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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพ่ือ	1)	ศกึษาระดบัปจัจยัภาวะผูน้ำาทีม่อีทิธพิลตอ่ประสทิธผิลการ

ปฏิบัติงานของคณบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	 2)	 พัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องของ
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นของปัจจัยภาวะผู้นำาที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	และ	3)	สร้างข้อเสนอเชิงนโยบาย	เพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงานของ
คณบดี	 กลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์	 คณบดี	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและอธิการบดี	 จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลทั้ง	 9	 แห่ง	 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย	 ประกอบด้วย	 ตัวแปรเหตุ	 ได้แก่	 ภูมิหลังของ
คณบดี	สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง	คุณลักษณะของคณบดีและพฤติกรรมผู้นำาของคณบดี	ตัวแปรผล	ได้แก่	
ประสทิธผิลการปฏิบตังิานของคณบดี	เครือ่งมอืการวจิยั	ประกอบดว้ย	แบบสอบถามทีม่ผีลการวเิคราะห์
ความเชื่อมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค	 (Cronbach’s	 Alpha	 Coefficient)	 ในภาพ
รวม	มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.987	ส่วนค่าความเชื่อมั่นแต่ละด้านอยู่ระหว่าง	0.706	ถึง	0.966	ใช้
สำาหรับสอบถามอาจารย์	คณบดี	จำานวน	840	คน	และ	80	คน	ตามลำาดับ	กลุ่มตัวอย่างอาจารย์	ใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น	 โดยใช้มหาวิทยาลัยเป็นช้ันภูมิ	 คำานวณตามสัดส่วนของประชากรแต่ละ
ชั้น	 (Proportional	Stratified	Random	Sampling)	ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างง่าย	 โดยการจับสลากและ
แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างใช้สัมภาษณ์อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 จำานวน	 18	 คน	
สำาหรับคณบดี	อธิการบดี	และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	ใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง	ผลศึกษา	พบว่า	
1)	ปัจจัยภาวะผู้นำาอยู่ในระดับมากทุกด้าน	2)	คุณลักษณะของคณบดีและพฤติกรรมผู้นำาของคณบดีมี
อิทธิผลทางตรงต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดีด้วยค่าอิทธิพลทางตรง	0.39	และ	0.50	ตาม
ลำาดบั	สว่นสถานการณท์ีเ่กีย่วขอ้งมอีทิธพิลทางออ้มตอ่ประสทิธผิลการปฏบิตังิานของคณบด	ีโดยสง่ผา่น
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คุณลักษณะของคณบดีและพฤติกรรมผู้นำาของคณบดีมีค่าอิทธิพลทางอ้อม	เท่ากับ	0.71	การวิเคราะห์
อิทธิพลรวม	พบว่าอิทธิพลรวมทางตรงและทางอ้อมที่มีค่าอิทธิพลรวม	 เท่ากับ	0.89	และ	0.71	ตาม
ลำาดับ	3)	อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมีความคิดเห็นสอดคล้องกับร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย
ในส่วนของการทบทวนข้อบังคับ	ประกาศในการสรรหาคณบดี	สนับสนุนและส่งเสริมให้มีลักษณะความ
เปน็ผูน้ำา	มวีสิยัทศันแ์ละมคีวามซือ่สตัย	์ดา้นพฤตกิรรมผูน้ำาคณบดตีอ้งเปน็ทีร่กัและศรทัธาของบคุลากร	
กำาหนดนโยบายชัดเจน	ส่งเสริมการทำางานเป็นทีมและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคลากร

คำาสำาคัญ:	 ปัจจัยภาวะผู้นำา,	ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

Abstract
The	objectives	of	 this	 research	study	are	 to:	1)	examine	 the	effect	of	 leadership	

factors	on	work	effectiveness	of	dean’s	in	Rajamangala	University	of	Technology	2)	develop	
and	to	investigate	the	consistency	of	a	structural	relationships	between	leadership	factors	
and	 work	 effectiveness	 of	 Dean’s	 in	 Rajamangala	 University	 of	 Technology	 3)	 develop	
the	recommended	the	policy	to	improve	dean’s	work	effectiveness.	The	samples	used	in	 
this	 study	 are	 lecturers,	 deans,	 vice	 presidents	 in	 academic	 affairs	 and	 presidents.	 
The	 independent	 variables	 in	 this	 study	 consist	 of	 dean’s	 personal	 background,	 other	 
related	 situations,	 dean’s	 characteristics,	 and	 dean’s	 behaviors	 while	 the	 dependent	 
variable	is	dean’s	work	effectiveness.	The	questionnaire	survey	was	applied	as	a	research	 
instruments.	 The	 reliability	 of	 the	 questionnaire	 items	were	 tested	 by	 Cronbach’s	 Alpha	 
Coefficient	with	overall	value	of	0.987	and	the	value	of	each	construct	ranging	between	
0.706-0.966.	The	respondents	in	this	study	consist	of	840	of	lecturers	and	80	deans	of	9	
Rajamangala	University	of	Technology	selected	by	Proportional	Stratified	Random	Sampling	
and	using	population	as	samples.	 In	addition,	the	content	of	semi-structure	questionnaire	
used	 in	 this	study	was	verified	by	18	of	 the	university	presidents	and	vice	presidents	 in	
academic	affairs.

The	statistical	results	of	this	study	indicate	that:	1)	All	leadership	factors	are	in	high	
level.	2)	Work	effectiveness	of	the	deans	in	Rajamangala	University	of	Technology	was	directly	
affected	by	dean’s	behaviors	and	dean’s	characteristics	at	the	strength	of	0.50	and	0.39	 
consecutively.	 The	work	effectiveness	was	 indirectly	 affected	by	 related	situations	at	 the	
strength	 of	 0.71.	 The	 total	 effects	 of	 dean’s	 behaviors	 and	 dean’s	 characteristics	 were	
0.89	and	0.71	consecutively.	3)	The	interview	results	indicated	that	the	presidents	and	vice	 
presidents	are	agreed	with	the	draft	of	policy’s	suggestions	 in	the	part	of	regulations	on	
dean’s	selection	should	be	reviewed.	Dean’s	leadership	and	vision	should	also	be	supported	
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and	promoted.	Lastly,	regarding	dean’s	behavior,	the	dean	should	be	loved	and	trusted	by	
all	subordinates.	Finally,	management	policy	should	be	clear	and	enhance	teamwork	environ-
ment	and	create	positive	relationships	among	all	employees.
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บทนำา 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ	
ตัง้แตว่นัที	่18	มกราคม	2548	ทำาใหม้หาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล	 ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
การบริหารภายในเพื่อให้สอดคล้องกับพันธ
กิจและภารกิจใหม่ของมหาวิทยาลัย	 ส่วน
หนึ่งของการเปลี่ยนแปลงจาก	 “สถาบัน”	 เป็น	
“มหาวิทยาลัย	 ทำาให้ต้องพยายามปรับปรุง
มาตรฐาน	เพื่อให้สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัย
ที่มีอยู่เดิม	 (มหาวิทยาลัยขอนแก่น	มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	 ฯลฯ)	 รวมถึงมหาวิทยาลัย	 “ใหม่”	
อยา่งมหาวทิยาลยัราชภฏัต่างๆ	ทีจ่ดัต้ังขึน้ในเวลา
ใกล้เคียงกัน	 ปัจจัยสำาคัญที่จะทำาให้มหาวิทยาลัย
ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ	 คือการมีระบบ
การบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ	 อาจารย์
เป็นนักวิชาการที่มีศักยภาพ	ตลอดจนบรรยากาศ
องค์กรมีความเป็นชุมชนวิชาการ	ดังนั้น	ผู้บริหาร
หรอืผูน้ำาในมหาวิทยาลยั	จำาเปน็ต้องมกีารวางแผน
และกำาหนดนโยบาย	 เพ่ือนำาพาองค์กรไปสู่เป้า
หมายที่วางไว้	 ทั้งนี้	 การบริหารจัดการ	 การ
ผลิตบัณฑิต	 และการพัฒนาบุคคลกร	 ย่อมต้อง
ใช้ความเป็นผู้นำาที่มีประสิทธิภาพ	 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคณะวิชาซึ่งถือเป็นแกนหลักสำาคัญทาง
วิชาการ	ดังนั้น	 “คณบดี”	 ในฐานะที่เป็นผู้บริหาร
สูงสุดในระดับคณะวิชา	 จึงต้องมีความรู้	 และ
ความสามารถเฉพาะตัว	 ต้องมีคุณสมบัติด้าน
ภูมิหลัง	 คุณลักษณะเฉพาะของความเป็นผู้นำาที่

โดดเด่นเป็นที่ยอมรับในกลุ่มอาจารย์	 ตลอดจนมี
พฤติกรรมความเป็นผู้นำาที่เหมาะสม	 นอกจากนี้	
ควรคำานงึถงึสถานการณท์ีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภายในและ
ภายนอกคณะวิชาด้วย	 จึงจะนำาพาคณะวิชาไปสู่
เป้าหมายของความสำาเร็จในงานตามที่กำาหนดไว้	

จากงานวิจัยในอดีตพบว่า	 การจัดการ
ของภาควิชาต่างๆ	 ทางด้านวิชาการอยู่ในมือของ
คณบดเีปน็สว่นมาก	(Austin	et	al.,	1997)	คณบดี
จึงจำาเป็นต้องมีวิสัยทัศน์	มองอนาคต	สรรหาทาง
เลือกที่หลากหลาย	 กำาหนดวิธีดำาเนินการและ
สร้างแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อผลักดันให้คณะวิชา
เป็นไปตามแผนที่วางไว้	 รวมไปถึงจะต้องแสดง
บทบาทของตนเองให้เหมาะสมกับท่ีสังคมคาด
หวัง	 เป็นผู้นำาสู่การเปลี่ยนแปลง	คอยเอื้ออำานวย
ความสะดวกในคณะวิชา	 ทั้งในด้านการบริหาร
หลักสูตร	 การดำาเนินการตามหลักสูตร	 เป็นผู้
สอนคนหนึ่งในคณะวิชา	 เป็นพี่เลี้ยง	 เป็นผู้ให้คำา
ปรึกษาแก่คณาจารย์	 นักศึกษา	 ทำาการวิจัยเพื่อ
สร้างสรรค์ความรู้ใหม่	 เขียนตำาราและเป็นผู้สร้าง
ชุมชนวิชาการตลอดจนสร้างบรรยากาศให้คณะ
เป็นองค์กรการเรียนรู้ร่วมกัน	(Hines,	1992)	ซึ่ง
การจะนำาหลกัการและนโยบายไปสูค่วามสำาเรจ็ได้
นัน้	คณบดจีะตอ้งม	ี“ภาวะผูน้ำา”	นอกจากนี	้ชวลติ	
หมืน่นชุ	(2535)	ไดท้ำาการศกึษาอทิธพิลของภาวะ
ผู้นำาของคณบดีที่มีต่อประสิทธิผลของการบริหาร
งานวชิาการในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน	โดยไดใ้ห้
ขอ้เสนอแนะวา่	ควรมกีารศกึษาอทิธพิลของภาวะ
ผูน้ำาของคณบดใีนสถาบนัอดุมศกึษาของรฐัทีม่ตีอ่
ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ	 ซึ่งเป็น
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สถาบันที่มีการพัฒนาการในทุกด้านมามาก	 และ
ยาวนานกว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	อีกทั้งยังมี
ข้อมูลและกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่าด้วย

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น	 ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาปัจจัยภาวะผู้นำาที่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิ ผลการปฏิ บั ติ งานของคณบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	 โดยจะทำาการ
ศึกษาท้ังอิทธิพลทางตรงและอทิธพิลทางออ้มของ
ภาวะผู้นำาทีมี่ต่อประสทิธผิลการปฏบิตังิานคณบด	ี
ซึ่งเชื่อว่าหากคณบดีมีภาวะผู้นำาที่ดีและเหมาะสม
จะส่งผลทำาให้เกิดประสิทธิผลการปฏิบัติงานท่ี
ดี	 สามารถนำาพาคณะวิชาไปสู่เป้าหมายที่วางไว้	
และนำาพามหาวิทยาลัยก้าวสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการต่อไปได้

วัตถุประสงค์ 
1 . 	 เพื่ อศึ กษาปัจจั ยภาวะผู้ นำ าที่ มี

อิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

2.	 เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความ
สอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นของ
ปัจจัยภาวะผู้นำาที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล

3.	 เพื่อสร้างข้อเสนอเชิงนโยบาย	 เพ่ือ
การพฒันาการปฏบิตังิานของคณบดีมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล

กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาแนวคิด	 ทฤษฎี	 และงานวิจัย

ที่ เ ก่ียวข้องกับภาวะผู้นำาและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติ	 สรุปได้ว่า	 ปัจจัยภาวะผู้นำาที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี	ดังนี้	

1.	 ด้านภูมิหลังของคณบดี	 มีตัวแปร
สังเกตได้	 5	 ตัว	 ได้แก่	 อายุ	 วุฒิการศึกษา	
ประสบการณ์การสอนและการวิจัย	ประสบการณ์
การบริหาร	และตำาแหน่งทางวิชาการ

2.	ด้านสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง	มีตัวแปร
สังเกตได้	 4	ตัว	 ได้แก่	 โครงสร้างของงาน	ความ
พร้อมของคณะ	 การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับ
สูง	และเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอื่น

3.	ด้านคุณลักษณะของคณบดี	มีตัวแปร
สังเกตได้	 4	 ตัว	 ได้แก่	 คุณลักษณะด้านสติ
ปัญญา	 คุณลักษณะด้านความสามารถเชิงทักษะ	
คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ	และคุณลักษณะด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม

4.	 ด้านพฤติกรรมผู้นำาของคณบดี	 มี
ตัวแปรสังเกตได้	5	ตัว	ได้แก่	พฤติกรรมผู้นำาแบบ
บารมีอำานาจ	 พฤติกรรมผู้นำาแบบเน้นการมีส่วน
ร่วม	พฤติกรรมผู้นำาการเปลี่ยนแปลง	พฤติกรรม
ผู้นำาแบบเน้นการสร้างงาน	 และพฤติกรรมแบบ
เน้นการสร้างความสัมพันธ์	

5.	ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี	
มีตัวแปรสังเกตได้	 3	 ตัว	 ได้แก่	 ความสำาเร็จของ
งาน	ความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน	และการพัฒนา
บุคลากร	

โดยมีสมมุติฐานการวิจัย	ดังนี้

1.	 ภูมิหลังของคณบดี	 และสถานการณ์
ที่เก่ียวข้องมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณลักษณะของ
คณบด	ีพฤตกิรรมผู้นำาของคณบด	ีและประสทิธผิล
การปฏิบัติงานของคณบดี	และมีอิทธิพลทางอ้อม
ผ่านคุณลักษณะของคณบดี	 และพฤติกรรมผู้นำา
ของคณบดีไปยังประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
คณบดี

2.	 คุณลักษณะของคณบดีมีอิทธิพลทาง
ตรงตอ่พฤตกิรรมผูน้ำาของคณบด	ีและประสทิธผิล
การปฏิบัติงานของคณบดี	และมีอิทธิพลทางอ้อม
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ผ่านพฤติกรรมผู้นำาของคณบดี	 ไปยังประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของคณบดี	

3.	 พฤติกรรมผู้นำาของคณบดีมีอิทธิพล
ทางตรงต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี	

4.	โมเดลเชิงสาเหตขุองปจัจยัภาวะผูน้ำาที่
มอีทิธพิลตอ่ประสทิธผิลการปฏบิติังานของคณบดี
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

วิธีการวิจัย

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล	แบ่งเป็น	2	ขั้น
ตอน

ขั้นตอนที่	1	การศึกษาปัจจัยภาวะผู้นำาที่
มอีทิธพิลตอ่ประสทิธผิลการปฏบิติังานของคณบด	ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

1.1	 กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 อาจารย์สังกัด
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลทัง้	9	แหง่จำานวน	
840	คน	โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิตาม
สัดส่วน	 (Proportionate	 Stratified	 Random	
Sampling)

1.2	ตัวแปรการวิจัย	แบ่งเป็น	2	ตัวแปร
หลัก	คือ	1.	ตัวแปรสาเหตุ	ประกอบด้วย	ตัวแปร
แฝงภายนอก	 (ด้านภูมิหลังของคณบดี	 และด้าน
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง)	 และตัวแปรแฝงภายใน	
(ด้านคุณลักษณะของคณบดี	 และด้านพฤติกรรม
ผู้นำาของคณบดี)	 2.	 ตัวแปรผล	 คือ	 ประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของคณบดี	

1.3	เครือ่งมอืการวจิยั	เปน็แบบสอบถาม
ใช้สำาหรับอาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลทั้ง	9	แห่ง	 เป็นแบบวัดมาตราส่วนของ
ลิเคิร์ทสเกล	(Likert	Scale)	ประมาณค่า	5	ระดับ	
คือ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	และน้อยที่สุด	
จากนั้นทดสอบค่าความเชื่อมั่น	(reliability)	ได้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค	 (Cronbach’s	
Alpha	Coefficient)	ในภาพรวม	เท่ากับ	0.987

ขัน้ตอนที	่2	ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพ่ือการ

พัฒนาการปฏิบัติงานของคณบดี	 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล

2.1	 การศึกษาความคิดเห็นของคณบดี
ตอ่ปจัจยัภาวะผูน้ำาทีม่อีทิธพิลตอ่ประสทิธผิลการ
ปฏิบัติงาน

- 	 กลุ่มตั วอย่ าง	 คือ	 คณบดีสั งกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง	 9	 แห่ง	
จำานวน	80	คน	

-	 ตัวแปรการวิจัย	 คือ	 ความคิดเห็นของ
คณบดีที่มีต่อปัจจัยภาวะผู้นำาที่มี อิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดีอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม

-	 เครื่องมือการวิจัย	 เป็นแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของคณบดีที่มีต่อปัจจัยภาวะผู้นำาที่
มอีทิธพิลตอ่ประสทิธผิลการปฏบิตังิานของคณบด	ี
โดยใช้แบบสอบถามชุดเดียวกับของอาจารย์

2.2	 การสร้างข้อเสนอเชิงนโยบาย	 เพื่อ
พัฒนาการปฏิบัติงานของคณบดี	 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล

-	 กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 อธิการบดี	 และ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	 สังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลทั้ง	9	แห่ง	จำานวน	18	คน	

-	 ตัวแปรการวิจัย	 คือ	 ร่างข้อเสนอเชิง
นโยบาย	เพือ่การพฒันาการปฏบิตังิานของคณบด	ี
โดยนำาตัวแปรปัจจัยภาวะผู้นำาที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดีอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม	
และความคิดเห็นของคณบดีที่มีต่อปัจจัยภาวะ
ผูน้ำาทีม่อีทิธพิลตอ่ประสทิธผิลการปฏบิตังิานของ
คณบด	ี(วโิรจน	์สารรตันะ,	2550)	นำารา่งขอ้เสนอ
เชิงนโยบายไปสัมภาษณ์เชิงลึกอธิการบดีและรอง
อธกิารบดฝีา่ยวิชาการ	เพือ่ตรวจสอบความเหมาะ
สมและความเปน็ไปไดข้องรา่งขอ้เสนอเชงินโยบาย
ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง	 (Semi-Structure	
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Interview)	ชนิดปลายเปิด	

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล	เป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง	 โดยการคำานวณ
ค่าความถี่ 	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน	ค่าสัมประสทิธิส์หสมัพันธอ์ย่างงา่ยของ
เพียร์สัน	 และการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความ
สอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นของ
ปัจจัยภาวะผู้นำาที่มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม
ต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี	 โดยใช้
โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ	

ผลการวิจัย 
1.	 ผลการศึกษาปัจจัยภาวะผู้นำาที่มี

อิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี	
พบว่า	 ความคิดเห็นของอาจารย์เกี่ยวกับปัจจัย
ภาวะผู้นำาอยู่ในระดับมากทุกด้าน	 (มีค่าระหว่าง	
3.51–4.50)	เมื่อพิจารณารายด้านค่าเฉลี่ยสูงสุด	
คือ	คุณลักษณะของคณบดี	( 	=	4.25,	S.D.	=	
0.73)	รองลงมา	คอื	พฤตกิรรมผูน้ำาของคณบด	ี(  
=	4.14,	S.D.	=	0.68)	ภมูหิลงัของคณบด	ี( 	=	
4.13,	S.D.	=	0.60)	และสถานการณท์ีเ่กีย่วขอ้ง	
( 	=	3.99,	S.D.	=	0.76)	ตามลำาดับ	สำาหรับ
ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดีอยู่ในระดับมาก	( 	=	4.02,	S.D.	=	
0.66)	ดังตารางที่	1	

ตารางที่ 1	 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของอาจารย์

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  S.D.
ปัจจัยภาวะผู้นำา

	1.	คุณลักษณะของคณบดี 4.25 0.73

	2.	พฤติกรรมผู้นำาของคณบดี 4.14 0.68

	3.	ภูมิหลังของคณบดี 4.13 0.60

	4.	สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง 3.99 0.76

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี 4.02 0.66

2.	ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของ
รปูแบบความสมัพันธเ์ชิงเสน้ของปจัจยัภาวะผูน้ำาที่
มอีทิธพิลตอ่ประสทิธผิลการปฏบิติังานของคณบดี

2.1	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน	 เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดล	 การ
วัดตัวแปรแฝง	 พบว่า	 ตัวแปรภูมิหลังของคณบดี	
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง	 คุณลักษณะของคณบดี
และพฤติกรรมผู้นำาของคณบดี	 มีค่าน้ำาหนักองค์
ประกอบ	 ระหว่าง	 0.45–0.77	 ซึ่งมีค่ามากกว่า	

0.4	(Nunnally	and	Berstein,	1994)	แสดงว่า
ตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวมีน้ำาหนักองค์ประกอบอยู่
ในระดบัทีย่อมรบัไดต้ามเกณฑก์ารพจิารณาความ
สอดคล้อง

2.2	 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรปัจจัยภาวะผู้นำากับประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของคณบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล	พบว่า	ภูมิหลังของคณบดี	สถานการณ์
ที่เกี่ยวข้อง	 คุณลักษณะของคณบดี	 พฤติกรรม
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ผู้นำาของคณบดมีคีวามสมัพันธก์บัประสทิธผิลการ
ปฏิบัติงานของคณบดีระดับปานกลางในทิศทาง
เดียวกัน	 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง	

0.3–0.7	 มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 ดัง
ตารางที่	2

ตารางที่ 2	 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหตุกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

X1 X2 Ya Yb Yc

X1

X2 .399**

Ya .355** .766**

Yb .363** .760** .894**

Yc .337** .742** .732** .790**

**	มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01

2.3	ผลการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของ
ปัจจัยภาวะผู้นำาที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิ-ผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดี

	 2.3.1	ผลการวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิ์
เส้นทางและสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ของแบบ
จำาลองความสัมพันธ์ตามสมมติฐาน	 และแบบ
จำาลองความสัมพันธ์ตามข้อมูลเชิงประจักษ์	 พบ
ว่า	 มีสัมประสิทธิ์เส้นทางที่มีนัยสำาคัญทางสถิติที่

ระดับ	0.05	จำานวน	7	เส้นทาง	และ	6	เส้นทาง	
ตามลำาดับ	เมื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบ
จำาลองความสัมพันธ์ตามสมมติฐานและความ
สมัพนัธต์ามขอ้มลูเชงิประจกัษ	์พบวา่	แบบจำาลอง
ความสัมพันธ์ตามสมมติฐานยังไม่สอดคล้องกับ
แบบจำาลองความสัมพันธ์ตามข้อมูลเชิงประจักษ์	
ดังตารางที่	3

ตารางที่ 3	 ผลการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของแบบจำาลองความสมัพนัธต์ามสมมตฐิานกบัแบบจำาลอง
ความสัมพันธ์เต็มรูปแบบ	

ค่า	R2
FM

ของแบบจำาลองความ
สัมพันธ์เชิงประจักษ์

ค่า	R2
OM

ของแบบจำาลองความสัมพันธ์
ตามสมมติฐาน

ดัชนีความสอดคล้อง
(Q)

W

0.973 0.976 1.125 98.58*

*	มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
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	 2.3.2	ผลการวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิ์
เส้นทางระหว่างความสัมพันธ์ตามสมมติฐานกับ
ความสัมพันธ์ตามข้อมูลเชิงประจักษ์	 พบว่า	 เส้น
ทางทีม่นัียสำาคญัทางสถติทิกุเสน้ทางไมป่รากฏใน
ความสัมพันธ์ตามสมมติฐาน	3	 เส้นทาง	จึงต้อง
เพิ่มเส้นทางความสัมพันธ์เข้าไปในแบบจำาลอง
ความสัมพันธ์ใหม่	 เมื่อวิเคราะห์ความสอดคล้อง

ของแบบจำาลองความสัมพันธ์ใหม่กับแบบจำาลอง
ความสัมพันธ์ตามข้อมูลเชิงประจักษ์	 พบว่าแบบ
จำาลองความสมัพนัธใ์หมม่คีวามสอดคลอ้งกบัแบบ
จำาลองความสัมพันธ์ตามข้อมูลเชิงประจักษ์	 และ
แบบจำาลองความสมัพนัธต์ามสมมตฐิาน	ม	ี5	เสน้
ทาง	มีอิทธิพลทางบวกทุกเส้นทาง	ดังตารางที่	4	
และภาพที่	1	

ตารางที่ 4	 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบจำาลองความสัมพันธ์ใหม่กับข้อมูลเชิงประจักษ์	

ค่า	R2
FM

ของแบบจำาลองความสัมพันธ์

เชิงประจักษ์

ค่า	R2
OM

ของแบบจำาลองความสัมพันธ์

ตามสมมติฐาน

ดัชนีความสอดคล้อง

(Q)
W

0.973 0.973 1 0*

**	มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

ภาพที่	1	แบบจำาลองและค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางความสัมพันธ์ใหม่

ภูมิหลัง
ของคณบดี	(X

1
)

คุณลักษณะ
ของคณบดี	(Ya)

ประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของคณบดี	(Yc)

พฤติกรรม
ผู้นำา	ของคณบดี	(Yb)

สถานการณ์ที่
เกี่ยวข้อง	(X

2
)

P
y4
=	0.50

P
y3
=	0.39

P
ya,yb

=	0.78

P
yb,	x2

=	0.15

P
ya,	x2

=	0.81
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2.4	 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้นำาที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	พบว่า	

	 2.4.1	ภูมิหลังของคณบดี	(X
1
)	ไม่มี

อิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของคณบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล	

	 2.4.2	 สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง	 (X
2
)	

มีอิทธิพลทางตรงต่อคุณลักษณะของคณบดี	
พฤติกรรมผู้นำาของคณบดีด้วยค่า	0.81	และ	0.15	
ตามลำาดับ	และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผล
การปฏบิตังิานของคณบดี	โดยสง่ผา่นคณุลกัษณะ
ของคณบดีและพฤติกรรมผู้นำาของคณบดี	ดังนี้

	 X2	→ Ya	→ Yc	 	

	 =	(0.81)(0.39)	=	0.316

	 X2	→ Yb	→ Yc	 	

	 =	(0.15)(0.50)	=	0.075

	 X2	→ Ya	→ Yb	→ Yc	
	 =	(0.81)(0.78)(0.50)	=	0.316

	 อิทธิพลรวม	=	0.707

	 2.4.3	คณุลกัษณะของคณบด	ี(Ya)	มี
อทิธพิลทางตรงตอ่ประสทิธผิลการปฏบิตังิานของ
คณบดี	และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดี	 โดยส่งผ่านพฤติกรรมผู้นำา
ของคณบดี	ดังนี้

	 Ya	→ Yc	
	 =	0.39

	 Ya	→ Yb	→ Yc	
	 =	(0.78)(0.05)	=	0.39

	 อิทธิพลรวม	=	0.78

	 2.4.4	 พฤติกรรมผู้นำาของคณบดีมี
อทิธพิลทางตรงตอ่ประสทิธผิลการปฏบิตังิานของ
คณบดีด้วยค่า	0.50

ตารางที่ 5	 ผลวเิคราะหอ์ทิธพิลรวมของตวัแปรพยากรณท์ีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิลการปฏบิตังิานของคณบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตัวแปร
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี

อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม อิทธิพลรวม

ภูมิหลังของคณบดี - - -

สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง - 0.316
0.316
0.075

0.710

คุณลักษณะของคณบดี 0.390 0.390 0.780

พฤติกรรมผู้นำาของคณบดี 0.500 - 0.500
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3.	การสรา้งขอ้เสนอเชิงนโยบาย	และเพ่ือ
การพฒันาการปฏิบติังานของคณบดี	มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล	 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากขัน้ตอนที	่1	และ	2	ผูว้จิยันำาผลทัง้อทิธพิลทาง
ตรงและอิทธิพลทางอ้อมมาจัดทำาร่างข้อเสนอเชิง
นโยบาย	สามารถสรุปข้อเสนอเชิงนโยบายได้ดังนี้

-	 ด้านคุณลักษณะของคณบดี	 ได้แก่	 1.	
ทบทวนข้อบังคับ/ประกาศเกี่ยวกับการสรรหา
คณบดี	 เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ	
และ	2.	พัฒนาคณบดีให้มีวิสัยทัศน์ในการบริหาร
จัดการการศึกษาที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง	
มีความคล่องตัวในการทำางานร่วมกับบุคลากรใน
คณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เป็นต้น

-	ดา้นพฤตกิรรมผูน้ำาของคณบดี	ได้แก	่1.	
คณบดีสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนา
งาน	 เป็นที่รักและศรัทธาของบุคลากร	 และ	 2.	
คณบดีส่งเสริมการทำางานเป็นทีม	 ให้บุคลากรใน
คณะ	 มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในงานของคณะ	
และร่วมมือพัฒนาคณะ	เป็นต้น

อภิปรายผล
ผู้วิจัยนำาผลการวิจัยมาอภิปรายตาม

วัตถุประสงค์และสมมติฐาน	ดังนี้

1 . 	 ปั จ จั ย ภ า ว ะ ผู้ นำ า ที่ มี อิ ท ธิ พ ล
ต่อประสิทธิ ผลการปฏิ บั ติ งานของคณบดี 	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	 พบว่า	 ปัจจัย
ภาวะผู้นำาที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติ
งานของคณบดีอยู่ในระดับมาก	 เพราะผู้บริหาร
ของคณะต้องมีความรู้	 ความสามารถ	 มีปฏิภาณ
ไหวพริบ	มีบุคลิกภาพดี	และมีคุณลักษณะเฉพาะ
ตัว	 เป็นที่ยอมรับของกลุ่มอาจารย์	มีพฤติกรรมที่
เหมาะสม	และตอ้งคำานงึถงึสถานการณท์ีเ่กีย่วขอ้ง
ทัง้ภายในและภายนอก	ซึง่สอดคลอ้งกบั	จรณุ	ีเกา้
เอี้ยน	(2553)	พบว่า	องค์ประกอบภาวะผู้นำาที่ส่ง

ตอ่พฤตกิรรมการบรหิารของคณบด	ีมหาวทิยาลยั
ราชภฏัในระดบัมาก	การบรหิารจดัการคณะใหเ้กดิ
ประสทิธผิลนัน้	คณบดจีะตอ้งมปีจัจยัตา่งๆ	ทีเ่ปน็
ตัวช่วยเสริมให้คณบดีมีภาวะผู้นำา	 เช่นเดียวกับ
ชวลิต	หมื่นนุช	(2535)	พบว่า	ภาวะผู้นำาแบบมุ่ง
งาน	และภาวะผูน้ำาแบบมุง่สมัพนัธข์องคณบดเีปน็
ปัจจัยสำาคัญต่อประสิทธิผลของงานวิชาการคณะ

2 . 	 พัฒนาและตรวจสอบรู ปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงเส้นของปัจจัยภาวะผู้นำาที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	พบว่า	รูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงเส้นของปัจจัยภาวะผู้นำาที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	 การวิเคราะห์
ความสอดคล้อง	 พบว่า	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลทาง
ตรงมากที่สุด	คือ	พฤติกรรมผู้นำาของคณบดี	และ
คุณลักษณะของคณบดี	 เพราะการบริหารจัดการ
ให้เกิดประสิทธิผลนั้น	ผู้นำาจะต้องมีความรู้	ความ
สามารถ	 มี	 ส่วนปฏิภาณไหวพริบ	 สามารถแก้
ปัญหาได้	 มีบุคลิกภาพที่ดีและมีพฤติกรรมผู้นำา
ที่จะสามารถนำาพาองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์	
ส่วนสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องมีอิทธิพลทางอ้อม
ผ่านคุณลักษณะของคณบดี	 และผ่านพฤติกรรม
ผู้นำาของคณบดีไปยังประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดี	 เนื่องจากสถานการณ์ที่เก่ียวข้องเป็น
บริบทที่อยู่ภายใต้เง่ือนไขข้อบังคับของหน่วยงาน	
ไมว่า่จะเปน็ดา้นโครงสรา้งขององคก์ร	ความพรอ้ม
ของคณะ	และการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง	
ฉะนั้นการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์	
ต้องอาศัยคุณลักษณะของคณบดีและพฤติกรรม
ผู้นำาของคณบดี	 ในขณะเดียวกันคุณลักษณะของ
คณบดีมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านพฤติกรรมผู้นำาของ
คณบดไีปยงัประสทิธผิลการปฏบิตังิานของคณบด	ี
ส่วนภูมิหลังของคณบดีไม่มีอิทธิพลทั้งทางตรง
และทางอ้อมต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
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คณบดี	เนื่องจากภูมิหลังของคณบดีประกอบด้วย	
เพศ	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์การ
สอน	การวจิยั	การบรหิารและตำาแหนง่ทางวชิาการ	
ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าตัวแปรเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของ
คุณลักษณะของคณบดี

2.1	 ปัจจัยภาวะผู้นำาที่มีอิทธิพลทาง
ตรงต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี	 คือ	
พฤติกรรมผู้นำาของคณบดี	 และคุณลักษณะของ
คณบด	ีซ่ึงสอดคลอ้งกบัเกยีรตกิำาจร	กศุล	(2543)	
พบว่า	 คุณลักษณะ	 พฤติกรรมผู้นำาของคณบดีมี
อิทธิพลสูงต่อการบริหารงานคณบดี	 หัวใจสำาคัญ
ของการทำางานให้ประสบสำาเร็จนั้น	 ผู้นำาต้องมี
การพัฒนาตนเอง	 เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ
ในการบริหารจัดการ	 คณะให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น	 สอดคล้องกับBass	 &	 Stogdill	 (1990)	
เสนอคุณลักษณะของผู้นำาที่ประสบความสำาเร็จ
ว่าผู้นำาควรมีคุณลักษณะทางด้านความสามารถ	
ด้านบุคลิกภาพ	 ด้านสติปัญญา	 และมีคุณธรรม
จริยธรรม	ส่วนพฤติกรรมการผู้นำาของคณบดี	พบ
ว่า	 บุคลากรในคณะมีความต้องการคณบดีที่มี
พฤติกรรมผู้นำาแบบเน้นการสร้างความสัมพันธ์
แบบมสีว่นรว่ม	และผูน้ำาการเปลีย่นแปลงมาก	เช่น
เดียวกับ	Reddin	(1970)	ที่กล่าวถึง	พฤติกรรม
ภาวะผูน้ำาแบบมุง่งาน	คือ	ผูน้ำาท่ีมุง่ทำางานให้สำาเร็จ
ด้วยความพยายามของตนเอง	 ผู้ร่วมงานและผู้ใต้
บงัคบับญัชา	โดยกำาหนดโครงสรา้ง	บทบาท	หนา้ที	่
และกิจกรรมของแต่ละบุคคล	 ภาวะผู้นำาแบบมุ่ง
สัมพันธ์	 คือ	 คณบดีหรือผู้นำาให้มีความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริหาร	ผู้ร่วมงาน	และผู้ใต้บังคับบัญชา	
โดยการรับฟัง	การให้กำาลังใจ	การกระตุ้น	และให้
ทุกคนปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่	 ภาวะผู้นำาแบบ
มุ่งเกณฑ์	คือ	คณบดีหรือผู้บริหารที่มุ่งทั้งงานและ
ความสัมพันธ์	 แต่จะคำานึงถึงเฉพาะในเรื่องของ
กฎเกณฑ์	 ภาวะผู้นำาแบบมุ่งการประสาน	 คณบดี
หรือผู้นำาที่ให้ความสำาคัญกับการติดต่อ	 ประสาน

งาน	 การพูดคุย	 ทั้งภายในและภายนอกองค์การ	
สำาหรับพฤติกรรมผู้นำาแบบมีส่วนร่วม	 คณบดีส่ง
เสริมการทำางานเป็นทีม	 ใช้หลักการมีส่วนร่วม	
ปรึกษาหารือกับบุคลากรในคณะ	 สนับสนุนให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในงานของ
คณะ	และร่วมพัฒนาคณะในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของคณะ	และ	Hersey–Blanchard	(1966)	พบ
ว่า	 ผู้นำาแบบมีส่วนร่วมนี้จะมุ่งสนับสนุน	 แนะนำา	
พัฒนาทักษะการปฏิบัติ	 และการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน	 จูงใจผู้ปฏิบัติงาน	 โดยการให้มีส่วนร่วม
แบ่งปันความคิด	 และให้โอกาสในการตัดสินใจ	
ส่วนพฤติกรรมผู้นำาการเปลี่ยนแปลงนั้น	 คณบดี
บริหารงานด้วยความเชื่อมั่น	กล้าแสดงออก	และ
กล้าเผชิญความจริง	สนับสนุนให้บุคลากรในคณะ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพตามความรู้ความ
สามารถ	และทกัษะของผูร้ว่มงานแตล่ะคน	ยกยอ่ง
ชืน่ชมความสามารถในการปฏบิตังิานของบคุลากร
แต่ละคนด้วยความจริงใจ

2 .2	 สถานการณ์ ท่ี เ ก่ียว ข้อง	 และ
คุณลักษณะของคณบดีมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี	โดยส่งผ่าน
พฤตกิรรมผูน้ำาของคณบด	ีแสดงวา่	การบรหิารงาน
ของคณบดีต้องอาศัยสถานการณที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อ
ให้การบริหารงานบรรลุวัตถุประสงค์	 โดยเฉพาะ
โครงสร้างขององค์การ	ความพร้อมของคณะ	และ
การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง	สอดคล้องกับ	
ศกัดิไ์ทย	สรุกจิบวร	(2533)	พบวา่	โครงสรา้งของ
งานในคณะวิชาเป็นสภาพการณ์ในคณะที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ	 เช่นเดียว
กับ	 ชวลิต	 หมื่นนุช	 (2535)	 พบว่า	 ปัจจัยด้าน
สถานการณ์ที่เอื้อต่อการบริหารงานของคณบดี	
ประกอบด้วย	 อำานาจในตำาแหน่ง	 โครงสร้างของ
งาน	และสมัพนัธร์ะหว่างคณบดกีบัผูร้ว่มงาน	และ
ศักด์ิไทย	 สุรกิจบวร	 (2543)	 พบว่า	 โครงสร้าง
ของงานและความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าคณะ
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วิชากับผู้ใต้บังคับบัญชาจะส่งผลต่อประสิทธิผล
ในการบริหารวิชาการเฉพาะสถานการณ์ที่เอื้อต่อ
การบรหิารวชิาของหวัหนา้คณะวชิา	ขณะเดยีวกนั	
Fiedler	(1967)	เชื่อว่า	ความมีประสิทธิภาพของ
ผู้นำาข้ึนอยู่กับโครงสร้างของงาน	 บรรยากาศของ
กลุ่ม	 และอำานาจประจำาตำาแหน่งของผู้นำา	 ส่วน
คุณลักษณะของคณบดีมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี	โดยส่งผ่าน
พฤติกรรมผู้นำาของคณบดี	 แสดงว่า	 ถ้าคณบดีมี
คณุลกัษณะสว่นตวั	เช่น	สตปิญัญา	ความสามารถ
เชิงทักษะ	บุคลิกภาพ	และคุณธรรมจริยธรรม	ซึ่ง
คุณลักษณะดงักลา่วนีจ้ะเปน็ตวัแปรสำาคญัทีส่ง่ผล
ต่อพฤติกรรมผู้นำาของคณบดี	 เพราะคุณลักษณะ
เหล่านี้เป็นลักษณะที่มีอยู่ในตัวของคณบดี	 แสดง
ให้เห็นถึงความคิด	 ลักษณะประจำาทั้งทางด้าน
ร่างกาย	 และการแสดงออกของคณบดีจะทำาให้
คณบดีสามารถจัดให้บุคลากรปฏิบัติตามที่ตน
ต้องการได้	 และการสร้างบารมีนั้น	 ผู้บริหารที่
มีบารมีจะทำาให้ผู้ตามนับถือ	 เช่ือฟัง	 จงรักภักดี	
โดยผู้ตามจะเชื่อ	ความเชื่อของผู้บริหารว่าถูกต้อง	
ผู้นำาสามารถนำาความสำาเรจ็มาสูอ่งค์การได้	(Yuki:	
1998)	สอดคลอ้งกบั	Bass	(1985)	พบวา่	บารมี
เป็นคุณลักษณะพิเศษบางอย่างในตัวผู้นำาที่ทำาให้	
ผู้ตามรู้สึกสนใจ	ศรัทธา	 ให้ความเคารพ	ประทับ
ใจเมือ่อยูใ่กลช้ดิ	นยิมชมชอบ	และคลอ้ยตาม	การ
ที่ผู้บริหาร	 จะได้รับการยอมรับจากบุคลากรใน
องค์การ	 โดยบุคลากรมีความศรัทธา	 และเต็มใจ
ที่จะปฏิบัติตามนั้น	 ผู้บริหารต้องมีความรู้	 ความ
ชำานาญ	 สามารถช้ีนำาบุคลากรในคณะได้	 (นิตย์	
สัมมาพันธ์:	2546)	

3.	ศึกษาความคิดเหน็ของคณบดีเกีย่วกบั
ปจัจยัภาวะผูน้ำาทีม่อีทิธพิลทางตรงต่อประสทิธผิล
การปฏบัิติงานของคณบดี	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคล	พบว่า	 คณบดีให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยภาวะผู้นำาที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการ

ปฏบิตังิานของคณบดใีนระดบัมากทีส่ดุ	สอดคลอ้ง
ไปในทิศทางเดียวกับความคิดเห็นอาจารย์	 ซึ่ง
สอดคล้องกับ	 จรุณี	 เก้าเอี้ยน	 (2553)	 พบว่า	
คณบดใีนมหาวิทยาลยัราชภฏัมอีงคป์ระกอบภาวะ
ผู้นำาในภาพรวมในระดับมาก	 เช่นเดียวกับ	 วาโร	
เพ็งสวัสดิ์	 (2549)	พบว่า	ประสิทธิผลภาวะผู้นำา
ของผูบ้รหิารอยูใ่นระดบัมาก	สอดคลอ้งกบั	เกยีรติ
กำาจร	กุศล	(2543)	พบว่า	องค์ประกอบที่มีอิทธิ
ผลต่อภาระผู้นำาของคณบดี	สถาบันอุดมศึกษาอยู่
ในระดับมาก	คณบดีจะบริหารจัดการภายในคณะ
ให้มีประสิทธิผลนั้นจะต้องมีปัจจัยด้านต่างๆ	 ซึ่ง
ปัจจัยเหล่านี้จะปรากฏอยู่ในตัวคณบดี^

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำาผลการ

วิจัยไปใช้ 

จากผลการวิเคราะหค์วามสอดคลอ้ง	พบ
วา่	ปจัจยัดา้นสถานการณท์ีเ่กีย่วขอ้ง	คณุลกัษณะ
ของคณบดี	 และพฤติกรรมผู้นำาของคณบดีมี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดี	
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นำ าตาม
สถานการณ์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	
สามารถนำาผลการวจิยัไปใช	้ดงันี	้1.	สามารถนำาผล
การวิจยัไปใชใ้นการกำาหนดคณุสมบตัขิองผู้ทีจ่ะรบั
การสรรหาเป็นคณบดี	2.	คุณลักษณะของคณบดี
และพฤติกรรมผู้นำาของคณบดีเป็นปัจจัยที่หน่วย
งานจะต้องให้ความสำาคัญ	 3.	 คณบดีสามารถนำา
ผลด้านพฤติกรรมผู้นำาไปพัฒนาตนเองให้ความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ในคณะ	 และ	 4.	 ผู้
บรหิารมหาวทิยาลยัสามารถใชเ้ปน็แนวทางในการ
พิจารณาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณบดีได้
จากความสำาเร็จของงาน	ความพึงพอใจของผู้ร่วม
งานและการพฒันาบคุลากร	และคณบดกีส็ามารถ
นำามาใช้ในการตรวจสอบประเมินตนเองในฐานะ
ของผู้นำาคณะ	เพื่อพัฒนาคณะต่อไป
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1	 ควรทำาการวิจัยเปรียบเทียบกับมหา
วิทยาลัยอื่นๆ	 ที่จะต้ังมานานว่าต่างกันอย่างไร	
ถ้าไม่มีความแตกต่างจะเป็นการสนับสนุน	 ผล
การวิจัยให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น	หรือหากมี
ความแตกต่างจะไดท้ำาการพจิารณาหาสาเหตขุอง
ความแตกต่างต่อไป	

2.2	 ควรทำาการศึกษาภาวะผู้นำาของผู้
บริหารระดับอื่นๆ	เช่น	อธิการบดี	รองอธิการบดี	
รองคณบด	ีเพือ่จะไดอ้งคค์วามรูใ้นภาพรวม	ซึง่ผล
การวิจยัจะไดเ้ปน็แนวทาง	เพือ่ใหผู้้ทีด่ำารงตำาแหนง่	
หรอืกำาลงัจะดำารงตำาแหนง่นัน้ไดใ้ชเ้ปน็ขอ้มลู	เพือ่
วิเคราะห์ตนเอง	 และจะทำาให้องค์การมีผู้นำาที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	
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