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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ตรวสอบความสอดคล้องของโมเดลทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ กับข้อมูลเชิงประจักษ์
และเพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคเหนือตอนบน ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ตัวแปรภายนอก ประกอบด้วย
ภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร วัฒนธรรมองค์การ ตัวแปรภายในประกอบด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ความพึงพอใจ
ในงาน บรรยากาศองค์ ก าร ประสิ ท ธิ ผ ลการจั ด การศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ภาคเหนื อ ตอนบน
กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ อาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน 4 แห่ง จ�ำนวน 546 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติบรรยาย
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้
โปรแกรมลิสเรล ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการวิเคราะห์โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (χ2 = 3.37, df = 14) ซึ่งมีค่าความน่าจะ
เป็นเท่ากับ 0.241 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index : GFI = 1.00 ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนปรับแก้ (Adjustd Goodness of Fit Index : AGFI = 0.99) ดัชนีรากฐานของค่าเฉลี่ยก�ำลัง
สองของส่วนที่เหลือ (Root Mean Squared Residual : RMR = 0.0079) กราฟ Q-Plot ชันกว่าเส้น
ทแยงมุม แสดงว่าโมเดลที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์หรือ
(R SQUARE) ตัวแปรประสิทธิผลการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน มีค่า
เท่ากับ 0.76 ความแปรปรวนในตัวแปรประสิทธิผลการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ
ตอนบนได้ร้อยละ 76
2. ตั ว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลรวมสู ง สุ ด และตั ว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงสู ง สุ ด ต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการจั ด
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ตัวแปร
บรรยากาศองค์การ
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Abstract
The purposes of this study aimed to investigate the consistence of constructed
model compared with the empirical data, as well as the direct and indirect influences of
casual factors affecting the efficiency of upper-northern Rajabhat universities’ educational
management. External variables related to the administrator’s leadership, and organizational
culture were both identified; otherwise, internal variables encompassed information technology, satisfactions towards working operations, organizational atmospheres, and
the efficiency of upper-northern Rajabhat universities’ educational management.
For data collection, a questionnaire was conducted with 546 lecturers working for
four upper-northern Rajabhat universities. In analyzing the data, the data were statistically
analyzed by the narrative technique, and co-efficiencies between explicit variables. Also,
the model of casual factors affecting the efficiency of upper-northern Rajabhat universities’
educational management, and the consistence of developed model compared with the
empirical data were both carried out with the LISREL programme.
The findings of the study were as follows:
1. The constructed model of casual factors affecting the efficiency of uppernorthern Rajabhat universities’ educational management, as compared with empirical data,
with its chi-square (χ2) of 3.37 and the degree of frequency (df) of 14, goodness – of – fit
index (GFI) of 1.00, adjusted goodness – of – fit index (AGFI) of 0.99, root mean squared
residual (RMR) of 0.0079, as well as the influencing coefficients with its significance of .01,
and the Q-Plot graph with its diagonal acclivity were mostly observed. As a result, R square
with its variances in relations to the efficiency of upper-northern Rajabhat universities’
educational management were also rated at 76%, and
2. Organizational atmospheres were mostly found in the maximum variable of
direct influences affecting the efficiency of the upper-northern Rajabhat universities’
educational management.
Keywords: Efficiency, Upper-Northern Rajabhat Universities
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บทน�ำ
สถาบันอุดมศึกษาเป็นองค์การทางวิชาการที่ส�ำคัญยิ่งในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
คุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตามมาตรา
28 ที่ให้ความส�ำคัญกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยได้ก�ำหนดว่า “การจัดการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาเป็นการศึกษาที่มีความมุ่งหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง และการค้นคว้า วิจัย
เพือ่ พัฒนาองค์ความรูแ้ ละพัฒนาสังคม” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 : 56) มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบัน
อุดมศึกษาที่พัฒนามาจากโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์และได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยครูในเวลาต่อมา เมื่อปี พ.ศ.
2538 ได้มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏยกฐานะจากวิทยาลัยครูให้เป็นสถาบันราชภัฏ โดย “ราชภัฏ”
เป็นนามที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชให้เป็นชื่อประจ�ำสถาบัน
โดยนาม “ราชภัฏ” หมายความว่า เป็นปราชญ์ของพระราชา และในปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏได้เปลี่ยน
ชื่อเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมีทั้งหมด 40 แห่ง ทั้งที่ตั้งอยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของประเทศ (วิกิพีเดีย, https://th.
wikipedia.org/wiki/มหาวิทยาลัยราชภัฏ, 2558) มหาวิทยาลัยราชภัฏถือเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น
มีการเปิดสอนทัง้ ในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี โดยเป็นสถาบันการศึกษาทีม่ คี วามใกล้ชดิ กับชุมชน
มากที่สุดและเป็นที่คาดหวังขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการเป็นก�ำลังส�ำคัญเพื่อแก้ปัญหาและ
การสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนและประเทศชาติ ดังความส�ำคัญที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ได้ก�ำหนดว่า “ให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท�ำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู” (พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547, 2547 : 12) โดยได้ก�ำหนดภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยไว้ในมาตรา 8 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ดังต่อไปนี้
1. แสวงหาความจริงเพือ่ สูค่ วามเป็นเลิศทางวิชาการบนพืน้ ฐานของภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ภูมปิ ญ
ั ญาไทย
และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส�ำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น
อีกทัง้ ส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ในชุมชนเพือ่ ช่วยให้คนในท้องถิน่ รูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าวจะต้องให้มีจ�ำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส�ำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น�ำชุมชน ผู้น�ำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มี
จิตส�ำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
Graduate School Journal Volume 10 Number 1 January - April 2017

CRRU
2017

105

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน

6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับ
การด�ำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิด
การจัดการ การบ�ำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด�ำริในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
จากความส�ำคัญของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาดังกล่าวข้างต้น ท�ำให้สถาบันอุดมศึกษา
ทุกแห่งต้องมีมาตรฐานที่แสดงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของสถาบันในการเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษา
ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก�ำหนดมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ก�ำกับ ติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ซึง่ มาตรการนีเ้ ป็นตัวบ่งชีถ้ งึ ประสิทธิผล
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้เป็นอย่างดี ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จึงได้นำ� มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ด้านการด�ำเนินการตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย
ด้านการบริการวิชาการ และด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัววัดประสิทธิผลการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งประกอบด้วย 4 แห่ง คือ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ว่าประสิทธิผลการจัดการศึกษาขององค์กรเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่
จากความส�ำคัญของปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การและความส�ำคัญของ
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจในการศึกษาถึงปัจจัยเชิงสาเหตุทสี่ ง่ ผล
ต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาและเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ (ตรวจสอบโมเดล Fit) และปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม ต่อประสิทธิผล
การจัดการศึกษา ซึง่ ประสิทธิผลการจัดการศึกษาในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ การจัดการศึกษาได้บรรลุเป้าหมายตาม
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาทัง้ ในด้านการผลิตบัณฑิตการวิจยั การบริการวิชาการ และการท�ำนุบำ� รุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากผลการวิจัยสามารถน�ำมาใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณา
ก�ำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏในอนาคต และเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
พัฒนาการด�ำเนินงานและการบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมีค�ำถามการวิจัย ดังนี้
1. ความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างไร
2. อิทธิพลทางตรงอิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบนเป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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2. เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน
ประโยชน์ของการวิจัย
ผลการวิจัยเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และ
ปรับปรุงการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้มีความเหมาะสมสอดคล้องในอันที่จะส่งผลให้ภารกิจ
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นหลังจากนี้จะส่งผลต่อผู้บริหารและการท�ำนุ
บ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัย
สมมติฐานของการวิจัย
โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
ภาคเหนือตอนบนสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ อาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน
4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ�ำนวน 1,560 คน
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแประอิสระ
1. ตัวแปรแฝงภายนอก คือ ภาวะผู้น�ำของผู้บริหารและวัฒนธรรมองค์การ
2. ตัวแปรสังเกตได้ภายนอก คือ การสร้างบารมี การสร้างแรงบันดาลใจ การค�ำนึงถึงเอกบุคคล
การกระตุ้นเชาวน์ปัญญา ลักษณะสร้างสรรค์ ลักษณะป้องกันเชิงรับ ลักษณะป้องกันเชิงรุก
ตัวแปรตาม
1. ตัวแปรแฝงภายใน คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ความพึงพอใจในงาน บรรยากาศองค์การ
และประสิทธิผลการจัดการศึกษาฯ
2. ตัวแปรสังเกตได้ภายใน คือ ด้านการจัดการ ด้านการเงิน ด้านบุคคล ด้านวัสดุอุปกรณ์ ปัจจัย
จูงใจในการปฏิบัติงาน ปัจจัยเกื้อหนุนในการปฏิบัติงาน ด้านโครงสร้าง ด้านนโยบายการบริหาร ด้านสภาพ
แวดล้ อ ม ด้ า นการยอมรั บ ด้ า นการสนั บ สนุ น ด้ า นความผู ก พั น ด้ า นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ด้ า นการวิ จั ย
ด้านการบริการวิชาการ ด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
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ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน

วิธีด�ำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ อาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ
ตอนบน 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ�ำนวน 1,560 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ อาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ
ตอนบน 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 546 คน นอกจากนีใ้ นการวิจยั นีต้ อ้ งมีความเหมาะสมระหว่าง
ตัวแปรแต่ละตัวกับจ�ำนวนคนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ คือ
20 คน ต่อ 1 ตัวแปร (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542 : 24) ซึ่งในการวิจัยมีตัวแปรทั้งหมด 23 ตัวแปรนับว่า
มีความเหมาะสมตามเงื่อนไขในการวิเคราะห์ข้างต้น หลังจากนั้นจึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น
(Stratified Random Sampling) โดยใช้มหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง เป็นตัวแบ่งชั้น แล้วใช้จ�ำนวนอาจารย์
ในแต่ละมหาวิทยาลัยเป็นเกณฑ์ก�ำหนดสัดส่วนเพื่อหาจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละมหาวิทยาลัย แล้วจึงสุ่ม
กลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวนอาจารย์ในแต่ละคณะของมหาวิทยาลัยทัง้ 4 แห่ง โดยเทียบสัดส่วนอาจารย์ในแต่ละคณะ
เป็นเกณฑ์และสุ่มอย่างง่ายในแต่ละคณะ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยอาศัยกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีจ�ำนวน 7 ตอนประกอบด้วย
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส�ำรวจรายการ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหาร มีลกั ษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
ตอนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
ตอนที่ 7 แบบสอบถามเกีย่ วกับประสิทธิผลการจัดการศึกษา มีลกั ษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ตรวจสอบจ�ำนวนอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
2. ท�ำหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน
3. ผู้วิจัยน�ำหนังสือจากสาขาไปขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในเขตภาคเหนื อ ตอนบนด้ ว ยตนเองเพื่ อ ขอความร่ ว มมื อ ในการตอบแบบสอบถามจ�ำ นวน 546 ชุ ด
พร้อมนัดวันเวลาในการรับกลับคืน
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4. ผู้วิจัยท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบนคืน
ด้วยตนเองตามเวลาที่นัดหมาย
5. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ ซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ที่
ตอบไม่ครบถ้วนออก
6. น�ำแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาท�ำการลงรหัส (Coding) เพื่อใช้ส�ำหรับการวิเคราะห์
7. น�ำข้อมูลที่ได้ไปท�ำการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลสมมติฐานการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ่งเป็นข้อมูล
ที่วัดจากตัวแปรที่สังเกตได้จากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล (Goodness of
Fit Measures) เพื่อศึกษาภาพรวมของโมเดลสมมติฐานการวิจัยว่าสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เพียงใด
นั้น ผู้วิจัยใช้ค่าสถิติในการตรวจสอบ ดังนี้ (นงลักษณ์  วิรัชชัย, 2542 : 24)
1. ค่าสถิติไค - สแควร์ (Chi–Square Statistics) เป็นค่าสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานทางสถิติว่า
ฟังก์ชั่นความสอดคล้องมีค่าเป็นศูนย์หรือไม่ ถ้าค่าสถิติไค-สแควร์มีค่าต�่ำมากหรือยิ่งมีค่าเข้าใกล้ศูนย์มาก
เท่าใด แสดงว่าโมเดลสมมติฐานการวิจัยสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
2. ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (Goodness of Fit Index : GFI) ดัชนี GFI เป็นอัตราส่วนของ
ผลต่างระหว่างฟังก์ชั่นความสอดคล้องจากโมเดลก่อนและหลังปรับโมเดลกับฟังก์ชั่นความสอดคล้อง
ก่อนปรับโมเดล ดัชนี GFI จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ถ้าค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าโมเดลสมมติฐานการวิจัย
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดัชนี GFI ควรมีค่าตั้งแต่ 0.90ขึ้นไป
3. ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแล้ว (Adjusted Goodness-of-Fit Index : AGFI)
เมือ่ น�ำดัชนี GFI มาปรับแก้โดยค�ำนึงถึงขนาดขององศาอิสระ ซึง่ รวมทัง้ จ�ำนวนตัวแปรและขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
จะได้ค่าดัชนี AGFI ซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับดัชนี GFI นั่นคือ จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ถ้าค่าเข้าใกล้ 1
แสดงว่าโมเดลสมมติฐานการวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดัชนี AGFI ควรมีค่าตั้งแต่ 0.90
ขึ้นไป
4. ค่ารากทีส่ องของค่าเฉลีย่ ความคลาดเคลือ่ นก�ำลังสองของการประมาณค่า (Root Mean Square
Error of Approximation : RMSEA) เป็นค่าที่บอกถึงความไม่สอดคล้องของโมเดลที่สร้างขึ้นกับเมตริกซ์
ความแปรปรวนร่วมของประชากรซึ่งค่า RMSEA ที่น้อยกว่า 0.0 แสดงว่ามีความสอดคล้องกันสนิท (Close
Fit) ถ้ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.05 ถึง 0.08 แสดงว่าโมเดลสอดคล้องในระดับดีพอสมควร และถ้ามีค่าอยู่ระหว่าง
0.08 ถึง 0.10 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องในระดับปานกลาง แต่อย่างไรก็ตามค่าที่ใช้ได้และถือว่าโมเดล
ที่สร้างขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ควรมีค่าไม่เกิน 0.08
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุทสี่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน
ผลการวิเคราะห์โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
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ราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (χ2 = 3.37, df = 14) ซึง่ มีคา่ ความน่าจะเป็น
เท่ากับ 0.241 ค่าไค-สแควร์แตกต่างอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ แสดงว่า ไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ว่า
โมเดลตามทฤษฎีสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI = 1.00)
และมีค่าเข้าใกล้ 1 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนปรับแก้ (AGFI = 0.99) และมีค่าเข้าใกล้ 1 รวมทั้ง
ดัชนีรากฐานของค่าเฉลี่ยก�ำลังสองของส่วนที่เหลือ (Root Mean Squared Residual : RMR = 0.0079)
มีค่าเข้าใกล้ศูนย์ กราฟ Q-Plot ชันกว่าเส้นทแยงมุม แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
และเมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลของตัวแปรในโมเดล ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์หรือ
(R Square) ตัวแปรประสิทธิผลการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน มีค่า
เท่ากับ 0.76 แสดงว่า ตัวแปรในโมเดลอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรประสิทธิผลการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบนได้ร้อยละ 76
2. เมื่อพิจารณาตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมสูงสุดต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน ตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ตัวแปร
บรรยากาศองค์การ (Atmosphere) และตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ คือ ตัวแปร
วัฒนธรรมองค์การ (Culture) ตัวแปรความพึงพอใจในงาน (Contentment) และตัวแปรเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) ด้วยขนาดอิทธิพล 0.01 และตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมทางลบสูงสุดอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ คือ ตัวแปรภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร (Leadership) ตามล�ำดับ
เมื่อพิจารณาตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงสูงสุดต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ตัวแปร
บรรยากาศองค์การ และตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ คือ ตัวแปรวัฒนธรรมองค์การ
ตัวแปรความพึงพอใจในงาน และตัวแปรเทคโนโลยีสารสนเทศ และตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมทางลบสูงสุด
อย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ คือ ตัวแปรภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร ตามล�ำดับ
และเมือ่ พิจารณาตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลทางอ้อมสูงสุดต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบนอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ คือ ตัวแปรภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร และตัวแปร
วัฒนธรรมองค์การ
การอภิปรายผล
ผลการวิ จั ย โดยภาพรวมสอดคล้ อ งกั บ กรอบแนวคิ ด และสมมติ ฐ านการวิ จั ย โดยผลการวิ จั ย
มีประเด็นทีน่ ำ� มาอภิปราย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ค่าสัมประสิทธิก์ ารพยากรณ์ประสิทธิผลการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน ตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมและอิทธิพลทางตรงสูงสุดต่อ
ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน และตัวแปรที่มีอิทธิพล
ทางอ้อมสูงสุดต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน รายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
ภาคเหนือตอนบน มีคา่ เท่ากับ 0.76 หรือร้อยละ 76 ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่าตัวแปรทัง้ 5 ตัว ได้แก่ ตัวแปรภาวะ
ผู้น�ำของผู้บริหาร ตัวแปรวัฒนธรรมองค์การ ตัวแปรเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวแปรความพึงพอใจในงาน และ
ตัวแปรบรรยากาศองค์การ สามารถส่งผลให้เกิดประสิทธิผลการจัดการศึกษาได้ โดยภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร

110 วารสาร
2560

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560

Casual Factors Affecting the Efficiency of Upper-Northern
Rajabhat Universities’ Educational Management

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารใช้บทบาทความเป็นผู้น�ำในการวางแผนตัดสินใจ จูงใจ หรือสั่งการ เพื่อให้งาน
ขององค์การบรรลุสู่เป้าหมาย ในส่วนของวัฒนธรรมองค์การ บรรยากาศองค์การและความพึงพอใจในงาน
เป็นสิง่ ทีร่ วมเอาระเบียบแบบแผน ค่านิยม ความเชือ่ วัฒนธรรมทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการปฏิบตั งิ านมาปรับประยุกต์
ให้ เ ป็ น ความเป็ น ตนเองขององค์ ก ร ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมและทั ศ นคติ ข องผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน
โดยผูป้ ฏิบตั งิ านนัน้ เห็นว่าเป็นสิง่ ทีด่ แี ละมีความสุขจากการท�ำงานนัน้ ๆ นอกจากนีเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศยังเป็น
ส่วนส�ำคัญที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร ท�ำให้การด�ำเนินการต่างๆ ขององค์กรประสบความส�ำเร็จ
ไปได้ด้วยดี เช่นเดียวกับประสิทธิผลการจัดการศึกษา นั่นคือ การที่มหาวิทยาลัยได้ก�ำหนดมาตรฐาน
ในด้านต่างๆ ส่งผลให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยต้องน�ำมาตรฐานต่างๆ นั้นมาปรับประยุกต์ใช้จนเกิดเป็น
ส่วนหนึง่ ของพฤติกรรมในการปฏิบตั งิ าน โดยการท�ำงานนัน้ เป็นการท�ำงานทีม่ คี วามสุขและตรงตามมาตรฐาน
ต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดไว้ จะเห็นว่าตัวแปรทั้ง 5 ตัวที่กล่าวมาสามารถส่งผลให้เกิดประสิทธิผล
การจัดการศึกษาได้ จึงสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการจัดการศึกษาได้ ดังค�ำกล่าวของ รุ่ง แก้วแดง และ
ชัยณรงค์ สุวรรณสาร (2536 : 64) กล่าวว่าประสิทธิผล หมายถึง ความส�ำเร็จของผลการปฏิบัติงาน
ที่เป็นไปหรือบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ
สอดคล้องกับ ดุสิต ทองสาย (2541 : 34) ให้ความหมายว่า ประสิทธิผล หมายถึง การปฏิบัติการ
(Performance) ที่ท�ำให้เกิดปริมาณและคุณภาพสูงสุด
2. ตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมและทางตรงสูงสุดต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน คือ ตัวแปรวัฒนธรรมองค์การ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า วัฒนธรรมองค์การ
เป็นสิ่งที่องค์การสร้างขึ้นหรือพัฒนาขึ้นโดยคนในองค์การนั้นๆ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือประสานงาน
ภายในองค์การจนกระทั่งได้รับการยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องจึงได้ก�ำหนดไปยังสมาชิกใหม่ เช่นเดียว
กับประสิทธิผลการจัดการศึกษา องค์การที่มีวัฒนธรรมองค์การที่ดีที่สามารถสร้างแนวทางการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ขององค์การจนท�ำให้องค์การสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ และบุคลากรในองค์การต่างยอมรับแนวทาง
การแก้ไขปัญหานั้นและน�ำแนวการปฏิบัตินั้นไปใช้ในการท�ำงาน ท�ำให้งานที่ได้มอบหมายเกิดประสิทธิผล
และประสบความส�ำเร็จมากขึ้น ดังค�ำกล่าวของ Schein (1990 : 52) ได้ให้ความหมายวัฒนธรรมองค์การ
ว่า หมายถึง รูปแบบฐานคติพื้นฐานซึ่งสร้าง ค้นพบ หรือพัฒนาขึ้นโดยคนกลุ่มหนึ่ง เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
ในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกหรือการประสานงานภายใน และสามารถใช้งานได้ดี
จนกระทั่งได้รับการยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องจึงได้รับการก�ำหนดไปยังสมาชิกใหม่ เพื่อให้เป็นแนวทาง
ในการรับรู้ การคิด และรู้สึกต่อปัญหาต่างๆ ที่กล่าวมา และ ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2547 : 12)
ให้ความหมายของวัฒนธรรมองค์การไว้ว่า หมายถึง ความเชื่อหรือค่านิยมหรือสมมติฐานที่มีร่วมกัน
ในองค์การ ซึ่งเกิดจากปฏิสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมหรือในองค์การ เป็นสิ่งที่มีร่วมกันระหว่างสมาชิก
ของกลุ่มสังคม ซึ่งสามารถเรียนรู้ สร้างขึ้น และถ่ายทอดไปยังคนอื่นๆ ได้โดยมีทั้งส่วนที่เป็นวัตถุและ
สัญลักษณ์
ตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลรวมทางตรงและทางลบต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในเขตภาคเหนือตอนบน คือ ตัวแปรภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่า ภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร
เป็นองค์ประกอบทางการบริหารอย่างหนึ่งที่มีความเป็นพลวัต กล่าวคือมีการเคลื่อนไหวอยู่ในองค์การ
บางครัง้ ภาวะผูน้ ำ� ช่วยกระตุน้ ผูต้ ามให้ทำ� งานอย่างมีประสิทธิภาพ แต่บางครัง้ ภาวะผูน้ ำ� ก็ทำ� ลายความเข้มแข็ง
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ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน

ขององค์กร เช่นเดียวกับประสิทธิผลการจัดการศึกษา การที่ผู้บริหารกระตุ้นให้บุคลากรคิดหาวิธีการใหม่ๆ
ปรับปรุงการสอนให้ดียิ่งขึ้น ให้บุคลากรสนใจในวิธีที่ท�ำให้งานเกิดผลส�ำเร็จ และการที่ให้บุคลากรคิดหาทาง
แก้ไขปัญหาการเรียนการสอนด้วยวิธกี ารใหม่ๆ นัน้ อาจเป็นการสร้างความเครียดและความกดดันแก่บคุ ลากร
ในการคิ ด วิ ธี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาโดยวิ ธี ก ารแบบใหม่ และถ้ า น� ำ วิ ธี ก ารใหม่ ๆ มาใช้ แ ก้ ป ั ญ หาแล้ ว เกิ ด
ความไม่เหมาะสมหรือไม่เกิดผลส�ำเร็จ อาจส่งผลทางด้านลบต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาได้ ดังค�ำกล่าวของ
Hersey and Blanchard (1988 : 98) ได้กล่าวว่า ภาวะผูน้ ำ� หมายถึง กระบวนการใช้อทิ ธิพลในการปฏิบตั งิ าน
ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมาย ภายใต้สถานการณ์ที่ก�ำหนดไว้ ถ้าสถานการณ์
เปลี่ยนแปลงความเป็นผู้น�ำในรูปของกระบวนการใช้อิทธิพลก็ต้องแปรเปลี่ยนตามไปด้วย และ Kuhnert
(สุเทพ พงษ์ศรีวัฒน์, 2544 : 332) ได้กล่าวถึงผู้น�ำแบบแลกเปลี่ยน คือ ผู้น�ำที่ไม่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ตาม รวมทั้งไม่พัฒนาความเจริญให้แก่ผู้ตาม ซึ่งพฤติกรรมของผู้น�ำแบบแลกเปลี่ยนนี้มีลักษณะ
คล้ายคอยจับผิด เมื่อพบสิ่งผิดพลาดเกิดขึ้นหรือท�ำงานได้ต�่ำกว่ามาตรฐานก็จะใช้วิธีการต�ำหนิ ลงโทษ
โดยไม่มีการบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้าเพื่อมีโอกาสได้ปรับปรุงแก้ไขหรือป้องกันก่อน พฤติกรรมของผู้น�ำ
บริหารในลักษณะนี้จึงมีผลร้ายแรงต่อแรงจูงใจของผู้ตามและส่งผลให้ประสิทธิผลของงานลดลงด้วย
3. ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมสูงสุดต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในเขตภาคเหนือตอนบน คือ ตัวแปรภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้น�ำที่ดีจะต้องมีภาวะผู้น�ำ 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลในการวางเป้าหมายในอนาคต มีนโยบายและแผนงาน
ที่เด่นชัด มีความเด็ดขาด สามารถกระตุ้นให้ผู้อื่นปฏิบัติตามสู่จุดหมายร่วมกันโดยผ่านความพึงพอใจในงาน
และบรรยากาศองค์กร ทั้งนี้การที่จะท�ำให้มหาวิทยาลัยเกิดประสิทธิผลในการจัดการศึกษาและปฏิบัติงาน
ตรงตามมาตรฐานนั้น บุคลากรในมหาวิทยาลัยต้องมีใจรักในงานนั้น มีความเสียสละและอุทิศแรงกาย
แรงใจ และใช้สติปัญญาให้แก่งานอย่างแท้จริง นอกจากนี้บรรยากาศองค์การยังมีส่วนส�ำคัญในการบริหาร
งานเพราะบรรยากาศองค์การมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงานของบุคลากร
ท�ำให้งานส�ำเร็จผลตามเป้าหมายและช่วยลดความขัดแย้งในการท�ำงานระหว่างกันได้ ดังนั้นผู้บริหารจึงควร
ให้ความส�ำคัญกับบรรยากาศองค์การ โดยการเสริมสร้างบรรยากาศในการท�ำงานให้เป็นที่น่าพึงพอใจของ
บุคลากรเพราะจะท�ำให้เกิดความร่วมมือร่วมในการปฏิบัติงานซึ่งจะท�ำให้การด�ำเนินงานขององค์การ
เกิดประสิทธิผลได้เป็นอย่างดี ดังค�ำกล่าวของ Dejnozka (1983 : 543) ได้ให้ความหมายภาวะผู้น�ำไว้ว่า
ภาวะผูน้ ำ� เป็นการบูรณาการบุคคล วัสดุอปุ กรณ์ และความคิดในกลุม่ เพือ่ รวมพลังในการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ
เพือ่ การบรรลุเป้าหมายของกลุม่ ความเต็มใจของสมาชิกในกลุม่ ทีถ่ กู น�ำนัน้ ขึน้ อยูก่ บั คุณภาพของบุคคลของผูน้ ำ 
�
และ บังอร ศรีสุทธิกุล (2544 : 45) ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น�ำเป็นการกระท�ำหรือพฤติกรรมของผู้น�ำ
ในฐานะของผูบ้ ริหารทีใ่ ช้อทิ ธิพลและความสัมพันธ์ของพลังอ�ำนาจทีม่ ใี นตนแสดงบทบาทต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนวิน ทองแพง (2549 : 42)
ได้ศกึ ษาปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า คุณลักษณะผู้นําของผู้บริหาร วัฒนธรรม
องค์การ เทคโนโลยีสารสนเทศ พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร ความพึงพอใจในงานของบุคลากร
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหาร และบรรยากาศองค์การ ร่วมกันท�ำนายประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยบูรพา
ได้ร้อยละ 57 และมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยบูรพาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ที่ระดับ .05, .01 และ .001 นอกจากนั้น คุณลักษณะผู้นําของผู้บริหารมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงลบต่อ
ประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยส่งผ่านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ
ผู้บริหาร ความพึงพอใจในงานของบุคลากร และพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร ส่วนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ของผู้บริหารมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ โดยส่ง
ผ่านพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร นอกจากนี้ ภารดี อนันต์นาวี (2545 : 12) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น พบว่า ตัวแปร
ที่ส่งผลทางบวกสูงสุดต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา คือ สถานการณ์โรงเรียน รองลงมาคือ
คุณลักษณะผู้นําของผู้บริหาร และบรรยากาศของโรงเรียน ตามลําดับ และร่วมกันทํานายประสิทธิผลของ
โรงเรียนประถมศึกษาได้ร้อยละ 79 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้คุณลักษณะผู้นําของผู้บริหาร
สถานการณ์โรงเรียน และบรรยากาศของโรงเรียนส่งผลทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ในขณะที่
สถานการณ์โรงเรียนส่งผลทางอ้อมผ่านบรรยากาศของโรงเรียนไปยังประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 และส่งผลทางตรงต่อแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิข์ องผูบ้ ริหาร ปัจจัยคุณลักษณะผูน้ าํ ของ
ผู้บริหารส่งผลทางตรงต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหาร แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหารส่งผลทางตรงต่อ
พฤติกรรมการบริหาร พฤติกรรมการบริหารส่งผลทางตรงต่อบรรยากาศของโรงเรียน และสถานการณ์
โรงเรียนมีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะผู้นําของผู้บริหาร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อัญชนา
พานิช (2550 : 86) ได้ศึกษาองค์ประกอบประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยการวิเคราะห์
เอกสารและสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒิ จาํ นวน 20 คน แล้ววิเคราะห์จาํ แนกกลุม่ ตัวแปรโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
องค์ประกอบและวิเคราะห์เส้นทาง ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ พฤติกรรมการบริหาร ความพึงพอใจในการทํางาน สภาพแวดล้อม
ภายในองค์การ เทคโนโลยี ความผูกพันต่อองค์การ โครงสร้างองค์การ
โดยประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏอยู่ในระดับมาก และความผูกพันต่อองค์การ
เป็นองค์ประกอบทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ส่วนสภาพแวดล้อมภายใน
องค์การ พฤติกรรมการบริหารและโครงสร้างองค์การ มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลองค์การของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ตัวแปรภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร ตัวแปรวัฒนธรรมองค์การ
ตัวแปรเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวแปรความพึงพอใจในงาน และตัวแปรบรรยากาศองค์การ สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนในตัวแปรประสิทธิผลการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน
ได้ร้อยละ 76 ดังนั้น ในการส่งเสริมให้เกิดประสิทธิผลการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยควรให้ความส�ำคัญ
กับภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร วัฒนธรรมองค์การ เทคโนโลยีสารสนเทศ ความพึงพอใจในงาน และบรรยากาศ
องค์การเพิ่มมากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
เพิม่ ประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านด้านการสร้างความปรองดองคนในองค์กร เพือ่ ให้เกิดความส�ำเร็จในการจัด
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ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน

ระบบบริหารจัดการด้านบุคลากรที่เป็นเลิศ บุคลากรอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
และรักใคร่สามัคคีตอ่ กัน และมีความสุขในชีวติ การท�ำงาน และโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเป็นการฝึกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากร เพื่อให้สามารถน�ำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้สนการด�ำเนินภารกิจและกิจกรรมต่างๆ รวมถึงน�ำเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีอยู่แล้วมาใช้ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การส่งเสริมให้เกิดประสิทธผลการจัดการศึกษา ควรให้ความส�ำคัญกับตัวแปรภาวะผู้น�ำของ
ผูบ้ ริหาร จากผลการวิเคราะห์พบว่า มีอทิ ธิพลทางอ้อมสูงสุดต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรเพิ่มโครงการต่างๆ ที่เป็นการสร้างภาวะผู้น�ำ เช่น
โครงการภาวะผู้น�ำกับการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารเกิดค่านิยมการบริหารจัดการที่ฉับไว โปร่งใส
มีคุณธรรม น�ำความรู้ไปบูรณาการให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การและมีความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีทักษะ
ของผู้น�ำ  และโครงการพัฒนาภาวะผู้น�ำนักบริหารระดับสูง เพื่อสร้างความรอบรู้และเชี่ยวชาญในหน้าที่
บทบาท คุณสมบัติ และความสามารถอันจ�ำเป็นต่อการผลักดันให้องค์การขับเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ และสามารถน�ำความรู้มาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์
3. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ตัวแปรวัฒนธรรมองค์กรมีอิทธิพลรวมและทางตรงสูงสุดต่อ
ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยหรือ
ทางคณะต่างๆ ควรจัดกิจกรรมทีเ่ น้นการมีวฒ
ั นธรรมทีด่ รี ว่ มกัน เช่น โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ
สายวิชาการ เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการภายในมหาวิทยาลัยได้รับทราบและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัย และเพื่อหล่อหลอมและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์การของ
มหาวิทยาลัยให้กับบุคลากรสายวิชาการภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานไปในทิศทาง
ที่มหาวิทยาลัยพึงประสงค์
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรท�ำการวิจัยในลักษณะนี้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน โดยค�ำนึงถึงคณะ
ต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะที่มีขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ หรือประเภทมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบนและมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในเขตภาคเหนือ โดยใช้การวิเคราะห์กลุ่มพหุ
(Multiple Group)
2. ควรท�ำการวิจัยกับมหาวิทยาลัยอื่น มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตต่างๆ เป็นต้น
3. ควรท�ำการวิจัยโดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน
เอกสารอ้างอิง
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เกื้อหนุน 0.24

การจูงใจ 0.92

0.97

วัฒนธรรมองค์การ

0.03

ภาวะผู้นา

1.12
0.67**

𝑅𝑅 2 = 0.99

ความพึงพอใจ

-1.32

0.81**

Chi-Square = 3.37, df = 14, P-value = 0.99821, RMSEA = 0.000

ลักษณะป้องกันเชิงรุก 0.45

ลักษณะป้องกันเชิงรับ 0.42

ลักษณะสร้างสรรค์ 0.52

กระตุ้นเชาว์ปัญญา 0.64
ฉ

การคานึงเอกบุคคล 0.82

สร้างแรงบันดาลใจ 0.85

สร้างบารมี 0.62

เทคโนโลยี

0.0

บรรยากาศองค์การ

𝑅𝑅 2 = 0.44

0.01

𝑅𝑅 2 = 0.76

ความผูกพัน 0.76

การสนับสนุน 0.42

วัสดุอุปกรณ์ 0.79

บุคคล 0.85

การเงิน 0.76

การจัดการ 0.81

ประสิทธิผลการจัด
การศึกษา

0.88**

𝑅𝑅 2 = 0.65

การยอมรับ 0.50

สภาพแวดล้อม 0.76

การวิจัย 0.87

การผลิตบัณฑิต 0.83

การทานุบารุงศิลปะฯ
0.87

การบริการวิชาการ 0.62

นโยบายการบริหาร 0.31

โครงสร้าง 0.80

ภาพโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบนที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน

