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และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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Abstract
 The subjects of this research are 1) to determine the factors that affect to dean’s leadership. 2) to proposethe 

appropriate way to improve dean’s leadership in Rajabhat university and Rajamangala University of Technology.This 

research utilizes the mixed research methods; Quantitative method and Qualitative method for 903 staffs in two 

universities. Sampling officers of Rajabhatuniversity in 5 places, 277 persons and in Rajamangala University of 

Technology in 4 places, 123 persons totals 400 people in groups and separating in group with Stratified Random 

Sampling method then collecting data via questionnaire. Statistic values that used are Frequency, Percentage, Mean, 

Standard deviation and the values that used to test the hypothesis arecorrelation valueand Stepwise Multiple 

Regression. For Qualitative research, we interview deeply by interview the executive team and university staffs for 

20 and 40 people respectively via purposive interview deepy and analyzing data by content.

 The result found 1)The factors that affect to dean’s leadership in Rajabhat university and Rajamangala 

University of Technology were the factor of management that contain budget, systematic system, leadership, 

technology quality, competence of person and technology usage which are Y(F = 86.689, p-value = .000) where 

R2= 0.570 that means these effects variance is 57.00. 2) the appropriate way to improve dean’s leadership in  

Rajabhat university and Rajamangala University of Technology consists of1) Development of Management system to 

be more efficiency 2)Encourage the staffs to obtain higher education in local area and abroad3)Find the 

contemporary instructional media and 4) Improve the efficiency of research teacher. 5) Supporting the new faculty 

with the technology research that includes the innovation in aviation and robot field. And also produces the space 

craft and mechanical engineers for catching up recently event.

Keywords : 1.the factors that affect 2. leadership 3. determine of Management system

บทคัดยอ
 การวจิยัคร้ังนี ้มวีตัถปุระสงค 1) เพือ่ศกึษาปจจยัทีมี่ประสิทธผิลตอความเปนภาวะผูนาํของคณบดแีละ 2) เพือ่เสนอแนะแนวทางใน

การปรบัปรงุความเปนภาวะผูนาํของคณบด ีในมหาวทิยาลยัราชภฏัและมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล การวจัิยครัง้นีใ้ชวธิกีารวจิยัแบบ

ผสม ทัง้การวจิยัเชงิปรมิาณและการวจิยัเชงิคณุภาพ การวจิยัเชงิปรมิาณ ใชประชากรทีเ่ปนผูบรหิาร คณาจารยและบคุลากรของมหาวทิยาลยั

ราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํานวน 903 คน โดยกําหนดกลุมตัวอยางที่เปนผูบริหาร คณาจารยและบุคลากรทาง

การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ5 แหง จํานวน 277คน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 4 แหง จํานวน 123คน รวมจํานวน 

400 คน ใชวธิกีารสุมแบบแบงชัน้ภมูชินดิสุมเปนสดัสวน เครือ่งมอืทีใ่ชในการเกบ็รวบรวมขอมลู คือ แบบสอบถาม สถติทิีใ่ชในการวเิคราะห

ขอมูลเบื้องตน ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก คาสัมประสิทธิ์สัมพันธ 

และการวิเคราะหถดถอยแบบข้ันตอน สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพใชการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญโดยใชการสัมภาษณแบบมี
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โครงสรางกบัผูบรหิารรวม 20 คนคณาจารยและบคุลากรของมหาวทิยาลยัรวม 40 คน โดยสมัภาษณแบบในเชงิลกึและการวเิคราะหขอมลู

ใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา

 ผลการวิจัยพบวา

 1. ปจจัยที่มีประสิทธิผลตอความเปนภาวะผูนําของคณบดีในมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลโดย

ภาพรวม พบวา ปจจัยการบริหารจัดการท่ีมีอิทธิผลประกอบดวยงบประมาณการคิดอยางเปนระบบภาวะผูนําคุณภาพของเทคโนโลยี 

ความสามารถของบุคคล และการใชเทคโนโลยีมีอิทธิพลรวมกันตอประสิทธิผลความเปนภาวะผูนําของคณบดี โดยรวม (Y) (F = 86.689, 

p-value = .000) โดยมีคาสัมประสิทธิ์แหงการกําหนด (R2) เทากับ 0.570 แสดงวาปจจัยการบริหารจัดการที่มีอิทธิพลประกอบดวย

งบประมาณการคิดอยางเปนระบบภาวะผูนําคุณภาพของเทคโนโลยี ความสามารถของบุคคล และการใชเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลรวมกันตอ

ประสิทธิผลความเปนภาวะผูนําของคณบดี โดยรวม (Y) ไดรอยละเทากับ 57.00 

 2. ขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงความเปนภาวะผูนําของคณบดีในมหาวิทยาลัย ราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคล ประกอบดวย 1) ควรพฒันาระบบบรหิารจดัการมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 2) ควรสงเสรมิคณาจารยและบคุลากรมหาวทิยาลยัราชภฏั

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลไดศึกษาตอเพิ่มใหมากขึ้น ทั้งในประเทศและตางประเทศ 3) จัดหาอุปกรณการเรียนการสอนที่ทัน

สมัย 4) เพิ่มศักยภาพของอาจารยสนับสนุนการทําผลงานวิชาการ และ 5) เสริมสรางคณะใหมควบคูการวิจัยทางดานเทคโนโลยีที่มีนวัต

กรรมดานการบิน หุนยนตพรอมสรางวิศวกรดานยานอวกาศและยานยนตเพื่อใหทันตอเหตุการณตางๆ ในปจจุบัน

คําสําคัญ : 1. ประสิทธิผล 2. ภาวะผูนํา 3. ปจจัยการบริหารจัดการ

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 สถาบันอุดมศึกษาเปนหนวยงานที่มุงเนนเพ่ือสงเสริม

วิชาการและวิชาชีพช้ันสูงมีภารกิจดานการสอนการทําวิจัยการ

บริการวิชาการแกสังคมการถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่

เหมาะสมและการทาํนบุาํรุงศลิปวฒันธรรมสถาบนัอดุมศกึษาตางๆ

จงึมบีทบาทหนาทีโ่ดยตรงตอการพฒันามนษุยใหเจรญิงอกงามทาง

สติปญญาและความคิดอันจะนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการ

ดังนั้นการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงมีสวนสําคัญในการพัฒนา

ประเทศเปนอยางมาก(อมรวิชช นาครธรรพ,2548, หนา 71) 

หลกัการจดัการศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาทีส่าํคญัทีส่ดุคอืมุงเนน

ความเปนเลศิทางวชิาการ (Acadamic Excellence) โดยถอืวางาน

วชิาการเปนหวัใจสาํคญัของสถาบนัสอดคลองกบัแนวคดิของอดลุย 

วิริยเวชกุล (2548, หนา 12-13) ท่ีกลาววาหนาท่ีหลักของ

มหาวทิยาลยัทกุแหงคอืหนาทีท่างวชิาการซึง่หนาทีท่ีส่าํคญัทีส่ดุของ

ผูบรหิารสถาบนัอดุมศกึษาคอืการสงเสรมิวชิาการนัน่คอืการบรหิาร

งานทุกอยางในสถาบันอุดมศึกษาเปนการบริหารเพื่อทําใหงาน

วิชาการกาวหนาและพัฒนามากขึ้นมหาวิทยาลัยของรัฐในสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติ

วิทยาลัยของรัฐมีสภาพเปนนิติบุคคลมีวัตถุประสงคในการจัดการ

ศึกษาสงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทําการสอนวิจัยบริการ

วิชาการแกสังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติภายใตการ

กํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากระทรวง

ศึกษาธิการโดยกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบัน

อุดมศึกษาตั้งแตการอนุญาตใหจัดตั้งเปดสอนหลักสูตรสาขาวิชา

ตางๆ ใหการรับรองมาตรฐานการศึกษาและติดตามใหสถาบัน

อดุมศกึษาจดัการศกึษาอยางมคีณุภาพและมาตรฐานสอดคลองตาม

เกณฑที่สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดปจจุบันสถาบัน

อุดมศึกษาไดแบงเปนมหาวิทยาลัยสถาบันและวิทยาลัยจัดการ

ศึกษาในระดับตั้งแตปริญญาตรีถึงปริญญาเอกเพ่ือแบงเบาภารกิจ

ในด านการจัดการศึกษาของรัฐกระจายโอกาสและความ

เสมอภาคไปสูภูมิภาคตางๆ ของประเทศทั้งนี้ตองจัดการศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพ (Efficiency) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ (Quality) 

เพื่อใหมีประสิทธิผล (Effectiveness) สูงสุดบัณฑิตเหลานี้เมื่อจบ

การศึกษาระดับตางๆ แลวไดออกไปรับใชสังคมมีสวนรวมในการ

พฒันาสงัคมใหเจรญิรุงเรอืงกจ็ะนบัไดวาสถาบนัอดุมศกึษาไดเขามา

มบีทบาทในดานการจดัการศกึษาในระดบัอดุมศกึษาเปนอยางมาก

ตอบสนองนโยบายดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคนซึ่งถือ

เปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 8 พ.ศ. 

2540–2544 และตอเนื่องมายังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับที่ 9 พ.ศ.2545–2559 ที่ไดกําหนดยุทธศาสตรและ

แนวทางการพัฒนาที่จะนําไปสูการพัฒนาท่ีสมดุลมีคุณภาพและ

ยั่งยืนทั้งดานคนสังคมเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอมซ่ึงสอดคลอง

กับเจตนารมณของแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 

(พ.ศ. 2543–2557) ทีม่คีวามมุงหวงัวาแผนดงักลาวจะทาํใหสถาบนั

อุดมศึกษามีบทบาทตอการเปลี่ยนแปลงใหประเทศไทยมีระบบ
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เศรษฐกิจที่ตั้งอยูบนรากฐานความรูและนําไปสูสังคมการเรียนรู 

(Learning Society) ทีบุ่คคลทัง้หมดในชาตมิคีวามเชือ่ความผกูพนั

และยอมรับวาบุคคลจําเปนตองผานกระบวนการศึกษาการฝกหัด

หรือการฝกอบรมที่มีประสิทธิภาพเพื่อมุงสูการเรียนรูตลอดชีวิต

ซึ่งเปนปจจัยสําคัญของการสรางฐานกําลังคน (Workforce) ใหมี

ขนาดที่เหมาะสมเพียงพอตอการพัฒนาประเทศ (รุง แกวแดง, 

2542, หนา 60-61) 

 สภาพปญหาในปจจบุนัสถาบนัอุดมศึกษาออนแอทัง้ทางการ

บริหารบุคคลและการบริหารวิชาการซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ

สุธรรม อารีกุล (2542, หนา 13-16) ไดกลาววามหาวิทยาลัยตอง

พัฒนาโดยเฉพาะการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารใหมีวิสัยทัศนที่

ดีตอการจัดการศึกษาเพื่อสังคมมิใชบริหารจัดการเพื่อผลประโยชน

ของกลุมคน คณะบุคคลหรือองคกรที่เขามาจัดการศึกษาในระดับ

อุดมศึกษาการบริหารจัดการเพื่อมุงพัฒนาการศึกษาอยางจริงจัง

ผลลพัธกต็กอยูกบัสถาบนัอดุมศกึษานัน่เองเพราะไดจดัการศกึษามี

คณุภาพและไดมาตรฐานและถงึแมวาดชันบีงชีค้ณุภาพดานวชิาการ 

5 ดานการบริหารจัดการและการควบคุมคุณภาพในสวนของ

วิสัยทัศนของผูบริหารระดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยดานภาวะผูนํา

และวิสัยทัศนของผูบริหารท่ีเนนย้ําความเปนเลิศจากศึกษาวิจัยจะ

อยูในระดับดีมากซ่ึงสงผลตอคุณภาพวิชาการและเปนหลักการที่ดี

อันกอปรดวยกุศลเจตนาที่จะตั้งมหาวิทยาลัยเอกชนขึ้นมาเพื่อทํา

ประโยชนแกสงัคมโดยทีมุ่งเนนคณุภาพก็ตามแตโดยแทจรงิแลวการ

บริหารวิชาการที่มีประสิทธิภาพของสถาบันอุดมศึกษามีศูนยกลาง

อยูท่ีคณะวิชาหนวยงานตางๆ ในสถาบันการศึกษาน้ันคณะวิชาจัด

ไดวาเปนหัวใจสําคัญของสถาบันเพราะเปนศูนยกลางงานวิชาการ

เปนแหลงรวมผูรูผูเลนและเปนแหลงสะสมความสามารถในการสราง

ความรูใหมสิง่ประดษิฐและงานสรางสรรคใหมๆ  ทีเ่ปนประโยชนตอ

วงวิชาการและสังคมตลอดจนประยุกตความรูในสาขาวิชาตางๆ 

ของคณะวิชาเพื่อแกไขปญหาของสังคมและแวดวงที่เก่ียวของกับ

สาขานัน้ๆ จากคาํกลาวขางตนจะเหน็ไดวาผูบรหิารคณะวชิามคีวาม

สําคัญตอการบริหารวิชาการอยางยิ่งเพราะจะตองรวมมือคิดคน

นโยบายและวธิกีารในการนาํนโยบายสูการปฏิบตัใิหเกดิประสิทธผิล

ตอการบรหิารวชิาการของคณะวชิาจงึควรมภีาวะผูนาํคณุสมบตัดิาน

ภูมิหลังคุณลักษณะเฉพาะและมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมนอกจากนั้น

ควรจะเขาใจถึงศักยภาพของผูรวมงานบริบทในคณะวิชาและคํานึง

ถงึสถานการณทีเ่กีย่วของทัง้ภายในและภายนอกคณะจงึจะสามารถ

นําคณะวชิาไปสูเปาหมายของความสาํเรจ็ในการบริหารงานวชิาการ

ดานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิผลภาวะผูนําของบุคคลสามารถไดมา

ตั้งแตกําเนิดและพัฒนาจากประสบการณการเรียนรูการฝกอบรม

ตลอดจนการฝกวิเคราะหสถานการณตางๆ (Hersey and 

Blanchard, 1996) 

 จากเหตุผลดังที่กลาวมาจึงทําผูวิจัยมีความสนใจศึกษา

ถึงปจจัยที่มีประสิทธิผลตอความเปนภาวะผู นําของคณบดีใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท่ีสงผล

ตอประสิทธผิลการบรหิารงานวชิาการในสถาบนัอุดมศกึษาเนือ่งจาก

คณบดีถือเปนหัวใจของการบริหารวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา

คณะวชิาจะตองปรบัเปล่ียนทศิทางการบรหิารวชิาการเหมาะสมตอ

บณัฑิต ซึง่ทีม่คีวามตองการของตลาดแรงงานสภาพการเปลีย่นแปลง

ทางเศรษฐกจิสงัคมเทคโนโลยภีาวะผูนาํของคณบดจึีงมคีวามสําคญั

ที่สุดในการสรางประสิทธิผลทางวิชาการมีวิสัยทัศนความรอบคอบ

ความมั่นคงอยางมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
 1. เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีประสิทธิผลตอความเปนภาวะ

ผูนาํของคณบดใีนมหาวทิยาลยัราชภฏัและมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคล

 2. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงความเปนภาวะ

ผูนาํของคณบด ีในมหาวทิยาลยัราชภฏัและมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคล

สมมติฐานของการวิจัย
 สมมติฐานที่ 1 ความคิดอยางเปนระบบ มีความสัมพันธกับ

ประสิทธิผลความเปนภาวะผูนําของคณบดีในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 สมมตฐิานที ่2 ความสามารถของบคุคล มคีวามสมัพนัธกบั

ประสิทธิผลความเปนภาวะผูนําของคณบดีในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 สมมตฐิานที ่3 วสิยัทศันรวม มคีวามสมัพนัธกบัประสทิธผิล

ความเปนภาวะผู นําของคณบดีในมหาวิทยาลัยราชภัฏและ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 สมมติฐานที่ 4 การเรียนรู เปนทีม มีความสัมพันธกับ

ประสิทธิผลความเปนภาวะผูนําของคณบดีในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 สมมตฐิานที ่5 คานยิม มคีวามสมัพนัธกบัประสทิธผิลความ

เปนภาวะผูนําของคณบดีในมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

 สมมติฐานที่ 6 คุณภาพของบุคลากร มีความสัมพันธกับ

ประสิทธิผลความเปนภาวะผูนําของคณบดีในมหาวิทยาลัย ราชภัฏ

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล

 สมมติฐานที่ 7 งบประมาณ มีความสัมพันธกับประสิทธิผล

ความเปนภาวะผู นําของคณบดีในมหาวิทยาลัยราชภัฏและ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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 สมมติฐานที่ 8 ปริมาณเทคโนโลยี มีความสัมพันธกับ

ประสิทธิผลความเปนภาวะผูนําของคณบดีในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล

 สมมติฐานที่ 9 คุณภาพเทคโนโลยี มีความสัมพันธกับ

ประสิทธิผลความเปนภาวะผูนําของคณบดีในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 สมมติฐานที่ 10 ภาวะผูนํา มีความสัมพันธกับประสิทธิผล

ความเปนภาวะผู นําของคณบดี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏและ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ประโยชนที่คาดวาจะที่ไดรับ
 1.  เพื่อเปนขอมูลบงช้ีถึงคุณลักษณะและคุณสมบัติของ

คณะบดีที่มีประสิทธิผลเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผล

การบริหารงานสถาบันอุดมศึกษา

 2.  สามารถใชเปนแนวทางสาํหรบัการพฒันาตนเองโดยการ

ปรบัพฤตกิรรมภาวะผูนาํของคณบดีใหสอดคลองกบัสภาพแวดลอม

ทั้งภายในและภายนอกองคการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการบริหารใน

สถาบนัอดุมศกึษาและสามารถนาํไปใชเปนขอมลูสาํหรบัการพฒันา

ประสิทธิผลภาวะผูนําของผูบริหารซึ่งกําลังปฏิบัติหนาที่อยู

ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยใชการศึกษาเชิงปริมาณเปนหลักและใชวิธีคุณภาพ

สนบัสนนุขอคนพบของการวจัิยเชงิปริมาณผูวจัิยกาํหนดขอบเขตไว

ดังนี้

 1. ขอบเขตของพื้นที่การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 2. ขอบเขตของแหลงขอมูล การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพที่มีการเก็บรวมขอมูลหลายอยาง ดังน้ัน

ในการเก็บขอมูลจึงตองใชเครื่องมือแยกออกเปน 2 สวน คือ

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณโดยกลุมประชากร คือ ผูบริหาร

ของมหาวทิยาลัยราชภฏั และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลและ

พนักงานของมหาวิทยาลัย จํานวน 903 คน ไดแก 1) มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 2) มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออกวทิยาเขต อเุทนถวาย 3) มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 4) มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

5) มหาวิทยาลัย ราชภัฏราชนครินทร 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รําไพพรรณี 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 8) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนคร และ 9) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดรูปแบบการวิจัยแบบผสม 

(Mixed Method Research) ซึ่งไดเนนหนักไป ในดานการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) เปนการวิจัยหลักในการศึกษา

ปจจัยที่มีประสิทธิผลตอความเปนภาวะผู นําของคณบดีใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและนํา

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มาเสริมเพื่อหาคํา

ตอบของปญหาในเชิงลึก โดยมีการดําเนินการวิจัยตามลําดับ

ขั้นตอนตอไปนี้

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร ไดแก ผูบรหิาร พนกังานของมหาวทิยาลยัราชภฏั 

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํานวนทั้งสิ้น 903 คน 

 กลุมตัวอยาง ไดแก กลุมตัวอยางที่เปนผูบริหาร คณาจารย

และบคุลากรทางการศกึษาของมหาวทิยาลัยราชภฏั 5 แหง จาํนวน 

277 คน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 4 แหง จํานวน 

123 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 400 คน โดยใชวิธีการสุมแบบแบง

ชั้นภูมิชนิดสุมเปนสัดสวน

ตัวแปรที่ศึกษา
 ตวัแปรอสิระ ไดแกปจจัยการบรหิารจดัการประกอบไปดวย 

1) ความคดิอยางเปนระบบ 2) ความสามารถของบคุคล 3) วสิยัทศัน

รวม 4) การเรียนรูเปนทีม 5) คานิยม 6) คุณภาพของบุคลากร 

7) งบประมาณ 8) ปริมาณเทคโนโลยี 9) คุณภาพเทคโนโลยี และ 

10) ภาวะผูนํา 

 ตัวแปรตาม ไดแก ปจจัยที่มีประสิทธิผลตอความเปนภาวะ

ผูนําของคณบดีประกอบดวยกิจกรรมหลักในการบริหารจัดการ 4 

ดาน ประกอบดวย 1) การเรียนการสอน 2) การวิจัย 3) การบริการ

วิชาการแกชุมชน และ 4) การประกันคุณภาพ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย
 ในการวิจัยเพื่อศึกษาปจจัยที่มีประสิทธิผลตอความเปน

ภาวะผู นําของคณบดีในมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลผูวิจัยดําเนินการตามกรอบแนวคิดในการวิจัย

ดงันัน้การวจิยันีจ้งึไดศึกษาคนควาแนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วของกบั

คนในองคกรและปจจยัอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของกบัคนในการเพ่ิมประสทิธผิล

การบริหารจัดการขององคกร และงานวิจัยที่เก่ียวของโดยเสนอ

หัวขอตามลําดับรวมถึง แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา ประวัติความเปนมาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
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งานวิจัยที่เก่ียวของและแนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับคนใน

องคกรและปจจยัอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของกบัคนในการเพิม่ประสทิธผิลการ

บริหารจัดการขององคกร ประกอบดวย ทฤษฎีองคกรสาธารณะ

ประสิทธิผล องคกรแหงการเรียนรู ทฤษฎีวัฒนธรรมองคกร ทฤษฎี

กระบวนการบริหารจัดการ POSDCORB และทฤษฎีประสิทธิผล

ของผู นําตามสถานการณ ป จจัยพื้นฐานสําคัญของความมี

ประสิทธิผลขององคกร ผูวิจัยจึงไดดําเนินการตามกรอบแนวคิดใน

การวิจัยในรูปตัวแปรอิสระและตัวแปรตามดังนี้

 2. แบบสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interviewing 

question)    

  เพื่อหาคําตอบของปญหาในเชิงลึกวาอะไรคือปจจัยที่มี

ประสิทธิผลตอความเปนภาวะผู นําของคณบดีในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยการสัมภาษณ

ผูบรหิารรวม 20 คนขาราชการคณาจารยและพนกังานมหาวิทยาลยั

สายวิชาการของมหาวิทยาลัยรวม 40 คน 

การเก็บรวบรวมขอมูล

 ผูวิจัยไดดําเนินเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามจากกลุม

ตัวอยาง จํานวน 400 คน เชน กลุมผูบริหาร กลุมขาราชการ

คณาจารยและกลุมพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการซึ่งไดดําเนิน

การเก็บรวบรวมดวยตนเอง

การวิเคราะหขอมูล

 ในการวเิคราะหขอมลูในเรือ่งปจจยัทีม่ปีระสิทธผิลตอความ

เปนภาวะผูนําของคณบดีในมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหดังตอไปนี้

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)

 ในกรณีน้ีไดทําการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับสถานภาพของ

ผูตอบแบบสอบถาม และขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมี

ประสิทธิผลตอความเปนภาวะผู นําของคณบดีในมหาวิทยาลัย

ราชภฏัและมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลและประสทิธผิลความ

เปนภาวะผูนําของคณบดีในมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลโดยใชสถิติคารอยละ และใชการหาคาเฉลี่ย 

(x) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 2.  สถิติอนุมาน

  2.1 การวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation Coeffi-

cient)  เพือ่หาความสัมพนัธของ ตวัแปรอสิระ ไดแก ความคดิอยาง

เปนระบบ ความสามารถของบุคคล วิสัยทัศนรวม การเรียนรูเปน

ทีม คานิยมคุณภาพของบุคลากรงบประมาณ ปริมาณเทคโนโลยี 

คณุภาพเทคโนโลยแีละภาวะผูนาํ กบัประสทิธิผลการเปนภาวะผูนาํ

ของคณะบด ีประกอบดวยกจิกรรมหลกัในการบรหิารจดัการ 4 ดาน 

คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแกชุมชน และ

การประกันคุณภาพ

  2.2 สถิติวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) โดยใชวธิกีารแบบลําดบัขัน้ (Stepwise) เพือ่

เลือกตวัแปรอสิระทีส่ามารถพยากรณประสิทธผิลการเปนภาวะผูนาํ

ของคณะบดี โดยกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตัวแปรอิสระตัวแปรตาม

ปจจัยที่มีประสิทธิผล

ตอความเปนภาวะ

ผูนําของคณบดี 

ประกอบดวย 

กิจกรรมหลัก

ในการบริหารจัดการ 

4 ดานประกอบดวย

1. ดานการเรียนการสอน

2. ดานการวิจัย

3. ดานการบริหารวิชาการแก 

 ชุมชน

4. ดานประกันคุณภาพ

ปจจัยการบริหาร

จัดการ

1. ความคิดอยางเปนระบบ

2. ความสามารถของบุคคล

3. วิสัยทัศนรวม

4. การเรียนรูเปนทีม

5. คานิยม

6. คุณภาพของบุคลากร

7. งบประมาณ

8. ปริมาณการใชเทคโนโลยี

9. คุณภาพเทคโนโลยี

10. ภาวะผูนํา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย

 1.  แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือหลัก

ในการวิจัยโดยแบงออกเปน 3 ตอน ไดแก

  ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของผู ตอบแบบ 

สอบถาม

  ตอนที่ 2 ปจจัยที่มีประสิทธิผลตอความเปนภาวะผูนํา

ของคณบดีในมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล และประสิทธิผลความเปนภาวะผู นําของคณบดีใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

  ตอนที่ 3 คําถามปลายเปด ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

เกี่ยวกับภาวะผู นําของคณบดีในมหาวิทยาลัยราชภัฏและ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยแบบสอบถามตอนที่ 2 เปน

คําถามแบบเลือกตอบโดยแบงลักษณะมาตรวัดประมาณคาเปน 5 

ระดับ ตามมาตรวัดแบบลิเคอรท (Likert-type scale) เพื่อใชวัด

คาตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ในการวัดคาคําตอบ ซึ่งไดกําหนด

คะแนนความเห็นออกเปน 5 ระดบั คือ เหน็ดวยมากทีสุ่ด 5 คะแนน

เห็นดวยมาก 4 คะแนนเห็นดวยปานกลาง 3 คะแนนเห็นดวยนอย 

2 คะแนน และเห็นดวยนอยที่สุด 1 คะแนน 
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สรุปผลการวิจัย
 1.  ปจจัยการบริหารจัดการท่ีมีตอประสิทธิผลความเปน

ภาวะผูนาํของคณบดใีนภาพรวมมคีาเฉลีย่สภาพทีเ่ปนอยูจรงิอยูใน

ระดับมาก สวนปจจัยการบริหารจัดการที่มีตอประสิทธิผลความ

เปนภาวะผูนาํของคณบดีโดยภาพรวมในดานคณุภาพบคุลากร ดาน

วิสัยทัศนรวม ดานภาวะผูนํา ดานการเรียนรูเปนทีม ดานปริมาณ

เทคโนโลยี ดานความคิดอยางเปนระบบ และดานคานิยมมีคาเฉลี่ย

สภาพที่เปนอยูจริงอยูในระดับมาก นอกจากนั้นดานงบประมาณ 

ดานคุณภาพเทคโนโลยี และดานความสามารถของบุคลากรมีคา

เฉลี่ยสภาพที่เปนอยูจริงอยูในระดับปานกลาง

 2.  ขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงความเปนภาวะ

ผูนาํของคณบดใีนมหาวทิยาลยั ราชภฏัและมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคล ประกอบดวย 1) ควรพัฒนาระบบบริหารจัดการมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2) ควรสงเสริมคณาจารยและบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏไดศึกษาตอเพิ่มมากขึ้น ท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ 3) จัดหาอุปกรณการเรียนการสอนท่ีทันสมัย และ 

4) เพิ่มศักยภาพของอาจารยสนับสนุนการทําผลงานวิชาการ

อภิปรายผล
 การวิจัยเรื่องปจจัยที่มีประสิทธิผลตอความเปนภาวะผูนํา

ของคณบดีในมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล ผูวิจัยไดนําประเด็นสําคัญมาอภิปรายผลดังตอไปนี้

 1. การอภิปรายผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

ประสิทธิผลความเปนภาวะผูนําของคณบดี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลโดยภาพรวม พบวา ปจจยัการ

บริหารจัดการที่มีตอประสิทธิผลความเปนภาวะผูนําของคณบดี

ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยสภาพท่ีเปนอยู จริงอยู ในระดับมาก เม่ือ

พจิารณารายดาน พบวา ปจจยัการบรหิารจดัการทีม่ตีอประสิทธผิล

ความเปนภาวะผูนาํของคณบด ีโดยภาพรวมทกุดานมคีาเฉลีย่สภาพ

ที่เปนอยูจริงอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ปจจัยการ

บริหารจัดการของผูนําของคณบดี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏและ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีประสิทธิภาพในดานคุณภาพ

บุคลากร ดานวิสัยทัศนรวม ดานภาวะผูนํา ดานการเรียนรูเปนทีม 

ดานปริมาณเทคโนโลยี ดานความคิดอยางเปนระบบ และดาน

คานิยมเปนอยางมากซ่ึงสงผลการปฏิบัติงานท่ีบรรลุเปาหมาย 

อยางดี ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของประพจน แยมทิม (2550) 

ไดศึกษาการศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคกรกับ

ประสิทธิผลการจัดการศึกษา ตามการรับรูของผูบริหารและครูใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) วัฒนธรรมองคกร 

ตามการรับรู ของผู บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมองคกรโดยรวมทุกดานอยู ในระดับมาก ซึ่งการให

อํานาจ การดูแลเอาใจใสซ่ึงกันและกันความรูสึกเปนสวนหนึ่งของ

องคกร การใหการสนบัสนนุการจดัการ การกาํหนดทศิทางท่ีชดัเจน

การประสานหรือรวมมือกันของสมาชิกในสถานศึกษา การติดตอ

ส่ือสาร และความรับผิดชอบของสมาชิกในสถานศึกษา สําหรับ

วัฒนธรรมองคกรตามการรับรู ของครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

วฒันธรรมองคกรโดยรวมและทกุดานอยูในระดบัมาก สอดคลองกบั

ผลการวิจัยของ สายฝน เสกขุนทด (2550) ไดศึกษากลยุทธการ

เสรมิสรางสมรรถนะของบคุลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร 

สูการเปนองคกรแหงการเรยีนรู พบวา มหาวทิยาลยัมีระดบัการเปน

องคกรแหงการเรียนรู ในระดับมาก คือ ดานรับรู ภาพลักษณ

รอบตัวอยางถูกตอง ดานใฝรูคูศักยภาพ ดานการเรียนรูรวมกัน

เปนทีม และดานการคิดอยางเปนระบบ ตามลําดับ ผลการพัฒนา

พบวา กลยุทธใชเทคโนโลยีเสริมสรางองคกรแหงการเรียนรู การมี

ระบบฐานขอมูลที่เ อ้ือตอการแบงปนขอมูล มีการจําหนาย 

เผยแพร แนวคิดแนวปฏิบัติ มีระบบการวัดและประเมินผลท่ี

เชื่อมขอมูลกับการปฏิบัติ สนับสนุนการเรียนรูแบบไมเปนทางการ

มากขึ้น และสอดคลองกับผลการวิจัยของ Anderson (2000) 

ไดศึกษาวัฒนธรรมองคกรกับประสิทธิผลของวิทยาลัยชุมชนและ

สถาบันทางเทคนิคในรัฐเทนเนสซ่ี พบวาวัฒนธรรมองคกรแบบ

เปลีย่นแปลงเพือ่ใหเกดิการพฒันามอีทิธพิลตอการพฒันาบคุลกิภาพ

ผูเรยีน การพฒันาทางวชิาการของผูเรยีน ความพงึพอใจในการจาง

งานของผูบริหารและอาจารยการพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพ

อาจารย ความเปดกวางของระบบปฏิสัมพันธกับชุมชน ความ

สามารถในการไดมาซ่ึงทรัพยากรสุขภาพองคกร นอกจากนี้ ยังพบ

วา วัฒนธรรมองคกรแบบครอบครัวมีอิทธิพลตอการพัฒนาทาง

วชิาการของผูเรยีน การพฒันาบคุลิกภาพของผูเรยีน ความพึงพอใจ

ในการจางงานของผูบริหารและอาจารย ความเปดกวางของระบบ

ปฏิสัมพันธกับชุมชน ความสามารถในการไดมา ซึ่งทรัพยากร

สุขภาพองคกร ความพึงพอใจในทางการศึกษาของผูเรียน ทํานอง

เดียวกัน วัฒนธรรมองคกรแบบราชการมีอิทธิพลตอสุขภาพ

องคกร การพัฒนาทางวิชาการของผูเรียนความพึงพอใจในการ

จางงานของผูบริหารและอาจารย ความสามารถในการไดมาซึ่ง

ทรพัยากรในขณะเดยีวกนัยงัพบวา วัฒนธรรมองคกรแบบการตลาด 

มีอิทธิพลตอการพัฒนาบุคลิกภาพของผูเรียนความเปดกวางของ

ระบบปฏิสัมพันธกับชุมชนความสามารถในการไดมาซ่ึงทรัพยากร 

สุขภาพองคกร ความพึงพอใจทางการศึกษาของผูเรียน

 2. การอภปิรายผลการวเิคราะหขอเสนอแนะแนวทางในการ

ปรบัปรงุความเปนภาวะผูนาํของคณบด ีในมหาวทิยาลัยราชภฏัและ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพบวา ขอเสนอแนะของบุคลากร
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ที่ตองการใหมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการการจัดการเรียน

การสอน และควรสงเสริมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏไดศึกษาตอ

ระดับปริญญาเอกเพ่ิมมากข้ึน โดยใหทุนสนับสนุนศึกษาตอทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ เพราะบคุลากรจบไมตรงกบัสาขาหลกัสตูร

ที่เปดสอน และจัดหาอุปกรณการเรียนการสอน ใหเพียงพอกับ

อาจารยผูสอน และควรพฒันาคณุภาพใหทันสมยั และเพิม่ศกัยภาพ

ของอาจารยสนบัสนนุการทาํผลงานวชิาการ และควรมคีวามสามคัคี 

ในการปฏิบัติงานท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลน้ัน ยังตองมีการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนสงเสริมบุคลากร

มหาวทิยาลยัราชภฏัไดศึกษาตอและจดัหาอปุกรณการเรยีนการสอน

ใหเพียงพอกับอาจารยผู สอน และควรพัฒนาคุณภาพใหทัน

สมัย และเพิ่มศักยภาพของอาจารยสนับสนุนการทําผลงาน

วิชาการ อยางตอเน่ือง ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของพูนสุข

สังขรุง และคณะ (2541) ไดศึกษาการจัดการความรูของอาจารย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พบวา  ปจจัยดานแหลงการเรียนรูมี

ความสัมพันธกับการจัดการความรู ในดานการสรางความรูมีความ

สัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับสูง และปจจัยดานเทคโนโลยีมี

ความสัมพันธกับการจัดการความรูของอาจารยและสอดคลองกับ

ผลการวิจัยของสุภาพร รอดถนอม (2542) ไดศึกษาความสัมพันธ

ระหวางผูนําการเปลี่ยนแปลงและการบริหารแบบมีสวนรวมของ

ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลกับประสิทธิผลขององคกร พบวา

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธทางบวกในระดับสูง

กับประสิทธิผลขององคกร 

ขอเสนอแนะ
 ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช

 1. ควรพฒันาระบบบรหิารจัดการมีประสทิธภิาพมากยิง่ข้ึน

 2. ควรสงเสริมคณาจารยและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ไดศึกษาตอเพิ่มมากขึ้น ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

  3. จัดหาอุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัย 

  4. เพิ่มศักยภาพของอาจารยสนับสนุนการทําผลงาน

วิชาการ

 ขอเสนอแนะการใชวิจัยครั้งตอไป

  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล ควรกาํหนดนโยบายและแผนงานระยะยาว ในการพัฒนา

องคกรใหมีประสิทธิภาพตอไป

  2. มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลควรกําหนดนโยบายการบริหารจัดการใหทันสมัยใหมให

สอดคลองกับสถานการณโลก

 3.  ผู  บริหารควรสนับสนุนการศึกษาของอาจารย 

มหาวิทยาลัยใหมีการพัฒนาความรู ความสามารถตลอดเวลา 

เพื่อเปนการสรางความนาเช่ือถือ (Credibility Building) ใหกับ

หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ
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