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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1.) เพื่อศึกษาระดับการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 2.) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
3.) เพื่ อ วิ เ คราะห ก ารพยากรณ ก ารบริ ห ารจั ด การ คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ 4.) เพื่ อ
นำ � เสนอรู ป แบบการบริ ห ารจั ด การ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การบริ ห ารจั ด การคณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วิ ธี ก ารศึ ก ษาประกอบด ว ยการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ โดยการสุ  ม ตั ว อย า ง จากอาจาร
ย ค ณะวิ ท ยาการจัดการ 40 แหง ทั่วประเทศ จำ � นวน 338 ตั ว อย า ง และทวนสอบข อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ
ด ว ยการสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก คณบดี แ ละที ม ผู  บ ริ ห ารคณะวิ ท ยาการจั ด การจำ � นวน 11 ท า น เครื่ อ งมื อ
ที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปน แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Coefficient) การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัยพบวา 1.) ในภาพรวม คณะวิทยาการจัดการ มีการบริหารจัดการอยูในระดับดี และพบวาในทุก
ดานที่ศึกษา คือดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการแกชุมชน และดานการประกันคุณภาพ
มีการบริหารจัดการในระดับดีเชนเดียวกัน 2.) ปจจัยที่มีความสัมพันธ กับการบริหารจัดการเรียงระดับความสัมพันธ
ดังตอไปนี้ ภาวะผูนำ� (r = .737) คุณภาพบุคลากร (r = .688) คุณภาพเทคโนโลยี (r = .642) ความสามารถของบุคคล
(r = .508) ปริมาณเทคโนโลยี (r = .642) คานิยม (r = .468) วิสัยทัศนรวม (r = .516) การเรียนรูเปนทีม (r = .481)
งบประมาณ (r = .676) ความคิดอยางเปนระบบ (r = .499) กรอบความคิด (r = .516) 3.) ตัวแปรอิสระทั้ง 6 ตัว
ซึ่งประกอบดวย ภาวะผูนำ� คุณภาพบุคลากร คุณภาพเทคโนโลยี ความสามารถของบุคคล ปริมาณเทคโนโลยี และ
คานิยม สามารถพยากรณการบริหารจัดการไดรอ ยละ 69.70 (R2=0.697 F=126.707 ทีร่ ะดับนัยสำ�คัญทางสถิติ เทากับ
.01) 4.) รูปแบบที่นำ�เสนอประกอบดวยตัวแปรอิสระที่สามารถพยากรณคณะวิทยาการจัดการไดทั้ง 6 ตัวแปร
คำ�สำ�คัญ:

1. การบริหารจัดการ. 2. ภาวะผูนำ�. 3. คุณภาพบุคลากร. 4. คุณภาพเทคโนโลยี.
5. ความสามารถของบุคคล. 6. ปริมาณเทคโนโลยี. 7. คานิยม.

__________________
ผูชวยศาสตราจารย ประจำ�หลักสูตรบริหารธุรกิจการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี 71000
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Abstract
The objectives of this research are 1.) to study levels of effective management of the Management
Science faculty, Rajabhat Universities, 2.) to study correlation of effective management and other variables
of the studies. 3.) to examine the significant variables in predicting the effective management levels,
4.) to propose the management models associated with those levels. The method of study comprised
quantitative analysis by sampling techniques from many instructors from 40 Rajabhat Universities in Thailand
with 388 samples, and verified quantitative data techniques by indepth interviews of the Dean and Management
Teams from the Faculty of Management Science, amounting to 11 persons. Tools used for data collecting are
questionnaires with analytical statistics, Mean, Standard Deviation, Pearson’s Product Moment Coefficient,
and Stepwise Multiple Regression Analysis.
The research results revealed that the Faculty of Management Science, in general, is effective at a
high level, with regard to learning and teaching techniques, research, and academic services for communities.
In addition, the quality assurance is at a high level. With regard to the management performance, the
management techniques sequential by relationship are as follows: Leadership (r =.737), quality of personnel
(r = .688), quality of technology (r = .642), personnel’s competency (r = .508), quantity of technology
(r = .642), value (r = .468), mutual vision (r =.516) learning in teams (r = .481), budget (r = 676), systematic
thinking (r = .499), conceptual framework (r = .516). The six independent variables, comprising leadership,
quality of personnel, quality of technology, personnel’s competency, quantity of technology, and value are
able to predict the Management Performance at 69.70% ( R 2 = 0.697, F=126.707 with a significant level
of .01). The model presented consists of the independent variables that are able to predict the management
performance of all of six variables for the Faculty of Management Science.
Keywords: 1. Management leadership. 2. Quality of personnel. 3. Quality of technology.
			 4. Personnel’s competency. 5. Quantity of technology. 6. Value.
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บทนำ�

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เปนสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อศึกษาพัฒนาทองถิ่น ซึ่งมีพันธกิจในการสรางเสริม
โอกาสในการศึกษาใหแกประชาชนในทองถิ่น สราง
ระบบบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาที่ มี
ประสิทธิภาพ พัฒนามาตรฐานการศึกษา และสรางองค
ความรู เพื่อสรางความเขมแข็งชุมชนทองถิ่น
โครงสรางมหาวิทยาลัยประกอบดวย 5 คณะคือ
คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
และคณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ทั่ ว
ประเทศ คณะวิทยาการจัดการ เมื่อ พ. ศ. 2527 เปน
คณะหนึ่งที่สังกัดอยู ในมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหงมี
พันธกิจดังนี้
1. ผลิตบัณฑิตดานบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร
2. สร า งระบบบริ ห ารจั ดการศึ ก ษาระดั บ อุ ด ม
ศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
3. สรางองคความรูเพื่อใหชุมชน และทองถิ่น
เขมแข็ ง นับเปนภารกิจที่สำ �คัญของคณะวิ ทยาการ
จัดการในมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหง และเปนภารกิจ
ที่มีคุณคาตอประเทศ ในการเพิ่มโอกาสใหเยาวชน
ในทองถิ่นไดเขาถึงความรู และมุงพัฒนาตนสูความ
เปนบัณฑิตคูคุณธรรม โดยลดการแขงขันการแสวงหา
ความรูในกรุงเทพมหานคร การพัฒนาคณะวิทยาการ
จัดการใหมปี ระสิทธิภาพ และสอดรับกับองคกรแหงการ
เรียนรู จึงเปนเรื่องที่บุคลากรในคณะใหความสนใจ
อยางยิ่ง (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2549 : 3)
สภาพการจั ด การศึ ก ษาของคณะวิ ท ยาการ
จัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏทัว่ ประเทศ แนวคิดของ
นักการศึกษา และผลการวิจยั พบวา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
โดยภาพรวมมีปญหาลักษณะเหมือนกัน ประการที่
1.) ดานบุคลากร มีปริมาณไมเพียงพอ ในการบริหาร
งานทั้งอาจารยที่เปนขาราชการประจำ� และพนักงาน
เจาหนาทีด่ า นบริหารจัดการ และงบประมาณดานการเงิน
ทีย่ งั มีไมเพียงพอ ทีจ่ ะผลิตบัณฑิตทางดานบริหารธุรกิจ
สายวิชาชีพ ซึง่ เปนทีต่ อ งการของตลาดแรงงาน ประกอบ
กับคณะวิทยาการจัดการมีนักศึกษาเปนจำ �นวนมาก
ประการที่ 2.) ดานอุปกรณ ดานเทคโนโลยีที่ใหบริการ

ทั้งอาจารยและนักศึกษา มีไมเพียงพอกับปริมาณความ
ตองการ ประการที่ 3.) ดานบุคลากร ยังขาดแผนการ
บริหารจัดการทีด่ ี ประการที่ 4.) อาจารยทเี่ ปนขาราชการ
ประจำ�ยังมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกไมถึงรอยละ 40
จากสภาพปญหาหลักที่กลาวมาขางตน ทั้ง 4 ประเด็น
ทำ � ให ค ณะวิ ท ยาการจั ด การมี ค วามจำ � เป น ที่ จ ะต อ ง
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ ใหทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลกยุคฐานความรู การพัฒนาองคกรใหมปี ระสิทธิผล
จึงตองอาศัยความมีภาวะผูนำ� บุคลากร ทีมงาน และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ มีการนำ�องคความรูใหม และ
ประสบการณมาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
ในชวงเวลาตัง้ แต พ.ศ. 2547 เปนตนมา สถาบัน
อุดมศึกษาทุกแหงตองเขาสูระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และการประกันคุณภาพภายนอกสถาบัน เพื่อ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การของมาตรฐานการ
ศึกษา ทำ�ใหสภาพปญหาหลักทั้ง 4 ประเด็น ของ
คณะฯ ลดนอยลง อยางไรก็ตาม การคนหาคำ�ตอบของ
องคกรที่มีประสิทธิภาพของคณะ วามีองคกรแหงการ
เรียนรู เปนสิ่งที่ยังไมมีการศึกษาคนควากระบวนการ
วิจัย ผูวิจัยในฐานะเปนอาจารยในสังกัดคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงประสงคจะนำ�ผลการ
วิจัยเปนขอเสนอแนะ ใหผูบริหารสามารถนำ�ไปปรับ
กระบวนยุทธดานบริหารจัดการ ของคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วามีวิธีการบริหารจัดการ
อยางไรใหเกิดประสิทธิผล เพื่อเปนขอมูลในการวาง
แผนของผูบริหาร อันจะกอใหเกิดประโยชนตอองคกร
โดยเฉพาะเป น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ มี บ ทบาทหน า ที่
ในการผลิตบัณฑิต ซึ่งเปนบุคลากรที่มีคุณภาพของ
ประเทศชาติ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การบริ ห ารจั ด การ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การ
บริหารจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
3. เพือ่ วิเคราะหการพยากรณการบริหารจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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4. เพื่ อ นำ � เสนอรู ปแบบการบริ หารจัดการที่ มี
ความสั ม พั น ธ กับการบริหารจัดการ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตของการศึกษา ดังนี้
1. ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวย
		 1.1 ตัวแปรตาม คือ การบริหารจัดการคณะ
วิทยาการจัดการ ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมหลักในการ
บริหารจัดการ 4 ดาน คือ การเรียนการสอน การวิจัย
การบริการวิชาการแกชุมชน และการประกันคุณภาพ
		 1.2 ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยที่มีผลตอการ
บริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งวิเคราะหจาก
ทฤษฎีดานการบริหารจัดการ ภาวะผูนำ� วัฒนธรรม
องคการ และองคกรแหงการเรียนรู จำ�นวน 11 ปจจัย
หลัก คือ ความคิดอยางเปนระบบ (System Thinking)
ความสามารถของบุคคล (Personal Mastery) แบบกรอบ
ความคิด (Mental Models) วิสยั ทัศนรว ม (Shared Vision)
การเรียนรูเปนทีม (Team Learning) คานิยม (Value)
คุณภาพบุคลากร (Personal Quality) งบประมาณ
(Budget) คุณภาพเทคโนโลยี (Quality Technology)
ปริมาณเทคโนโลยี (Quantity Technology) และภาวะ
ผูนำ� (Leadership)
		 1.3 ตัวแปรสถานภาพสวนบุคคล ไดแก เพศ
อายุ รายได ตำ�แหนงทางวิชาการ การศึกษา สถานภาพ
ประสบการณ ก ารสอนในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ และ
ลักษณะงานที่ทำ�ในปจจุบัน
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
		 ประชากร คื อ อาจารย ผู  ส อนของคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จำ�นวน 40
แหง ไดแก 1.) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กลุ  ม ภาคกลาง
(ศรีอยุธยา) 2.) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ
(ลานนา) 3.) มหาวิทยาลัย ราชภัฏ กลุมภาคตะวันออก
เฉี ย งเหนื อ (อีสาน) 4.) มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ  ม
มหาวิทยากลุม ภาคตะวันตก (ทวาราวดี) 5.) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ กลุมภาคใต (ทักษิณ) 6.) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุมกรุงเทพมหานคร (รัตนโกสินทร) การสุมตัวอยาง
ดวยวิธกี ารของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ไดขนาด
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ตัวอยาง จำ�นวน 338 คน
3. วิธีการศึกษา เปนการวิจัยแบบผสม (Mixed
method) คื อ การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ และการวิ จั ย
เชิงคุณภาพรวมกัน
สมมติฐานของการวิจัย
ปจจัยการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ
กำ�หนดขึน้ ตามขัน้ ตอนดังกลาว นำ�มาสูก ารตัง้ สมมติฐาน
ของการวิจัย ประกอบดวย
สมมติฐานที่ 1 ความคิดอยางเปนระบบมีความ
สัมพันธกับการบริหารจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สมมติฐานที่ 2 ความสามารถของบุคคลมีความ
สัมพันธกับการบริหารจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สมมติฐานที่ 3 แบบกรอบความคิ ด มี ค วาม
สัมพันธกับการบริหารจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สมมติฐานที่ 4 วิ สั ย ทั ศ น ร  ว มมี ค วามสั ม พั น ธ
กับการบริหารจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
สมมติฐานที่ 5 การเรี ย นรู  เ ป น ที ม มี ค วาม
สัมพันธกับการบริหารจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สมมติฐานที่ 6 คานิยมมีความสัมพันธกับการ
บริหารจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
สมมติฐานที่ 7 คุณภาพบุคลากรมีความสัมพันธ
กับการบริหารจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
สมมติฐานที่ 8 งบประมาณมีความสัมพันธ กับ
การบริหารจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
สมมติฐานที่ 9 คุ ณ ภาพเทคโนโลยี มี ค วาม
สัมพันธกับการบริหารจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สมมติฐานที่ 10 ปริ ม าณเทคโนโลยี มี ค วาม
สัมพันธกับการบริหารจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

การบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สมมติฐานที่ 11 ภาวะผู  นำ � มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
การบริหารจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
ประโยชนคาดวาจะไดรับ
ผลงานวิจัยจะกอใหเกิดประโยชนดังนี้
1. ประโยชนทางดานวิชาการ
		 งานวิจัยนี้เปนการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการ
บริ ห ารจั ด การคณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏ ของแตละมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่มีบริบทที่
แตกต า งกั น ด า นการบริ ห ารจั ด การ และวั ฒ นธรรม
องคการในการทำ�งาน สามารถบริหารจัดการดานการ
เรียนการสอน และพัฒนาวิชาการใหเกิดประสิทธิภาพ
2. ประโยชนทางดานการบริหารจัดการ
		 งานวิจยั นีก้ อ ใหเกิดประโยชนอยางยิง่ ดานการ
บริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ ดานภาวะผูนำ�
คุณภาพบุคลากร คุณภาพเทคโนโลยี ความสามารถของ
บุคคล ปริมาณเทคโนโลยี คานิยม และสามารถนำ�มาสราง
กลยุทธการบริหารจัดการ สงเสริมการวิจัย การประกัน
คุณภาพ และแนวทางการแกไขปญหาคณะวิทยาการ
จัดการใหผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยราชภัฏให
เกิดประสิทธิภาพ
วิธีการดำ�เนินการวิจัย
งานวิจยั นีเ้ ปนงานวิจยั แบบผสม (Mixed method)
ประกอบดวยการวิจยั เชิงปริมาณดังตอไปนี้ (Quantitive
method) ได แ ก การเก็ บ ข อ มู ล ด ว ยแบบสอบถาม
จากตั ว อย า งอาจารย สั ง กั ด คณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 40 แหง และการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Method) การสัมภาษณเชิงลึก
คณบดีและทีมงานบริหารคณะวิทยาการจัดการจำ�นวน
11 ทาน เพื่อศึกษาความสอดคลองหรือขอขดแยงกับ
งานวิจยั เชิงปริมาณ และทดสอบสมมติฐานการวิจยั ดวย
สถิติอนุมาน โดยใชสถิติวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis) เพื่อเลือกตัวแปรอิสระ
ที่สามารถพยากรณ การบริหารจัดการคณะวิทยาการ
จั ด การ การดำ� เนิ น การวิ จั ย และกำ� หนดตั ว แปรตาม

ไดดำ�เนินการดังนี้ โดยสรุปขั้นตอนการวิจัยมีดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุม ตัวอยางมีการสุม ตัวอยางแบบหลายขัน้ ตอน
(Multistage Sampling) ซึ่งมีขั้นตอนในการสุมตัวอยาง
ดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 จั ด กลุ  ม พื้ น ที่ ใ นแต ล ะภาคเป น
Cluster ละ 1 แหง
ขั้ น ตอนที่ 2 กำ � หนดขนาดตั ว อย า งที่ ศึ ก ษา
(Sample Size) ตามวิธีการของทาโรยามาเน (Taro
Yamane) มีความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 ชวงความ
เชื่อมั่นรอยละ 95 ไดขนาดตัวอยาง 334 คน
ขั้นตอนที่ 3 กำ�หนดขนาดตัวอยางของแตละ
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่สุมไดในแตละ Cluster โดยวิธี
การหาสัดสวน (Stratified Random Sampling)
ขั้นตอนที่ 4 การสุมหนวยวิเคราะห Unit of
Analysis โดยวิธกี ารสุม อยางเปนระบบจากบัญชีอาจารย
คณะวิทยาการจัดการ ของแตละมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จำ�นวน 40 แหง ทัว่ ประเทศ และปรับขนาดตัวอยางเปน
358 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัย (Research Instrument)
ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนำ �มาวิเคราะหหา
คำ�ตอบใหกับปญหาการวิจัยประกอบดวย
1. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล การ
เก็บขอมูลเชิงปริมาณใชแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale Questionnaire) และเครือ่ งมือ
หลักทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ คือ แบบ
สัมภาษณ (Interview Form)
2. การสรางและทดสอบเครือ่ งมือทีใ่ ชเก็บขอมูล
ผูวิจัยไดดำ�เนินการสรางเครื่องมือเพื่อใชเก็บรวบรวม
ขอมูลในการวิจัยตามขั้นตอนดังตอไปนี้
		 2.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสาร บทความ ตำ�รา
และงานวิชาการที่เกี่ยวของกับการสรางประสิทธิผล
การบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ
		 2.2 รวบรวมขอมูลตางๆ และเรียบเรียงเพื่อ
สรางเครื่องมือวิจัยโดยยึดหลักตามวัตถุประสงคของ
การวิ จั ย คื อ ต อ งเป น เครื่ อ งมื อ วิ จั ย ที่ ส ร า งขึ้ น เพื่ อ
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย
ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554

ประเมินการบริหารจัดการที่มีความเที่ยงตรง และมี
ประสิทธิภาพ ตรวจสอบแกไข และปรับปรุงเครื่องมือ
วิจัยใหมีประสิทธิภาพ โดยผูเชี่ยวชาญภายนอกที่เปน
นักวิชาการเขารวมตรวจสอบ แกไขปรับปรุงเครื่องมือ
ทางดานความหมายของภาษาทีใ่ ช และความหมายตรง
ตามเนื้อหา (Content Validity)
		 2.3 เครื่องมือวิจัยที่เปนแบบสอบถามมีการ
หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยอาศัยความคิด
เห็นจากผูเ ชีย่ วชาญ ซึง่ ประกอบดวยผูท รงคุณวุฒทิ เี่ ปน
นักวิชาการ อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2 ทาน และ
เปนอาจารยมหาวิทยาลัย 3 ทาน รวมเปน 5 ทาน จาก
ผลการทดสอบคา (IOC) พบวามีคา ระหวาง 0.8 -1.00
ซึ่งสอดคลองกับจุดมุงหมายการวิจัย คือแบบสอบถาม
มีความเที่ยงตรงดานเนื้อหา (Conten Validity) อยูใน
เกณฑสูง และนำ�แบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out)
กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมที่ใชจริง
จำ�นวน 30 ชุด ไดหา (Internal Consistency Reliability)
ของแบบสอบถามสวนทีเ่ ปนตัวแปรอิสระ/ ปจจัยหลัก 11
ตัว ซึ่งไดคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coeffcient) ของ
ครอนบาค Cronbach เทากับ .9828 และการบริหาร
จัดการ ตัวแปรตาม เทากับ .9563
โดยสรุปขั้นตอนการวิจัย ดังนี้
1. เลือกปญหา และศึกษาปญหาของการวิจยั เพือ่
คนหาขอเท็จจริงตามที่ปรากฏอยู
2. ลงพื้ น ที่ ภ าคสนามเพื่ อ รวบรวมข อ มู ล
เชิงประจักษ ดานประชากรที่ศึกษานโยบายแผนงานที่
เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ ดานการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการแกชุมชน ประกันคุณภาพ
3. กำ�หนดคำ�ถาม และวัตถุประสงค ของการวิจยั
จากหลักการแนวคิดทางทฤษฎีประสิทธิภาพและทฤษฎี
ประสิทธิผล
4. กำ�หนดกรอบแนวความคิดในการวิจัยโดย
อาศัยคำ�ถาม และวัตถุประสงคของการวิจัย
5. กำ�หนดวิธีดำ�เนินการวิจัย
6. สร า งเครื่ อ งมื อ เพื่ อ เก็ บ ข อ มู ล การวิ จั ย
เชิงปริมาณ
7. วิ เ คราะห ข  อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณด ว ยค า สถิ ติ
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พรรณนา และสถิติอนุมาน ความคิดเห็นประเด็นตางๆ
ของการบริหารจัดการ
8. วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
โดยศึ ก ษาความสอดคล อ งและความขั ด แย ง ของ
ขอคนพบ
9. สรุ ป ผลการวิ จั ย อภิ ป รายผล และให ข  อ
เสนอแนะ ได แ ก ก ารสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก คณบดี แ ละ
ทีมงานบริหารคณะวิทยาการจัดการ จำ�นวน 11 ทาน
เพื่ อ ศึ ก ษาความสอดคล อ งหรื อ ข อ ขั ด แย ง กั บ
งานวิจัยเชิงปริมาณ จากคำ�ถามที่ผูวิจัยไดเตรียมไว
แนวคิดทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดเรื่องการ
บริหารจัดการ และทฤษฎีเกีย่ วของกับการบริหารจัดการ
องคการแหงการเรียนรูของ Peter M. Senge ประกอบ
ดวย ความคิดอยางเปนระบบ ความสามารถของบุคคล
แบบกรอบความคิด วิสัยทัศนรวม การเรียนรูเปนทีม
ซึ่งทำ�ใหองคการของคณะวิทยาการจัดการเปนองคการ
ที่มีประสิทธิภาพ ทฤษฏีวัฒนธรรรมองคการ (สัญญา
สัญญาวิวัฒน 2549) วัฒนธรรม คือ ผลรวมของการ
เรียนรู ความเชื่อ คานิยม ขนมธรรมเนียมประเพณี
ซึ่งกำ�หนดพฤติกรรมของบุคคลในสังคมใดสังคมหนึ่ง
และทฤษฎีประสิทธิผลภาวะผูนำ�ตามสถานการณ ของ
Fiedler (1967) ผูนำ�ที่มีลักษณะเฉพาะในการทำ�งาน
1.) พฤติ ก รรมผู  นำ � แบบมุ  ง งาน (Task Oriented)
2.) พฤติ ก รรมผู  นำ � แบบมุ  ง สั ม พั น ธ (Relationship
Oriented) และทฤษฎีการบริหารจัดการ POSDCORB
ของ (Gulick and Urwick 1956) ไดแก การวางแผน
การจัดองคกร การจัดหาบุคลากร การอำ�นวยการ การ
ประสานงาน การรายงาน งบประมาณ และการวิเคราะห
สังเคราะหจากประสบการณที่ผูวิจัยในฐานะอาจารย
สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ การสรางฐาน
ความรู พรอมทัง้ เอกสารทีเ่ กีย่ วของกับการบริหารจัดการ
ของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
การอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย เรื่ อ ง การบริ ห ารจั ด การคณะ
วิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งนี้ สามารถ

การบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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สรุปขอมูลทัว่ ไปไดดงั นี้ กลุม ตัวอยางในการวิจยั อาจารย
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แหง
จำ�นวน 338 คน ซึ่งในภาพรวมจากผลของการวิจัย
นั้ น พบว า บุ ค ลากรในคณะวิ ท ยาการจั ด การ จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในภาคเหนือ มีจำ�นวนสูงกวา ภูมิภาคอื่นๆ คือ จำ�นวน
84 และ 80 คน (รอยละ 24.9 และ 23.7) ตามลำ�ดับ
รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำ�นวน 58 คน
(รอยละ 17.2) ที่เหลือจะกระจายอยูตาม ภาคตางๆ
ใกลเคียงกัน และพบวาเปนผูตอบแบบสอบถามสังกัด
มหาวิทยาลัยทีก่ อ ตัง้ กอนพระราชบัญญัตสิ ถาบันราชภัฏ
ซึ่งเคยใชชื่อวาวิทยาลัยครู เกือบทั้งหมดจำ�นวน 311
คน (รอยละ 92 ) และจากขอมูลสถานภาพบุคคลของ
ผูตอบแบบสอบถาม จำ�นวน 338 คน พบวาบุคลากร
สวนใหญเปน เพศหญิง จำ�นวน 251 คน (รอยละ 74.3)
มีอายุระหวาง 31- 40 ป จำ�นวน 167 คน (รอยละ 49.4)
มีประสบการณการสอนไมเกิน 5 ป จำ�นวน 182 คน
(รอยละ 47.9 ) ขาราชการ จำ�นวน 150 คน (รอยละ
44.4) จบระดับปริญญาโท จำ�นวน 306 คน (รอยละ61.5)
และระหวางมีรายได 10,001 - 20000 บาท จำ�นวน 158
คน (รอยละ 46.7) และระหวางมีรายได 30,001 - 40,000
บาท จำ�นวน 44 คน (รอยละ13.0) มากกวา 40,000 บาท
จำ�นวน 35 คน (รอยละ 10.4) สถานภาพการปฎิบัติงาน

ตำ�แหนงคณบดี 5 ทาน (รอยละ 1.5) และรองคณบดี
จำ�นวน 17 ทาน (รอยละ 5.0) เปนประธานหลักสูตร
จำ�นวน 38 ทาน (รอยละ11.2) และกรรมการหลักสูตร
จำ�นวน 51 ทาน (รอยละ15.1) เปนอาจารยผสู อน จำ�นวน
208 ทาน (รอยละ 61.5) และอื่นๆ จำ�นวน 19 ทาน
(รอยละ 5.6)
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาพบวา ระดับการบริหารจัดการ
คณะวิทยาการจัดการในดานการเรียนการสอน การวิจยั
การบริการวิชาการแกชุมชน และการประกันคุณภาพ
มีคาเฉลี่ยรวม 3.57 อยูในระดับดี
2. ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่ศึกษามีความ
สัมพันธกบั การบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ อยาง
มี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 ด า นภาวะผู  นำ � มี
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ r = .737 คุณภาพบุคลากร
r = .688 คุณภาพ เทคโนโลยี r = .642 ความสามารถ
ของบุคคล r = .508 ปริมาณเทคโนโลยี r = .626
คานิยม r = .468 วิสัยทัศนรวม r =.516 การเรียน
รูเปนทีม r = .481 งบประมาณ r = .676 ความคิด
อยางเปนระบบ r = .499 และแบบกรอบความคิด r =
.516

ตารางที่ 1. ความสัมพันธระหวางปจจัยหลักกับการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ
ตัวแปร/ปจจัยหลัก
1. ความคิดอยางเปนระบบ
2. ความสามารถของบุคคล
3. แบบกรอบความคิด
4. วิสัยทัศนรวม
5. การเรียนรูเปนทีม
6. คานิยม
7. คุณภาพบุคลากร
8. งบประมาณ
9. ปริมาณเทคโนโลยี
10. คุณภาพเทคโนโลยี
11. ภาวะผูนำ�

(r)
.499
.508
.516
.516
.418
.468
.688
.676
.626
.642
.737

ลำ�ดับ
9
8
6
6
11
10
2
3
5
4
1

141

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย
ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554

3. ผลการวิ เ คราะห ก ารพยากรณ ก ารบริ ห าร
จัดการคณะวิทยาการจัดการมีปจ จัยหลัก 6 ตัวแปรทีถ่ กู
คัดเลือกเขาสมการพยากรณ ไดแก ภาวะผูนำ� คุณภาพ
บุคลากร คุณภาพเทคโนโลยี ความสามารถของบุคคล
ปริมาณเทคโนโลยี และคานิยม โดยมีสมการคะแนน

มาตรฐานซึ่ ง คั ด เลื อ กตั ว แปรอิ ส ระตามวิ ธี S tepwise
Multiple Regression ดังนี้

Ŷ = .372 (X 11) + .213+ (X7) +.165(X10)+

		 .096(X2)+.124(X9)+.085+(X6)

ตารางที่ 2. คาสถิติในสมการถดถอยพหุคูณ
สรุปปจจัยหลักทัง้ 11 ตัวทีถ่ กู คัดเลือก เขาสมการพยากรณตวั แปรตาม หรือการบริหารจัดการ คณะวิทยาการ
จัดการ แสดงในตารางที่ 2.
Model
1. X11
2. X11, X7
3. X11, X7, X10
4. X11, X7, X10, X2
5. X11, X7, X10, X2, X9
6. X11, X7, X10, X2, X9, X6
R = .835

R
.737
.792
.823
.829
.832
.835

R Square
.543
.628
.678
.687
.692
.697

R2 = .697

4. เพื่อนำ�เสนอรูปแบบการบริหารจัดการ ที่มี
ความสัมพันธกบั การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประกอบดวย 6 ตัวแปร ซึ่งเปนตัวแปรที่พยากรณการ
บริหารจัดการไดอยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01
สามารถสรุปสาระสำ�คัญ ไดดังนี้
การบริหารจัดการภาวะผูนำ� การบริหารจัดการ
คุณภาพบุคลากร การบริหารจัดการคุณภาพเทคโนโลยี
การบริหารจัดการความสามารถของบุคคล การบริหาร
จัดการปริมาณเทคโนโลยี การบริหารจัดการคานิยม
การวิจัยครั้งนี้อาศัยวิธีการวิจัยทางคุณภาพ เขามาชวย
ในการอภิปรายผล และขอเสนอแนะ โดยนำ�ผลการ
สรุป จากการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณเขามา
เปรียบเทียบโดย สัมภาษณคณบดีและทีมผูบ ริหารคณะ
วิทยาการจำ�นวน 11 ทาน แลวทำ�การวิเคราะหในระดับ
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Adjusted R Square
.542
.625
.675
.684
.687
.691
SEest = 1.597

R Square Change
.543
.085
.050
.010
.004
.005
F =126.707**

ความคิด (Conceptual Analysis) ซึ่งสามารถอภิปราย
ผลในประเด็นตางๆ ไดดังนี้
ภาวะผูนำ�
ผลการวิจยั ครัง้ นีพ้ บวา ภาวะผูน �ำ มีความสัมพันธ
กั บ การบริ ห ารจั ด การ คณะวิ ท ยาการจั ด การอยู  ใ น
ระดับมาก (r = .737) เปนตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ
เชิงบวก กับการบริหารจัดการ ในดานภาพรวมผูบ ริหาร
ใชภาวะผูนำ�ในการปฏิบัติงาน ใชภาวะผูนำ�แกปญหา
อยางสรางสรรค ผูบ ริหารใชภาวะผูน �ำ เชือ่ มัน่ และยอมรับ
ในการทำ�งานของบุคลากร และใชภาวะผูนำ�สงเสริม
ผลักดันใหบุคลากร สรางและพัฒนาสิ่งใหมๆ อยาง
สรางสรรค ผูบริหารใชภาวะผูนำ�สนับสนุนใหบุคลากร
เรียนรูรวมกัน
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คุณภาพบุคลากร
ผลการวิจยั ครัง้ นีพ้ บวา คุณภาพบุคลากรมีความ
สั ม พั น ธ กั บ การบริ ห ารจั ด การคณะวิ ท ยาการบริ ห าร
จัดการอยูใ นระดับปานกลาง (r = .688) เปนตัวแปรอิสระ
ที่มีความสัมพันธเชิงบวกกับการบริหารจัดการ ในภาพ
รวมคุณภาพบุคลากร ดูจากคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก
คุ ณ ภาพของบุ ค ลากร มี ค วามสำ � คั ญ กั บ การพั ฒ นา
บุคลากร ใหเขารับการฝกอบรมภายในและภายนอก
คณะฯ สรางเครือขายความรวมมือกับองคกร
คุณภาพเทคโนโลยี
ผลการวิจัยครั้งนี้พบวา คุณภาพเทคโนโลยีมี
ความสัมพันธกบั การบริหารจัดการอยูใ นระดับปานกลาง
(r = .642) เปนตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธเชิงบวก
กับการบริหารจัดการในดานคุณภาพเทคโนโลยี ดูจาก
คาเฉลีย่ อยูใ น ระดับปานกลาง คณะฯใหความสำ�คัญ กับ
อุปกรณ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพใหบริการบุคลากร
อยางเพียงพอ เครือ่ งมืออุปกรณและเทคโนโลยี มีคณ
ุ ภาพ
ใหบริการแกนกั ศึกษาอยางเพียงพอ บุคลากรสามารถนำ�
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาใชในการปฏิบัติงานไดดี และ
มีการใชเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เพื่อใชในการบริการ
จัดการประชุม และบุคลากรในคณะฯ มีการใชเทคโนโลยี
ที่ มี คุ ณ ภาพในการเข า ถึ ง ข อ มู ล ทางด ว นผ า น LAN
อินเทอรเน็ต และอินทราเน็ต บุคลากรรวมกันผลิต
อุปกรณเทคโนโลยีสื่อสารไดอยางมีคุณภาพ
ปริมาณเทคโนโลยี
ผลการวิจัยครั้งนี้พบวา ปริมาณเทคโนโลยีมี
ความสัมพันธกบั การบริหารจัดการอยูใ น ระดับปานกลาง
(r = .626) เปนตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธเชิงบวก
กับการบริหารจัดการในดานปริมาณเทคโนโลยี ดูจาก
คาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง คณะฯ ใหความสำ�คัญกับ
อุปกรณและเทคโนโลยี บริการบุคลากรอยางพอเพียง
เครื่องมืออุปกรณและเทคโนโลยี บริการนักศึกษาอยาง
พอเพียง มีเทคโนโลยีเพียงพอที่สามารถเขาถึงแหลง
ขอมูล เพื่อนำ�ไปใชในการปฏิบัติงานไดดี และใชบริการ
จัดการประชุมบุคลากรในคณะฯ สามารถใชเทคโนโลยี
ที่เพียงพอในการเขาถึงขอมูลทางดวนโดยผาน LAN
ในอินเตอรเน็ต และอินทราเน็ต บุคลากรรวมกันผลิต
อุปกรณเทคโนโลยีสื่อสารในปริมาณที่เพียงพอ

ความสามารถของบุคคล
ผลการวิจยั ครัง้ นีพ้ บวาความสามารถของบุคคลมี
ความสัมพันธกบั การบริหารจัดการอยูใ นระดับปานกลาง
(r = .508) เปนตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธเชิงบวก
กับการบริหารจัดการในดานความสามารถของบุคคล
พิจารณาจากคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก คณะฯ ใหความ
สำ � คั ญ ที่ มี ค วามสามารถในการใช เ ทคโนโลยี อ ย า ง
เหมาะสม ไดรับการฝกเพิ่มพูนทักษะเพื่อใชเปนฐาน
การสรางสรรคนวัตกรรม บุคลากรแสวงหาความรูเพื่อ
พัฒนาตนเองอยางสม่ำ�เสมอ ไดรับการพัฒนาคุณวุฒิ
ทางการศึกษาที่สูงขึ้นกวาเดิม
วิสัยทัศนรวม
ผลการวิจัยครั้งนี้พบวา วิสัยทัศนรวมมีความ
สัมพันธกับการบริหารจัดการ อยูในระดับปานกลาง
(r = .516) เปนตัวแปรอิสระทีม่ คี วามสัมพันธเชิงบวกกับ
การบริหารจัดการ ดานวิสัยทัศนรวมพิจารณาดูจาก
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก คณะฯ ใหความสำ �คัญกับ
บุคลากรไดรวมแสดงวิสัยทัศนเปนองคการแหงการ
เรียนรู มีความกระตือรือรนรับฟงความคิดเห็นผูอื่น
ไดรับการกระตุนใหเรียนรูรวมกันโดยผานระบบการ
สื่อสารที่หลากหลาย บุคลากรของคณะฯ ไดกำ�หนด
วิสัยทัศนรวม เพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกันและทุกทาน
มีสวนรวมในการผลักดันองคการใหประสบความสำ�เร็จ
การเรียนรูเปนทีม
ผลการวิจยั ครัง้ นีพ้ บวา การเรียนรูเ ปนทีมมีความ
สัมพันธกับการบริหารจัดการ อยูในระดับปานกลาง
(r = .418) เปนตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธเชิงบวก
กับการบริหารจัดการ ในดานการเรียนรูเ ปนทีม พิจารณา
จากคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก คณะฯใหความสำ�คัญกับ
ที ม งานที่ มี ค วามกระตื อ รื อ ร น ในการเรี ย นรู  ร  ว มกั น
ทีมงานมีการเรียนรูเ ทคโนโลยีรว มกัน มีการทำ�งาน และ
ฝกอบรมอยูเปนระบบทีมงาน มีการแกปญหารวมกัน
และมีการแบงปนประสบการณ และสรางสันติภาพ
งบประมาณ
ผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ พ บว า งบประมาณมี ค วาม
สัมพันธกับการบริหารการจัดการคณะวิทยาการ อยูใน
ระดับปานกลาง (r = .676) จัดเปนตัวแปรอิสระทีม่ คี วาม
สั ม พั น ธ เ ชิ ง บวก กั บ การบริ ห ารการจั ด การในด า น
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งบประมาณโดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง คณะฯ
ใหความสำ�คัญ และมีการจัดสรรงบประมาณสำ�หรับ
ใชจัดซื้อ และสรางเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับ
เหมาะสมและเพี ย งพอ มี ก ารจั ด สรรงบประมาณที่
เหมาะสมในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณครุภัณฑที่จำ�เปน
ในการเรียนการสอน และมีงบประมาณในการบริหาร
จัดการ เกีย่ วกับคาตอบแทนบุคลากรมีความเหมาะสม มี
งบประมาณสำ � หรั บ ให บุ ค ลากรใช ศึ ก ษาดู ง านใน
ประเทศ และตางประเทศ ในระดับที่เหมาะสม และมี
งบประมาณสำ�หรับสงเสริมบุคลากร เขารับการพัฒนา
สมรรถนะที่สอดคลองกับงานที่ทำ�
ความคิดอยางเปนระบบ
ผลการวิจยั ครัง้ นีพ้ บวา ความคิดอยางเปนระบบ
มี ค วามสั ม พั น ธกับการบริหารจัดการคณะวิทยาการ
จัดการอยูใ นระดับปานกลาง (r = .499) เปนตัวแปรอิสระ
ที่มีความสัมพันธเชิงบวก กับการบริหารจัดการในดาน
ความคิดอย างเปนระบบ โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
ปานกลาง คณะฯ ใหความสำ�คัญกับบุคลากรทุกทาน
สามารถคิดอยางเปนเหตุเปนผลแบบองครวม ในการคิด
อยางเปนระบบของบุคลากร ไดอาศัยแบบสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกสชวยสงเสริมในการคิด แสดงความเห็น
อยางองครวมในงานทีร่ บั ผิดชอบ เมือ่ ผูบ ริหารเปดโอกาส
ใหบุคลากรไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศมารวมในการ
บริหารงานของคณะฯ
กรอบความคิด
ผลการวิจัยครั้งนี้พบวา กรอบความคิดมีความ
สั ม พั น ธ กั บ การบริ ห ารจั ด การอยู  ใ นระดั บ ปานกลาง
(r = .516) โดยเปนตัวแปรอิสระที่มีความสัมพัน ธ
เชิงบวก กับการบริหารจัดการดานกรอบความคิด ดูจาก
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก คณะฯ ใหความสำ �คัญกับ
บุคลากรแนวความคิดในการแลกเปลีย่ นความคิดรวมกัน
มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการบริหารจัดการ และการ
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เรียนการสอนรวมกัน ผูบริหารและบุคลากรมีการรับฟง
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีแนวคิดและวิธีในการจัด
เก็บขอมูล ภายในและภายนอกอยางเปนระบบ มีการจัด
กิจกรรมพัฒนาระบบการบริหารจัดการรวมกัน
คานิยม
ผลการวิจัยครั้งนี้พบวา คานิยมมีความสัมพันธ
กับการบริหารจัดการอยูในระดับปานกลาง (r = .468)
เปนตัวแปรอิสระทีม่ คี วามสัมพันธเชิงบวกกับการบริหาร
จัดการทีม่ คี วามพรอมตอการปรับตัว ในการเปลีย่ นแปลง
ของคณะฯ และบุคลากรอุทิศเวลาใหกับการทำ �งาน
อยางเต็มกำ�ลัง เพื่อความสำ�เร็จขององคการการปฎิบัติ
งานของบุ ค ลากรในคณะฯ มี ค วามสั ม พั น ธ อ ย า ง
กัลยาณมิตร มีโอกาสแสดงทัศนะ และคานิยมของตนเอง
ในการดำ�เนินงานของคณะฯ บุคลากรมีความไววางใจ
และเอือ้ อาทรซึง่ กันและกัน คณะฯ มีการสรางบรรยากาศ
และขวัญกำ�ลังใจ และใหรางวัลแกบุคลากรที่มีสวนรวม
ทำ�ใหบรรลุเปาหมาย และผลการวิจัยของ ประพจน
แย ม ทิ ม (2550) ได ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
วัฒนธรรมองคการกับประสิทธิผล การจัดการศึกษาการ
รับรูของผูบริหารสถานศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมโดยรวมทุกดานอยูใ นระดับมาก การใหอำ�นาจ
การดูแลเอาใจใสซึ่งกันและกัน ความรูสึกเปนสวนหนึ่ง
ขององค ก ารให ก ารสนั บ สนุ น การจั ด การ และความ
รับผิดชอบของสมาชิกในสถานศึกษา คณะฯ ควรสราง
วัฒนธรรมคานิยมทีถ่ กู ตองใหเกิดขึน้ ในองคการ โดยนำ�
เครื่องมือทางวิชาการมาใช จากผลการวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิ ง คุ ณ ภาพ พบว า วั ฒ นธรรมค า นิ ย มเป น ตั ว
กระตุ  น ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงมี ผ ลเชิ ง บวกกั บ การ
บริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ถาผูบริหารทานใดกลาเปลี่ยนแปลงก็จะทำ�ใหองคการ
เกิดประสิทธิภาพ แตตองใชเวลานานพอสมควร
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การบริหารจัดการคานิยม
- สรางคานิยมรวม
		 ในองคกร
- สรางวัฒนธรรมองคกร
- พัฒนาบุคลากรรุนเกา
		 และรุนใหมรวมกัน
- สรางภาพลักษณ
		 ขององคกร
- ยึดหลักธรรมาภิบาล
		 คุณธรรม จริยธรรม

การบริหารจัดการ
ปริมาณเทคโนโลยี
- ปริมาณเทคโนโลยี
		 ที่ทันสมัยให้บริการ
		 บุคลากร
- งบประมาณจัดซื้อ
		 อุปกรณ์เทคโนโลยี
		 ที่ทันสมัย

การบริหารจัดการ
คุณภาพบุคลากร
- พัฒนาบุคลากร
- พัฒนาคุณวุฒิ
- ผลงานทางวิชาการ
- สงเสริมการวิจัย

การบริหารจัดการภาวะผูน �ำ
- พัฒนาทีมงานเปนที่ยอมรับ
- สรางจูงใจใหบุคลากร
		 มีวิสัยทัศนรวม
- เปดโอกาสบุคลากร
แสดงความคิดเห็น
- ผูนำ�ตองกลาตัดสินใจ
- ผูนำ�สามารถทำ�งานรวมกัน

		
		
		
		

การบริหารจัดการ
คุณภาพเทคโนโลยี
พัฒนาคุณภาพ
เทคโนโลยี
บุคลากรมีความสามารถ
ใชเทคโนโลยี
ใหบริการเทคโนโลยี
ดานการเรียนการสอน
จัดสง E-mail ขอมูล
ใหบุคลากรขององคกร

การบริหารจัดการ
ความสามารถของบุคคล
- บุคลากรมีความสามารถ
		 สรางสรรคนวัตกรรม
- บุคลากรพัฒนาตนเอง
- บุคลากรไปอบรมศึกษา
		 ดูงานในและตางประเทศ
- พัฒนาหลักสูตรทันสมัย

การบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ

การเรียนการสอน

วิจัย

บริการวิชาการแกชุมชน

ประกันคุณภาพ

แผนภาพที่ 1 รูปแบบการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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พบวา วินัย 5 ประการในองคกรแหงการเรียนรูของ
Senge มีเพียงความสามารถของบุคคล (Personal
Mastery) ที่ถูกคัดเลือกเขาสมการพยากรณ ดังนั้น
ผูบริหารคณะฯ ควรใชภาวะผูนำ� ซึ่งเปนตัวแปรที่มี
คาคะแนนสูง และมีการปฎิบตั ริ ะดับมาก / ดีในการระดม
ปจจัยนำ�เขา (Input) และสรางกระบวนการ (Process)
ดวยการนำ�องคประกอบอื่นๆ ของวินัยทั้ง 5 ประการ
มาพิจารณาเปนแบบแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งภายใน ภายนอกสถาบัน เพื่อผลผลิต (Output)
คุณภาพระดับสากล
2.) ขอเสนอแนะในการทำ�วิจัยครั้งตอไป
2.1) ควรมีการทำ�วิจัยเปรียบเทียบการ
บริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ที่อยูตามภูมิภาคตางๆ เชน ภาคเหนือ กับภาคกลาง
ภาคอีสานกับภาคใต
2.2) ควรมีการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพดานภาวะ
ผู  นำ � ของคณะวิ ท ยาการจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ที่ประสบผลสำ�เร็จ และลมเหลว โดยศึกษาวิจัยกรณี
ศึกษา เพื่อหาขอมูลเชิงลึก ดานการบริหารจัดการ
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2.3) ควรมี ก ารวิ จั ย การบริ ห ารจั ด การ
คณะวิทยาการจัดการ โดยเก็บขอมูลจากประชากรที่
เกี่ยวของ เชน ผูใชบริการผูมีสวนไดสวนเสีย นักศึกษา
และศิษยเกาของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทีเ่ กีย่ วของกับการวิจยั นี้ แบงออก
เปน 2 สวน ประกอบดวยขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
และข อ เสนอแนะเพื่ อ การวิ จั ย ครั้ ง ต อ ไป โดยมี
รายละเอียดในแตละสวนดังนี้
1.) ขอเสนอแนะการประยุกตใชผลการวิจยั
1.1) รูปแบบการบริหารจัดการ คณะวิทยาการ
จัดการ ซึ่งเปน Model ที่สรางขึ้นเพื่อใหเหมาะระดับ
งานด า นทางจั ด การของคณะวิ ท ยาการจั ด การ
โดยรู ป แบบนี้ เ ป น กระบวนการบริ ห ารงานให เ กิ ด
ประสิทธิภาพ ซึง่ องคการใดทีม่ บี ทบริบทการบริหารงาน
คล า ยคลึ ง กั น ย อ มสามารถนำ � รู ป แบบนี้ ไ ปปรั บ ใช
เพื่ อ พั ฒ นาในการบริ ห ารงานให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
ตามบริบทขององคกร
1.2) รูปแบบการบริหารจัดการคณะวิทยาการ
จัดการ เปน Model ที่สรางตามขั้นตอนการบริหารการ
จัดการคณะวิทยาการจัดการ ตามขัน้ ตอนของการบริหาร
จัดการ พัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อ
รองรับการเปนองคกรแหงการเรียนรู และความสามารถ
ของบุ ค คลในการจัดการความรู องคการใดมีบ ริ บ ท
บริหารงานใกลเคียงกับคณะฯ นาจะสามารถนำ�รูปแบบ
นี้ไปปรับใชใหเกิดประโยชนกับองคกร เพื่อรองรับการ
เปนองคกรแหงการเรียนรู
1.3) จากการวิเคราะหสมการพยากรณการ
บริหารจัดการคณะฯ ดวยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
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