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บทนํา 
 

ความเป็นมาของปัญหา 

ในปัจจบุนัเป็นที�กล่าวกนัว่าเป็นยคุแห่งการเปลี�ยนแปลง ทกุองค์กรต้องเผชิญกบัสภาวะ
การเปลี�ยนแปลง ทั $งในระดบัโลก ระดบัภมูิภาค ระดบัประเทศ ระดบัสงัคม ระดบัองค์กร ระดบักลุ่ม 
และระดบับุคคล ทั $งในด้านสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง วฒันธรรม ค่านิยม ข้อมูล
ข่าวสาร เทคโนโลยีและอื�นๆ และผลจากการเปลี�ยนแปลงเหล่านี $ส่งผลทั $งทางบวกและทางลบ 
สําหรับประเทศไทยที�ผ่านมาเราได้เผชิญกบัสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจอย่างรุนแรงและยงัมีผลกระทบ
ต่อเนื�องมาถึงปัจจุบัน หากมองในระดับองค์กรทุกองค์กรทั $งในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
ภาคเอกชน และในทกุระดบั ทกุกลุ่มขององค์กร มีความจําเป็นที�จะต้องมีการวิเคราะห์ตนเอง หรือ
อาจจะต้องเปรียบเทียบกบัคูแ่ข่งขนัของตน ทั $งในจดุอ่อน จดุแข็ง โอกาสและอปุสรรคปัญหาตา่งๆ
ขององค์กรเพื�อให้เห็นความสําคญัและความเร่งดว่นในการที�จะต้องปรับเปลี�ยนหรือเปลี�ยนแปลง
ตนเอง และเพื�อให้ตระหนกัอย่างแท้จริงว่าหากเราไม่เปลี�ยนแปลงตนเอง ขณะที�สภาวะแวดล้อม 
และปัจจยัต่างๆ รอบตวัเรามีการเปลี�ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อาจจะนําเราไปสู่ความหายนะหรือ
ความล้มเหลว สําหรับในระดบัองค์กรในยุคนี $วงการวิชาการต่างมีการศึกษาค้นคว้าวิจยัเกี�ยวกับ 
ตวัแปรหรือปัจจัยที�จะมีอิทธิพลต่อความมีประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผลต่อองค์กร ตวัแปรหรือ
ปัจจยัที�จะมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบตัิงานของบุคลากร แรงจูงใจและความพึงพอใจในการทํางาน
ของบคุลากรหรือของกลุ่มทํางาน รวมถึงการพฒันาสมรรถนะและศกัยภาพของบคุลากร ซึ�งปัจจยั
หนึ�งที�สําคญัที�ได้รับการยอมรับว่ามีอิทธิพลมากคือ ผู้ นํา ภาวะผู้ นํา ทั $งผู้บริหารหรือผู้บงัคบับญัชา
ในทกุ ๆ ระดบั และบคุลากรทกุๆ คนในองค์กรด้วย (รัตตกิรณ์ จงวิศาล, 2551) 

หลายสถาบันทั $งภาครัฐและเอกชน องค์กรที�มีการจัดการที�ดีทั $งหลายต่างต้องการ
บคุลากรที�มีความเป็นผู้ นําที�เก่งและมีประสิทธิภาพ มีความมุ่งมั�นในการทํางาน มีความสามารถ 
ในการสื�อสารทั $งภายในและระหว่างองค์กร ในขณะเดียวกนัสามารถสร้างความสมัพนัธ์เพื�อให้เกิด
การทํางานร่วมจากใจ  เพื�อนําองค์กรไปสู่ความก้าวหน้าและลดปัญหาความขัดแย้งในการ
ประสานงานกับบุคคลรอบข้าง  ดังนั $น ผู้ นําสมัยใหม่จะประสบความสําเร็จได้ต้องหมั�นศึกษา 
หาความรู้ให้ทนัต่อสภาวะการเปลี�ยนแปลงทั $งทางด้านเศรษฐกิจและสงัคมที�รุมเร้าอยู่ตลอดเวลา  
ดังนั $น ผู้ นําที� มีประสิทธิภาพต้องสามารถทําให้ผู้ ร่วมงานทํางานได้อย่างมีคุณภาพและ 
เตม็ความสามารถ 
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มหาวิทยาลยันเรศวร เป็นสถาบนัอดุมศกึษาซึ�งเป็นแหล่งผลิตบณัฑิต รวบรวมและสร้าง
องค์ความรู้ทางวิชาการในศาสตร์ต่างๆ และการให้บริการทางวิชาการกับทั $งภาครัฐ และเอกชน 
รวมถึงพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ การบริหารสถาบนัอุดมศึกษา จึงต้องมีการพัฒนาคณุภาพ 
ให้สอดคล้องกับพนัธกิจ และการเป็นผู้ นําทางการศึกษาในระดบัภูมิภาค เพื�อให้ก้าวทนัเท่าเทียม
กบัสถาบนัการศกึษาในระดบัโลก ไม่เพียงแตต้่องอาศยัผู้บริหารสายวิชาการที�มีวิสยัทศัน์ มีความรู้
ความสามารถ และทกัษะการบริหารแล้ว ผู้บริหารสายสนบัสนุนวิชาการยงัเป็นกลไกสําคญัที�จะ
ช่วยประสานการบริหารงานของผู้บริหารสายวิชาการ ให้สามารถนําพาสถาบนัอุดมศึกษาไปสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการ และพึ�งพาตนเองในระยะยาว จึงจําเป็นที�ผู้บริหารสายสนบัสนนุวิชาการ
จะต้องเป็นผู้ ที�มีวิสยัทศัน์กว้างไกล   มีความรู้ความสามารถ และทกัษะการบริหารที�สอดประสาน
ไปในทิศทางเดียวกบัผู้บริหารสายวิชาการ ซึ�งส่งผลให้การบริหารจดัการของมหาวิทยาลยันเรศวร
บรรลตุามเป้าหมายที�กําหนดไว้ 

 ดงันั $น การกําหนดระดบัตําแหน่งและการแต่งตั $งข้าราชการพลเรือนของมหาวิทยาลัย
นเรศวร ให้ดํารงตําแหนง่ประเภทผู้บริหาร ทั $งของสายวิชาการ และสายสนบัสนนุวิชาการ จึงต้องมี
การประเมินการปฏิบตังิาน คณุลกัษณะ และสมรรถนะของบคุคลที�จําเป็นสําหรับตําแหน่งประเภท
ผู้บริหาร ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การกําหนดระดบัตําแหน่งและการแต่งตั $ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษาให้ดํารงตําแหน่งสงูขึ $น พ.ศ. 2550  ดงันั $น ผู้ วิจยัจึงมีความ
สนใจที�จะศึกษาและค้นหาคุณลักษณะผู้ นําที�พึงประสงค์ของผู้ ดํารงตําแหน่งทางบริหาร สาย
สนบัสนนุวิชาการ มหาวิทยาลยันเรศวร ว่าควรมีการพฒันาและเพิ�มศกัยภาพคณุลกัษณะใดบ้างที�
จะสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพในการทํางาน เป็นผู้ นําที�มีวิสยัทศัน์ที�ทนัสมยัก้าวหน้า และมีศกัยภาพใน
การบริหารจัดการ อันจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพขององค์กรโดยรวม  เพราะผู้ บริหารสาย
สนบัสนนุวิชาการเป็นกลไกสําคญัที�จะช่วยประสานการบริหารงานของผู้บริหาร ให้สามารถนําพา
มหาวิทยาลยัไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามนโยบายการบริหารมหาวิทยาลยันเรศวร  ดงันั $น
จึงมีการศกึษาวิเคราะห์องค์ประกอบคณุลกัษณะผู้ นําที�พึงประสงค์ของผู้ ดํารงตําแหน่งทางบริหาร 
สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื�อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ที�
เกี�ยวข้องกบัผู้ นําตอ่ไป 
 
จุดมุ่งหมายของการวิจัย 

เพื�อวิเคราะห์องค์ประกอบคณุลกัษณะผู้ นําที�พึงประสงค์ของผู้ ดํารงตําแหน่งทางบริหาร 
สายสนบัสนนุวิชาการ มหาวิทยาลยันเรศวร 
 



 3 

ความสาํคัญของการวิจัย 

1.  ทําให้ได้แบบประเมินคณุลกัษณะผู้ นําที�พึงประสงค์ของผู้ ดํารงตําแหน่งทางบริหาร 
สายสนบัสนนุวิชาการ มหาวิทยาลยันเรศวร  

2.  ทําให้ทราบองค์ประกอบของคุณลักษณะผู้ นําที�พึงประสงค์ของผู้ ดํารงตําแหน่ง 
ทางบริหาร สายสนับสนุนวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรอบรมการพัฒนา 
นกับริหารสถาบนัอดุมศกึษา และปรับพฤตกิรรมการเป็นผู้บริหารที�ดีตอ่ไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1.  ด้านแหลง่ข้อมลู 
        ประชากร  ได้แก่  บคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ มหาวิทยาลยันเรศวร ระดบัหวัหน้า
งานขึ $นไป ปีงบประมาณ 2554 
        กลุ่มตวัอย่าง  ได้แก่  บุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ มหาวิทยาลยันเรศวร ระดบั
หวัหน้างานขึ $นไป ปีงบประมาณ 2554 จํานวน 241 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง  

2.  ด้านตวัแปร เนื $อหาที�นํามาศึกษาค้นคว้าครั $งนี $ ได้แก่ คณุลกัษณะผู้ นําที�พึงประสงค์ 
จําแนกเป็น 6 ด้าน จํานวน 59 ตวัแปร 

  
นิยามศัพท์เฉพาะ 

คณุลกัษณะ  หมายถึง สิ�งที�ชี $ให้เห็นลกัษณะการกระทําของบคุคล  ลกัษณะท่าที อปุนิสยั  
ความสามารถ ความรู้ ทศันคต ิความประพฤต ิและการปฏิบตักิาร 

ผู้ นํา หมายถึง  บคุคลที�สนบัสนนุและส่งเสริมให้มีการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมของทีมงาน
ในการปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นผู้ ทําให้มีการปฏิสมัพนัธ์ของสมาชิกภายในทีมงาน
ดําเนินไปตามบทบาทหน้าที�ของแตล่ะบคุคล 

 ผู้ ดํารงตําแหน่งทางบริหาร หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
วิชาการ สงักดัมหาวิทยาลยันเรศวร ที�ดํารงตําแหนง่ระดบัหวัหน้างานขึ $นไป  

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
ข้าราชการ ลกูจ้างประจํา ลกูจ้างชั�วคราว สายสนบัสนนุวิชาการที�ไมมี่ภาระงานหลกัในการสอน 

คณุลกัษณะด้านการมีสว่นร่วมในการพฒันาองค์กร หมายถึง คณุลกัษณะด้านการศกึษา  
ค้นคว้า หาความรู้ ติดตามองค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ  ในวงวิชาการและวิชาชีพ เพื�อพฒันา
ตนเอง พฒันางาน และพฒันาองค์กร รวมทั $งสง่เสริมสนบัสนนุและให้โอกาสผู้ ร่วมงานได้พฒันาใน
รูปแบบตา่ง ๆ 
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คุณลักษณะด้านทักษะการบริหารจัดการ หมายถึง คุณลักษณะด้านวางแผน   
การจดัการองค์การ จดัคนเข้าทํางานสั�งการ และควบคมุการทํางานให้กิจกรรมขององค์การดําเนิน
ไปตามวตัถปุระสงค์อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยอยูบ่นพื $นฐานของปัจจยัในการบริหาร 

คณุลกัษณะด้านผู้ นํา หมายถึง คณุลกัษณะด้านความสามารถในการกําหนดวิสยัทศัน์ 
ทิศทางหรือแนวทาง การพฒันาองค์กรที�เป็นรูปธรรม เป็นที�ยอมรับ ปฏิบตัตินเป็นแบบอยา่งทีดี 

คณุลักษณะด้านการสื�อสารและการจูงใจ หมายถึง คุณลักษณะด้านความสามารถ 
ในการพูด เขียน สื�อสาร โต้ตอบ ในโอกาสและสถานการณ์ต่างๆ และสามารถชักจูง โน้มน้าว 
ให้ผู้ อื�นเห็นด้วย ยอมรับหรือคล้อยตาม ตลอดจนการทํางานร่วมกับผู้ อื�นเพื�อให้บรรลุจดุมุ่งหมาย
ของการปฏิบตังิาน 

คณุลกัษณะด้านคณุธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล หมายถึง คณุลกัษณะด้านการ 
ยึดมั�นในความถกูต้อง ความดีงาม มีความซื�อสตัย์ จริงใจ ขยนั อดทน  มีระเบียบวินยั ทํางานโดย
สจุริต 

คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ หมายถึง คุณลักษณะด้านบุคลิกลักษณะที�ดึงดูดใจคน 
ลกัษณะภายนอกที�ดนูา่เชื�อถือ 

การวิเคราะห์องค์ประกอบ  หมายถึง  วิธีการทางสถิติชนิดหนึ�ง ที�ใช้วิเคราะห์ตัวแปร 
ในแต่ละตวัเพื�อจดักลุ่มตวัแปรที�มีความสมัพนัธ์กันสูงในกลุ่มเดียวกัน และง่ายต่อการทําความ
เข้าใจคณุลกัษณะภายในของสิ�งที�ต้องการศกึษา โดยพิจารณาจากคา่ไอเกน (Eigen Values) และ
คา่นํ $าหนกัขององค์ประกอบ (Factor Loading) ที�วิเคราะห์ได้ 

ค่าไอเกน (Eigen Values) หมายถึง ค่าที�แสดงถึงองค์ประกอบนั $นมีคุณลักษณะที�วัด 
ในสิ�งเดียวกัน ซึ�งจะพิจารณาว่ามีกี�องค์ประกอบ ได้จากการคดัเลือกองค์ประกอบที�มีค่าไอเกน
เทา่กบัหรือมากกวา่ 1.0  (ตามเกณฑ์ของ Kaisr) 

ค่านํ $าหนกัขององค์ประกอบ (Factor loading) หมายถึง ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์Y

ระหว่างตวัแปรกับองค์ประกอบ โดยพิจารณาได้จากการคดัเลือกองค์ประกอบที�มีค่าเท่ากับหรือ
มากกวา่ 0.4 (ตามเกณฑ์ของ Hair) 

คณุภาพแบบประเมิน  หมายถึง  คณุสมบตัขิองข้อคําถามของแบบประเมิน ในแตล่ะด้าน 
ดงันี $  

   1. ความตรงเชิงเนื $อหา (Content Validity) หมายถึง การตรวจสอบ ข้อคําถามแตล่ะข้อ
และทั $งหมดสามารถวัดได้ตรง มีความสอดคล้อง (Relevance) และเป็นตัวแทนเนื $อหา 
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(representative) ของสิ�งที�ต้องการวดั การตรวจสอบความตรงตามเนื $อหาใช้ดลุยพินิจทางวิชาการ
ของผู้ เชี�ยวชาญเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบ 
   2. ความเที�ยง (Reliability) หมายถึง เครื�องมือที�สามารถให้ผลของการวดัออกมาคงที�เมื�อ
ทําการวดัซํ $าๆ กนั  
   
 
 


