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บทคัดย่อ
การวิจัย ครั้งนี้ มีวัต ถุป ระสงค์เพื่ อ 1) ศึก ษาระดั บการมี ภาวะผู้น าแบบสร้างแรงบั น ดาลใจของหั วหน้ าภาควิชา
2) ศึกษาอิทธิพลของบุคลิกภาพ และความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผูน้ าและผู้ตามที่มีตอ่ การมีภาวะผูน้ าแบบสร้างแรงบันดาล
ใจของหัวหน้าภาควิชา และ 3) ศึกษาคุณลักษณะที่จาเป็นของการมีภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจ กลุ่มตัวอย่างเป็น
บุคลากรจากทุกภาควิชาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จานวน 214 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์ วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหูคู ณ
ผลการศึกษาพบว่า จากมุมมองของผู้ตาม หัวหน้าภาควิชามีภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจอยู่ในระดับเป็นบางเวลา ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการมีภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจพบว่า ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้นาและผู้ตาม บุคลิกภาพแบบเปิดตัว และ บุคลิกภาพ
แบบยึดมั่นในหลักการ โดยสามารถร่วมกันทานายความผันแปรของภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจได้ร้อยละ 60 และพบว่า
คุณลักษณะที่ผู้ตามเห็นว่ามีความสาคัญต่อการมีภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจของหัวหน้าภาควิชาคือ ความยุติธรรม
ความเห็นอกเห็นใจ ความรอบรู้ในงาน ความกล้าตัดสินใจ และ ความซื่อสัตย์วางใจได้ ตามลาดับ
คาสาคัญ : หัวหน้าภาควิชา ภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจ บุคลิกภาพ ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้นาและผู้ตาม
Abstract
The objectives of this study were 1) to investigate the level of charismatic leadership of head
department, 2) to explore the influence of personality and leader-member social exchange on
charismatic leadership of head department, and 3) to identify charismatic leadership traits. The subjects
consisted of 214 subordinates from all departments in Prince of Songkla University, Hat Yai Campus. The
data were collected through online questionnaires, and analyzed using frequency, percentage, mean,
standard deviation and Multiple Regression Analysis. The results revealed that subordinates rate the
charismatic leadership of head department at sometimes level. Moreover, the significant predictors of
charismatic leadership at the level of 0.01 were leader-member social exchange, extraversion, and
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conscientiousness. The model explained 60% of variance. The subordinates indicated that charismatic
leadership traits should be justice, careful, work knowing, bold and brave decision and honesty.
Keywords: Head department, Charismatic leadership, Personality, Leader-member social exchange
บทนา
ภาวะผู้ น าแบบสร้ า งแรงบั น ดาลใจ (Charismatic leadership) เป็ น ลั ก ษณะส าคั ญ ที่ ช่ ว ยให้ อ งค์ ก ารประสบ
ความสาเร็จ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม หรือทัศนคติของผู้ตามในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มกาลัง (Mumford,
2011) กระตุ้นให้ผู้ตามเกิดพลังหรือแรงจูงใจอย่างแรงกล้าในการปฏิบัติงาน (Meyer et al., 2006) โดยการแปลงค่านิยม
วิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติของผู้ตามอย่างเป็นรูปธรรม (Peterson & Seligman, 2004) ซึ่งความสามารถในการสร้างแรงบันดาล
ใจเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมาเฉพาะระหว่างผู้นากับผู้ตาม เกิดจากการที่ผู้นาแสดงอิทธิ พลชักจูงใจผู้ตามและผู้ตามแสดง
พฤติกรรมตอบสนองการชักจูงนั้น จากการศึกษาที่ผ่านมาชี้ว่าการมีภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจสามารถพัฒ นาได้
เนื่องจากไม่ได้เกิดจากลักษณะเฉพาะตัวของผู้นาเท่านั้น แต่ยังเป็นผลมาจากการรับรู้หรือตีความพฤติกรรมของผู้นาโดยผู้ตาม
ด้วย (Conger, 1993) อีกทั้งผลที่เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อกันระหว่างผู้นาและผู้ตาม เป็นเงื่อนไขสาคัญที่นาไปสู่การมี
ภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจ (Howell & Shamir, 2005; Bosco et al., 2015) ทั้งนี้ภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจ
สามารถพบได้ทุกระดับในองค์การ และพบว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาจะสะท้อนการทางานของผู้นาโดยตรงของเขา ซึ่งมักจะเป็นผู้นา
ระดับกลาง หรือระดับต้นในองค์การในฐานะที่เป็นผู้นาที่สร้างแรงบันดาลใจในการทางาน และกระตุ้นให้เกิดความภักดีต่อ
องค์การ (Bass,1988)
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจของผู้นาจากมุมมองของผู้ตาม เนื่องจาก
การมีภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจไม่สามารถแยกออกจากการรับรู้ของผู้ตามได้ การรับรู้หรือมุมมองจากผู้ตามจึงเป็น
เหมือนสิ่งสะท้อนการมีภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาล ทั้งนี้ปัจจุบันองค์การต่างๆ มีแนวโน้มที่ต้องมีการปรับตัวเนื่องจาก
สังคมโลกได้กลายเป็นสังคมที่ไร้พรมแดน องค์การต่าง ๆ จึงต้องมีการวางกลยุทธ์เพื่อให้สามารถอยู่รอด เจริญเติบโตและ
แข่งขันได้ มหาวิทยาลัยก็เช่นเดียวกันต้องมีการปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ ผู้บริหารต้องบริหารเชิง
รุกโดยใช้บุคลากรที่มีความรู้และทักษะ มีความเชี่ยวชาญเข้ามาร่วมทางาน ซึ่งผลการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าภาวะผู้นาแบบสร้าง
แรงบันดาลใจมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา (Chaisirithanya, 2017) อย่างไรก็ตามบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษามีลักษณะการทางานที่มีความเป็นส่วนตัวสูงและทางานเป็นทีมค่อนข้างยาก (Kananurak,
2011) จึงเป็ น ความท้ าทายของผู้ น าในมหาวิท ยาลั ย ที่ ผู้ น าไม่ เพี ยงแต่ กาหนดวิสั ยทั ศ น์ หรือ วางกลยุท ธ์ เพื่ อ พั ฒ นาไปสู่
ความสาเร็จและแข่งขันได้ขององค์การเท่านั้น แต่ต้องสามารถสร้างความสมดุลระหว่างระบบกับคนให้เหมาะสม รวมทั้ง
กระตุ้นให้ผู้ตามเกิดพลังหรือแรงจูงใจอย่างแรงกล้าในการปฏิบัติงานเพื่อองค์การ โดยการแปลงค่านิยม วิสัยทัศน์ไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม พบว่างานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจของไทยในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา
ส่วนใหญ่ศึกษาในสถานศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษา (Thai Journal Citation Index Center, 2017) ด้วยเหตุนี้การ
วิจัยในครั้งนี้จึงเลือกศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยศึกษาภาวะผู้นาของหัวหน้าภาควิชา เนื่องจากภาควิชาถือได้ว่าเป็นหน่วยงาน
สาคัญในการสร้างงาน และขับเคลื่อนพันธกิจสาคัญของคณะ และมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านของการกากับดูแลด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ที่จะนาไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อสังคม รวมทั้งการ
สร้างนวัตกรรม และชี้นาสังคม ซึ่งหัวหน้าภาควิชาถือได้ว่าเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงในการกากับดูแลการทางานของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัย โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาจากมุมมองของผู้ตาม ได้แก่บุคลากรในภาควิชา ทั้งสายวิชาการ และสาย
สนับสนุน ต่อการมีภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจของหัวหน้าภาควิชา เพื่อเป็นสิ่งสะท้อนถึงภาวะผู้นาของหัวหน้าภาควิชา

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

Vol. 14 No.2 May-August 2019

205
ว่ามีภาวะผู้นาในการสร้างแรงบันดาลใจในการทางานอยู่ในระดับใด ตลอดจนคุณลักษณะที่จาเป็นของการมีภาวะผู้นาแบบ
สร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้นาในมหาวิทยาลัยต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการมีภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจของหัวหน้าภาควิชา
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของบุคลิกภาพ และความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้นาและผู้ตาม ต่อการมีภาวะผู้นาแบบสร้าง
แรงบันดาลใจของหัวหน้าภาควิชา
3. เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่จาเป็นของการมีภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจของหัวหน้าภาควิชา
การทบทวนวรรณกรรม
จากการทบทวนวรรณกรรมผู้วิจัยกาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ โดยกาหนดตัวแปร ดังนี้
ตัวแปรต้นได้แก่ บุคลิกภาพ โดยประเมินบุคลิกภาพใหญ่ 5 ประการ (Big Five Personality) ซึ่งงานวิจัยที่ศึกษา
เกี่ ย วกั บ ภาวะผู้ น าแบบสร้ า งแรงบั น ดาลใจจ านวนหนึ่ ง อาทิ Bono & Judge (2004) De Vries (2012) Banks et al.
(2017) ชี้ว่าบุคลิกภาพใหญ่ 5 ประการคือ การเปิดตัว (Extraversion) ประนีประนอม (Agreeableness) ยึดมั่นในหลักการ
(Conscientiousness) ความมั่ น คงทางอารมณ์ (Emotional stability) และเปิ ด รั บ ประสบการณ์ (Openness to
Experience) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีภาวะผู้ นาแบบสร้างแรงบันดาลใจ และความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้นาและ
ผู้ ต าม (leader-member social exchange) เป็ น ตั ว แปรส าคั ญ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การมี ภ าวะผู้ น าแบบสร้า งแรงบั น ดาลใจ
(Howell & Shamir, 2005)
ตั ว แปรตามคื อ ภาวะผู้ น าแบบสร้ า งแรงบั น ดาลใจ โดยผู้ วิ จั ย น าแนวของ เฮาส์ (House, 1977) ซึ่ งได้ ร ะบุ
องค์ประกอบสาคัญของภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจไว้ 3 ประการ คือ 1) องค์ประกอบด้านจิตลักษณะ (Leader traits)
เป็นลักษณะที่ผู้นามีแรงจูงใจใฝ่อานาจมาก มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง มีความยึดมั่นในทัศนะของตนเองอย่างมาก ซึ่งมีอิทธิพล
สาคัญต่อการการชักจูงหรือโน้มน้าวจิตใจผู้ตามให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะกระทาตามผู้นา 2) องค์ประกอบด้านพฤติกรรมการ
นา (Leader behavior) เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมใน 4 ลักษณะ คือ พฤติกรรมที่สร้างความประทับใจ ให้ผู้ตามเห็นว่าตนเอง
เป็นผู้ที่ มีศักยภาพ มีความสามารถ พฤติกรรมที่เป็ นตัวอย่างที่อยากให้ผู้ตามกระทาตามเพื่ อให้ผู้ตามเกิดการเลียนแบบ
ซึ่งไม่เพียงแต่การกระทาอย่างเดียวแต่รวมไปถึงความคิดและค่านิยมอย่างเดียวกันด้ วย พฤติกรรมการตั้งความคาดหวัง
ระดับสูงในการทางานให้กับผู้ตาม ในขณะเดียวกันก็แสดงให้ผู้ต ามเห็นว่า ผู้นามีความเชื่อมั่นว่าผู้ตามจะสามารถทางานให้
บรรลุความคาดหวังดังกล่าวได้ และพฤติกรรมการกระตุ้นจิตใจของผู้ตาม ด้วยการอธิบายภาพในอนาคตที่สัมพันธ์กับค่านิยม
และความคาดหวังของผู้ตาม เช่น ความต้องการความสาเร็จ ความเป็นเลิศในผลงาน เป็นต้น และ 3) องค์ประกอบด้าน
เงื่อนไขนา (Attribution) การสร้างแรงบันดาลใจจาเป็นต้องมีเงื่อนไขที่เหมาะสม เพราะผู้นาต้องผสานวิสัยทัศน์ และภารกิจ
ขององค์การให้เข้ากับ ค่านิยม ความเชื่อ รวมไปถึงอุดมการณ์ของผู้นาด้วยก่อนขยายแนวคิดดังกล่าวไปยังผู้ตาม จึงจะทาให้
ผู้ตามเกิดความรู้สึกจับใจและเกิดแรงผลักดันในการแสดงพฤติกรรม
โดยผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิดดังแสดงในแผนภาพที่ 1
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ตัวแปรต้น
-

-

ตัวแปรตาม

บุคลิกภาพ
o การเปิดตัว
o ประนีประนอม
o ยึดมั่นในหลักการ
o ความมั่นคงทางอารมณ์
o เปิดรับประสบการณ์
ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผูน้ าและผู้ตาม

ภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรที่สังกัดภาควิชาทุกภาควิชาจากทุกคณะในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ จานวน 1,058 คน (Planning Division of Prince of Songkla University, 2016) ผู้วิจัยกาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยกาหนดสัดส่วนร้อยละ 25 ของจานวนประชากร เพื่อป้องกันการได้รับการตอบกลับที่มีจานวนน้อยกว่าการ
ยอมรับได้ทางสถิติ ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 265 คน
ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่าง โดยกาหนดโควต้าแต่ละคณะในสัดส่วนร้อยละ 25 ของจานวนประชากรแต่ละคณะ หลังจากนั้นใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่ายจากฐานข้อมูลรายชื่อของบุคลากรในภาควิชาของแต่ละคณะ แล้วจึงส่ งแบบสอบถามออนไลน์ไปยังที่อยู่
อีเมลตามที่ระบุไว้บนหน้าเวปไซต์ของแต่ละคณะ จากจานวนแบบสอบถามที่ส่งไปจานวน 265 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามตอบ
กลับ ที่ มีค วามสมบู รณ์ จานวน 214 ฉบั บ คิด เป็ นร้อ ยละ 80 ดั งนั้ น ในการวิจัยครั้งนี้ จึงใช้ตั วอย่ างจานวน 214 คนในการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
จากตัวอย่างจานวน 214 คนพบว่า ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกภาควิชาสายวิชาการ ร้อยละ 70.09 และสายสนับสนุน
ร้อยละ 29.90 ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิ ง ร้อยละ 68.22 มีประสบการณ์ ในการทางาน 10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 53.73 และพบว่า
หัวหน้าภาควิชาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.22 เคยเป็นหัวหน้าภาควิชามาแล้ว ร้อยละ 52.33 และมีอายุ 55 ปีขึ้นไป
มากที่สุดร้อยละ 26.63
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามออนไลน์ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้นา ประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่
1.1 แบบสอบถามข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ สายงาน เพศ ประสบการณ์ ทางาน
และข้อมูลทั่วไปของหัวหน้าภาควิชา ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์การเป็นหัวหน้าภาควิชา
1.2 แบบประเมินบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ โดยพัฒ นาจากแบบประเมิน Big Five Personality
ฉบับย่อของ Gosling et al. (2003) ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 10 ข้อ ประเมินบุคลิกภาพ 5 ด้าน ได้แก่ การเปิดตัว
จานวน 2 ข้อ ประนีประนอม จานวน 2 ข้อ ยึดมั่นในหลักการ จานวน 2 ข้อ ความมั่นคงทางอารมณ์ จานวน 2 ข้อ และ
เปิดรับประสบการณ์ จานวน 2 ข้อ โดยผู้ตอบประเมินผู้นาของตนว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับข้อความในแต่ละข้อคาถาม
จาก 1 คือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จนถึง 7 คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง
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1.3 แบบประเมินความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้นาและผู้ตาม โดยพัฒนาจากแบบประเมิน LMSX
(Leader-Member Social Exchange Scale) ของ Bernerth et al. (2007) ประกอบด้วย 8 ข้อคาถาม โดยผู้ตอบประเมิน
ผู้นาของตนว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับข้อความในแต่ละข้อคาถาม จาก 1 คือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จนถึง 7 คือ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง
ส่วนที่ 2 ภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งพัฒนาจาก MLQ (Multi Factors Leadership Questionnaire)
ของ Bass & Avolio (1996) ประเมินภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านจิตลักษณะ
จานวน 4 ข้อ องค์ประกอบด้านพฤติกรรมผู้นา จานวน 4 ข้อ และองค์ประกอบด้านเงื่อนไขนา จานวน 4 ข้อ โดยผู้ตอบจะ
ถูกถามให้ประเมินว่าผู้นามีพฤติกรรมในแต่ข้อของแต่ละองค์ประกอบในระดับใด จาก 0 คือ ไม่มีพฤติกรรมนั้นเลย จนถึง 4 คือ
มีพ ฤติกรรมนั้นเสมอ และแปลผลระดับ การมีภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจ โดยใช้เกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ยของ
ครอนบาค (Cronbach, 1990) ดังนี้ ค่าเฉลี่ย 0.00-0.49 ผู้นาไม่แสดงพฤติกรรม ค่าเฉลี่ย 0.50-1.49 ผู้นาแทบจะไม่มีการ
แสดงพฤติกรรม ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 ผู้นาแสดงพฤติกรรมเป็นบางเวลา ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 ผู้นาแสดงพฤติกรรมเป็นส่วนใหญ่
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.00 ผู้นาแสดงพฤติกรรมตลอดเวลา
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด เพื่อสอบถามคุณลักษณะที่จาเป็นต่อการมีภาวะผู้นแบบสร้างแรงบันดาลใจ
การพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้วิจัยพัฒนาเครื่องมือโดยทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา และความเที่ยงของแบบสอบถาม ดังนี้ผู้วิจัยนาแบบสอบถาม
ซึ่งประกอบด้วย แบบประเมินบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ ซึ่งพัฒนาจากแบบประเมิน Big Five Personality ฉบับย่อของ
Gosling et al. (2003) แบบประเมิน ความสัมพั น ธ์ท างสังคมระหว่างผู้น าและผู้ ตาม โดยพั ฒ นาจากแบบประเมิน LMSX
(Leader-Member Social Exchange Scale) ของ Bernerth et al. (2007) และแบบประเมิ น ภาวะผู้ น าแบบสร้ า งแรง
บั น ดาลใจ ซึ่ ง พั ฒ นาจาก MLQ (Multi Factors Leadership Questionnaire) ของ Bass & Avolio (1996) เสนอต่ อ
ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นพฤติ ก รรมองค์ ก ารจ านวน 2 คน และจิ ต วิ ท ยา 1 คน เพื่ อ วิ เคราะห์ ค วามตรงเชิ งเนื้ อ หา จากนั้ น น า
แบบสอบถามมาปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ก่อนนาไปทดลองใช้เพื่อวิเคราะห์หาความเที่ยงด้วย การหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบราค (Cronbach’s alpha coefficient) โดยทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรสังกัด
ภาควิชาที่ไม่ได้ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ แบบประเมินบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ ใน
ภาพรวมได้ค่า α =0.82 และแต่ละด้านได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ บุคลิกภาพด้านการเปิดตัว ได้ค่า α =0.70 ประนีประนอม ได้
ค่า α =0.84 ยึดมั่นในหลักการ ได้ค่า α =0.78ความมั่นคงทางอารมณ์ ได้ค่า α =0.80 และเปิดรับประสบการณ์ ได้ค่า α =
0.70 แบบประเมินความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้นาและผู้ตาม ได้ค่า α = 0.95 และแบบประเมินภาวะผู้นาแบบสร้างแรง
บันดาลใจ ได้ค่า α = 0.96
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ดังนี้
- ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ระดับ การมีภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจของผู้นาจากมุมมอง
ของผู้ตาม
- ความถี่ ร้อยละ เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะที่ผู้ตามเห็นว่ามีอิทธิพลต่อการมีภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจ
- สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของคุณลักษณะ
ของผู้นาต่อภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจของผู้นาจากมุมมองของผู้ตาม
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ผล
ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิจยั ใน 3 ประเด็น ดังนี้
1. ระดับการมีภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลของหัวหน้าภาควิชา
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยการมีภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจของหัวหน้าภาควิชาจากมุมมองของผู้ตาม ได้ผล
การศึกษาแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับการมีภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจของหัวหน้าภาควิชา
องค์ประกอบภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจ
S.D.
X
จิตลักษณะ
2.36 1.08
พฤติกรรมของผู้นา
2.35 1.09
เงื่อนไขนา
2.32 1.16
รวม
2.35 1.11

ระดับ
แสดงพฤติกรรมเป็นบางเวลา
แสดงพฤติกรรมเป็นบางเวลา
แสดงพฤติกรรมเป็นบางเวลา
แสดงพฤติกรรมเป็นบางเวลา

จากตาราง 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ตามต่อการมีภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจของหัวหน้าภาควิชา
ในภาพรวมอยู่ในระดับ แสดงพฤติ กรรมเป็น บางเวลา ( X = 2.36, S.D. = 1.11) เมื่อพิ จารณารายองค์ประกอบพบว่าทั้ ง
3 องค์ประกอบอยู่ในระดับแสดงพฤติกรรมเป็นบางเวลา โดยคะแนนเฉลี่ย จิตลักษณะ ( X = 2.36, S.D. = 1.08) มากที่สุด
ขณะที่ เงื่อนไขนา ( X = 2.32, S.D. = 1.16) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
2. อิทธิพลของบุคลิกภาพ ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้นาและผู้ตาม ต่อการมีภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจ
ของหัวหน้าภาควิชา
ผู้วิจัยวิเคราะห์อิทธิพลบุคลิกภาพ ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้นาและผู้ตาม ต่อการมีภาวะผู้นาแบบสร้างแรง
บันดาลใจของหัวหน้าภาควิชา โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ทั้งนี้จากการวิเคราะห์
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรสันของตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจ พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 6
ได้แก่ การเปิดตัว ความมั่นคงทางอารมณ์ ประนีประนอม ยึดมั่นในหลักการ เปิดรับประสบการณ์ ความสัมพันธ์ทางสังคม
ระหว่างผู้นาและผู้ตาม มีความสัมพันธ์ทางบวกทุกตัวแปร ทั้งนี้ความสัมพันธ์ของตัวแปร การเปิดตัว กับ ความสัมพันธ์ทาง
สังคมระหว่างผู้นาและผู้ตาม มีความสัมพันธ์น้อยที่สุดซึ่งมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .349 และความสัมพันธ์ของตัวแปร ความ
มั่นคงทางอารมณ์ กับ ยึดมั่นในหลักการ มีความสัมพันธ์กันมากที่สุดซึ่งมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .605 อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสรุปได้ว่าทุกตัวแปรมีค่าความสัมพันธ์ไม่เกิน .75 ตามคุณ สมบัติที่สามารถนาไปวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ได้ต่อไป ดังแสดงในตารางที่ 2
ตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรสันของตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจ
ความสัมพันธ์
ความมั่นคง
ยึดมั่นใน
เปิดรับ
ทางสังคม
ตัวแปร
การเปิดตัว
ประนีประนอม
ทางอารมณ์
หลักการ
ประสบการณ์ ระหว่างผู้นา
และผูต้ าม
การเปิดตัว
1
ความมั่นคงทางอารมณ์
.410**
1

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

Vol. 14 No.2 May-August 2019

209
ตาราง 2 (ต่อ)
ตัวแปร

การเปิดตัว

ความมั่นคง
ทางอารมณ์

ประนีประนอม

ยึดมั่นใน
หลักการ

เปิดรับ
ประสบการณ์

ประนีประนอม
ยึดมั่นในหลักการ
เปิดรับประสบการณ์
ความสัมพันธ์ทางสังคม
ระหว่างผู้นาและผู้ตาม
**p<.01

.377**
.385**
.531**

.512**
.605**
.439**

1
.287**
.386**

1
.460**

1

.349**

.520**

.413**

.528**

.477**

ความสัมพันธ์
ทางสังคม
ระหว่างผู้นา
และผูต้ าม

1

จากผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจของ
หัวหน้าภาควิชาจากมุมมองของผู้ตามอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 3 ตัวแปร ได้แก่ ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่าง
ผู้นาผู้ตาม บุคลิกภาพแบบเปิดตัว และบุคลิกภาพแบบยึดมั่นในหลักการ ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจ
ตัวแปร
การเปิดตัว
ยึดมั่นในหลักการ
ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผูน้ าและผู้ตาม
ค่าคงที่

b

S.E.

ß

t-value

.092
.033
.131
.089
.037
.126
.462
.037
.644
-.571
.179
F-value = 108.874**
R2 = .605
Std.err of estimate = .674

2.768**
2.413**
12.476**
-2.899**
F-prob = .000
R2 adjust = .600

**p<.01
จากตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์ กับภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจของสมการ
พยากรณ์ ที่ เหมาะสมที่ สุ ด ในการพยากรณ์ ภาวะผู้ น าแบบสร้ า งแรงบั น ดาลใจ โดยวิ ธี ก ารน าตั ว แปรออกจากรู ป แบบ
(Backward Method) พบว่า สมการที่เหมาะสมที่สุดในการพยากรณ์ภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 มีทั้งหมด 3 ตัว คือ ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้นาและผู้ตาม การเปิดตัว และ ยึดมั่นในหลักการ โดยมี
ประสิทธิภาพของการพยากรณ์ร้อยละ 60 และความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ .674
3. คุณลักษณะที่จาเป็นของการมีภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจของหัวหน้าภาควิชา
จากแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตามระบุคุณลักษณะที่สาคัญของการมีภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจ
พร้อมทั้งเรียงลาดับจากอันดับ 1 ถึง 5 มีผู้ให้ความคิดเห็นในแบบสอบถามข้อนี้จานวน 140 คน พบว่า มุมมองของผู้ตามเห็น
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ว่าคุณลักษณะที่มีความสาคัญต่อการมีภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจ เป็นอันดับ 1 มากที่สุดคือ ความยุติธรรม อันดับที่ 2
คือความเห็นอกเห็นใจ อันดับที่ 3 คือ ความรอบรู้ในงาน อันดับที่ 4 คือ ความกล้าตัดสินใจ และอันดับที่ 5 คือ ความซื่อสัตย์
วางใจได้
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้
ผลการศึกษาพบว่า หัวหน้าภาควิชามีภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจอยู่ในระดับแสดงพฤติกรรมเป็นบางเวลา
แตกต่างจากผลการศึกษาของ Chaisirithanya (2017) ที่พบว่าผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษามีภาวะผู้นาแบบสร้างแรง
บั น ดาลใจอยู่ ในระดั บ มาก ซึ่ งผลการศึ ก ษาในครั้ งนี้ แ ตกต่ า งไปอาจเป็ น เพราะว่ า ลั ก ษณะการท างานของบุ ค ลากรใน
มหาวิทยาลัยมีลักษณะที่มีความเฉพาะตัวค่อนข้างสูง สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาที่ ชี้ว่าบุคลากรในมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษามีลักษณะการทางานที่มีความเป็นส่วนตัวสูงและทางานเป็นทีมค่อนข้างยาก (Kananurak, 2011) จึงอาจ
เป็นไปได้ว่าโอกาสในการมีปฏิสัมพันธ์ในการทางานร่วมกับหัวหน้าภาควิชาจึงอาจมีน้อย ส่งผลให้การรับรู้ถึงภาวะผู้นาของ
หัวหน้าภาควิชาทั้งในแง่ของ การสร้างแรงจูงใจที่จะกระตุ้นให้ผู้ตามเกิดความสนใจต่อวิสัยทัศน์ในอนาคต หรือพฤติกรรมที่
ชี้ให้เห็นถึงค่านิยมและความเชื่อที่ตนเองให้ความสาคัญที่สุด การมีสานึกต่อส่วนรวม และการคานึงถึงผลทางคุณธรรมและ
จริยธรรมที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ ตลอดจนการกระทาที่ทาให้เกิดความนับถือ และความมั่นใจต่อการใช้อานาจของผู้นาที่
ทาให้ผู้ตามรู้สึกภูมิใจที่ได้ร่วมงานด้วย ผู้ตามรับรู้ได้เพียงบางเวลาเท่านั้น ซึ่งปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อกันระหว่างผู้นาและผู้ตาม เป็น
เงื่อ นไขสาคั ญ ที่นาไปสู่การมีภาวะผู้น าแบบสร้างแรงบั นดาลใจ (Howell & Shamir, 2005; Bosco et al., 2015) โดยที่
ความสัมพันธ์ของผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจจะถูกแสดงออกมาอย่างสอดคล้องกับเป้าหมายหรือคุณ ค่าที่ยึดถือร่วมกัน
ระหว่างผู้นาและผู้ตาม (House et al., 1991)
สาหรับอิทธิพลของบุคลิกภาพ ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้นาและผู้ ตาม ต่อการมีภาวะผู้นาแบบสร้างแรง
บันดาลใจของหัวหน้าภาควิชา ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการมีภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 3 ตัวแปร ได้แก่ ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้นาและผู้ตาม การเปิดตัว และ ยึดมั่ นใน
หลักการ โดยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นาและผู้ตาม เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการมีภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจ
มากที่สุด รองลงมาคือ การเปิดตัว และยึดมั่นในหลักการ
ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้นาและผู้ตาม มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจมากที่สุด สอดคล้อง
กับผลการศึกษาที่ผ่านมาที่พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้นาและผูต้ ามเป็นตัวแปรสาคัญที่มีอิทธิพลต่อการมีภาวะผู้นาแบบสร้าง
แรงบั น ดาลใจ (Howell & Shamir, 2005; Bosco et al., 2015) อี ก ทั้ ง ความสามารถในการสร้ า งแรงบั น ดาลใจเป็ น
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมาเฉพาะระหว่างผู้นากับผู้ตาม มีอิทธิพลต่อการกระตุ้นหรือชักจูงให้ผู้ตามเกิดความเชื่อ การยอมรับนับ
ถือในตัวผู้นา ก่อให้เกิดความรู้สึกร่วมในภารกิจขององค์กร นาไปสู่การผลักดันให้องค์กรบรรลุตามภารกิจที่ต้องดาเนินการตาม
เป้าหมายที่ต้องการ (Bosco et al., 2015) และจากการศึกษาของ Kao-ian (2013) พบว่าภาวะผู้นาแบบมุ่งประสานและ
มุ่งสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ในระดับมากกับการบริหารงานวิชาการ ด้วยเหตุนี้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นาและผู้ตาม จึงเป็นตัว
แปรที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการมีภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจมากของหัวหน้าภาควิชา
สาหรับบุคลิกภาพด้านการเปิดตัวมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้ าแบบสร้างแรงบันดาลใจ สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมาที่พบ
ความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างบุคลิกภาพแบบเปิดตัวกับการมีภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจ (Bass & Avolio, 1996;
Bono & Judge, 2004) และจากผลการศึ กษาอภิ ม าน (meta-analysis) โดย Banks et al. (2017) ชี้ว่า บุ คลิ กภาพแบบ
เปิดตัวมีความพันธ์ที่เข้มแข็งที่สุดต่อการมีภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจ โดยผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบเปิดตัว มีลักษณะสาคัญ
คือ มีความอบอุ่น เอาใจใส่ทาให้ผู้อื่นรู้สึกสบายใจที่จะอยู่ร่วมด้วย แสดงออกตรงไปตรงมา และมีอารมณ์ด้ านบวก ตลอดจน
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ความสามารถในการประสานงานในต าแหน่งต่าง ๆ (Bass & Avolio, 1996; Bono & Judge, 2004; De Hoogh et al.,
2005) ด้วยเหตุผลดังกล่าว หากผู้ตามรับรู้ได้ถึงคุณลักษณะดังกล่าวของหัวหน้าภาควิชา ทั้งในแง่ของการสร้างแรงจูงใจ พลัง
บวกในการทางาน ตลอดจนความรู้สึกถึงความรู้สึกภูมิใจหรือความรู้สึกด้านบวกต่อการทางานร่วมกัน จะนาไปสู่บรรยากาศที่ดี
ในการทางาน ทาให้ง่ายต่อการซึมซับค่านิยมร่วมในการทางานเพื่อให้บรรลุต่อเป้าหมายของหน่วยงานร่วมกัน ซึ่งเป็นลักษณะ
ที่สาคัญที่ และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม หรือทัศนคติของผู้ตามในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มกาลัง (Mumford,
2011)
การยึดมั่นในหลักการ เป็น อีกหนึ่งตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการมีภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจ สอดคล้องกับ
การศึกษาอภิมานของ Banks et al. (2017) ทั้งนี้อาจอธิบายได้จากลักษณะของผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบยึดมั่นในหลักการ มักจะ
แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นต่อหลักของศีลธรรมจรรยา มีความซื่อสัตย์ มีความสามารถในการจัดการ การมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ ความต้องการสัมฤทธิ์ผล ความมีวินัยในตนเอง ความรอบคอบในการปฏิบัติงาน และความเป็นอิสระในการตัดสินใจ
ซึ่งจากคุณลักษณะดังกล่าวจึงเป็นส่วนสาคัญที่สามารถเชื่อมโยงให้เห็นถึงค่านิยมพื้นฐานที่ยึดถือของผู้นาอย่างชัดเจน ซึ่งหาก
ผู้นาแสดงออกถึงคุณลักษณะสาคัญเหล่านี้อย่างสม่าเสมอก็จะเป็นเสมือนการส่งสัญญาณให้เห็นถึงความสอดคล้องของค่านิยม
สาคัญที่ผู้นายึดถือกับการปฎิบัติตนของผู้นา (Bono & Judge, 2004) ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุผลสาคัญที่บุคลิกภาพแบบยึดมั่น
ในหลักการของหัวหน้าภาควิชามีอิทธิพลต่อการมีภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจตามมุมมองของผู้ตาม
นอกจากนี้พบว่า คุณลักษณะสาคัญผู้ตามเห็นว่ามีความสาคัญต่อการมีภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจ เป็นอันดับ
1 มากที่สุดคือ ความยุติธรรม อันดับที่ 2 คือความเห็นอกเห็นใจ อันดับที่ 3 คือ ความรอบรู้ในงาน อันดับที่ 4 คือ ความกล้า
ตัดสินใจ และอันดับที่ 5 คือ ความซื่อสัตย์วางใจได้ ซึ่งทั้ง 5 คุณลักษณะนี้เป็นคุณลักษณะสาคัญของบุคลิกภาพแบบยึดมั่นใน
หลักการ และบุคลิกภาพแบบเปิดตัว สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมาที่พบว่า ภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจ มีอิทธิพลจาก
บุ ค ลิ ก ภาพแบบเปิ ด ตั ว (Bono & Judge, 2004; De Hoogh et al., 2005; Banks et al., 2017) และยึ ด มั่ น ในหลั ก การ
(Bono & Judge, 2004; Banks et al., 2017)
สรุป
จากผลการวิจัยสารมารถสรุปได้ ดังนี้ ระดับการมีภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจของหัวหน้าภาควิชา พบว่า
อยู่ในระดับแสดงพฤติกรรมเป็นบางเวลา โดยพบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการมีภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจของหัวหน้า
ภาควิชาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 3 ตัวแปร ได้แก่ ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้นาและผู้ตาม การเปิดตัว
และยึดมั่นในหลักการ โดยมีประสิทธิภาพของการพยากรณ์ร้อยละ 60 ทั้งนี้พบว่า ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้นาและ
ผู้ตาม มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจมากที่สุด รองลงมาคือบุคลิกภาพด้านการเปิดตัว และบุคลิกภาพแบบ
ยึดมั่นในหลักการ ตามลาดับ นอกจากนี้ ผู้ตามเห็นว่า คุณลักษณะสาคัญที่หัวหน้าภาควิชาที่มีภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาล
ใจ ควรมีเป็นอันดับ 1 มากที่สุดคือ ความยุติธรรม อันดับที่ 2 คือความเห็นอกเห็นใจ อันดับที่ 3 คือ ความรอบรู้ในงาน อันดับ
ที่ 4 คือ ความกล้าตัดสินใจ และอันดับที่ 5 คือ ความซื่อสัตย์วางใจได้
ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการศึกษาพบว่าจากมุมมองของผู้ตามหัวหน้าภาควิชามีภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจในระดับ
เป็นบางเวลา ดังนั้นเพื่อเพิ่มระดับการรับรู้ของการมีภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบัลดาลใจและก่อให้เกิดผลอันดีต่ อเป้าหมายของ
องค์การ หัวหน้าภาควิชา จึงต้องให้ความสาคัญกับการสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้ตามอย่างสม่าเสมอ เช่น การประชุม
กิจกรรมแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ร่วมกัน แบบไม่ เป็ น ทางการ เพื่ อ พั ฒ นาระดับ ความสัม พั น ธ์ท างสั งคมระหว่างผู้น าและผู้ ต าม
การแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการรับฟัง การสนับสนุนต่อการมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน รวมทั้งการ
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บริหารจัดการที่สร้างความสมดุลระหว่างเป้าหมายของภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย และความยึดมั่นในหลักการเพื่อให้ผู้
ตามรับรู้ว่าได้รับการดูแลที่เป็นธรรม และยึดมั่นต่อจริยธรรมในการบริหารงาน
2. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายในการพัฒ นาผู้ที่มีศักยภาพโดยจัดเป็นโครงการระยะยาวเพื่อก้าวสู่การเป็น
ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง โดยให้ความสาคัญกับการจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาไปสู่การมีบุคลิกภาพแบบการเปิดตัว การยึด
มั่นในหลักการ และทักษะการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้นาและผู้ตาม ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสาคัญต่อการเสริมสร้าง
คุณลักษณะของการมีภาวะผู้นาแบบสร้างแรงบันดาลใจ
3. ในการวิจั ยครั้งต่อ ไปควรเพิ่ มรูป แบบการวิจัยเชิงคุณ ภาพ และขยายการวิจัย ไปสู่วิท ยาเขตอื่ น ๆ หรือ
มหาวิทยาลัยอื่น เพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
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