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Abstract
 

 The objectives of this research were to study 1) the level of leadership behaviors of the administrators of 

Rajabhat Universities in central region, 2) the level of the effectiveness in administration of Rajabhat Universities in 

central region, 3) the relationships between the leadership behaviors of administrators and the effectiveness in 

 administration of Rajabhat Universities in central region, and 4) the leadership behaviors of administrators affected 

the level of effectiveness in administration of Rajabhat Universities in central region. The samples were 320  

supporting staff selected by simple sampling method. The research instrument was five-rating scale questionnaire. 

The data analysis was conducted through mean, standard deviation, the Pearson’s correlation coefficient, and  

regression multiple regression analysis. 

 The findings were as follows; 

 The leadership of administrators perceived by the supporting staff affecting the effectiveness of Rajabhat 

Universities in central region as a whole and each aspect were at a high level. 

The effectiveness in administration as a whole and each aspect were at a high level. 

 The relationships between the leadership of administrators and the effectiveness in administration of Rajabhat 

Universities in central region as a whole was a significantly positive correlation at a high level (r
xy 

= .812) with the 

statistically, significant level of .05. 

 The leadership of administrators affected the effectiveness of Rajabhat Universities in central regions  

were the aspect of responsibility, adjustment, creativity, cooperation, and transparency. They could be  

used to predict the effectiveness in administration at 68.80% It could be written in equation in standardized scores 
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บทคัดย่อ

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับภาวะผู้น�าของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง 2) ศึกษา

ระดับประสิทธิผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าของผู้บริหาร

กับประสิทธิผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง และ 4) ศึกษาภาวะผู้น�าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อระดับ

ประสิทธิผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือบุคลากรสายสนับสนุน  

ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย จ�านวน 320 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

 1)  ภาวะผู้น�าของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง โดยภาพรวม

และรายด้านอยู่ในระดับมาก

 2)  ประสิทธิผลการบริหารงาน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

 3)  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าของผู้บริหารกับประสิทธิผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง 

โดยรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง (r
xy 

= .812) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 4)  ภาวะผู้น�าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง พบว่า ด้านการ

มีความรับผิดชอบ ด้านการรู้จักปรับปรุงแก้ไข ด้านการมีความคิดริเริ่ม ด้านการประสานงาน และด้านความโปร่งใส สามารถพยากรณ์

ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาได้ร้อยละ 68.80 และสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้  
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ค�าส�าคัญ : ภาวะผู้น�า ผู้บริหาร ประสิทธิผลการบริหารงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

 ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจปัจจบุนัการด�าเนนิธรุกจิต้องเผชิญกบั

การเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง นวัตกรรมใหม่ๆ 

ของเทคโนโลย ีและในอนาคตอนัใกล้จะมกีารเปิดการค้าเสรอีาเซยีน 

หรือที่เรียกว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท�าให้ภาวะการแข่งขัน

กนัระหว่างองค์กรธรุกจิทัง้ภาครฐัและเอกชน ยิง่ทวคีวามรนุแรงมาก

ยิง่ขึน้ ท�าให้องค์กรจ�านวนมากจ�าเป็นต้องปรบัโครงสร้างและกลยทุธ์

ขององค์กร เพื่อให้ธุรกิจของตนเองน้ันสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้

และอยู่รอดเติบโตต่อไปได้ในอนาคต ซ่ึงการบริหารจัดการและ

พฒันาองค์กรใดๆ ก็มคีวามจ�าเป็นต้องอาศัยทรพัยากรในการบรหิาร

จัดการ 7 ประการ (7M’S) ได้แก่ Man (คน), Money (เงิน)  

Material (วัสดุ) Management (การบริหารจัดการ) Machine 

(เครื่องจักรหรือเครื่องมือ) Marketing (การตลาด) และ Morale 

(ขวญัและก�าลงัใจ) ปัจจัยทีส่�าคญัทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็และการอยู่

รอดขององค์กร คือผู้น�าและบุคลากรภายในองค์กร เนื่องจากเป็น

แรงขบัเคลือ่นทีจ่ะน�าพาองค์กรไปสูค่วามส�าเรจ็ตามเป้าหมายทีว่าง

ไว้ อาจกล่าวได้ว่าทัง้สองส่วนมคีวามสมัพนัธ์กัน คอื ผูน้�าจะเก่ียวข้อง

กับการก�ากับดูแล การสอนงาน การจูงใจและการดลบันดาลใจ

บุคลากร ภาวะผู้น�ามีลักษณะครอบคลุม คือ เป็นความสัมพันธ์

ระหว่างผูน้�าและบคุคลอืน่ เป็นความสมัพนัธ์ทีม่ลีกัษณะของการใช้

อิทธิพล หรือการชี้น�าซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการกระท�าหรือ

พฤตกิรรมของผู้อืน่ มจุีดมุง่หมายหลัก เพือ่ความส�าเรจ็ของงานตาม

วัตถุประสงค์ขององค์กร และภาวะผู้น�าเป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์ 

ลักษณะของภาวะผู้น�ามีหลายรูปแบบ และมีคุณลักษณะที่แตกต่าง

กันผู้น�าในองค์กรสามารถน�ารูปแบบภาวะผู้น�า ที่หลากหลายไปใช้

ในการบรหิารงานให้เหมาะสม โดยรปูแบบภาวะผูน้�าทีเ่หมาะสมนัน้ 

จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ลักษณะของงาน และความต้องการของ

บคุคลในองค์กร นอกจากนัน้ผูน้�ายงัเป็นบคุคลทีม่อีทิธพิลต่อบคุคล

อืน่สามารถกระตุน้และจงูใจสมาชกิในองค์กรให้น�าศักยภาพในตวัที่

มีอยู่ออกมาใช้ ในการท�างานได้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์

สูงสุด โดยหากบุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีการพัฒนาอย่าง 

ต่อเนือ่ง ประกอบกับการเสรมิสร้างแรงจูงใจอย่างสม�า่เสมอ กจ็ะก่อ

ให้เกิดขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

การสร้างขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานของคนในองค์กรเกิด

จากการสร้างแรงจูงใจ และพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์เกิดมาจาก

แรงจงูใจ ดงันัน้แรงจงูใจจงึมอีทิธิพลต่อพฤตกิรรมของบคุคลโดยตรง 

ขวัญและก�าลังใจของบุคลากรแต่ละบุคคลเป็นภาวะทางจิตใจของ
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บคุคลนัน้ เป็นความรูส้กึของบคุคลเกีย่วกบัสิง่ๆ หนึง่ เช่น ความรูส้กึ

ต่อองค์กร ถ้าระดับขวัญและก�าลังใจของบุคคลสูง บุคคลนั้นจะมี

ความรู ้สึกที่ดีต่อองค์กร มองโลกในแง่ดี มีความกระตือรือร้น  

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจะท�างานด้วยความขยันขันแข็ง 

ท�างานได้ดีมากขึ้นกว่าเดิม ตรงกันข้ามเม่ือบุคคลมีขวัญและ 

ก�าลงัใจต�า่ บคุคลเหล่านัน้กจ็ะมเีจตคตใินทางลบกบัการท�างานของ

ตนเอง ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงมีความจ�าเป็นต้อง 

เสริมสร้างขวัญและก�าลังใจของบุคลากรในองค์กรเพราะขวัญและ

ก�าลังใจมีส่วนเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน คนที่มีความรู ้ความ

สามารถด ีแต่ถ้าขวัญและก�าลงัใจไม่ด ีกจ็ะไม่สามารถท�างานได้อย่าง

เต็มศักยภาพ จึงมีความจ�าเป็นที่ผู้น�าควรให้ความส�าคัญถึงคุณค่า

ของจิตใจของสมาชิกภายในองค์กรหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อสร้าง

ขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดขึ้น ทั้งเป็นรายบุคคลและ

กลุ่มบุคคล โดยให้ความส�าคัญกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคคลมากขึ้นยิ่งในสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์ด้วยน้ันนับเป็นการ

ท้าทายศกัยภาพในการบรหิารและการจดัการเป็นอย่างมาก เพราะ

สิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนี้เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเร็วมาก องค์กรจะต้องมี

การแข่งขันเพื่อความอยู่รอด องค์กรจะหยุดนิ่งไม่ได้ จะต้องมีการ

พัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพราะการหยุดน่ิงอยู่กับท่ีเท่ากับเป็นการเดิน

ถอยหลังเพราะจะท�าให้องค์กรอื่นๆ แซงหน้าไปเรื่อยๆ องค์กรที่จะ

อยูไ่ด้ในยคุนีจ้ะต้องมีการบรหิารและการจดัการให้มคีณุภาพทีเ่หนอื

กว่าองค์กรอื่น นอกจากนั้นยังต้องมีการบริหารที่ดีกว่ารวดเร็วกว่า 

มีการปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง เมื่อองค์กรมีการปรับตัว

เพือ่ความอยู่รอดแล้วบคุลากรซึง่เป็นทรพัยากรทีส่�าคญัในองค์กรจะ

ต้องมีการปรับตัวด้วยเช่นกันจะต้องมีการปฏิบัติงานอย่างมี

ประสทิธภิาพ ยอมรับการเปล่ียนแปลงทีเ่กดิขึน้รวมถงึให้ความสนใจ

และเปิดใจยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ การปรับตัวจะประสบผลส�าเร็จ

หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการดูแลเอาใจใส่และการผลักดันของหัวหน้างาน

หรอืผูน้�า ซึง่ผูน้�าจะต้องเป็นผูค้อยกระตุน้ให้เกดิการปรับตวัขวญัและ

ก�าลังใจที่ดีแต่ผู้น�าในการท�างานนั้นมีหลายรูปแบบ อาทิ เช่น ผู้น�า

แบบชี้น�าหรือแบบบงการ (Directive leaders) ผู้น�าแบบสนับสนุน 

(Supportive leaders) ผูน้�าแบบมส่ีวนร่วม (Participative Leader) 

และผูน้�าแบบมุง่เน้นความส�าเรจ็ (Achievement oriented Leader) 

ซึ่งการเป็นผู้น�าที่เป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความพอใจ

จะท�าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพอใจท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  กระบวนการทีส่�าคัญในการพฒันาก�าลงัคน คอื กระบวนการ

จดัการศกึษาซึง่การอดุมศึกษาของไทยในปัจจบุนั อยูใ่นภาวะวกิฤต

ที่จ�าเป็นต้องได้รับการแก้ไข อย่างเร่งด่วน เนื่องจากความอ่อนแอ 

ในทุกส่วนของระบบ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการและ 

ความจ�าเป็นพื้นฐานของประเทศได้สาเหตุที่ส�าคัญ ได้แก่ การได้รับ

เงนิอดุหนนุน้อยเกนิไปอย่างต่อเนือ่งเป็นเวลานานหวัใจส�าคญัในการ 

แก้สภาพวกิฤตของอดุมศกึษาไทยคอื การปรบัเปลีย่นหรอืการปฏิรปู

ภายในสถาบนัอดุมศกึษาทกุส่วนของวงจรโดยเฉพาะการปฏวิติัแนว

ความคิดเกี่ยวกับการอุดมศึกษาและภาระหน้าที่ของสถาบัน

อดุมศึกษา รวมท้ังรือ้ระบบการบรหิารการด�าเนนิงานภายในสถาบนั

อุดมศึกษาทุกระบบ ทั้งด้านการบริหารวิชาการ การบริหารการเงิน 

การบรหิารบคุลากร และการบรหิารกจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องเพือ่ให้เกดิ

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และคุณภาพ ตลอดจนสร้างวัฒนธรรม 

และชุมชนวิชาการขึน้ ทีส่�าคญัคอื การสร้างปัญญาของอาจารย์ และ

นกัวชิาการแต่ละคน ภายในสถาบนันัน้ๆ แนวโน้มสถาบนัอดุมศกึษา

จะเพิม่ขึน้อย่างมาก มีความหลากหลายของสถาบนัทีจ่ะสนองความ

ต้องการที่แตกต่างกันของผู้เรียน และสังคม มีนวัตกรรมในการ

จัดการศึกษาให้สนองตอบความต้องการให้ดีขึ้น โดยเน้นการรักษา

คุณภาพในการสร้างผลผลิตทั้งคนและความรู้ที่มีคุณภาพ สามารถ

ปรบัเปล่ียนให้ตรงตามความต้องการของสังคมในกระแสโลกาวิวัฒน์

ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบการศึกษาจะเปลี่ยนไป 

อย่างมาก ค่านิยม และวิธีการที่เคยใช้ได้ผลมาแต่เดิมจ�าต้อง 

ปรบัเปลีย่น (สทิธากร พลาอาด, 2554, หน้า 1) จากหลกัการท่ีส�าคัญ

นบัตัง้แต่รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 และ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 2) ซึ่งทั้งสองฉบับจึงท�าให้ต้องมีการ

ปฏิรปูการศึกษาทัง้ระบบของสังคมไทย ซึง่การปฏิรปูการศกึษาเป็น

งานที่เชื่อมโยงกับองค์กรและบุคคลหลายฝ่าย ผู้บริหารจะต้องเป็น

แกนหลกัในการบรหิารงานและด�าเนนิการร่วมกบัแกนน�าอืน่ๆ เพือ่

ช่วยผลักดันสนับสนุนประสานงานให้บุคลากรในสถานศึกษาและ

บคุคลภายนอกร่วมกนัท�างานเป็นทมี เพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษา

ให้เป็นระบบครบวงจร รวมทัง้ก�ากบัดแูลให้มีการด�าเนนิการดงักล่าว

อย่างต่อเนื่อง และปัจจัยส�าคัญท่ีจะน�าไปสู ่ความส�าเร็จตาม

วตัถปุระสงค์ของการพฒันา คือ ภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ที่จะช่วยกระตุ ้นให้เกิดความร่วมมือในการท�างานและเพื่อให้

บุคลากรมีความมั่นใจในการท�างาน (อัญชนา พานิช, 2550, 

หน้า 3) ภาวะผู้น�านั้นมีความส�าคัญยิ่ง

 ในการบรหิารงานให้สัมฤทธิผ์ล ความส�าเรจ็ในผลงานมส่ีวน

สมัพนัธ์กบัความสามารถของผูบ้รหิารหรอืผูน้�า ภาวะผูน้�าหรือภาวะ

ผู้น�าเป็นส่ิงสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานนั้นมีลักษณะการปฏิบัติงาน

อย่างไร มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด ผู้บริหารมีบทบาท

ส�าคัญที่สุดที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถในการเป็นผู้น�าในการ

บริหารงาน เพื่อรวมพลังและใช้ประโยชน์ของบุคคลท่ีมีอยู ่ให้ 

ช่วยกันท�างาน และต้องรู้จักวิธีแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

เพื่อให้การด�าเนินการต่างๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและประสบ 
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ผลส�าเร็จตามเป้าหมายโดยให้บุคลกรผู้ร่วมงานเกิดความพึงพอใจ 

และก่อให้เกดิความร่วมมอืจากผูร่้วมงานอย่างเตม็ที ่ท้ังนีเ้พราะหาก

ภาวะผู้น�าของผู้บริหารตรงกับความคาดหวังของผู้ร่วมงานมาก 

เพยีงไรผลผลติขององค์การจะสงูขึน้เช่นกนั (วนิยั ทมิย้ายงาม, 2549, 

หน้า 3)

  การเป็นผูน้�ามคีวามส�าคญัมาก ในเรือ่งของครอบครวัทีถ่อืว่า

เป็นสถาบนัทีเ่ลก็ทีส่ดุกจ็�าเป็นต้องมหีวัหน้าครอบครวัทีด่ทีีจ่ะสร้าง

ครอบครัวนั้นให้มีความอบอุ่นและมีความสุข ผู้น�าเปรียบเสมือน 

เข็มทิศที่จะช้ีน�าให้บุคคล กลุ ่มหรือองค์กรปฏิบัติไปในทิศทาง

เดียวกัน ประเทศใดหรือรัฐใดถ้าได้ผู ้น�าท่ีมีความเข้มแข็งและมี

คณุธรรมกย่็อมจะพาประเทศหรอืรฐันัน้ให้เจรญิข้ึนการมผีูน้�าทีด่จีงึ

เป็นปัจจัยส�าคัญอย่างยิ่งในการท่ีจะท�าให้องค์กรประสบความ 

ล้มเหลวหรือประสบความส�าเร็จ ผู้น�าที่ไม่มีความสามารถย่อมจะ

เป็นผู้ท�าลายขวัญของผู้ใต้บังคับบัญชา และจะท�าให้การท�างานใน

ด้านต่างๆ ขาดประสิทธิภาพ แต่ในทางตรงกันข้าม ผู้น�าที่มีความ

สามารถมผีลท�าให้เปล่ียนลักษณะของผูใ้ต้บงัคับบญัชาให้กลายเป็น

คนที่ขยันขันแข็ง และช่วยให้องค์กรประสบความส�าเร็จได้ (ธงชัย 

สันติวงษ์, 2539, หน้า 410) ผู้น�ายังต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถใน

การน�าการเปลีย่นแปลง การใช้กระบวนการวธีิการ คณุลกัษณะส่วน

ตวัทีบ่คุคลในฐานะผูน้�าองค์การใช้การจงูใจ มอีทิธพิลต่อผูอ้ืน่ได้ร่วม

มือท�างานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การและพัฒนาการ

ท�างานไปสู่ระดับที่ดีขึ้น (มานิต บุญประเสริฐ และคณะ, 2554 : 5) 

จากความหมายข้างต้นจะเหน็ได้ว่าภาวะผูน้�ามคีวามส�าคญัอย่างยิง่

ในทุกองค์กร เป็นองค์ประกอบส�าคัญในการบริหารงานและน�าพา

ทุกองค์กรให้เดินหน้าสู่ความส�าเร็จตามเป้าหมายที่ก�าหนด ดังนั้น

ผู้น�าองค์กรจึงต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทั้งในด้าน

การบรหิารองค์กร การบรหิารการเงนิและงบประมาณ การวางแผน

การท�างาน เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ ซึ่งองค์

ประกอบเหล่านี้จะเป็นปัจจัยส�าคัญที่ช่วยการบริหารงานในองค์กร 

ประสบความส�าเร็จ

 การบริหารองค ์กรให ้ประสบความส�า เร็จและเ กิด

ประสทิธภิาพสงูสดุ ขึน้อยูก่บัการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ (Human 

Resources) หรือคน เป็นสิ่งที่มีค่าเหนือทรัพยากรอื่นใด คนจึงเป็น

ผู ้ ท่ีมีบทบาทส�าคัญในการบริหารจัดการ สามารถสร้างความ 

เจรญิเตบิโตให้กบัหน่วยงานและเป็นปัจจยัส�าคญัในการบรหิารงาน 

แรงงานตนนั้นประกอบด้วยแรงกาย แรงใจและสมองในบางอย่าง

จ�าเป็นต้องใช้แรงงานคนที่มีความสามารถในการบริหารงานจึงจะ

ท�าให้หน่วยงานเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นหน่วยงานที่มี

ศกัยภาพมากทีส่ดุ หากหน่วยงานใดมผีูน้�าทีไ่ม่มคีวามสามารถ หรอื

ไร้ประสิทธิภาพเพียงคนเดียว ก็อาจท�าให้การด�าเนินงานหรือการ

บริหารงานภายในหน่วยงานเกิดความล่าช้า และเป็นปัญหาได้ใน

ที่สุด ดังนั้น ผู้น�าซ่ึงเป็นหัวหน้างานจะต้องเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญ 

ในการที่จะท�าให้งานส�าเร็จบรรลุเป้าหมาย และหัวหน้างานจะ 

ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพนั้นจะต้องมีความเป็นผู้น�าที่ดี ผู้น�าที่ดี

จะต้องเป็นบคุคลทีม่แีรงขบัดนัในการท�างานสงู มวีสิยัทศัน์และเป้า

หมายในการท�างานที่ท้าทาย มีพลังอ�านาจที่ได้รับการยอมรับจาก 

ทุกฝ่ายสามารถกระตุ้นและจูงใจให้ลูกน้องทุ่มเทท�างานเพื่อบรรลุ

วตัถปุระสงค์ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ การทีจ่ะเป็นผูน้�าคนได้ต้องคิด

ให้มากกว่าคนอื่น ท�างานเป็นและท�างานให้หนักกว่าลูกน้อง และ

ต้องยืนอยู่แถวหน้าสุดเสมอ ไม่ว่าองค์กรจะก�าลังเผชิญปัญหาหรือ

โอกาสใดๆ ก็ตาม    

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีประวัติการ

จดัการศกึษามายาวนานต้ังแต่ พ.ศ. 2435 โดยมหาวทิยาลยัราชภฏั

เป็นสถาบนัอดุมศกึษาเพ่ือการพฒันาท้องถิน่ทีเ่สรมิสร้างพลงัปัญญา

ของแผ่นดิน ฟื ้นฟูพลังการเรียนรู ้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและ 

ยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ�ารุงรักษา การใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล 

และยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ

วิชาชีพชั้นสูง ท�าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ�ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู (พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547, มาตรา 7, หน้า 2)

  การผลักดนัให้เกดิการปฏิบัตติามภารกจิต่างๆ ดงัทีก่ล่าวมา

แล้วผูบ้รหิารมส่ีวนส�าคญัยิง่พฤตกิรรมการบรหิารของผูบ้รหิารมส่ีวน

ส่งความส�าเร็จในการบริหารงาน เพราะผู้บริหารคือผู้ที่จะน�าพา

องค์การไปสู่เป้าหมายแห่งความส�าเร็จ จะเห็นได้จากในสังคมหรือ

สถาบันใดก็ตาม ที่มาอยู่รวมกันเป็นหมู่เหล่า มักจะมีผู้น�าเสมอ  

ซึ่งผู้น�าในสถาบันหรือที่เรียกว่าผู้บริหารน้ัน เป็นผู้ท่ีควบคุมดูแล  

ให้สถาบนัอยูไ่ด้อย่างปกตสิขุ ผูบ้รหิารจะต้องเป็นผูพ้ร้อมด้วยความ

รูค้วามสามารถในเทคนคิและวธิกีาร หลกัการ และทฤษฎกีารบรหิาร 

เพราะฉะนั้นต้องสรรหาผู ้บริหารที่มีภาวะผู ้น�าที่พึงประสงค์  

(ไพรัช พิณทอง, 2548, หน้า 1)

  ประสทิธผิลของมหาวทิยาลัยราชภฏั แบ่งออกเป็น 2 ระดบั 

คือ ประสิทธิผลของบุคคล และประสิทธิผลขององค์การ ดังนั้น  

เมือ่คนในองค์การหรอืสถานศึกษามคุีณภาพ จะส่งผลให้สถานศึกษา

เกิดประสิทธิผล (สมใจ ลักษณะ, 2542, หน้า 6) เพราะค�าว่า

ประสิทธิผล จะเป็นค�าที่ชี้ให้เห็นถึงทิศทาง การพัฒนาที่ถูกต้อง  

อนัเป็นบทบาทหน้าทีท่ีส่�าคัญในฐานะทีม่หาวทิยาลัยเป็นหน่วยงาน

ที่มีหน้าที่จัดการศึกษาการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นสิ่งที่สังคม
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คาดหวังและสถานศึกษาจะต้องท�าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้มี

คุณภาพตามที่ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(2554, หน้า 7) ก�าหนดให้สถานศึกษาต้องมีการตรวจสอบคุณภาพ

การด�าเนินงานและพร้อมท่ีจะได้รับการตรวจสอบจากคณะ

กรรมการประเมินภายนอก จึงนับเป็นแรงผลักดันให้สถานศึกษา

ด�าเนินการประเมินคุณภาพภายใต้ ตามหลักเกณฑ์ของส�านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (เยาวดี จุฑาพรรณนาชาติ, 

2549, หน้า 7)

 ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาภาวะผูน้�าทีไ่ด้จากการสงัเคราะห์ทฤษฎี

จ�านวน 10 ด้าน เพื่อน�าข้อมูลมาวิเคราะห์พฤติกรรมว่า ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏมากน้อยเพียงใดประเมินโดย

ใช้การประกันคณุภาพภายใน 9 องค์ประกอบ เพือ่ทีจ่ะได้น�าผลทีไ่ด้

จากการศึกษาไปส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น�าของผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง

  2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง

  3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าของผู้บริหาร

กับประสิทธิผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขต

ภูมิศาสตร์ภาคกลาง

  4.  เพื่อศึกษาภาวะผู ้น�าของผู ้บริหารที่ส ่งผลต่อระดับ

ประสิทธิผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์

ภาคกลาง

ขอบเขตการวิจัย
  ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  1. ด้านประชากร ประชากรในการวจิยัครัง้นีไ้ด้แก่ บคุลากร

สายสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง 

ปีงบประมาณ 2557 จ�านวน 1,900 คน (ข้อมลู ณ วนัที ่30 กันยายน 

2557)

  2.  กลุ่มตัวอย่าง น�าค่าของประชากรที่ได้มาก�าหนดขนาด

ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางของเครซี่ และมอร์แกน (Krejcie & 

Morgan, 1970, p. 608) ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 320 คน  

แล้วท�าการสุ ่มอย่างง่าย เพื่อให้ได้กลุ ่มตัวอย่างตามจ�านวนที่ 

ก�าหนดไว้

ตัวแปรที่จะศึกษา

  1. ตวัแปรต้น ได้แก่ ภาวะผู้น�า ได้แก่ 1) การมคีวามคดิริเริม่ 

2) การรู้จักปรับปรุงแก้ไข 3) การให้การยอมรับนับถือ

4) การให้ความช่วยเหลือ 5) การโน้มน้าวจิตใจ 6) การประสานงาน 

7) การเข้าสังคมได้ดี 8) การมีความรับผิดชอบ 9) การมีส่วนร่วม  

10) ความโปร่งใส

  2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิผลการบริหารงานของ

มหาวทิยาลยัราชภฏัโดยใช้หลกัการประกนัคณุภาพ 9 องค์ประกอบ 

ได้แก่ 1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด�าเนินการ  

2) การผลิตบัณฑิต 3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 4) การวิจัย  

5) การบริการทางวิชาการแก่สังคม 6) การท�านุบ�ารุงศิลปะและ

วฒันธรรม 7) การบรหิารและการจดัการ 8) การเงนิและงบประมาณ 

9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

วิธีด�าเนินการวิจัย
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์

ภาคกลาง จ�านวน 5 แห่ง จ�านวน 320 คน จากบุคลากรจ�านวน 

1,900 คน หลังจากน้ันเทียบสัดส่วนจากประชากรของแต่ละ

มหาวิทยาลัยราชภัฏแล้วสุ่มอย่างง่าย 

 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม 

เก่ียวกบัภาวะผูน้�าของมหาวทิยาลยัราชภฏั เขตภมูศิาสตร์ภาคกลาง 

แบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้

  ตอนที่  1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวของผู ้ตอบ

แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

ได้แก่สถานที่ท�างาน สังกัด เพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน

  ตอนที่  2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู ้น�าของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ลักษณะแบบสอบถาม

เป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scales) มี 5 ระดับ 

ตามแนวคิดของ ลิเคอร์ท (Best and Kahn, 1933, pp. 246-250) 

  ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับด้านประสิทธิผลของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ลักษณะแบบสอบถาม

เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 

มี 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Best and Kahn, 1933, pp. 

246-250) 

  ตอนที่  4 สอบถามการแสดงความคิดเห็นและ 

ข้อเสนอแนะ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล
 1.  การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถาม จ�าแนกตามสถานที่ท�างาน สังกัด เพศ ต�าแหน่ง

ปัจจุบัน ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงานโดยหา 

ค่าความถี่ และร้อยละ

 2. การวิเคราะห์ภาวะผู้น�าของผู้บริหารตามทัศนะของ

บุคลากรสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร ์

ภาคกลางโดยหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบน ( ) มาตรฐาน (S.D.)

 3.  การ วิ เคราะห ์ประสิทธิผลการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง โดยหาค่าเฉลี่ย  

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

 4.  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าของ 

ผู้บริหารกับประสิทธิผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

เขตภูมิศาสตร ์ภาคกลางโดยหาค ่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ์  

(correlation analysis)

 5. การวิเคราะห์ภาวะผู้น�าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อระดับ

ประสิทธิผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์

ภาคกลาง โดยการวิเคราะห์การถดถอย (multiple regression 

analysis : stepwise)

 6. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพ การด�าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏโดยใช้เกณฑ์ ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 9 องค์ประกอบของบุคลากรสาย

สนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง

สรุปผลการวิจัย
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารตามทศันะ

ของบุคลากรสายสนับสนุนที่ส่งผลต่อประสิทธิผล การบริหารงาน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์ ภาคกลาง พบว่า 

กลุม่ตวัอย่างมจี�านวนทัง้สิน้ 320 คน จ�าแนกตามสถานทีท่�างานส่วน

ใหญ่ท�างานมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ จ�านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 รองลงมาคือ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ�านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 

24.06 มหาวทิยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณ ีจ�านวน 63 คน คดิเป็น ร้อย

ละ 19.69 มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ีจ�านวน 51 คน คดิเป็นร้อย

ละ 15.94 และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ�านวน 49 

คน คิดเป็นร้อยละ 15.31

  จ�าแนกตามสังกัด ส่วนใหญ่สังกัดส�านักงานอธิการบดี

จ�านวน 68 คน คดิเป็นร้อยละ 21.25 รองลงมาคอื ส�านกัวิทยบรกิาร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ จ�านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 13.44 

คณะครศุาสตร์ จ�านวน 37 คน คดิเป็นร้อยละ 11.56 คณะวทิยาการ

จัดการ จ�านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 9.06 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ จ�านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 ส�านักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน จ�านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 7.19  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ�านวน 19 คน คิดเป็น  

ร้อยละ 5.94 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ�านวน 18 คน คิดเป็น

ร้อยละ 5.63 สถาบันวิจัยและพัฒนา จ�านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 

4.38 ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น จ�านวน 9 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 2.81 และอื่นๆ จ�านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 11.56

  จ�าแนกตามวุฒิเพศ ส่วนใหญ่เพศหญิง จ�านวน 245 คน 

คิดเป็นร้อยละ 63.97 และเพศชาย จ�านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 

23.44

  จ�าแนกตามต�าแหน่งปัจจุบนั ส่วนใหญ่ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่

บรหิารงานทัว่ไป จ�านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 39.38 นกัวชิาการ

ศึกษา จ�านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 นักวิชาการเงิน 

และบัญชีจ�านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 7.19 บรรณารักษ์ และ 

นักวิชาการพัสดุ มีจ�านวนเท่ากัน จ�านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 

6.25 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนจ�านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 

1.88 และอื่นๆ จ�านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 11.56

  จ�าแนกตามระดับการศึกษา ส่วนใหญ่ปริญญาตร ี 

จ�านวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 83.44 ปริญญาโท จ�านวน 42 คน 

คิดเป็นร้อยละ 13.13 และต�่ากว่าปริญญาตรี จ�านวน 11 คน  

คิดเป็นร้อยละ 3.44

  จ�าแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่  

1-5 ปี จ�านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 39.69 6-10 ปี จ�านวน 103 

คน คิดเป็นร้อยละ 32.19 มากกว่า 10 ปี จ�านวน 83 คน คิดเป็น

ร้อยละ 25.94 และน้อยกว่า 1 ปี จ�านวน 7 คน คดิเป็นร้อยละ 2.19

 2.  ภาวะผู้น�าของผู้บริหารตามทัศนะของบุคลากรสาย

สนับสนุน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง โดย 

ภาพรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านโดย

เรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�าดับแรก ได้แก่ ด้าน

การเข้าสังคมได้ดี รองลงมา คือ ด้านการมีความคิดริเริ่ม และด้าน

ความโปร่งใส ตามล�าดับเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า

  1) ด้านการมีความคิดริเริ่ม โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมาก

ไปหาน้อย 3 ล�าดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารริเริ่มโครงการหรือแผนงาน

ใหม่ๆ ของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ผู้บริหาร

ให้บุคลากรท�างานตามแผนและโครงการที่ก�าหนดไว้ และผู้บริหาร

เป็นผู้เอาใจใส่ในการศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ  

อยู่เสมอส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ได้แก่ ผู้บริหารสามารถแก้

ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างฉับไวและเหมาะสม
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  2) ด้านการรู้จักปรับปรุงแก้ไข โดยรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมาก

ไปหาน้อย 3 ล�าดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารกระตุ้นให้บุคลากรพัฒนา

และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานอยู่เสมอ รองลงมา คือ ผู้บริหาร 

ส่งเสรมิให้ผูร่้วมงานได้รบัความก้าวหน้า โดยการส่งเข้าประชมุอบรม

สัมมนาและศึกษาต่อ และผู ้บริหารให้ก�าลังใจแก่บุคลากรเมื่อ

บุคลากรปฏิบัติงาน ได้ส�าเร็จหรือดีขึ้นกว่าเดิม ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ีย

น้อยที่สุด ได้แก่ ผู้บริหารพยายามหาทางปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรม 

ที่ไม่พึงปรารถนาของผู้ร่วมงาน 

  3)  ด้านการให้การยอมรับนับถือ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่

ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามล�าดับค่าเฉล่ียจาก

มากไปหาน้อย 3 ล�าดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารยอมรับและแสดงความ

ยินดีกับบุคลากรท่ีประสบความส�าเร็จในการปฏิบัติงาน รองลงมา 

คือ ผู้บริหารมอบหมายงานให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานตามความรู้

ความสามารถและผูบ้รหิารยอมรับฟังความคดิเหน็ของผูร่้วมงานใน

การปฏิบตังิาน ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ได้แก่ ผูบ้รหิารพยายาม

หาทางปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาของผู้ร่วมงาน 

  4)  ด้านการให้ความช่วยเหลือ โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมาก

ไปหาน้อย 3 ล�าดบัแรก ได้แก่ ผูบ้รหิารช่วยเหลอืผูร่้วมงานแก้ปัญหา

ทั้งด้านการปฏิบัติงานและเรื่องส่วนตัว ตามก�าลังความสามารถ 

รองลงมา คอื ผูบ้รหิารจัดหาสิง่อ�านวยความสะดวกในการท�างานให้ 

ผู ้ร่วมงานอย่างเหมาะสม และผู้บริหารช่วยเหลือให้ค�าแนะน�า 

แก่บุคลากรในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากัน 

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ได้แก่ ผู้บริหารจัดสวัสดิการต่างๆ 

ให้ผู้ร่วมงานด้วยความเอาใจใส่ตามความเหมาะสม

  5)  ด้านการโน้มน้าวจติใจ โดยรวมมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบั

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป 

หาน้อย 3 ล�าดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารใช้ภาษาพูด ได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสมกับฐานะและระดับผู้ฟัง รองลงมา คือ ผู้บริหารสามารถ

สื่อสารโน้มน้าวจิตใจให้ผู ้ร่วมงานและบุคลากรในชุมชนร่วมมือ

ร่วมใจกันพัฒนาการจัดการศึกษาและผู้บริหารสามารถสื่อสารให้

บุคลากรร่วมมือกันปฏิบัติงานให้ส�าเร็จตามเป้าหมาย ส่วนข้อที่มี 

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ผู้บริหารสามารถโน้มน้าวจิตใจตลอดจน

ศรทัธาความเชือ่มัน่แก่ผูร่้วมงานด้วยค�าพูดและการกระท�าอยูเ่สมอ

  6)  ด้านการประสานงาน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา

น้อย 3 ล�าดบัแรก ได้แก่ ผูบ้รหิารมกีารกระตุน้ให้ผูร่้วมงานได้ปฏิบตัิ

งานในหน้าที่อย่างถูกต้อง ตามบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

ตน รองลงมา คือ ผู้บริหารสามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 

ได้อย่างเหมาะสม และผู้บริหารสามารถถ่ายทอดความคิดเห็น 

ของตนเองในทีป่ระชมุ ให้ผูอ้ืน่ทราบได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ส่วนข้อ 

ที่มีค ่าเฉล่ียน้อยที่ สุด ได้แก่ ผู ้บริหารจัดโอกาสให้บุคลากร  

พบปะสังสรรค์กันนอกเวลาเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

  7)  ด้านการเข้าสงัคมได้ด ีโดยรวมมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบั

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา

น้อย 3 ล�าดบัแรก ได้แก่ ผูบ้รหิารร่วมกจิกรรมในสงัคมได้ ท้ังภายใน

และภายนอกสถานศึกษา และผู้บริหารมีความสุภาพอ่อนโยน และ

มอีธัยาศยัดต่ีอบคุคลทัว่ไป มค่ีาเฉลีย่เท่ากนั รองลงมา คอื ผูบ้รหิาร

แสดงความเป็นมติรทีด่ต่ีอบคุลากรทกุคน และผู้บรหิารมจีติใจมัน่คง 

แน่วแน่ในการบริหารงานในสถานศึกษา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด ได้แก่ ผู้บริหารมีความเที่ยงธรรมและเป็นบุคคลที่เชื่อถือได้ 

  8)  ด้านการมีความรับผิดชอบ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมาก

ไปหาน้อย 3 ล�าดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารปฏิบัติงานตรงต่อเวลา  

เต็มเวลาราชการ) รองลงมา คือ ผู้บริหารมีการก�าหนดนโยบายและ

เป้าหมายในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ไม่ซ�้าซ้อน และผู้บริหารน�า

โครงการ หรือกิจกรรมที่เสนอต่อบุคคลทั่วไปไปสู่การปฏิบัติ 

อย่างเป็นรูปธรรม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ผู้บริหารจัด

โครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน 

  9)  ด้านการมส่ีวนร่วม โดยรวมมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 

3 ล�าดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารรับฟัง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

จากบุคคลภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการด�าเนินงานโครงการหรือ

กิจกรรมต่างๆ รองลงมา คือ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคคลท่ัวไปมี

ส่วนร่วมในการด�าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ และผู้บริหารจัด

ให้มีการประชุมเพ่ือให้บุคลากรแสดงประชามติหรือแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นร่วมกัน ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ได้แก่ ผู้บริหาร

เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมในการเสนอข้อมูลเพื่อการ 

ตัดสินใจ 

  10) ด้านความโปร่งใส โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน ระดับ

มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามล�าดับค่าเฉล่ียจากมากไป 

หาน้อย 3 ล�าดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารมีการบริหารงานด้วยความ

โปร่งใส และตรวจสอบได้ รองลงมาคือ ผู้บริหาร มีการจัดประชุม

ช้ีแจงการด�าเนินงานด้านต่างๆ อย่างเปิดเผยให้บุคลากรได้ทราบ 

และผูบ้รหิารจัดให้มกีารประชมุ วางแผนการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ

อย่างเป็นระบบ ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุด ได้แก่ ผู้บริหารสามารถช้ีแจง กรณีมีการร้องเรียน หรือ 

ข้อพิพาทเกิดขึ้น 
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 3. ประสิทธิผลการบริหารงาน โดยภาพรวมและ รายด้าน

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดย เรียงตามล�าดับ 

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�าดับแรก ได้แก่ ด้านการท�านุบ�ารุง

ศิลปวัฒนธรรม รองลงมา คือ ด้านปรัชญา พันธกิจ วัตถุประสงค์ 

และแผนด�าเนินการ และด้านการเรียนการสอน ส่วนด้านที่มี 

ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ได้แก่ด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาเม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า

  1) ด ้านปรัชญา พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผน 

ด�าเนินการ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตาม

ล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 3 ล�าดับแรก ได้แก่ การจดัท�าแผน 

ด�าเนินการ ครอบคลุมพันธกิจทั้ง 4 ด้าน คือ การเรียนการสอน  

การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 

รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยมีปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ

แผนการด�าเนินการท่ีชัดเจน และมหาวิทยาลัยมีการจัดท�าแผน

กลยทุธ์ แผนด�าเนนิการเพือ่บรรลปุรัชญา ปณธิาน และวตัถุประสงค์ 

ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ได้แก่ บคุลากรมส่ีวนร่วมในการก�าหนด

แผนด�าเนนิการ และมกีารก�าหนดตวับ่งชีเ้พือ่วดัความส�าเรจ็ของการ

ด�าเนินงานตามแผนการด�าเนินการ 

  2)  ด้านการเรยีนการสอน อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณา

เป็นรายข้อโดยเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมาก ไปหาน้อย 3 ล�าดับ

แรก ได้แก่ มหาวทิยาลยัจดัโครงการหรอืกจิกรรมทีส่นบัสนนุพฒันา

หลักสูตรและการเรียนการสอน รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยมี 

นโยบายจดัการเรียนการสอน ใช้กระบวนการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รียนเป็น

ส�าคญั และมหาวิทยาลยัให้ความส�าคญัด้านคณุภาพบณัฑติ ส่วนข้อ

ทีม่ค่ีาเฉล่ียน้อยทีส่ดุ ได้แก่ มหาวทิยาลยัมกีารส่งเสรมิสนบัสนนุการ

พัฒนาบุคลากร 

  3) ด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา อยู่ในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา

น้อย 3 ล�าดับแรก ได้แก่ มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพื่อ

พฒันานกัศกึษาทีค่รบถ้วนและสอดคล้องกับคณุลกัษณะของบณัฑิต

ที่พึงประสงค์รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยมีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษา

ส�าหรับนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม และมหาวิทยาลัยมีการส�ารวจ

ความต้องการของนักศึกษาในการจัดกิจกรรม ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย

น้อยท่ีสุด ได ้แก่ มหาวิทยาลัยมีการจัดบริการแก่นักศึกษา  

และศิษย์เก่า ที่ครอบคลุมในทุกประเด็น 

  4) ด้านการวิจัย อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น 

รายข้อโดยเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�าดับแรก 

ได้แก่ มหาวทิยาลยัมีการพฒันาระบบและกลไกในการสนบัสนนุการ

ผลิตงานวิจัย รองลงมา คือ มหาวิทยาลัย มีระบบบริหารจัดการ

ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย และมหาวิทยาลัยมีกลไกให้บุคลากรของ

มหาวทิยาลยัเอาใจใส่ผลงานวจิยัเผยแพร่อย่างกว้างขวาง ส่วนข้อที่

มค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ได้แก่ มหาวทิยาลยัจดัสรรงบประมาณสนบัสนนุ

งานวิจัยอย่างเพียงพอและทั่วถึง 

  5) ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม อยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมาก  

ไปหาน้อย 3 ล�าดับแรก ได้แก่ มหาวิทยาลัยมีบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคม รองลงมา คือ 

มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความส�าเร็จของการบูรณาการ 

งานบริการทางวิชาการแก่สังคม การเรียน การสอน และการวิจัย 

และมหาวิทยาลัยมีการจัดให้ค�าปรึกษา การอบรม หรือสัมมนา

วชิาการเพือ่สงัคม ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ได้แก่ มหาวทิยาลยั

มีแหล่งหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการ

ยอมรับ 

  6) ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา

น้อย 3 ล�าดับแรก ได้แก่ มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม

หรือโครงการเก่ียวกับการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม รองลงมา คือ 

มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรม และมหาวิทยาลัยส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน

การด�าเนินงานท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด ได้แก่ มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการ

เพือ่ส่งเสรมิภูมปัิญญาท้องถิน่ และมหาวทิยาลยัส่งเสรมิให้มีการจดั

กิจกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน

  7) ด้านการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป 

หาน้อย 3 ล�าดับแรก ได้แก่ มหาวิทยาลัยมีการน�าระบบบริหาร 

ความเส่ียงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา รองลงมา คือ 

มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

และประสิทธิภาพทรัพยากรบุคคล และมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้

บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 

เท่ากัน และมหาวิทยาลัยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัย ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มหาวิทยาลัยเปิด

โอกาสให้บคุลากรของมหาวทิยาลยัได้รับรางวลัผลงานทางวชิาการ

หรือวิชาชีพ 

  8)  ด้านการเงินและงบประมาณ อยู ่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป 

หาน้อย 3 ล�าดบัแรก ได้แก่ ผูม้หาวทิยาลัยมแีผนกลยทุธ์ทางการเงนิ 

ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมีการ

จัดการทรัพยากรด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการ
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วางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยมีงบประมาณประจ�าปี

ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจ การพัฒนา

มหาวิทยาลัยและบุคลากร และมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ

เพื่อติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมายและน�าข้อมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนการตัดสินใจ มีค่าเฉล่ีย 

เท่ากัน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ได้แก่ มหาวิทยาลัยมี หน่วย

ตรวจสอบภายในและภายนอก ท�าหน้าท่ีตรวจติดตามการใช้เงิน 

ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด 

  9)  ด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ อยู ่ใน 

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามล�าดับค่าเฉล่ีย 

จากมากไปหาน้อย 3 ล�าดับแรก ได้แก่ มหาวิทยาลัยก�าหนดให้ม ี

คณะกรรมการในด้านระบบและกลไกลการประกันคุณภาพ ท้ังใน

ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะและระดับสาขาวิชาท่ีชัดเจน 

รองลงมา คอื มหาวทิยาลยัมกีารบรหิารจดัการระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ท�าให้มีการผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพ ที่เกิดประโยชน์สูงสุดและตรงกับความต้องการของสังคม

และประเทศ และมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพอย่างต่อเน่ืองเพื่อเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากลและ 

มคีวามเป็นเลศิทางวิชาการ และมหาวิทยาลยัมข้ีอมลู ทีถ่กูต้องและ

เป็นระบบในการก�าหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการ 

การศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ 

มหาวทิยาลยัมรีะบบและกลไกการ ประกนัคณุภาพ มรีะบบงานทีด่ี 

มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร มีทิศทางการ

จัดการศึกษาที่ชัดเจนตามมาตรฐานกลางที่ก�าหนด 

 4. ความสัมพันธ ์ระหว่างภาวะผู ้น�าของผู ้บริหารกับ

ประสิทธิผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์

ภาคกลาง โดยรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวก ในระดับสูง อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

  เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้น�าของ 

ผู้บริหารกับประสิทธิผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง รายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กันอยู่ใน 

ระดับสูง 9 ด้าน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 เรียงตาม

ล�าดับ คือ ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร ด้านการมีความรับผิดชอบ  

รองลงมา คือ ด้านการมีความคิดริเริ่ม ด้านการรู้จักปรับปรุงแก้ไข 

ด้านการให้การยอมรับนับถือ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านความโปร่งใส 

ด้านการประสานงาน ด้านการเข้าสังคมได้ดี ด้านการโน้มน้าวจิตใจ 

และมคีวามสมัพนัธ์กนัอยูใ่นระดบัปานกลาง 1 ด้าน คอื ด้านการให้

ความช่วยเหลือ 

 5. ภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารทีส่่งผลต่อประสทิธผิลการบรหิาร

งานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์ ภาคกลาง พบว่า  

โดยรวมมี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีความรับผิดชอบ ด้านการรู้จัก

ปรับปรุงแก้ไข ด้านการมีความคิดริเริ่ม ด้านการประสานงาน และ

ด้านความโปร่งใส ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

อภิปรายผล
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้น�าของผู้บริหาร

ตามทัศนะของบุคลากรสายสนับสนุนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ

บรหิารงานของมหาวิทยาลยัราชภัฏ เขตภมูศิาสตร์ภาคกลาง ผูว้จิยั

ได้น�ามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัย ดังนี้

 1. ภาวะผู ้น�าของผู ้บริหารตามทัศนะของบุคลากร  

สายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย 

ได้แก่ ภาวะผู้น�าของผู้บริหารด้านการเข้าสังคมได้ดี ภาวะผู้น�าของ

ผู้บริหารด้านการมีความคิดริเริ่ม ภาวะผู้น�าของผู้บริหารด้านความ

โปร่งใส ภาวะผู้น�าของผู้บริหารด้านการมีส่วนร่วม ภาวะผู้น�าของ 

ผู้บริหารด้านการให้การยอมรับนับถือ ภาวะผู้น�าของผู้บริหารด้าน

การประสานงาน ภาวะผู้น�าของผู้บริหารด้านการโน้มน้าวจิตใจ 

ภาวะผู้น�าของผู้บริหารด้านการมีความรับผิดชอบภาวะผู้น�าของ 

ผู้บริหารด้านการให้ความช่วยเหลือ ตามล�าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ 

เซอร์จิโอวันนี (Sergiovanni, 1990, p.19) กล่าวไว้ว่า ภาวะผู้น�า

เป็นส่วนส�าคัญเพื่อด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง

กระตุน้ให้มคีวามตระหลักถงึเป้าหมายหลักของสถาบนั อนัจะน�ามา

ซึ่งคุณภาพและประสิทธิภาพของการบริหาร สอดคล้องกับผลการ

วิจัยของ บุศราภรณ์ แสงทอง (2550, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องการ

ศึกษาภาวะผู้น�าของผู้บริหารโรงเรียนในอ�าเภอปลวกแดง สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 พบว่าภาวะผู้น�าของ 

ผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 7 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

รายด้าน พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกด้าน โดยเรยีงล�าดบัในแต่ละด้าน

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรกได้ดังนี้ คือ ด้านการเข้า

สังคมได้ดี ด้านการมีความคิดริเริ่ม และด้านการประสานงาน  

ตามล�าดับ 

 2. ประสทิธผิลการบรหิารงานของมหาวทิยาลยัราชภัฏ เขต

ภูมิศาสตร ์ภาคกลาง ใช ้หลักการประกันคุณภาพภายใน 9 

องค์ประกอบ ตามเกณฑ์ของส�านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ได้แก่ 1) ปรัชญา พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนการด�าเนินการ  

2) การเรียนการสอน 3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 4) การวิจัย 



120          วารสารราชนครินทร์ กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

5) การบริการวิชาการแก่สังคม 6) การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม  

7) การบริหารและการจัดการ 8) การเงินและงบประมาณ 9) ระบบ

และกลไกการประกันคุณภาพ ประสิทธิผลในภาพรวมอยู ่ใน 

ระดบัมาก แยกออกเป็นรายด้าน ดงันี ้การท�านบุ�ารงุศลิปวัฒนธรรม 

ปรัชญา พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนการด�าเนินการ การเรียน

การสอน ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การเงินและ 

งบประมาณ การบรหิารและการจดัการ การบรกิารวิชาการแก่สังคม 

การวจิยั กจิกรรมการพฒันานกัศกึษา มปีระสทิธผิลอยูใ่นระดบัมาก 

สอดคล้องกับที่ อาคม อึ่งพวง (2551, หน้า 13) กล่าวว่าความมี

ประสิทธผิล หมายถงึ ความสามารถในการด�าเนนิงานด้านต่างๆ ของ

โรงเรยีนจนเกดิผลลพัธ์ ทีท่�าให้บรรลตุามวตัถุประสงค์และเป้าหมาย

ที่ได้ก�าหนดไว้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ 

 3.  ความสัมพันธ ์ระหว่างภาวะผู ้น�าของผู ้บริหารกับ

ประสิทธิผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์

ภาคกลาง ผลการศึกษาความสัมพันธ์ภาวะผู้น�าของผู้บริหารกับ

ประสิทธิผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์

ภาคกลาง พบว่าภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์

ทางบวกกับประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร ์

ภาคกลาง โดยรวม มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก ด้านที่มากที่สุด

ได้แก่ ด้านการ มีความคิดริเริ่ม รองลงมา ได้แก่ ด้านการมีความรับ

ผิดชอบ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกกรดา ผลสูงเนิน 

(2549, บทคัดย่อ) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลในการจัดการ

ศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนเอกชน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษา จังหวัดสมุทรปราการเขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น�าอยู่

ในระดบัมาก ประสิทธผิลของโรงเรยีนอยูใ่นระดบัมากและภาวะผูน้�า

ของผูบ้ริหารสถานศกึษามคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธผิลในการจัดการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

 4. ภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารทีส่่งผลต่อประสทิธผิลการบรหิาร

งานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์ ภาคกลาง โดยรวมมี  

5 ด้าน ได้แก่ ด้านการมคีวามรบัผดิชอบ ด้านการรูจ้กัปรบัปรงุแก้ไข 

ด้านการมคีวามคดิรเิริม่ ด้านการประสานงาน และด้านความโปร่งใส 

ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

ทั้งนี้เป็นเพราะในการบริหารงานผู้น�าจะต้องมีพฤติกรรม ด้านการ 

มคีวามรบัผดิชอบ ผูน้�าหรอืผู้บงัคบับญัชามคีวามปรารถนาอยา่งยิง่

ที่จะให้ทุกคนในหน่วยงานมีพฤติกรรมร่วมกัน หรือพฤติกรรมกลุ่ม 

แต่การที่กลุ่มคนจะมีพฤติกรรมร่วมกันได้น้ัน ส่วนหน่ึงขึ้นอยู่กับ

ความสามารถของผูน้�า ทีจ่ะต้องพยายามเปล่ียนแปลงหรอืเป็นตวัน�า

ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อน�าไปสู่การมีพฤติกรรมกลุ่ม  

โดยผู้น�าจะต้องให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งน้ีเพื่อ

ให้ผูใ้ต้บังคบับญัชาเหล่านัน้เปลีย่นแปลงทศันคต ิและพฤติกรรมส่วน

บุคคลให้ไปในทางเดียวกัน แล้วในที่สุดก็จะเกิดพฤติกรรมกลุ่มขึ้น 

ฉะนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ผู้น�าเป็นแบบอย่างของผู้ใต้บังคับบัญชาใน

ด้านการแสดงพฤตกิรรมด้วย และเมือ่พฤตกิรรมของกลุม่เป็นเช่นใด 

พฤติกรรมขององค์การ หรือพฤติกรรมของหน่วยงานก็จะเป็น 

เช่นนั้น สอดคล้องกับ นพพงษ์ บุญจิตราดุล (2534, หน้า 78) กล่าว

สนับสนุนแนวคิดของกริฟฟิทส์ ไว้ดังนี้ การมีความคิดริเริ่ม ผู้น�าใน

ฐานะผูม้คีวามคดิรเิริม่ หมายถงึ นกับริหารการศกึษาทีด่มีกัจะแสดง

พฤติกรรมในด้านการริเริ่มงานใหม่ๆ ขึ้น และมักจะมีแผนงานที่จัด

ระเบยีบขัน้ตอนไว้เป็นอย่างด ีผู้น�ามกัจะเป็นคนท�างานหนกัอยูเ่สมอ 

เพื่อให้งานที่เขาริเริ่มใหม่ๆ เหล่านั้นบรรลุผลส�าเร็จ ความสุขจะเกิด

ขึ้นเมื่อท�างานใหม่ๆ ของตนประสบความส�าเร็จจนบางครั้งก็ลืม

ความเหน็ดเหนื่อยเพราะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนทางใจ  

ด้านการรู้จักปรับปรุง ผู้บริหารที่มีบทบาทและให้ความส�าคัญกับ 

การส่งเสริมให้บุคลากร มีความก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าท่ี  

มีความสามารถในการ ให้ข ้อเสนอแนะและแนะน�าแนวทาง 

การแก้ปัญหาที่ดีให้แก่บุคลากรและจัดให้องค์การเป็นองค์การแห่ง

การเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของงานให้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะจากข้อค้นพบของผู ้วิจัยเพื่อการน�า 

ผลการวิจัยไปใช้

  1)  จากการศึกษาพบว่า ภาวะผู้น�าของผู้บริหารของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง โดยภาพรวมและ 

รายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการให้ความช่วยเหลือ ดังนั้นเพื่อให้การ

บริหารจัดการของผู ้บริหารสถานศึกษา สามารถตอบสนอง 

ความต้องการของผู้ร่วมงานได้ทุกคนนั้น ผู้บริหารควรจะเอาใจใส่

ดูแลทุกข์สุขของผู้ร่วมงานอย่างทั่วถึงแก้ปัญหาท้ังด้านการปฏิบัติ

งาน และเรื่องส่วนตัวตามก�าลังความสามารถ แสดงออกถึงความ

ห่วงใยเมื่อผู้ร่วมงานประสบปัญหาหรือมีความเดือดร้อน ช่วยเหลือ

ให้ค�าแนะน�าแก่บคุลากรในการพฒันางานให้มปีระสิทธิภาพ รวมถึง

จัดหาสิ่งอ�านวยความสะดวก สวัสดิการต่างๆ ให้ผู้ร่วมงานอย่าง

เหมาะสม เพื่อให้การบริหารงาน ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมาย

อย่างมีประสิทธิภาพ

  2) จากการศึกษาพบว่า ประสิทธิผลการบริหารงาน  

โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านกิจกรรมการพัฒนา 
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นักศึกษา ดังนั้นผู ้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความส�าคัญกับ 

นักศึกษาและศิษย์เก่าโดยส�ารวจความต้องการของนักศึกษา 

ในด้านกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้ครบถ้วนและสอดคล้องกับ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ให้ครบคลุม ทุกกิจกรรมรวมทั้งด้านแนะแนว

การประกอบอาชีพและจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างเหมาะสม

  3)  จากการศึกษาพบว่า ภาวะผู ้น�าของผู ้บริหารกับ

ประสิทธิผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์

ภาคกลาง โดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก 

ยกเว้นด้านการให้ความช่วยเหลือ มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับ 

ปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารที่มี ภาวะผู้น�าควรพัฒนาตนเองในแต่ละ

ด้านให้อยู ่ในระดับสูงอย่างต่อเน่ืองโดยเน้นด้านการให้ความ 

ช่วยเหลอื หมัน่ตรวจสอบพฤตกิรรมตนเอง สงัเกตตนเองและน�าผล

มาปรับปรุงพัฒนาตนเองให้ดียิ่งข้ึน และควรเข้ารับการฝึกอบรม

สมรรถนะของผู้บริหาร หรือและเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับผู้บริหาร

สถานศึกษาด้วยกนัอย่างสม�า่เสมอ ซึง่จะส่งผลถึงประสทิธภิาพและ

ประสทิธผิลในการจดัการศกึษาให้บรรลเุป้าหมายและวตัถปุระสงค์

ต่อไป

  4)  ผู้บริหารควรให้ความสนใจและส�าคัญต่อพฤติกรรม 

ด้านการมีความรับผิดชอบ ด้านการรู้จักปรับปรุงแก้ไข ด้านการมี

ความคิดริเริ่ม ด้านการประสานงานและด้านความโปร่งใสเพราะ

ปัจจยัข้างต้นจะส่งผลต่อประสทิธผิลการบรหิารงานขอมหาวทิยาลัย

ราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์ภาคกลางให้มีประสิทธิภาพและประสบ 

ผลส�าเร็จ

 2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

   1)  พฤติกรรมการบริหารที่ท�าให้เกิดประสิทธิผลใน 

การด�าเนนิงานของผูบ้รหิารจะประสบความส�าเรจ็มากน้อยเพยีงใด 

น่าจะมีปัจจัยเกื้อหนุนที่ส�าคัญอีกประการหนึ่ง คือ ขวัญและก�าลัง

ใจของผู้ใต้บังคับบัญชา เพราะจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง

ใหม่ๆ อยูต่ลอดเวลา และกระทบโดยตรงกบัภาวะผูน้�าของผูบ้รหิาร 

ซึง่อาจส่งผลให้เกดิความท้อแท้ในการท�างานได้ ดงันัน้ในการท�าวจิยั

ครั้งต่อไปควรศึกษาเรื่อง ปัจจัยเก้ือหนุนท่ีท�าให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์ภาคกลางเกิดขวัญและ 

ก�าลังใจในการท�างาน

  2)  ควรท�าการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับภาวะผู ้น�า 

ของผู้บริหารที่ท�าให้เกิดประสิทธิผลการบริหารงานของผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง

  3)  ควรท�าการศึกษาในเรื่องเดียวกันนี้ ในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏทั่วประเทศ ซ่ึงจะได้น�าผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลในการ

วางแผนพัฒนาผู้บริหารและพัฒนาการบรหิารมหาวิทยาลัยราชภฏั 

ต่อไป
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