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การปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลมุ่งให้เกิดประสิทธิภาพและมีโครงสร้างที่กระชับเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 
สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีการเร่งรัดกฎหมายเพ่ือปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม เพ่ือให้
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลก และให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  ตลอดจนรัฐบาลมีนโยบาย
ด้านการศึกษาที่จะปฏิรูปการศึกษาเพ่ือให้การจัดการศึกษามีคุณภาพยิ่งขึ้นในการตอบสนองสังคมไทย ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ จึง
ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2542 
ปรับปรุงแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 โดยหลอมรวม
หน่วยงานที่จัดการศึกษา 3 หน่วยงาน คือ กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
ในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีเข้ามาอยู่ด้วยกัน พร้อมกับการปรับบทบาทและภารกิจให้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการเพียงกระทรวงเดียว 
ประกอบด้วย 5 องค์กรหลัก ได้แก่ ส านักงานปลัดกระทรวง ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แต่ละองค์กรมีความเป็นอิสระในการ
บริหารจัดการ  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน 40 แห่งก็มีการปรับเปลี่ยนสถานภาพจากสถาบันราชภัฎสู่การเป็นมหาวิทยาลัย อันเป็นผลมา
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จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เน้น
การพัฒนาท้องถิ่น มีความเป็นอิสระ คล่องตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากขึ้น จึงนับเป็นก้าวส าคัญ ในการปรับเปลี่ยน
องค์กรในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารทุกระดับ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การระดับต่างๆ การเข้าสู่ต าแหน่ง
ต่างๆของบุคลากร การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญนี้ย่อมต้อง
อาศัยผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าที่ดี ซึ่งจะท าให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสมดังเจตนารมณ์ของการปฎิรูป
การศึกษาตามนัยของพระราชบัญญัติที่ได้ก าหนดไว้อย่างแท้จริง 

 ภาวะผู้น าของผู้บริหารจึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับความส าเร็จในการบริหารงานด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่เป็นกระบวนการหรือพฤติกรรมที่ผู้น ากระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจในการท างานของผู้ร่วมงานให้สูงขึ้น
ตามระดับที่คาดหวัง โดยจะใช้ความรู้ ทักษะ ความสามารถและประสบการณ์  ท าให้ผู้ร่วมงานไว้วางใจ ตระหนักรู้ถึงภารกิจ วิสัยทัศน์  
ความจงรักภักดี อุทิศตนเพ่ือองค์การ โดยใช้การจูงใจ โน้มน้าวความคิดให้ผู้ร่วมงานอยากเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องความเชื่อ ทัศนคติ 
การริเริ่มและความรวดเร็วในการด าเนินงานและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของตนร่วมกัน  ผู้บริหารที่ขาดภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะมีผลกระทบต่อการท างานของผู้ร่วมงาน และส่งผลให้การท างานด้านต่าง ๆ ขาดประสิทธิภาพ แต่ในทาง
ตรงกันข้ามผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงสูงจะมีผลท าให้เกิดเปลี่ยนแปลงการท างานของผู้ร่วมงานให้กลับกลายเป็นกลุ่มที่มี
ความขยันขันแข็งและช่วยเหลือให้หน่วยงานประสบความส าเร็จสามารถสร้างประสิทธิผลให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้เกี่ยวข้องได้  ดัง
ผลการวิจัยของอภิวรรณา แก้วเล็ก (2542) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่องภาวะผู้น าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1 ที่พบว่า ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  2 มิติ คือ (1) ด้าน
ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และ (2) ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก 
ส่วนภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนสภาพส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนทั้ง 4 มิติ คือ (1) ด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง (2) ด้านความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก (3) ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาโรงเรียนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างดี (4) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาในโรงเรียน   กาญจน์  เรืองมนตรี (2547) ได้
ท าการวิจัยเรื่องการศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
แนวปฏิรูปการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม พบว่า (1)องค์ประกอบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จะน าไปสู่
ประสิทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษา ครอบคลุม 3 ด้านได้แก่ (1.1) ด้านบุคลิกภาพส่วนตัวของ
ผู้บริหาร เช่น มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (1.2) ด้านพฤติกรรม
การปฏิบัติ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาครูอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้ครูมีประสิทธิภาพในการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บริหาร
จัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริหารโดยยึดกระบวนการบริหารครบวงจร (PDCA)  ใช้หลักประชาธิปไตยในการ
ท างาน (1.3) ด้านปัจจัยสนับสนุน เช่น ความสามัคคีของครูและบุคลากร ความรู้ความสามารถของครูครบตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน การสนับสนุนช่วยเหลือของผู้ปกครองและชุมชน นโยบายหน่วยเหนือ ซึ่งองค์ประกอบภาวะผู้น า
ดังกล่าวน าไปสู่ประสิทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านความพึงพอใจของ
ครู ด้านคุณภาพนักเรียนและด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน (2) องค์ประกอบภาวะผู้น า ด้านบุคลิกภาพส่วนตัวผู้บริหาร ด้านพฤติกรรม
การปฏิบัติและด้านปัจจัยสนับสนุน มีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงกับประสิทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาโดยรวมและรายด้าน (3) 
พฤติกรรมการปฏิบัติ ปัจจัยสนับสนุน และบุคลิกภาพส่วนตัวผู้บริหาร สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารและการจัด
การศึกษา ทัศนีย์ จุลอดุง (2547) ได้ท าการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ตัวประกอบภาวะผู้น าที่มีประสิทธิผลของหัวหน้าหอผู้ป่วย
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ พบว่า ตัวประกอบภาวะผู้น าที่มีประสิทธิผลของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐมี
ทั้งหมด 7 ตัวประกอบ บรรยายด้วย 65 ตัวแปร ได้แก่ (1) ตัวประกอบที่ 1 การมีวิสัยทัศน์ เป็นตัวประกอบภาวะผู้น าที่มีประสิทธิผลที่
สามารถอธิบายความแปรปรวนได้มากท่ีสุด และมีตัวแปรที่บรรยายตัวประกอบ 16 ตัวแปร (2) ตัวประกอบที่ 2 คุณลักษณะผู้น าที่เป็น
แบบอย่าง เป็นตัวประกอบภาวะผู้น าที่มีประสิทธิผลที่สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ และมีตัวแปรที่บายายตัวประกอบ 16 ตัวแปร 
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(3) ตัวประกอบที่ 3 การเป็นผู้น านวัตกรรมคุณภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวประกอบภาวะผู้น าที่มีประสิทธิผลที่สามารถ
อธิบายความแปรปรวนได้และมีตัวแปรที่บรรยายตัวปะกอบ 8 ตัวแปร (4) ตัวประกอบที่ 4 คุณลักษณะทางวิชาชีพที่เป็นแบบอย่าง
เป็นตัวประกอบภาวะผู้น าที่มีประสิทธิผลที่สามารถอธิบายตัวแปรได้ และมีตัวแปรที่บรรยายตัวประกอบ 8 ตัวแปร (5) ตัวประกอบที่ 
5 การมีพลังและแรงขับในตนเป็นตัวประกอบภาวะผู้น าที่มีประสิทธิผลที่สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ และมีตัวแปรที่บรรยายตัว
ประกอบ 5 ตัว (6) ตัวประกอบที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาผู้ตามเป็นตัวประกอบภาวะผู้น าที่มีประสิทธิผลที่สามารอธิบายความ
แปรปรวนได้ และมีตัวแปรที่บรรยายตัวประกอบ 5 ตัวแปร (7) ตัวประกอบที่ 7 การเป็นผู้เชี่ยวชาญงานการพยาบาล เป็นตัวประกอบ
ภาวะผู้น าที่มีประสิทธิผลที่สามารอธิบายความแปรปรวนได้ และมีตัวแปรที่บรรยายตัวประกอบ 4 ตัวแปร  สุวรรณา  วงศ์เมืองแก่น 
(2548) ได้ท าการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ตัวประกอบภาวะผู้น าการปรับเปลี่ยนของผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย  
ผลการวิจัยพบว่า ตัวประกอบภาวะผู้น าการปรับเปลี่ยนของผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 7 ตัวประกอบ 
บรรยายด้วย 53 ตัวแปร มีค่าความแปรปรวนดังนี้ (1) ตัวประกอบที่ 1 การสร้างมนุษยสัมพันธ์เป็นตัวประกอบภาวะผู้น าการ
ปรับเปลี่ยนที่สามารถอธิบายความแปรปรวนได้มากที่สุด มีตัวแปรที่อธิบายตัวประกอบ 13 ตัวแปร (2) ตัวประกอบที่ 2 การมี
วิสัยทัศน์ผู้น าเป็นตัวประกอบภาวะผู้น าการปรับเปลี่ยนที่สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ และมีตัวแปรที่อธิบายตัวประกอบ 11 ตัว
แปร (3) ตัวประกอบที่ 3 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวประกอบภาวะผู้น าการปรับเปลี่ยนที่สามารถอธิบายความ
แปรปรวนได้ และมีตัวแปรที่อธิบายตัวประกอบ 8 ตัวแปร (4) ตัวประกอบที่ 4 ด้านการจัดการวัฒนธรรมเป็นตัวประกอบภาวะผู้น า
การปรับเปลี่ยนที่สามารถอธิบายความแปรปรวนได้และมีตัวแปรที่อธิบายตัวประกอบ 6 ตัวแปร (5) ตัวประกอบที่ 5 ด้านการควบคุม
สถานการณ์เป็นตัวประกอบภาวะผู้น าการปรับเปลี่ยนที่สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ และมีตัวแปรที่อธิบายตัวประกอบ 4 ตัว
แปร (6) ตัวประกอบที่ 6 ด้านการมุ่งเน้นอนาคตขององค์การ เป็นตัวประกอบภาวะผู้น าการปรับเปลี่ยนที่สามาร ถอธิบายความ
แปรปรวนได้ และมีตัวแปรที่อธิบายตัวประกอบ 6 ตัวแปร (7) ตัวประกอบที่ 7 ด้านการบูรณาการความรู้ เป็นตัวประกอบภาวะผู้น า
การปรับเปลี่ยนที่สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ และมีตัวแปรที่อธิบายตัวประกอบ 3 ตัวแปร และสุนีย์ จุไรสินธุ์ (2549) ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง การสืบสอบสไตล์การเป็นผู้น าและสไตล์การบริหารของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีผลต่อคณาจารย์และนักศึกษา 
ผลการวิจัยเกี่ยวกับภูมิศาสตร์อ านาจและความเป็นศูนย์กลางบ่งชี้ว่าสไตล์การเป็นผู้น าและสไตล์การบริหารของอธิการบดี มีผลต่อ
สัมฤทธิผลของงานด้านต่าง ๆ ซึ่งขึ้นกับการสื่อสารและความใกล้ชิดระหว่างผู้ปฏิบัติงานอธิการบดี ผลการวิเคราะห์สาระพบว่า 
เป้าหมายส าคัญที่สุดของมหาวิทยาลัย คือความเป็นเลิศทางวิชาการ อันเป็นผลงานโดยตรงของคณาจารย์และนักศึกษาซึ่งเป็นหลัก
ส าคัญ อนึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เพ่ิงยกระดับฐานะจากสถาบันเป็นมหาวิทยาลัยและครอบคลุมภูมิศาสตร์ทั่ว
ประเทศ โดยมีเอกลักษณ์แห่งการเป็นแหล่งวิชาการระดับสูงเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง ภาพสังคมมิติแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า 
ผลกระทบที่มีผลต่อคณาจารย์และนักศึกษาเป็นระยะไกล ในขณะที่วงในของกลุ่มผู้บริหารผูกขาดผลกระทบระยะใกล้ ถึงแม้ว่าผลการ
วิเคราะห์ตัวประกอบแสดงผลพ้องต้องกันกับผลการวิเคราะห์สาระจากการสัมภาษณ์อธิการบดี คือ ได้สไตล์ผู้น าและสไตล์การบริหาร 
4 ชุด อย่างไรก็ดี สไตล์เด่นชัดที่สุด คือ สไตล์ที่ 1 ดังต่อไปนี้ (1) สไตล์การเป็นผู้น าแบบวิสัยทัศน์ คู่กับสไตล์การบริ หารแบบ
ประชาธิปไตยในกรอบกฎระเบียบ (2) สไตล์การเป็นผู้น าแบบให้ค าปรึกษาแนะน าให้แรงเสริม คู่กับสไตล์การบริหารแบบเชิงธุรกิจเสรี 
(3) สไตล์การเป็นผู้น าแบบบารมี คู่กับสไตล์การบริหารแบบสะท้อนกลับ (4) สไตล์การเป็นผู้น าแบบห่างเหิน คู่กับ สไตล์การบริหาร
แบบเผด็จการ จุดเด่นของผลงานคือ อธิการบดี เน้นการบริหารมากกว่าการเป็นผู้น าและยืนยันว่าพันธะสัญญาในเอกสารไม่สอดรับกับ
การสื่อสารในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งยืนยันได้โดยประชาคมทั้งหมดว่าจุดอ่อน 3 อันดับแรก ซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับคุณภาพของ
คณาจารย์และนักศึกษา อันเป็นตัวบ่งชี้ผลการท างานตามสไตล์ของอธิการบดี จุดอ่อนดังกล่าว ได้แก่ ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
คุณภาพของบัณฑิต และชื่อเสียงของคณาจารย์      

 จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบภาวะผู้น าต่าง ๆ ของผู้บริหารล้วนส่งผลต่อรูปแบบหรือสไตล์การท างานของผู้บริหารและทีมงาน 
คณาจารย์และนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของสถาบันการศึกษา องค์ประกอบภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏต่าง ๆ จึงน่าจะเป็นองค์ประกอบภาวะผู้น าที่ส าคัญยิ่งที่ควรได้รับการศึกษาวิเคราะห์
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องค์ประกอบ(Factor  Analysis) เพ่ือให้ทราบถึงองค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏและน าไปก าหนดเป็นสมรรถนะของผู้บริหาร ที่จะเกิดประโยชน์ในการฝึกอบรมผู้บริหารและสามารถน าไปใช้ใน
การก าหนด พัฒนาหรือปรับเปลี่ยนลักษณะองค์ประกอบที่เกี่ยวกับภาวะผู้น าให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
การศึกษาให้สถาบันสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎตามที่ได้กล่าวมาในตอนต้น ผู้บริหารระดับสูงที่จะเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญนี้จะต้องยิ่ง
เป็นผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าที่เหมาะสมในหน่วยงานส าคัญต่างๆที่ปรับเปลี่ยนไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
2. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
3. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

ขอบเขตของการวจิัย 

องค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย การสร้างแรงดลใจ การกระตุ้น
การใช้ปัญญา การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง และ ประสิทธิผล
การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ประกอบด้วย ความเป็นผู้น าทางวิชาการ ความเป็นเลิศทางวิชาการ บรรยากาศของมหาวิทยาลัย 
ความมีเสถียรภาพของบุคลากร การมีส่วนร่วมสนับสนุนของผู้ปกครองและชุมชน เทคโนโลยีในมหาวิทยาลัย และการบริหารจัดการ
แบบมืออาชีพ ที่ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์เนิ้อหา(Cotent Analysis)ตามแนวคิดของนักวิชาการไทยและต่างประเทศ 

 

วธิีการวิจัย 

ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยการเก็บข้อมูลจากข้าราชการพลเรือนได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการสายวิชาการและ
ปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 40 แห่ง ในปีการศึกษา 2552 จ านวน 7,510 คน โดยใช้เครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามที่มี
ลักษณะเป็นมาตรวัด (Scale) ที่ผู้วิจัยด าเนินการสร้างและพัฒนาขึ้นเอง เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการพลเรือนได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการสายวิชาการและปฏิบัติก ารใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 40 แห่ง ในปีการศึกษา 2552 จ านวน 7,510 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการสายวิชาการและปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยการ

สุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน  351 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือ ได้แก่ แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตรวัด (Scale) ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน มีลักษณะเป็นค่าคะแนน 1-5 คะแนน โดยให้
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ผู้ตอบแบบสอบถามพิจารณาให้คะแนนการปฏิบัติตามองค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับ
ประสิทธิผลการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามการปฏิบัติที่เป็นจริง  และให้คะแนนตามการรับรู้ถึงประสิทธิผลการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีค่าความเที่ยงตรงอยู่ระหว่าง 0.8-1.00 และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha - Coefficient) ตามแบบของครอนบาค (Cronbach) มีค่า 0.99 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการโดยขอหนังสือแนะน าตัวจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เป็นกลุ่มตัวอย่างรวม 

15 แห่ง แล้วส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือแนะน าตัวไปยังผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการส่งไปทางไปรษณีย์พร้อมซองเปล่าเพ่ือการส่งคืน ได้รับมาตรวัดกลับคืนซึ่งได้
ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้รับแล้วมีความสมบูรณ์จ านวน 287 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 81.76 จากนั้นจึงน า
ข้อมูลที่สมบูรณ์ด าเนินการวิเคราะห์หาค่าสถิติต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ในการวิเคราะห์ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)  
และการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

 

ผลการวจิัย 

1. องค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ แยกเป็น 3 องค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบที่ 1 : การบริหารการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วยการประเมินและติดตามผลการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

เป็นระยะ ๆ การก าหนดแนวทางท่ีหลากหลายร่วมกับผู้ร่วมงานเกี่ยวกับงานที่มีการเปลี่ยนแปลง การเอาใจใส่ต่อผลการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น การวิเคราะห์สภาพความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงการด าเนินงาน การแนะน าให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติตามแบบอย่างที่เลือกสรร
แล้วเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง การน าข้อมูลจากผลการประเมินมาใช้เพ่ือปรับปรุงมหาวิทยาลัย การเป็นแบบอย่างการปรับตัวให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลง การลดแรงต่อต้านการเปลี่ยนแปลงจากผู้ร่วมงาน การตั้งเป้าหมายร่วมกับผู้ร่วมงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง การ
ประชาสัมพันธ์ที่เน้นย้ าถึงความจ าเป็น หรือประโยชน์ที่จะพึงได้รับจากการเปลี่ยนแปลงแก่ผู้ร่วมงาน การก าหนดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้เลือกแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง การส่งเสริม
ให้ผู้ร่วมงานมีค่านิยมใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการท างาน ได้อย่าง
ชัดเจน การชี้แจงโดยเน้นความส าคัญเรื่องอุดมคติและค่านิยมในการท างาน 

 องค์ประกอบท่ี 2 : การกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย การแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะท างาน
ให้ส าเร็จตามที่ก าหนด การผลักดันให้มีการปฏิบัติงานที่สูงกว่ามาตรฐานในการท างานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ความพยายามปฏิบัติงาน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์และอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัย การกระตุ้นให้ทดลองท างานใหม่ ๆที่ท้าทายความสามารถ เพ่ือเพ่ิม
คุณค่าในตนเอง การพูดถึงเป้าหมายในอนาคตที่เกี่ยวกับการท างานอย่างชัดเจน การวางแผนอนาคตที่มีความเป็นไปได้ใหม่ๆ ส าหรับ
มหาวิทยาลัย เมื่อมีปัญหา ให้ระบุปัญหาโดยใช้ข้อมูลหลักฐานยืนยัน การส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานคิดวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้หลักเหตุผล 
การกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้วยวิธีการใหม่ๆ การเสนอวิธีการปฏิบัติงานใหม่ ๆ แก่ผู้ร่วมงาน การตั้ งค าถาม
เพ่ือให้ผู้ร่วมงานแสดงความคิดเห็น การสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมในการประชุมอบรม เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ การแสดงให้เห็นถึงความ
เชี่ยวชาญในการท างาน 

 องค์ประกอบที่ 3 : การมีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน ประกอบด้วย การเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานเข้าพบเพ่ือปรึกษาหารือ การให้
ค าแนะน าที่ท าให้ผู้ร่วมงานก้าวหน้า การเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานแสดงความสามารถในการท างานอย่างเต็มที่ การเปิดโอกาสให้
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ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการก าหนดจุดมุ่งหมายของการท างาน การส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานสนใจพัฒนาจุดเด่นของตนเอง การควบคุม
อารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤต  การสร้างบรรยากาศการสื่อสารที่พูดคุยกับผู้ร่วมงานอย่างเป็นกันเองสื่อความต้องการของผู้บริหาร
อย่างชัดเจน การเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือประโยชน์ของกลุ่ม การให้รางวัล และผลตอบแทนเป็นแรงจูงใจเมื่อบุคลากรปฏิบัติ
หน้าที่ได้ดี การเป็นแบบอย่างการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงาน การมอบหมายงานโดยค านึงถึงความสามารถของแต่ละบุคคล การให้ความ
สนใจแก่ผู้ร่วมงานทุกคน การให้ความส าคัญของการทุ่มเทต่อภารกิจร่วมกัน 

2. ประสิทธิผลการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้าน ความมี
เสถียรภาพของบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง  โดยด้านเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ส่วนด้านความมีเสถียรภาพของ
บุคลากรมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  

3. องค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ประกอบด้วย 
การบริหารการเปลี่ยนแปลง การกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และการมีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน  ซึ่งสามารถพยากรณ์ถึงประสิทธิผล
การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้ร้อยละ 76.20    

สมการพยากรณ์ ได้แก่ 
3.1 สมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ 

  Y  =  a + B1X1 + B2X2+ B3X3  
            =  0.646 + 0.289 X1 + 0.278 X2 + 0.252X3  

3.2 สมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ 
         Z =  β1Z1+ β2Z2 + β3Z3  
                      =  0.314 Z1+ 0.295Z2 + 0.300 Z3 

 

อภิปรายผล 

1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ที่พบว่าสามารถแยกเป็น 3 
องค์ประกอบ คือ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  และการมีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน ซึ่งแตกต่างจาก
กรอบความคิดเบื้องต้นที่เป็นผลมาจากการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องของนักวิชาการไทยและ
ต่างประเทศ ได้แก่ ชนะ  พงศ์สุวรรณ (2548, 7) ชัยยนต์  เสรีเรืองยุทธ (2548, 4) อภิวัฒน์  เจนเชี่ยวชาญ (2549, 28 - 29) ขันทอง  
ใจดี (2550, 7) บุญมี  ก่อบุญ (2550, ไม่ปรากฏเลขหน้า) แบส และ อโวลิโอ (Bass & Avolio, 1994, 2 แบส (Bass, 2550, ออนไลน์)
ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านการสร้างแรงดลใจ ด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงนั้นเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ยกระดับ
ฐานะจากสถาบันเป็นมหาวิทยาลัยไม่นานนัก มีสถานที่ตั้งครอบคลุมภูมิศาสตร์ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนใหญ่ยังมีขนาดไม่
ใหญ่มากเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งมาเป็นเวลานาน ดังเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น โดยมีเอกลักษณ์แห่งการเป็นแหล่งวิชาการระดับสูงเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้เข้ม แข็ง บริบทในการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจึงมีลักษณะเฉพาะที่มีคณะวิชาเพียง 5-6 คณะ ผู้บริหาร คณาจารย์และข้าราชการปฏิบัติงานกัน
อย่างใกล้ชิด องค์ประกอบทั้งสามที่ประกอบด้วยการบริหารการเปลี่ยนแปลง การกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และการมีอิทธิพลต่อ
ผู้ร่วมงานจึงเป็นองค์ประกอบส าคัญของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏดังกล่าว 

2. จากข้อค้นพบที่พบว่าองค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผล
การบริหารโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  โดยด้านการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้าน
การมีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน และด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงตามล าดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งมี
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การก าหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการท างาน มีการก าหนดตัวชี้วัด
ในการปฏิบัติงาน (Key  Performance Indicators-KPI) อย่างชัดเจนไว้ล่วงหน้าตามที่คณะกรรมการพัฒนาข้าราชการ  (กพร.) 
ก าหนดในระดับมหาวิทยาลัย ส่วนในระดับคณะ ศูนย์ ส านักและหน่วยงานย่อยต่าง ๆ ที่แม้ว่าจะมีแผนกลยุทธ์ในระดับหน่วยงานแต่มี
การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่จะน าไปสู่การประสานแผนอย่างหลากหลาย มุ่งที่จะก าหนดแผนที่จะน าไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยก าหนด อันเป็นลักษณะการท างานที่มุ่งเน้นการบริหารงานมากกว่าการเป็นผู้น าที่ให้ความสนใจบุคคลผู้ร่วมงาน
ซึ่งจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงการท างาน  

3. จากข้อค้นพบที่พบว่าประสิทธิผลการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเกือบทุกด้าน ยกเว้น
ด้านความมีเสถียรภาพของบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง  โดยด้านเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ส่วนด้านความมี
เสถียรภาพของบุคลากรมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด โดยด้านความเป็นผู้น าทางวิชาการ และด้านความเป็นเลิศทางวิชาการนั้น แม้ว่า
ประสิทธิผลการบริหารมหาวิทยาลัยอาจสะท้อนให้เห็นได้จากผลผลิตคือบัณฑิตที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเป็นเลิศทางวิชาการ ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากผู้บริหารและคณาจารย์มีความเป็นผู้น าทางวิชาการและมีความเป็นเลิศทางวิชาการที่จะถ่ายทอดสู่บัณฑิตให้ได้รับการ
ยอมรับดังกล่าว แม้จะพบว่าผู้บริหารจะให้ความส าคัญในการบริหารงานวิชาการ แต่การปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ไม่ว่าจะเป็นการนิเทศกระบวนการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิด การจัดกิจกรรมด้านวิชาการเน้นการสร้างระเบียบวินัยของผู้เรียน และ
การจัดกิจกรรมที่เพ่ิมความเชี่ยวชาญในการสอนของอาจารย์ยังเป็นจุดอ่อนที่ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้น าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ให้ความ
สนใจ เอาใจใส่ในการปรับปรุงพัฒนาให้เกิดความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะในภูมิภาคต่าง ๆ อันจะน าไปสู่การยอมรับในชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัยตามเจตนารมณ์ท่ีเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง  

4. จากข้อค้นพบที่พบว่าประสิทธิผลการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านบรรยากาศของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมากทุก
เรื่อง โดยเรื่องการจัดอาคารสถานที่ที่สนับสนุนการเรียนการสอน   มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ส่วนเรื่องการให้ความส าคัญแก่วัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวัฒนธรรมองค์การนับตั้งแต่วัฒนธรรมในระดับกายภาพที่สามารถมองเห็นได้ 
เช่นพฤติกรรม ภาษา การแต่งตัว พิธีกรรมต่าง ๆ วัฒนธรรมที่เป็นค่านิยมที่เป็นความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่จะเป็นในองค์การ หรือ
วัฒนธรรมที่เป็นฐานคติซึ่งเป็นความคิดหรือการกระท าซึ่งยอมรับและปฏิบัติสืบทอดกันมา ล้วนเป็นองค์ประกอบที่ปรากฏให้เห็นเป็น
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งในแต่ละภูมิภาคสืบเนื่องกันมาอย่างยาวนานพอสมควร จึงอาจจะท าให้ผู้บริหารให้
ความส าคัญน้อยกว่าเรื่องอ่ืน ๆ ทั้ง ๆ ที่วัฒนธรรมองค์กรเป็นปัจจัยหรือองค์ประกอบส าคัญที่จะส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหาร
หน่วยงานเนื่องจากวัฒนธรรมที่เป็นค่านิยมจะท าให้บุคคลในองค์การเกิดความมุ่งมั่นในการท างานร่วมกันให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้   

5. จากข้อค้นพบที่พบว่าประสิทธิผลการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านความมีเสถียรภาพของบุคลากรอยู่ในระดับปาน
กลางเกือบทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่องการคัดเลือกบุคลากรคุณภาพตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และเรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรที่
อยู่ในระดับมาก โดยเรื่องการคัดเลือกบุคลากรคุณภาพตามลักษณะงานที่ปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ส่วนเรื่องการสร้างความรู้สึกเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากรมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏในปัจจุบันมีสถานภาพ
แตกต่างกันทั้งที่เป็นข้าราชการประจ า พนักงานมหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ต่าง ๆประเภทประจ าและชั่วคราวที่ถูกจ้างโดยเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยที่จะต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเป็นผู้ด าเนินการภายใต้กรอบที่ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด การด าเนินการของแต่ละมหาวิทยาลัยที่อาจจะมีการด าเนินการที่แตกต่างหลากหลาย ไม่เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล  ขาดความโปร่งใส ขาดคุณธรรม ตลอดจนกระบวนการในการประเมินและแบบประเมินที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตาม
หลักวิชาการ อาจจะก่อให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นใจไม่ม่ันคงในเสถียรภาพของบุคลากร ส่งผลให้บุคลากรพยายามเอาตัวรอดให้สามารถอยู่
ได้มากกว่าที่จะท างานเป็นทีมที่มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากรจึงต้องสร้าง
ความมั่นใจ ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเกิดความพึงพอใจในการท างาน ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ในการท างานเป็นกลุ่มเป็นทีมอันจะส่งผล
ต่อประสิทธิผลในการบริหารมหาวิทยาลัย   
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6. จากข้อค้นพบที่พบว่าประสิทธิผลการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านการมีส่วนร่วมสนับสนุนของผู้ปกครองและชุมชน
อยู่ในระดับมากและระดับปานกลางเท่า ๆ กัน โดยเรื่องการมีส่วนร่วมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชุมชนมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ส่วนเรื่อง
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับมหาวิทยาลัยมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมนับเป็น
พันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ถูกก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยทุกแห่ง ส่วนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน
กับมหาวิทยาลัยนั้นจะมีมากน้อยแตกต่างกันไปตามแต่ผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารคณะวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ จะให้ความส าคัญและ
มีความสนใจ ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวจะท าให้ผู้บริหารทราบถึงความต้องการ ความคาดหวังที่ผู้ปกครองและชุมชน ตลอดจนมีผลต่อ
การมีส่วนร่วมสนับสนุนของผู้ปกครองและชุมชนที่มีต่อมหาวิทยาลัยเกิดประสิทธิผล การยอมรับ และภาพลักษณ์ที่เป็นที่ยอมรับมาก
ขึ้น   

7. จากข้อค้นพบที่พบว่าประสิทธิผลการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมากทุกเรื่อง 
โดยเรื่องการให้บริการเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ส่วนเรื่องการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีให้ทันสมัยอย่าง
สม่ าเสมอมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีมีบทบาทอย่างยิ่งในการน ามาใช้ให้เกิด
ประสิทธิผลในการบริหารงานได้อย่างรวดเร็วฉับไว ตรงตามความต้องการ มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งจึงน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารงานและการให้บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีที่น ามาใช้จะมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่เสมอจึงมีผลกระทบถึงงบประมาณและค่าใช้จ่ายที่จะต้องถูก
น ามาใช้เพ่ิมขึ้นด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏขนาดเล็กจึงต้องค านึงความคุ้มค่าใน
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่น ามาใช้มากกว่าความทันสมัยที่มีค่าใช้จ่ายมากขึ้นเป็นเงาตามตัว แม้ว่าจะเป็นสิ่งจ าเป็นในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารมหาวิทยาลัยที่มีการแข่งขันกันสูงในปัจจุบันก็ตาม   

8. จากข้อค้นพบที่พบว่าประสิทธิผลการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านการบริหารจัดการแบบมืออาชีพอยู่ในระดับมาก
เกือบทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่องมีการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรื่องการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ส่วนเรื่องมีการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  ทั้งนี้แม้ว่าการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์กร
จะเป็นเรื่องส าคัญที่จะสามารถน าไปใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเลิศ สามารถเพ่ิมประสิทธิผลการบริหารมหาวิทยาลัยในด้าน
ต่าง ๆ ได้ แต่ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวตลอดจนความรู้ความสามารถในวิธีการวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยอาจจะยังไม่ได้รับความ
สนใจที่จะก าหนดเป็นนโยบายและน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจากผู้บริหารผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละ
แห่ง ท าให้มีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย พัฒนาการท างานในเรื่องต่าง ๆ ที่จะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังในแต่ละแห่งมี
จ านวนน้อย แม้ว่าส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2552, ออนไลน์) จะได้ก าหนดให้งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ที่มีตัวชี้วัดได้แก่ ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ และ/หรือน าไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า เป็นหนึ่งในมาตรฐานการศึกษา เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นอุดมศึกษา 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547 ก็ตาม 

9. จากข้อค้นพบที่ว่าองค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ โดยสามารถเรียงล าดับความส าคัญขององค์ประกอบ ดังนี้ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการ
มีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน ตามล าดับ  ซึ่งสามารถพยากรณ์ถึงประสิทธิผลการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้ถึงร้อยละ 76.20 ทั้งนี้
เนื่องมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมีพัฒนาการมาจากโรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏตามล าดับ มีการเปลี่ยนแปลงสู่ความ
เป็นมหาวิทยาลัยมาได้ไม่นานนัก แม้จะมีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยตามกฎหมายหรือนิตินัย แต่ในทางพฤตินัยหรือในทางปฏิบัติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจ านวนมากยังคงมีการปรับเปลี่ยนภายในในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดโครงสร้างการบริหารงานหน่วยงาน
ต่างๆ การจัดตั้งหน่วยงานภายในใหม่ ๆ การก าหนดระเบียบ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ การจัดวางบุคลากรและอ่ืน ๆ ให้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงกับบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีการแข่งขันกันอย่างสูง การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง จึงมีความส าคัญเป็นอันดับแรก 
นอกจากนี้ผู้บริหารจะต้องมีความสามารถ ทักษะ เทคนิคและศิลปะที่จะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและมีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน
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ประกอบการบริหารการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏในที่สุด  
 

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

1. ผู้บริหารควรให้ความสนใจต่อองค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่มีผลต่อประสิทธิผลการบ ริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยน าไปพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานของตนเอง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการบริหารหน่วยงานของตนเองและ
ของมหาวิทยาลัยโดยรวม 

2. ผู้บริหาร ควรให้ความส าคัญและความสนใจต่อผู้ร่วมงานเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงการท างานมากกว่าลักษณะการ
ท างานที่มุ่งเน้นการบริหารงาน สร้างความรู้สึกของการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยกิจกรรมหลากหลาย  

3. ผู้บริหาร ควรเน้นการสร้างประสิทธิผลด้านความเป็นผู้น าทางวิชาการ และด้านความเป็นเลิศทางวิชาการให้เกิดการยอมรับ
จากสังคมภายนอก 

4. ผู้บริหารควรให้ความสนใจในการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรในฐานะที่ เป็นเอกลักษณ์ เฉพาะของแต่ละ
มหาวิทยาลัยที่มีผลสืบเนื่องมาอย่างยาวนาน 

 5. ผู้บริหารควรส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและมหาวิทยาลัยผ่านกิจกรรมหลากหลายเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม
สนับสนุนของผู้ปกครองและชุมชน การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ค านึงถึงความคุ้มค่า  

 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครั้งต่อไป 

1. กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะกรรมการพัฒนาข้าราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรน า
ผลการวิจัยไปใช้ประกอบการพิจารณาในการก าหนดตัวชี้วัด (Indicators) ภาวะผู้น าของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกระดับ 
ตลอดจนการน าสมการพยากรณ์ไปใช้ในการประเมินประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหารนั้น ๆ  

2. กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะกรรมการพัฒนาข้าราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรน า
ผลการวิจัยไปประกอบการพิจารณาก าหนดเป็นสมรรถนะของผู้บริหาร ที่จะเกิดประโยชน์ในการฝึกอบรมผู้บริหารและสามารถน าไปใช้
ในการก าหนด พัฒนาหรือปรับเปลี่ยนลักษณะองค์ประกอบที่ เกี่ยวกับภาวะผู้น าให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
การศึกษาให้สถาบันสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น     

3. ควรศึกษาวิจัยวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในภูมิภาคต่าง ๆ และ/หรือมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนโดยทั่วไป ที่มีบริบทแตกต่างกันไป  

4. ควรวิจัยและพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในระดับต่าง ๆ ในลักษณะ
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลส าคัญที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา น าการเปลี่ยนแปลงไปสู่
ความส าเร็จในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีต้องการ 

 

 


