126

การพัฒนารูปแบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่เกิดจากการหลอมรวม
ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
Development of Administration Model for Higher Education Institutions Founded
on the Amalgamation of Princess of Naradhiwas University
ศิริกัญญา แก่นทอง สส.ม. (Sirikanya Kanthong, M.S.W.)1
สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ Ed.D. (Suttiwan Tuntirojanawong, Ed.D.)2
สมถวิล วิจิตรวรรณา ค.ด. (Somtawin Vijitwanna, Ph.D.)2
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาและประเมินรูปแบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่เกิดจากการหลอมรวม
ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมีวิธีดำาเนินการวิจัยประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 พัฒนารูปแบบการบริหาร
สถาบันอุดมศึกษาที่เกิดจากการหลอมรวมของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ แบ่งเป็น 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 สร้างรูปแบบ
การบริหารสถาบันอุดมศึกษาทีเ่ กิดจากการหลอมรวมของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยการวิเคราะห์เอกสาร ระยะที่ 2
ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบที่สร้างขึ้นโดยการสัมภาษณ์ พรรณาวิเคราะห์เนื้อหา ระยะที่ 3 ตรวจสอบรูปแบบที่พัฒนาโดยการ
สอบถามผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากรสายสอนและวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุน พรรณาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ขั้นตอนที่ 2 ประเมินรูปแบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่
เกิดจากการหลอมรวมของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จากการสนทนากลุ่ม พรรณาวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่เกิดจากการหลอมรวมของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ มีองค์ประกอบสำาคัญ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ปัจจัยนำาเข้า ประกอบด้วย ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำาสูง บุคลากรเข้าใจ
บริบทพื้นที่และสภาพแวดล้อมทางสังคม แนวทางในการสรรหางบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
ใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 2) กระบวนการ ประกอบด้วยโครงสร้างการบริหาร การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
การบูรณาการสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์การ เปิดโอกาสให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการจัดการเรียนการสอน และ 3) ผลผลิต
ประกอบด้วยนักศึกษาเป็นคนดีมคี ณ
ุ ธรรม มีความรูใ้ นสาขาทีเ่ รียนและนำาไปประยุกต์ใช้ได้ และดำารงไว้ซง่ึ เอกลักษณ์ วัฒนธรรม
และ ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ซึง่ องค์ประกอบของโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน โดยมีคา่ ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนทีป่ รับแก้แล้วเท่ากับ .97 และค่าความคลาดเคลือ่ นของโมเดลเท่ากับ .02 และ 2.
ผลการประเมินคุณภาพรูปแบบ พบว่ารูปแบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่เกิดจากการหลอมรวมของมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ที่พัฒนาขึ้น มีความถูกต้อง เหมาะสม มีประโยชน์ และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก
คำาสำาคัญ : รูปแบบการบริหารงาน มหาวิทยาลัยที่เกิดจากการหลอมรวม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
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Abstract
The purposes of this study were to develop and to evaluate a management model for higher
education institutions founded on the amalgamation of Princess of Naradhiwas University (PNU). The
process of this study consisted of two steps. The first step was to develop of the higher education institutions founded on the amalgamation of PNU. This step was divided into three phases. Phase 1: creating
the management model for the higher education institutions founded on the amalgamation of PNU. This
phase was based on document analysis. Phase 2: improving and developing the model, which was based
on interviews and a descriptive content analysis was also utilized. Phase 3: inspecting the model developed
by questioning the university’s administrators, lecturers, and supporting staffs. The descriptive data of this
phase were based on mean, standard deviation, and confirmatory factor analysis. The second step was to
evaluate the management model for the higher education institutions founded on the amalgamation of PNU
through a group discussion. The analysis of this step was the descriptive content analysis.
The study revealed that: 1) the management model for the higher education institutions consisted
of three important elements. i) Input factor comprising of administrators with high leadership, staffs who
comprehended the context and social environment, the guidelines on budget raising, equipment and
modern information technology for the management and teaching. ii) Process factors included management structure, strategic management, integration of the organizational environment with culture, and opportunities for community involvement in the learning and teaching management. iii) Productivity factors
included good deeds and morality of students who were knowledgeable in their field of study, they were
able to apply the knowledge, and able to preserve identity, culture, and local wisdom. In relation to the
models, it could be stated that the elements of the model were in congruent with the empirical data noted
in the confirmatory factor analysis, in which the index, whose harmony measurement was adjusted, was
.97. The error rates of the model were .02. 2) The results of the model quality evaluation found that the
developed model for the higher education institutions founded on the amalgamation of PNU was accurate,
appropriate, and useful. The model’s possibility was at a high level.
Keywords : Administration model, The Amalgamated University, Princess of Naradhiwas University
บทนำา

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ ศาสตร์ และวิทยาการแขนงต่างๆ ตลอดจนเป็นนวัตกรรมทางการ
ศึกษา และเป็นกลไกหนึ่งที่สำาคัญในการพัฒนาประเทศ มีภารกิจหลักในการผลิตและพัฒนาบัณฑิต การวิจัยเพื่อสร้างและ
พัฒนาองค์ความรู้ การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม Perkins, (1973) พัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการ จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาชื่อเสียง ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และทำาหน้าที่ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสังคม
ท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงระบบอุดมศึกษา Kotler & Fox, (1995) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็น
มหาวิทยาลัยที่เกิดจากการหลอมรวมสถาบันการศึกษาที่มีอยู่แล้วในจังหวัดนราธิวาส 4 สถาบัน คือ วิทยาลัยเทคนิค
นราธิวาส วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส และวิทยาลัยการอาชีพตากใบ
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เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลงทุนน้อยที่สุด โดยไม่ขัดต่อปรัชญาการศึกษาเดิม โดยมี พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พุทธศักราช 2548 เป็นกฎหมายหลักในการบริหาร มหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ จัดการศึกษา
ทัง้ ในระดับต่าำ กว่าปริญญาและระดับปริญญาตรี เพือ่ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ามกลาง
สถานการณ์ความไม่สงบในพืน้ ที่ และคาดหวังว่ามหาวิทยาลัยฯ นีจ้ ะใช้การศึกษาเป็นเครือ่ งมือช่วยแก้ปญ
ั หาและพัฒนาท้องถิน่
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2554)
จากการบริหารงานที่ผ่านมา พบว่า มหาวิทยาลัยประสบกับปัญหาไม่สามารถดำาเนินงานตามพันธกิจของการจัดการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษาได้เต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
จำานวนมาก ถนอม อินทรกำาเนิด สุชาติ ตันธนะเดชา และผุสดี พลสารัมย์ (2553) ในแง่สทิ ธิและผลประโยชน์ออกมาเป็นกฎระเบียบ
ยังไม่สามารถทำาได้มากนัก โครงสร้างการบริหาร ยังคงมีความสับสนกับบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ การบริหารจัดการใน
ภาพรวมไม่ครอบคลุม ธวัช ชิตตระการ อรัญญา เชาวลิต ช่อลดา พันธุเสนาและคณะ (2551) ซึง่ จุดอ่อนของมหาวิทยาลัยที่ตั้ง
ใหม่และมีขนาดเล็กพบประเด็นปัญหาที่สำาคัญตรงกันทุกแห่ง คือ ปัญหาด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านการบริหาร
งานตามพันธกิจจนส่งผลให้เกิดผลผลิตที่ขาดคุณภาพ อุทุมพร จามรมาน (2542) ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจนมี
ปัญหาในระยะแรกเริ่มก่อตั้งและขาดแคลนทรัพยากรต่างๆ (กฤษณพงษ์ กีรติกร, 2550) และหากมหาวิทยาลัยไม่ประสบความ
สำาเร็จจากการหลอมรวมจะส่งผลให้เกิดการแตกแยก ความขัดแย้งในองค์การ ทั้งนี้เนื่องจากวิธีการหลอมรวมและวัฒนธรรม
องค์การ ในการบริหารงานของสถาบันเดิมทีแ่ ตกต่างกัน เพราะการหลอมรวมต้องใช้เวลาและความอดทน โดยเฉพาะหากต้องการ
เห็นความสำาเร็จในเวลาอันรวดเร็ว จะต้องดำาเนินการด้วยความรอบคอบ Harman & Harman (2008) ปัญหาจากการเป็น
มหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ เน้นการจัดการศึกษาวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ ซึง่ เป็นด้านทีต่ อ้ งลงทุนสูง
ในขณะงบประมาณรัฐบาลมีจาำ กัดและวิธเี ฉลีย่ งบประมาณแบบรายหัวเท่ากันทุกมหาวิทยาลัย การบริหารยังไม่สามารถดำาเนินการ
ได้อย่างเต็มทีเ่ นือ่ งจากมีขอ้ จำากัดด้านต่างๆ รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยทีเ่ กิดจากการหลอมรวมเป็นสิง่ จำาเป็น
จากสภาพปัญหาในการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาทีเ่ กิดจากการหลอมรวมดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษา
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่เกิดจากการหลอมรวมของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อนำาไปใช้
เป็นแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการหลอมรวมให้มีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่เกิดจากการหลอมรวมของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
2. เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่เกิดจากการหลอมรวมของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ระเบียบวิธีวิจัย
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่เกิดจากการหลอมรวมของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ในครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and development) ซึ่งใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างวิธีการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative research) และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยมีขั้นตอนการดำาเนินการ
วิจัยรวม 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่เกิดจากการหลอมรวมของมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัยที่สำาคัญ ประกอบด้วย 3 ระยะย่อยดังนี้
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ระยะที่ 1.1 สร้างรูปแบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาทีเ่ กิดจากการหลอมรวมของมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ โดยการศึกษาเอกสารทุติยภูมิ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานมหาวิทยาลัยที่เกิดจาก
การหลอมรวม รูปแบบการบริหารงานมหาวิทยาลัย และองค์ประกอบทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย มีแบบบันทึก
เอกสารพร้อมตารางการวิเคราะห์เนือ้ หา เป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั และมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์เนือ้ หา (Content
analysis)
ระยะที่ 1.2 ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่เกิดจากการหลอมรวมของ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้บริหารจากกระทรวงศึกษาธิการ จำานวน 3 คน
จากสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำานวน 6 คน มหาวิทยาลัยรัฐบาล มหาวิทยาลัยในกำากับ มหาวิทยาลัยเอกชน
แห่งละ 1 คน จากสถาบันอุดมศึกษาที่เกิดจากการหลอมรวม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำานวน 4 คน มหาวิทยาลัย
นครพนม จำานวน 4 คน รวมจำานวน 20 คน มีแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi- structure Interview) แบ่งออกเป็น ตอน
ที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับการสัมภาษณ์ และตอนที่ 2 รูปแบบการบริหาร ประกอบด้วย ปัจจัยนำาเข้า (Input) กระบวนการ
(Process) และผลผลิต (Output) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยแบบสัมภาษณ์ให้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
(Content validity) โดยมีการหาค่าดัชนีความสอดคล้องเป็นรายข้อ (IOC) ระหว่าง 0.60 -1.00 และมีการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงเนื้อหาด้วย (Content analysis)
ระยะที่ 1.3 ตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่เกิดจากการหลอมรวมของมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ โดยนำาร่างรูปแบบการบริหาร ที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ จากระยะที่ 1.2 มาจัดทำา
แบบสอบถาม โดยการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำานวน 22 คน บุคลากรสาย
สอนและวิจัย จำานวน 88 คน บุคลากรสายสนับสนุน จำานวน 144 คน รวมทั้งสิ้น จำานวน 254 คน ซึ่งได้มาจากการกำาหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน Krejcie & Morgan (1970) แบบเจาะจง (Purposive sampling)
จากประชากรซึ่งเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำานวน 65 คน บุคลากรสายสอนและวิจัย จำานวน 259 คน
บุคลากรสายสนับสนุน จำานวน 425 คน รวมทั้งสิ้น จำานวน 749 คน มีแบบสอบถามความคิดเห็น ประกอบด้วย ตอนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหาร เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดย
มีประเด็นคำาถามเกี่ยวกับ ปัจจัยนำาเข้า (Input) จำานวน 10 ข้อ กระบวนการ (Process) จำานวน 50 ข้อ และผลผลิต (Output)
จำานวน 10 ข้อ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ให้คะแนนตามเกณฑ์การปฏิบัติ มีลักษณะแบบลิเคอร์ท (Likert scale) แบ่งเป็น
5 ระดับ คือ มากทีส่ ดุ = 5, มาก = 4, ปานกลาง = 3, น้อย = 2, น้อยทีส่ ดุ = 1 และข้อเสนอแนะ มีลกั ษณะปลายปิด (Open ended question) แล้วนำาคะแนนมาวิเคราะห์หาค่าเฉลีย่ โดยแปลความหมาย 5 ระดับ ดังนี้ บุญชม ศรีสะอาด (2545) ค่าเฉลีย่
ระหว่าง 4.51 - 5.00 = มากทีส่ ดุ , ระหว่าง 3.51 - 4.50 = มาก, ระหว่าง 2.51 - 3.50 = ปานกลาง, ระหว่าง 1.51 - 2.50 = น้อย,
ระหว่าง 1.00 - 1.50 = น้อยทีส่ ดุ แบบสอบถามความคิดเห็นให้ผา่ นการตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนือ้ หา (Content validity) จาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญ จำานวน 5 ท่าน โดยมีผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องเป็นรายข้อ (IOC) ระหว่าง 0.60 - 1.00 และนำาแบบสอบถาม
ไปทดลองใช้ (try out) กับบุคลากร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (ทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง) ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารจำานวน 10
คน และบุคลากรสายสอนและวิจัย จำานวน 10 คน บุคลากรสายสนับสนุน จำานวน 10 คน รวมทั้งสิ้นจำานวน 30 คน นำาผลการ
ทดลองมาวิเคราะห์ความเชื่อมั่น (Reliability) แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาโดยวิธีของครอนบาค พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2540) เท่ากับ
0.97 และใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป ในการคำานวณค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) ด้วยโปรแกรมลิสเรล นำาผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาอธิบาย
ผลการศึกษาเชิงพรรณนา
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ขั้นตอนที่ 2 ประเมินรูปแบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่เกิดจากการหลอมรวมของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ โดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) มีรายละเอียดดังนี้
โดยการสนทนากลุม่ ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ทัง้ สิน้ จำานวน 13 คน ประกอบด้วย
ผู้บริหาร สำานักงานอธิการบดีจำานวน 5 คน และจากคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน จำานวน 8 คน โดยกำาหนดคุณสมบัติหรือเกณฑ์ที่ใช้
ในการเลือกผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่ม ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำางานและดำารงตำาแหน่งผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ หรือมีประสบการณ์การทำางานร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีแบบบันทึกการ
สนทนากลุ่มเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่เกิดจากการหลอมรวมของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และ
แบบประเมินตามมาตรฐาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความมีประโยชน์ ด้านเป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม และด้านความถูกต้อง เป็น
เครื่องมือการวิจัย และดำาเนินการสนทนากลุ่ม โดยผู้วิจัยทำาหน้าที่ดำาเนินการและถามคำาถาม (Moderator) โดยในระหว่างการ
สนทนากลุ่มได้ทำาการบันทึกการสนทนากลุ่ม โดยการอัดวีดีโอ บันทึกเสียง และถ่ายภาพ นำาผลการสนทนากลุ่มไปวิเคราะห์
เนื้อหา (Content analysis) วิเคราะห์แบบประเมินมาตรฐาน 4 ด้าน โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่เกิดจากการหลอมรวมของ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สามารถสรุปได้ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่เกิดจากการหลอมรวมของมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์
ระยะที่ 1.1 สร้างรูปแบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาทีเ่ กิดจากการหลอมรวมของมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์
โดยการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำาหนดองค์ประกอบรูปแบบการบริหาร ได้องค์
ประกอบของรูปแบบ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบ ที่ 1 ปัจจัยนำาเข้า (Input) ประกอบด้วย บุคลากร งบประมาณ
วัสดุอุปกรณ์ ข้อมูลสารสนเทศ องค์ประกอบ ที่ 2 กระบวนการ (Process) ประกอบด้วย การบริหารจัดการ สภาพแวดล้อม
โครงสร้างการบริหาร การสนับสนุนการเรียนการสอน วัฒนธรรมองค์การที่ดำาเนินการโดยหน่วยงานมหาวิทยาลัย จำานวน 12
ส่วนราชการ องค์ประกอบ ที่ 3 ผลผลิต (Output) ประกอบด้วย คุณภาพนักศึกษา
ระยะที่ 1.2 ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่เกิดจากการหลอมรวมของ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
พบว่า รูปแบบการบริหารมีองค์ประกอบสำาคัญ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ปัจจัยนำาเข้า กระบวนการ และ
ผลผลิต
องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยนำาเข้า ประกอบด้วย บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ข้อมูลสารสนเทศ ตาม
รายละเอียด ดังนี้
1.1 ด้านบุคลากร ประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากรสายสอนและวิจัย บุคลากรสายสนับสนุน และ
นักศึกษา ตามรายละเอียด ดังนี้
1.1.1 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับโดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงต้องมีภาวะผู้นำาสูง ประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่าง ที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามพันธกิจ
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1.1.2 บุคลากรสายสอนและวิจยั และบุคลากรสายสนับสนุนเป็นคนในพืน้ ทีต่ ง้ั ของมหาวิทยาลัย
หรือมีความรู้ความเข้าใจในบริบทสภาพแวดล้อมสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนเป็นอย่างดี มีความรู้ความสามารถตรงตาม
ภาระงาน และมีจำานวนบุคลากรเพียงพอตามพันธกิจ สามารถผลิตวิจัย ตำารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ
1.1.3 นักศึกษามีทกั ษะความรูใ้ นวิชาพืน้ ฐานและการใช้ภาษาไทยเพียงพอต่อการเรียนในระดับ
อุดมศึกษา
1.2 ด้านงบประมาณ มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการสรรหางบประมาณให้เพียงพอต่อการสนับสนุนการจัด
เรียนการสอน
1.3 ด้านวัสดุอปุ กรณ์ มหาวิทยาลัยสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากร อาคารสถานทีท่ ม่ี อี ยูเ่ ดิม มีแนวทางใน
การสรรหาวัสดุอุปกรณ์ อุปกรณ์ให้เพียงพอ ต่อการสร้างสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้
1.4 ด้านข้อมูลสารสนเทศ พบว่า มหาวิทยาลัย มีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลส่วนกลางไปใช้ในการ
บริหารและการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการ ประกอบด้วย การบริหารจัดการ สภาพแวดล้อม โครงสร้างการบริหาร
การสนับสนุนการเรียนการสอน วัฒนธรรมองค์การ ตามรายละเอียด ดังนี้
2.1 ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การนำา และการควบคุม ตามราย
ละเอียด ดังนี้
2.1.1 มหาวิทยาลัยสนับสนุนการดำาเนินงานตามแผนกับหน่วยงานภายในสถาบัน มีบุคลากร
ที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามแผนที่กำาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ มีการ
จัดทำาแผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรได้ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน
2.1.2 มหาวิทยาลัยมีการจัดองค์การแบ่งเป็นหน่วยงานแยกเฉพาะตามภารกิจได้อย่างเหมาะสม
2.1.3 มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เปิดโอกาส
ให้คณาจารย์และบุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย จัดทำาแผนงบประมาณที่สามารถนำาไปปฏิบัติตามพันธ
กิจได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ มีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยเอื้อต่อการเป็นสถาบันอุดมศึกษา
2.1.4 มหาวิทยาลัยมีการประเมิน ตรวจ ติดตาม สรุปผลการดำาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและมีการนำาผลจากการประเมินไปปรับปรุงการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างรวดเร็ว
2.2 ด้านสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย ความคาดหวังทางสังคม นโยบาย กฎหมายและเศรษฐกิจ ตาม
รายละเอียด ดังนี้
2.2.1 มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเพือ่ ชุมชนทีแ่ ท้จริงรวมถึงเป็นส่วนหนึง่ ในการแก้ไขปัญหา
อย่างยั่งยืน
2.2.2 มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่แก้ไขปัญหาและชี้นำาชุมชนและสังคม
2.2.3 มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือทางวิชาการกับท้องถิน่ และต่างประเทศเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ที่เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สามารถเชื่อมโยงการศึกษากับศาสนาในการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เดิมให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งอาคารสถานที่ วัสดุและบุคลากร สามารถ
บูรณาการปรัชญา วัฒนธรรมองค์การและภารกิจเดิมของสถาบันที่หลอมรวมมาเป็นกรอบในการบริหารงานได้อย่างเหมาะสม
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2.2.4 มหาวิทยาลัยสามารถปรับสภาพการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ได้อย่างเหมาะสม และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
2.3 ด้านโครงสร้างการบริหาร ประกอบด้วย การแบ่งงาน รูปแบบของอำานาจหน้าทีล่ กั ษณะงาน ข้อกำาหนด
ตามกฏหมาย และบทบาท ตามรายละเอียดดังนี้
2.3.1 มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างที่เป็นเอกภาพในการบังคับบัญชาและสั่งการในการทำางาน
2.3.2 มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างที่ชัดเจนในการกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่ กฎระเบียบของ
หน่วยงาน
2.3.3 มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างทีช่ ดั เจนส่งเสริมทำานุบาำ รุงศิลปวัฒนธรรมและสนับสนุนการกีฬา
นันทนาการ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศ และ
การกำาหนดภารกิจของบุคลากร
2.3.4 มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพ ชัดเจนในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี
ทีเ่ ป็นประโยชน์ในการบริการชุมชน สังคม ในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา การวิจยั และการบริการกับหน่วยงาน
อื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีระบบการติดต่อสื่อสารประสานงานภายในมหาวิทยาลัยที่ดี และมีการบริหารงานที่ลดขั้น
ตอนในการปฏิบัติงาน
2.4 ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอน ประกอบด้วย กระบวนการการเรียนการสอน เทคโนโลยี วัสดุ
อุปกรณ์ และสิ่งอำานวยความสะดวก ตามรายละเอียดดังนี้
2.4.1 มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงาน/ชุมชน
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการบริการวิชาการหรือทำานุบำารุง
ศิลปวัฒนธรรม เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน สนับสนุนทรัพยากรบุคคลในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางด้านวิชาการอย่างเพียงพอ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาองค์ความรู้มาจากการวิจัย สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษา
2.4.2 มหาวิทยาลัยสนับสนุนบริการเทคโนโลยี วัสดุอปุ กรณ์/เครือ่ งมือ/ห้องปฏิบตั กิ ารทีท่ นั สมัย
อุปกรณ์อำานวยความความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
2.5 ด้านวัฒนธรรมองค์การ ประกอบด้วย ความเชื่อ ค่านิยม และแบบแผนพฤติกรรม ตามรายละเอียด
ดังนี้
2.5.1 มหาวิทยาลัยเสริมสร้างบุคลากรให้มคี วามจงรักภักดีตอ่ หน่วยงานและมีบคุ ลากรทีย่ อมรับ
การเปลีย่ นแปลง และเรียนรู้ตลอดเวลา
2.5.2 มหาวิทยาลัยปลูกฝังค่านิยมและจิตสำานึกในการเป็นคนดีแก่นักศึกษาและบุคลากรและ
มีบุคลากรที่เสียสละและอุทิศตนในการทำางานให้ประสบผลสำาเร็จ
2.5.3 มหาวิทยาลัยยกย่องให้รางวัล/เชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น/ทำาประโยชน์
ให้กับส่วนรวม มหาวิทยาลัยมีบรรยากาศที่ดีในการทำางาน มีการทำางานเป็นเครือข่ายเน้นการให้การช่วยเหลือและเสนอแนะ
2.5.4 มหาวิทยาลัยเน้นการปฏิบัติงานที่ตรงต่อเวลาและปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กำาหนด
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่สร้างความรัก ความผูกพัน มีความสุขกับการทำางาน สนับสนุนให้มีการอบรม เพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
วิธีการทำางานและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ในหน่วยงาน
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องค์ประกอบที่ 3 ผลผลิต หมายถึง คุณภาพนักศึกษา ประกอบด้วย นักศึกษาเป็นคนดีมีคุณธรรม มี
ความรู้ในสาขาที่เรียนและสามารถประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ มีทักษะชีวิตและทักษะสังคม นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ มีความรู้ความสามารถด้านภาษาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสำานึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
มีจิตอาสาในการช่วยเหลือชุมชนและสังคม มีความรับผิดชอบเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ดำารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนสนับสนุนการพัฒนาให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ในชีวิตประจำาวันและก้าวทันโลกได้
ระยะที่ 1.3 ผลการตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาทีเ่ กิดจากการหลอมรวมของมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์
ขั้นตอนที่ 1.3.1 ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่เกิดจากการหลอมรวม
ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ผลสภาพการบริหารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อพิจารณาในภาพรวมทุกด้านมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( = 3.65, S.D. 0.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านผลผลิตมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
( = 3.72, S.D. = 0.62) รองลงมาเป็นปัจจัยด้านกระบวนการ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( = 3.65, S.D. = 0.62) และ
ปัจจัยนำาเข้า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเช่นกัน ( = 3.55, S.D. = 0.58)
ขั้นตอนที่ 1.3.2 ผลการตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่เกิดจากการหลอม
รวมของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ตรวจสอบความตรงเชิงทฤษฎี (Construct validity) โดย
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor model) ด้วยโปรแกรมลีสเรลจากข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมใน ครัง้ ที่ 1
องค์ประกอบของโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ เชิงยืนยัน โดยมีค่าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้วเท่ากับ .97 และค่าความคลาดเคลื่อนของโมเดลเท่ากับ .02 และ 2. ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงรูปแบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่เกิดจากการหลอมรวมของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
หมายเหตุ INP หมายถึง ปัจจัยนำาเข้า, ADM หมายถึง การบริหารจัดการ, ENV หมายถึง สภาพแวดล้อม, STA
หมายถึง โครงสร้างการบริหาร, SUP หมายถึง การสนับสนุนการเรียนการสอน, CUL หมายถึง วัฒนธรรมองค์การ, OUT
หมายถึง ผลผลิต
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จากผลการวิ เ คราะห์ โ มเดลการบริ ห ารสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ เ กิ ด จากการหลอมรวมของ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (Chi-square)
มีค่าเท่ากับ 8.59 ซึ่งมีความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.97 (มีองศาอิสระ เท่ากับ 8) นั่นคือฟังก์ชันความกลมกลืนแตกต่างจากศูนย์อย่าง
ไม่มนี ยั สำาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลักทีว่ า่ โมเดลการวิจยั สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีคา่
ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนทีป่ รับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.97 และค่าดัชนี
รากของกำาลังสองเฉลีย่ ของค่าความแตกต่างโดยประมาณ (RMSEA= 0.017)
จากผลการวิเคราะห์คา่ น้าำ หนักองค์ประกอบ ถือว่ารูปแบบมีความสอดคล้องกับรูปแบบทีไ่ ด้จาก
การสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญ ประกอบด้วย ปัจจัยนำาเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ได้แก่ การบริหารจัดการ สภาพแวดล้อม
โครงสร้างการบริหาร การสนับสนุนการเรียนการสอน วัฒนธรรมองค์การ และผลผลิต (Output)
ขัน้ ตอนที่ 2 ผลการประเมินรูปแบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาทีเ่ กิดจากการหลอมรวมของมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์
โดยการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) พิจารณาตรวจสอบรูปแบบการบริหาร เพื่อรับฟัง
ข้อคิดเห็นพร้อมให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินรูปแบบ ผลการประเมินประกอบด้วย
1. รูปแบบการบริหาร ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ปัจจัยนำาเข้า ประกอบด้วย ผู้บริหารมี
ภาวะผู้นำาสูง เข้าใจบริบทพื้นที่และสภาพแวดล้อมทางสังคม มีแนวทางในการสรรหางบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 2) กระบวนการ ประกอบด้วยโครงสร้างการบริหาร การ
บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ การบูรณาการสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์การ เปิดโอกาสให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการจัดการเรียน
การสอน และ 3) ผลผลิต ประกอบด้วยนักศึกษาเป็นคนดีมคี ณ
ุ ธรรม มีความรูใ้ นสาขาทีเ่ รียนและนำาไปประยุกต์ใช้ได้ และดำารง
ไว้ซง่ึ เอกลักษณ์ วัฒนธรรม และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ซึง่ องค์ประกอบของโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยมีคา่ ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนทีป่ รับแก้แล้วเท่ากับ .97 และค่าความคลาดเคลือ่ น
ของโมเดลเท่ากับ .02
2. ผลการประเมินคุณภาพรูปแบบ ตามมาตรฐาน 4 ด้าน พบว่า รูปแบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่
เกิดจากการหลอมรวมของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่พัฒนาขึ้น มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีประโยชน์ และมี
ความเป็นไปได้
อภิปรายผล
ข้ อ ค้ น พบจากการศึ ก ษาวิ จั ย การพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ เ กิ ด จากการหลอมรวมของ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สามารถอภิปรายได้ดังนี้
1. รูปแบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่เกิดจากการหลอมรวมของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประกอบ
ด้วย 3 องค์ประกอบที่สำาคัญ ได้แก่ ปัจจัยนำาเข้า กระบวนการ และผลผลิต เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาเป็นองค์การหนึ่งใน
ระบบสังคม เป็นระบบเปิด ซึ่งทุกองค์ประกอบส่งผลต่อการบริหารและมีความสัมพันธ์เชิงระบบ การประเมินรูปแบบการบริหาร
ตามคุณลักษณะมาตรฐาน 4 ด้าน ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ มีความเห็นว่ารูปแบบการบริหารเป็นรูปแบบที่มีประโยชน์ เป็นไปได้ มี
ความเหมาะสมและถูกต้อง สอดคล้องกับแนวคิดของ Kast & Rosenzweig (1985) กล่าวถึงสถานศึกษาในฐานะเป็นระบบ
หนึ่งทางสังคมซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยนำาเข้า กระบวนการ และ ผลผลิต จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ารูปแบบประเมิน
มีความถูกต้องครอบคลุม มีการกำาหนดวัตถุประสงค์ กำาหนดองค์ประกอบตัวบ่งชี้ของรูปแบบ ระบุผู้ประเมิน วิธีการประเมิน
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การวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์การประเมินและบอกการประเมิน ไว้ชัดเจน ตามแนวคิดของ Eisner (1976) ที่ว่าผู้เชี่ยวชาญสามารถ
วิเคราะห์และวิจารณ์อย่างลึกซึ้ง เพื่อให้ได้รูปแบบที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการประเมิน โดยประเมินตามแนวคิดของ
Stuffflebeam (2001) ที่ได้นำาเสนอแนวคิดหลักการประเมินเพื่อเป็นบรรทัดฐานการประเมิน 4 ด้าน ผลการประเมินคุณภาพ
รูปแบบ พบว่ารูปแบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาทีเ่ กิดจากการหลอมรวมของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มี
ความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีประโยชน์ และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก
2. รูปแบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่เกิดจากการหลอมรวมของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีประเด็น
ในการอภิปรายดังนี้
2.1 องค์ประกอบด้านปัจจัยนำาเข้าประกอบด้วยผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำาสูง บุคลากรเข้าใจบริบทพื้นที่และ
สภาพแวดล้อมทางสังคม แนวทางในการสรรหางบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยใช้ในการบริหาร
และการจัดการเรียนการสอนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอนันต์ เตียวต๋อย (2552) พบว่า ผู้บริหารมีภาวะผู้นำาในการนำาองค์กร
ส่งผลให้การบริหารมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ เช่นเดียวกับงานวิจัยของพิกุล โกสิยานันท์ (2554) พบว่าผู้นำาหรือผู้บริหารองค์การ
เป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อคนทำางานในองค์การ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมบูรณ์ นนท์สกุล (2548) พบว่าบทบาทและหน้าที่ของ
ผูน้ าำ การเปลีย่ นแปลงส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารมหาวิทยาลัย นอกจากนัน้ การศึกษาของมานิต บุญประเสริฐ (2546) พบว่า
ปัจจัยเกื้อหนุนนวัตกรรมการบริหารสถาบัน 2 ด้านที่สำาคัญคือ วิสัยทัศน์และภาวะผู้นำาของผู้บริหาร และปัจจัยด้านความ
ก้าวหน้าของ ICT เป็นปัจจัยเร่งการเปลี่ยนแปลงภายในสถาบันในหลายมิติ
2.2 องค์ประกอบด้านกระบวนการ ประกอบด้วยโครงสร้างการบริหาร การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ การ
บูรณาการสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์การ เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับผล
การศึกษาของชนกนารถ ชื่นเชย (2550) พบว่า การจัดโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน ต้องพิจารณาถึงความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการ สอดคล้องกับการศึกษาของ พูลสุข หิงคานนท์ (2540) พบว่ารูปแบบการจัดองค์การที่มีความเหมาะสม และมี
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยใช้หลักการทำางานเป็นทีม ซึ่งมีความยืดหยุ่นตามภาระงานและอัตรากำาลัง มีการมอบอำานาจ
หน้าที่และการตัดสินใจให้ผู้ปฏิบัติ มีการประสานงานทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ เป็นทางการมากขึ้นใช้ลายลักษณ์อักษรมากกว่า
วาจา โดยใช้การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ Schermerhorn (1999) เป็นกระบวนการซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้บริหารจากทุกส่วนของ
องค์การในการกำาหนดกลยุทธ์และปฏิบัติตามกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์การ Bateman & Snell (1999)
สอดคล้องกับการศึกษาของ มานิต บุญประเสริฐ, (2546) พบว่า การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ด้านการบริหารจัดการทั่วไป
มุ่งเน้นกลยุทธ์การบริหารงานสมัยใหม่ (Modern Management) มีการนำาแนวคิด การจัดการทางบริหารธุรกิจมาใช้ในการ
บริหารองค์การ และจากงานวิจยั ของ เพชรสุดา ภูมพิ นั ธ์ (2549) ศึกษาเรือ่ งรูปแบบการบริหารสถาบันเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้านภารกิจด้านการสอนของมหาวิทยาลัย พบว่าควรกำาหนดจุดมุง่ หมาย เน้นให้ผเู้ รียนนำาความ
รู้ไปปฏิบัติแก้ปัญหาพัฒนาชีวิตได้ด้วยตนเอง สร้างหลักสูตรให้สัมพันธ์กับปัญหาและความต้องการทางเศรษฐกิจ การเมือง
และวัฒนธรรมของท้องถิน่ โดยท้องถิน่ มีสว่ นร่วม กำาหนดขอบข่ายเนือ้ หาเป็นความรูส้ สู่ ากลผสานภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ อย่างพอเหมาะ
วางแผนการสอนโดยใช้ทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติจริงในพื้นที่และใช้ปัญหาของท้องถิ่นเป็นโจทย์ในการจัดการเรียนการสอน
ขอความร่วมมือภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมสอนและใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น มีคณะกรรมการบริหารงานวิชาการที่ประกอบ
ด้วยผู้บริหารงานและบุคลากรภายนอก ประสานงานกับคณะวิชาและอาจารย์ผลิตผลงานวิชาการที่ตอบปัญหาความต้องการ
ของท้องถิ่นในแต่ละด้าน เช่นเดียวกับงานวิจัยของ พิกุล ภูมิโคกรักษ์ (2550) ศึกษาเรื่องรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ด้านจัดการเรียนการสอน พบว่า แนวคิดการเปิดหลักสูตร
ใหม่ควรเป็นหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับการเรียนการสอนเชิงภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน

136

และบทความวิจยั ของ จงรัก พลาศัย (2552) พบว่า การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพือ่ พัฒนาสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ผ่านกลไกการพัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่สำาคัญ คือ การพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่ตอบ
สนองความต้องการชุมชนท้องถิ่น การบริการวิชาการและการสร้างอาชีพในท้องถิ่น การพัฒนาระบบการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม
การพัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น การทำาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล และการพัฒนาด้านกายภาพ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยคำานึงถึงการสนองตอบ
ความต้องการในท้องถิ่นเป็นสำาคัญ สอดคล้องกับบทความวิชาการของ จงรัก พลาศัย (2557) พบว่า การพัฒนามหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์: จากอดีตถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ตามพันธกิจ 5 ด้าน
ประกอบด้วย การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ผลิตผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย บริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาศักยภาพทุกภาคส่วน ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารและการจัดการ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาแก่
สังคมและก้าวสู่ความเป็นสากลในภูมิภาคเน้นสู่อาเซียน ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
2.3 องค์ประกอบด้านผลผลิต ประกอบด้วยนักศึกษาเป็นคนดีมคี ณ
ุ ธรรม มีความรูใ้ นสาขาทีเ่ รียนและนำาไป
ประยุกต์ใช้ได้ และดำารงไว้ซง่ึ เอกลักษณ์ วัฒนธรรม และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ สอดคล้องกับคุณภาพนักศึกษา ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ Thai Qualifications Framework for Higher Education (TQF) การพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผูม้ คี วามรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูพ้ ฒ
ั นาตนเอง สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการดำารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความสำานึกและความรับผิดชอบใน
ฐานะพลเมืองและพลโลก โดย 1) บัณฑิตมีความรู้ ความเชีย่ วชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้ สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้
เพือ่ พัฒนาตนเอง สามารถปฏิบตั งิ านและสร้างงานเพือ่ พัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 2)บัณฑิตมีจติ สำานึก ดำารง
ชีวติ และปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามความรับผิดชอบ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และ 3) บัณฑิตมีสขุ ภาพดีทง้ั ด้านร่างกายและจิตใจ
มีการดูแล เอาใจใส่ รักษาสุขภาพของตนเองถูกต้องเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมย์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 6 ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพือ่ พัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ทส่ี มบูรณ์ทง้ั ทางร่างกาย จิตใจ สติปญ
ั ญา ความรู้ และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำารงชีวติ สามารถ
อยูร่ ว่ มกับผูอ้ น่ื ได้อย่างมีความสุข และแนวคิดโครงการ 2552 ปีแห่งคุณภาพการอุดมศึกษาไทย ของสำานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา มีหลักการสำาคัญเพือ่ ผลิตบัณฑิตให้มคี ณ
ุ ภาพเพือ่ พัฒนาชาติทย่ี ง่ั ยืน ตามโครงการได้กาำ หนดเป็นกลุม่ การเรียนรู้ 5 กลุม่
คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) การสือ่ สารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับการศึกษาของ พิกลุ ภูมโิ คกรักษ์ (2550) พบว่า รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยด้านการจัดการ
เรียนการสอนนักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิตการรับนักศึกษาเน้นความเป็นเลิศทางคุณธรรม จริยธรรม ความมีคา่ ของความเป็น
คน เน้นความดีกบั ความสามารถทางวิชาการ ควรเน้นทัง้ ด้านวิชาการและคุณธรรมควบคูก่ นั ไป ประสบการณ์ ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
เพือ่ เพิม่ โอกาสในการถ่ายทอด ต่อยอดความรูท้ อ้ งถิน่ สูส่ ากล มุง่ ผลิตบัณฑิตตามจุดแกร่งหรือเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพือ่
เพิม่ ประสิทธิภาพและคุณภาพในการผลิตกำาลังคน มีระบบการตรวจสอบและติดตามอย่างต่อเนือ่ี ง เพือ่ เป็นหลักประกันว่าบัณฑิต
ทีส่ าำ เร็จออกไปมีคณ
ุ ภาพตามทีต่ อ้ งการ ครอบคลุมทัง้ ความรู้ ทักษะปฏิบตั ิ คุณธรรมและจริยธรรม และสร้างความพึงพอใจของ
นายจ้าง ผูป้ ระกอบการ ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ทัง้ ด้านปริมาณและคุณภาพของบัณฑิตสาขาต่างๆ การผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เช่นเดียวกับ
งานวิจยั ของ เพชรสุดา ภูมพิ นั ธ์ (2549) พบว่า รูปแบบการบริหารสถาบันเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ มีแนวโน้มจุดมุง่ หมายเพือ่ ต้องการ
แก้ปญ
ั หา พัฒนาชีวติ ของคนและสังคมโดยการพึง่ พาอาศัยตนเองของคนในท้องถิน่ ทุกด้านทัง้ ด้านการสอน ด้านการวิจยั ด้านการ
บริการวิชาการแก่สงั คม ด้านปรับปรุง ถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการทำานุบาำ รุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยภารกิจด้านการสอนของ
มหาวิทยาลัย ควรกำาหนดจุดมุง่ หมายคือ เน้นให้ผเู้ รียนนำาความรูไ้ ปปฏิบตั แิ ก้ปญ
ั หาพัฒนาชีวติ ได้ดว้ ยตนเอง
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สรุป

ผลการวิจัยปรากฏว่ารูปแบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่เกิดจากการหลอมรวมของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ปัจจัยนำาเข้าประกอบด้วยผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำาสูง บุคลากรเข้าใจบริบทพื้นที่
และสภาพแวดล้อมทางสังคม แนวทางในการสรรหางบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยใช้ในการ
บริหารและการจัดการเรียนการสอน 2) กระบวนการ ประกอบด้วยโครงสร้างการบริหาร การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ การบูรณา
การสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์การ เปิดโอกาสให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการจัดการเรียนการสอน และ 3) ผลผลิต ประกอบ
ด้วยนักศึกษาเป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรู้ในสาขาที่เรียนและนำาไปประยุกต์ใช้ได้ และดำารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งองค์ประกอบของโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน โดยมีค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้วเท่ากับ.97 และค่าความคลาดเคลื่อนของโมเดลเท่ากับ .02 และ (2)
ผลการประเมินคุณภาพรูปแบบ พบว่ารูปแบบการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่เกิดจากการหลอมรวมของมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ที่พัฒนาขึ้น มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีประโยชน์ และมีความเป็นไปได้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ควรนำาผลการวิจัยไปใช้ดังนี้
1. การพัฒนาระบบการสรรหาและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1.1 มหาวิทยาลัยควรพัฒนาคุณวุฒิบุคลากรโดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ด้วยวิธีการศึกษาต่อแบบ
เต็มเวลาและใช้เวลาบางส่วน ควบคู่กันโดยจัดหาช่องทางรูปแบบในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือสถาบันการศึกษาทั้งในและ
นอกประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากร
1.2 มหาวิทยาลัยควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาระบบสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรเพื่อผลิตวิจัย ตำารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ ที่เผยแพร่ผลงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
1.3 มหาวิทยาลัยควรสร้างรูปแบบการพัฒนานักศึกษาเพื่อให้มีทักษะความรู้ในวิชาพื้นฐานและการใช้
ภาษาไทยให้เพียงพอในการเรียนระดับอุดมศึกษา
1.4 สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรจัดสรรกรอบอัตรากำาลังข้าราชการให้มหาวิทยาลัยตาม
ความต้องการและความนิยมของประชาชนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างขวัญกำาลังใจและจูงใจในการปฏิบัติงาน
2. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาหลักสูตรโดยเน้นตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมโดยบูรณาการรายวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ร่วมกันในสังคมเพื่อเสริมสร้างความสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
ควบคู่เพื่อให้นักศึกษาสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นที่พึ่งพาของสังคมชุมชนได้
3. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลส่วนกลาง ไปใช้ในการบริหารและสนับสนุนการเรียนการสอน
4. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนและพัฒนาระบบสวัสดิการการรักษาความปลอดภัยการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
5. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนและพัฒนาห้องสมุดที่ทันสมัยและมีคุณภาพ
ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาเชิงคุณภาพเกีย่ วกับปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการบริหารสถาบันอุดมศึกษาทีเ่ กิดจากการหลอมรวมของมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์

138

2. ศึกษาเกีย่ วกับรูปแบบการส่งเสริมการใช้สารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษาทีเ่ กิดจากการหลอมรวมของมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์
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