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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปัจจัยโครงสร้างเชิงสาเหตุของภาวะผูน้ ำการเปลีย่ นแปลง
และคุณลักษณะผูน้ ำของผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานมหาวิทยาลัย
เอกชน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือบุคลากรทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง จำนวน 359 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการตรวจสอบ ความสอดคล้องของโมเดลตาม
สมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Amos version 21
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานมหาวิทยาลัย
เอกชนมากที่สุดคือปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
(λ=.913) ส่วนปัจจัยแฝงคุณลักษณะผู้นำส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานมหาวิทยาลัย
เอกชนในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมากที่สุดคือคุณลักษณะด้านความคิดสร้างสรรค์ (λ=.936)
นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า ปัจจัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับปัจจัยแฝง
คุณลักษณะผู้นำไปในทิศทางบวก (r=0.78) ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงมาก
คำสำคัญ: ปัจจัยเชิงสาเหตุ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง คุณลักษณะผู้นำ ประสิทธิผล ผู้บริหาร
		 สถานศึกษา
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Abstract
The purposes for this study of structural causal factors of changing leadership and
attribute for educational administrators which were affecting on efficiency of administration
in private university. The population for this study was 359 education staff in private
university from the sampling group. The tool for this study was questionnaire. Data analysis
was used by statistics, percentage, standard deviation and model compliance verification
based on hypothesis in order to compare the empirical data by software program Amos
version 21.
The result from this study found that the causal factor which affecting mostly on
the administration in private university was changing leadership factors in regard to the
individualism (λ=.913). For latent factor of leader features which affecting mostly on
efficiency of administration in private university under private education institutions was
creative attribute (λ=.936). Moreover, the result from this study found that changing
leadership factor which related to latent factor of leader features in the positive direction
(r=0.78) was at the high level.
Keywords: Structural Causal Factors , Changing Leadership, Leader Attribute, Efficiency,
		 Educational Administrators

บทนำ
การศึกษาถือได้ว่าเป็นหัวใจหรือปัจจัยหลักที่สำคัญในการพัฒนาประเทศเพราะการศึกษานั้นคือ
รากฐานของการพัฒนาให้เกิดความเจริญงอกงามในทุก ๆ ด้าน ซึ่งการพัฒนาประเทศให้เกิดความเจริญ
ก้าวหน้าทั้งทางด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองและความมั่นคงของประเทศ โดยจุดมุ่งหมายของการศึกษา
นั้นก็เป็นไปเพื่อพัฒนาคนให้มีความเจริญความสมดุลทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์ สังคมและสติปัญญา
เป็นผู้มองการณ์ไกลใฝ่เรียนรู้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม มีวินัย มีเหตุผล มีจิตสำนึกเป็นสาธารณะ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และรู้จักรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวชุมชนและสังคม อีกทั้งเพื่อพัฒนาคน
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบันนี้ที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ซึ่งก่อให้เกิดภาวะวิกฤตที่มากมายตามมา เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการเมือง
ปัญหายาเสพติด ปัญหาความรุนแรง ปัญหาความขัดแย้ง ปัญหาสังคมและต่าง ๆ อีกมากมาย ดังนั้น
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การที่จะแก้ไขภาวะวิกฤตและปัญหาต่าง ๆ ได้นั้นจึงจำเป็นต้องอาศัยการศึกษาที่เป็นรากฐานที่สำคัญของ
ประเทศเท่านั้น
ดังนัน้ การศึกษาจึงช่วยหล่อหลอมให้มนุษย์เป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ดงั คำกล่าวทีว่ า่ “รากฐานของตึก
คืออิฐรากฐานของชีวิตคือการศึกษา” (วัลลภ เจียรวนนท์, 2554) กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นหน่วยงาน
ของรัฐมีหน้าที่ในการพัฒนาระบบข้าราชการและพนักงานอาจารย์ทางการบริหารสำหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 17 ปี ของการพยายามปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบอีกครั้งหนึ่ง โดยผลจากการ
ประเมินการปฏิรปู การศึกษาทีผ่ า่ นมาพบว่าหลายเรือ่ งประสบผลสำเร็จ เช่น การปรับโครงสร้างหน่วยงาน
ให้มีเอกภาพมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างได้แก่ การรวบรวมทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ และ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรีเข้าเป็นกระทรวงเดียวกัน มีการจัด
ระเบียบ บริหารราชการแบบเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้มีการพัฒนาการศึกษาอย่างบูรณาการ และ
ประสานเชื่อมโยงกันโดยยึดพื้นที่เป็นศูนย์กลาง มีการจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) เป็นองค์การมหาชน เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก และรับรอง
มาตรฐานสถาบันทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา (ขวัญตา เกื้อกูลรัฐ, 2554)
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆ ของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จะส่งผลต่อความสำเร็จและ
ประสิทธิผลการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนซึ่งสามารถใช้เป็นเหตุผลเพื่อสนับสนุนคำกล่าวที่ว่า
ความสำเร็จ หรือความล้มเหลวในการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาพรวมเกิดจากความสามารถ
ด้านการบริหารจัดการของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน คุณลักษณะผู้นำ และภาวะผู้นำของ
ผู้บริหารซึ่งจะส่งผลทางบวกต่อประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ภาวดี อนันต์นาวี, 2545)
มีนักการศึกษานักวิชาการทางการบริหารหลายคนได้ศึกษาวิจัยและสรุปแนวคิดที่สอดคล้องกันไว้ดังนี้
พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาและทักษะการบริหารงานเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดในการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารดังเช่น Katz (1974) ได้กล่าวถึงผู้บริหารนั้นควรมีทักษะด้านเทคนิค (Technical Skills)
ทักษะด้านมนุษย์ (Human Skills) และทักษะด้านความคิดรวบยอด (Conceptual Skills) ทำให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้นและจะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา Hoy & Miskel (2001)
กล่าวว่าความสำเร็จในการบริหารและประสิทธิผลของสถานศึกษาจะมีมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับ
ผู้บริหารสถานศึกษาครูนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนของสังคมหรือผู้ที่มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)
ต่างมีส่วนรับผิดชอบร่วมคิดร่วมทำและร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
ของการบริหารสถานศึกษาย่อมขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษาเป็นสำคัญผลการจัดการศึกษาของสถาบัน
ใดย่อมสะท้อนถึงพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถาบันนั้น
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ดังนั้น ภาวะผู้นำหรือพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นปัจจัยหนึ่งของความ
สำเร็จหรือล้มเหลวในการบริหารสถานศึกษาทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นบุคลากรชี้นำหลักที่สำคัญ
ต่อการบริหารและการจัดการศึกษาในการนี้ผู้บริหารสถานศึกษาจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
การบริ ห ารให้ ส อดคล้ อ งกั บ การปฏิ รู ป การศึ ก ษาและจะต้ อ งมี ภ าวะผู้ น ำทั้ ง ด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
ความสามารถในการบริหารจัดการและความรู้ความเข้าใจในแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษา
(ธีระ รุณเจริญ, 2553) ผู้บริหารสถานศึกษา จึงเปรียบเสมือนหัวใจของสถานศึกษานั้น ๆ ถ้าผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ไม่มีภาวะผู้นำก็คงบรรลุวัตถุประสงค์ในการบริหารได้ยาก (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2552)
ภาวะผู้นำที่เหมาะสมกับการบริหารสถานศึกษาในปัจจุบันคือภาวะผู้นำแบบปฏิรูปและภาวะผู้นำแบบ
แลกเปลี่ยนโดยเป็นผู้นำที่มีทรรศนะกว้างไกลสามารถทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความพึงพอใจใน
การทำงานมากขึ้นและเป็นการจูงใจในการทำงานโดยการแลกเปลี่ยนเพราะการที่ผู้บริหารจะบริหาร
สถานศึกษาให้มีประสิทธิผลหรือไม่นั้นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือสมรรถภาพในการนำและการใช้ภาวะผู้นำ
ในการปรับเปลีย่ นและพัฒนาให้ดยี งิ่ ขึน้ Stewart (1985) ได้กล่าวว่า ภาวะผูน้ ำแบบ ปฏิรปู และภาวะผูน้ ำ
แบบแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา และงานวิจัยของอัมพร อิสสรารักษ์
(2548) กล่าวว่า ภาวะผูน้ ำแบบแลกเปลีย่ นสามารถทำนายประสิทธิผลของสถานศึกษา ดังนัน้ ผูบ้ ริหารจะต้อง
ปรับพฤติกรรมของตนเองให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงลักษณะของผู้ร่วมงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่มี
อิทธิพลทัง้ ทางตรงและทางอ้อมผูบ้ ริหารทีม่ ปี ระสิทธิภาพนัน้ อาจพิจารณาได้จากความมีประสิทธิผลของ
องค์การซึ่งก็คือการที่องค์การสามารถดำเนินการจนบรรลุหรือบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ (เสริมศักดิ์
วิศาลาภรณ์, 2552)
ผู้นำเป็นผู้ที่มีความสำคัญมากต่อการพัฒนาองค์การให้บรรลุประสิทธิผลและเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีดังนั้นผู้บริหารจำเป็นต้องอาศัยการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบในการบริหาร
สถานศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงเจตคติในการ
ทำงานเพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพซึ่งภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นที่นิยมมากปัจจุบัน
เพราะได้รับความพึงพอใจและมีอิทธิพลต่อผู้ตามจึงจำเป็นที่ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จะต้อง
เปลี่ยนแปลงวิธีการกระบวนการวิสัยทัศน์ในการทำงานตามทฤษฏีของ Bass &Avolio (1994) ได้กล่าว
ถึงภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงว่าได้สามารถเห็นได้จากผู้นำที่มีลักษณะที่มีการกระตุ้นให้เกิดความสนใจ
ในระหว่างผู้ร่วมงานและผู้ตามให้มองงานของเขาในแง่มุมต่าง ๆ ทำให้เกิดความตระหนักรู้เรื่องภารกิจ
(Mission) และวิสัยทัศน์ (Vision) ดังนั้นจึงควรพัฒนาผู้นำให้มีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง
ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งที่จะนำเสนอปัจจัยโครงสร้างเชิงสาเหตุของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและ
คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานมหาวิทยาลัยเอกชน
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เพื่อนำผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชนที่มีในประเทศไทยต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปัจจัยโครงสร้างเชิงสาเหตุของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและคุณลักษณะผู้นำของ
ผู้บริหารสถานศึกษาต่อประสิทธิผลของการบริหารงานมหาวิทยาลัยเอกชน
2. เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและคุณลักษณะผู้นำ
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานมหาวิทยาลัยเอกชน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. จากผลการศึ ก ษาจะได้ ปั จ จั ย โครงสร้ า งเชิ ง สาเหตุ ข องภาวะผู้ น ำการเปลี่ ย นแปลงและ
คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานมหาวิทยาลัยเอกชน
ที่จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
2. สามารถนำผลการวิจัยไปกำหนดแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรเสนอชื่อให้ดำรง
ตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนที่สังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนำไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาตนเอง ให้มีคุณลักษณะขององค์ประกอบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงอันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัย
เอกชนเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและสามารถทัดเทียมกับนานาประเทศต่อไป

การทบทวนวรรณกรรม
ความหมายของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
มีนักวิชาการหลายท่านที่ได้ให้ความหมายของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงดังเช่น ไมตรี คงนุกูล
(2553) ได้ให้ความหมาย ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงหมายถึงผู้ที่มีภาวะผู้นำในการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่แสดงว่ามีความรู้ความสามารถความรับผิดชอบเป็นผู้ที่ให้คำมั่นสัญญาอย่าง
เปิดเผยเป็นผู้ที่มีจิตใจเป็นกลางมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและบริหารเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
องค์กรอย่างสร้างสรรค์และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นผู้ริเริ่มวิสัยทัศน์มีความเชื่อในการ
เรียนรู้ของนักเรียนว่าเป็นความสำคัญสูงสุดของสถานศึกษาสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างเห็นคุณค่า
และความสัมพันธภาพที่ดีสื่อสารเป็นและให้การรับฟังอย่างทั่วถึงทำการเปลี่ยนแปลงโดยแสดงออกด้วย
พฤติกรรมเชิงรุกกล้าตัดสินใจกล้าเสี่ยงส่วน ณัชญานุช สุดชาลี (2553) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้นำ
การเปลี่ยนแปลงหมายถึงระดับพฤติกรรมของผู้บริหารที่แสดงให้เห็นในการจัดการหรือการทำงานที่เป็น
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กระบวนการเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวังเป็นผลให้
การปฏิบัติงานเกินความคาดหวังพัฒนาความสามารถและศักยภาพไปสู่ระดับที่สูงขึ้นโดยผู้บริหารแสดง
บทบาทให้ผู้ร่วมงานรู้สึกไว้วางใจตระหนักรู้ภารกิจและวิสัยทัศน์มีความจงรักภักดีและจูงใจให้ผู้ร่วมงาน
มองไกลเกินกว่าความสนใจของตนซึ่งจะนำไปสู่การบรรลุประสิทธิผลขององค์กร

ความหมายของคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหาร
ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ (2546) ได้กล่าวถึงผู้บริหารมืออาชีพจะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญคือความมี
วิสยั ทัศน์ ส่วน รุง่ แก้วแดง (2553) ได้กล่าวถึงภาพลักษณ์ผบู้ ริหารสถานศึกษาในปัจจุบนั คือ (1) เป็นผูน้ ำ
การเปลี่ยนแปลง (Change Agent) (2) เป็นคนกล้าและเปิดเผยเป็นคนที่กล้าเสี่ยงและกล้าเปิดเผย
ความจริง (3) เชื่อมั่นในผู้อื่นโดยเชื่อมั่นว่าผู้อื่นมีความสามารถ (4) ใช้คุณค่าเป็นแรงผลักดัน ผู้นำ
การเปลี่ยนแปลงจะชี้นำให้ผู้ตามตระหนักถึงคุณค่าของเป้าหมาย และสร้างแรงผลักดันในการปฏิบัติงาน
เพื่อบรรลุเป้าหมายที่มีคุณค่า (5) เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตัวเองตลอดเวลา (6) มีความสามารถ
ที่จะเผชิญกับความสลับซับซ้อน ความคลุมเครือ และความไม่แน่นอน ตลอดจนมีความสามารถใน
การเผชิญปัญหาที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ (7) เป็นผู้มองการณ์ไกลโดยมีความสามารถในการคาดการณ์ไป
ข้างหน้าทั้งในด้านโอกาสและอุปสรรคที่เกิดขึ้น สามารถที่จะทำให้เกิดความหวังและความฝันของทีม
งานกลายเป็นจริง

ความหมายของประสิทธิผลในการบริหารงานมหาวิทยาลัยเอกชน
มี นั ก การศึ ก ษาจำนวนมากทั้ ง ภายในประเทศและต่ า งประเทศได้ ใ ห้ ค วามหมายของคำว่ า
“ประสิทธิผล” ไว้ต่าง ๆ ดังนี้ ดังเช่น อาทิตย์ เอี่ยมศรี (2547 : 75) ได้สรุปเกี่ยวกับประสิทธิผลไว้ว่า
หมายถึง การที่องค์การสามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย หรือ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือผลที่เกิดขึ้น
จากการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การและมีเกณฑ์การวัดประสิทธิผล
ทั้งนี้ เกิดจากประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษาที่สามารถใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ในการที่ จ ะโน้ ม น้ า วให้ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาปฏิ บั ติ ง านให้ เ กิ ด ผลตามเป้ า หมายที่ ตั้ ง เอาไว้ ต่ อ มา สุ ด า
บุญเถื่อน (2549) ได้ให้ความหมายของประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ที่สามารถดำเนินงานทั้งทางด้านการบริหาร
และการจัดการเรียนการสอน จนทำให้นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับสูง ส่วน Bennis (1989) ได้ให้ความหมายของประสิทธิผลหมายถึง ความสามารถในการปรับตัว
เปลี่ยนแปลงพัฒนาให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และความสามารถในการประสาน
สัมพันธ์ของบุคลากรทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนเพื่อรวมพลังให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการ
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ปฏิบัติภารกิจส่วน Seashore &Yuchman (1967 : 377-395) ได้ให้ความหมายประสิทธิผลองค์การว่า
คือ ความสามารถขององค์การที่จะนำมาพัฒนาทรัพยากรที่มีจากัดและ มีคุณค่าจากสภาพแวดล้อมมาใช้
ประโยชน์เพื่อสนับสนุนการดำ เนินงานขององค์การลุล่วง อีกท่านคือ Schein (1970 : 6-7) มอง
ประสิทธิผลของระบบองค์การโดยให้ความหมายว่าประสิทธิผลขององค์การ หมายถึง สมรรถนะของ
องค์การที่จะอยู่รอดรักษาสภาพและเติบโต ไม่ว่าองค์การนั้นจะมีหน้าที่ใดต้องการทำให้ลุล่วง ต่อมา
Mott (1972 : 188) ให้ความหมายของประสิทธิผลระบบขององค์การ ในแง่ของความสามารถในการ
ผลิต ความสามารถในการปรับตัว และความสามารถในการยืดหยุ่น และ Hoy and Furguson (1985 :
117-134) ให้แนวคิดในการพิจารณาประสิทธิผลของโรงเรียนว่า คือ การที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูง
การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนต่อสภาพแวดล้อมที่มา
กระทบทั้งภายในและภายนอก และสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ครูอาจารย์ได้
กล่ า วโดยสรุ ป ได้ ว่ า คำว่ า สถานศึ ก ษา หรื อ มหาวิ ท ยาลั ย เอกชนนั้ น เป็ น องค์ ก ารทางด้ า น
การศึ ก ษา ดั ง นั้ น การให้ ค วามหมายของประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษาหรื อ มหาวิ ท ยาลั ย เอกชน จึ ง
สามารถให้ความหมายไว้ได้ดังนี้ ประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยเอกชน การบริหารงานใน 4 ด้านนี้คือ
ด้านประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ด้านความพึงพอใจในงานของบุคลากร
ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา และด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
ภายในสถานศึกษา

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
1. ตัวแปรพื้นฐานคือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ตำแหน่งที่รับผิดชอบ และประสบการณ์ในการทำงาน
2. ตัวแปรที่ศึกษาคือ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชน ได้แก่
ด้ า นการมี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี อุ ด มการณ์ ด้ า นการสร้ า งแรงบั น ดาลใจ ด้ า นการกระตุ้ น ภู มิ ปั ญ ญา และ
ด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคลและคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชน ได้แก่ คุณลักษณะ
ด้านร่างกาย คุณลักษณะด้านอารมณ์และจิตใจ คุณลักษณะด้านสังคม คุณลักษณะด้านสติปัญญา และ
คุณลักษณะด้านคุณธรรม
3. ประสิทธิผลของการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชน ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ด้านความพึงพอใจในงานของบุคลากร ด้านความสามารถในการปรับเปลีย่ น
และพัฒนาสถานศึกษาและด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา
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วิธีการดำเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเอกชน
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครในปีการศึกษา 2560 จำนวน 7 แห่งรวมทั้งสิ้น
3,500 คน (ที่มา : ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเอกชนข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน
2560)

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบเจาะจง ( Purposive sampling)โดยใช้กลุ่ม ผู้บริหาร
ระดับสูง คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ด้วยการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการเทียบตารางเครจซี่ และ
มอร์แกน (Krejcie and Morgan, 970) ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 200 คน ซึ่งเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำ ในที่นี้ผู้วิจัย
ขอใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 359 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยแต่ละคำถามมีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ประมาณค่า (Rating scale) โดยใช้วิธีของ Likert Scale (1932 อ้างถึงในกัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล, 2559)
มี 5 ระดับคือมากที่สุดมาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการรวบรวมแบบสอบถามโดยผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
จำนวน 3 ท่านเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเที่ยงตรงในเนื้อหา (Validity) โดยหาค่าดัชนีของความ
สอดคล้องกันระหว่างข้อคำถามแต่ละข้อกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence หรือ
IOC) ซึ่งแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีค่า IOC มากกว่า .50 ทุกข้อและผู้วิจัยได้ทำการการหาค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยนำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Validity) แล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับคณาอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จำนวน 30 คน แล้วนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ไปหาคุณภาพของเครื่องมือโดยวิธีการหา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha Coefficient) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
วัดตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัยโดยได้ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้เท่ากับ
0.9861 จากนั้นผู้วิจัยนำแบบสอบถามไปแจกกับกลุ่มตัวอย่างและนำแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมดมา
วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติโดยกำหนดระดับความมีนัยสำคัญ
0.05
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) โดยการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลปัจจัย
โครงสร้างเชิงสาเหตุของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลของการบริหารงานมหาวิทยาลัยเอกชนและกำหนดน้ำหนักตัวแปรย่อยที่ใช้ในการสร้าง
ตัวแปรกับข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทาง
สถิติ (AMOS version 21) เพื่อหาค่าน้ำหนักตัวแปรย่อยที่ใช้ในการสร้างตัวแปรและทำการตรวจสอบ
ความสอดคล้ อ งกลมกลื น ของโมเดลการวิ จั ย ที่ เ ป็ น ตั ว แบบเชิ ง ทฤษฎี ที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น กั บ ข้ อ มู ล เชิ ง
ประจักษ์และการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ่งถ้าผล
การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งแรกยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดผู้วิจัยต้องปรับโมเดลจนกว่าจะผ่านเกณฑ์ที่
กำหนด

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากกรอบแนวคิดของงานวิจัยที่กล่าวไว้ข้างต้นสามารถวิเคราะห์และเขียนในรูปของโมเดลที่ใช้
ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างได้ดังนี้

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
การวิเคราะห์ข้อมูลได้ทำการใช้วิธีการทดสอบโมเดลแบบใช้ค่าสังเกต (Observe Variables)
และทำการวิเคราะห์ข้อมูลดิบจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 359คนผลการทดสอบพบว่าโมเดลที่มี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีดัชนีความกลมกลืนดังตารางที่ 1 และภาพที่ 1
ตารางที่ 1 ดัชนีความกลมกลืนของโมเดลที่ปรับแล้ว (N = 359 คน)
รายการ
χ2
GFI
AGFI
PGFI
RMR
RMSEA 	

เกณฑ์การพิจารณา
<2
>0.90
>0.90
<0.50
<0.05
<0.05

ค่าสถิติในโมเดล
1.2526
0.911
0.901
.402
.021
.041

ผลการพิจารณา
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
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ภาพที่ 1 แสดงมาตรฐานการถดถอย (Standardized Regression)

สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยโครงสร้างเชิงสาเหตุของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและคุณลักษณะผู้นำ
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงาน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุ
ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของการบริ ห ารงานมหาวิ ท ยาลั ย เอกชนมากที่ สุ ด คื อ ปั จ จั ย ภาวะผู้ น ำการ
เปลี่ยนแปลงในด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (λ=.913) ส่วนปัจจัยแฝงคุณลักษณะผู้นำส่งผล
ต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของการบริ ห ารงานมหาวิ ท ยาลั ย เอกชนในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนมากที่ สุ ด คื อ
คุ ณ ลั ก ษณะด้ า นความคิ ด สร้ า งสรรค์ ( λ =.936) นอกจากนี้ ผ ลการวิ จั ย ยั ง พบว่ า ปั จ จั ย ภาวะผู้ น ำ
การเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับปัจจัยแฝงคุณลักษณะผู้นำไปในทิศทางบวก (r=0.78) ซึ่งอยู่ในระดับ
ที่สูงมาก ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 แสดงโมเดลสมการโครงสร้ า งปั จ จั ย โครงสร้ า งเชิ ง สาเหตุ ข องภาวะผู้ น ำการเปลี่ ย นแปลง
และคุ ณ ลั ก ษณะผู้ น ำของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของการบริ ห ารงาน
มหาวิทยาลัยเอกชน

อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยโครงสร้างเชิงสาเหตุของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและคุณลักษณะผู้นำ
ของผู้บริหารสถานศึกษาต่อประสิทธิผลของการบริหารงาน ผู้วิจัยมีประเด็นที่จะอภิปรายผลดังนี้
1. ภาวะผู้ น ำการเปลี่ ย นแปลงของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย เอกชนที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิผลของการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย
แฝงภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงพยากรณ์ สามารถพยากรณ์ปัจจัยเชิงสาเหตุภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชน
โดยเฉพาะในด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individual) ได้ดีที่สุด ในประเด็นผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานมีการพัฒนานาตนเองในระดับที่สูงขึ้น รองลงมาคือด้านการกระตุ้น
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การใช้ปัญญา (Activate) ในประเด็น ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเอกชนกระตุ้นความพยายามของบุคลากร
เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค์ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี และด้าน
การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirate) ซึ่งมีค่าน้ำหนักอยู่ในระดับค่อนข้างสูงทุกด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
นอกจากมิติสำคัญของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 4 มิติ คือ การใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้าง
แรงบั น ดาลใจ การกระตุ้ น การใช้ ปั ญ ญา และการคำนึ ง ถึ ง ความจำเป็ น ปั จ เจกบุ ค คล ภาวะผู้ น ำ
การเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลจะต้องมีการสร้างสื่อกลางที่มีศักยภาพระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เอกชนกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ และการใช้การกระตุ้นการใช้ปัญญา (Activate) เป็นฐานในการ
บริหารจัดการ โดยเฉพาะในเรื่องศักยภาพการสร้างสื่อกลางที่มีศักยภาพสำคัญที่สุด รองลงมาคือด้าน
การกระตุ้นการใช้ปัญญา (Activate) ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี และด้าน
การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirate) ซึ่งตรงกับแนวคิดของ Bass &Avolio (1994) ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และกระบวนการประกอบด้วย 4 มิติ คือ การใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นการใช้ปัญญา การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พัชรี พลอยเทศ (2559) ซึ่งได้ศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงอยู่ 3 แบบคือ ภาวะผู้นำ
การเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นำการแลกเปลี่ยนและภาวะผู้นำแบบปล่อยสบาย แต่ในครั้งนี้ผู้วิจัยจึงขอ
นำเสนอภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงแบบเดียวกันเท่านั้น ซึ่งมีองค์ประกอบ 4 ด้านคือ ด้านการมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นภูมิปัญญา และด้าน
การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ผลการศึกษายังพบว่า องค์ประกอบภูมิหลังของผู้บริหารหรือ
ผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์หรือมีอิทธิพลต่อความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผล
ต่อความสำเร็จในการบริหารการศึกษาประกอบด้วยอายุประสบการณ์ในการทำงานทัศนคติที่ดีต่อการ
เป็นผู้นำ วุฒิทางการศึกษาและเศรษฐานะคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพนั้นประกอบด้วยคุณลักษณะ
ทั่วไปและคุณลักษณะด้านวิชาชีพองค์ประกอบการสนับสนุนทางสังคมสิ่งที่เกิดจากบุคคลมีการติดต่อ
ปฏิสัมพันธ์กันในสังคมมีองค์ประกอบ 4 ประการคือการสนับสนุนด้านอารมณ์การสนับสนุนด้านการ
ประเมินการสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสารและการสนับสนุนด้านทรัพยากรทางการศึกษาองค์ประกอบ
การเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรเป็นการแสดงออกของผู้บริหารที่เต็มใจปฏิบัติงานเกินกว่าบทบาทหน้าที่
ทีต่ นรับผิดชอบอยูโ่ ดยไม่มใี ครบังคับโดยตรงมีความอดทนอดกลัน้ และมีความสำนึกในหน้าทีโ่ ดยทำงาน
ตามพันธกิจประกอบด้วยการให้ความช่วยเหลือความอดทนอดกลั้นและความสำนึกในหน้าที่
2. คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหาร
มหาวิทยาลัยเอกชนในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผลจากการวิจัยพบว่า ปัจจัยแฝงคุณลักษณะผู้นำของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชน สามารถพยากรณ์ปัจจัยเชิงสาเหตุคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
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เอกชนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยเฉพาะ
ในด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ได้ดีที่สุด รองลงมาคือด้านมนุษยสัมพันธ์ (Humrelate) ด้าน
การสร้างนวัตกรรมให้กับองค์กร (Innovation) และด้านความฉลาดทางอารมณ์และจิตใจ (Intelligence)
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าในยุค Thailand 4.0 บุคลากรทางการศึกษาต้องให้ผู้นำมีคุณลักษณะผู้นำในด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ซึ่งเน้นให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนควรส่งเสริมความสามารถ
ในการสร้างสิ่งใหม่ ๆ โดยอาศัยประสบการณ์เดิมและพัฒนาขึ้นเป็นความคิดใหม่ อันมีความสำคัญและ
มีคุณค่า ตลอดจนมีความจริงใจต่อบุคลากรในสถานศึกษา ควรมีการส่งเสริมให้มีการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือ เทคโนโลยีในการทำงานให้เหมาะสมตามความต้องการ รวมทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชน
เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อผู้ร่วมงานทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อรุณ รักธรรม (อ้างถึงใน ศราวุธ
กางสำโรง (2559) ได้สรุปว่า ผู้นำที่ดีควรจะประกอบด้วยลักษณะที่สำคัญดังนี้ (1) ความรู้ (Knowledge)
การเป็นผู้นำเรื่องความรู้เป็นสิ่งจำเป็นมากที่สุดเพราะจะเป็นเครื่องมือช่วยรักษาสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้
เป็นอย่างดี ดังนั้นผู้นำหรือผู้บริหารจะต้องเป็นผู้รอบรู้เพราะยิ่งรอบรู้มากฐานะแห่งความเป็นผู้นำยิ่งมี
ความมั่นคงมากยิ่งขึ้น (2) ความคิดริเริ่ม (Initiative) (3) ความกล้าหาญ (Courage) (4) ความเด็ดขาด
(Decisiveness) (5) ความแนบเนียน (Tact) (6) ความยุติธรรม (Justice) (7) ท่าทาง (Bearing)
(8) ความอดทน (Endurance) (9) ความกระตื อ รื อ ร้ น (Enthusiasm) (10) ความไม่ เ ห็ น แก่ ตั ว
(Unselfishness) (11) ความตื่นตัว (Alertness) (12) ดุลยพินิจ (Judgment) (13) ความสงบเสงี่ยม
(Humility) (14) ความเห็นอกเห็นใจ (Humanity) (15) ความจงรักภักดี (Loyalty) (16) การสังคมดี
(Sociability) คือ การมีบุคลิกภาพที่จะเข้าสังคมได้อย่างถูกต้อง (17) การบังคับใจตนเอง (Self-control)
คือ การบังคับจิตใจผ่านทางอารมณ์ ซึ่งรับมาจากประสาททั้ง 5 ได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส
เพื่อมิให้แสดงออก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิพนธ์ กินนาวงศ์ (อ้างถึงใน ประคอง รัศมีแก้ว,
2556) ได้สรุปคุณลักษณะที่สำคัญของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ 3 ประการดังนี้คือ 1) ภูมิรู้ ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องมีความรู้ทางวิชาการบริหารศาสตร์ เข้าใจหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหาร
มี ทั ก ษะที่ จ ำเป็ น ในการบริ ห ารงาน รวมทั้ ง มี ค วามรู้ ท างด้ า นพฤติ ก รรมศาสตร์ มี ค วามเป็ น ผู้ น ำ
มีมนุษยสัมพันธ์ มีเทคนิคด้านการประสานงาน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ เป็นต้น 2) ภูมิธรรม
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ดีย่อมมีภูมิธรรมในการบริหาร มีความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนา โดยเฉพาะต้อง
รู้จักการใช้หลักธรรมทางศาสนาเพื่อการบริหารงาน เช่น พรหมวิหาร 4 สัปปุริสสธรรม 7 สังคหวัตถุ 4
อิทธิบาท 4 เป็นต้น 3) ภูมิฐาน หมายถึง บุคลิกลักษณะที่เหมาะสมในการเป็นผู้บริหารทั้งด้านการพูดจา
และการแต่งกาย ตลอดจนบุคลิกภาพส่วนบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมปอง เพียนอก (อ้างถึง
ใน ประคอง รัศมีแก้ว, 2556) ได้ทำการวิจัยเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตำแหน่ง
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อธิการบดีและคณบดีตามความคิดเห็นของข้าราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในด้านคุณลักษณะเฉพาะ
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารทั้งสองระดับจะมีลักษณะคล้ายกันไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย จะมีช่วง
อายุประมาณ 40 ปีขึ้นไป การศึกษาจบในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้ สถานภาพทางเศรษฐกิจอยู่ใน
ระดับดี มีประสบการณ์ในการบริหาร โดยเฉพาะในตำแหน่งอธิการบดีจะเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูงของคณะมาก่อน ด้านคุณลักษณะอย่างอื่น ๆ ทั้งอธิการบดี และคณบดีควรมีลักษณะเป็น
ผู้บริหารและเป็นนักวิชาการ นักพัฒนา และนักวางแผน
3. ปัจจัยเชิงสาเหตุประสิทธิผลของการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชน จากงานวิจัยพบว่า ปัจจัย
แฝงประสิทธิผลของการบริหารงานมหาวิทยาลัยเอกชนในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนสามารถพยากรณ์ปัจจัยเชิงสาเหตุประสิทธิผลของการบริหารงานในด้านความพึงพอใจในงานของ
บุคลากร (Satisfaction) ได้ดีที่สุด รองลงมาคือด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา
(Probsolv) และด้านประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย (Effective) ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่าการบริหารงานในมหาวิทยาลัยเอกชนจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษา
โดยเฉพาะคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จึงทำให้ประสิทธิผลของการบริหารงานขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของ
บุคลากรเป็นสำคัญ โดยเฉพาะในประเด็น สวัสดิการและผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ท่านได้รับในปัจจุบันมี
ความเหมาะสมดีและเพียงพอกับสถานการณ์เศรษฐกิจในยุคนี้มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด รองลงคือในประเด็น
ท่านมีโอกาสได้รับพิจารณาการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ตามความเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ขวัญตา เกื้อกูลรัฐ (2554) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษาขนาดกลาง อำเภอโพธาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลางอยู่ในระดับมาก ทั้งโดยรวมและรายด้าน
3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลางโดยมีค่า
ความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือมีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่คล้อยตามกัน และ 4) ภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลาง อำเภอโพธาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในภาพรวม มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง (2554) ได้ทำการศึกษาเรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงสาเหตุภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของอธิการบดีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ (1) รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ของอธิการบดีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฎ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี (2) องค์ประกอบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของอธิการบดีด้านการมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฎ โดยส่งผลต่อ
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ประสิทธิผลด้านผลงานตามภารกิจมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการเติบโตและด้านความพึงพอใจในงาน
(3) องค์ประกอบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของอธิการบดีด้านการสร้างแรงบันดาลใจส่งผลทางตรงเชิง
ลบต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฎ โดยส่งผลต่อประสิทธิผลด้านผลงานตามภารกิจมากที่สุด
รองลงมาคือด้านความพึงพอใจในงานและด้านการเจริญเติบโต (4) องค์ประกอบผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ของอธิการบดีด้านการกระตุ้นภูมิปัญญาส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
โดยส่งผลต่อประสิทธิผลด้านผลงานตามภารกิจมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความพึงพอใจในงาน และ
ด้านการเติบโต และ (5) องค์ประกอบผู้นำการเปลี่ยนแปลงของอธิการบดีด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล
ส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฎ โดยส่งผลต่อประสิทธิผลด้านผลงานตาม
ภารกิจมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความพึงพอใจในงาน และด้านการเติบโต และสอดคล้องกับ วีระ
ซีประเสริฐ (2555) ได้ทำการศึกษาเรื่อง การศึกษาและพัฒนาปัจจัยเชิงสาเหตุของภาวะผู้นำที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงเส้นโมเดลเชิงสาเหตุของภาวะผู้นำที่มีผลต่อประสิทธิผลของการบริหารสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนเชิงสมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (ค่าไค-สแควร์ : 2 = 527.27, องศาความ
เป็ น อิ ส ระ: df = 187, ค่า p = 0.052, GFI = 0.99, AGFI = 0.98, RMSEA = 0.047 และ
CN = 327.69) ค่าพารามิเตอร์เมทริกซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรแฝงภายในมีความแปรเปลี่ยน
โดยตรงกับประสิทธิผลของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชญานิกา
ศรีวิชัย (2555) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลภาวะผู้นำของผู้บริหารที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ผลการวิจัย
พบว่าระดับประสิทธิผลภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลอยู่ในระดับดี
และดีมากปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนอนุบาลประกอบด้วยตัวแปรแฝงด้านภูมิหลังด้านสถานการณ์ด้านคุณลักษณะภาวะผู้นำของ
ผู้บริหารและด้านพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารและรูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนอนุบาลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1.1 ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ปัจจัยโครงสร้างเชิงสาเหตุของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและ
คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาต่อประสิทธิผลของการบริหารงานมหาวิทยาลัยเอกชนใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามสมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถนำผลวิจัยไป
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พัฒนาหาวิธีการพัฒนาส่งเสริมให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้มีประสิทธิผลในการบริหารงานให้มีความ
สอดคล้องกับสภาวการณ์ในยุคปัจจุบันให้มากที่สุด
1.2 ผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ สามารถนำการดำเนิ น งานด้ า นบริ ห ารที่ ท ำให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลเพิ่ ม
ประสิทธิผลในการบริหารให้สูงขึ้น ดีขึ้นของผู้บริหารระดับรอง เช่น ประธานหลักสูตร หัวหน้าสาขา
วิชา เป็นต้น
1.3 ผลการวิจัยครั้งนี้ ควรมีการส่งเสริมให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนได้ศึกษาดูงาน เป็นวิธี
การหนึ่งในการพัฒนาของผู้บริหารโดยการไปศึกษาและสังเกตการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นมา
ประยุกต์ใช้กับการบริหารในหน่วยงานของตนให้มากยิ่งขึ้นโดยมีการทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล
1.4 จัดการอบรมและผลักดันให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนเข้ารับการฝึกอบรม คือการเข้ารับ
การฝึกอบรมทีห่ น่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ของภาครัฐและของภาคเอกชนจัดขึน้ นอกจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
เอกชนได้จัดอบรมให้ปีละ 2 ครั้ง
1.5 จัดประชุมสัมมนาและผลักดันให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
ทางวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้
1. งานวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเอกชนเพิ่มนอกเหนือจากทั้ง 4 องค์ประกอบคือ 1) ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
2) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 3) ด้านการกระตุ้นภูมิปัญญา และ 4) ด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคลส่วน
คุณลักษณะผู้นำ
2. งานวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานมหาวิทยาลัย
เอกชนในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพิม่ นอกเหนือจากทัง้ 4 องค์ประกอบคือ 1) ด้านประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 2) ด้านความพึงพอใจในงานของบุคลากร 3) ความสามารถ
ในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษาและ 4) ความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา
3. งานวิจัยครั้งต่อไปควรทำการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ โดยการขยายการวิเคราะห์ปัจจัยเชิง
สาเหตุของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและคุณลักษณะผู้นำที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลหรือในสถานศึกษาระดับอืน่ ๆ เพือ่ นำผลการศึกษามาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ
อั น เป็ น การขยายต่ อยอดองค์ความรู้ของงานวิจัยให้มีความสมบูรณ์ที่สุด และสามารถนำไปพัฒนา
ส่งเสริม บุคลากรทางการศึกษาต่อไป
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