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การพัฒนารูปแบบการบริ หารการให้บริ การวิ ชาการแก่อตุ สาหกรรม
ของมหาวิ ทยาลัยในกํากับของรัฐด้านวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมนึก วิสทุ ธิแพทย์1* ธีรวุฒ ิ บุณยโสภณ² ทวีศกั ดิ ์ รูปสิงห์3 และ ปรีดา อัตวินิจตระการ4
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ 4 ข้อ 1) เพื่อวิเคราะห์หาปจั จัยการบริหารทีม่ อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพขององค์ประกอบการ
บริหารการให้บริการวิชาการแก่อุตสาหกรรม 2) เพื่อศึกษาปจั จัยที่ส่งผลสําเร็จในการบริหารการให้บริการวิชาการแก่
อุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารการ
ให้บริการวิชาการแก่อุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 4) เพื่อประเมิน
รูปแบบการบริหารการให้บริการวิชาการแก่อุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประชากร คือ ผู้บริห ารที่กํ า กับดู แ ลงานบริก ารวิช าการของ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า พระนครเหนื อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุ ณทหารลาดกระบังและมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี จํานวน 164 ท่าน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม จากการเก็บ
ข้อมูลได้จํานวน 128 ชุด ได้นําข้อมูลไปวิเคราะห์ค่าสถิตปิ ระกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั และวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบลําดับขัน้ ผลการวิจยั พบว่า 1) ผูบ้ ริหาร
ทีก่ ํากับดูแลงานการให้บริการวิชาการ ซึง่ มีพฤติกรรมการบริหารตามองค์ประกอบ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการวางแผน
ด้านการจัดองค์การ ด้านการบังคับบัญชาสังการ
่ ด้านการประสานงานและด้านการควบคุม 2) ในภาพรวมมีค่าคะแนนเฉลีย่
ของพฤติกรรมทัง้ 5 ด้านอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีคา่ คะแนนเฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากด้วยเช่นกัน
3) ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารการให้บริการวิชาการแก่อุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี พบว่ารูปแบบการบริหารที่พฒ
ั นาขึ้น มีป จั จัยการบริหารที่ม ีอิทธิพลต่ อประสิทธิภาพการบริหารของ
องค์ประกอบทัง้ 5 ด้าน จํานวน 12 ปจั จัย จากทัง้ หมด 32 ปจั จัย ดังนี้ (1) นโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ (2) แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบตั กิ าร (3) การให้บริการแบบ One Stop Services (4) กฎระเบียบข้อบังคับ ประกาศ (5) การบริหารงบประมาณ
(6) วิสยั ทัศน์ ภาวะผูน้ ํ าของผูบ้ ริหาร (7) การทํางานเป็ นทีม (8) ระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) (9) ระบบบริหาร
คุณภาพสากล (ISO) (10) ระบบประกันคุณภาพการศึกษา (11) บุคลากรและผู้เชี่ยวชาญ และ (12) การติดตามและ
ประเมินผล และ 4) ผลการประเมินรูปแบบการบริหารการให้บริการวิชาการแก่อุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่ามีความเหมาะสม คิดเป็ นร้อยละ 92.87 และเป็ นไปได้ในการนําไปประยุกต์ใช้ คิด
เป็ นร้อยละ 88.57
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The Development of Management Model of Academic Services for Industry
of Science and Technology Autonomous Universities
Somnoek Wisuttipaet1* Teravuti Boonyasopon² Taweesak Roopsing3 and Preeda Attavinijtrakarn4
Abstract
The aims of this research were: 1)to analyze factors that affected the efficiency of the management of
academic services for industry 2)to study success of management factors of the academic services for
industry of science and technology autonomous University 3)to develop management model of academic
services and 4)to evaluate the model of academic services for industry of science and technology
autonomous universities. The population and participants were 164 persons administrators who are in charge
of academic services from King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, King Mongkut’s
University of Technology Thonburi, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang and Suranaree
University of Technology. The tools used in this research were interviews and questionnaires from 128 set of
data, which were statistically analyzed data were frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson’s
product moment correlation coefficient and stepwise multiple regression. The results showed that the
administrators in academic services had managing behavior that were related to 5 main factors which are
planning, organizing, commanding, coordinating and controlling. The overall mean score of the behavior were
in high level. For revenue, every mean score were also in high level. The results of development of
management model of academic services for industry of science and technology autonomous universities
revealed that the model contains five main factors which contain 12 minor factors that affect the efficiency of
academic services management which were (1)policy, vision and mission, (2)strategies and action plan,
(3)one stop services (4)regulations, (5)budget management, (6)administrators’ vision (7)teamwork,
(8)management information system, (9)international qualification management, (10)quality assurance in
education, (11)professional staff and (12)monitoring and evaluation. The results showed that the model was
92.87% suitable and 88.57% applicable for academic services for industry of science and technology
autonomous universities.
Keywords: Development Model, Management of Academic Services for Industry, Autonomous Universities,
Science and Technology Universities
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1. บทนํา
มหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีความสําคัญอย่างยิง่ ในการสร้างศักยภาพ
ให้ก ับ ภาคอุ ต สาหกรรมของประเทศ นอกจาการผลิต
กําลังคนสู่ภาคอุ ตสาหกรรมแล้ว พันธกิจที่สําคัญที่อีก
อย่างหนึ่งก็คอื การให้บริการวิชาการแก่อุตสาหกรรมและ
ชุมชน ด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรูใ้ หม่ๆ
โดยอาจารย์นกั วิชาการและบุคลากรของมหาวิทยาลัย [1]
ด้วยการให้คาํ ปรึกษาแนะนําให้ความรูแ้ ก่สถานประกอบการ
เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ตลอดจนการส่งผลถึงคุณภาพ
ของการศึกษาจากการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอนและการวิจยั ตามพรบ.การศึกษาของชาติ
การพัฒ นาที่ ย ัง่ ยืน ของสัง คมธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมและ
ประเทศชาติรวมถึงการส่งเสริมการมีบทบาททางวิชาการ
และวิชาชีพ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจของ
ประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกับประเทศ
กลุ่มประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ดังนัน้ จึงเห็นได้
ว่าการให้บริการวิชาการนับเป็ นส่วนสําคัญอย่างยิ่งต่ อ
ระบบการศึกษา
ป จั จุ บ ัน การดํ า เนิ น งานด้ า นบริ ก ารวิ ช าการของ
มหาวิท ยาลัย ในกํ า กับ ของรัฐ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ยังขาดรูปแบบในการบริหารการให้บริการ
วิชาการทีม่ ปี ระสิทธิภาพอยู่มาก [2] ทําให้พนั ธกิจด้าน
บริการวิชาการ ยังไม่สามารถดําเนินการให้เป็ นไปตาม
แผนงานและเป้ าหมายที่ต ัง้ ไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะการให้บริการวิชาการแก่อุตสาหกรรม ซึ่งยัง
ขาดความคล่องตัวและดําเนินการได้ตรงตามความต้องการ
ดังนัน้ เพื่อให้การให้บริการทางวิชาการแก่ภาคอุตสาหกรรม
ได้รบั การพัฒนาและสอดคล้องกับระบบการบริหารจัดการ
ในรูปแบบมหาวิทยาลัยในกํากับทีม่ คี วามคล่องตัว จึงควร
มีการวิจ ยั เชิงลึกเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารการให้
บริการวิชาการแก่อุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป โดยใช้
พืน้ ฐานทฤษฎีการบริหารของ Fayol, Henri 5 ด้าน ซึ่ง
นิยมใช้กบั การบริหารองค์กรการให้บริการทัวๆ
่ ไป
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2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
การวิ จ ัย เพื่ อ การพัฒ นารู ป แบบการบริ ห ารการ
ให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
2.1 เพือ่ ศึกษาสภาพการบริหารการให้บริการวิชาการ
แก่ อุ ตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.2 เพื่อศึกษาป จั จัยที่ส่งผลต่ อความสําเร็จในการ
บริหารการให้บริการวิชาการแก่อุตสาหกรรม ของ
มหาวิ ท ยาลัย ในกํ า กับ ของรัฐ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี
2.3
เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารการให้บริการ
วิชาการแก่อุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.4 เพือ่ ประเมินรูปแบบการบริหารการให้บริการด้าน
วิชาการแก่อุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ประโยชน์ ของการวิ จยั
3.1 ได้รปู แบบการบริหารการให้บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ที่ใช้เป็ นแนวทางสําหรับการวางแผนการ
บริหารการให้บริการวิชาการแก่อุตสาหกรรม [3]
3.2 ได้แนวปฏิบตั ใิ นการนํารูปแบบการบริหารการ
ให้บริการวิชาการแก่อุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้
4. วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
4.1 ศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี
แนวคิด วิธกี ารบริหารจัดการการให้บริการวิชาการด้าน
ต่างๆ กฎระเบียบข้อบังคับเกีย่ วกับการให้บริการวิชาการ
สภาพการดํ า เนิ นงานและผลงานของมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทงั ้ 4 แห่ง
4.2 สัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญการบริการวิชาการทัง้ ใน
ส่วนของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ องค์กรเอกชนที่
เกี่ยวข้อง และภาคอุตสาหกรรม เพื่อนํ าความคิดเห็นมา
สังเคราะห์กําหนดกรอบคําถามสําหรับแบบสอบถาม โดย
ในส่วนของมหาวิทยาลัยได้ดาํ เนินการสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร
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หน่ วยงานทีใ่ ห้บริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยกลุ่มเป้าหมาย
ทัง้ 4 แห่ง จํานวน 10 ท่าน สัมภาษณ์ผบู้ ริหารองค์กร
เอกชนทีด่ ําเนินงานให้บริการวิชาการ จํานวน 3 ท่าน
และผู้บริหารองค์กรภาคอุตสาหกรรม ที่เป็ นผู้รบั บริการ
ทางวิชาการจากมหาวิทยาลัย จํานวน 5 ท่าน
4.3 สร้า งแบบสอบถามรู ป แบบการบริห ารการให้
บริก ารวิ ช าการ จากการนํ า คํ า สัม ภาษณ์ ท ัง้ หมดไป
วิเคราะห์เนื้อหาและสรุปประเด็นสําคัญ เพื่อนํ ามาสร้าง
เป็ นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
(Rating Scale) สําหรับใช้ในการเก็บข้อมูลจากผูบ้ ริหาร ที่
รับผิดชอบกํากับงานการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทงั ้ 4 แห่ง
จํานวน 167 คน ดําเนินการเก็บข้อมูลช่วงเดือน สิงหาคม
ถึงเดือนตุลาคม 2557
4.4 หาคุณภาพของแบบสอบถาม ดําเนินการนํ า
แบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ ไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญ ด้านอุตสาหกรรม
และผูบ้ ริหารทางวิชาการ จํานวน 5 ท่าน ทดสอบความ
เทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ใช้เทคนิค IOC
(Index of Item-objective Congruence) [4] หรือดัชนี
ความสอดคล้องของข้อคําถามและวัตถุประสงค์ ได้ค่าอยู่
ระหว่ า ง 0.6-1.0 แสดงว่ า แบบสอบถามทุ ก ข้อ มีค วาม
สอดคล้องกับประเด็นวิจยั
4.5 หาความเชื่อมันของเครื
่
่องมือโดยนํ าแบบสอบถาม
ไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงจํานวน 30
คน แล้วนํ าผลการทดลองใช้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ
ด้วยเทคนิคสัมประสิทธ์อลั ฟา่ (Alpha Coefficient) ผลการ
วิเคราะห์ได้ค่าความเชื่อมันในภาพรวมทั
่
ง้ ฉบับ เท่ากับ
0.963
4.6 เก็บข้อมูลจากการสํารวจความคิดเห็นผูป้ ฏิบตั งิ าน
ในระดับบริหารทีร่ บั ผิดชอบในการดําเนินงานการให้บริการ
วิชาการจากมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐทัง้ 4 แห่ง ได้
จํานวน 128 ชุดคิดเป็ นร้อยละ 76.64 ของประชากร
ทัง้ หมด
4.7 นํ าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ดว้ ย
สถิติ Multiple Regression แบบ Step wise [5]
4.8 นํ าผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาร่างรูปแบบการ
บริหารการให้บริการวิชาการแก่อุตสาหกรรม
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4.9 ตรวจสอบและประเมินรูปแบบการบริหารการ
ให้บริการวิชาการนําเสนอผูเ้ ชีย่ วชาญด้านบริการวิชาการ
แก่อุตสาหกรรม จํานวน 12 ท่าน ด้วยวิธกี าร Focus
Group โดยการหาค่าความถีแ่ ละค่าร้อยละของระดับความ
เหมาะสม ซึ่งในภาพรวมผู้ทรงคุ ณวุฒ ิม ีความเห็นว่ามี
ความเหมาะสม คิดเป็ นร้อยละ 92.87
4.10 ปรับ ปรุ ง แก้ ไ ขรู ป แบบการบริห ารตามข้ อ
เสนอแนะจากผลของการ Focus Group ซึง่ ผูเ้ ชีย่ วชาญได้
มีขอ้ เสนอให้เพิม่ ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการบริหารในภาพรวม
คือการติดตามและประเมินผล
4.11 จัดทําคู่มอื แนวทางปฏิบตั กิ ารนํ ารูปแบบการ
บริห ารการให้ บ ริก ารวิช าการไปประยุ ก ต์ ใ ช้ เพื่อ ให้
ผู้บริหารที่ร บั ผิดชอบงานด้านบริการวิชาการสามารถ
นํ าเอารูปแบบการบริหารนี้ไปประยุกต์ใช้จริงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. ผลของการวิ จยั
5.1 สภาพการบริหารงานการให้บริการวิชาการแก่
อุ ต สาหกรรมของมหาวิ ท ยาลัย ในกํ า กับ ของรัฐ ด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากข้อมูลของผูบ้ ริหารจํานวน
128 ท่านของทัง้ 4 มหาวิทยาลัยมีความเห็นต่อ
องค์ประกอบการบริหาร 5 ด้าน ในภาพรวม มีค่าคะแนน
เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก (  = 3.96) ซึง่ ในแต่ละด้านมีค่า
คะแนนเฉลีย่ สรุปได้ดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและระดับความเห็นของผู้บริห าร
ต่อสภาพการบริหารการให้บริการวิชาการ
องค์ประกอบการบริหาร
1.การวางแผน
2.การจัดองค์การ
3.การบังคับบัญชาสังการ
่
4.การประสานงาน
5.การควบคุม
โดยรวม



SD

3.99
4.07
4.01
3.90
3.85
3.96

0.57
0.53
0.62
0.56
0.60
0.50

ระดับ
ความเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

5.2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปจั จัยการ
บริห ารที่ม ีอิ ท ธิพ ลต่ อ ประสิท ธิภ าพการบริห ารการ
ให้บริการวิชาการแก่อุตสาหกรรม กับองค์ประกอบของ
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การบริหารตามหลักการบริหาร POCCC ของ Fayol,
Henri 5 ด้าน [6] ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู
แบบขัน้ ตอน(Stepwise Multiple Regression Analysis)
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.5 มีดงั นี้
1) ด้านการวางแผน(Planning) พบว่าปจั จัยที่
มีอิท ธิพ ลต่ อ ประสิท ธิภ าพในการบริห าร มีจํ า นวน 5
ปจั จัยมีค่าพยากรณ์ร่วมกันได้รอ้ ยละ 39.60 โดยมีผล
การวิเคราะห์ดง้ ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัว
แปรพยากรณ์ ป จั จัย การบริห ารที่ม ีผ ลต่ อ
องค์ประกอบการบริหารด้านการวางแผน
ขัน้ ที ตัวแปรพยากรณ์
1 การกําหนดนโยบาย
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
2 ได้รบั การรับรอง
ระบบ ISO 9001
3 บุคลากร ผูเ้ ชีย่ วชาญ
4 ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ
5 ระเบียบงานบริการ
วิชาการ

R b SEest β
t Sig
.479 .400 .506 .427 5.820 .000

.513 .180 .497 .334 3.778 .000
.567 -.248 .479 .290 -3.545 .000
.601 -.195 .466 .257 3.172 .000
.629 -.115 .455 .227 -2.647 .000

P < .05, a = 2.521, R2 = .396, SEes = .455

2) ด้านการจัดองค์การ (Organizing) พบว่า
ั
ปจจัยที่มอี ทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหาร มีจํานวน
3 ปจั จัย มีคา่ พยากรณ์รว่ มกันได้รอ้ ยละ 27.90 โดยมีผล
การวิเคราะห์ดง้ ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัว
แปรพยากรณ์ ป จั จัย การบริห ารที่ม ีผ ลต่ อ
องค์ประกอบการบริหารด้านการจัดองค์การ
ขัน้ ที ตัวแปรพยากรณ์
R b SEest
1 ได้รบั การรับรอง
.399 .125 .043
ระบบ ISO 9001
2 แผนยุทธศาสตร์ กล .499 .268 .071
ยุทธ์ แผนปฏิบตั กิ าร
3 อัตราการหักค่าบํารุง .528 -.100 .044
เข้ามหาวิทยาลัย

t Sig
β
.248 2.923 .004

.298 3.753 .000
.187 2.256 .026

P < .05, a = 2.042, R2 = .279, SEes = .044

3) ด้านการบังคับบัญชาสังการ
่ (Commanding)
ั
พบว่า ปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหารมี
จํานวน 5 ปจั จัยมีค่าพยากรณ์ร่วมกันได้รอ้ ยละ 58.00
โดยมีผลการวิเคราะห์ดง้ ตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัว
แปรพยากรณ์ ป จั จัย การบริห ารที่ม ีผ ลต่ อ
องค์ประกอบการบริหารด้านการบังคับบัญชา
สังการ
่
ขัน้ ที ตัวแปรพยากรณ์
1 การกําหนดนโยบาย
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
2 อัตราการหักค่าบํารุง
เข้ามหาวิทยาลัย
3 การทํางานเป็ นทีม
4 วิสยั ทัศน์ ภาวะผูน้ ํา
ของผูบ้ ริหาร
5 ระเบียบงานบริการ
วิชาการ

R b SEest β
t Sig
.606 .524 .496 .519 8.016 .000
.669 .134 .465 .218 3.282 .001

.700 .387 .448 .462 5.503 .000
.752 -.366 .416 -.423 -5.013 .000
.762 .110 .410 .149 2.105 .037

P < .05, a = 2.108, R2 = .580, SEes = .410

4) ด้านการประสานงาน (Coordinating) พบว่า
ั
ปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความสําเร็จในการบริหาร มีจาํ นวน
5 ปจั จัยมีคา่ พยากรณ์รว่ มกันได้รอ้ ยละ 43.60 โดยมีผล
การวิเคราะห์ดง้ ตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู ของตัว
ั
แปรพยากรณ์ปจจัยการบริหารทีม่ ผี ลต่อ
องค์ประกอบการบริหารด้านการประสานงาน

ขัน้ ที ตัวแปรพยากรณ์
R b SEest β
1 การกําหนดนโยบาย .518 .276 .484 .301
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
2 ได้รบั การรับรอง
.578 .142 .463 .270
ระบบ ISO 9001
.606 .143 .453 .223
3 ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
4 การทํางานเป็ นทีม .631 .244 .444 .319
5 บุคลากร
.661 -.204 .431 -.244
ผูเ้ ชีย่ วชาญ
P < .05, a = 1.445, R2 = .436, SEes = .431

t Sig
3.845 .000
3.525 .001
3.118 .002
3.656 .000
-2.859 .005

5) ด้านการควบคุม (Controlling) พบว่าปจั จัย
ที่ม ีอิท ธิพ ลต่ อ ความสํา เร็จ ในการบริห าร มีจํา นวน 3
ปจั จัย มีค่าพยากรณ์ร่วมกันได้รอ้ ยละ 40.40 โดยมีผล
การวิเคราะห์ดง้ ตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัว
แปรพยากรณ์ ป จั จัย การบริห ารที่ม ีผ ลต่ อ
องค์ประกอบการบริหารด้านการควบคุม
ขัน้ ที ตัวแปรพยากรณ์
1 การกําหนดนโยบาย
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
2 ได้รบั การรับรอง
ระบบ ISO 9001
3 เป็ นหน่วยงานที่
บริหารจัดการอิสระ

R b SEest β
t Sig
.559 .477 .505 .483 6.713 .000

.595 .157 .491 .277 3.714 .000
.635 -.110 .474 -.233 -3.221 .002

P < .05, a = 1.594, R2 = .404, SEes = .474

5.3 ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารการให้บริการ
วิชาการแก่อุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สรุปได้ว่า ประกอบด้วย
องค์ประกอบการบริหาร 5 ด้าน ได้แก่ 1) การวางแผน 2)
การจัดองค์การ 3) การบังคับบัญชาสังการ
่
4) การ
ั
ประสานงาน และ 5) การควบคุม ส่วนปจจัยการบริหารที่
มีอทิ ธิพลต่อความสําเร็จตามองค์ประกอบการบริหาร 5
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ด้านนัน้ จากปจั จัยทัง้ หมด 32 ปจั จัย นํามาวิเคราะห์
ด้วยสถิตกิ ารถดถอยพหุคูณแบบลําดับขัน้ เพื่อหาปจั จัย
ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อองค์ประกอบการบริหาร 5 ด้าน ได้จาํ นวน
12 ปจั จัย ประกอบด้วย 1) นโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ 2)
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั กิ าร 3) การให้บริการแบบ
One Stop Services 4) กฎระเบียบข้อบังคับ ประกาศ 5)
การบริหารงบประมาณ 6) วิสยั ทัศน์ ภาวะผู้นําของ
ผูบ้ ริหาร 7) การทํางานเป็ นทีม 8) ระบบสารสนเทศการ
บริหาร 9) ระบบบริหารคุณภาพสากล 10) ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 11) บุคคลากร ผูเ้ ชีย่ วชาญ และ12)
การติดตามและประเมินผล จากองค์ประกอบหลักและ
ปจั จัยย่อยทีก่ ล่าวมา สามารถพัฒนาเป็ นรูปแบบ (Model)
[7] การบริหารการให้บริการวิชาการแก่อุตสาหกรรม มี
รายละเอียด ดังรูปที่ 1 สามารถอธิบายโดยสรุปได้ดงั นี้
5.3.1 องค์ประกอบการบริหาร 5 ประการมี
ลักษณะเป็ นวงรอบอยูด่ า้ นใน ปฏิบตั กิ ารต่อเนื่องกัน

รูปที่ 1 รูปแบบ (Model) การบริหารการให้บริการวิชาการแก่อุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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องค์ประกอบจะมีปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพการ
บริหาร อยู่วงรอบนอกของแต่ละองค์ประกอบแสดงให้
เห็นว่าจะต้องให้ความสําคัญเป็ นพิเศษในการบริหารแต่
ละขัน้ ตอน และในการบริหารการให้บริการวิชาการใน
ภาพรวมนัน้ ก็ยงั จะต้องคํานึงถึงการดําเนินการในปจั จัย
อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องด้วยเช่นกัน
5.3.2 ปจั จัยการบริหารที่มอี ทิ ธิพลต่อการ
บริหาร จํานวน 11 ปจั จัยจะอยูว่ งรอบนอก เพื่อสนับสนุ น
องค์ประกอบการบริหาร และมีปจั จัยร่วมอีก 1 ปจั จัย คือ
การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation)
อยู่วงรอบด้านในสุด เพื่อแสดงว่าปจั จัยร่วมนี้จําเป็ นต่อ
การดําเนิ นงานทัง้ ระบบ โดยให้ม ีการปฏิบ ตั ิการอย่าง
ต่อเนื่องทุก ๆ ขัน้ ตอน
5.4 แนวทางในนํารูปแบบการบริหารการให้บริการ
วิชาการแก่อุตสาหกรรมไปประยุกต์ใช้
INPUT

เพือ่ เป็ นแนวปฏิบตั ใิ นการนํารูปแบบไปใช้ ผูว้ จิ ยั จึงได้
นําเสนอในรูปแบบของระบบการดําเนินงานบริหารการให้
บริการวิชาการ ดังรูปที่ 2 ซึง่ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ
ของระบบทีส่ าํ คัญดังนี้
1) ทรัพยากรทางการบริหาร (Input) ประกอบด้วย
ข้อมูลความต้องการรับบริการ บุคลากร เครือ่ งมือ สถานที่
กฎระเบียบ วิธกี ารและงบประมาณ
2) กระบวนการบริหาร (Process) เป็ นการบริหาร
งานตามรูปแบบการบริหารทีก่ าํ หนด และเป็ นกระบวนการ
ปฏิบตั ติ ามแนวทางระบบทีไ่ ด้วางไว้แล้ว
3) ผลผลิต (Output) เป็ นผลทีไ่ ด้จากการบริหาร
ประกอบด้วย การดําเนินงานเป็ นไปได้ตามแผน ผลงาน
บริการวิชาการได้ตามเป้าหมาย ค่าใช้จ่ายลดลงและผลงาน
มีคุณภาพ

PROCESS

OUTPUT
การดําเนินงาน
เป็นไปตามแผน

ทรัพยากร
ทางการบริหาร
-ความต้องการ
ผู้รับบริการ
-บุคลากร
-เครื่องมือ
-สถานที่
-กฎ ระเบียบ
-วิธีการ
-งบประมาณ

OUTCOME
บัณฑิตมี
คุณภาพ

ทํางานบริการ
วิชาการได้
ตามเป้าหมาย

อาจารย์มี
ผลงาน
วิชาการ
เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่าย
ลดลง

รายได้
เพิ่มขึ้น

ผลงานมี
คุณภาพ

มหาวิทยาลัย
มีชื่อเสียง

ข้อมูลย้อนกลับ

เงื่อนไขสู่ความสําเร็จ : 1. ระบบและกลไกการให้บริการวิชาการ
2. มาตรการส่งเสริมด้านต่างๆ
3. การประเมินผล

รูปที่ 2 ระบบการบริหารการให้บริการวิชาการแก่อุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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4) ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เป็ นการนํ า
ข้อมูลการประมวลผลการดําเนินงานที่ผ่านมา ย้อนกลับ
ไปพิจารณาประเมินเปรียบเทียบกับเป้าหมาย เพื่อการ
ปรับปรุงในส่วนของปจั จัยการบริหาร (Input) และกระบวน
การบริหาร (Process) เพือ่ พัฒนาระบบการบริหารให้ดขี น้ึ
อย่างต่อเนื่อง
5) ผลลัพธ์ (Outcome) เป็ นผลได้ของมหาวิทยาลัย
คือ บัณฑิตมีคุณภาพ อาจารย์มผี ลงานทางวิชาการพิม่ ขึน้
มหาวิทยาลัยมีรายได้และมีช่อื เสียง อุตสาหกรรมของ
ประเทศมีความเข้มแข็ง
6) เงือ่ นไขสูค่ วามสําเร็จ มีองค์ประกอบทีเ่ ป็ น
เงื่อนไขสําคัญ คือ ระบบและกลไกการให้บริการวิชาการ
มาตรการส่งเสริมด้านต่าง ๆ และการประเมินผล ดังนี้
(1) ระบบและกลไกการให้บริการวิชาการ
การกําหนด กฎระเบียบหลักเกณฑ์ และขัน้ ตอนการบริการ
วิชาการอย่างเป็ นระบบ และมีการจัดโครงสร้างองค์การที่
เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้บริการวิชาการ
จะต้องมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจยั
อย่างเป็ นรูปธรรม และจะต้องให้มกี ารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ในลักษณะวงล้อ PDCA
(2) มีมาตรการส่งเสริมด้านต่าง ๆ เพื่อให้
การดําเนินการเกี่ยวกับการให้บริการวิชาการมีมาตรการ
นโยบายส่งเสริม สนับสนุ นและจูงใจให้คณาจารย์นักวิจยั
ผูเ้ ชีย่ วชาญ และบุคคลากรมีความพร้อมทัง้ ในด้านความรู้
ความเชี่ยวชาญ เวลาและจิตแห่งการบริการ ในการให้
บริการวิชาการแก่สงั คมและอุตสาหกรรม
(3) การประเมินผลการให้บริการวิชาการ
เป็ นการประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผลการดํ าเนิ นงานที่ผ่ านมากับเป้ าหมายในแต่ ละช่ วง
เวลา และความพึงพอใจของผูป้ ฏิบตั งิ านและผูใ้ ช้บริการ
6. สรุปและอภิ ปรายผล
6.1 องค์ประกอบการบริหาร 5 ประการตามแนวคิด
ของ Fayol, Henri [6] 5 ด้าน
คือ 1) การวางแผน
(Planning) 2) การจัดองค์การ (Organizing) 3) การบังคับ
บั ญ ชาสั ง่ การ (Commanding) 4) การประสานงาน
(Coordinating) และ5) การควบคุม (Controlling) ซึง่ เป็ น
หน้ าที่การบริหารองค์กรทัว่ ๆ ไป รวมทัง้ การบริหาร
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โครงการ เช่นเดียวกับหลักการบริหารของ Koontz,H. [8]
ทีม่ อี งค์ประกอบการบริหาร 5 ด้านเช่นกัน คือ การวางแผน
การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทํางาน การสังการ
่ และการ
ควบคุม ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดวงเดือน [9] ทีพ่ บ
ว่ารูปแบบการบริหารโครงงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยของ
รัฐ ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การนํ า
การควบคุม และระบบสารสนเทศ ดังนัน้ องค์ประกอบ 5
ด้านนี้ จึงมีความเหมาะสมกับการบริหารการให้บริการ
วิชาการ ทีจ่ ําเป็ นต้องมีการทํางานร่วมกันหลายฝา่ ย ทัง้
หน่ วยงานให้บริการวิชาการ อาจารย์ผูเ้ ชี่ยวชาญที่อยู่ใน
แต่ ละคณะวิชา และผู้รบั บริการ โดยองค์ประกอบการ
บริหารทัง้ 5 ด้านนี้มกี ารดําเนินการเป็ นเป็ นลําดับขัน้ ใน
ลักษณะของวงล้อ PDCA เพื่อให้มกี ารประเมินพัฒนา
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง
6.2 ปจั จัยทีมอี ทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารการ
ให้บริการวิชาการแก่อุตสาหกรรม ของมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากผลการวิจยั
พบว่าปจั จัยที่มอี ิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารการ
ให้บริการวิชาการแก่ อุตสาหกรรม มีจํานวน 12 ป จั จัย
ประกอบด้วย 1) นโยบายวิสยั ทัศน์พนั ธกิจ 2) แผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบตั กิ าร 3) การให้บริการแบบ One Stop
Services 4) กฎ ระเบียบข้อบังคับ 5) การบริหารงบประมาณ
6) วิสยั ทัศน์ ภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริหาร 7) การทํางานเป็ นทีม
8) ระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) 9) ระบบบริหาร
คุณภาพสากล (ISO) 10) ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
11) บุคคลากร ผูเ้ ชีย่ วชาญและ 12) การติดตามและประเมินผล
6.3 รูปแบบการบริหารการให้บริการวิชาการแก่
อุ ต สาหกรรมของมหาวิท ยาลัย ในกํ า กับ ของรัฐ ด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึง่ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ
การบริหาร 5 ประการ และปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพ
การบริหาร จํานวน 12 ปจั จัยนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้กําหนดรูปแบบ
ในลักษณะวงกลมแบบวงจรวัฎจักรของการทํางานตาม
ลําดับขององค์ประกอบการบริหารงาน โดยมีปจั จัยการ
บริหารอยู่ภายนอกของแต่ ละองค์ประกอบการบริหาร
นอกจากนี้ได้กําหนดให้รปู แบบการบริหารนี้มปี จั จัยทีเ่ ป็ น
องค์ประกอบร่วม คือ การติดตามและประเมินผล ซึง่ กําหนด
ไว้ในวงรอบด้านในทีส่ นับสนุ นในทุกองค์ประกอบการบริหาร
ทีต่ อ้ งมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
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6.4 แนวทางการนํารูปแบบการบริหารไปประยุกต์ใช้
ในขัน้ การปฏิบตั กิ ารนัน้ ได้จดั ทําเป็ นคู่มอื แนวทางในการ
บริหารงานบริการวิชาการ โดยให้มคี วามสอดคล้องกับข้อ
กําหนดระเบียบปฏิบตั ขิ องแต่ละมหาวิทยาลัย โดยการทํา
เป็ นคู่มอื ปฏิบตั กิ ารให้บริการวิชาการในรายละเอียดสําหรับ
การให้บริการวิชาการแต่ละประเภทตามแผนภาพระบบ
การบริห ารการให้ บ ริ ก ารวิช าการที่ ป ระกอบด้ ว ย 5
องค์ ประกอบ คือ ป จั จัยนํ า เข้า กระบวนการ ผลผลิต
ผลลัพธ์ และข้อมูลย้อนกลับ ซึ่งจะทําให้มคี วามชัดเจนใน
การนําไปปฏิบตั มิ ากขึน้
7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ นี้
7.1.1 มหาวิทยาลัยควรมีการกําหนดนโยบาย
แผนงานสําหรับการให้บริการวิชาการทีช่ ดั เจนในทุกด้าน
ให้มคี วามเหมาะสมกับสภาพโครงสร้างการบริหารของแต่
ละส่วนงานในปจั จุบนั และจะต้องให้มคี วามสอดคล้องกับ
นโยบายอุตสาหกรรม ประเทศ และขยายถึงระดับอาเซียน
7.1.2 มหาวิทยาลัยควรมีหน่ วยงานกลางที่
มอบหมายให้รบั ผิดชอบการประสานงานบริการวิชาการ
ในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อทําหน้าทีส่ ่อื สารข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ การรวบรวมข้อมูล การติดตามประเมินผลเกีย่ วกับ
การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เป็ นหน่วยงานทีม่ ี
ความคล่องตัวในการดําเนินงาน
7.1.3 การบริหารงานด้านบริการวิชาการใน
ระดับของมหาวิทยาลัย ควรดําเนินการและบริหารงานใน
รูปของคณะกรรมการบริการวิชาการ เพื่อการกํ าหนด
นโยบายบริหารจัดการ การกํากับติดตามผลักดันให้เกิด
การขับเคลื่อนงานบริการวิชาการได้อย่างแท้จริง
7.1.4 ควรให้ความสําคัญกับการบูรณาการงาน
บริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจยั มากขึน้
ซึ่งจะทําให้เกิดผลอย่า งแท้จ ริงกับคุ ณภาพการศึก ษา
บั ณ ฑิ ต ผลงานวิ จ ั ย นวั ต กรรมที่ เ ป็ นผลผลิ ต ของ
มหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
7.2.1 ควรทําการศึกษารูปแบบการบริหารการ
ให้บริการวิชาการแก่อุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุง่ เน้น
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การดําเนินการให้กบั อุตสาหกรรมในระดับอาเซียน
7.2.2 ควรทําการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนา
กระบวนการให้บริการวิชาการ การพัฒนากําลังคนให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานข้อตกลงร่วมกันของกลุม่ ประเทศอาเซียน
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