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การพัฒนาโมเดลการวัดประสิทธิผลองค์การภาครัฐในเขตอาเซียน: 
การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ
Development of A Model of Public Organizational Effectiveness
Measurement  in ASEAN: Multilevel Structural Equation Model  Analysis

ภัทราวดี   มากมี1 

บทคัดย่อ
  วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) พัฒนาโมเดลการวัดประสิทธิผลองค์การภาครัฐที่เป็นสถาบันการศึกษาในเขต
อาเซียน 2) ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การภาครัฐที่เป็นสถาบันการศึกษาในเขตอาเซียนในระดับ
บุคคล และระดับสาขาวิชา และ 3) ทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของประสิทธิผล
องค์การภาครัฐที่เป็นสถาบันการศึกษาของประเทศไทย ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศราช
อาณาจักรกัมพูชา โดยเก็บข้อมูลจากนิสิต/นักศึกษาจ�านวน 1,200 คน จากจ�านวน 120 สาขาวิชา เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยคือแบบสอบถามประสิทธิผลองค์การของ Cameron (1978, 1986) ถูกวัดจาก 9 ตัวแปร ผลของการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือมีค่าความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคอยู่ระหว่าง 0.718 – 0.898 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ
บรรยาย  และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับโดยใช้โปรแกรม Mplus
          ผลการวิจัย ปรากฏว่า 1) โมเดลการวัดประสิทธิผลภาครัฐในเขตอาเซียนตามการรับรู้ของนิสิต/นักศึกษา พบว่าใน
ระดับบุคคลและระดับสาขาวิชาตัวแปรทุกตัวมีความส�าคัญอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ส�าหรับระดับบุคคลตัวแปรที่มีความ
ส�าคัญมากที่สุดคือการพัฒนาบุคลิกภาพนิสิต/นักศึกษา ในขณะที่ตัวแปรระดับสาขาวิชาที่มีความส�าคัญมากที่สุดคือความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร อย่างไรก็ตามสุขภาพขององค์การมีความส�าคัญน้อยที่สุดทั้งระดับบุคคลและระดับ
สาขาวิชา 2) โมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับประสิทธิผลภาครัฐที่เป็นสถาบันการศึกษาในเขตอาเซียนมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งนี้ชุดของตัวแปรท�านายระดับบุคคลและระดับสาขาวิชาสามารถอธิบายความแปรปรวน
ประสิทธิผลภาครัฐในเขตอาเซียนได้ร้อยละ 76.90 และ 77.90 ตามล�าดับ และ 3) โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ
ประสิทธิผลองค์การภาครัฐที่เป็นสถาบันการศึกษาในเขตอาเซียนมีความแปรเปล่ียนด้านโมเดลระหว่างประเทศไทย 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา ส่วนข้อเสนอแนะส�าหรับงานวิจัยใน
อนาคตควรมีการศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับประสิทธิผลองค์การภาครัฐที่เป็นสถาบันการศึกษาแยกแต่ละ
ประเทศ และเพิ่มข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป

ค�ำส�ำคัญ :   โมเดลการวัด   ประสิทธิผลองค์การภาครัฐในเขตอาเซียน  โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ 

Abstract
  The objectives of  this  research were:  (1) to develop public organizational for educational 
institutions effectiveness measurement model in ASEAN (2) to study causal factors from ASEAN      
influencing public organizational for educational institutions effectiveness at individual and academic 
field levels and  (3) to test invariance of a multilevel causal analysis model of educational institutions  
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effectiveness between Thailand Lao People’s Democratic Republic and Kingdom of Cambodia. A total 
of 120 fields and 1,200 samples were randomly stratified. Instrument used was a questionnaire of      
organizational effectiveness of Cameron (1978, 1986) was described by 9 variables. The results with 
reliability Cronbach’ s alpha coefficient ranging from 0.718 to 0.898. Statistical analyses were made 
based on descriptive statistics and Multilevel Structural Equation Model analysis were performed using  
Mplus.
  The research results were shown as follows: (1) The model of public organizational for                  
educational institutions effectiveness in ASEAN in terms of student s’ perceptions indicated that for  
both levels, all variables were important for representing the effectiveness. At the individual level, the 
most important variable was the student personality development while, at the field level, the most 
important variable was the staff employment satisfaction. However, the organizational health was less 
important at both levels. (2) The proposed multilevel causal model of public organizational for educa-
tional institutions effectiveness in ASEAN fitted quite well with the empirical data. The predictor variables 
at the individual and field levels accounted for variance of public organizational effectiveness in ASEAN  
about 76.90% and 77.90%, respectively and (3) Multilevel Structural Equation Model the organiza-
tional effectiveness of the public sector for educational institutions in the region has variance the 
model between Thailand Lao People’s Democratic Republic and Kingdom of Cambodia. The recom-
mendations for future research should include Multilevel Structural Equation Model to study the           
effectiveness of the public sector in each country separately and adding qualitative information to find 
ways to develop further.
  
Keywords: measurement model, public organizational  effectiveness in ASEAN,  Multilevel Structural 
 Equation Model (MSEM) 

  ซ่ึ งจากงานวิจั ยที่ ผ ่ านมาพบว ่ า มี งานวิจั ยที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโมเดลการวัดประสิทธิผลองค์การ
ทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่ได้ใช้กรอบแนวคิด
ของ Cameron (1978, 1986) เป็นแนวทางในการก�าหนด
กรอบแนวคิดเพื่อพัฒนาโมเดลการวัดประสิทธิผลของภาค
รัฐที่เป็นสถาบันการศึกษาดังที่ได้กล่าวมา จะเห็นได้ว่า
โมเดลการวัดที่ใช้ในงานวิจัยที่ผ่านมาทั้งประเทศไทย และ
ต่างประเทศในเร่ืองการพัฒนาโมเดลการวัดประสิทธิผล
องค์การในประเทศไทยส่วนใหญ่ เช่น องค์การทางการ
ศกึษา  องค์การในภาคอตุสาหกรรม องค์การทางธรุกจิบรกิาร  
หรือองค์การทางธุรกิจบริการ (รัชกร โชติประดิษฐ์ และ
คณะ, 2558) แต่ส่วนการศึกษาประสิทธิผลภาครัฐที่เป็น
สถาบันการศึกษาในเขตอาเซียน  ยังไม่มีการพัฒนาไว้โดย
เฉพาะการศกึษาในลกัษณะพหรุะดบั (ภทัราวด ีมากมี, 2553)  

บทน�า
  ประสิทธิผลขององค์การมีความส�าคัญในการ
พัฒนาภาครัฐ แต่ทั้งนี้ในการวัดประสิทธิผลมีปัญหาด้วยกัน
หลายประการตามท่ีนักวิจัยหลายท่านได้กล่าวไว้ซ่ึงได้แก่ 
Stufflebeam et al (1971) Katz and Kahn (1978) 
Goodman and Pennings (1980) Harrison (1994) 
Price and Mueller (1986) และภัทราวดี  มากมี (2553) 
กล่าวว่า มีปัญหาเรื่อง 1) ตัวแปรไม่ครอบคลุม 2) การวัด
ตัวแปรที่เป็นนามธรรม 3) ตัวบ่งชี้มีไม่เพียงพอ 4) การ
วิเคราะห์ไม่ครอบคลุม 5) การวัดและประเมินที่ผ่านมาไม่
ได้แสดงถึงสาเหตุ และ 6) โมเดล (Model) มีไม่เพียงพอ
และไม่ถูกต้องสมบูรณ์ จากปัญหาการวัดและประเมิน
ประสิทธิผลองค์การดังกล่าวจึงควรได้รับการแก้ไขในงาน
วิจัยที่จะด�าเนินการในอนาคต เช่นกัน
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จากเหตุผลและความส�าคัญที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น 
ประกอบกับความส�าคัญของประสิทธิผลองค์การ ผู้วิจัยได้
เล็งเห็นถึงความจ�าเป็นและความส�าคัญในการศึกษาและ
พัฒนาโมเดลการวัดประสิทธิผลองค์การโดยเฉพาะ ภาครัฐ
ที่เป็นสถาบันการศึกษา ซึ่งหากมีการศึกษาในเรื่องดังกล่าว 
จะท�าให้ได้ข้อค้นพบที่นับว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ อีกทั้งงาน
วิจัยที่ผ่านมายังไม่มีการศึกษาโมเดลการวัดโดยพิจารณา
จากปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การขององค์การภาค
รัฐที่เป็นสถาบันการศึกษาในเขตอาเซียนท่ีชัดเจนโดยตรง 
อีกท้ังงานวิจัยเหล่าน้ันมีประเด็นท่ีน่าสังเกตสองประการ
คือ ประการที่หนึ่งมีข้อจ�ากัดการวิจัยเนื่องจากวิธีวิทยาการ
วิจัยที่ใช้มิได้ค�านึงถึงสภาพความเป็นจริงขององค์การท่ีมี
ความสัมพันธ์กันเป็นระดับชั้นลดหลั่นโดยเฉพาะองค์การ
ทางการศึกษา เช่น ระดับบุคคล ระดับสาขาวิชา หรือระดับ
องค์การภาครัฐ ซึ่งหน่วยงานในระดับสูงกว่ามีอิทธิพลต่อ
หน่วยงานในระดับรองลงมาตามล�าดับ ท�าให้ไม่สามารถ
ระบุได้ว่าอิทธิพลดังกล่าวเกิดจากตัวแปรในระดับใดและ
เป็นปริมาณเท่าใด ส่วนประการที่สองงานวิจัยโดยส่วนมาก
มีปัญหาในการเลือกหน่วยการวิเคราะห์ให้เหมาะสม ซึ่งหาก 
องค์การมีความสัมพันธ์กันในระดับลดหลั่นการเลือก
วเิคราะห์เฉพาะระดบับคุคลระดบัเดยีว อาจจะต้องน�าตวัแปร
ระดบัอืน่มาวเิคราะห์รวมอยูใ่นระดับเดยีว ท�าให้การประมาณ
ค่า ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานมีค่าน้อยกว่าความเป็นจริง 
ท�าให้การทดสอบนัยส�าคัญทางสถิติเกิด ความคลาดเคลื่อน
ประเภทที่ 1 (Type One Error) สูงกว่าที่ก�าหนดหรือถ้า
หากท�าการวิเคราะห์ในระดับที่สูงกว่า ซึ่งต้องน�าตัวแปร
ระดับบุคคลมาหาค่าเฉลี่ยเพื่อใช้เป็นตัวแปรระดับท่ีสูงกว่า
จะท�าให้เกิดปัญหาของการจัดกระท�าตัวแปรระดับบุคคล 
ท�าให้การประมาณค่าเกดิความล�าเอยีงและขาดประสทิธิภาพ 
(ภัทราวดี มากมี, 2553 และ ศิริชัย กาญจนวาสี, 2554) 
  ที่ได้กล่าวมาทั้งหมดและเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ  ในการ
นี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาโมเดลการวัดประสิทธิผล
ภาครัฐในบริบทของสังคมไทย โดยมุ่งศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลต่อภาครัฐ โดยแบ่งตามลักษณะของข้อมูล
ทางการศึกษาที่ประกอบด้วยหน่วยย่อยต่าง ๆ รวมกันเป็น
หน่วยของการศึกษาที่ใหญ่ขึ้น เช่น นิสิต/นักศึกษาเป็น
หน่วยที่ซ้อนอยู่ในสาขาวิชา หรือสาขาวิชาเป็นหน่วยที่ซ้อน
อยูใ่นคณะวิชาฯ ดังนัน้การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัประสทิธผิล 
ภาครัฐที่เป็นสถาบันการศึกษาจึงควรวิเคราะห์ข้อมูลแบบ

พหุระดับ (Multilevel Data) เพื่อท�าให้ทราบถึงอิทธิพล
ต่าง ๆ ของตัวแปรในระดับต่าง ๆ กันว่ามีส่วนประกอบย่อย
แต่ละส่วนแตกต่างกันอย่างไรตามระดับข้อมูล จึงจ�าเป็น
ต้องใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับลักษณะของ
ข้อมูลแบบพหุระดับ ในขณะเดียวกันถ้าใช้การวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับจะท�าให้สามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่อยู่ในแต่ละระดับว่าตัวแปรตัว
ใดบ้างที่มีความสัมพันธ์ต่อกันทั้งทางตรงและทางอ้อมกับ
ประสิทธิผลของภาครัฐที่เป็นสถาบันการศึกษา  เพื่อน�า
แนวทางดังกล่าวไปใช้ก�าหนดนโยบายในระดับบุคคล และ
ระดบัสาขาวชิาต่อไปได้ และเห็นว่าโมเดลการวดัประสทิธผิล
ที่จะพัฒนาขึ้นดังกล่าวนั้นจะเป็นโมเดลที่มีความทันสมัย 
และทันต่อสถานการณ์ทางการศึกษาของไทย และสามารถ
น�าไปใช้อ้างอิงในการพัฒนาโมเดลการวัดประสิทธิผลใน
ระดบัอดุมศกึษาหรอืระดบัอืน่ได้ต่อไป ทัง้นีผู้้วจิยัได้ประยกุต์
ใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับซ่ึงใช้
แนวทางการพัฒนาโมเดลปทัสถาน (Normative) คือศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี หลักการวิเคราะห์เชิงเหตุผลและสภาพจริง
ขององค์การที่ศึกษาและน�ามาก�าหนดเป็นขอบเขตเพื่อ
พัฒนาโมเดลการศึกษากับกลุ ่มผู ้ ที่มีส ่วนได ้ส ่วนเสีย 
(Stakeholder) ตามหลักการวัดและประเมินแนวใหม่ 
(ศริชิยั กาญจนวาส,ี 2554) เพือ่ศึกษาถงึตัวแปรทีเ่ป็นสาเหตุ
หรือมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การตามแนวคิดของ 
Steers (1977) และ Gibson, lvancevich  and  Donnelly 
(2000) ที่ประกอบด้วย ภูมิหลังของผู้ให้ข้อมูล ลักษณะของ
องค์การ ลักษณะของสภาพแวดล้อมภายใน ลักษณะของ
บุคคลในองค์การ และนโยบายและการบริหารจัดการมา
ศึกษาประสิทธิผลในระดับบุคคลและระดับสาขาวิชา เพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การท่ีได้จากงานวิจัยของ 
Cameron (1978, 1986) ซึ่งเป็นโมเดลที่มีการวัดและ
ประเมินประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษาและได้มีการน�า
ไปใช้อย่างกว้างขวางในประเทศสหรัฐอเมริกา และอีกหลาย 
ประเทศ เช่น อังกฤษ ออสเตรเลีย แคนาดา โดยมีการ
ปรับปรุงเพื่อให้เหมาะกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาของ
ไทยน�ามาซ่ึงความส�าเร็จของภาครัฐที่เป็นสถาบันการ
ศึกษาในการที่จะตอบสนองความต้องการของสังคมและ
ด�ารงอยู่ด้วยศักยภาพที่มั่งคงและสามารถปรับตัวได้อย่าง
ทันต่อสถานการณ์ที่ส ่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของ
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ประสิทธิผลได้ตลอดเวลาต่อไป โดยคาดว่าผลการวิจัยจะ
เป็นแนวทางการพัฒนาโมเดลการวัดประสิทธิผลภาครัฐที่
เป็นสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดีส�าหรับใช้ใน
การวัดประสิทธิผลของภาครัฐท่ีเป็นสถาบันการศึกษาได้
อย่างเหมาะสม อันจะเป็นกลไกส�าคัญที่น�าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา และการด�าเนินการตามภารกิจ
ของภาครัฐ ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ และนานาชาติ การศึกษาดังกล่าวจะช่วยให้
ได้องค์ความรู้ใหม่ด้านวิธีวิทยาการวิจัยที่ทันสมัย และมีผล 
กระทบกับความก้าวหน้าทางด้านวิชาการของวิธีวิทยาการ
วจิยัทีเ่ป็นสากลน�าประโยชน์มาซึง่การศกึษา และการพฒันา 
องค์การต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
  1. เ พ่ือพัฒนาโมเดลการวัดประสิทธิผลของ
องค์การภาครัฐที่เป็นสถาบันการศึกษาในเขตอาเซียน 
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยโมเดลสมการโครงสร้างระดับ
บุคคล และระดับสาขาวิชา ที่มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพล
ต่อประสิทธิผลของภาครัฐท่ีเป็นสถาบันการศึกษาในเขต
อาเซียน 
  3. เพื่อทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดล
สมการโครงสร้างพหุระดับของประสิทธิผลภาครัฐท่ีเป็น
สถาบันการศึกษาของประเทศไทย ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศราชอาณาจักร
กัมพูชา

กรอบแนวคิดในการวิจัย
  จากความหมายของประสิทธิผลของภาครัฐที่เป็น
สถาบันการศึกษาซึ่งสรุปความได้ว่า หมายถึง ระดับความ
ส�าเร็จในการด�าเนินงานขององค์การตามการรับรู ้ของ 
นิสิต/นักศึกษาในภาพรวมที่ครอบคลุมภารกิจ ซึ่งได้แก่การ
ด�าเนินการและแสวงหาวิธีการพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพ
ชวีติทีด่ ีและสร้างสรรค์สงัคมทีส่นัตสิขุอย่างแท้จรงิ นอกจาก
นี้ยังต ้องท�าหน้าที่บริการชุมชนทางวิชาการเพื่อการ
ประสานงานร่วมกันที่น�าไปสู ่การปฏิรูปการศึกษาและ
พัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอันเป็นรากฐานการพัฒนา
ชุมชน และท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป อีกทั้งรวมถึงการพัฒนา
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ
การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้การ

วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับซ่ึงใช้แนวทาง
การพัฒนาโมเดลปทัสถาน (Normative) คือ ศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี หลักการวิเคราะห์เชิงเหตุผลและสภาพจริงของ
องค์การที่ศึกษาและน�ามาก�าหนดเป็นขอบเขตเพื่อพัฒนา
โมเดลการศกึษากบักลุม่ผูท้ีม่ส่ีวนได้ส่วนเสยี (Stakeholder) 
ทัง้ระบบหรอืรวบรวมข้อมลูจากผูป้ระเมนิ หลายกลุม่  (Multi-
group Evaluators) ตามหลักการวัดและประเมินแนวใหม่ 
(ศิริชัย กาญจนวาสี, 2550) เพื่อศึกษาถึงตัวแปรที่เป็น
สาเหตุหรือมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การตามแนวคิด
ของ Steers (1977) และ Gibson, lvancevich and 
Donnelly (2000) ที่ประกอบด้วย ภูมิหลังของผู้ให้ข้อมูล 
ลักษณะขององค์การ สภาพแวดล้อมภายใน คุณลักษณะ
ของบุคลากรในองค์การ และนโยบายและการบริหารจัดการ 
มาศึกษาประสิทธิผลภาครัฐที่เป็นสถาบันการศึกษาใน
ระดับบุคคล และระดับสาขาวิชา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อ
ประสิทธิผลขององค์การ อีกทั้งได้น�าเอาโมเดลการวัด
ประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษาของ Cameron (1978, 
1986) ซึ่งเป็นโมเดลที่มีการวัดประสิทธิผลของสถาบัน
อุดมศึกษา และได้มีการน�าไปใช้อย่างกว้างขวางในประเทศ 
อเมริกา และอีกหลายประเทศ เช่น อังกฤษ ออสเตรเลีย 
แคนาดา มีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะกับบริบทของสถาบัน
อดุมศึกษาในเขตอาเซยีน และศกึษาปัจจยัจากโมเดลสมการ
โครงสร้างพหุระดับที่มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของภาครัฐที่เป็นสถาบันการศึกษาในเขต
อาเซียน  พบว่าแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับได้แก่ ปัจจัยระดับ
บุคคล และปัจจัยระดับสาขาวิชา จ�าแนกเป็น 2 ปัจจัยคือ 
ภูมิหลัง และองค์ประกอบของประสิทธิผลองค์การ ราย
ละเอียดดังนี้
  1.1 ภูมิหลังระดับบุคคล และระดับสาขาวิชา
ประกอบด้วย (1) ลักษณะขององค์การ ในที่นี้หมายถึง 
โครงสร้างขององค์การ และสภาพการใช้เทคโนโลยี (2) 
สภาพแวดล้อมภายใน ในที่นี้ หมายถึง วัฒนธรรมของ
องค์การ และบรรยากาศขององค์การ (3) คุณลักษณะ
บุคลากร ประกอบด้วย ความผูกพันต่อองค์การ และความ
เป็นนักวิชาการ และ (4) นโยบายและการบริหารจัดการ 
ในที่นี้หมายถึง ภาวะผู้น�า นโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ 
การติดต่อสื่อสารตามแนวคิดของ Steers (1977) และ 
Gibson, lvancevich and Donnelly (2000)
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  1.2 องค์ประกอบของประสิทธิผลองค์การระดับ
บุคคล และระดับสาขาวิชา ได้แก่ ประสิทธิผลระดับบุคคล
ซึ่งเป็นระดับความส�าเร็จในการด�าเนินงานของนิสิต/
นักศึกษาในสาขาวิชาซ่ึงใช้กรอบแนวทางในการก�าหนด
ประสิทธิผลองค์การภาครัฐที่เป็นสถาบันการศึกษาในเขต
อาเซียนตามแนวคิดของ Cameron (1978, 1986)

สมมติฐานในการวิจัย
  จากการสังเคราะห์และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งระดับบุคคลและระดับสาขาวิชาที่ส่งผลต่อ
การวัดประสิทธิผลภาครัฐที่เป็นสถาบันการศึกษาในเขต
อาเซียนจากแนวคิดทฤษฎี เอกสารการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้
วิจัยจึงก�าหนดเป็นสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
  1. โมเดลสมการโครงสร ้างพหุระดับการวัด
ประสิทธิผลองค์การภาครัฐที่เป็นสถาบันการศึกษาในเขต
อาเซียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์
  2. ตัวแปรปัจจัยระดับบุคคล และระดับสาขาวิชา
สามารถท�านายการวัดประสิทธิผลภาครัฐที่เป็นสถาบัน
การศึกษาในเขตอาเซียนได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

  3. โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับประสิทธิผล
ภาครัฐที่เป็นสถาบันการศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความไม่
แปรเปลี่ยนในโมเดลระหว่างกลุ่มประเทศไทย ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศราช
อาณาจักรกัมพูชา
  ส�าหรับกรอบแนวคิดการวิจัยปัจจัยจากโมเดล
สมการโครงสร้างพหุระดับของประสิทธิผลภาครัฐที่เป็น
สถาบันการศึกษาน้ันได้แสดงถึงตัวแปรตามประสิทธิผลใน
ระดับบุคคล และระดับสาขาวิชา ทั้ง 9  ตัวแปร ซึ่งได้แก่ 1) 
ความพึงพอใจในการศึกษาของนิสิต/นักศึกษา 2) การ
พัฒนาด้านวิชาการของนิสิต/นักศึกษา 3) การพัฒนาวิชาชีพ
ของนิสิต/นักศึกษา 4) การพัฒนาบุคลิกภาพนิสิต/นักศึกษา 
5) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 6) การ
พัฒนาความเป็นวิชาชีพให้บุคลากร 7) การเป็นระบบเปิด
และปฏิสัมพันธ์กับชุมชน/ผลที่เกิดขึ้นกับสังคม 8) ความ
สามารถในการได้มาและจัดหาทรัพยากร/การเงิน และ 9) 
สุขภาพขององค์การตามแนวคิดของ Cameron (1978, 
1986)  ซึ่งได้แสดงไว้ในภาพที่ 1 ดังต่อไปนี้
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ระเบียบวิธีวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ใช้วิจัยเชิงส�ารวจ เพื่อพัฒนาโมเดล
การวัดประสิทธิผลองค์การภาครัฐในเขตอาเซียน: การ
วิ เคราะห ์ โม เดลสมการโครงสร ้ างพหุ ระดับโดยมี
วัตถุประสงค์ส�าคัญสามประการ ประการแรกเพื่อพัฒนา
โมเดลการวัดประสิทธิผลขององค์การภาครัฐท่ีเป็นสถาบัน
การศึกษาในเขตอาเซียน ประการที่สองเพื่อศึกษาปัจจัยจาก
โมเดลสมการโครงสร้างระดับบุคคล และระดับสาขาวิชา ที่
มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของส�าหรับ
องค์การภาครัฐที่เป็นสถาบันการศึกษาในเขตอาเซียน และ
ประการที่สามเพื่อทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดล
สมการโครงสร้างพหุระดับของประสิทธิผลส�าหรับองค์การ
ภาครัฐที่เป็นสถาบันการศึกษาของประเทศไทย ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศราช
อาณาจักรกัมพูชา การด�าเนินการวิจัยแบ่งเป็นสองระยะ 
ได้แก่

  ระยะที่หนึ่ง เป็นระยะการพัฒนากรอบแนวคิดการ
วิจัย พัฒนาโมเดลการวัดประสิทธิผลขององค์การภาครัฐที่
เป็นสถาบันการศึกษาในประเทศไทยประยุกต์ตามแนวทาง
การวัดประสิทธิผลของ Cameron (1978, 1986) ตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 1) เพ่ือพัฒนาโมเดลการวัด
ประสิทธิผลขององค์การภาครัฐที่เป็นสถาบันการศึกษาใน
เขตอาเซียน
  ระยะที่สอง การทดลองใช้โมเดล ฯ ในภาคสนาม
ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ และทดสอบความไม่แปรเปลี่ยน  
ระยะนี้จะทดลองใช้โมเดลฯ  โดยศึกษาปัจจัยโมเดลสมการ
โครงสร้างพหรุะดบัตรวจสอบ ความสอดคล้องระหว่างตวัแปร 
ในโมเดลการวดัประสทิธผิล และทดสอบความไม่แปรเปลีย่น
ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล และสรุปผลการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ 
ข้อ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยโมเดลสมการโครงสร้างระดับบุคคล 
และระดับสาขาวิชาที่มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของส�าหรับองค์การภาครัฐที่เป็นสถาบันการ

ภาพ 1  กรอบแนวคิดการวิจัยปัจจัยโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การภาครัฐที่เป็นสถาบัน  
   การศึกษาในเขตอาเซียน
ที่มำ: ปรับปรุงมาจาก ภัทราวดี  มากมี (2553)
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ศึกษาในเขตอาเซียน และข้อ 3) เพื่อทดสอบความไม่แปร
เปลีย่นของโมเดลสมการโครงสร้าง พหรุะดบัของประสทิธผิล
ส�าหรับองค ์การภาครัฐที่ เป ็นสถาบันการศึกษาใน
ประเทศไทย ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว และประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา
  ประชำกร: นิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของ
รฐัในประเทศไทย ประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน 
ลาว และประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา รวมจ�านวนทั้ง 3 
ประเทศ เป็น 6  มหาวิทยาลัย (ประเทศละ 2 มหาวิทยาลัย)  
ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ มหา- 
วทิยาลยัภมูนิทร์พนมเปญ และมหาวทิยาลยัการจดัการและ 
เศรษฐศาสตร์  มีทั้งหมด 120 สาขาวิชา  

  กลุ่มตัวอย่ำง: ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-Stage Random Sampling) จ�านวนทั้งหมด 1,200  
คน จากนิสิต/นักศึกษาในประเทศไทย ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศราชอาณาจักร
กัมพูชาประเทศละ 400 คน โดยมีขั้นตอนดังนี้
  ขัน้ตอนแรก การก�าหนดขนาดกลุม่ตัวอย่าง เนือ่งจาก 
การวิจัยคร้ังนี้มุ ่งเน้นการวิเคราะห์ข ้อมูลด้วยสมการ
โครงสร้างพหรุะดบัเพือ่ตอบวตัถปุระสงค์ข้อที ่ 2 การก�าหนด 
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจึงมี 2 ระดับ คือ ระดับบุคคล และ
ระดับสาขาวิชา Muthén and Muthén (2012) เสนอว่า
กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมส�าหรับ การวิเคราะห์พหุระดับคือ 
จ�านวนกลุ่มควรมีมากกว่า 50 กลุ่ม เพื่อให้การประมาณค่า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานระดับกลุ่มจะได้ไม่ล�าเอียง 
(Hox and Mass, 2001) โดยจ�านวนในแต่ละกลุ่มควรมี
มากกว่าจ�านวนตัวแปรที่ศึกษา (Muthén ,1989) โดยมี 
ขั้นตอนในการสุ่มดังขั้นตอนต่อไป 
  ขั้นตอนที่สอง การสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่าง ในที่นี้
ประชากร ได้แก่ นิสิต/นักศึกษาในแต่ละองค์การภาครัฐ  
โดยในการประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างนั้น Schumacker 
and Lomax (2004) ได้ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม
กับการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Mplus ไว้อย่างน้อย 400 
หน่วยตัวอย่าง การวิจัยนี้จึงก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จ�านวน 1,200 คน (ประเทศละ 400 คน) และท�าการสุ่ม
เพื่อให้ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างตามท่ีก�าหนดด้วยวิธีการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) 

  เครื่องมือ
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  แบบสอบถามเพื่อ
วดัประสทิธผิลองค์การส�าหรบันสิติ/นกัศกึษา เป็นแบบมาตร 
ประมาณค่า 5 ระดับ การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้วโดย
พิจารณาค่า IOC Index of item Objective Congru-
ence) ตั้งแต่ .70 ขึ้นไป (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2550) และ
น�าไปทดลองใช้กับกลุ่มนิสิต/นักศึกษาในประเทศไทย 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว และประเทศ 
ราชอาณาจักรกัมพูชาประเทศละ 30 คน รวมเป็น 90 คน 
มค่ีาความเทีย่งสมัประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบาค อยู่ระหว่าง 
0.718 – 0.898 โดยพิจารณาค่าที่มากกว่า .70 จึงจะถือว่า
ใช้ได้ (George and Mallery, 2003)

  กำรวิเครำะห์ข้อมูล
  ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปส�าหรับการ
วิเคราะห์สถิติบรรยาย ส�าหรับโปรแกรม Mplus (Muthén 
and Muthén, 2012) เพื่อการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยนืยนั การวเิคราะห์องค์ประกอบพหุระดบั และการวเิคราะห์ 
โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ

สรุปผลการวิจัย  อภิปราย และข้อเสนอแนะ
  สรุปผลการวิจัย ปรากฏว่า 1) โมเดลการวัด
ประสิทธิผลภาครัฐในเขตอาเซียนตามการรับรู้ของนิสิต/
นักศึกษา พบว่าในระดับบุคคลและระดับสาขาวิชาตัวแปร
ทุกตัวมีความส�าคัญอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ส�าหรับระดับ
บุคคลตัวแปรที่ มีความส�าคัญมากท่ีสุดคือการพัฒนา
บุคลิกภาพนิสิต/นักศึกษาในขณะที่ตัวแปรระดับสาขาวิชา
ที่มีความส�าคัญมากที่สุดคือความพึงพอใจในการปฏิบัติ
งานของบุคลากร อย่างไรก็ตามสุขภาพขององค์การมีความ
ส�าคญัน้อยทีส่ดุทัง้ระดบับคุคลและระดบัสาขาวชิา 2) โมเดล 
เชิงสาเหตุพหุระดับประสิทธิผลภาครัฐที่เป็นสถาบันการ
ศึกษาในเขตอาเซียนมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ( = 345.153, df = 198.00, p = 0.059, CFI 
= 0.983, TLI = 0.975, RMSEA = 0.066, SRMRW = 
0.023, SRMRB= 0.030) ทั้งนี้ชุดของตัวแปรท�านายระดับ
บุคคล และระดับสาขาวิชาสามารถอธิบายความแปรปรวน
ประสิทธิผลภาครัฐที่เป็นสถาบันการศึกษาในเขตอาเซียน
ได้ร้อยละ 76.90 และ 77.90 ตามล�าดับ และ 3) โมเดล
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สมการโครงสร้างพหุระดับประสิทธิผลองค์การภาครัฐที่
เป็นสถาบันการศึกษาในเขตอาเซียนมีความแปรเปลี่ยน
ด้านโมเดลระหว่างประเทศไทย ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศราชอาณาจักร
กัมพูชา   ส่วนข้อเสนอแนะส�าหรับงานวิจัยในอนาคตควรมี
การศึกษาโมเดลสมการโครงสร้าง พหุระดับประสิทธิผล
องค์การภาครัฐแยกแต่ละประเทศ และเพิ่มข้อมูลเชิง
คุณภาพเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป  
  เมื่อพิจารณาขนาดอิทธิพลของตัวแปรท�านาย
ระดับบุคคลท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การภาครัฐที่
เป็นสถาบันการศึกษาในเขตอาเซียนตามการรับรู ้ของ
นิสิต/นักศึกษา พบว่าประสิทธิผลขององค์การภาครัฐท่ี
เป็นสถาบันการศึกษาในเขตอาเซียนได้รับอิทธิพลทางตรง
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากนโยบายและการ
บริหารจัดการ (POLMw) และสภาพแวดล้อมภายใน (EIw) 
และคุณลักษณะของบุคลากร (CPw) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
ขนาดอิทธิพลทางตรงในทางบวกเท่ากับ 0.759 และ 0.145 
(p < .01)  ตามล�าดับ แสดงว่า นโยบายการบริหารจัดการ 
และสภาพแวดล้อมภายใน ส่งผลให้การรับรู้ประสิทธิผล
ขององค์การภาครัฐท่ีเป็นสถาบันการศึกษาในเขตอาเซียน
ดีขึ้น กล่าวคือการที่นิสิต/นักศึกษาภาครัฐในเขตอาเซียน
รับรู้ถึงนโยบายและการบริหารจัดการ ด้านภาวะผู้น�าของผู้
บริหารที่ดี การมีนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์และการ 
ติดต่อสื่อสารภายในที่ดี ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายใน  
ด้านวัฒนธรรมและบรรยากาศขององค์การจะส่งผลให้การ
วัดประสิทธิผลขององค์การภาครัฐในเขตอาเซียนอยู่ใน
ระดับสูงด้วยเช่นกัน ส่วนลักษณะขององค์การ (CFw) และ
คุณลักษณะของบุคลากร (CPw) จะส่งผลอิทธิพลทางตรง
ต่อประสิทธิผลขององค์การภาครัฐในเขตอาเซียนอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ขนาด
อิทธิพลทางตรงในทางบวกเท่ากับ 0.138 และ 0.051 (p < 
.05) ตามล�าดับ แสดงว่าลักษณะขององค์การ และ
คุณลักษณะของบุคลากร ส่งผลให้การรับรู้ประสิทธิผลของ
องค์การภาครัฐที่เป็นสถาบันการศึกษาในเขตอาเซียนดีขึ้น 
กล่าวคือการที่นิสิต/นักศึกษารับรู้ถึงลักษณะขององค์การ   
ด้านโครงสร้างและสภาพการใช้เทคโนโลยีขององค์การท่ีดี  
ตลอดจนคุณลักษณะของบุคลากร ด้านความผูกพันและ
ความเป็นวิชาการจะส่งผลให้การวัดประสิทธิผลของ
องค์การภาครัฐท่ีเป็นสถาบันการศึกษาในเขตอาเซียนอยู่

ในระดับสูงด้วยเช่นกันและตัวแปรท�านายระดับบุคคลที่ส่ง
ผลต่อนโยบายและการบริหารจัดการได้รับอิทธิพลทางตรง
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากลักษณะของ
องค์การ (CFw) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลทางบวก
เท่ากับ 0.284 (p< .01) และอิทธิพลทางตรงอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากสภาพแวดล้อมภายใน (EIw)  
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลทางบวกเท่ากับ 0.591 
(p < .05) นั่นคือการรับรู้ถึงโครงสร้างขององค์การ   สภาพ
การใช้เทคโนโลยีวัฒนธรรมขององค์การ และบรรยากาศ
ขององค์การของบคุลากรทีด่ ี จะส่งผลให้การวดันโยบายและ 
การบริหารจัดการอยู่ในระดับสูงด้วย ส่วนตัวแปรท�านาย
ระดับบุคคลที่ส ่งผลต่อคุณลักษณะของบุคลากรได้รับ
อิทธิพลทางตรงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากนโยบายและการบริหารจัดการ (POLMw) โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลทางบวกเท่ากับ 0.093 (p < .05)  
แสดงว่าการที่นิสิต/นักศึกษารับรู ้ถึงนโยบายและการ
บรหิารจดัการ ด้านภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารทีด่ ี การมนีโยบาย
และการวางแผนกลยุทธ์ตลอดจนการติดต่อสื่อสารภายใน
ที่ดีจะส่งผลให้การวัดคุณลักษณะของบุคลากรอยู่ในระดับ
สูงด้วยเช่นกัน
  และเมื่อพิจารณาขนาดอิทธิพลของตัวแปรท�านาย
ระดับสาขาวิชาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลสาขาวิชาตามการรับ
รู้ของนิสิต/นักศึกษาภาครัฐที่เป็นสถาบันการศึกษาในเขต
อาเซียน พบว่าประสิทธิผลสาขาวิชาได้รับอิทธิพลทางตรง
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ลักษณะของ
องค์การ (CFB) สภาพแวดล้อมภายใน (EIB) และนโยบาย
และการบริหารจัดการ (POLMB) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
ขนาดอิทธิพลทางตรงในทางบวกเท่ากับ 0.852, 0.148 และ 
0.101 (p< .01) ส่วนคุณลักษณะของบุคลากร (CPB) มีนัย
ส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยมค่ีาสมัประสทิธิข์นาดอทิธพิล 
ทางตรงในทางบวกเท่ากับ 0.029 (p< .05) แสดงว่า 
ลักษณะขององค์การสภาพแวดล้อมภายในนโยบายและ
การบริหารจัดการ และคุณลักษณะของบุคลากรที่ดีจะส่ง
ผลให้การรับรู้ประสิทธิผลในระดับสาขาวิชาดีขึ้นกล่าวคือ
การที่นิสิต/นักศึกษาภาครัฐในเขตอาเซียนรับรู้ถึงลักษณะ
ขององค์การด้านโครงสร้างองค์การและสภาพการใช้
เทคโนโลยีที่ดีจะส่งผลให้การวัดประสิทธิผลสาขาวิชาอยู่
ในระดับสูงมากท่ีสุด ส�าหรับอิทธิพลทางตรงที่ส่งผลต่อ
นโยบายและการบริหารจัดการอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
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ระดับ .05 โดยได้รับจากสภาพแวดล้อมภายใน (EIB) โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลทางตรงในทางบวกเท่ากับ 
0.111 (p < .05) และลักษณะขององค์การ (CFB) โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลทางตรงในทางบวกเท่ากับ 
0.164 (p < .05) แสดงว่าในระดับบุคคลที่รับรู้ถึงสภาพ
แวดล้อมภายใน และลักษณะขององค์การที่ดีจะส่งผลให้ 
การรับรู้ถึงการวัดนโยบายและการบริหารจัดการมากขึ้น
เช่นกัน และอิทธิพลทางตรงที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของ

บุคลากร (CPB) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
ได้รับจากนโยบายและการบริหารจัดการ (POLMB) โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลทางตรงในทางบวกเท่ากับ 
0.118 (p< .05) แสดงว่าในระดับสาขาวิชาที่รับรู้ถึง
นโยบายและการบริหารจัดการที่ดีจะส่งผลให้การรับรู้ถึง
การวัดคุณลักษณะของบุคลากรมากขึ้นเช่นกัน รายละเอียด 
ดังตารางที่ 1 ตารางที่ 2 และภาพที่ 2

ตาราง 1 ขนาดอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของตัวแปรท�านายระดับบุคคล   และระดับสาขาวิชา

2
χ = 345.153, df = 198, p = 0.059,

2
χ / df = 1.743,  CFI = 0.983, TLI = 0.975, 

RMSEA =0.066, W
SRMR = 0.023, B

SRMR = 0.030 
R2 ของโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับประสิทธิผลระดับบุคคล = 0.769
R2 ของโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับประสิทธิผลระดับสาขาวิชา =  0.779 
R2 ของโมเดลสมการโครงสร้างนโยบายและการบริหารจัดการระดับบุคคล = 0.758 
R2 ของโมเดลสมการโครงสร้างนโยบายและการบริหารจัดการระดับสาขาวิชา = 0.071 
R2 ของโมเดลสมการโครงสร้างคุณลักษณะของบุคลากรระดับบุคคล = 0.009 
R2 ของโมเดลสมการโครงสร้างคุณลักษณะของบุคลากรระดับสาขาวิชา = 0.014 
Average cluster size = 10.000,   จํานวนสาขาวิชา = 120 
หมายเหตุ :  1. *  หมายถึง p < .05 , ** หมายถึง p < .01 
                 2.  DE = direct effect (อิทธิพลทางตรง), IE = indirect effect (อิทธิพลทางอ้อม), TE = total effect (อิทธิพลรวม) 

 
ตารางที่ 2 ค่านํ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรในโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับประสิทธิผลของระดับบุคคล   
และระดับสาขาวิชา 

 
 

ตัวแปรสังเกตได ้

ระดับบุคคล/ภายในกลุ่ม
(within groups: W) 

ระดับสาขาวิชา/ระหว่างกลุ่ม
(between groups: B) 

ค่า
สหสัมพันธ์
ภายในชั้น 

(ICCs) 

Intercepts
หรือ

average 
group 
means 

น้ําหนัก
องค์ประกอบ
มาตรฐาน 

 (  ) 

SE t R2

น้ําหนัก
องค์ประกอบ
มาตรฐาน 

 (  ) 

SE t R2 

โมเดลการวัดประสิทธิผลองค์การภาครัฐ 
1 .พึงพอใจ (SS)  0.786** 0.020 39.300 0.618 0.793** 0.012 66.083 0.002 0.122 3.883 
2. วิชาการ (SD)  0.781** 0.018 43.389 0.610 0.546* 0.269 2.030 0.178 0.090 3.536 
3.วิชาชีพ (SC) 0.815** 0.012 67.917 0.758 0.745* 0.304 2.451 0.047 0.089 4.229 
4.บุคลิกภาพ (SP)  0.871** 0.016 54.438 0.665 0.521* 0.247 2.109 0.049 0.096 4.216 
5. ปฏิบัติงาน (SE) 0.792** 0.019 41.684 0.627 0.987** 0.236 4.182 0.445 0.085 3.713 
6. บุคลากร (SPD) 0.614** 0.031 19.806 0.000 0.489** 0.154 3.175 0.008 0.086 3.902 
7.ชุมชน/สังคม (SO) 0.592** 0.052 11.385 0.354 0.984** 0.03 32.800 0.988 0.119 3.972 
8. ทรัพยากร(AR)   0.570** 0.054 10.556 0.325 0.899** 0.057 15.772 0.999 0.088 3.986 
9. สุขภาพ (OH) 0.543** 0.052 10.442 0.295 0.153* 0.065 2.354 0.986 0.123 4.138 

โมเดลการวัดลักษณะขององค์การ 
1.โครงสร้างองค์การ (STR) 0.790** 0.016 49.375 0.624 0.732** 0.174 4.216 0.535 0.123 2.564

2.สภาพการใช้เทคโนโลยี (TEC) 0.725** 0.030 24.167 0.526 0.933** 0.011 87.294 0.871 0.235 2.607

โมเดลการวัดสภาพแวดล้อมภายใน 
1.วัฒนธรรมขององค์การ (CU) 0.866** 0.014 61.857 0.750 0.961** 0.012 80.056 0.923 0.130 2.764

2..บรรยากาศขององค์การ (AST) 0.829** 0.016 51.812 0.688 0.713** 0.128 5.581 0.508 0.125 2.817

โมเดลการวัดคุณลักษณะของบุคลากร
1..ความผูกพนัต่อองค์การ (REL) 0.369** 0.058 6.362 0.136 0.977** 0.006 150.772 0.954 0.086 2.587

2.นักวิชาการ (ACA) 0.528** 0.032 16.542 0.279 0.959** 0.009 102.051 0.919 0.119 2.947

โมเดลการวัดนโยบายและการบริหารจัดการ 
1.ภาวะผู้นํา(LEAD) 0.730** 0.024 30.417 0.533 0.726** 0.006 122.623 0.526 0.084 2.485 
2.นโยบายและวางแผน (POP) 0.857** 0.010 85.574 0.734 0.934** 0.050 18.752 0.873 0.126 2.856 
3.การติดต่อสื่อสาร (COM) 0.821** 0.014 58.643 0.675 0.815** 0.109 7.444 0.664 0.089 2.915 

หมายเหตุ :  * p < .05 , ** p < .01, t 1.96  หมายถึง p< .05,  t 2.58 หมายถึง  p< .01 

 และเมื่อพิจารณาขนาดอิทธิพลของตัวแปรทํานายระดับสาขาวิชาท่ีสงผลตอประสิทธิผลสาขาวิชาตาม

การรับรูของนิสิต/นักศึกษาภาครัฐท่ีเปนสถาบันการศึกษาในเขตอาเซียน พบวาประสิทธิผลสาขาวิชาไดรับ

อิทธิพลทางตรงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ไดแก ลักษณะขององคการ (CFB) สภาพแวดลอมภายใน 

(EIB) และนโยบายและการบริหารจัดการ (POLMB) โดยมีคาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลทางตรงในทางบวก

เทากับ 0.852, 0.148 และ 0.101 (p< .01) สวนคุณลักษณะของบุคลากร (CPB) มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลทางตรงในทางบวกเทากับ 0.029 (p< .05) แสดงวา ลักษณะของ

องคการสภาพแวดลอมภายในนโยบายและการบริหารจัดการ และคุณลักษณะของบุคลากรท่ีดีจะสงผลใหการ

รับรูประสิทธิผลในระดับสาขาวิชาดีข้ึนกลาวคือการท่ีนิสิต/นักศึกษาภาครัฐในเขตอาเซียนรับรูถึงลักษณะของ

องคการดานโครงสรางองคการและสภาพการใชเทคโนโลยีท่ีดีจะสงผลใหการวัดประสิทธิผลสาขาวิชาอยูใน

ระดับสูงมากท่ีสุด    สําหรับอิทธิพลทางตรงท่ีสงผลตอนโยบายและการบริหารจัดการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05  โดยไดรับจากสภาพแวดลอมภายใน (EIB) โดยมีคาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลทางตรงในทางบวก

เทากับ 0.111  (p < .05) และลักษณะขององคการ (CFB) โดยมีคาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลทางตรงใน

ทางบวกเทากับ 0.164 (p < .05) แสดงวาในระดับบุคคลท่ีรับรูถึงสภาพแวดลอมภายใน  และลักษณะของ

องคการท่ีดีจะสงผลใหการรับรูถึงการวัดนโยบายและการบริหารจัดการมากข้ึนเชนกัน  และอิทธิพลทางตรงท่ี

สงผลตอคุณลักษณะของบุคลากร (CPB) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยไดรับจากนโยบายและการ

บริหารจัดการ (POLMB) โดยมีคาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลทางตรงในทางบวกเทากับ 0.118 (p< .05)  แสดง

วาในระดับสาขาวิชาท่ีรับรูถึงนโยบายและการบริหารจัดการท่ีดีจะสงผลใหการรับรูถึงการวัดคุณลักษณะของ

บุคลากรมากข้ึนเชนกัน  รายละเอียดดังตารางท่ี 1 ตารางท่ี 2 และภาพท่ี 2 

 

ตารางท่ี 1 ขนาดอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของตัวแปรทํานายระดับบุคคล   และ

ระดับสาขาวิชา 
ตัวแปร

ทํานาย 

อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล 

DE IE TE DE IE TE DE IE TE 

Within  EFEFW  POLMW CPW 

 
 POLMW 

POLMW 

& CPW 
  POLMW 

CFw 0.138* 0.216* 0.001* 0.355* 0.284**  0.284**  0.026* 0.026* 

EIw 0.145** 0.449* 0.003* 0.597* 0.591*  0.591*  0.055* 0.055* 

CPw 0.051*   0.051*       

POLMw 0.759**   0.759**    0.093*  0.093* 

Between EFEFB POLMB CPB 

 
 POLMB 

POLMB 

& CPB 
  POLMB 

CFB 0.852** 0.005* 0.002* 0.859* 0.164*  0.164*  0.005* 0.005* 

EIB 0.148** 0.003* 0.001* 0.152* 0.111*  0.111*  0.013* 0.013* 

CPB 0.029*   0.029*       

POLMB 0.101**   0.101**    0.118*  0.118* 

2
χ = 345.153, df = 198, p = 0.059,

2
χ / df = 1.743,  CFI = 0.983, TLI = 0.975, 



Journal of the Association of Researchers   Vol.21 No.1 January - April 2016 43

RMSEA =0.066, 
W

SRMR = 0.023,
B

SRMR = 0.030 

R2 ของโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับประสิทธิผลระดับบุคคล = 0.769 

R2 ของโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับประสิทธิผลระดับสาขาวิชา =  0.779 

R2 ของโมเดลสมการโครงสรางนโยบายและการบริหารจัดการระดับบุคคล = 0.758 

R2 ของโมเดลสมการโครงสรางนโยบายและการบริหารจัดการระดับสาขาวิชา = 0.071 

R2 ของโมเดลสมการโครงสรางคณุลักษณะของบุคลากรระดับบุคคล = 0.009 

R2 ของโมเดลสมการโครงสรางคุณลักษณะของบุคลากรระดับสาขาวิชา = 0.014 

Average cluster size = 10.000,   จํานวนสาขาวิชา = 120 

หมายเหตุ :  1. *  หมายถึง p < .05 , ** หมายถึง p < .01 

                 2.  DE = direct effect (อิทธิพลทางตรง), IE = indirect effect (อิทธิพลทางออม), TE = total effect (อิทธิพลรวม) 

 

ตารางท่ี 2 คาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรในโมเดลสมการโครงสรางพหุระดับประสิทธิผลของระดับบุคคล   

และระดับสาขาวิชา 
 

 

ตัวแปรสังเกตได 

ระดบับุคคล/ภายในกลุม 

(within groups: W) 

ระดบัสาขาวิชา/ระหวางกลุม 

(between groups: B) 

คา

สหสัมพันธ

ภายในชั้น 

(ICCs) 

Intercepts 

หรือ

average 

group 

means 

น้ําหนัก

องคประกอบ

มาตรฐาน 

 ( β ) 

SE t R2 

น้ําหนัก

องคประกอบ

มาตรฐาน 

 ( β ) 

SE t R2 

โมเดลการวัดประสิทธิผลองคการภาครัฐ 

1 .พึงพอใจ (SS)  0.786** 0.020 39.300 0.618 0.793** 0.012 66.083 0.002 0.122 3.883 

2. วิชาการ (SD)  0.781** 0.018 43.389 0.610 0.546* 0.269 2.030 0.178 0.090 3.536 

3.วิชาชีพ (SC) 0.815** 0.012 67.917 0.758 0.745* 0.304 2.451 0.047 0.089 4.229 

4.บุคลิกภาพ (SP)  0.871** 0.016 54.438 0.665 0.521* 0.247 2.109 0.049 0.096 4.216 

5. ปฏิบัติงาน (SE) 0.792** 0.019 41.684 0.627 0.987** 0.236 4.182 0.445 0.085 3.713 

6. บุคลากร (SPD) 0.614** 0.031 19.806 0.000 0.489** 0.154 3.175 0.008 0.086 3.902 

7.ชุมชน/สังคม (SO) 0.592** 0.052 11.385 0.354 0.984** 0.03 32.800 0.988 0.119 3.972 

8. ทรัพยากร(AR)   0.570** 0.054 10.556 0.325 0.899** 0.057 15.772 0.999 0.088 3.986 

9. สุขภาพ (OH) 0.543** 0.052 10.442 0.295 0.153* 0.065 2.354 0.986 0.123 4.138 

โมเดลการวัดลักษณะขององคการ 

1.โครงสรางองคการ (STR) 0.790** 0.016 49.375 0.624 0.732** 0.174 4.216 0.535 0.123 2.564 

2.สภาพการใชเทคโนโลยี (TEC) 0.725** 0.030 24.167 0.526 0.933** 0.011 87.294 0.871 0.235 2.607 

โมเดลการวัดสภาพแวดลอมภายใน 

1.วัฒนธรรมขององคการ (CU) 0.866** 0.014 61.857 0.750 0.961** 0.012 80.056 0.923 0.130 2.764 

2..บรรยากาศขององคการ (AST) 0.829** 0.016 51.812 0.688 0.713** 0.128 5.581 0.508 0.125 2.817 

โมเดลการวัดคุณลักษณะของบุคลากร 

1..ความผูกพันตอองคการ (REL) 0.369** 0.058 6.362 0.136 0.977** 0.006 150.772 0.954 0.086 2.587 

2.นักวิชาการ (ACA) 0.528** 0.032 16.542 0.279 0.959** 0.009 102.051 0.919 0.119 2.947 

โมเดลการวัดนโยบายและการบริหารจัดการ 

1.ภาวะผูนํา(LEAD) 0.730** 0.024 30.417 0.533 0.726** 0.006 122.623 0.526 0.084 2.485 

2.นโยบายและวางแผน (POP) 0.857** 0.010 85.574 0.734 0.934** 0.050 18.752 0.873 0.126 2.856 

3.การติดตอสื่อสาร (COM) 0.821** 0.014 58.643 0.675 0.815** 0.109 7.444 0.664 0.089 2.915 

หมายเหตุ :  * p < .05 , ** p < .01, |t|> 1.96  หมายถึง p< .05,  |t|> 2.58 หมายถึง  p< .01 

 

ตาราง 2 ค่าน�้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรในโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับประสิทธิผลของระดับบุคคลและระดับ 
 สาขาวิชา
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ภาพ 2 โมเดลสมการโครงสร้างพหรุะดบัประสทิธผิลองค์การภาครฐัทีเ่ป็นสถาบนัการศกึษาในเขตอาเซียนของนสิติ/นกัศึกษา

x2 = 345.153, df = 198,p = 0.059, x2/ df = 1.743, CFI = 0.983, TLI = 0.975,

RMSEA =0.066, SRMR
W
 = 0.023, SRMR

B 
= 0.030
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อภิปรายผลการวิจัย 
  1. ควำมสอดคล ้องระหว ่ำงผลกำรวิจัยกับ
แนวคิดในกำรพัฒนำโมเดลสมกำรโครงสร้ำงพหุระดับ
เพื่อวัดประสิทธิผลองค์กำรภำครัฐที่เป็นสถำบันกำร
ศึกษำในเขตอำเซียน
   1.1 กำรพัฒนำโมเดลสมกำรโครงสร้ำงพหุ
ระดับเพื่อวัดประสิทธิผลองค์กำรภำครัฐท่ีเป็นสถำบัน
กำรศึกษำในเขตอำเซียน
           ผลการวิจัยปรากฏว ่า โมเดลสมการ
โครงสร้างพหุระดับเพื่อวัดประสิทธิผลองค์การภาครัฐที่
เป็นสถาบันการศึกษาในเขตอาเซียน ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และเป็น
ไปตามกรอบแนวคิดในการวิจัย  ทั้งนี้โมเดลดังกล่าวผู้วิจัย
พัฒนาจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แสดงว่า ตัวแปร 
คัดสรรที่เป็นสาเหตุหลัก คือ ลักษณะขององค์การ สภาพ
แวดล้อมภายใน คุณลักษณะของบุคลากร และนโยบายและ
การบรหิารจดัการ ล้วนเป็นตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธผิล 
ขององค์การภาครัฐท่ีเป็นสถาบันการศึกษาในเขตอาเซียน
ทั้งสิ้นโดยองค์ประกอบของประสิทธิผลองค์การภาครัฐใน
เขตอาเซียน ได้แก่ ประสิทธิผลในองค์การภาครัฐที่เป็น
สถาบันการศึกษาในเขตอาเซียนซึ่งเป็นระดับความส�าเร็จ
ในการด�าเนินงานของสาขาวิชาตามมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้อง
จากการศกึษาของ Steers (1977) และ Gibson, lvancevich 
and Donnelly (2000) ซึ่งโมเดลการวัดประสิทธิผล       
ดังกล่าวใช้แนวคิดของ Cameron (1978, 1986) เป็น
แนวทางในการก�าหนดประสิทธิผลในองค์การภาครัฐที่เป็น
สถาบันการศึกษาในเขตอาเซียน วัดได้จาก  9  มิติ (ตัวแปร)            
51 ตัวบ่งชี้  แต่เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับ
จ�านวนกลุ ่มตัวอย ่างของการวิเคราะห์ข ้อมูลสมการ
โครงสร้างพหุระดับจึงได้ปรับเป็น  9  ตัวแปร  51 ข้อ โดย
เป็นโมเดลตามการรบัรูข้องนสิติ/นักศกึษา ให้บรรลุเป้าหมาย 
ตามภารกิจหลัก 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษา คือ การ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท�านุ
บ�ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของส�านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2551) และส�านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2547) เช่นกัน
   1.2 ผลกำรตรวจสอบควำมตรงของโมเดล
สมกำรโครงสร้ำงพหุระดับ
    ผลการวิจัย ปรากฏว่ามีความสอดคล้องกับ 

ข้อมูลเชิงประจักษ์ ในระดับบุคคล และระดับสาขาวิชา      
ปรากฏว่าโดยตัวแปรนโยบายและการบริหารจัดการมี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การภาครัฐที่เป็นสถาบัน
การศึกษาในเขตอาเซียนมากที่สุด ผลการวิจัยดังกล่าว
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Cameron (1978, 1986) 
ที่ท�าการวิจัยเพื่อศึกษาประสิทธิผลและตัวแปรหรือปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การภาครัฐที่ เป ็น
สถาบันการศึกษาในเขตอาเซียนสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Steers (1977) และ Gibson, lvancevich and Donnelly 
(2000)  โดยใช้ชื่อตัวแปรตัวนี้ว่า กลยุทธ์การบริหารจัดการ
สถาบัน (managerial strategies) แล้วพบว่าเป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษามากที่สุด จะ
เห็นได้ว่าผลการวิจัยเป็นไปตามกรอบแนวคิดของ Steers 
(1977) และ Gibson, lvancevich and Donnelly 
(2000) ที่อธิบายว่า องค์การจะบรรลุความส�าเร็จ มีการ
ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิผลได้ก็ต่อเมื่อผู้บริหารได้ใช้กลไก
ทางการบริหารสอดคล้องกับสภาพขององค์การนั้น ๆ 
  2. ลักษณะควำมสัมพันธ์สมกำรโครงสร้ำงของ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในระดับบุคคล และสำขำ 
วิชำในองค์กำรภำครัฐที่เป็นสถำบันกำรศึกษำในเขต
อำเซียน
   จากสมมติฐานที่ว่าตัวแปรปัจจัยระดับบุคคล 
และระดับสาขาวิชาสามารถท�านายการวัดประสิทธิผล
องค์การภาครัฐในเขตอาเซียนได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
พบว่าเป็นไปตามสมมติฐาน ซ่ึงผลการวิจัยพบว่าโมเดล
สมการโครงสร้างพหุระดับเพื่อวัดประสิทธิผลองค์การภาค
รัฐที่เป็นสถาบันการศึกษาในเขตอาเซียน ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และเป็น
ไปตามกรอบแนวคิดในการวิจัย กล่าวคือ ปัจจัยที่มีอิทธิพล 
ต่อภูมิหลังระดับบุคคล และระดับสำขำวิชำ ประกอบ
ด้วย 1) ลักษณะขององค์การ  2) สภาพแวดล้อมภายใน  3) 
คุณลักษณะบุคลากร และ 4) นโยบายและการบริหาร
จัดการ สอดคล้องกับแนวคิดของ Steers (1977) และ 
Gibson, lvancevich and Donnelly (2000)  สุชาติ เอก
ปัชชา สุทธนู ศรีไสย์ และจินต์ วิภาตะกลัศ (2557) สุภัทรา 
วีระวุฒิ (2554) และอุบล ทัศนโกวิทและคณะ (2558) พบ
ว่าคุณลักษณะดังกล่าวส่งผลให้การวัดประสิทธิผลองค์การ
แตกต่างกัน ท้ังนี้ลักษณะความสัมพันธ์สมการโครงสร้าง
ของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การภาครัฐใน
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เขตอาเซียนนี้จะอภิปรายตามผลตามล�าดับของการมี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การภาครัฐในเขตอาเซียนใน
ระดับบุคคลเป็นหลักเนื่องจากปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภูมิหลัง
ระดับสาขาวิชานั้นสอดคล้องกับระดับบุคคล 
  3.  ควำมไม่แปรเปลี่ยนในโมเดลระหว่ำงกลุ่มผู้
ให้ข้อมูลในกลุ่มองค์กำรภำครัฐ
   ปรากฏว่าโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับเพื่อ
วัดประสิทธิผลองค์การภาครัฐในเขตอาเซียนที่พัฒนาขึ้นมี
ความแปรเปลี่ยนด้านโมเดลและมีลักษณะโครงสร้างแตก
ต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ สอดคล้อง
กับ บุรทิน ข�าภิรัฐ (2548) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการ
ตรวจสอบความตรง และความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดล
สมการโครงสร้างพหุระดับประสิทธิผลความเป็นคณบดี  
และภัทราวดี มากมี (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูป
แบบการวัดประสิทธิผลองค์การส�าหรับคณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์: การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เชิงสาเหตุพหุ
ระดับ แสดงว่าตัวแปรคัดสรรที่เป็นสาเหตุ คือ ปัจจัยที่มี
อทิธพิลต่อภมูหิลงัระดบับคุคล และระดบัสำขำวชิำ  ประกอบ 
ด้วย ลกัษณะขององค์การ สภาพแวดล้อมภายใน คณุลักษณะ 
ของบุคลากร และ นโยบายและการบริหารจัดการ พบว่า
คุณลักษณะดังกล่าวส่งผลให้การวัดประสิทธิผลมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติแตกต่างกัน หมายความว่าปัจจัยเหล่านั้นล้วนเป็น
ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การภาครัฐท่ีเป็น
สถาบันการศึกษาในเขตอาเซียนในกลุ ่มประเทศไทย 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา  (Muthén and  Muthén, 
2012) 
  อภิปรายได้ว่าการพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้าง
พหุระดับกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งน้ีประยุกต์ได้ดีกับ
กลุ่มองค์การภาครัฐที่เป็นสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
ได้มากกว่าในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว และประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา ตามล�าดับ ทั้งนี้
อาจเนื่องจากตัวแปรสมการโครงสร้าง บางตัวนั้นเอื้อต่อ
องค์การภาครัฐที่เป็นสถาบันการศึกษาในประเทศไทย

มากกว่า ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างขององค์การ สภาพ
การใช้เทคโนโลย ีวฒันธรรมขององค์การ และด้านบรรยากาศ 
ขององค์การ เป็นต้น แต่ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนท�าให้ตัวแปรมี
ความผนัแปรเพียงพอทีจ่ะน�าไปวเิคราะห์พหุระดบัได้อย่างไร 
ก็ตาม การวิจัยครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นว่าการวัดประสิทธิผล 
องค์การภาครัฐที่เป็นสถาบันการศึกษาในเขตอาเซียน      
สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งระดับเดียวและพหุระดับหากมีการ
ด�าเนินการอย่างเหมาะสม และมีจ�านวนกลุ่มตัวอย่างเพียง
พอ

ข้อเสนอแนะ
  ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์
   จากผลการวิจัยที่ปรากฏว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิผลขององค์การภาครัฐที่เป็นสถาบันการศึกษา
ในเขตอาเซียน ทั้งระดับบุคคล และระดับสาขาวิชามาก
ที่สุด คือ ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหารจัดการ ที่
ประกอบด้วย ภาวะผู้น�า นโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ 
และการติดต่อสื่อสาร ดังนั้นหากองค์การภาครัฐท่ีเป็น
สถาบันการศึกษาในเขตอาเซียนต้องการที่จะพัฒนา
ประสทิธผิลควรเร่งปรบัปรุงเกีย่วกบั นโยบายและการบรหิาร 
จัดการแต่ละด้านให้มากที่สุด

  ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป
   ควรเพิ่มการวิจัยเชิงคุณภาพเข้ามาในงานวิจัย 
เพื่อให ้ได ้แนวทางการวัดและประเมินประสิทธิผลที่
สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย และมีคุณภาพในมุม
มองการบริหารงานที่มีประสิทธิผล ควรศึกษา เชิงคุณภาพ
เพิ่มเติม หรือหาข้อมูลจากรายงานการประเมินตนเอง ซึ่ง
อาจแตกต่างกันตามพันธกิจ วัฒนธรรม และลักษณะเฉพาะ 
ของสาขาวิชา ในแต่ละมหาวิทยาลัยทั้งนี้เนื่องจากอาจมี
ความหลากหลายทัง้ในด้านพนัธกจิ โครงสร้างและวัฒนธรรม
องค์การเป็นต้น ดังนั้นสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยหนึ่งอาจ
จะไม่เหมาะสมกับสาขาวิชาเดียวกันในมหาวิทยาลัยในเขต
อาเซียนอีกแห่งหนึ่ง เป็นต้น
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