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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  1) ศึกษาแนวคิดการเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ  2) ศึกษา
กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลยั 3) วิเคราะห์ปัญหาความขดัแยง้และประเด็นความขดัแยง้ท่ี
เกิดข้ึนในกระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐ และ 4) เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา       
ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล และพฒันากระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลยัของรัฐ  
การวิจยัน้ีเป็นวิจยัเชิงคุณภาพ  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (semi-structure 
interview) ผูใ้ห้ข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มผูบ้ริหารและบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลยัของรัฐ 3 แห่งๆ ละ 2 ราย และกลุ่มท่ี 2 ไดแ้ก่ กลุ่มนักวิชาการในสถาบนัคลงัสมองของชาติ 
ภายใตมู้ลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลยั จ านวน 5 ราย  ผลการศึกษาในคร้ังน้ีคน้พบว่า การเป็นมหาวิทยาลยั
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ในก ากบัของรัฐเพื่อให้เกิดความคล่องตวัและประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ รัฐบาลจึงมอบอ านาจใน
การก ากับดูแลไวท่ี้สภามหาวิทยาลยัเป็นส าคญัรวมทั้ งการสรรหาอธิการบดี  ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการสรรหามาจากสาเหตุหลายประการทั้งท่ีคลา้ยคลึงกนัและแตกต่างกนั ส่วนใหญ่เกิดข้ึนในสภา
มหาวิทยาลยั ซ่ึงสามารถแยกแยะประเด็นความขดัแยง้ออกเป็น 5 ดา้น ได้แก่ ประเด็นความขดัแยง้ดา้น
ความสัมพนัธ์ ด้านผลประโยชน์ ด้านขอ้มูล ด้านค่านิยม และด้านโครงสร้าง  จากผลการศึกษาพบว่า 
ประเด็นความขัดแยง้ท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับด้านผลประโยชน์  ด้านโครงสร้าง ด้านค่านิยม           
ส่วนประเด็นความขดัแยง้ท่ีเก่ียวขอ้งกับด้านความสัมพนัธ์เกิดข้ึนค่อนขา้งชัดเจนในบางกรณี ส าหรับ
ประเด็นความขดัแยง้ด้านขอ้มูลไม่ปรากฎอย่างชัดเจน  ส าหรับวิธีการแก้ไขปัญหาความขดัแยง้ซ่ึงมี 5 
รูปแบบ ไดแ้ก่ การเอาชนะ การยอมตาม การหลีกเล่ียง การร่วมมือ และการประนีประนอม ผลการวิจยัพบวา่ 
วิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการสรรหาอธิการบดีท่ี เหมาะสม ได้แก่ การร่วมมือ และการ
ประนีประนอม  อย่างไรก็ตาม ในการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้ท่ี เกิดข้ึนโดยการร่วมมือ และการ
ประนีประนอมดงักล่าวจะตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของหลกัธรรมาภิบาล โดยฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งควรยึดมัน่ใน
เร่ืองต่อไป น้ีตามล าดับความส าคัญ  ได้แ ก่  หลัก นิ ติธรรม  หลัก คุณธรรม  หลักความโป ร่งใส                        
หลกัความรับผิดชอบ หลกัการมีส่วนร่วม และหลกัความคุม้ค่า ในส่วนสุดทา้ย ผูว้ิจยัได้เสนอแนวทาง           
บางประการในการพฒันากระบวนการสรรหาอธิการบดีไวด้ว้ย 
 

ค าส าคญั:  การสรรหาอธิการบดี, สภามหาวิทยาลยั,  ธรรมาภิบาล, การบริหารความขดัแยง้ 
 

Abstract  
 This research aims to: 1) study the concept of autonomous university; 2) study the recruitment 
process of university presidents; 3) analyze existing conflicts and their factors in recruitment process; 4) 
propose the way to solve the conflicts by applying good governance principles, and develop the 
appropriate recruitment process of university presidents.  This research conducts a phenomenological 
qualitative approach with 6 former executives from all three public universities, and other five academics 
from the Knowledge Network Institute of Thailand.  Semi-structured interviews were employed as the 
main data collection technique. The results of the research show that the purpose of becoming autonomous 
university is for flexibility and efficiency in management; therefore, the university council was 
empowered sole authority to direct and supervise the university administration including the recruitment 
of university presidents.  The existing conflicts in recruitment process of three public universities resulted 
from many causes which might be similar or different.  Most conflicts occurred in the university council 
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could be explained in five kinds of conflict factors including:  1 )  Relationship Conflict, 2 )  Interest 
Conflict, 3) Data Conflict, 4) Value Conflict, and 5) Structural Conflict.  However, based on the results, 
most conflicts were concerned with Interest Conflict, Structural Conflict and Value Conflict.  Relationship 
Conflict apparently occurred in some case, while Data Conflict was insignificant. The conflict 
management theory proposed the way how to efficiently manage the conflicts which consisted of 
Competing Style, Accommodating Style, Avoiding Style, Collaborating Style, and Compromising style.   
However, two feasible ways to solve the conflicts in recruitment process of university presidents are 
Collaborating Style, and Compromising style.  Moreover, all stakeholders who involve in recruitment 
process should apply and focus the following principles of Good Governance accordingly:  Rule of Law, 
Morality, Transparency, Accountability, Participation, and Worthiness. Finally the researcher also 
proposed some recommendations to improve the recruitment process of university presidents. 
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บทน า 
 ยุทธศาสตร์ชาติของไทย ได้ก าหนด ระยะเวลาไว้ 20  ปี ระหว่าง พ.ศ. 2561 - 2580 โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้บรรลุ คือ “ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยัง่ยืน ในทุกสาขาก าลังอ านาจของชาติ”               
ซ่ึงสังคมไทยในปัจจุบนัประสบปัญหาสถานการณ์เฉพาะดา้นการศึกษาหลายดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ระบบ
อุดมศึกษาของประเทศไทยประสบปัญหาเก่ียวกบัคุณภาพ  เน่ืองจากท่ีผ่านมาการสนับสนุนจากรัฐบาล       
ไม่เป็นธรรมและไม่เพียงพอ การเพิ่มจ านวนและการกระจายตวัเร่ืองคุณภาพของนิสิตนกัศึกษาแตกต่างกนั
ในมหาวิทยาลยัแต่ละแห่ง  ตลอดจนผลตอบแทนของอาจารยม์หาวิทยาลยัท่ีค่อนขา้งต ่า และการละเลยไม่ให้
ความสนใจในงานวิจยัมากเท่าท่ีควร  ในระยะเร่ิมตน้ของอุดมศึกษาไทย มหาวิทยาลยัของรัฐเป็นส่วน
ราชการซ่ึงมีจุดด้อย คือ การบริหารงานดา้นการเงินและด้านบุคลากรยงัอยู่ในกรอบปฏิบติัของระเบียบ
ราชการ ท่ีก่อใหเ้กิดความล่าชา้และความไม่คล่องตวั ท าใหด้อ้ยประสิทธิภาพและขาดการมีส่วนร่วมจากฝ่าย
ต่างๆ ในการขบัเคล่ือนมหาวิทยาลยั  และการพฒันาองคค์วามรู้ต่างๆ ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เป็นผลใหม้หาวิทยาลยัของรัฐไม่สามารถรักษาไวซ่ึ้งบุคลากรท่ีมีคุณภาพไว้
ได ้อีกทั้งยงัเป็นเหตุให้ผูมี้ความรู้ความสามารถออกไปท างานนอกมหาวิทยาลยั และยงัเป็นการยากท่ีจะ
ก าจดัคนดอ้ยคุณภาพท่ีมีอยู ่  
 ดงันั้น รัฐบาลในขณะนั้นจึงไดด้ าเนินมาตรการส าคญั 2 ประการในการส่งเสริมความคล่องตวั
และประสิทธิภาพของการบริหารงานมหาวิทยาลยั โดย 1) การตระเตรียมให้มหาวิทยาลยัเป็นอิสระ และ       
2) การตระเตรียมให้ระบบการจดัการภายในมหาวิทยาลยัแต่ละแห่งมีความยดืหยุน่และรับผดิชอบ  การเป็น
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มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐจึงเป็นมาตรการหน่ึงท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทั้งส่วนของมหาวิทยาลยั และ
ส่วนของนิสิตนักศึกษา  ในส่วนของมหาวิทยาลยันั้น สภามหาวิทยาลยัจะเป็นองคก์รสูงสุดในการก าหนด
นโยบายและก ากบัการบริหารงานของอธิการบดี และมีอ านาจในการก าหนดกฎเกณฑ ์หรือระเบียบต่างๆ ได้
เอง ทั้งในแง่ของค่าตอบแทนสร้างแรงจูงใจในการดึงดูดบุคลากรและทรัพยากรท่ีมีความสามารถเขา้มาสู่
มหาวิทยาลยั ส าหรับอธิการบดีก็สามารถบริหารจดัการไดร้วดเร็วและคล่องตวัยิง่ข้ึน ท าใหเ้กิดการแข่งขนัท่ี
สูงข้ึนระหว่างมหาวิทยาลยัในการดึงดูดผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญเขา้มาเป็นอาจารย ์อนัเช่ือว่าจะส่งผลต่อ
คุณภาพของบณัฑิตท่ีจบออกไป  
 ความขัดแย้ง ท่ี เกิด ข้ึน ในมหาวิทยาลัยของรัฐหลายแห่ ง ใน เร่ืองการใช้อ าน าจของ                     
สภามหาวิทยาลยัท่ีไม่เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั ตลอดจนความไม่โปร่งใสในการ
บริหารจดัการของผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษา  โดยเฉพาะปัญหาการได้มาของอธิการบดีซ่ึงเป็นการใช้
อ านาจของสภามหาวิทยาลัย  ส าหรับงานวิจัยคร้ังน้ีศึกษาปัญหาความขดัแยง้ในกระบวนการสรรหา
อธิการบดีมหาวิทยาลยัของรัฐ 3 แห่ง โดยก าหนดให้เป็นมหาวิทยาลยัแห่งท่ี 1 มหาวิทยาลยัแห่งท่ี 2 และ
มหาวิทยาลยัแห่งท่ี 3 
 ปัญหาในการสรรหาผูท่ี้สมควรเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลยัแห่งท่ี 1 เกิดข้ึน เม่ือสภามหาวิทยาลยั
ไดด้ าเนินการสรรหาอธิการบดีจนถึงขั้นเสนอช่ือผูท่ี้เหมาะสมไปยงัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการเสนอโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้ง แต่กลบัถูกยบัย ั้งหลายคร้ังเน่ืองจากมีการร้องเรียนถึง
คุณ ลักษณ ะของผู ้ได้ รับการ เสนอ ช่ือ ก่อให้ เกิ ดความขัดแย้งระหว่ างสภามห าวิท ยาลัยและ
กระทรวงศึกษาธิการ จนเป็นผลให้ผูไ้ด้รับการเสนอช่ือฟ้องร้องต่อศาลปกครอง  ซ่ึงแตกต่างจากกรณี
มหาวิทยาลยัแห่งท่ี 2 ท่ีไดเ้ร่ิมกระบวนการสรรหาอธิการบดีจนถึงขั้นท่ีคณะกรรมการสรรหาไดเ้สนอรายช่ือ
ผูเ้หมาะสมจ านวน 3 ราย เพื่อให้สภามหาวิทยาลยัลงมติเลือกอธิการบดี แต่ปรากฎความวุ่นวายในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลยัท่ีมีการแบ่งฝ่ายเสียงขา้งมากและเสียงขา้งน้อย  จนถึงขั้นสภามหาวิทยาลยัใชม้ติ
เสียงขา้งมากยกเลิกกระบวนการสรรหา และยงัได้มีมติแต่งตั้งอดีตอธิการบดีซ่ึงเป็นคู่ขดัแยง้รักษาการ
อธิการบดีต่อไป  จึงเป็นผลให้ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือทั้ง 3 ราย ฟ้องร้องต่อศาลปกครอง  ส าหรับการสรรหา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งท่ี  3 เป็น เร่ืองความขัดแย้งระหว่างคณะกรรมการสรรหาบางคนกับ                  
สภามหาวิทยาลัย  จนถึงขั้ นสภามหาวิทยาลัยต้องมีการยกเลิกคณะกรรมการสรรหาและแต่งตั้ ง                  
สภามหาวิทยาลยัทั้งชุดเป็นคณะกรรมการสรรหาแทน จนเป็นผลท าให้ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือรายหน่ึงน าคดี
ข้ึนสู่ศาลปกครอง 
 ด้วยความส าคัญของปัญหาท่ีได้กล่าวมาข้างต้น  ผูว้ิจัยจึงให้ความสนใจท่ีจะศึกษาปัญหา                
ความขดัแยง้เก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงอธิการบดี  ซ่ึงท่ีผ่านมาไดน้ าไปสู่ปัญหาความขดัแยง้ระหว่างผูมี้ส่วนได้
เสียกลุ่มต่างๆ และส่งผลเสียต่อการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัท่ีไม่มีประสิทธิภาพ  จากการศึกษาขอ้มูล
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เบ้ืองตน้ ผูว้ิจยัจึงไดใ้หค้วามสนใจ 3 มหาวิทยาลยัของรัฐขนาดใหญ่ท่ีเกิดปัญหาการสรรหาอธิการบดีซ่ึงถูก
ยกข้ึนเป็นกรณีตวัอยา่งของการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีซ่ึงไม่ขอเปิดเผยรายช่ือมหาวิทยาลยัทั้งสามแห่ง   
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีไดก้ าหนดวตัถุประสงคส์ าคญัไวด้งัน้ี 
 1.  เพื่อศึกษาแนวคิดการเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ 
 2.  เพื่อศึกษากระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลยัของรัฐ 
 3.  เพื่อวิเคราะห์ปัญหาความขดัแยง้และประเด็นความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในการกระบวนการสรรหา
อธิการบดีมหาวิทยาลยัของรัฐ 
 4.  เพื่อเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล และพฒันา
กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลยัของรัฐ   
 

ขอบเขตการวจิยั 
 ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขอบเขตของการศึกษาไวด้งัน้ี 
 1. ศึกษาและวิเคราะห์การไดม้าซ่ึงอธิการบดีมหาวิทยาลยัของรัฐ จากเอกสาร ระเบียบขอ้บงัคบั 
และกฎหมายของมหาวิทยาลยัท่ีใชเ้ป็นกรณีศึกษา    
 2.  ศึกษาความขัดแยง้ในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐประเด็นต่างๆ ในด้าน
ความสัมพนัธ์  ด้านผลประโยชน์  ด้านขอ้มูล  ด้านค่านิยม  และด้านโครงสร้าง  ท่ีเกิดข้ึนในกรรมการ          
สภามหาวิทยาลยั และ/ หรือ ในคณะกรรมการสรรหา   
 3.  ศึกษาแนวคิดจากกลุ่มนักวิชาการในสถาบันคลังสมองของชาติ ภายใต้มูลนิธิส่งเสริม
ทบวงมหาวิทยาลยั  เพื่อให้ไดม้าซ่ึงการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลยัของรัฐโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล 
 4.  ศึกษาปัญหาความขัดแยง้ในกระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐ  3 แห่ง             
ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2560   
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กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

การไดร้ายชื่อ
ผูเ้ขา้รับการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา

พิจารณาเสนอช่ือ

ผูท้ี่เหมาะสม

สภามหาวิทยาลยั
พิจารณาคดัเลือก           
ผูท้ี่เหมาะสม ไม่เห นพ้อง

เร่ิมกระบวนการสรรหาใหม่

เห นพ้อง

เสนอโปรดเกลา้ฯ

ข้อมูลย้อนกลบั (Feedback)

กระบวนการสรรหาภายใต้อ านาจสภามหาวทิยาลัย สกอ  และกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศขอ้บังคบั

การแต่งต ั้งคณะ
กรรมการสรรหา

คุณสมบติั
ของอธิการบดี

ดา้นความสัมพนัธ์ ดา้นผลประโยชน์ ดา้นข้อมูล ดา้นค่านิยม ดา้นโครงสร้าง

เอาชนะ หลีกเลี่ยง ยอมตาม ร่วมมือ ประนีประนอม

หลกัความโปร่งใสหลกัคุณธรรม หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบหลกันิติธรรม หลกัความคุ้มค่า

ประเด นความขัดแย้ง

การแก้ปัญหาความขัดแย้ง

แนวทางธรรมมาภิบาล

 
ภาพที ่1  ผงัแสดงกรอบแนวคิดการวิจยั 

 

ทบทวนวรรณกรรม (ทฤษฎแีละแนวคดิที่เกีย่วข้อง) 
 ความขัดแยง้มีหลากหลายและเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนัตลอดเวลาจึงยากท่ีจะแบ่งประเภท       
ความขดัแยง้ออกอยา่งชดัเจนว่ามีก่ีประเภท  เพราะรูปแบบความขดัแยง้มีหลากหลาย  การแบ่งตามรูปแบบ
ต่างๆ บางทีกก็ลายเป็นส่วนยอ่ยของอีกรูปแบบหน่ึงได ้ (เอกชยั บุญญาธิษฐาน, 2555, หนา้ 65-75)   
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 ศิริวรรณ มนอตัระผดุง (2559)  ไดส้รุปวา่ ความขดัแยง้ในองคก์ารมีสาเหตุส าคญั ดงัน้ี 
  1) ความขดัแยง้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างและอ านาจหน้าท่ี เช่น ความไม่ชัดเจนเร่ืองหน้าท่ี   
งานท่ีรับผิดชอบ การตดัสินใจ เป้าหมาย กฎระเบียบขอ้บงัคบั ขอ้มูล การติดต่อส่ือสารท่ีเป็นทางการและ   
ไม่เป็นทางการในองคก์าร เป็นตน้  
  2) ความขดัแยง้เกิดจากผลประโยชน์ มีการแยง่ชิงทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ใหก้บัตน กลุ่ม และองคก์าร   
  3) ความขดัแยง้มาจากคุณลกัษณะบุคลิกภาพเฉพาะตวัของบุคคล เช่น ผูท่ี้มีความสามารถ
ควบคุมตนเองไดดี้ จะมีความระมดัระวงัในการปฏิบติัต่อผูอ่ื้นไดดี้ไปดว้ยและมกัใชว้ธีิแกปั้ญหาขดัแยง้อยา่ง
สร้างสรรค ์เช่น ดว้ยการประนีประนอม หรือใหค้วามร่วมมือ เป็นตน้  
  4) ความขดัแยง้ท่ีเกิดจากการส่ือความหมายท่ีผิด และไม่ถูกกบักาลเทศะและบุคคล ท าให้เกิด
การรับรู้ เขา้ใจ มีค่านิยมและทศันคติท่ีไม่ถูกตอ้ง เช่น ใชค้  าพูดหรือแสดงท่าทางย ัว่ยใุห้ผูอ่ื้นโกรธหรือเกิด
ความร าคาญ โดยตั้งใจหรือไม่กต็าม เป็นตน้ 
 ส าหรับบทความวิจยัน้ี  ผูว้ิจยัจะได้ใช้แนวคิดการแบ่งประเภทความขดัแยง้ออกเป็น 5 แบบ       
ตามแนวคิดของ คริสโตเฟอร์ มวัร์ (Christopher Moore, 2014) ไดเ้สนอวงจรการปรับตวัของความขดัแยง้ 
(The Circle of Conflict Adaptation) ดงัน้ี 
  1)  ความขดัแยง้ด้านความสัมพนัธ์ (Relationship Conflict)  คนเราแต่ละคนมีลกัษณะนิสัย    
การรับรู้ อารมณ์ และเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนั  ส่งผลให้การแสดงออก และการท าความเขา้ใจผูอ่ื้นแตกต่าง
กนั การติดต่อส่ือสารอาจเกิดการผิดพลาดและก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด หรือมีพฤติกรรมท่ีสวนทางกัน         
ซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก  ส่ิงท่ีส่งสัญญาว่าก าลงัเกิดปัญหาความขดัแยง้ในลกัษณะของความสัมพนัธ์ ได้แก่ พูดจา          
ไม่เขา้หู ไม่พดูไม่จา ไม่มีเวลาใหก้นั หรือการยดึเกาะฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมากเกินไป 
  2) ความขดัแยง้ด้านผลประโยชน์  (Interest Conflict)  มนุษยล์ว้นต้องการได้รับส่ิงท่ีดีเพื่อ
ตนเอง ผลประโยชน์จึงเป็นตัวการส าคญัให้เกิดการแข่งขนัเพื่อให้ได้มาซ่ึงส่ิงท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ตอ้งการ เม่ือมีเร่ืองของผลประโยชน์เขา้มาเก่ียวขอ้ง ตวับุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีความตอ้งการอยากไดใ้น
บางส่ิงบางอย่าง ก็อาจต้องแย่งชิงจากผูอ่ื้นหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนมา ความขัดแยง้ท่ีเกิดจากการสูญเสีย
ผลประโยชน์อาจน าไปสู่การแบ่งพรรคแบ่งพวก  ความแตกแยกและขาดความสามคัคีในองคก์าร 
  3) ความขดัแยง้ดา้นขอ้มูล (Data Conflict)  ความขดัแยง้น้ีจะเกิดข้ึนได้เม่ือบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลไดรั้บขอ้มูลท่ีจ าเป็นตอ้งใช้ในการตดัสินใจผิดพลาด คลาดเคล่ือนไม่ครบถว้น ไม่ตรงกบัขอ้มูลท่ี
ตอ้งการ หรือตรงตามก าหนดเวลาท่ีตอ้งใช้ ขอ้มูลเก่าลา้สมยั หรือเขา้ถึงขอ้มูลได้ยาก ส่ือสารในเวลาท่ี        
ไม่เหมาะสม หรือส่ือสารกบัผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีไม่เหมาะสม  แปลงขอ้มูลหรือตีความผิดพลาด หรืออาจเกิดจาก
ความเขา้ใจไม่ตรงกนั ซ่ึงลว้นส่งผลใหเ้กิดความขดัแยง้ 
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  4) ความขดัแยง้ดา้นค่านิยม (Value Conflict)  บุคคลแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มลว้นมีประวติั 
การเล้ียงดู ระบบความเช่ือ ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงส่งผลใหแ้ต่ละบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลมีค่านิยม ความเช่ือท่ีแตกต่างกัน หากตอ้งท างานร่วมกับผูท่ี้มีค่านิยมแตกต่างกันอย่างปราศจาก      
ความเขา้ใจ อาจเป็นเหตุให้เกิดความขดัแยง้ข้ึนได ้จ าเป็นตอ้งสร้างความเขา้ใจในความแตกต่างและยอมรับ
ก่อนจึงท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีเอกภาพ 
  5) ความขดัแยง้ดา้นโครงสร้าง (Structural Conflict)  ไดแ้ก่  แรงผลกัดนัจากภายนอกท่ีท าให้
เกิดปัญหาความขดัแยง้ซ่ึงมีอยูอ่ยา่งหลากหลาย เช่น การใชอ้  านาจหนา้ท่ี หรือทรัพยากรท่ีมีจ ากดัไม่เพียงพอ
ต่อความตอ้งการ ขอ้จ ากดัทางดา้นสภาพภูมิศาสตร์ ระยะทาง  เวลา  รวมไปถึงกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
และโครงสร้างการบริหารงานขององคก์ารท่ีเก่ียวกบัการใชอ้  านาจ การกระจายอ านาจ และยงัเช่ือมโยงไปถึง
ความสมัพนัธ์กบัหน่วยงานต่างๆ  
 ส่วนวิธีการในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ โทมสั และคิลมานน์ (Thomas and Kilmann, 1974) 
ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับการตอบสนองเม่ือพบสถานณ์ความขดัแยง้หรือการแก้ไขปัญหาความขดัแยง้
ออกเป็น 5 รูปแบบคือ 
  1) การเอาชนะ (Competing) นั่นก็คือการรุกรานและความไม่ให้ความร่วมมือ โดยมุ่งเน้นใน
การเอาชนะและยึดชยัชนะของตนเป็นส าคญั ยืนยนัเพื่อพิสูจน์ความเช่ือ ความคิด ค่านิยมของตนเองว่าเป็น
เร่ืองท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพื่อท่ีจะท าใหคู่้กรณียอมแพใ้หไ้ด ้การแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้น้ีจะเกิดผลลพัธ์ แพ-้ชนะ 
  2) การยอมตาม (Accommodating) แนวคิดน้ีจะเนน้การเอาใจฝ่ายตรงขา้มกล่าวคือการเสียสละ
ตนเอง อาจเกิดข้ึนจากความเกรงใจ เช่ือฟัง ไม่มีความมัน่ใจในตนเอง การแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้น้ีจะเกิด
ผลลพัธ์ในลกัษณะ แพ-้ชนะ 
  3) การห ลีกเล่ียง  (Avoiding) เป็นลักษณะการแก้ไขความขัดแย้งด้วยการห ลีกเล่ียง                  
ไม่เผชิญหนา้กบัปัญหา ไม่แกไ้ขปัญหา ถอนตวัออกจากปัญหาโดยอาจรอหรือเล่ือนการแกไ้ขปัญหานั้นเม่ือ
เวลาท่ีเหมาะสมมาถึง ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนมกัออกมาในรูปแบบ แพ-้แพ ้
  4) การร่วมมือ (Collaborating) เป็นพฤติกรรมท่ีจดัการความขดัแยง้ โดยพยายามท าให้เกิด
ความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย เป็นการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยการร่วมมือกนัของทั้งสองฝ่าย ต่างฝ่ายต่างท่ี
จะคน้หาความตอ้งการและเรียนรู้ทั้งความเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยของอีกฝ่าย และร่วมกนัหาวิธีการแกไ้ขท่ี
ใชใ้หเ้กิดผลดีและผลประโยชน์กบัทั้งสองฝ่าย  ผลลพัธ์จะออกมาในลกัษณะ ชนะ-ชนะ 
  5) การประนีประนอม (Compromising) การประนีประนอมจดัอยู่ในระดบัปานกลางทั้งใน
ดา้นการยืนกรานและยอมให้ความร่วมมือ มีวตัถุประสงคเ์พื่อหาวิธีการแกปั้ญหาบางอย่างท่ีสมควรไดรั้บ
การยอมรับ ซ่ึงเป็นท่ีพอใจของทั้งสองฝ่าย ในท านองเดียวกนัจะกล่าวถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยตรงกว่าการ
หลีกเล่ียง แต่ไม่ไดส้ ารวจในเชิงลึกเท่ากบัการร่วมมือกนั 
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 งานวิจัยท่ี เก่ียวข้องกับวิธีการจัดการความขัดแยง้มีหลายเร่ือง เช่น วิธีการบริหารจัดการ               
ความขดัแยง้ของต ารวจ โดย ยทุธนา  จนัแกว้ (2556)  เสนอให้ใชว้ิธีการปรองดอง และ การร่วมมือร่วมใจ 
และวิธีการต่อสู้ถูกใช้น้อยท่ีสุด อาจด้วยเหตุผลว่าการต่อสู้นั้ นก่อให้เกิดผลเสียต่อการบริหารจัดการ            
การท างาน เกิดผลเสียต่อความสมัพนัธ์ระหว่างผูร่้วมงาน แต่การใชว้ิธีการปรองดองและร่วมมือร่วมนั้นเป็น
วิธีท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จและกา้วหนา้ในการปฏิบติัหนา้ท่ี  หรืองานวิจยัของ จิรารัตน์ เขียนรูปครุฑ (2558) 
ได้ศึกษาเก่ียวกับการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่า  การแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  ส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัดา้นการร่วมมือ ดา้นการประนีประนอม  
ดา้นการเอาชนะ  ดา้นการยอมให ้และดา้นการหลีกเล่ียง ตามล าดบั 
  ส าหรับ การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการแก้ไขปัญหาความขดัแยง้ในการสรรหา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐ  สัมฤทธ์ิ ยศสมศักด์ิ และคณะ (2561) ได้กล่าวว่า ระยะแรกได้มีการ
ประกาศใช ้ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 
2542 เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2542 อย่างไรก็ตาม ระเบียบดงักล่าวไดถู้กยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ย
หลกัเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ซ่ึงเป็นกฎเกณฑ์ในรูปของกฎหมาย ไม่ใช่ขอ้ควร
ปฏิบติั เหมือนระเบียบปี พ.ศ. 2542 เช่นท่ีผา่นมา ส าหรับ ธรรมาภิบาลท่ีน ามาประยกุตใ์ชใ้นประเทศไทยได้
ในระยะแรกก าหนดหลกัยดึไว ้6 ประการ ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
  1) หลกันิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายท่ีถูกตอ้ง เป็นธรรม การบังคบัให้เป็นไปตาม
กฎหมาย การก าหนดกฎกติกาและการปฏิบติัตามกฎกติตาท่ีตกลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครัด โดยค านึงถึงสิทธิ 
เสรีภาพ ความยติุธรรมของสมาชิก 
  2) หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม การส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนพฒันาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้คนไทยมีความซ่ือสัตย์ จริงใจ ขยนั อดทน มีระเบียบวินัย 
ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจ าชาติ 
  3) หลักความโปร่งใส หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซ่ึงกันและกันของคนในชาติ             
โดยปรับปรุงกลไกการท างานขององคก์รทุกวงการใหมี้ความโปร่งใส 
  4) หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอ            
ความคิดเห็นในการตดัสินใจปัญหาท่ีส าคญัของประเทศ ไม่ว่าดว้ยการแจง้ความเห็น การไต่สวนสาธารณะ 
การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออ่ืนๆ 
  5) หลกัความรับผดิชอบ หมายถึง การตระหนกัในสิทธิหนา้ท่ี ความส านึกในความรับผดิชอบ
ต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบา้นเมือง และกระตือรือร้นในการแกปั้ญหา ตลอดจนเคารพใน
ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง และความกลา้หาญท่ีจะยอมรับผลดีและเสียจากการกระท าของตน และ 



 

C H A P T E R  2 
ทดัฐ์สพล  นนท์ทวกีจิ และสัมฤทธ์ิ  ยศสมศักดิ์ 

 31 คณะรัฐศาสตร์และนิตศิาสตร์  มหาวทิยาลยับูรพา 

  6) หลกัความคุม้ค่า หมายถึง การบริหารจดัการและการใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากัด เพื่อให้เกิด
ผลประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงคใ์หค้นไทยมีความประหยดั ใชข้องอยา่งคุม้ค่า สร้างสรรคสิ์นคา้
และบริการท่ีมีคุณภาพ สามารถแข่งขนัไดใ้นเวทีโลก และรักษาพฒันาทรัพยากรธรรมชาติใหส้มบูรณ์ย ัง่ยนื 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 เพื่อให้การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ระบวนวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) ในรูปแบบการศึกษาเฉพาะกรณี (Case study research)โดยแบ่งเป็นสองส่วน ไดแ้ก่      
1) การวิจยัเชิงเอกสาร (Documentary research) และ 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ซ่ึงเป็น
กระบวนการหน่ึงในการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านความคิดเห็นและสถานการณ์เชิงลึกมาใช้ใน
การศึกษา 
  การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดแ้บ่งผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั  (Key Informants) ออกเป็น 2 กลุ่มไดแ้ก่  กลุ่มท่ี 1 
ไดแ้ก่ กลุ่มผูบ้ริหารและบุคคลากรภายในมหาวิทยาลยัของรัฐ 3 แห่งๆ ละ 2 ราย ท่ีสามารถยืนยนัขอ้มูล           
อนัเป็นขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัปัญหาความขดัแยง้ในกระบวนการสรรหาอธิการบดีของมหาวิทยาลยัของรัฐท่ี
ตนเองปฏิบติังานหรือเคยปฏิบติังานมาก่อน ส าหรับกลุ่มท่ี 2 ไดแ้ก่ กลุ่มนักวิชาการในสถาบนัคลงัสมอง
ของชาติ ภายใตมู้ลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลยั จ านวน 5 ราย ท่ีจะเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลในดา้นเก่ียวกบัหลกั      
ธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นขอ้เสนอแนะในการแก้ไขปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการสรรหา
อธิการบดีมหาวิทยาลยัของรัฐ 
 ส าหรับเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง  (Semi-structured interview) 
จ านวน 2 ชุด ท่ีมีความแตกต่างกนับา้งในรายละเอียดโดยการน าประเด็นปัญหา วตัถุประสงค์และกรอบ     
แนวทางการวิจยัมาก าหนดแนวประเด็นค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์   แบบสัมภาษณ์ชุดท่ี 1 ใชส้ัมภาษณ์
ผูใ้ห้ขอ้มูลกลุ่มท่ี 1 ประกอบดว้ย 4 ประเด็นค าถาม ไดแ้ก่ ประเด็นท่ี 1 เก่ียวกบัการน ามหาวิทยาลยัของรัฐ
ออกนอกระบบราชการ (ประกอบดว้ย 2 ค  าถาม)  ประเด็นท่ี 2 ค  าถามเก่ียวกบัความขดัแยง้ในกระบวนการ
สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีเกิดข้ึน  (ประกอบด้วย 4 ค  าถาม) ประเด็นท่ี 3 ค  าถามเก่ียวกับ            
ธรรมาภิบาลในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในการสรรหาอธิการบดี  (ประกอบดว้ย 3 ค  าถาม) และประเด็น
ท่ี 4 ค  าถามเก่ียวกบัการพฒันากระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลยัของรัฐ (ประกอบดว้ย 3 ค  าถาม)  
 ส าหรับ แบบสัมภาษณ์ ชุดท่ี 2 ใชส้ัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลกลุ่มท่ี 2  ประกอบดว้ย 4 ประเด็นค าถาม
เช่นกนั ไดแ้ก่ ประเด็นท่ี 1 ค  าถามเก่ียวกบัการน ามหาวิทยาลยัของรัฐออกนอกระบบราชการ (ประกอบดว้ย 
2 ค  าถาม) ประเด็นท่ี 2 ค  าถามเก่ียวกบัความขดัแยง้ในกระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลยัของรัฐท่ี
เกิดข้ึน(ประกอบดว้ย 8 ค  าถาม) ประเด็นท่ี 3 ค  าถามเก่ียวกบัธรรมาภิบาลในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ใน
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การสรรหาอธิการบดี (ประกอบดว้ย 3 ค  าถาม) และประเด็นท่ี 4 ค  าถามเก่ียวกบัการพฒันากระบวนการ    
สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลยัของรัฐ (ประกอบดว้ย 3 ค  าถาม)  
 

ผลการวจิยั  
 ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัซ่ึงสามารถสรุปได ้4 ขอ้ ดงัน้ี 
 1. แนวคิดการเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ  จากการศึกษาคน้พบว่า หลกัการส าคญัในการน า
มหาวิทยาลยัของรัฐซ่ึงเคยอยูใ่นระบบราชการออกเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ ก็เพื่อให้มหาวิทยาลยัมี
ความเป็นอิสระในการบริหารจดัการดา้นต่างๆ ของตวัเองตามพระราชบญัญติัของมหาวิทยาลยัแต่ละแห่ง 
ซ่ึงก าหนดให้อ านาจสูงสุดในการก ากับดูแลมหาวิทยาลัยส้ินสุดท่ีสภามหาวิทยาลัย ทั้ งน้ี เพื่อให้การ
บริหารงานของมหาวิทยาลยัมีความคล่องตวัและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยงัเป็นการป้องกนัการแทรกแซงจาก
ฝ่ายการเมืองภายนอกมหาวิทยาลยัอีกดว้ย   
 2. กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลยัของรัฐ มีสาระส าคญัของการไดม้าซ่ึงอธิการบดี
มหาวิทยาลยัของรัฐ  ประกอบดว้ย 4 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ 1) การประกาศขอ้บงัคบัการสรรหาอธิการบดี  
โดยก่อนครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งอธิการบดี  สภามหาวิทยาลยัของมหาวิทยาลยัแต่ละแห่งจะมี
การประชุม เพื่อออกประกาศหรือขอ้บงัคบัว่าดว้ย หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาอธิการบดี  โดยมีนายกสภา
มหาวิทยาลยัเป็นผูล้งนามในประกาศหรือขอ้บงัคบัดงักล่าว  2) คุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งอธิการบดี 
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัคุณสมบติัท่ีไดก้ าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัของมหาวิทยาลยัแต่ละแห่ง ซ่ีงมีความ
คลา้ยคลึงกนั  เช่น ไดรั้บปริญญาเอก หรือไดรั้บปริญญาเทียบเท่าจากสถาบนัอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลยั
รับรอง  หรือเป็นผู ้เคยด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาแล้วตามระยะเวลาท่ีก าหนด                     
3) คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีจะถูกแต่งตั้งข้ึนจ านวนหน่ึง โดยทัว่ไปอาจประกอบดว้ย กรรมการสภา
มหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิเป็นประธาน  กรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทผูแ้ทนผูบ้ริหาร ประธานสภา
คณาจารยแ์ละขา้ราชการ หรือประธานสภาคณาจารยแ์ละพนกังาน นายกสมาคมศิษยเ์ก่า และนายกองคก์าร
นิสิตนกัศึกษา เป็นกรรมการ  และ 4) ขั้นตอนการสรรหาอธิการบดี  
 ส าหรับขั้นตอนการสรรหาอธิการบดีพอสรุปออกได ้4 ขั้นตอนส าคญั คือ ขั้นตอนแรก การไดม้า
ซ่ึงรายช่ือผูส้มควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี โดยอาจให้ส่วนงานต่างๆ เสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม     
เขา้รับการสรรหาตามจ านวนท่ีก าหนด  หรืออาจเปิดโอกาสให้บุคคลทัว่ไปท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเสนอตวั
เพื่อเขา้สู่กระบวนการสรรหา โดยการยื่นใบสมคัรดว้ยตนเองก็ได ้ ขั้นตอนท่ีสอง คณะกรรมการสรรหาจะ
พิจารณาใบสมคัรของผูท่ี้ประสงคเ์ขา้รับการสรรหา  และด าเนินการคดัเลือกผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมไว้
จ  านวนหน่ึง  และอาจก าหนดใหผู้ป้ระสงคเ์ขา้รับการสรรหาน าเสนอวิสัยทศัน์ นโยบาย หรือแผนด าเนินงาน
ดว้ยหรือไม่ก็ได ้และจะพิจารณากลัน่กรองผูท่ี้เหมาะสมและผ่านคุณสมบติัตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  เพื่อน า
รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการกลัน่กรองตามจ านวนท่ีก าหนดในขอ้บงัคบั ซ่ึงโดยทัว่ไปก าหนดไวไ้ม่เกิน 3 รายช่ือ 
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เสนอต่อสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาลงมติต่อไป ขั้นตอนท่ีสาม สภามหาวิทยาลยัจดัประชุมโดยจะเชิญผู ้
ผา่นการพิจารณากลัน่กรองของคณะกรรมการสรรหา เสนอนโยบายและตอบขอ้ซกัถาม เพื่อลงมติเลือกผูท่ี้มี
ความเหมาะสมและผ่านคุณสมบัติตามท่ีก าหนด จ านวน 1 รายช่ือจากผูท่ี้ได้รับคะแนนสูงสุด หรือได้
คะแนนตามเกณฑท่ี์ก าหนดจากกรรมการสภามหาวิทยาลยั และขั้นตอนสุดทา้ย  สภามหาวิทยาลยัน าเสนอ
รายช่ือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกใหก้บักระทรวงศึกษาธิการน าเสนอโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งต่อไป 
 3. ปัญหาความขดัแยง้และประเด็นความขดัแยง้ในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลยัของรัฐทั้ง
สามแห่งท่ีใชเ้ป็นกรณีศึกษามีลกัษณะความคลา้ยคลึงและความแตกต่างกนั ซ่ึงพอสรุปประเด็นความขดัแยง้
ดา้นต่างๆ ไดด้งัน้ี 
  1) ความขดัแยง้ดา้นความสัมพนัธ์ 
  กรณีของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ไม่น่าจะใช่ปัญหาความขดัแยง้ด้านความสัมพนัธ์ของ
บุคคลทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการสรรหาอธิการบดี ซ่ึงได้แก่ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ  ส่วนกรณีของมหาวิทยาลัยบูรพา           
เกิดปัญหาความขดัแยง้ในการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายของกรรมการในสภามหาวิทยาลยัซ่ึงต่างมีความสัมพนัธ์
คุน้เคยกบัผูส้มคัรทั้งสองฝ่ายท่ีเคยร่วมท างานเป็นผูบ้ริหารมหาวิทยาลยับูรพามาก่อน  ส าหรับมหาวิทยาลยั
นเรศวรนั้ น ไม่ปรากฎว่าเป็นความขัดแยง้ด้านความสัมพันธ์ในกลุ่มกรรมการสรรหาอธิการบดีและ          
สภามหาวิทยาลยั แต่การลงคะแนนท่ีไม่เป็นธรรมอาจเกิดจากความสมัพนัธ์ส่วนตวัระหวา่งกรรมการสรรหา
บางคน (ซ่ึงเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยอยู่ด้วย) กับผูเ้ขา้รับการสรรหาบางคนท่ีได้รับคะแนนการ
ประเมินคุณลกัษณะสูงผดิปกติ  
  2) ความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์ 
  กรณีปัญหาการสรรหาอธิการบดีของมหาวิทยาลยัทั้ง 3 แห่งลว้นเกิดจากความขดัแยง้ดา้น
ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการใช้ดุลยพินิจตดัสินใจของกรรมการสภามหาวิทยาลยัทั้งส้ิน ทั้งน้ี อาจเป็น
ผลประโยชน์ท่ีได้จากการได้เป็นนายกสภามหาวิทยาลยัและกรรมการสภามหาวิทยาลยัในวาระต่อไป         
ซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ีมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนกับต าแหน่งอธิการบดี  ผลประโยชน์ท่ีได้จากการด ารง
ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลยัและกรรมการสภามหาวิทยาลยั ไดแ้ก่ เบ้ียประชุมท่ีก าหนดไวค่้อนขา้งสูง 
เบ้ียเล้ียงเดินทางทั้งในและต่างประเทศ โรงแรมท่ีพกั สิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมทั้ง เกียรติยศ ช่ือเสียง อ านาจ
และบารมี เป็นตน้   
  3) ความขดัแยง้ดา้นขอ้มูล 
  กรณีปัญหาการสรรหาอธิการบดีของมหาวิทยาลยัทั้ง 3 แห่ง ความขดัแยง้ด้านขอ้มูลไม่ใช่
ประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึน อยา่งไรกต็าม ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหรือไดรั้บผลประโยชน์จากการสนบัสนุนผูส้มคัร
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ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง มกัมีแนวโน้มในการรับขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งข่าวฝ่ายตน และ ตีความขอ้มูลข่าวสาร      
เอนเอียงสนบัสนุนฝ่ายของตนเอง 
  4) ความขดัแยง้ดา้นค่านิยม 
  ปัญหาความขดัแยง้ในการสรรหาอธิการบดีของมหาวิทยาลยัทั้ง 3 แห่ง ส่วนหน่ึงเกิดข้ึนจาก
ความแตกต่างดา้นค่านิยม  โดยท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลยัส่วนมากเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ 
และการศึกษาสูง เช่ือมัน่ว่าตนเองสามารถใช้ดุลยพินิจได้โดยอิสระและถูกตอ้ง จึงมีความมัน่ใจในการ
ตดัสินใจลงมติในเร่ืองต่างๆ ตามค่านิยมท่ีตนเองมีอยู ่ กรรมการสภามหาวิทยาลยัท่ีมีค่านิยมคลา้ยคลึงกนัก็
จะรวมกลุ่มกนัในการลงมติเร่ืองต่างๆ ท่ีเห็นชอบร่วมกัน  ซ่ึงหากนายกสภามหาวิทยาลยัเป็นผูมี้อ  านาจ 
บารมี และภาวะความเป็นผูน้ าสูงก็สามารถท่ีจะด าเนินการก าหนดทิศทางในการท างานร่วมกันของ          
สภามหาวิทยาลยั และลดปัญหาความขดัแยง้ในค่านิยมของบรรดากรรมการสภามหาวิทยาลยัแต่ละคนหรือ
แต่ละกลุ่มไดเ้ป็นอยา่งดี 
  5) ความขดัแยง้ดา้นโครงสร้าง 
  ความขดัแยง้ดา้นโครงสร้างในการสรรหาอธิการบดีของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  เกิดจาก
มุมมองท่ีแตกต่างกนัในบทบาท อ านาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ฝ่ายหน่ึง กบัส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการอีกฝ่ายหน่ึง   ส่วนปัญหาความขัดแย้งของ
มหาวิทยาลยับูรพาเกิดข้ึนจากกระบวนการสรรหาอธิการบดี ท่ีมีการออกประกาศขอ้บงัคบัการสรรหา      
โดยสภามหาวิทยาลยั  และมีการก าหนดวิธีการปฏิบติัในการสรรหาอธิการบดี เป็นขั้นเป็นตอนท่ีชดัเจน    
โดยกรรมการสภามหาวิทยาลยัฝ่ายเสียงขา้งน้อยท่ีเป็นกรรมการสรรหาได้ยึดถือกติกาท่ีถูกก าหนดข้ึน 
ในขณะท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลยับูรพาฝ่ายเสียงขา้งมากพิจารณาว่าขอ้บงัคบัเป็นเพียงเคร่ืองมือท่ีใช ้      
แต่อ านาจสูงสุดท่ีจะเห็นดว้ยหรือไม่นั้นเป็นของสภามหาวิทยาลยั จึงไดใ้ชเ้สียงขา้งมากในการลงมติตดัสิน
ยกเลิกกระบวนการสรรหาอธิการบดี  ส าหรับมหาวิทยาลยันเรศวรเป็นปัญหาความขดัแยง้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บทบาท อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีท่ีไดรั้บมอบหมายจากสภามหาวิทยาลยั  กล่าวคือ 
เม่ือมีการมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีในการสรรหาอธิการบดีใหก้บัคณะกรรมการสรรหาแลว้ กรรมการสรรหา
แต่ละคนจะมีความเป็นอิสระในการใชดุ้ลยพินิจส่วนตวัท่ีจะใหค้ะแนนคุณลกัษณะดา้นต่างๆ กบัผูเ้ขา้รับการ
สรรหามากน้อยเพียงใด   แต่ในมุมมองของสภามหาวิทยาลัยนเรศวรเห็นว่าการใช้ดุลยพิ นิจของ
คณะกรรมการสรรหาท่ีไม่ถูกตอ้ง สภามหาวิทยาลยัยอ่มสามารถใชดุ้ลยพินิจยกเลิกขั้นตอนท่ีไม่ถูกตอ้ง และ
ด าเนินการแกไ้ขใหม่ใหถู้กตอ้งไดท้นัที 
 4. การแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในการสรรหาอธิการบดีโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล 
 จากแนวคิดการจัดการความขัดแยง้ท่ีได้แบ่งวิธีการแก้ไขปัญหาออกเป็น 5 รูปแบบ ได้แก่          
การเอาชนะ การยอมตาม การหลีกเล่ียง การร่วมมือ และการประนีประนอม ผลการวิจัยท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัส่วนใหญ่พบว่า วิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการน ามาใชแ้กไ้ขปัญหาความขดัแยง้ท่ี
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เกิดข้ึนกบัการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลยัของรัฐ ไดแ้ก่ การร่วมมือ และการประนีประนอม ซ่ึงเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยท่ี เก่ียวข้อง โดยผู ้ให้ข้อมูลส าคัญท่านหน่ึงอธิบายเพิ่มเติมว่า “เน่ืองจาก
มหาวิทยาลยัของรัฐเป็นหน่วยงานสาธารณะ กรรมการในสภามหาวิทยาลยัทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นกรรมการ
สภาผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการสภาจากผูบ้ริหาร หรือกรรมการสภาจากผูแ้ทนคณาจารย์ ต่างตอ้งค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนหรือพรรคพวก สภามหาวิทยาลยัซ่ึงเป็นองคก์รสูงสุดในการ
ก ากับดูแลการบริหารมหาวิทยาลัยจึงถือเป็นตัวแทนของสาธารณชนท่ีจะต้องคอยรักษา ปกป้อง
ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลยัเป็นส าคญั  การแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้โดยวธีิการเอาชนะ การยอมตาม และ
การหลีกเล่ียงจึงไม่ใช่วิธีการท่ีเหมาะสม เพราะกรรมการสภามหาวิทยาลยัทุกคนจะตอ้งท างานร่วมกัน          
เพื่อประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลยัเป็นส าคญั  อยา่งไรกต็าม การแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ดว้ยการร่วมมือ 
และการประนีประนอม จะตอ้งยดึมัน่ในหลกัธรรมาภิบาลดว้ย” 
 ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัหลกัธรรมาภิบาล 6 ประการ ตามท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ และน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการสรรหาอธิการบดี พอสรุปไดว้่า ฝ่ายต่างๆ ควรยึดมัน่หลกัธรรมาภิบาบาลในเร่ืองต่อไปน้ี
ตามล าดบัความส าคญั ไดแ้ก่ 
  1) หลักนิติธรรม คือ การก าหนดกฎ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม 
ตลอดจนเป็นท่ียอมรับของประชาคมมหาวิทยาลยั โดยมีการยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบติัร่วมกนัอย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรม ดงันั้น ในการสรรหาอธิการบดี สภามหาวิทยาลยัจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งจดัท ากฎ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ีไม่มุ่งเนน้แก่ผลประโยชน์ส่วนตนหรือของพวกพอ้ง โดยมุ่งเนน้ถึงประโยชน์ส่วนรวม
ของมหาวิทยาลยั คณาจารย ์บุคลากร และนิสิตนักศึกษาเป็นส าคญั   ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กระบวนการสรรหารวมทั้งสภามหาวิทยาลยัเองก็จะตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์กติกานั้นๆ ท่ีก าหนดข้ึนอยา่ง
เคร่งครัด หากสามารถปฏิบติัไดด้งัน้ี ปัญหาความขดัแยง้ดา้นการแบ่งพรรคแบ่งพวกกจ็ะไม่เกิดข้ึน และหมด
ไปไดใ้นท่ีสุด 
  2) หลักคุณธรรม คือ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ความซ่ือสัตย์สุจริต จริงใจ มีจิต
สาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้ น ในการสรรหาอธิการบดี               
สภามหาวิทยาลยัควรเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บัประชาคมมหาวิทยาลยั และรณรงคเ์พื่อสร้างค่านิยมท่ีดีงามให้
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการสรรหาอธิการบดียึดมัน่ในความถูกตอ้งดีงาม ไม่ทุจริต ไม่เห็นแก่พวก
พอ้งของตนอนัจะเป็นเหตุใหม้หาวิทยาลยัไดรั้บความเสียหาย  
  3) หลกัความโปร่งใส คือ การกระท าใดๆ ท่ีเป็นผลมาจากการตดัสินใจของผูรั้บผดิชอบจะตอ้ง
มีความชดัเจน มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งตามความเหมาะสม และให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้ 
ดงันั้น ในการสรรหาอธิการบดี สภามหาวิทยาลยัจะตอ้งจดัท ากฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ีมีความชดัเจน เปิดเผย
ใหแ้ก่บุคลากรในมหาวิทยาลยัและประชาชนภายนอกไดรั้บทราบและร่วมเสนอความคิดเห็น 
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  4) หลกัความรับผิดชอบ คือ ผูท่ี้มีบทบาท หน้าท่ีในการบริหารจดัการใดๆ จะตอ้งมีความ
รับผิดชอบยอมรับผลดีและผลเสียท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเอง  ดงันั้น สภามหาวิทยาลยั นายก
สภามหาวิทยาลยั กรรมการสภามหาวิทยาลยัท่ีเป็นตวัแทนของฝ่ายต่างๆ รวมทั้ งผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 
คณะกรรมการสรรหา กรรมการสรรหาแต่ละราย ตลอดจนตวัผูส้มคัรควรตอ้งมีความรับผดิชอบต่อบทบาท
และหน้าท่ีของตนเองท่ีไดรั้บมอบหมายให้ดีท่ีสุด เพื่อท่ีจะให้กระบวนการสรรหาอธิการบดีด าเนินไปให้
เสร็จส้ินเรียบร้อย และเป็นไปไดด้ว้ยดี 
  5) หลกัการมีส่วนร่วม คือ การเปิดโอกาสให้คณาจารยแ์ละบุคลากรของมหาวิทยาลยั รวมทั้ง 
นิสิต นักศึกษา และผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียไดมี้โอกาสเสนอความคิดเห็นในการตดัสินใจปัญหาส าคญัของ
มหาวิทยาลยั  ดงันั้น  หากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่น คณาจารย ์บุคลากร และนิสิตนักศึกษา ไดมี้ส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดคุณสมบติัผูเ้ขา้รับต าแหน่งจนถึงกระบวนการสุดทา้ย ก็อาจท า
ให้เกิดประโยชน์ในแง่มุมใหม่ๆ อีกทั้งอธิการบดีท่ีไดรั้บต าแหน่งยอ่มเป็นอธิการบดีท่ีไดรั้บการยอมรับนบั
ถือและจะส่งผลใหก้ารบริหารงานมีความราบร่ืนและขบัเคล่ือนอยา่งเป็นพลวตัอีกดว้ย 
  6) หลกัความคุม้ค่า คือ การใช้ทรัพยากรในการบริหารมหาวิทยาลยัให้เกิดความคุม้ค่าและ
ประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลยั คณาจารย ์บุคลากร และนิสิตนักศึกษา  ทุกฝ่ายตอ้งตระหนักเสมอว่าการ
สรรหาอธิการบดีของมหาวิทยาลยัท่ีเกิดปัญหาความขดัแยง้ ก่อให้เกิดปัญหาท่ีตามมาในหลายๆ ดา้นเช่น 
การประทว้ง การเดินขบวน การเป็นข่าวทางส่ือสารมวลชนท าให้เสียภาพพจน์ เพื่อให้ความคุม้ค่าทุกๆ      
ฝ่ายจะตอ้งหาทางป้องกนัแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึน 
 

อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 1. พระราชบญัญติัของมหาวิทยาลยัแต่ละแห่ง ก าหนดให้สภามหาวิทยาลยัเป็นองคก์รท่ีมีอ านาจ
สูงสุดในมหาวิทยาลยั ความขดัแยง้ในการสรรหาอธิการบดีลว้นเก่ียวขอ้งกบัการใชอ้  านาจตดัสินใจของ        
สภามหาวิทยาลยั ดงันั้น การไดม้าซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลยัและกรรมการสภามหาวิทยาลยัจึงมีความส าคญั
อย่างยิ่ง   บทบาทและความรับผิดชอบขององค์กรสูงสุดคือสภามหาวิทยาลัยมีความส าคัญ ต่อ                 
ความเจริญกา้วหน้าของสถาบนั  อย่างไรก็ตาม ยงัมีสภามหาวิทยาลยัรวมทั้งผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัจ านวน       
ไม่น้อยท่ียงัไม่เขา้ใจบทบาทของสภามหาวิทยาลยั และการบริหารมหาวิทยาลยัอย่างเพียงพอ เกิดความ       
ยอ่หย่อน ผลประโยชน์ทบัซ้อน ความไม่มีประสิทธิภาพ การพฒันาท่ีปราศจากทิศทาง ตลอดจนปัญหาใน
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลยั กรรมการสภามหาวิทยาลยั และอธิการบดี ท่ีก่อให้เกิดความแตกแยกใน
องคก์ร ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อนิสิตนักศึกษาและประชาคม  นอกจากน้ี ธรรมาภิบาลในการก ากบั
อุดมศึกษาทั้ งระบบโดยส่วนกลางก็ส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือต้องผสมผสานการก ากับดูแลด้วย
กฎระเบียบ และการสนบัสนุน รวมทั้งการขบัเคล่ือนอุดมศึกษาในภาพรวมเพื่อใหส้มัพนัธ์และสอดคลอ้งกบั
การพฒันาประเทศ 
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 แมก้ารเปล่ียนสถานภาพมหาวิทยาลยัของรัฐจากส่วนราชการเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ    
มุ่งหมายท่ีจะให้การบริหารจดัการกิจการต่างๆ ภายในมหาวิทยาลยัเกิดความคล่องตวัและมีประสิทธิภาพ  
เพื่อให้อุดมศึกษาของประเทศเจริญกา้วหนา้ก็ตาม แต่การเป็นอิสระในการบริหารจดัการและการมีเสรีภาพ
ทางวิชาการ จะตอ้งค านึงถึงการบริหารจดัการท่ีเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล โดยจะตอ้งมีกฎหมายในการ
ก ากบั ดูแล และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบติดตามประเมินผล มิใช่ให้มหาวิทยาลยัแต่ละแห่ง
ด าเนินกิจการทุกอยา่งไดต้ามอ าเภอใจ 
 2. สาระส าคญัของการได้มาซ่ึงอธิการบดีมหาวิทยาลยัของรัฐ   ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลกั 
ได้แก่ 1) การประกาศข้อบังคับการสรรหาอธิการบดี  2) คุณสมบัติของผู ้ด  ารงต าแหน่งอธิการบดี                  
3) คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  และ 4) ขั้นตอนการสรรหาอธิการบดี  โดยสาระส าคญัดงักล่าวถูกน าไป
ประยุกต์ในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลยัของรัฐแทบทุกแห่ง  ปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในการ        
สรรหาอธิการบดีเก่ียวขอ้งกบับทบาทระหว่างคณะกรรมการสรรหาอธิการกบัสภามหาวิทยาลยั ซ่ึงอาจมี
ความเห็นไม่สอดคลอ้งกนั และบทบาทระหว่างสภามหาวิทยาลยักบัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และกระทรวงศึกษาธิการ ในการพิจารณาเสนอรายช่ือผูส้มควรได้รับการโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ ง  ดังนั้ น              
ความชดัเจนในบทบาทและขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของฝ่ายต่างๆ จึงควรมีการก าหนดให้ชดัเจนและเป็นท่ี
ยอมรับของทุกฝ่าย  
 โดยทั่วไปกระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลยัของรัฐมีสาระส าคญัและขั้นตอนการ      
สรรหาไม่แตกต่างกนั โดยมีสาระส าคญัไดแ้ก่ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ซ่ึงมกัประกอบดว้ยบุคคล 3 
ฝ่ายท่ีลว้นแต่มีท่ีมาจากสภามหาวิทยาลยัทั้งส้ิน ไดแ้ก่ กรรมการสภาผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการสภาผูแ้ทนฝ่าย
บริหาร และกรรมการสภาผูแ้ทนฝ่ายคณาจารย์  ซ่ึงมกัมีความเห็นแตกต่างกัน และน าไปสู่ความขดัแยง้
ภายในสภามหาวิทยาลัยในการลงมติเลือกผูส้มควรเป็นอธิการบดี  ดังนั้ น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหา       
ความขัดแย้งในการพิจารณาผู ้เหมาะสมท่ีจะเป็นอธิการบดีตามท่ีคณะกรรมการสรรหาเสนอมา                 
สภามหาวิทยาลยั จึงอาจมอบหมายให้องคก์รอิสระภายนอกซ่ึงอาจเป็นองคก์รท่ีรัฐบาลแต่งตั้งข้ึน องคก์ร
เอกชนทั้งในและต่างประเทศซ่ึงองค์กรดงักล่าวควรจะตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญในการสรรหา
ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัท่ีมีความรู้ความสามารถ สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีแต่ละมหาวิทยาลยัตอ้งการ เพื่อท่ีจะไดผู้ ้
สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี และเสนอรายช่ือไม่เกิน 3 รายช่ือใหส้ภามหาวิทยาลยัพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 
หรือหากเห็นว่า รายช่ือท่ีเสนอมาไม่เหมาะสม ก็ด าเนินการสรรหาใหม่  หรือสภามหาวิทยาลยัอาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาจากบุคคลภายนอก จ านวนหน่ึงท่ีไม่น้อยหรือมากเกินไป เช่น 9-13 คน โดยให ้       
สภามหาวิทยาลยัคดัเลือกและแต่งตั้งจากบญัชีรายช่ือผูท้รงคุณวุฒิในแต่ละดา้นท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะ
เป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี  ทั้งน้ี รายช่ือดงักล่าวอาจมาจากองคก์รกลาง เช่น ส านกังานคณะกรรมการ
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การอุดมศึกษา ซ่ึงไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าบญัชีรายช่ือผูท้รงคุณวฒิุในแต่ละดา้นท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี  
 3. ปัญหาความขดัแยง้ในการสรรหาอธิการบดีท่ีเกิดข้ึนภายใน และ/ หรือ ระหว่างคณะกรรมการ
สรรหาอธิการบดี สภามหาวิทยาลยั กบัส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สามารถแยกแยะประเด็น
ความขดัแยง้ออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ประเด็นความขดัแยง้ดา้นความสัมพนัธ์ ดา้นผลประโยชน์ ดา้นขอ้มูล 
ดา้นค่านิยม และดา้นโครงสร้าง  อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษาพบว่า การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลยั
ของรัฐทั้ง 3 แห่ง มีประเดน็ความขดัแยง้ท่ีเหมือนกนัและแตกต่างกนัออกไป กล่าวคือประเดน็ความขดัแยง้ท่ี
เกิดข้ึนส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัดา้นผลประโยชน์ ดา้นโครงสร้าง ดา้นค่านิยม ส่วนประเด็นความขดัแยง้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัดา้นความสัมพนัธ์เกิดข้ึนค่อนขา้งชดัเจนในบางมหาวิทยาลยั ส าหรับประเด็นความขดัแยง้ดา้น
ขอ้มูลไม่ปรากฎอยา่งชดัเจน  
 ความขดัแยง้ในกระบวนการสรรหาอธิการบดีอาจเกิดจากประเด็นความขดัแยง้สาเหตุเดียวหรือ
หลายสาเหตุผสมกัน ในทางทฤษฎีความขดัแยง้ด้านความสัมพนัธ์  ด้านผลประโยชน์ และด้านข้อมูล             
มีแนวโนม้จะเจรจาไดง่้ายกว่าความขดัแยง้ดา้นค่านิยมและดา้นโครงสร้าง  นกับริหารท่ีมีประสิทธิผล มิใช่ผู ้
ท่ีพยายามก าจดัความขดัแยง้ให้หมดไป หากแต่เป็นผูท่ี้มีความเขา้ใจสาเหตุของความขดัแยง้ในแต่ละกรณี
อย่างกระจ่างแจง้ และสามารถบริหารจดัการความขดัแยง้จนแปรเปล่ียนความขดัแยง้เป็นพลงัสร้างสรรค์
องคก์รให้กา้วหน้าต่อไปได ้  ดงันั้น การสนับสนุนพวกพอ้งท่ีมีความรู้ความสามารถ เป็นคนดีมีคุณธรรม    
ให้เป็นนายกสภามหาวิทยาลยั หรือกรรมการสภามหาวิทยาลยัของรัฐ เพื่อท าหน้าท่ีแทนรัฐในการเป็น
องค์กรสูงสุด ก ากับดูแลและพัฒนามหาวิทยาลัย ก็ควรต้องค านึงถึงพฤติกรรมและการกระท าท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและพรรคพวก  เน่ืองจากการด าเนินการใดๆ ในบทบาท
ของสภามหาวิทยาลยัหากไร้ธรรมาภิบาลและขาดความชอบธรรม ย่อมเป็นเหตุให้การขบัเคล่ือนองคก์ร
เป็นไปดว้ยความยากล าบาก เกิดการหยดุชะงกัทั้งทางดา้นการศึกษา การบริหาร และการพฒันามหาวิทยาลยั  
 4. จากวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งซ่ึงมี  5 รูปแบบ ได้แก่ การเอาชนะ การยอมตาม              
การหลีกเล่ียง การร่วมมือ และการประนีประนอม วิธีการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในการสรรหาอธิการบดีท่ี
เหมาะสม ไดแ้ก่ การร่วมมือ และการประนีประนอม ซ่ึงไม่แตกต่างจากผลของงานวิจยัท่ีเคยศึกษามาก่อน  
ทั้ งน้ี เน่ืองจากมหาวิทยาลยัของรัฐเป็นหน่วยงานสาธารณะ กรรมการในสภามหาวิทยาลยัไม่ว่าจะเป็น
กรรมการสภาผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการสภาจากผูบ้ริหาร หรือกรรมการสภาจากผูแ้ทนคณาจารย์ ต่างตอ้ง
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนหรือพรรคพวก  อย่างไรก็ตาม ในการแกไ้ขปัญหา
ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนโดยการร่วมมือ และการประนีประนอมจะตอ้งอยู่บนพื้นฐานของหลกัธรรมาภิบาล 
โดยฝ่ายต่างๆ ท่ี เก่ียวข้องควรยึดมั่นในเร่ืองต่อไปน้ีตามล าดับความส าคัญ  ได้แก่  หลักนิ ติธรรม                 
หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัความรับผดิชอบ หลกัการมีส่วนร่วม และหลกัความคุม้ค่า 
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 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 นโยบายระดบัประเทศ หน่วยงานของรัฐบาล  และองคก์รเอกชน ลว้นให้ความส าคญักบัการใช้
หลกัธรรมาภิบาลในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในสังคม  ดงันั้น การศึกษาเร่ืองหลกัธรรมาภิบาล
กบัการประยกุตใ์ชใ้นการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในการสรรหาอธิการบดี จึงเป็นบทบาทและหน้าท่ีของ
ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีขั้นตอนและวิธีการท างานท่ี
ตรวจสอบได ้มีการก าหนดเป้าหมายและตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน และใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่ง
เท่าเทียมกนั 
 เพื่อใหก้ารแกไ้ขปัญหาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  ผูว้ิจยัเสนอวา่ควรก าหนดและน ามาปฏิบติัซ่ึง
ประมวลจรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรม กบัคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี และสภามหาวิทยาลยัให้
เป็นลายลกัษณ์อกัษร และชดัเจน และจดัให้มีการปฏิญานสาบานตนในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย
ดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล และค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคญั 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ในสถาบนัอุดมศึกษา ยงัมีหลายมิติ หลายหน่วยงาน และยงัมีบุคลากรหลายกลุ่มหลายระดบัท่ีมี
ความคิดเห็นแตกต่างกนั ผูว้ิจยัเลง็เห็นความส าคญัของการวิจยัท่ีเนน้เฉพาะเจาะจงไปยงับุคลากรกลุ่มต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมในสรรหาอธิการบดี  ทั้ งน้ี อาจท าการศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจของการ
บริหารงานหรือการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการสรรหาอธิการบดีของบุคลากร และการ
ส่ือสารองคก์รเก่ียวกบัการสรรหาอธิการบดี  เป็นตน้ 
 2. ในการวิจัยคร้ังต่อไปสามารถน าประเด็นจากผลการวิจัยน้ีไปเป็นส่วนหน่ึงในการจัดท า
ประเด็นค าถาม (Interview Guide) ในการสัมภาษณ์แบบ 360 องศา เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีครบทุกมิติจาก           
ทุกมุมมองของแต่ละฝ่าย 
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