยที่สําคัญที่สุดคือการรับรู

วาการเปลี่ยนแปลงนั้นได เขามาถึงตัวเราแลวไมวาจะตองการหรือไมก็ตาม              

การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดพลังแหงการแขงขัน 

 ความพยายามในการพัฒนาการศึกษาของไทย นับต้ังแตพระบาทสมเด็จ              

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จขึ้นครองราชย พ.ศ.2411 พระองคทรงใหความสําคัญ 

ในการพัฒนาคนดังพระราชดํารัสที่วา “...วิชาหนังสือเปนวิชาที่นานับถือและเปน              

ที่นาสรรเสริญมาแตโบราณ นับต้ังแตพระมหากษัตริยตลอดจนราษฎรพลเมือง              

สมควรและจําเปนจะตองรูเพราะวิชาอาจทําใหการทั้งปวงสําเร็จในทุกสิ่งทุกอยาง...” 

(ประไพ  เอกอุน, 2542 : 83-84) พระองคไดใหความสําคัญของการศึกษา และไดจัดให

มีการศึกษาอยางมีระเบียบแบบแผน (Formal education) มีสถานศึกษาเกิดขึ้นใน

พระบรมมหาราชวัง และวัด โดยมีจุดมุงหมายใหคนเขารับราชการและมีความรู



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม  –  ธันวาคม  2555 

 

84 

ทัดเทียมชาติตะวันตก โดยนําแนวความคิดจากตางประเทศมาปฏิรูประบบการศึกษา

ของไทยเพื่อใชเปนแนวทางพัฒนาบานเมือง สูสังคมแหงการเรียนรู (Learning based 

society) เพ่ือรองรับสถานการณตอคลื่นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอโครงสราง

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พลังแหงการแขงขัน 

ตลอดระยะเวลาที่ผานมาการบริหารมหาวิทยาลัยของรัฐไดสะสมประสบการณ               

ดานตางๆ ไวจํานวนมาก มีจุดเดนเปนที่รวมของมันสมองของชาติ เพ่ือผลิตมันสมอง

ของชาติรุนตอๆ มาใหกับประเทศ และจุดดอยของการบริหารอยูภายใตระบบราชการ             

ทั้งการบริหารวิชาการ การบริหารบุคคล การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหาร

ทรัพยากรและงบประมาณ ที่มีระบบการควบคุมและกํากับการดําเนินงานตางๆ                 

ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ จากหนวยงานของรัฐ กอใหเกิดความลาชา              

อีกทั้งคนในมหาวิทยาลัยที่ติดอยูกับความเปนขาราชการมากกวาความเปนมันสมอง

ของชาติ 

 ปรัชญาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาคือความสามารถในการมีความรูเจาะจง

เฉพาะดาน ความเขาใจหลักปรัชญาเบื้องหลังวิชา และความสามารถในการประยุกต

บูรณาการจากทฤษฎีสูการปฏิบัติ 

 โดยภาพรวมอุดมศึกษาไทยยังคงประสบปญหาในดานคุณภาพตํ่ากวา

มาตรฐานสากลมาก การแสวงหาความรูหรือการใชการวิ จัยในวิถี ชี วิตมีนอย 

ความสามารถในการสังเคราะหและความคิดสรางสรรคยังอยูในระดับตํ่า วิชาการ              

ไมเขมแข็งพอ (จรัส สุวรรณเวลา, 2545 : 4) และที่สําคัญเปนจุดออนที่เปนอุปสรรคตอ

การพัฒนาประเทศ คือคุณภาพการศึกษาทุกระดับของไทยยังไมเจริญกาวหนา

เทาที่ควร ไมสามารถปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกและวิทยาการสมัยใหม 

นอกจากนี้ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยในปจจุบันยังมีขอออนดอย                  

ในการจัดการเรียนการสอน ปญหาใหญต้ังอยูในความคิดหลักที่วา สังคมไทยเปนสังคม

ของผูบริโภค (Consumer society) ไมใชสังคมของผูสราง (Productivity society)                

จึงทําใหตองรับเอากระแสโลกาภิวัฒนอยูตลอดเวลา สะทอนถึงปญหาหลักของการเรียน

การสอนระดับอุดมศึกษาของไทย คือการท่ีผูเรียนยังมีลักษณะของผูบริโภคคอยรับ
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ความรูจากผูสอนเปนสําคัญ และคิดตามคนอ่ืนมากกวาคิดดวยตัวเอง การสรางผลงาน 

สรางความรูใหมดวยตนเองในลักษณะของการสรางสรรคยังไมมีความชัดเจนมากนัก 

(ไพฑูรย สินลารัตน, 2546 : 13) 

 แนวคิดของการพัฒนามหาวิทยาลัยของรัฐที่เปนสวนราชการ (มหาวิทยาลัย

ในกระบวนทัศนเกา) เปนมหาวิทยาลัยนอกระบบราชการหรือที่เรียกวามหาวิทยาลัยใน

กํากับของรัฐ (มหาวิทยาลัยในกระบวนทัศนใหม) มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมีสถานะ

เปนนิติบุคคลในกํากับของรัฐที่ไมใชสวนราชการ มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และ

สามารถพัฒนากฎเกณฑ  ระบบบริหาร  ที่สงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานให              

บรรลุตามเปาหมายภายใตการกํากับของสภาสถานศึกษา ตามกฎหมายวาดวย              

การจัดต้ังสถานศึกษา ปรัชญาของการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีความเปน

อิสระจากระบบราชการ คลองตัว และเสรีภาพทางวิชาการ ที่จะสรางความเปนเลิศ               

ทางวิชาการ ซึ่งตรงกับคําวา Autonomy ที่มีหมายความวายังคงอยูภายใตการถูกกํากับ

และตรวจสอบโดยกลไกของรัฐ นับเปนมิติใหมทางการบริหารการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาของรัฐ มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐจะตองเปนศูนยกลางทางความคิด

ซ่ึงเปนหัวใจของชาติ รัฐบาลไดกําหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 นับเปนจุดเปลี่ยนพิมพเขียว              

ทางการศึกษาของประเทศ มุงเปลี่ยนแปลงโครงสราง ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและ

วิทยาการ มุงพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู นําพาไปสูระบบเศรษฐกิจ

ฐานความรู (Knowledgebased management) ไดรับโอกาสเทาเทียมกันที่จะเรียนรูได

ตลอดชีวิต สรางทุนมนุษย (Human capital) ดวยทุนทางปญญา (Intellectual capital) 

ในการผลิตงานวิจัย งานวิชาการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ กอเกิดเปนทุน

อุตสาหกรรม (Investment capital) ที่ไมเพียงแตการจินตนาการ แตเปนการสราง

เครือขายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการและเอกภาพเชิงระบบ ภายใต

กลไกของหลักธรรมาภิบาล 

 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจและ               

มีความตองการที่จะศึกษาการพัฒนาตัวแบบทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกํากับ
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ของรัฐ ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการพัฒนาการศึกษาของชาติตามเปาหมาย

ของการปฏิรูปการศึกษา ตลอดจนความมุงมั่นที่จะพัฒนาผูบริหารและบุคคลากร ใหมี

ความสามารถในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ นัยสําคัญที่ควรแก

การศึกษาประกอบดวย 1) นโยบายการปฏิรูปการศึกษามหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

เปนอยางไร 2) กระบวนการบริหารพัฒนามหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐเปนอยางไร                 

3) ผลกระทบของการปฏิรูปการศึกษามหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐเปนอยางไร                    

4) สัมฤทธิผลของนโยบายการปฏิรูปการศึกษามหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐเปนอยางไร 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย (Domain conceptual framework of research) 

 
วิธีการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

  ประชากร คือประชาคมของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐรวม 15 แหง 

ประกอบดวย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา             

นโยบายการปฏิรูปการศึกษา 

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

(Policy formulation) 

สัมฤทธิผลของนโยบายการปฏิรูป

การศึกษา 

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

กระบวนการบริหารพัฒนา 

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

(Policy implementation) 

ผลกระทบของการปฏิรูป

การศึกษา 

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
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พระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัย

บูรพา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

(มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร) 

กลุมตัวอยางเลือกจากประชากรแบบไมใชความนาจะเปน (Non probability 

sampling method) การเลือกกลุมตัวอยางเปนการสุมแบบเจาะจง (Purposive 

sampling) ใหความสําคัญกับการศึกษาจากกรณีศึกษาเฉพาะ (Unique case 

orientation) และคนควาในสิ่งที่สนใจ (Intrinsic case studies) จากกลุมตัวอยาง            

โดยวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) ประกอบดวย 

1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มหาวิทยาลัยของรัฐแหงแรก 

ที่ปรับเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยที่จัดต้ังเปนมหาวิทยาลัยใน

กํากับของรัฐแหงแรก 

3) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เพื่อการศึกษา

เปรียบเทียบ 

4) มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยของรัฐที่ปรับเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัย

ในกํากับของรัฐ เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบ 

 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participation observation research) 

ผูวิจัยไดเขาไปสังเกตหรือรวมปฏิบัติการในเหตุการณหรือสถานการณที่เกิดขึ้นจริงของ

มหาวิทยาลัยทักษิณ มีการซักถามและจดบันทึกขอมูล (Note taking) เนื่องจากผูวิจัย

เปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยมีระยะเวลาดําเนินงานเร่ิมต้ังแตเดือนตุลาคม 

2553 – มีนาคม 2555 

 ผูใหขอมูลของแตละมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 4 กลุม คือ  

 1) กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ และผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย 

 2) คณาจารยประจําและคณาจารยพิเศษ 
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 3) นักศึกษา 

 4) ผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) 

2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนการพัฒนาแบบสัมภาษณแบบมี

โครงสราง โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) ภายใตกรอบแนวคิดการวิจัยและ

คําจํากัดความ ลักษณะคําถามแบบปลายเปด (Opened end) ภายใตคําแนะนําของ

คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธใหการตรวจสอบปรับแกไขสํานวนและความชัดเจน

ของภาษา แยกตามกลุมผูใหขอมูล 

3. การวิเคราะหและประมวลผล 

การวิเคราะหขอมูลแบบอุปนัย (Inductive analysis) จากขอสรุปตามกรอบ

แนวคิดการวิจัย การสัมภาษณ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม และปรากฏการณ

หรือที่มองเห็นเปนรูปธรรม 

การประมวลผลขอมูลโดยการวิเคราะหเชิงอนุมานจากขอมูลปฐมภูมิและ

ขอมูลทุติยภูมิ ในรูปของแผนภูมิเดนโดรแกรม (Dendrogram) และแผนภูมิเมทริกซ 

(Matrix diagram) 

4. การตรวจสอบขอมูล 

วิ ธี กา รตรวจสอบข อมู ลแบบสาม เส า  ประกอบด วย  ด านข อมู ล                        

(Data triangulation) คือ การตรวจสอบของแหลงที่มา ดานผูวิจัย (Investigator 

triangulation) คือ การตรวจสอบวาผูชวยผูวิจัยรวม 4 คน วาแตละคนจะไดขอมูลตางกัน

อยางไร แทนการใชผูวิจัยคนเดียว ซ่ึงจะสรางความแนใจไดดีกวา ดานทฤษฎี (Theory 

triangulation) คือการตรวจสอบวาผูวิจัยใชแนวคิดทฤษฎีที่ตางกันขอมูลจะม ี                

ความแตกตางกันเพียงใด โดยต้ังการสมมติฐานช่ัวคราว (Working hypothesis)                    

สรางขอสรุปของเหตุการณ (จุมพล หนิมพานิช, 2551 : 176-180) และดานวิธีรวบรวม

ขอมูล (Methodological triangulation) คือการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ           

กัน ในเรื่องเดียวกัน เชน ใชการสังเกตควบคูกับการสัมภาษณพรอมศึกษาขอมูล
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เพิ่มเติมจากเอกสาร การซักถามผูใหขอมูลสําคัญทั้งกอนและหลังสรุปผลการศึกษา 

เพื่อความแนนอนวาขอสรุปนั้นเที่ยงตรงตามความเปนจริง 

 
ผลการศึกษา 
 1. นโยบายการปฏิรูปการศึกษา เปนผลจากการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ

ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ทําใหมหาวิทยาลัยของรัฐตองปรับเปลี่ยนเปน

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ภายใตการควบคุมติดตามและประเมินผลของ              

สภามหาวิทยาลัย นับเปนคานิยมหรือปจจัยสําคัญที่สนับสนุนนโยบายการปฏิรูป

การศึกษามหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

 2. กระบวนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ประกอบดวย          

การปรับเปลี่ยนกฎหมาย กระบวนการบริหารจัดการ สภามหาวิทยาลัยเปนองคกร

ปกครองสูงสุด ทําหนาที่กําหนดนโยบาย ควบคุม ติดตาม และประเมินผล โดยนายก

สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมาจากการสรรหา อธิการบดีทําหนาที่หัวหนา              

ฝายบริหารแบบเบ็ดเสร็จ มีความเปนมืออาชีพและขีดความสามารถสูงในการบริหาร

จัดการ การหารายไดและเงินสนับสนุน (Endowment fund) การบริหารจัดการมุง              

การบริหารงานเชิงรุก การบูรณาการ (Integration) หรือการผสมผสานการปฏิบัติงาน

ของหนวยงาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดความคลองตัว ยืดหยุนและ              

มีประสิทธิภาพ รวมถึงการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใชในการปฏิบัติงาน 

กระบวนการปฏิรูปจะตองดําเนินการแบบคอยเปนคอยไปเพื่อการปรับเปล่ียน

วัฒนธรรมและคานิยม โดยเฉพาะเร่ืองคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม ความชื่อสัตยสุจริต

และการประหยัด  การสรางวัฒนธรรมการปฏิบั ติงานโดยเฉพาะคานิยมใน              

การปฏิบัติงานเปนทีม (Team work) การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให

คาตอบแทนหรือผลประโยชน ที่จะสรางความพึงพอใจและพรอมที่จะใหการบริการ       

การสรางเครือขายความรวมมือของคณาจารยผูเชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงและผลงานใน

ระดับประเทศและนานาชาติ เพ่ือพัฒนางานวิชาการและการวิจัยใหเกิดประโยชนแกรัฐ
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และประชาชน ภายใตการกํากับและตรวจสอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ

สํานักงบประมาณ 

 3. ผลกระทบท่ีเกิดจากนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ปญหาอุปสรรคเกิดจาก

เจตนารมณทางการเมือง (Political will) ในการบังคับใชกฎหมายของรัฐบาลและผูบริหาร

มหาวิทยาลัย ที่จะกําหนดนโยบายและควบคุมติดตามอยางจริงจังและตอเนื่อง การปฏิรูป

การศึกษาไมอาจประสบความสําเร็จไดหากนโยบายขาดความตอเนื่อง และจะสงผลให 

การปฏิรูปการศึกษามีความลาชาและไมเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน อีกทั้งคานิยมของ      

ขาราชการไทยในอดีตถึงปจจุบันนับเปนอุปสรรคตอการเปลี่ยนแปลง คานิยมแบบ

ปจเจกชนนิยม คานิยมการใชอํานาจหนาที่และยึดถือระบบสังคมเจาขุนมูลนายพวกพอง 

ที่เอ้ืออํานวยประโยชนแกคนสวนนอย ที่เกิดจากสาเหตุตัวขาราชการเองหรือธรรมชาติ 

ดานลบของมนุษย และท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ จากการที่ขาราชการมี

รายไดนอย รวมทั้งกฎเกณฑและวิธีการตรวจสอบตามระเบียบราชการแบบด้ังเดิมของ

กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงบประมาณ เปนเง่ือนไขอุปสรรคสําคัญของการบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐใหเกิดสัมฤทธิผลได 

  แตอยางไรก็ตามพบวาในที่สุด การเปล่ียนแปลงจะเกิดเมื่อทุกคนเห็น

ประโยชนของการปฏิรูปการศึกษาท้ังสวนตนเองและสวนรวมในกระบวนทัศนใหม

มากกวากระบวนทัศนเกา 

 4. สัมฤทธิผลของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาเกิดจาก ผูบริหารจะตองมี

ความเปนมืออาชีพ มีเจตนารมณแนวแนในการบังคับใชกฎหมาย เพื่อสนับสนุน                       

การปฏิบัติงานเชิงรุก (Encourage) และไมแทรกแซงการปฏิบัติงาน มีความสามารถใน              

การสื่อสารและการใชทรัพยสินเพ่ือกอใหเกิดรายได การเสาะหาแหลงเงินสนับสนุน 

(Endowment fund) และการใชประโยชนจากผลงานวิชาการ (มรดกทางปญญา) 

องคกรมีความเปนเอกภาพกาวขามระบบราชการ มีอิสระและเสรีภาพทางวิชาการ 

คณาจารยผูเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย มีผลงานและชื่อเสียงในระดับนานาชาติ             

ตามตัวแบบใหมที่ไดจากการวิจัยดังภาพ 2 
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ภาพ 2 ตัวแบบสัมฤทธิผลของนโยบายการปฏิรูปการศึกษามหาวิทยาลัยในกํากับ             

ของรัฐ 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยมีขอคนพบที่เปนประเด็นและสาระสําคัญเชิงวิชาการที่นํามา

อภิปรายผลไดดังนี้ 

 1. ขอคนพบจากการวิจัยที่พบวากระบวนการบริหารมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

แตละแหงมีลักษณะคลายคลึงกันเปนสวนใหญจะแตกตางกันบางตามภูมิหลังและ

วิวัฒนาการของมหาวิทยาลัย ขอคนพบน้ีอธิบายไดวา เปนผลมาจากการปรับเปลี่ยน

สถานภาพมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐเปนนิติบุคคลซ่ึงตองดําเนินการภายใต

พระราชบัญญัติใหม เปนการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความเปนอิสระสงผลใหตองมี              

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยใหเจริญกาวหนา 

นโยบายการปฏิรูปการศึกษา 

(Policy formulation) 

การนํานโยบายไปปฏิบัติ 

(Policy implementation) 

การบริหารพัฒนา 

(Development) 

สัมฤทธิผล (Achieved outcomes) = ผลผลิต (Output) + ผลลัพธ (Outcome) 

อธิบายไดวา สัมฤทธิผลจะตองสรางท้ังผลผลิตและผลลัพธใหเกิดข้ึน 

โดยใหความสําคัญตอผลลัพธท่ีเกิดข้ึนดวยผลผลิตซึ่งเปนผลระยะสั้นท่ีมุงหวังใหเกิดผลระยะยาว 

ผูบริหาร มีความเปนมืออาชีพ 

เจตนารมณการบังคับใชกฎหมายเพ่ือการสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุก และไมแทรกแซงการปฏิบัติงาน 

(อธิการบดีมีขีดความสามารถในการใชทรัพยสินเพ่ือหารายไดและเงินสนับสนุน : Endowment) 

ความเปนเอกภาพขององคกร และคานิยมกาวขามระบบราชการ 

คณาจารยและผูเชี่ยวชาญ เปนผูมีชื่อเสียง และผลงานเปนประจักษในระดับประเทศและนานาชาติ 

การใชประโยชนท่ีเกิดจากผลผลิตของงานวิชาการ งานวิจัย (มรดกทางปญญา) 

นโยบายการปฏิรูปการศึกษามหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

(The educational transformations policy on autonomous universities) 
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สามารถตอบสนองพันธกิจ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 จึงเปน

โอกาสใหมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไดพัฒนากระบวนการบริหาร จัดการ                         

โดยป รับเป ล่ียนจากระบบราชการ เ ต็ม รูปแบบเปนระบบราชการที่ มี อิสระ 

มีความยืดหยุน คลองตัว สามารถพัฒนางานวิชาการและการวิจัยใหเปนเลิศได  

เชนเดียวกัน 

 2 .ผลการปฏิ รูปการ ศึกษาตามพระราชบัญญัติการ ศึกษาแห งชา ติ                  

พ.ศ. 2542 สงผลใหคนไทยมีการศึกษาโดยรวมเพ่ิมสูงขึ้นในเชิงปริมาณ แตยังคงมี

ปญหาเร่ืองคุณภาพของคนและความไมเทาเทียมกันของการกระจายการบริการที่ได

คุณภาพอยางทั่วถึง โดยเฉพาะคุณภาพการศึกษาของคนไทยยังอยูในภาวะถดถอย ซ่ึง

สงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันของประเทศ และยังไมมีเหตุผลใดๆ ที่

สันนิษฐานไดวาการปฏิรูประบบราชการในเรื่องระบบการศึกษาของชาติ ทั้งในตัวเองและ

โดยตัวเองนั้นจะทําใหแกปญหาการจัดการศึกษาของชาติใหไดมาตรฐานคุณภาพ และ

นําไปสูความมีประสิทธิภาพที่ ดีขึ้นได  ฉะนั้นจุดสําคัญในการปฏิรูปการศึกษา                         

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)       

พ.ศ. 2545 ที่สําคัญอยูที่กระบวนการเรียนรูเปนเปาหมายหลักในการบริหารจัด

การศึกษา เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณและมีความสุข มีกระบวนการ

สําคัญ ประกอบดวย 

  1) กระบวนการบริหารจัดการท่ี ยึดหลักการบริหารแบบมีส วนร วม 

(Participation administration) จะนําไปสูการบริหารจัดการแบบรวมมือรวมใจ                   

(Co-operative administration) เพ่ือเปนกลไกท่ีสอดรับกับการจัดกระบวนการเรียน 

การสอนท่ียึดผูเรียนมีความสําคัญที่สุด (Child center) และการฝกอบรมยึดผูอบรมมี

ความสําคัญที่สุด (Trainee center) 

  2) กระบวนการหลักสูตร จะตองจัดทําหลักสูตรที่มีความหลากหลาย 

ตามสภาพและความเหมาะสม สาระของหลักสูตรมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุล                  

ทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม 
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  3) กระบวนการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนพัฒนา

ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยใชกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน และ

สงเสริมใหผู เ รียนไดคนควาหาความรูไดคิด ปฏิบัติจริง ใชสื่อและแหลงเรียนรูที่

หลากหลาย การบูรณาการการเรียนรู การใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการ

เรียนรู และการวัดประเมินผลตามสภาพจริง และมีการปรับปรุงการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

 3.การกาวสูศตวรรษใหมกระแสโลกาภิวัฒน  โลกของประชาคมที่ม ี             

การเช่ือมโยง และมีปฏิสัมพันธกันโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศโทรคมนาคมและ 

การขนสง จนเปนโลกท่ีไรพรมแดน Knowledge knows no boundaries (Drucker, 

1994) มีทั้งความรวมมือและการแขงขัน มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เปนสังคม

ขาวสารและสังคมแหงการเรียนรู สภาพการณเชนนี้เกิดขึ้นแลว และจะเปนเชนนี้

ตอเนื่องไปในศตวรรษหนา การท่ีสภาวะการณของโลกและของประเทศตางๆ รวมท้ัง

ประเทศไทย มีการเปลี่ยนแปลงอยางมากมายและรวดเร็ว มหาวิทยาลัยซ่ึงเปนสวนหนึ่ง

ของสังคม จําเปนตองมีการปรับตัวเพ่ือใหกาวทันกับการเปลี่ยนแปลง และสามารถ

ตอบสนองความตองการใหม ที่มากับการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยจึงตองมีวิสัยทัศน

ที่กวางไกลและมียุทธศาสตรในการดําเนินภารกิจที่เหมาะสม สิ่งที่ทาทายและถือเปน

โอกาสของมหาวิทยาลัยในยุคโลกาภิวัตน  สอดคลองกับ วิจิตร ศรีสอาน (2539 : 1-7) ที่

กลาววา 

  1) คนจะกลายเปนปจจัยนําของการพัฒนา กระบวนการพัฒนาคน 

จะตองเปนกระบวนการ ตอเนื่องตลอดชีวิต (Lifelong education) การอุดมศึกษา

จะตองเปนการศึกษาสําหรับมวลชน และจะตองรับผิดชอบ ทั้งการศึกษาเพ่ือเตรียมคน

เขาสูงาน (Per-service education) และการเพิ่มพูนความรู และคุณวุฒิของผูที่

ประกอบอาชีพการงานอยูแลว (In service education) รวมท้ังใหความรูแกประชาชน

ทั่วไป ตามอัธยาศัย (Informal education) เพื่อใหสามารถใชปจจัยการศึกษา              

ชวยพัฒนาคุณภาพของชีวิต และการงานอยางตอเนื่อง 

  2) ประเทศไทยจะมีบทบาทในประชาคมโลกมากขึ้น ทั้งดานการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคม การเตรียมคนจะเปนจักรกลสําคัญในการมีบทบาทกวางขวางขึ้น
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ของประเทศไทย จะตองเนนทั้งความเปนพลเมือง (คนไทย) และความเปนพลโลกที่มี

ทัศนะที่กวางไกล รูเขารูเรา มีทักษะสากล (Global competence) ทั้งทางดานภาษาและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะตองพัฒนาคนไทยใหเปนทั้งคนดี คนเกง และมีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานสากล 

  3) เนื้อหาสาระกระบวนการเรียนรูจะเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

การศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะหลักสูตรและการเรียนการสอนจะตองปรับเปลี่ยน

อยูเสมอ แหลงความรูและฐานขอมูลทางวิชาการ จะมีลักษณะเปนเครือขาย 

(Knowledge network) โดยมหาวิทยาลัยเปนสวนสําคัญสวนหนึ่ง แตไมใชทั้งหมด 

กระบวนการเรียนรูและการเขาถึงแหลงความรูจะเปลี่ยนไปจากการใชช้ันเรียนและ

อาจารยเปนศูนยกลาง เปนการเรียนรูจากการคนควาจากฐานขอมูลและจากสื่อตางๆ 

มากขึ้น การสอนใหรูวิชาจะเปลี่ยนไปเปนการสอนใหรูวิธีเรียนรูวิธีศึกษาหาความรูเปน

สําคัญ  

  4) เทคโนโลยีจะทวีความสําคัญมากขึ้น กลายเปนปจจัยของการแขงขัน 

เปนขอไดเปรียบของการแขงขันทุกดาน บทบาทของมหาวิทยาลัย ในการเปลี่ยนแปลง

ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี จะกลายเปนบทบาทสําคัญ ที่จะทํารวมกับภาคธุรกิจ

เอกชน และหนวยงานของรัฐเพื่อใหสามารถพึ่งตนเอง ทางเทคโนโลยีไดมากขึ้น                

การผลิตและพัฒนานักเทคโนโลยี จะตองเนนทั้งการเปนผูสรางและผูใชเทคโนโลยีที่ดี 

 4. จากขอคนพบของการวิจัยที่พบวาปจจัยแหงความสําเร็จที่กอใหเกิด

สัมฤทธิผลของนโยบาย  การปฏิรูปการศึกษา ประกอบดวย 1) ความสําคัญและ             

ความจําเปนของการปฏิรูปการศึกษา เจตนารมณ บทบาทผูนํา และ 2) การบริหาร

จัดการสามารถปรับเปลี่ยนไดอยางเปนพลวัต การสรางวัฒนธรรมการบริหารงานแบบ

มืออาชีพ ผูบริหารสูงสุดที่มีภาวะผูนําจะตองเปนผูมีภูมิหลังที่พรอมทั้งทางดานวิชาการ

และดานการบริหาร มีคุณลักษณะเฉพาะความเปนผูนําทั้งในเร่ืองของความสามารถ 

บุคลิกภาพ สติปญญาและความเฉลียวฉลาด เพื่อการบริหารจัดการใหเปนไปดวย

ความราบร่ืนและกาวหนาย่ิงขึ้น พฤติกรรมความเปนผูนําเนนการมีสวนรวมและ

พฤติกรรมผูนําการพัฒนา ความพรอมของผูรวมงาน การมีเครือขายความรวมมือกับ
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องคกรอ่ืนๆ และโครงสรางการบริหารงานภายในที่มีความชัดเจน ความสามารถใน           

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและภาษา  ตามตัวแบบสัมฤทธิผลของนโยบาย

การปฏิรูปการศึกษามหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐในภาพที่ 2 

  ขอคนพบนี้อธิบายไดวาผลของการเปลี่ยนแปลง ไมวาจะเปนแนวคิด              

วิถีชีวิต การทํางาน บุคคลจึงเกิดความสับสนและมีความขัดแยงระหวางบุคคลท่ีอยูใน

สังคม การทบทวนตนเพื่อการพัฒนาตนเองไปในทางท่ีถูกตองและเหมาะสมจะชวยให

บุคคลเปนคนที่มีคุณคา เปนประโยชนตอตนเอง ครอบครัว และสังคมรอบขางเพื่อให

เปนความสําเร็จที่เกิดขึ้นในชีวิตอยางแทจริง เพราะบุคคลลวนตองการเปนมนุษยที่

สมบูรณ หรืออยางนอยก็ตองการมีชีวิตที่เปนสุขในสังคมตามเปาหมาย และการพัฒนา

ตนเองไดทันตอ การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในสังคมโลก ซ่ึงมีความสําคัญทั้งตอตนเอง 

ตอบุคคลอ่ืน และตอสังคม การปฏิรูปการศึกษา นอกจากจะทําใหการศึกษาในระบบ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพแลวยังเปนการเช่ือมโยงการทํางานระหวางชุมชน 

มหาวิทยาลัย และผูเกี่ยวของใหจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

ใหแกผูที่ไมมีโอกาสไดศึกษาหาความรูไดตามแหลงเรียนรูตางๆ สามารถนําความรูนั้น

มาพัฒนาตนเองและสังคมตอไป ที่จะเปนผลทําใหสังคมไทย เปน สังคมแหงการเรียนรู 

อยางแทจริง  สอดคลองกับหลักการพื้นฐานของการบริหารการศึกษาของเนลจอหนสัน 

(ศุภวัฒน  ปภัสสรากาญจน, 2546 : 11) ที่เสนอหลักการ ซ่ึงกอใหเกิดผลผลิตที่สามารถ

เช่ือมโยงสูชุมชนและสังคม อันเปนหลักการท่ีกําหนดองคประกอบของระบบการศึกษา

ที่ผสมผสานการพิจารณาความแตกตางของความตองการทั้งของสถาบันอุดมศึกษาและ

ชุมชน รวมท้ังพิจารณาเพื่อการผสานความตองการและบทบาทในการสนับสนุนเขาไว

ดวยกัน นอกจากนั้นแนวคิดในการกําหนดกลยุทธการบริหารการศึกษาแบบผสมผสาน 

การพัฒนาหนาที่เชิงคุณภาพ (Quality function deployment) เพื่อความเปนเลิศในการ

แขงขันทางการศึกษาระดับนานาชาติ (Malcolm Baldrige National Quality Award in 

Education Criteria for Performance Excellence)  และตัวแบบสัมฤทธิผลของ

นโยบายการปฏิรูปการศึกษามหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐใหมที่ไดจากการวิจัยนี้ยัง
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สอดคลองกับ บุญทัน ดอกไธสง (2551 : 1-5) ที่กลาววา กระบวนการทางความคิดเปน

เง่ือนไขสําคัญของการจัดการความรู ทักษะ และการบริหารจัดการ 

 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

  1.1 มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ควรรักษาสภาพมหาวิทยาลัยของรัฐ           

แตใหอิสระในการดําเนินงานและเสรีภาพทางวิชาการ สรางวัฒนธรรมการเรียน              

การสอนที่สอดคลองกับแนวคิดการปฏิรูปอุดมศึกษาของรัฐ และมีโครงสรางการบริหาร

จัดการท่ีพึงประสงค ลักษณะเอื้อตอการเปลี่ยนแปลงอยางเปนพลวัต รวดเร็วสอดรับ 

กับการเปลี่ยนแปลงยุคเศรษฐกิจฐานความรู การบริหารจัดการเปนกลไกพลังขับเคลื่อน 

และการบริหารงานวิชาการเปนหัวใจของมหาวิทยาลัย จะตองใหความสําคัญ                

กลไกธรรมาภิบาล 

1.2 การสรางความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ กับ

หนวยงานกลางของรัฐเพ่ือประสานประโยชนและความสัมพันธ การบริหารการศึกษา

ตองสอดคลองและตอบสนองตอนโยบาย และความตองการของระบบการศึกษาไทย 

กลาวคือการบริหารจัดการในสิ่งที่ไมเปนประโยชน (Non relevance หรือ Less 

relevance) หรือเปนประโยชนเฉพาะตนเองหรือพวกพอง เนื่องจากขอจํากัดของ

งบประมาณท่ีไมเพียงพอ การบริหารจัดการตองมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และ             

ไดประสิทธิผล  (Effectiveness) ทุกขั้นตอนตองมีความโปรงใส  (Transparency) 

ตรวจสอบได (Accountability) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว 

  1.3 ประเทศไทยมีศิลปะและวัฒนธรรมปรากฏชัดทั้งที่เปนสถานที่ และ

บุคคล มหาวิทยาลัยคือสถานที่ที่เปนหัวใจของการเรียนรูจะไดรวมจัดการศึกษาใหแก

ผูเรียน เพ่ือสนองตอบยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ ความสําคัญ

ของการสรางความรูใหแกผูเรียน การมีโอกาสศึกษาประวัติศาสตร สถาปตยกรรม 

ศิลปะ ตามสถานที่ตางๆ การสรางความรูใหมที่ประยุกตใหสอดคลองกับ                         
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การเปลี่ยนแปลงทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและการสื่อสารของโลก 

ซ่ึงจะเปนการผสมกลมกลืนวิถีของวัฒนธรรมเกากับวัฒนธรรมใหมไดอยางแทจริง 

 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอสัมฤทธิผลของการบริหารพัฒนา

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐโดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 

  2.2 การศึกษาการพัฒนายุทธศาสตรการบริหารจัดการศึกษาภายใต

กระบวนทัศนใหม ของหนวยงานกลางของรัฐ โดยเฉพาะสํานักงานคณะกรรมการ             

การอุดมศึกษา และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ

มหาชน )  ซ่ึ งมี หน าที่ ต ามพระราช บัญญั ติ การ ศึ กษาแห งชา ติ  พ .ศ . 2 5 4 2 

และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 34 คณะกรรมการการอุดมศึกษา               

มีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรา 

49 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีหนาที่พัฒนาเกณฑ 

วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคํานึงถึง

ความมุงหมายและหลักการ 
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