
บทที� 5 
 

บทสรุป 

 
การวิเคราะห์องค์ประกอบคณุลกัษณะผู้ นําที�พึงประสงค์ของผู้ ดํารงตําแหน่งทางบริหาร 

สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร  มีวัตถุประสงค์เพื�อศึกษาคุณลักษณะผู้ นําที�พึง
ประสงค์ของผู้ ดํารงตําแหนง่ทางบริหาร  สายสนบัสนนุวิชาการ มหาวิทยาลยันเรศวร 

ประชากร  ได้แก่  บุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ มหาวิทยาลยันเรศวร  ระดบัหวัหน้า
งานขึ ,นไป  ปีงบประมาณ 2544 

กลุม่ตวัอยา่ง  ได้แก่  บคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ มหาวิทยาลยันเรศวร  ระดบัหวัหน้า
งานขึ ,นไป ปีงบประมาณ 2544 จํานวน 202 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 

เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัยครั ,งนี ,  เป็นแบบประเมินคุณลักษณะผู้ นําที�พึงประสงค์ของ 
ผู้ ดํารงตําแหน่งทางบริหาร สายสนบัสนุนวิชาการ มหาวิทยาลยันเรศวร  โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ดงันี , 
           ตอนที� 1  ข้อมลูทั�วไปของผู้ตอบแบบประเมิน มีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check 
list) โดยสอบถามเกี�ยวกบัเพศ อาย ุระดบัการศกึษา และตําแหนง่ 

       ตอนที� 2  แบบประเมินคณุลกัษณะผู้ นําที�พึงประสงค์ของผู้ ดํารงตําแหน่งทางบริหาร 
สายสนบัสนนุวิชาการ มหาวิทยาลยันเรศวร เป็นแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณคา่ (Rating 
Scale) 4 ระดบั จํานวน 57 ข้อ 

วิธีดําเนินการวิจยั ผู้ วิจยัได้ศกึษา ค้นคว้า รวบรวมทฤษฎี เกี�ยวกบัตวัแปรตา่งๆ ที�มีผลตอ่ 
คณุลกัษณะผู้ นําที�พึงประสงค์ บุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ และวิธีการสร้างแบบประเมินจาก
เอกสาร หนงัสือ  และงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง ดําเนินการสร้างแบบประเมิน ตรวจสอบคุณภาพ และ
เก็บรวบรวมข้อมูล จากนั ,นทําการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เพียร์สัน L (Pearson’s 
Product Moment Correlation) เพื�อเตรียมข้อมูลเบื ,องต้นสําหรับนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบ 
เชิงสํารวจ แล้วทําการวิเคราะห์องค์ประกอบโดยสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีองค์ประกอบหลัก 
(Principal Component Analysis) และหมนุแกนองค์ประกอบแบบ Orthogonal ด้วยวิธี Varimax 
และกําหนดชื�อองค์ประกอบโดยพิจารณาตวัแปรที�เป็นสมาชิกอยู ่
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สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะผู้ นําที�พึงประสงค์ของผู้ ดํารงตําแหน่งทาง
บริหาร สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่า คุณลักษณะผู้ นําที�พึงประสงค์ของ 
ผู้ ดํารงตําแหนง่ทางบริหาร สายสนบัสนนุวิชาการ มหาวิทยาลยันเรศวร ประกอบด้วยองค์ประกอบ
สําคญั 4 องค์ประกอบ ซึ�งมีค่าไอเกน (Eigenvalue) และคา่ร้อยละของความแปรปรวน (Percent 
of Variance) ในแตล่ะองค์ประกอบ มีดงันี ,  

องค์ประกอบที� 1 คณุลกัษณะด้านคณุธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล ประกอบด้วย  
1) การยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลกั 2) ความซื�อสตัย์สจุริต 3) ความเอื ,ออาทร โอบอ้อม
อารี 4) คณุธรรม จริยธรรม 5) จิตสํานึกโปร่งใสในการบริหารงาน และ 6) จิตสํานึกของความ
จงรักภักดีและความผูกพันต่อองค์กร โดยมีค่าไอเกน เท่ากับ 9.383 และมีค่าร้อยละของความ
แปรปรวนร่วม เทา่กบั 16.461 

องค์ประกอบที�  2 คุณลักษณะด้านการสื�อสารและการจูงใจ ประกอบด้วย  
1) ความสามารถในการสื�อสารผา่นสื�อเทคโนโลยี 2) ความสามารถในการจงูใจโน้มน้าวให้ผู้ อื�นเห็น
ด้วย ยอมรับ คล้อยตามเพื�อบรรลุจุดมุ่งหมายของการสื�อสาร 3) ทักษะในการประสานงาน  
4) ความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้ อื�น 5) อาสางานโดยไม่หวังผลตอบแทน และ 6) การ
ให้บริการด้วยนํ ,าใจไมตรี อยา่งเทา่เทียมกนั โดยมีคา่ไอเกน เทา่กบั 8.801 และมีค่าร้อยละของ
ความแปรปรวนร่วม เทา่กบั 15.440 

องค์ประกอบที� 3 คณุลกัษณะด้านการบริหารจดัการ ประกอบด้วย 1) ความสามารถและ
ทักษะในการบริหารงานบุคคล 2) ความสามารถและทักษะในการบริหารงานงบประมาณ  
3) ความสามารถและทักษะในการบริหารงานบริหารทั�วไป 4) การวิเคราะห์และรายงานผล  
5) การแก้ปัญหาและการตดัสินใจ และ 6) ความเชี�ยวชาญในงาน โดยมีค่าไอเกน เท่ากบั 6.277 
และมีคา่ร้อยละของความแปรปรวนร่วม เทา่กบั 11.011 

องค์ประกอบที� 4 คุณลกัษณะด้านการมีส่วนร่วมในการพฒันาองค์กร ประกอบด้วย  
1) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร 2) การให้คําปรึกษา แนะนํา และช่วยแก้ปัญหาแก่
ผู้ ใต้บงัคบับญัชาและผู้ เกี�ยวข้อง 3) ส่งเสริม สนบัสนุนและให้โอกาสเพื�อนร่วมงานได้พัฒนาใน
รูปแบบตา่งๆ 4) การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการพฒันาองค์กร และ 5) มีการพฒันาตนเองอยู่
เสมอ โดยมีคา่ไอเกน เทา่กบั 4.600 และมีคา่ร้อยละของความแปรปรวนร่วม เทา่กบั 8.071 
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อภปิรายผล 

   การวิเคราะห์องค์ประกอบคณุลกัษณะผู้ นําที�พึงประสงค์ของผู้ ดํารงตําแหน่งทางบริหาร 
สายสนบัสนุนวิชาการ มหาวิทยาลยันเรศวร ผู้ วิจยัได้องค์ประกอบคณุลกัษณะผู้ นําที�พึงประสงค์
ของผู้ ดํารงตําแหนง่ทางบริหาร สายสนบัสนนุวิชาการ มหาวิทยาลยันเรศวร จํานวน 4 องค์ประกอบ 
ได้แก่ คณุลกัษณะด้านคณุธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล คณุลกัษณะด้านการสื�อสารและการ 
จงูใจ คณุลกัษณะด้านทกัษะการบริหารจดัการ และคณุลกัษณะด้านการพฒันา 
   1. องค์ประกอบคณุลกัษณะผู้ นําด้านคณุธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล  เมื�อพิจารณา
ตวัแปรที�อธิบายองค์ประกอบ ได้แก่ 1) การยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลกั 2) ความซื�อสตัย์
สจุริต 3) ความเอื ,ออาทร โอบอ้อมอารี 4) คณุธรรม จริยธรรม 5) จิตสํานึกโปร่งใสในการบริหารงาน 
และ 6) จิตสํานึกของความจงรักภกัดีและความผกูพนัตอ่องค์กร ซึ�งองค์ประกอบคณุลกัษณะผู้ นํา
ด้านคณุธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล มีความสําคญัมากที�สุด ทั ,งนี , อาจเป็นเพราะคุณธรรม
จริยธรรมช่วยควบคมุและส่งเสริมให้ผู้ นํามีความซื�อสตัย์สุจริต มีความน่าเชื�อถือ มีความสํานึกใน
หน้าที�และความรับผิดชอบในงานของตน จนส่งผลให้การปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพยิ�งขึ ,น โดย 
ตวัแปร 1), 5) และ 6) สอดคล้องกบัแนวคิดของพระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยตุโต) (2541, หน้า 223) ที�
กล่าวว่า ผู้ นําที�แท้นั ,นไม่ใช่ผู้ ฉวยโอกาสและรอรับหรือหาประโยชน์ใส่ตนแต่เป็นผู้ ให้ ซึ�งสามารถ
อธิบายได้ว่า การเป็นผู้ นําที�ดีนั ,นผู้ นําไม่ควรที�จะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม แตค่วร
คํานึงถึงผลที�จะก่อประโยชน์ตอ่องค์กร  อีกทั ,งยงัสอดคล้องกบั ประสิทธิ ทองอุ่น และคณะ L (2542, 
อ้างอิงใน สมพงษ์ สุนทรเศรษฐชัย, 2548, หน้า 12) ที�กล่าวว่า คุณลักษณะของผู้ นํา เป็น
คณุลกัษณะที�มีคณุค่า มีความสําคญัต่อการปฏิบตัิหน้าที� ทําให้ลกูน้องหรือผู้ ใต้บงัคบับญัชาเกิด
ศรัทธา มีความเชื�อมั�นเกิดความยอมรับและเชื�อฟัง ก่อให้เกิดความร่วมมือเมื�อลูกน้องให้ความ
ร่วมมือด้วยความบริสุทธิใจ ไม่มีเงื�อนไขใดๆ แอบแฝงจะนําไปสู่เป้าหมายตามภารกิจให้สําเร็จL

ลลุ่วงได้ด้วยดี  นอกจากนี ,ตวัแปร 2), 3) และ 4) สอดคล้องกับแนวคิดของอานนัท์ ปันยารชุน 
(2542, หน้า 26) ที�กล่าวเกี�ยวกับคณุลกัษณะของผู้ นําสําหรับสงัคมไทย ว่า ต้องมีคณุธรรมและ
จริยธรรม ต้องเป็นผู้ ที�สามารถทําให้คนอื�นคล้อยตามและต้องเชื�อมั�นในหลกัการ ทั ,งนี ,แสดงให้เห็น
ว่า คุณลักษณะด้านมุ่งจริยธรรมเหมาะสําหรับสังคมไทยในยุคของการเปลี�ยนแปลง ผู้ นําที�มี
คณุลกัษณะของผู้ นําที�ประเสริฐ มีจิตใจสงู ควรมีความนา่เชื�อถือ อีกทั ,งยงัสอดคล้องกบัแนวคิดของ
สมเดช มุงเมือง (2548, หน้า 219-239) ที�กล่าวว่า ผู้ นําที�มีประสิทธิภาพต้องมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบตัิงาน มีความสุภาพ เมตตากรุณา มีความซื�อสตัย์ สุจริต ยุติธรรม มีนํ ,าใจใ
การเอื ,อเฟื,อชว่ยเหลือผู้ อื�น มีความปรารถนาที�จะทําความดีอยูเ่สมอ   
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     2. องค์ประกอบคณุลกัษณะด้านการสื�อสารและการจูงใจ ประกอบด้วย 1) ความ 
สามารถในการสื�อสารผ่านสื�อเทคโนโลยี 2) ความสามารถในการจูงใจโน้มน้าวให้ผู้ อื�นเห็นด้วย 
ยอมรับ คล้อยตามเพื�อบรรลุจุดมุ่งหมายของการสื�อสาร 3) ทักษะในการประสานงาน 4) 
ความสามารถในการทํางานร่วมกบัผู้ อื�น 5) อาสางานโดยไมห่วงัผลตอบแทน และ 6) การให้บริการ
ด้วยนํ ,าใจไมตรีอยา่งเทา่เทียม โดยเป็นองค์ประกอบคณุลกัษณะด้านการสื�อสารและการจงูใจ 
มีความสําคญัเป็นอนัดบัสอง ทั ,งนี ,อาจเป็นเพราะบริบทหน้าที�ของสายสนบัสนนุวิชาการ เป็นฝ่าย
ประสานงานต่างๆ ทั ,งในส่วนของงานบริการวิชาการและงานบริหาร ดงันั ,น การสื�อสารและการ 
จูงใจ จึงเป็นอีกองค์ประกอบหนึ�งที�สําคัญต่อคุณลักษณะผู้ นํา เพื�อกระตุ้ นและให้กําลังใจแก่
ผู้ ร่วมงานให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบตัิงาน การทํางานร่วมกบับคุคลและหน่วยงานอื�นให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายร่วมกันสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตวัแปร 1) และ 3) สอดคล้องกับการกําหนด
บทบาทหน้าที�ของผู้ นําตามแนวคิดของอดุมการณ์ สมานประชาธรรม (2531, อ้างอิงใน เทื ,อน ทอง
แก้ว, 2545 หน้า 64)  ที�กล่าวว่า ผู้ นํามีบทบาทเป็นผู้ สื�อสาร คือต้องมีความสามารถในการสื�อสาร 
ทั ,งการพดู การเขียน รู้จกัใช้สื�อตา่งๆ เพื�อการสื�อสารและมีความสามารถในด้านการประชาสมัพนัธ์ 
และมีบทบาทเป็นผู้ประสานงาน ต้องเป็นผู้ มีความเข้าใจรูปแบบการปฏิสมัพนัธ์ของมนุษย์ เข้าใจ
เครือขา่ยของการสื�อสาร รู้จกัวิธีนิเทศงานที�พงึปรารถนา เข้าใจระบบการรายงานที�ดี จึงจะสามารถ
ประสานกิจกรรมตา่งๆ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ,ตวัแปร 2) และ 4) สอดคล้องกบัข้อบงัคบั
มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งตั ,งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบนัอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ ,น พ.ศ. 2550 ข้อ 48 การประเมินสมรรถนะของบุคคลที�
จําเป็นสําหรับตําแหนง่ประเภทผู้บริหาร ในข้อ (1) ความเป็นผู้ นําให้พิจารณาจากความสามารถใน
การวางตน และเป็นตวัอย่างที�ดีการมีศิลปะในการโน้มน้าว จูงใจ กระตุ้นและให้กําลงัใจแก่
ผู้ ร่วมงานเพื�อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบตัิงาน และยงัสอดคล้องกับคณุลกัษณะผู้ นําตามที�
สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2545, หน้า 108) ได้กล่าวไว้ว่า คณุลกัษณะของผู้ นําที�ดี
เป็นสิ�งสําคญัและจําเป็นที�ผู้บริหารที�ดีจะต้องมี เนื�องจากในการทํางานร่วมกนันั ,น เมื�อมีปัญหาหรือ
อุปสรรคใดๆ เกิดขึ ,น ผู้บริหารในฐานะผู้ นํา จะสามารถใช้อิทธิพล ตลอดจนศิลปะต่างๆ จูงใจ ให้
บคุคลในหนว่ยงานร่วมมือร่วมใจกนัแก้ปัญหา และทํางานเพื�อให้บรรลปุระสงค์ของหน่วยงานอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั ,งยังสอดคล้องกับภาวะผู้ นําที�มีประสิทธิภาพของสมเดช  
มุงเมือง (2548, หน้า 219) ที�กล่าวถึงผู้ นําว่าต้องมีความสามารถในการจูงใจ เป็นผู้ ที� มี
ความสามารถทั ,งการพูด การเขียนและการแสดงท่าทีในการโน้มน้าวใจ สร้างการยอมรับจาก
ผู้ ร่วมงานให้เลื�อมใสศรัทธาและร่วมมือกนัทํางานให้สําเร็จได้ผลดี สามารถสร้างขวญัและกําลงัใจ
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ให้แก่พนกังาน ส่วนตวัแปร 5) และ 6) สอดคล้องกบัศิริพร พงศ์ศรีโรจน์ (2540, หน้า 215 - 217) ที�
ได้อธิบายถึงภาระหน้าที�ของผู้ นําคือหน้าที�ความรับผิดชอบตอ่องค์การ ถือว่าเป็นหน้าที�ต้องทําใน
ฐานะผู้ นํากลุม่ ได้แก่ กําหนดเป้าหมาย วางแผน ติดตามงานอยู่เสมอ พบข้อบกพร่องต้องรีบแก้ไข 
เสริมสร้างให้ปริมาณและคณุภาพของงานได้รับผลสงูสดุ ให้ความเสมอภาคกบัผู้มาติดตอ่ วางตน
เหมาะสม และหน้าที�ตอ่ตวัเอง คือสอนตวัเองให้เป็นผู้ นําที�ดี รับผิดชอบงานในหน้าที�ให้ดีที�สดุ ขยนั
ในการทํางาน อทุิศเวลาให้งานให้หน้าที�  

 3. องค์ประกอบคณุลกัษณะผู้ นําด้านการบริหารจดัการ เมื�อพิจารณาตวัแปรที�อธิบาย
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความสามารถและทกัษะในการบริหารงานบคุคล 2) ความสามารถและ
ทกัษะในการบริหารงานงบประมาณ 3) ความสามารถและทกัษะในการบริหารงานบริหารทั�วไป 4) 
การวิเคราะห์และรายงานผล 5) การแก้ปัญหาและการตดัสินใจ และ 6) ความเชี�ยวชาญในงาน 
เป็นองค์ประกอบที�มีความสําคญัเป็นอนัดบัสาม ทั ,งนี ,เพราะทกัษะด้านบริหารจดัการเป็นคณุสมบตัิ
ที�ผู้ นําทกุคนควรมี ซึ�งองค์ประกอบคณุลกัษณะผู้ นําด้านการบริหารจดัการเป็นสิ�งสะท้อนให้เห็นถึง
ความชํานาญ และความสามารถในการดําเนินกิจกรรม การบริหาร การวางแผนด้านทรัพยากร
ต่างๆ ซึ�งจะส่งผลให้การดําเนินงานขององค์กรประสบความสําเร็จ อีกทั ,งความสามารถในการ
วิเคราะห์ แก้ไข และเสนอทางเลือกในการแก้ไขปัญหาตา่งๆ เพื�อให้องค์การผ่านวิกฤตการณ์และ
สามารถดําเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยตวัแปร 1), 2) และ 3) สอดคล้องกับอุดมการณ์ 
สมานประชาธรรม (2531,อ้างอิงใน เทื ,อน ทองแก้ว, 2545 หน้า 64) ที�กําหนดบทบาทหน้าที�หลกั
ของผู้ นํา ออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1) บทบาทการเป็นผู้บริหารบคุคล คือต้องมีความสามารถในการใช้
เทคนิคการเจรจาต่อรอง ประเมินผลงานและการปฏิบตัิงานของบุคคล และ 2) บทบาทการเป็น
ผู้บริหารทรัพยากร นั ,นคือต้องมีความสามารถบริหารการเงินและงบประมาณ วสัด ุครุภัณฑ์ การ
ก่อสร้าง การบํารุงรักษา ตลอดจนสนบัสนุนปัจจยัต่างๆ จากภายนอก ในส่วนตวัแปร 4) และ 5) 
สอดคล้องกบัวิเชียร วิทยอดุม (2548, หน้า 11, 63) ที�กล่าวถึงคณุลกัษณะของผู้ นําว่าลกัษณะของ
ผู้ นําที�ดีนั ,น ควรมีลักษณะพื ,นฐานคือ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นเลิศ มีไหวพริบดี มีความ 
สามารถในการวิเคราะห์ สามารถพิจารณาเหตกุารณ์ ตดัสินความ มีความคิดริเริ�มและเป็นผู้ รอบรู้ 
นอกจากนี ,ยงัสอดคล้องกบับทบาทในการบริหารจดัการ ตามวิธีการของมินซ์เบอร์ก (1973, อ้างอิง
ใน สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2544) ที�ว่า ผู้บริหารจะมีหน้าที�รับผิดชอบในการปฏิบตัิการแก้ไข เมื�อ
องค์การเผชิญกับปัญหาที�สําคัญไม่ได้คาดไว้โดยผู้ บริหารจะต้องเป็นผู้ กระตุ้นการทํางานของ
ผู้ ใต้บงัคบับญัชา เพื�อให้เผชิญกับวิกฤตการณ์ต่างๆ พร้อมที�จะต่อสู้กับปัญหาที�เกิดขึ ,นกับการ
ทํางาน วิกฤตการณ์เป็นเหตกุารณ์ที�ไม่สามารถมองเห็นได้ หรือคาดการณ์ได้เช่นกนั และมีบทบาท
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เป็นผู้จดัสรรทรัพยากร นอกจากนี ,ผู้บริหารยงัมีหน้าที�ในการจดัการและการปรับปรุงการตดัสินใจใน
องค์กรที�สําคญั มีหน้าที�จดัสรรทรัพยากรให้เพียงพอตอ่การดําเนินงานในความรับผิดชอบของตน 
เชน่ บคุลากร การเงิน วสัด ุอปุกรณ์ สิ�งอํานวยความสะดวก และบริการตา่งๆ การจดัสรรทรัพยากร
นี ,เกี�ยวข้องกับการตดัสินใจในการบริหาร ให้มีความพร้อมต่อการปฏิบตัิงานและสอดคล้องกับ 
กลยทุธ์และวตัถปุระสงค์ที�ตั ,งไว้ สําหรับตวัแปร 6) สอดคล้องกบัสมเดช มงุเมือง (2548, หน้า 219-
239) ที�กล่าวว่าผู้ นําที�มีประสิทธิภาพควรมีทักษะในการปฏิบัติงาน เป็นผู้ รู้จริงทําจริง มีความ 
สามารถในการสอนงาน นิเทศงาน จดัรูปแบบงานและแบง่งานให้ผู้ ร่วมงานทํา มีระสบการณ์ในการ
ทํางานสงู และประสบความสําเร็จในการทํางานอยูเ่สมอ 
     4. องค์ประกอบคณุลกัษณะผู้ นําด้านการมีส่วนร่วมในการพฒันาองค์กร เมื�อพิจารณา
ตวัแปรที�อธิบายองค์ประกอบ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการพฒันาบคุลากร 2) การให้คําปรึกษา 
แนะนํา และช่วยแก้ปัญหาแก่ผู้ ใต้บงัคบับญัชาและผู้ เกี�ยวข้อง 3) การส่งเสริม สนบัสนุนและให้
โอกาสเพื�อนร่วมงานได้พัฒนาในรูปแบบต่างๆ 4) การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
องค์กร และ 5) มีการพฒันาตนเองอยู่เสมอ คณุลกัษณะด้านการมีส่วนร่วมในการพฒันาองค์กร  
มีความสําคญัเป็นอนัดบัสี� จะเห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นการทําให้เกิดการเปลี�ยนแปลงให้มีความ
เจริญก้าวหน้า เพื�อทําให้องค์การมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลโดยการสร้างปัจจัยต่างๆ เพื�อ
สนบัสนนุให้เกิดการพฒันาให้สอดคล้องตามเป้าหมายหรือวตัถปุระสงค์ขององค์การ ซึ�งสอดคล้อง
กับข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การกําหนดระดบัตําแหน่งและการแต่งตั ,งข้าราชการ
พลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษาให้ดํารงตําแหนง่สงูขึ ,น พ.ศ. 2550 ข้อ 46  ในการแนะนําการสอนงาน 
และการพฒันาผู้ ใต้บงัคบับญัชาตามความรับผิดชอบตอ่หน้าที� ให้พิจารณาจากการให้คําปรึกษา 
แนะนําสอนงานผู้ ใต้บังคับบัญชา และการปรับปรุงและพัฒนาผู้ ใต้บังคับบัญชาให้สามารถ
ปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ,ยงัสอดคล้องกบัอจัฉรา สงัสวุรรณ. (2539, หน้า 15) 
กล่าวว่า ไม่ว่าผู้ นําจะใช้รูปแบบการนําอย่างไรในการนําทีมงานไปสู่เป้าหมาย ผู้ นําทุกคนควรมี
คณุลกัษณะที�เป็นพื ,นฐานของการเป็นผู้ นําในการทํางานสร้างสรรค์ มุ่งพฒันาความก้าวหน้าของ
ทีมงาน และพยายามพฒันาตนเองอยู่เสมอ และสอดคล้องกับผลงานวิจยัของอาคม สมบตัิแก้ว 
(2542) ที�ว่าพฤติกรรมที�พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน คือ ควรให้ความเสมอภาคตลอดจนนํา
เทคนิค วิธีการแนวคิดใหม่ๆ มาเสนอแนะให้บคุลากรในโรงเรียนได้ปรับปรุง พฒันาการปฏิบตัิงาน
ให้มีคณุภาพยิ�งขึ ,น ตลอดจนยงัสอดคล้องกับประเภทของผู้ นําของ Lippitt  (Chemers and 
Ayman, 1985 อ้างอิงใน กฤษดา ผ่องพิทยา, 2547 หน้า 30 – 31) ที�ว่า ผู้ นําแบบประชาธิปไตยมี
ลกัษณะการบริหาร ให้คําแนะนําแก่ผู้ ร่วมงาน และรับฟังความคิดเห็นกับคําปรึกษาหารือจาก
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ผู้ ใต้บงัคบับญัชา ทําให้เกิดการแลกเปลี�ยนความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ เกิดสมัพนัธภาพอนัดี
ระหว่างผู้ นํากับผู้ ร่วมงาน เกิดความร่วมมือประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ�งผู้ นําแบบ
ประชาธิปไตย จะบริหารงานแบบมีส่วนร่วม กล่าวคือ จะพยายามให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชาทุกคนทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ทุกคนควรมีส่วนรู้เห็นและรับผิดชอบร่วมกันในองค์การ (ยงยุทธ 
เกษสาคร, 2544 อ้างอิงใน กฤษดา ผอ่งพิทยา, 2547 หน้า 32) 

จากผลการวิจยัสามารถสรุปได้ว่า คณุลกัษณะผู้ นําที�พึงประสงค์ของผู้ ดํารงตําแหน่งทาง
บริหาร สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วย คุณลักษณะด้านคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล คณุลกัษณะด้านการสื�อสารและการจงูใจ คณุลกัษณะด้านการบริหาร
จดัการ และคณุลกัษณะด้านการมีสว่นร่วมในการพฒันาองค์กร โดยผู้บริหารสายสนบัสนนุวิชาการ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ควรมีคุณลักษณะผู้ นําตามองค์ประกอบดงักล่าว จึงจําเป็นที�ต้องมีในการ
ปฏิบตังิาน เพื�อให้การบริหารมหาวิทยาลยัมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสดุ   
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ 
1.1 ผลการวิจยัครั ,งนี , หน่วยงานที�ทําหน้าที�ในการพฒันาฝึกอบรม หรือหน่วยงานที�

เกี�ยวข้อง สามารถใช้เป็นข้อมลูและแนวทางในการพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมด้านทกัษะการเป็น
ผู้ นําของผู้ ดํารงตําแหน่งทางบริหาร ให้มีคณุลกัษณะของผู้ นําที�พึงประสงค์ เพื�อให้เหมาะสมและ 
ทนัตอ่บริบทที�เปลี�ยนแปลง 

1.2 จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะผู้ นําที�พึงประสงค์ของผู้ ดํารง
ตําแหน่งทางบริหาร สายสนับสนุนวิชาการ ได้องค์ประกอบที�สําคัญ 4 องค์ประกอบ คือ ด้าน
คณุธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล ด้านการสื�อสารและการจงูใจ ด้านการบริหารจดัการ และด้าน
การมีส่วนร่วมในการพฒันาองค์กร ดงันั ,น มหาวิทยาลยันเรศวรควรกําหนดนโยบายในการพฒันา
คณุลักษณะผู้ นําตามองค์ประกอบทั ,ง 4 ด้าน นอกจากนี ,ควรนําไปใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
คดัเลือกและแตง่ตั ,งผู้จะดํารงตําแหนง่ทางบริหารตอ่ไป 

1.3 จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ หน่วยงานอื�นอาจใช้เป็นแนวทางในการ
ประเมินหรือนําไปใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคดัเลือกและแตง่ตั ,งผู้จะดํารงตําแหนง่ทางบริหาร 
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2.  ข้อเสนอแนะในการวิจยัครั ,งตอ่ไป 
           2.1 จากการวิจยัครั ,งนี , ผู้ วิจยัได้ทําการวิเคราะห์องค์ประกอบคณุลกัษณะผู้ นําที�พึง
ประสงค์ เฉพาะผู้ ดํารงตําแหน่งทางบริหารสายสนบัสนนุวิชาการ ดงันั ,น ในการการวิจยัครั ,งต่อไป
ควรจะทําการศกึษาวิจยัวิเคราะห์องค์ประกอบคณุลกัษณะผู้ นําที�พึงประสงค์ให้ครอบคลมุผู้บริหาร
ทกุระดบั  
           2.2 จากการวิจยัครั ,งนี , ผู้ วิจยัได้ทําการวิเคราะห์องค์ประกอบคณุลกัษณะผู้ นําที�พึง
ประสงค์ฯ โดยการประเมินตนเองของผู้บริหารสายสนบัสนุนวิชาการเพียงฝ่ายเดียว ดงันั ,น ในการ
วิจยัครั ,งตอ่ไปควรจะประเมินคณุลกัษณะผู้ นําที�พึงประสงค์ของผู้ ดํารงตําแหน่งทางบริหาร โดยการ
ประเมินจากแหลง่ข้อมลูที�เกี�ยวข้องแบบรอบด้าน 

   2.3 จากการวิจยัครั ,งนี , ผู้ วิจยัได้ทําการวิเคราะห์องค์ประกอบคณุลกัษณะผู้ นําที�พึง
ประสงค์ฯ เพื�อใช้ในการพฒันาหลกัสตูรการอบรมสําหรับตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ตามที� ก.พ.อ. 
กําหนด เพื�อปรับตําแหน่งที�สูงขึ ,น ดงันั ,น ในการวิจยัครั ,งต่อไป ควรทําการวิจยัในรูปแบบของการ
วิจยัและพฒันา และการประเมินผลหลกัสูตรฝึกอบรม เพื�อเป็นการพฒันาผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ตอ่ไป 
 


