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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ ประสิทธิผลการด าเนินงาน 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์กับประสิทธิผลการด าเนินงานของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตะวันตก และการแสวงหาตัวแบบภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตก จากการศึกษาวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตก ด้านการน าการเปลี่ยนแปลง ในส่วนของการสร้างความร่วมมือและการ
ตรวจสอบความก้าวหน้ามีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลขององค์การ ด้านความผูกพันต่อองค์การในส่วนความ
ผูกพันต่อเป้าหมาย และด้านการปรับตัวขององค์การทั้งในส่วนของวิธีการปรับตัวและการจัดการการ
ปรับตัว และจากผลการวิเคราะห์เส้นทางน าไปสู่การสร้างตัวแบบภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหาร
ที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตก คือ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตะวันตกควรให้ความส าคัญกับการน าการเปลี่ยน  แปลง โดยเฉพาะการสร้างความร่วมมือในการ
เปลี่ยนแปลงและการตรวจสอบความก้าวหน้าของการเปลี่ยนแปลงที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของ
องค์การในด้านความผูกพันต่อองค์การและการปรับตัวขององค์การ 

ค าส าคัญ:  ประสิทธิผลขององค์การ  ภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์  
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Abstract 
 This dissertation study had the purposes to determine visionary leadership, the 
effectiveness, examine the relationship between the visionary leadership and the 
effectiveness performed by the administrative teams, and identify the visionary 
leadership model having relationship with effectiveness of the organization of Rajabhat 
universities in the Western region. The findings indicates that the visionary leadership 
such administrative team performed on leading to change in term of fostering 
participation and monitoring changes had relationship with organization effectiveness on 
organization engagement in term of work-goal engagement, and organization adaptability 
in term of ways to adapt and how they deal with.  The preliminary findings led to the 
formation of the visionary leadership model performed by the administrative teams of 
Rajabhat universities in the Western region using the path analysis. It indicates that the 
administrator teams of the universities should emphasize the leadership for change, 
especially building up collaboration toward change and measuring the progress of 
change which affects effectiveness of the organizations in the dimension of 
organizational engagement and adaptation. 
Keywords:  Effectiveness of the Organization, Visionary Leadership 
 
บทน า 
 ประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
เทคโนโลยีที่เกิดการเปลี่ยน แปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย 
โดยเฉพาะสังคมที่เน้นคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิต การเตรียมการศึกษาของประเทศไทยให้มี
คุณภาพและมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างได้ผลนั้น การศึกษาระดับอุดมศึกษามีบทบาทส าคัญอย่างมาก เพราะ
การศึกษาระดับอุดมศึกษามีหน้าที่โดยตรงในการสร้างความงอกงามทางปัญญาผ่านกระบวนการผลิตก าลังคน
ระดับสูง การพัฒนาการวิจัย การส่งเสริมความ ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ฯลฯ (ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน, 2549 อ้างถึงในคมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล, 2552) 
ด้วยเหตุนี้สถาบันอุดมศึกษาไทยจึงต้องพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เพ่ือเป็นแหล่งความรู้ที่ตอบสนองการแก้ไข
ปัญหาวิกฤติและชี้น าการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติและท้องถิ่น โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและ
สังคมไทยให้มีคุณภาพ ผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
 แม้การศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ระดับสูงเพ่ือให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมในอนาคตได้ แต่
จากผลการประเมินความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย พบว่าไม่ติดกลุ่ม
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มหาวิทยาลัยชั้นน าที่มีคุณภาพทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค  ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของ
ประเทศไทยอยู่ในระดับต่ า ซึ่งสะท้อนมาจากจ านวนบุคลากรวิจัย ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ สิทธิบัตร 
รวมทั้งการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา (ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2550) ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษา
ในยุคที่มีการแข่งขันสูงจึงจ าเป็นต้องมีผู้น าที่มีความสามารถในการบริหารองค์การให้ประสบความส าเร็จ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ที่มีบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามที่
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีข้อก าหนดที่เน้นการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น แต่จากการเสวนาเรื่อง แนวทางพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ (มีชัย ฤชุพันธ์, ถนอม อินทร
ก าเนิด, ศิโรจน์ ผลพันธิน และน ายุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์, 2556) สรุปได้ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยังคงประสบ
ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญหลายประการ ทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ และสถานภาพ ขององค์การ ดังนั้น
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏในฐานะเป็นผู้ขับ เคลื่อนองค์การจึงจ าเป็นต้องใช้ภาวะผู้น าให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. 2552–2556 ที่ก าหนดว่า การพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ทุกระดับในองค์การโดยผ่านกระบวน การเรียนรู้ที่หลากหลายให้สามารถเป็นผู้น าตนเอง ผู้น าทีม ผู้น า
องค์การ และผู้น าเครือข่าย โดยเป้าหมายให้ผู้น าทุกระดับของทุกส่วนราชการได้รับการพัฒนาเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง สามารถผลัก ดันองค์การไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ส านักงาน ก.พ. , 
2556) ผู้น าที่ประสบ ความส าเร็จภายใต้สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์การที่เปลี่ยนแปลง 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นผู้น าที่สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารให้สอดคล้องต่อการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งผู้น าที่ประสบความส าเร็จจ าเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตก   
 2. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการด าเนินงานของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตก   
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์กับประสิทธิผลการด าเนินงานของคณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตก   
 4. เพ่ือแสวงหาตัวแบบภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารที่มีต่อประสิทธิ -ผลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตก 
   
สมมุติฐานการวิจัย 
 ภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตก ประกอบด้วย              
การน าองค์การ การสื่อสารยุทธศาสตร์ การรวมพลังจูงใจ การน าการเปลี่ยนแปลง และการคิดสร้างสรรค์ 
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลขององค์การ ประกอบด้วยการบรรลุเป้าหมาย การจัดการทรัพยากร 
ความผูกพันต่อองค์การ และการปรับตัวขององค์การ 
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ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ผูว้ิจัยมุง่ศึกษาใน 2 ประเด็นส าคัญ ได้แก่ 1) ภาวะผู้น าเชิงวสิัยทัศนซ์ึ่งเป็นตัว
แปรต้น แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ การน าองค์การ การสื่อสารยุทธศาสตร์ การรวมพลังจูงใจ การน าการ
เปลี่ยนแปลง และการคิดสร้างสรรค์ และ 2) ประสิทธิผลขององค์การซึ่งเป็นตัวแปรตาม แบ่งเป็น 4 ด้าน 
ได้แก่ การบรรลุเป้าหมาย การจัดการทรัพยากร ความผูกพันต่อองค์การ และการ ปรับตัวขององค์การ 
 2. ขอบเขตด้านระยะเวลา ผู้วิจัยด าเนินการในระหว่างมิถุนายน 2556 – ธันวาคม 2557 
 3. ขอบเขตด้านพื้นที่ การศึกษาวิจัยนี้กระท าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันตก จ านวน 
4 แห่ง ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เน้นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลัก ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นการ
สนับสนุนผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการ 2 ลักษณะ ได้แก่  
 1. การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ  
     ประชากร ได้แก่ อาจารย์ที่ปฏิบัติงานสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตก 4 แห่ง รวม 1,043 
คน เพ่ือค้นหาภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตก ประสิทธิผลของ
องค์การซึ่งแสดงถึงการด าเนินงานของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตก การทดสอบสมมุติฐาน 
และการหาตัวแบบภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารที่มีต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตะวันตก   
     เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามจ านวน 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับอาจารย์ที่ปฏิบัติงานสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตก ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบ
ส ารวจรายการ (Check List) ตอนที่ 2 แบบสอบถามภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ ตอนที่ 3 ประสิทธิผลของ
องค์การ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  และตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ ซึ่งมี
ลักษณะแบบเปิด ทั้งนี้ในการทดสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย ผู้ศึกษาวิจัยท าโดยการวัดค่าความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) เพ่ือวัดค่าความเที่ยงตรงจากความสอด คล้องกันระหว่าง
วัตถุประสงค์ ตัวแปร ดัชนี ตัวชี้วัด และค าถามของแต่ละข้อ โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน โดยค่าความ
สอดคล้อง (Congruence) ที่เกิน 0.7 แสดงว่าแบบทดสอบมีค่าความเที่ยงตรงที่ใช้ได้ และเมื่อสรุปใน
ภาพรวม พบว่า ได้ค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหาเท่ากับ 0.9106 และการวัดค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 
การวิจัย (Reliability of Research Tool) โดยน าแบบสอบถามที่มีค่าความเที่ยงตรงไปทดสอบกับอาจารย์ที่
ปฏิบัติงานสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จ านวน 30 ชุด และได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือการ
วิจัยเท่ากับ 0.9853 โดยแยกเป็นรายด้านของตัวแปรผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ คือ 1) ด้านการน าองค์การเท่ากับ 
0.9537 2) ด้านการสื่อสารยุทธศาสตร์เท่ากับ 0.8599 3) ด้านการรวมพลังจูงใจเท่ากับ 0.8309 4) ด้าน
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การน าการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ 0.9085 และ5) ด้านการคิดสร้างสรรค์เท่ากับ 0.9139 ตัวแปรประสิทธิผล
ขององค์การคือ 1) ด้านการบรรลุเป้าหมายเท่ากับ 0.8654 2) ด้านการจัดการทรัพยากรเทากับ 0.8500 
3) ด้านความผูกพันต่อองค์การเท่ากับ 0.9096 และ4) ด้านการปรับตัวององค์การเท่ากับ 0.9076 จากนั้น
จึงน าแบบสอบถามไปแจกให้กับอาจารย์ที่สอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตก และได้รับแบบสอบถามคืนที่
สามารถน ามาวิเคราะห์ข้อมูลได้จ านวน 840 ชุด คิดเป็นร้อยละ 80.54   
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาวิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้วยค่าร้อยละ  ข้อมูล
ภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ซึ่งเป็นตัวแปรต้น และข้อมูลประสิทธิผลขององค์การซึ่งเป็นตัวแปรตาม ด้วยค่า 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมุติฐานระหว่างภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์กับ
ประสิทธิผลขององค์การ ด้วยการวิเคราะห์หาขนาดและทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรต้นกับตัวแปร
ตาม ตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ โดยวิธีสหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation Analysis) ลักษณะ
การวิเคราะห์ Canonical Correlation สามารถแสดงให้เห็นโมเดลเส้นทาง (Path diagram) และการ
วิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) โดยการวิเคราะห์ในลักษณะตัวแบบการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis 
Model) เป็นการวิเคราะห์ทางสถิติที่มาจากการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) ที่อาศัยตัวแบบ
และสมการโครงสร้างเพ่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยแบบ
เส้นตรงพหุคูณที่มีนัยส าคัญทางสถิติ .05 น ามาสู่การสร้างตัวแบบการวิเคราะห์เส้นทางใหม่ที่สามารถ
แสดงให้เห็นแผนภาพเส้นทาง (Path Diagram) ตัวแบบภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตกเพ่ือน าไปสู่ประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตก 
 2. การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการสัมภาษณ์คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตก 
จ านวน 12 คน เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลขององค์การกับตัวแบบภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของคณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตก เพื่อน ามาสนับสนุนข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ  
 การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสัมภาษณ์จ านวน 9 ข้อ เพ่ือเป็นกรอบในการสัมภาษณ์ โดยข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้สรุปข้อมูล เพ่ือรวบรวมข้อเท็จจริงตามประเด็นดัชนีแต่ละตัวของตัวแปรต้นภาวะ
ผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ และตัวแปรตามประสิทธิผลขององค์การ จากนั้นจึงสรุปและบรรยายลักษณะตามประเด็น
ของดัชนีแต่ละตัวของตัวแปรทั้งตัวแปรต้นและตัวแปรตาม แล้วน ามาเชื่อมโยงกัน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ร่วมกับ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณแล้วน าไปหาข้อ สรุปเพ่ือตอบวัตถุประสงค์และปัญหาการวิจัย 
 
ผลการวิจัย 
 1. ภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ อาจารย์เห็นว่า คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏตะวัน ตกมีภาวะ
ผู้น าเชิงวิสัยทัศน์โดยรวม เกือบทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การสื่อสารยุทธศาสตร์อยู่ในระดับ

ปานกลาง (  = 3.34) และมีความแตกต่างน้อย (= 0.75) การรวมพลังจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง (  = 

3.40) และมีความแตกต่างน้อย ( = 0.77) การน าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.37) 

และมีความแตกต่างน้อย ( = 0.76) และการคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.37) และมี
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ความแตกต่างน้อย ( = 0.80) ยกเว้นการน าองค์การที่อยู่ในระดับมาก (  = 3.48) และมีความแตกต่าง

น้อย ( = 0.66)  
 2. ประสิทธิผลขององค์การ อาจารย์เห็นว่า ประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตกซึ่งเป็น
ผลการด าเนินงานของคณะผู้บริหารโดยรวมเกือบทุกด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การบรรลุเป้าหมายอยู่ใน

ระดับมาก ( =3.49) และมีความแตกต่างน้อย ( = 0.72) ความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับมาก 

( =3.44) และมีความแตก ต่างน้อย ( = 0.73) และการปรับตัวขององค์การอยู่ในระดับมาก ( =3.42) 

และมีความแตกต่างน้อย ( = 0.76) ขณะทีก่ารจัดการทรัพยากรอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.35) และมี

ความแตกต่างน้อย ( = 0.74)  
 3. การทดสอบสมมุติฐาน จากการทดสอบสมมุติฐานในแต่ละข้อ พบผลการทดสอบ 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

จากการสัมภาษณ์คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตก พบว่า คณะผู้บริหารให้ความ 
ส าคัญกับความผูกพันต่อองค์การโดยเฉพาะความผูกพันต่อเป้าหมาย รองลงมา คือ การบรรลุเป้าหมาย
โดยเฉพาะคุณภาพการผลิตบัณฑิต การจัดการทรัพยากรโดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และ
การปรับตัวขององค์การโดยเฉพาะวิธีการปรับตัวขององค์การและการจัดการปรับตัวขององค์การ 
ตามล าดับ 

3.1 ผลการทดสอบ 
สมมุติฐานที่ 1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตกกับประสิทธิผลขององค์การ ด้านการบรรลุเป้าหมาย สรุปได้ว่า ภาวะผู้น าเชิง
วิสัยทัศน์ที่ด าเนินการในด้านการน าองค์การและการรวมพลังจูงใจ มีความสัมพันธ์กับการบรรลุเป้าหมาย 
ในส่วนคุณภาพการผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังตัวแบบที่ 1 
 

ตัวแบบที่ 1  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตก 
 กับประสิทธิผลขององค์การ ด้านการบรรลุเป้าหมาย 
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3.2 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 2 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์
ของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตกกับประสิทธิผลขององค์การ ด้านการจัด การทรัพยากร สรุปได้
ว่า ภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ที่ด าเนินการในด้านการน าการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์กับการจัดการ
ทรัพยากรในส่วนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และการจัดหาทรัพยากร ดังตัวแบบที่ 2 

 
ตัวแบบที่ 2  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตก 
 กับประสิทธิผลขององค์การ ด้านการจัดการทรัพยากร 

 
3.3 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์

ของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตกกับประสิทธิผลขององค์การ ด้านความผูกพันต่อองค์การ สรุป
ได้ว่า ภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ที่ด าเนินการในด้านการน าการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์การในส่วนความผูกพันต่อเป้าหมายขององค์การ ดังตัวแบบที่ 3 

 

ตัวแบบที่ 3  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตก 
 กับประสิทธิผลขององค์การ ด้านความผูกพันต่อองค์การ 
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3.4 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 4 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์
ของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตกกับประสิทธิผลขององค์การ ด้านการปรับตัวขององค์การ สรุป
ได้ว่าภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ที่ด าเนินการอยู่ในด้านการน าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของ
องค์การในส่วนวิธีการปรับตัว และการจัดการการปรับตัว ดังตัวแบบที่ 4  
 

ตัวแบบที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตก 
 กับประสิทธิผลขององค์การ ด้านการปรับตัวขององค์การ 

 
3.5 ผลการทดสอบสมมุติฐานรวม การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์

ของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตกกับประสิทธิผลขององค์การ สรุปได้ว่า ภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์
ด้านการน าการเปลี่ยนแปลงที่ด าเนินการอยู่มีความสัมพันธ์ความผูกพันต่อองค์การและการปรับตั วของ
องค์การ  

 

ตัวแบบท่ี 5 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตก 
 กับประสิทธิผลขององค์การ  
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             4. ตัวแบบภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตก จากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลท าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของภาวะ
ผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ซึ่งเป็นตัวแปรต้น และประสิทธิผลขององค์การซึ่งเป็นตัวแปรตาม รวมถึงล าดับของ
องค์ประกอบภายในตัวแปรที่มีความส าคัญ ผู้วิจัยสามารถอธิบายเส้นทางความสัมพันธ์ของประสิทธิผลของ
องค์การกับตัวแบบภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตกทั้งอิทธิพลทางตรง
และทางอ้อมได้ ดังตัวแบบที่ 6 
 
ตัวแบบที่ 6  ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางระหว่างตัวแปรภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏตะวันตกกับประสิทธิผลขององค์การ   
 

 
 
จากผลการพิสูจน์เส้นทางความสัมพันธ์ สรุปได้ว่า ภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตกที่มีผลต่อประสิทธิผลขององค์การในมหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตกนั้น เกิด
จากการที่คณะผู้บริหารต้องให้ความส าคัญกับการน าการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในส่วนการสร้ างความ
ร่วมมือของบุคลากรและการตรวจสอบความก้าวหน้าของการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นข้อมูลป้อนกลับที่ท าให้
ทราบถึงความก้าวหน้าของการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านกระบวนการและแนวทางการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะ
ช่วยให้การเปลี่ยนแปลงสามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง  อย่างไรก็ตาม คณะผู้บริหารยังคงต้องให้
ความส าคัญกับการสร้างความผูกพันต่อองค์การ โดยเฉพาะในส่วนการสร้างความผูกพันต่อเป้าหมายของ
องค์การ รวมถึงการปรับตัวขององค์การในส่วนวิธีการปรับตัว กล่าวคือ มหาวิทยาลัยต้องมีวิธีการปรับตัวที่
สามารถท าให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกิดความเข้าใจ และมหาวิทยาลัยต้องมีการจัดการปรับตัวที่มี
ประสิทธิภาพที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในการด าเนินการดังกล่าวเป็นแนวทางส่งเสริม
ประสิทธิผลของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตก 
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 จากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้น ามาพัฒนาเป็นตัวแบบภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของคณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตก โดยการแปลงเส้นทาง
ความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์น ามาสู่การสร้างตัวแบบความสัมพันธ์ทางสังคมศาสตร์ได้ ดังตัวแบบที่ 7 
 

ตัวแบบที่ 7  ประสิทธิผลขององค์การกับตัวแบบภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหาร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตก  
 

 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์มีความสัมพันธ์เกับประสิทธิผลขององค์การ  มิติการบรรลุเป้าหมาย
สอดคล้องกับทฤษฎีของฮอย และมิสเคิล (Hoy and Miskel, 2001) ที่ว่า การประเมินประสิทธิผลของ
องค์การด้วยการยึดเป้าหมายขององค์การ และยังสอดคล้องกับอัญชนา พานิช (2550) ที่พบว่า 
พฤติกรรมการบริหารมีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  และภาวะผู้น าเชิง
วิสัยทัศน์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลขององค์การมิติการจัดการทรัพยากร โดยมอทท์  (Mott, 
1972) ได้กล่าวว่า การจัดการทรัพยากรเป็นความสามารถในการด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย โดยการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม ภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลขององค์การ ด้านความผูกพันต่อองค์การส่วนความผูกพันต่อเป้าหมายขององค์การในเชิงบวก 
และยังพบว่า การน าการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวแปรส าคัญกับภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ ในภาพรวมมีความสัมพันธ์
กับประสิทธิผลขององค์การอยู่ในระดับมาก และเมื่อทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า การน าการเปลี่ยนแปลงมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลขององค์การโดยเฉพาะด้านความผูกพันต่อองค์การในส่วนความผูกพันต่อ
เป้าหมายขององค์การในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับแนวความ คิดของสเตียร์ (Steer, 1977) ที่ว่า ตัว
แปรด้านลักษณะของพนักงานที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การ ได้แก่ การที่พนักงานมีความผูกพันที่มี
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ต่อองค์การ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การ สอดคล้องกับอาร์โนลด์ และเฟลด์แมน (Arnold 
and Feldman, 1986) ที่สรุปไว้ว่า การที่ระดับของการปฏิบัติงานที่องค์การคาดหวังหรือวางแผนไว้จะ
สามารถบรรลุหรือส าเร็จ (แสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลขององค์การ) หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความผูกพันต่อ
องค์การของสมาชิก โดยสามารถวัดได้จากระดับความพึงพอใจและความไว้วางใจ ในองค์การระหว่างสมาชิก
ด้วยกัน ส าหรับภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลขององค์การ และยังสอดคล้องกับ 
ข้อค้นพบในงานวิจัยเรื่ององค์ประกอบประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยอัญชนา พานิช 
(2550) ที่ว่า ประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏอยู่ในระดับมากและความผูกพันต่อองค์การมีอิทธิพล
ทางตรงต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และยังสอดคล้องกับข้อค้นพบในงานวิจัยเรื่องรูปแบบ
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อโรงเรียนและความผูกพันต่อวิชาชีพครูใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ (2551) ที่ว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนท า
ให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับเป้าหมายขององค์การ มีอิทธิพลทาง ตรงต่อความผูกพันต่อโรงเรียน และมีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจ โดยผู้บริหารเปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนตั้งแต่การก าหนด
เป้าหมาย การวางแผน การประเมินผล ให้ผู้ปฏิบัติ งานเสนอความคิดเห็น จะส่งผลให้พนักงานมีความ
ผูกพันต่อโรงเรียนและวิชาชีพครู 
 ภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลขององค์การ ด้านการปรับตัวขององค์การใน
ส่วนวิธีการปรับตัวและการจัดการ ในเชิงบวก และจากผลการศึกษายังพบว่า การน าการเปลี่ยนแปลงเป็น
ตัวแปรส าคัญกับภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลขององค์การในระดับสูง 
และเมื่อทดสอบความ สัมพันธ์ พบว่า การน าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลขององค์การ
ด้านการปรับตัวขององค์การในส่วนวิธีการปรับตัวและการจัดการการปรับตัว ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิด
ของไพรส์ (Price, 1968) ที่ได้ชี้ให้เห็นว่า ความ สามารถในการปรับตัวเป็นองค์ประกอบหนึ่งของประสิทธิผล
ขององค์การ ด้วยเหตุนี้เอ็ดการ์ เอช.ชีน (Edgar H. Schein, 1970) เสนอว่า องค์การสามารถจะรักษาสภาพ
ความมีประสิทธิผลขององค์การไว้ได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปด้วยวงจรของการปรับตัว (Adaptive Coping 
Cycle) ที่เป็นกระบวนการซึ่งเริ่มด้วยการเปลี่ยนแปลงในบางส่วนของสภาพแวดล้อมภายใน (internal) หรือ
ภายนอก (External Environment) และสิ้นสุดด้วยการสร้างความสมดุลที่มีความคล่องตัว และการ
ปรับตัว (Adaptive Dynamic Equilibrium) โดยกระบวนการของวงจรของการปรับตัว (Stages or 
Processes of the Adaptive Coping Cycle) ประกอบด้วย 1) วิธีการปรับตัว และ2) การจัดการ
ปรับตัวขององค์การ เช่นเดียวกับข้อค้นพบในงานวิจัยเรื่องรูปแบบภาวะผู้น าและประสิทธิผลของผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยปิลัญ ปฏิพิมพาคม (2550) ที่ว่า ความสามารถในการ
ปรับตัวมีความส าคัญกับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน   
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 

1.1 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตกต้องให้ความส าคัญกับการน าการเปลี่ยน แปลง
เป็นล าดับแรก และควรให้ความส าคัญกับตัวแปรอ่ืนที่ค่าน้ าหนักใกล้เคียงกัน คือ การคิดสร้าง สรรค์ซึ่งจะ
ส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตกสามารถสร้างสรรค์ผลผลิตสิ่งแปลกใหม่ขึ้นมาจากแนวทางวิธีการใหม่ ๆ 
ที่หลากหลายมิต ิ

1.2 การพิจาณาคัดเลือกบุคคลโดยสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือน ารายชื่อเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีนั้น ควรพิจารณาองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ด้วย 

1.3 คณะผู้บริหารควรพิจารณาคัดเลือกบุคลากรร่วมท างานโดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ
และศักยภาพการท างานให้มากกว่าการใช้ระบบอุปถัมภ์ 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรศึกษาค้นหาตัวแปรที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เช่น การตัดสินใจ การสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การใช้

อ านาจและอิทธิพล และการคิดนอกกรอบว่า จะมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลขององค์การหรือไม่ 
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