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 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบ  1) องคป์ระกอบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยั
เฉพาะทาง  และ 2) เพื่อนาํเสนอรูปแบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง กลุ่มตวัอย่าง
ไดแ้ก่ บุคลากรของมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง 13 แห่ง จาํนวน 377 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่ม
ผูบ้ริหาร และกลุ่มบุคลากรทัว่ไป   เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัคือ แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง  
แบบสอบถามความคิดเห็น และแบบตรวจสอบรายการ  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ  
ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์องคป์ระกอบ เชิงสาํรวจ  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
เชิงเสน้ และการวิเคราะห์เน้ือหา 
 ผลการวิจยัพบวา่  

1. องคป์ระกอบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง ประกอบดว้ย 1) ผูน้าํองคก์ร 
2) การพฒันาหลกัสูตร  3) การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  4) การพฒันาบุคลากร  5) การสร้าง
เครือข่าย  6) งบประมาณ  7) การบริหารการเปล่ียนแปลง  และ 8) การประกนัคุณภาพ 

2. รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุขององคป์ระกอบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง 
มีความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษใ์นระดบัดี องคป์ระกอบดา้นผูน้าํองคก์รมีความสัมพนัธ์ทางตรงต่อการพฒันาหลกัสูตร 
การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การพฒันาบุคลากร  การสร้างเครือข่าย  งบประมาณ และ
การประกนัคุณภาพและยงัมีความสัมพนัธ์ทางออ้มต่อการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การ
บริการการเปล่ียนแปลง และการประกันคุณภาพ ส่วนองค์ประกอบด้านการพฒันาหลกัสูตร 
งบประมาณ การประกนัคุณภาพมีความสัมพนัธ์ทางตรงต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง และ
องคป์ระกอบดา้นการพฒันาหลกัสูตร การพฒันาบุคลากรและการสร้างเครือข่ายมีความสัมพนัธ์
ทางตรงต่อการประกันคุณภาพ และยงัมีความสัมพนัธ์ทางออ้มต่อการบริหารการเปล่ียนแปลง
อีกดว้ย 
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 The purposes of this  research were to find : 1) the components of the administration 
of specialty university 2)  Present the relationship’s model of the administration of specialty 
university. The samples used in this research  were  377  of personnel from 13 special 
universities. The respondents were the administrator’s groups and general personnel. The research 
instruments were semi-structured interview, questionnaire, and check list form. The statistics for 
analyzing the data were percentage, mean, standard deviation, exploratory factor analysis, path 
analysis, and content analysis. 
 The findings of this research were as follows:  
 1. The components of the administration of specialty university consisted of  
1) organizational leader,   2) Curriculum development, 3) Stakeholder participations,  4) Personnel 
development,  5) Networking,  6) Budget,  7) Change Management and  8) Quality Guarantee.  
 2. The relation’s model of the components of the administration of specialty 
university related each other at the statistical significance of .01level. This model was well fitted 
with the empirical data. The components of the organizational leader were directly effect to the 
curriculum development, stakeholder participations, personnel development, networking, budget, 
quality guarantee, and still indirectly effect to the stakeholder participations, change management 
and quality guarantee.  The curriculum development, budget, and the quality guarantee were 
directly effect to the change management. The curriculum development, personnel development, 
and the networking  were directly effect to the quality guarantee and still indirectly effect to              
the change management.  
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กติติกรรมประกาศ 

 

 งานวิจยัเร่ือง “ รูปแบบการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัเฉพาะทาง” สําเร็จไดโ้ดยไดรั้บ
ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดียิ่งจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ ์ประธานกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ผูช่้วยศาสตราจารยว์่าที่ พนัตรี ดร.นพดล เจนอกัษร รองศาสตราจารย ์
ดร.ศิริชัย ชินะตงักูร อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ รองศาสตราจารย ์  ดร.ประเสริฐ  ป่ินปฐมรัฐ 

กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ และคณาจารยทุ์กท่านพร้อมเจา้หน้าท่ีภาควิชาการบริหารการศึกษาทุกคน 
ท่ีไดก้รุณาให้คาํปรึกษา ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ และคอยให้การสนบัสนุนช่วยเหลือและให้
กาํลงัใจดว้ยดีตลอดมาผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่านในความเมตตาเป็นอย่างสูงมา  

ณ โอกาสน้ี 

 ในการทาํวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัได้รับการสนับสนุนจาก มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี       
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ และไดรั้บความช่วยเหลือสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร คณาจารยแ์ลบุคลากร
ทุกท่านจึงขอขอบพระคุณไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย   
 ขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิทุกท่าน และบุคลากรกลุ่มมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
ทั้ง 9 แห่ง บุคลากรกลุ่ม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ ทั้ง 3 แห่ง และ บุคลากรมหาวิทยาลยั         

แม่โจ ้ที่ไดใ้ห้ความอนุเคราะห์ในการให้ขอ้มูล ที่เป็นประโยชน์สําหรับการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี และ
ขอขอบคุณ ดร.ระวี อรรถวิลยั ดร.รสพร ทองธรรมจินดา ผูซ่ึ้งเป็นกลัยาณมิตรให้ความอนุเคราะห์
ดว้ยดีเสมอมา 
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