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  การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระดับธรรมาภิบาล ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อธรรมาภิบาล 
และปัจจัยทางทฤษฎีที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงานแล้วส่งผลต่อธรรมาภิบาลของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ของรัฐ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนในภาคใต้ของประเทศไทย  เป็นการวิจัย
แบบผสม  หน่วยวิเคราะห์ คือ บุคลากรของ มหาวิทยาลัยในภาคใต้ จ านวน 5 แห่ง ประชากรและ  
กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 244 คน สถิติที่ใช้ 
คือ ร้อย ละ ความถ่ี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ไคว์สแควร์ การเปรียบเทียบพหุ 
สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอย โดยโปรแกรม SPSS 
  ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ระดับธรรมาภิบาลของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ยกเว้นด้าน  
ความโปร่งใส อยู่ในระดับปานกลาง 
  2. ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์เชิงบวกสูงกับธรรมาภิบาลของผู้บริหารมหาวิทยาลัย อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเช่ือมั่น .01 
  3. ระดับธรรมาภิบาลของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนสูงกว่ามหาวิทยาลัยของรัฐและ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเช่ือมั่น .05  
  4. ตัวแปรอิสระ 5 ตัวแปร เรียงตามความส าคัญคือ ความสามารถในการก าหนดนโยบายและ
การน านโยบายไปปฏิบัติ ประสิทธิภาพการบริหารงานอย่างคุ้มค่า ภาวะผู้น าของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ความสามารถและความพร้อมในการปฏิบัติงาน และการติดต่อสื่อสารในการปฏิบัติงาน  
เป็นชุดตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการอธิบายธรรมาภิบาลของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้ร้อยละ 54.0 โดยมี
ความคลาดเคลื่อนของการท านายเท่ากับ 9.119 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเช่ือมั่น .01 
  5. ปัจจัยทางทฤษฎีที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงาน แล้วส่งผลต่อธรรมาภิบาลของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
มีการจัดล าดับความส าคัญแตกต่างกันในทุกมหาวิทยาลัย โดยทฤษฎีธรรมาภิบาลได้รับการน ามาใช้ ใน
ล าดับแรกเกือบทุกมหาวิทยาลัย รองลงมา คือ ทฤษฎีการบริหารในส่วนของการพัฒนาภาวะผู้น า และ
พฤติกรรมองค์การ ทฤษฎีนโยบายสาธารณะในส่วนของการให้บริการสาธารณะ และทฤษฎีการมสี่วนร่วม 
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  The objectives of this research were to compare the level of good governance, 
factors that influenced good governance and the theories applied in practice contributing 
to good governance of university administrators of public universities, autonomous public 
universities and private universities in southern Thailand. The mixed method approach 
was employed in this research. Staffs of five universities in southern Thailand were 
selected as analysis units. The population and the sample subject consisted of 
academicians and supporting staff. Data were collected from 244 subjects. Statistics 
for data analysis included percentage, frequency, standard deviation, median, mean, 
chi-square, correlation and multiple regression analysis using the SPSS program.  
 The research findings revealed that 
 1. The good governance of the university administrators, as a whole, was at the 
high level except transparency variable at moderate level.  
 2. The independent variables were highly and positively correlated with the 
good governance of the university administrators at the .01 level of significance.  
 3. The good governance of private university administrators was significantly 
higher than that of public university administrators and autonomous public university 
administrators at the .05 level. 
 4. Five independent variables arranged in priority; ability in policy making and 
its implementation, effectiveness of performance, leadership of university administrators,  
communication in work and ability and readiness to work together, could  predict or 
influenced the good governance of the university administrators for about 54.0 percent 
and the prediction error of 9.119 was statistically significant at the .01 level. 
 5. Theoritical factor that was applied in practice and affected the good governance 
of the university administrators were arranged in diferent priorities in every university. 
The theory of good governance was first introduced in almost every university, followed 
by administrative theories concerning leadership development and organization behavior, 
public policy theory particularly in public service delivery aspiets and participatory theory. 
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