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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารจัดการคณะวิทยาการ
จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 3) เพื่อวิเคราะห์การพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
4) เพื่อนำ�เสนอรูปแบบการบริหารจัดการที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารจัดการคณะวิทยาการ
จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ วิธีการศึกษาประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการสุ่มตัวอย่างจากอาจารย์
คณะวิทยาการจัดการ 40 แห่งทัว่ ประเทศ จำ�นวน 338 ตัวอย่าง และทดสอบข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการสัมภาษณ์
เชิงลึกคณบดี และทีมผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ จำ�นวน 11 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์เพียรสัน
(Pearson’s Product Moment Coefficient) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise
Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า 1) ในภาพรวม คณะวิทยาการจัดการมีประสิทธิผลในการบริหารจัดการอยูใ่ นระดับดี
และพบว่าในทุกด้านที่ศึกษาคือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน และ
ด้านการประกันคุณภาพ มีประสิทธิผลการบริหารจัดการในระดับดีเช่นเดียวกัน 2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการ เรียงระดับความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้ ภาวะผู้นำ� (r = 0.737) คุณภาพบุคลากร
(r = 0.688) คุณภาพเทคโนโลยี (r = 0.642) ความสามารถของบุคคล (r = 0.508) ปริมาณเทคโนโลยี (r =
0.642) ค่านิยม (r = 0.468) วิสัยทัศน์ร่วม (r = 0.516) การเรียนรู้เป็นทีม (r = 0.481) งบประมาณ (r = 0.676)
ความคิดอย่างเป็นระบบ (r = 0.499) กรอบความคิด (r = 0.516) 3) ตัวแปรอิสระทั้ง 6 ตัว ซึ่งประกอบด้วย
ภาวะผู้นำ� คุณภาพบุคลากร คุณภาพเทคโนโลยี ความสามารถของบุคคล ปริมาณเทคโนโลยี และค่านิยม
สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารจัดการได้ร้อยละ 69.70 (R = 0.697, F= 126.707 ที่ระดับนัยสำ�คัญ
ทางสถิติ เท่ากับ 0.01) 4) รูปแบบที่นำ�เสนอประกอบด้วยตัวแปรอิสระที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผล
คณะวิทยาการจัดการได้ทั้ง 6 ตัวแปร
คำ�สำ�คัญ: ประสิทธิผลการบริหารจัดการ ภาวะผู้นำ� คุณภาพบุคลากร คุณภาพเทคโนโลยี ความสามารถ
ของบุคคล ปริมาณเทคโนโลยี ค่านิยม
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Abstract

The objectives of this research aim at 1) the studies of effective management level of
Management Science faculty, Rajabhat Universities, 2) the correlation of effective management
and the variables of the studies. 3) the significant variables in predicting the effective management
levels, 4) propose the management models associating to those levels. The methods of studies
comprise quantitative analysis by sampling techniques from many instructors totaling 40 Rajabhat
Universities of all Kingdom with 388 samples, and verified the quantitative data techniques
by indepth interview Dean and Management Team from the Faculty of Management Science
amounting to 11 persons. Tools used for data collecting are questionnaires with the 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 in a high level, as well as the learning and teaching techniques, research, academic
services for communities. In addition, the quality assurance is in high condition. For factors
relating to the management effectiveness, the management techniques sequential by the relationship
are as follows. Leadership (r = 0.737), quality of personnel (r = 0.688), quality of technology
(r = 0.642), personnel’s competency (r = 0.508), quantity of technology (r = 0.642), value (r =
0.468), mutual vision (r = 0.516), learning in team (r = 0.481), budget (r = 0.676), systematic
thinking (r = 0.499), conceptual framework (r = 0.516). All of 6 independent variables comprising
leadership, quality of personnel, quality of technology, personnel’s competency, quantity of
technology, value are able to predict the Management effectiveness with 69.70% (R= 0.697,
F= 126.707 with significant level of 0.01). The model presented consist of the independent variables
that are able to predict the effectiveness with all of 6 variables for the Faculty of Management
Science.
Keywords: Management Effectiveness, Leadership, Quality of Personnel, Quality of Technology,
Personnel’s Competency, Quantity of Technology, Value

บทนำ�

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 หมวดที่ 1 บททั่วไป มาตราที่ 7 กล่าวถึงให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาท้องถิ่น
ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดินฟื้นฟูพลังการ
เรียนรู้ เชิดชูปญ
ั ญาของท้องถิน่ สร้างสรรค์ศลิ ปวิทยา
เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืนของ

ปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำ�รุงรักษา
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม
อย่างสมดุลและยัง่ ยืน โดยวัตถุประสงค์ให้การศึกษา
ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำ�การสอนและ
การวิจยั ให้บริการวิชาการแก่สงั คม ปรับปรุง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี ทำ�นุบ�ำ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู [1] มหาวิทยาลัย
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ราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพือ่ ศึกษาพัฒนาท้องถิน่
ซึง่ มีพนั ธกิจในการสร้างเสริมโอกาสในการศึกษาให้แก่
ประชาชนในท้องถิน่ สร้างระบบบริหารจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนามาตรฐาน
การศึกษา และสร้างองค์ความรูเ้ พือ่ สร้างความเข้มแข็ง
ชุมชนท้องถิ่น
โครงสร้างมหาวิทยาลัยประกอบด้วย 5 คณะ
คือ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้ก่อตั้ง
คณะวิทยาการจัดการ เมือ่ พ.ศ. 2527 เป็นคณะหนึง่
ที่สังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งมีพันธกิจ
ดังนี้ 1) ผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
2) สร้างระบบบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่
มีประสิทธิภาพ 3) สร้างองค์ความรูเ้ พือ่ ให้ชมุ ชนและ
ท้องถิ่นเข้มแข็ง [2]
จากสภาพการจัดการศึกษาของคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏทัว่ ประเทศ แนวคิดของ
นักการศึกษา และผลการวิจัยพบว่า มหาวิทยาลัย
ราชภัฏโดยภาพรวมมีปัญหาลักษณะเหมือนกัน
ประการที่ 1 ด้านบุคลากร มีปริมาณไม่เพียงพอ
ในการบริหารงานทัง้ อาจารย์ทเี่ ป็นข้าราชการประจำ�
และพนักงาน เจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการและ
งบประมาณด้านการเงินที่ยังมีไม่เพียงพอที่จะผลิต
บัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจสายวิชาชีพ ซึ่งเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน ประกอบกับคณะวิทยาการ
จัดการมีนักศึกษาเป็นจำ�นวนมาก ประการที่ 2
ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ให้บริการทั้งอาจารย์
และนักศึกษามีไม่เพียงพอกับปริมาณความต้องการ
ประการที่ 3 ด้านบุคลากรยังขาดแผนการบริหาร
จัดการที่ดี ประการที่ 4 อาจารย์ที่เป็นข้าราชการ
ประจำ�ยังมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกไม่ถึงร้อยละ 40
จากประเด็นปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น
ทำ�ให้ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ในสังกัดคณะวิทยาการ
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จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จะนำ�ผลการวิจัย
เสนอแนะให้ผบู้ ริหารสามารถนำ�ไปปรับกระบวนยุทธ์
ด้ า นบริ ห ารจั ด การของ คณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ว่ามีวธิ กี ารบริหารจัดการอย่างไร
ให้เกิดประสิทธิผล เพือ่ เป็นข้อมูลในการวางแผนของ
ผู้ บ ริ ห ารอั น จะก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ องค์ ก าร
สามารถนำ�มาพัฒนาคณะวิทยาการจัดการโดยเฉพาะ
มีความสำ�คัญเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีบทบาท
หน้าทีใ่ นการผลิตบัณฑิต ซึง่ เป็นบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ของประเทศชาติ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหาร
จัดการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
3. เพื่อวิเคราะห์การพยากรณ์ประสิทธิผล
การบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
4. เพื่อนำ�เสนอรูปแบบการบริหารจัดการที่
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารจัดการ
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุปกรณ์และวิธีดำ�เนินการวิจัย

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยแบบผสม (Mixed
method) ประกอบด้วยการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitive method) การวิจยั เชิงคุณภาพ ได้แก่ การเก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากตัวอย่างอาจารย์สังกัด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏทัว่ ประเทศ
40 แห่ง และทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยสถิติ
อนุมาน โดยดำ�เนินการดังนี้
1. เลือกปัญหาและศึกษาปัญหาของการวิจยั
เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏอยู่
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2. ลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ด้านประชากรที่ศึกษานโยบายแผนงานที่
เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการศึกษา ด้านการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และ
การประกันคุณภาพ
3. กำ�หนดคำ�ถามและวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั จากหลักการแนวคิดทางทฤษฎีประสิทธิภาพ
และทฤษฎีประสิทธิผล
4. กำ�หนดกรอบแนวความคิดในการวิจัย
โดยอาศัยคำ�ถาม และวัตถุประสงค์ของการวิจัย
5. กำ�หนดวิธีดำ�เนินการวิจัย
6. สร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลการวิจัยเชิง
ปริมาณ
7. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยค่าสถิติ
พรรณนา และสถิตอิ นุมาน ความคิดเห็นประเด็นต่างๆ
ของประสิทธิผลการบริหารจัดการ
8. การสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ ริหาร ได้แก่ คณบดี
และทีมผูบ้ ริหารคณะวิทยาการจัดการทีเ่ กีย่ วข้องกับ
นโยบายการบริหารคณะวิทยาการจัดการ
9. วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ และเชิ ง
คุณภาพโดยศึกษาความสอดคล้องและความขัดแย้ง
ของข้อค้นพบ
10. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และให้
ข้อเสนอแนะ
สำ�หรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
method) ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึกคณบดี และ
ทีมงานบริหารคณะวิทยาการจัดการ เพื่อศึกษา
ความสอดคล้องหรือข้อขัดแย้งกับงานวิจยั เชิงปริมาณ
โดยได้ดำ�เนินการดังนี้
1. ทำ � หนั ง สื อ ขอความอนุ เ คราะห์ ไ ปยั ง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏทีต่ อ้ งการ
สัมภาษณ์ เพือ่ แจ้งความประสงค์ในการขอสัมภาษณ์
ในหั ว ข้ อ ที่ กำ � หนดพร้ อ มกั บ ส่ ง แบบประเมิ น
ประสิทธิผล การบริหารจัดการให้กับคณบดีคณะ
วิทยาการจัดการ

2. นัดหมายวัน เวลา และสถานทีส่ �ำ หรับการ
สัมภาษณ์พร้อมทั้งเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จำ�เป็น
3. ดำ�เนินการสัมภาษณ์ตามที่นัดหมาย
4. ถอดเทปบันทึกคำ�สัมภาษณ์พร้อมทั้ง
ทำ�การวิเคราะห์เนือ้ หา เพือ่ การสรุปผลการวิจยั ต่อไป

ผลการวิจัย

ผลการวิจัย เรื่องประสิทธิผลการบริหาร
จัดการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ครั้งนี้ สามารถสรุปข้อมูลทั่วไปได้ดังนี้ กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจยั อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 40 แห่ง จำ�นวน 338 คน ซึ่งในภาพรวมจาก
ผลของการวิจัยนั้นพบว่า บุคลากรในคณะวิทยาการ
จัดการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคเหนือ มีจำ�นวนสูงกว่า
ภูมภิ าคอืน่ ๆ คือ จำ�นวน 84 และ 80 คน (ร้อยละ 24.9
และ 23.7) ตามลำ�ดับ รองลงมาคือ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ จำ�นวน 58 คน (ร้อยละ 17.2) ที่เหลือจะ
กระจายอยู่ตามภาคต่างๆ ใกล้เคียงกัน และพบว่า
เป็นผู้ตอบแบบสอบถามสังกัดมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้ง
ก่อนพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏซึ่งเคยใช้ชื่อว่า
วิทยาลัยครู เกือบทั้งหมดจำ�นวน 311 คน (ร้อยละ
92) และจากข้อมูลสถานภาพบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จำ�นวน 338 คน พบว่าบุคลากร
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำ�นวน 251 คน (ร้อยละ 74.3)
มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จำ�นวน 167 คน (ร้อยละ
49.4 ) มีประสบการณ์การสอนไม่เกิน 5 ปี จำ�นวน
182 คน (ร้อยละ 47.9 ) ข้าราชการ จำ�นวน 150 คน
(ร้อยละ 44.4) จบระดับปริญญาโท จำ�นวน 306 คน
(ร้อยละ 61.5) และระหว่างมีรายได้ 10,001-20,000 บาท
จำ�นวน 158 คน (ร้อยละ 46.7) และระหว่างมีรายได้
30,001-40,000 บาท จำ�นวน 44 คน (ร้อยละ 13.0)
มากกว่า 40,000 บาท จำ�นวน 35 คน (ร้อยละ 10.4)
สถานภาพการปฏิบัติงานตำ�แหน่งคณบดี 5 ท่าน
(ร้อยละ 1.5) และรองคณบดี จำ�นวน 17 ท่าน
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(ร้อยละ 5.0) เป็นประธานหลักสูตร จำ�นวน 38 ท่าน
(ร้อยละ 11.2) และกรรมการหลักสูตร จำ�นวน 51 ท่าน
(ร้อยละ 15.1) เป็นอาจารย์ผู้สอน จำ�นวน 208 ท่าน
(ร้อยละ 61.5) และอืน่ ๆ จำ�นวน 19 ท่าน (ร้อยละ 5.6)

สรุปและอภิปรายผล

1. ผลการศึกษาพบว่า ระดับประสิทธิผลการ
บริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการในด้านการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และ
ประกันคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยรวม 3.57 อยู่ในระดับดี
2. ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ศึกษามี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ด้านภาวะผูน้ �ำ มีคา่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
r = 0.737 คุณภาพบุคลากร r = 0.688 คุณภาพ
เทคโนโลยี r = 0.642 ความสามารถของบุคคล r =
0.508 ปริมาณเทคโนโลยี r = 0.626 ค่านิยม r =
0.468 วิสัยทัศน์ร่วม r = 0.516 การเรียนรู้เป็นทีม
r = 0.481 งบประมาณ r = 0.676 ความคิดอย่างเป็น
ระบบ r = 0.499 และแบบกรอบความคิด r = 0.516
3. ผลการวิเคราะห์การพยากรณ์ประสิทธิผล
การบริหารจัดการคณะวิทยาการมีปจั จัยหลัก 6 ตัวแปร
ที่ถูกคัดเลือกเข้าสมการพยากรณ์ ได้แก่ ภาวะผู้นำ�
คุณภาพบุคลากร คุณภาพเทคโนโลยี ความสามารถ
ของบุคคล ปริมาณเทคโนโลยี และค่านิยม โดยมี
สมการคะแนนมาตรฐานดังนี้
^
Y = 0.372 (x11) + 0.219 (x7) + 0.165 (x10)
+ 0.096 (x2) + 0.124 (x9) + 0.085 + (x6)
4. เพื่อนำ�เสนอรูปแบบการบริหารจัดการที่
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย 6 ตัวแปร ซึง่ เป็น
ตัวแปรที่พยากรณ์ประสิทธิผลได้อย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 สามารถสรุปสาระสำ�คัญได้
ดังนี้ การบริหารจัดการภาวะผูน้ �ำ การบริหารจัดการ
คุณภาพบุคลากร การบริหารจัดการคุณภาพเทคโนโลยี
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การบริหารจัดการความสามารถของบุคคล การบริหาร
จัดการปริมาณเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ
ค่านิยม
การวิจัยครั้งนี้อาศัยวิธีการวิจัยทางคุณภาพ
เข้ามาช่วยในการอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ โดยนำ�
ผลการสรุปจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั เชิงปริมาณ
เข้ามา สัมภาษณ์คณบดีและทีมผูบ้ ริหารคณะวิทยาการ
จำ�นวน 11 ท่าน แล้วทำ�การวิเคราะห์ในระดับความคิด
(Conceptual Analysis) ซึ่งสามารถอภิปรายผล
ในประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้
ภาวะผู้นำ�
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ภาวะผู้นำ�มีความ
สัมพันธ์กับประสิทธิผล การบริหารจัดการคณะ
วิทยาการจัดการอยูใ่ นระดับมาก (r = 0.737) เป็น
ตัวแปรอิสระทีม่ คี วามสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผล
การบริหารจัดการ ในด้านภาพรวมผู้บริหารใช้ภาวะ
ผู้นำ�ในการปฏิบัติงาน ใช้ภาวะผู้นำ�แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ผู้บริหารใช้ภาวะผู้นำ�เชื่อมั่นและยอมรับ
ในการทำ�งานของบุคลากร และใช้ภาวะผู้นำ�ส่งเสริม
ผลักดันให้บุคลากรสร้างและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ อย่าง
สร้างสรรค์ ผูบ้ ริหารใช้ภาวะผูน้ �ำ สนับสนุนให้บคุ ลากร
เรียนรู้ร่วมกัน
สรุปได้ว่า ภาวะผู้นำ�มีความสัมพันธ์กับการ
บริหารจัดการคณะ แสดงให้เห็นว่าบุคลากรภายในคณะ
ต้องการให้ผบู้ ริหารมีภาวะผูน้ �ำ ทีช่ ดั เจนในการบริหาร
จัดการ ทั้งผู้บริหารและทีมงานในการปฏิบัติงาน
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มีความเชื่อมั่น และลด
ความขัดแย้งอันทำ�ให้องค์การนั้นเกิดประสิทธิผล
การบริหารจัดการ ซึ่งจากผลการวิจัยเชิงปริมาณ
พบว่ า ภาวะผู้ นำ � ที่ เ หมาะสมมี ผ ลเชิ ง บวกกั บ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ
อยู่ในระดับมาก
คุณภาพบุคลากร
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า คุณภาพบุคลากร
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารจัดการ
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คณะวิ ท ยาการจั ด การอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
(r = 0.688) จัดเป็นตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับประสิทธิผลการบริหารจัดการ ในภาพรวม
คุณภาพบุคลากรดูจากค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
แต่ละรายหัวข้อพบว่า คุณภาพของบุคลากรให้ความ
สำ�คัญกับการพัฒนาคุณภาพบุคลากร ให้เข้ารับการ
ฝึกอบรมภายในและภายนอก คณะสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับองค์กร
สรุปได้ว่า คุณภาพบุคลากรและเทคโนโลยี
เครื่องมืออุปกรณ์ในด้านการจัดการเรียนการสอน
และการให้บริการแก่ชมุ ชนทัง้ ภายในและภายนอกคณะ
มีความสำ�คัญต่อการบริหารจัดการ จากผลการวิจัย
เชิ ง ปริ ม าณมี ค วามเหมาะสมมี ผ ลเชิ ง บวกกั บ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ
อยู่ในระดับมาก
คุณภาพเทคโนโลยี
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า คุณภาพเทคโนโลยี
มีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิผลการบริหารจัดการอยูใ่ น
ระดับปานกลาง (r = 0.642) เป็นตัวแปรอิสระ
ที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการบริหาร
จัดการในด้านคุณภาพเทคโนโลยีดจู ากค่าเฉลีย่ อยูใ่ น
ระดับปานกลาง คณะให้ความสำ�คัญแต่ละรายหัวข้อ
พบว่า คณะมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
ให้บริการบุคลากรอย่างเพียงพอ เครื่องมืออุปกรณ์
และเทคโนโลยีมคี ณ
ุ ภาพให้บริการแก่นกั ศึกษาอย่าง
เพียงพอ บุคลากรสามารถนำ�เทคโนโลยีทมี่ คี ณ
ุ ภาพ
มาใช้ในการปฏิบัติงานได้ดี คณะมีการใช้เทคโนโลยี
ที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในการบริการจัดการประชุม และ
บุคลากรในคณะมีการใช้เทคโนโลยีที่มีคุณภาพใน
การเข้าถึงข้อมูลทางด่วนผ่าน LAN อินเทอร์เน็ต
และอิ น ทราเน็ ต บุ ค ลากรร่ ว มกั น ผลิ ต อุ ป กรณ์
เทคโนโลยีสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ
สรุปได้วา่ คุณภาพเทคโนโลยีมคี วามสำ�คัญกับ
การบริหารคณะ ปัจจุบนั เป็นยุคของการเปลีย่ นแปลง
เทคโนโลยี คณะจะต้องมีเครือ่ งมืออุปกรณ์ระบบ LAN

อินเทอร์เน็ตที่ทันสมัย เพราะคณะวิทยาการจัดการ
มีการสอนนักศึกษาด้านบริหารธุรกิจจึงต้องรับ
ข่าวสารและข้อมูลที่หลากหลายทันสมัย และความ
เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการพัฒนา
และมีประสิทธิผล ซึ่งจากผลการวิจัยเชิงปริมาณ
พบว่า คุณภาพเทคโนโลยีที่เหมาะสมมีผลเชิงบวก
กับประสิทธิผลการบริหารคณะวิทยาการจัดการ
ปริมาณเทคโนโลยี
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ปริมาณเทคโนโลยี
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารจัดการอยู่
ในระดับปานกลาง (r = 0.626) เป็นตัวแปรอิสระ
ที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการบริหาร
จัดการในด้านปริมาณเทคโนโลยีดจู ากค่าเฉลีย่ อยูใ่ น
ระดับปานกลาง คณะให้ความสำ�คัญแต่ละหัวข้อ
คณะมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีบริการบุคลากรอย่าง
พอเพียง เครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีบริการ
นักศึกษาอย่างพอเพียง มีเทคโนโลยีเพียงพอทีส่ ามารถ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลเพือ่ นำ�ไปใช้ในการปฏิบตั งิ านได้ดี
และใช้บริการจัดการประชุม บุคลากรในคณะสามารถ
ใช้เทคโนโลยีที่เพียงพอในการเข้าถึงข้อมูลทางด่วน
โดยผ่าน LAN ในอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต
บุคลากรร่วมกันผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยีสื่อสารใน
ปริมาณที่เพียงพอ
สรุปได้ว่า ปริมาณเทคโนโลยีมีความสำ�คัญ
การบริหารจัดการคณะจะต้องมีเทคโนโลยีทที่ นั สมัย
ไว้รองรับการบริการข่าวสารข้อมูลทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยู่
ตลอดเวลาให้บุคลากร และนักศึกษาได้ใช้ประโยชน์
อย่างคุ้มค่าและทันต่อเหตุการณ์ทำ�ให้องค์การเกิด
ประสิทธิผล ซึ่งจากผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า
ปริมาณเทคโนโลยีที่เหมาะสมมีผลเชิงบวกกับ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการอยู่ในระดับปานกลาง
ความสามารถของบุคคล
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ความสามารถของ
บุคคลมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหาร
จัดการอยู่ใน ระดับปานกลาง (r = 0.508) เป็น
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ตัวแปรอิสระทีม่ คี วามสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผล
การบริหารจัดการในด้านความสามารถของบุคคล
พิจารณาจากค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก คณะให้ความ
สำ�คัญแต่ละรายหัวข้อ บุคลากรมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ได้รับการฝึก
เพิม่ พูนทักษะเพือ่ ใช้เป็นฐานการสร้างสรรค์นวัตกรรม
บุคลากรแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ำ�เสมอ ได้รับการพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาที่
สูงขึ้นกว่าเดิม
สรุปได้ว่า ความสามารถของบุคคลมีความ
สำ�คัญต่อการบริหารจัดการคณะ บุคลากรต้องการ
พัฒนาความรู้ อบรมสัมมนา พัฒนาวิชาการมีผลงาน
วิจัยเผยแพร่ระดับนานาชาติ ให้การบริการวิชาการ
แก่ชุมชนโดยไปให้ความรู้กับสถานประกอบการ
ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อนำ�ประสบการณ์นั้น
มาพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อเกิดองค์ความรู้และ
ทักษะของตน ซึ่งจากผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า
ความสามารถของบุคคลมีความเหมาะสมมีผลเชิงบวก
กับประสิทธิผลการบริหารจัดการ
วิสัยทัศน์ร่วม
ผลการวิจยั ครัง้ นีพ้ บว่า วิสยั ทัศน์รว่ มมีความ
สัมพันธ์กบั ประสิทธิผลการบริหารจัดการอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง (r = 0.516) เป็นตัวแปรอิสระที่มีความ
สัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการบริหารจัดการ
ด้านวิสยั ทัศน์รว่ มพิจารณาดูจากค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับ
มาก คณะให้ความสำ�คัญแต่ละหัวข้อ บุคลากรได้รว่ ม
แสดงวิสัยทัศน์เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีความ
กระตือรือร้น รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น ได้รับการ
กระตุ้นให้เรียนรู้ร่วมกันโดยผ่านระบบการสื่อสารที่
หลากหลาย บุคลากรของคณะได้ก�ำ หนดวิสยั ทัศน์รว่ ม
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและทุกท่านมีส่วนร่วม
ในการผลักดันองค์การให้ประสบความสำ�เร็จ
สรุปได้วา่ วิสยั ทัศน์รว่ มมีความสำ�คัญกับการ
บริหารจัดการคณะ ผู้บริหารหรือบุคลากรภายใน
องค์การต้องมีการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ทัง้ ด้าน
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ทำ�กิจกรรม ด้านการพัฒนาหลักสูตร และด้านการ
บริหารจัดการภายในองค์การ ทำ�ให้องค์การมีความ
เป็นน้ำ�หนึ่งใจเดียวกัน และเกิดการพัฒนาองค์การ
เกิดประสิทธิผล ซึง่ จากผลการวิจยั เชิงปริมาณพบว่า
การแสดงวิสัยทัศน์ร่วมที่เหมาะสมมีผลเชิงบวกกับ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก
การเรียนรู้เป็นทีม
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า การเรียนรู้เป็นทีม
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารจัดการ
อยู่ในระดับปานกลาง (r = 0.418) เป็นตัวแปร
อิสระที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการ
บริหารจัดการในด้านการเรียนรูเ้ ป็นทีม พิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คณะให้ความสำ�คัญแต่ละ
รายหัวข้อ ทีมงานมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
ร่วมกัน ทีมงานมีการเรียนรูเ้ ทคโนโลยีรว่ มกัน มีการ
ทำ�งานและฝึกอบรมอยู่เป็นระบบทีมงาน มีการแก้
ปัญหาร่วมกันและมีการแบ่งปันประสบการณ์ และ
สร้างสันติภาพ
สรุปได้ว่า การเรียนรู้เป็นทีมมีความสำ�คัญ
การบริหารจัดการคณะ บุคลากรในองค์การต้องการ
เรียนรูเ้ ป็นทีม การแสดงวิสยั ทัศน์รว่ มระหว่างผูบ้ ริหาร
และบุคลากรภายในองค์การซึ่งสามารถปรับแนว
ความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการ ด้านการเรียน
การสอนและเทคโนโลยี ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนา
องค์การ ซึ่งจากผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า การ
เรียนรูเ้ ป็นทีมทีเ่ หมาะสมมีผลเชิงบวกกับประสิทธิผล
การบริหารการจัดการ
งบประมาณ
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า งบประมาณมีความ
สั ม พั น ธ์ กั บ ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารการจั ด การ
คณะวิทยาการอยู่ในระดับปานกลาง (r = 0.676)
เป็ น ตั ว แปรอิ ส ระที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ เชิ ง บวกกั บ
ประสิทธิผลการบริหารการจัดการในด้านงบประมาณ
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง คณะให้ความ
สำ�คัญแต่ละหัวข้อ คณะมีการจัดสรรงบประมาณ
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สำ�หรับใช้จดั ซือ้ และสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศอยูใ่ น
ระดับเหมาะสมและเพียงพอ มีการจัดสรรงบประมาณ
ทีเ่ หมาะสมในการจัดซือ้ วัสดุอปุ กรณ์ครุภณ
ั ฑ์ทจ่ี �ำ เป็น
ในการเรียนการสอน มีงบประมาณในการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับค่าตอบแทนบุคลากรที่เหมาะสม
มีงบประมาณสำ �หรับให้บุคลากรใช้ศึกษาดูงาน
ในประเทศและต่างประเทศในระดับที่เหมาะสม และ
มีงบประมาณสำ�หรับส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการ
พัฒนาสมรรถนะที่สอดคล้องกับงานที่ทำ�
สรุปได้ว่า งบประมาณมีความสำ�คัญกับการ
บริหารจัดการคณะ คืองบประมาณในการสนับสนุน
ด้านการบริหารจัดการของคณะเป็นสิง่ จำ�เป็น แต่ถา้
องค์การได้งบประมาณน้อยก็ไม่สามารถจะพัฒนา
องค์การให้เกิดประสิทธิผลได้ทั้งด้านครุภัณฑ์จัดซื้อ
จัดจ้าง ด้านเทคโนโลยีพัฒนาบุคลากร และทุน
สนับสนุนในการอบรมหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตร
ให้เป็นที่ต้องการของสังคมในปัจจุบันได้ ซึ่งจากผล
การวิจัยเชิงปริมาณพบว่า งบประมาณที่เหมาะสม
มีผลเชิงบวกกับประสิทธิผลการบริหารจัดการอยู่ใน
ระดับมาก
ความคิดอย่างเป็นระบบ
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ความคิดอย่างเป็น
ระบบมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหาร
จัดการ คณะวิทยาการจัดการอยูใ่ นระดับปานกลาง
(r = 0.499) เป็นตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับประสิทธิผลการบริหารจัดการในด้าน
ความคิดอย่างเป็นระบบ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง คณะให้ความสำ�คัญแต่ละหัวข้อ บุคลากร
ทุกท่านสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลแบบองค์รวม
ในการคิดอย่างเป็นระบบของบุคลากรได้อาศัย
แบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ชว่ ยส่งเสริมในการคิด
แสดงความเห็นอย่างองค์รวมในงานที่รับผิดชอบ
เมื่อผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมาร่วมในการบริหารคณะ

สรุปได้ว่า ความคิดอย่างเป็นระบบมีความ
สำ�คัญต่อการบริหารจัดการคณะ ถ้าผูบ้ ริหารระดับสูง
รูจ้ กั วิธกี ารทำ�งานให้เป็นระบบ บริหารงานเป็นขัน้ ตอน
ไม่เกิดความยุ่งยากการทำ�งานก็เป็นไปตามขั้นตอน
ซึ่งในปัจจุบันนี้กระบวนการทำ�งานไม่ว่าจะเป็น
องค์การภาครัฐหรือเอกชนตัง้ แต่การให้บริการเริม่ ต้น
จนถึงขั้นสุดท้าย ทำ�ให้องค์การเกิดประสิทธิผล
ซึ่งจากผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า ความคิดอย่าง
เป็นระบบที่เหมาะสมมีผลเชิงบวกกับประสิทธิผล
กรอบความคิด
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า กรอบความคิดมี
ความสัมพันธ์กบั ประสิทธิผลการบริหารจัดการอยูใ่ น
ระดับปานกลาง (r = 0.516) เป็นตัวแปรอิสระทีม่ ี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการบริหารจัดการ
ด้านกรอบความคิดดูจากค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
คณะให้ความสำ�คัญแต่ละหัวข้อพบว่า บุคลากร
แนวคิดในการแบ่งปันความคิดร่วมกัน มีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นในการบริหารจัดการ และการเรียน
การสอนร่วมกัน ผู้บริหารและบุคลากรมีการรับฟัง
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีแนวคิดและวิธีในการ
จัดเก็บข้อมูลภายในและภายนอกอย่างเป็นระบบ
มีการจัดกิจกรรมพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ร่วมกัน
สรุปได้ว่า กรอบความคิดมีความสำ�คัญต่อ
การบริหารจัดการคณะ บุคลากรต้องมีกรอบความคิด
ในการสร้างสรรค์ได้ ใฝ่รมู้ กี ารแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และ
สอนให้ผู้อื่นเรียนรู้ได้ เป็นพี่เลี้ยงได้ เป็นผู้ให้ข้อมูล
ได้ เป็นผู้ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ เป็นผู้ออกแบบ
เป็นครู และเป็นผู้ให้บริการที่ดีได้ ซึ่งวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ ได้แก่ การเรียนรู้จากการปรับปรุงอย่างต่อ
เนือ่ ง เสนอสิง่ ใหม่ๆ ทีเ่ กิดการเรียนรูจ้ ากแนวปฏิบตั ิ
ของผูอ้ นื่ ซึง่ จากผลการวิจยั เชิงปริมาณพบว่า กรอบ
ความคิดทีเ่ หมาะสมมีผลเชิงบวกกับประสิทธิผลการ
บริหารจัดการ
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ค่านิยม
ผลการวิจยั ครัง้ นีพ้ บว่า ค่านิยมมีความสัมพันธ์
กั บ ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารจั ด การอยู่ ใ นระดั บ
ปานกลาง (r = 0.468) เป็นตัวแปรอิสระที่มีความ
สัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการบริหารจัดการ
ด้านค่านิยมพิจารณาจากค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับปานกลาง
คณะให้ความสำ�คัญแต่ละหัวข้อพบว่า บุคลากรมี
ความพร้อมต่อการปรับตัวในการเปลีย่ นแปลงของคณะ
และบุคลากรอุทศิ เวลาให้กบั การทำ�งานอย่างเต็มกำ�ลัง
เพื่อความสำ�เร็จขององค์การ การปฏิบัติงานของ
บุคลากรในคณะมีความสัมพันธ์อย่างกัลยาณมิตร
มีโอกาสแสดงทัศนะ และค่านิยมของตนเองในการ
ดำ�เนินงานของคณะ บุคลากรมีความไว้วางใจ และ
เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน คณะมีการสร้างบรรยากาศ
และขวัญกำ�ลัง และให้รางวัลแก่บคุ ลากรทีม่ สี ว่ นร่วม
ทำ�ให้บรรลุเป้าหมาย
สรุปได้วา่ วัฒนธรรมองค์การเป็นสิง่ ทีส่ ะท้อน
ได้จากระบบค่านิยม และพฤติกรรมของบุคคลใน
องค์การพบว่า วัฒนธรรมองค์การแบบเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้เกิดการพัฒนาการด้านวิชาการของบุคลากร
และคุณภาพอาจารย์ ความเปิดกว้างของระบบ
ปฏิสัมพันธ์กับชุมชน Anderson [3] ได้ศึกษา
วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลของวิทยาลัยชุมชน
และสถาบันทางเทคนิคในรัฐเทนเนสซีพบว่า เป็น
ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้กล้าตัดสินใจเพื่อให้องค์การ
ประสบผลสำ�เร็จและเกิดประสิทธิผล และผลงานวิจยั
ของยุภรรัตน์ บุญรักษา [4] เรื่องการศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างค่านิยมส่วนบุคคลของผู้บริหาร
โรงเรียนกับพฤติกรรมการตัดสินใจในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสำ�นักงานประถมศึกษา จังหวัด
สกลนคร พบว่าผู้บริหารโรงเรียนมีค่านิยมด้าน
วิชาการอับดับที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ อันดับที่ 2 ด้าน
สังคมและด้านศาสนา อันดับที่ 3 ด้านสุนทรียะ อันดับ
ที่ 4 ด้านการเมือง และอันดับที่ 5 แสดงให้เห็นว่า
ค่านิยมส่วนบุคคลของผูบ้ ริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์
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กับพฤติกรรมการตัดสินใจสั่งการในโรงเรียนประถม
ศึกษา และผลงานวิจัยของประพจน์ แย้มทิม [5]
ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ
กับประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามการรับรู้ของ
ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า
วัฒนธรรมองค์การตามการรับรูข้ องผูบ้ ริหารสถานศึกษา
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมโดยรวมทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก การให้อำ�นาจ การดูแลเอาใจใส่
ซึ่งกันและกัน ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
การให้การสนับสนุนการจัดการ และความรับผิดชอบ
ของสมาชิกในสถานศึกษา
คณะวิทยาการจัดการควรสร้างวัฒนธรรม
ค่านิยมทีถ่ กู ต้องให้เกิดขึน้ ในองค์การโดยนำ�เครือ่ งมือ
ทางวิชาการมาใช้ จากผลการวิจัยเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพพบว่า วัฒนธรรมค่านิยมเป็นตัวกระตุ้น
ให้เกิดการเปลีย่ นแปลง มีผลเชิงบวกกับประสิทธิผล
การบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ถ้าผู้บริหารท่านใดกล้าเปลี่ยนแปลงก็ทำ�ให้
องค์การเกิดประสิทธิผล แต่ตอ้ งใช้เวลานานพอสมควร
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การบริหารจัดการค่านิยม
- สร้างค่านิยมร่วมในองค์การ
- สร้างวัฒนธรรมองค์การ
- พัฒนาบุคลากรรุ่นเก่าและรุ่นใหม่
ร่วมกัน
- สร้างภาพลักษณ์ขององค์การ
- ยึดหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม
จริยธรรม

การบริหารจัดการคุณภาพบุคลากร
- พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
- พัฒนาคุณวุฒิสูงขึ้น
- ผลงานทางวิชาการระดับสูง
- ส่งเสริมการวิจัย

การบริหารจัดการภาวะผู้นำ�
- พัฒนาทีมงานเป็นที่ยอมรับของบุคลากร
- สร้างจูงใจให้บุคลากรมีวิสัยทัศน์ร่วม
- เปิดโอกาสบุคลากรแสดงความคิดเห็น
- ผู้นำ�ต้องกล้าตัดสินใจ
- ผู้นำ�สามารถทำ�งานร่วมกัน

การบริหารจัดการปริมาณเทคโนโลยี
- ปริมาณเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการ
บุคลากร และนักศึกษา
- งบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทัน
สมัย

การบริหารจัดการคุณภาพเทคโนโลยี
- พัฒนาคุณภาพเทคโนโลยี
- บุคลากรมีความสามารถใช้เทคโนโลยี
- ให้บริการเทคโนโลยีด้านการเรียน
การสอน
- จัดส่ง E-mail ข้อมูลให้บุคลากรของ
องค์การ

การบริหารจัดการความสามารถของบุคคล
- บุคลากรมีความสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม
- บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างสม่ำ�เสมอ
- บุคลากรไปอบรมศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ
- พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย

ประสิทธิผลการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ
- การเรียนการสอน
- การวิจัย
- การบริการวิชาการแก่ชุมชน
- การประกันคุณภาพ

ภาพที่ 1 รูปแบบประสิทธิผลการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
คำ�อธิบายรูปแบบประสิทธิผลการบริหาร
จัดการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ตามภาพที่ 1
1. ภาวะผู้นำ�
		 ผู้นำ�ต้องมีทีมงานในการทำ�งาน โดยเป็น
ที่ยอมรับของบุคลากรและมีแรงจูงใจให้ทุกท่าน
มีสว่ นร่วมทุม่ เทในการทำ�งาน ผูน้ �ำ ควรเปิดโอกาสให้
บุคลากรแสดงความคิดเห็นโดยคณบดีเป็นผู้ชี้แนะ
ผูน้ �ำ จะต้องสร้างความเชือ่ ถือและแรงจูงใจ มีวสิ ยั ทัศน์
ร่วมและทำ�งานเป็นทีมร่วมกัน ผู้นำ�สามารถทำ�งาน
ร่วมกันกับบุคลากรในการพัฒนาองค์การ และเป็น
ผู้นำ�เชิงประชาธิปไตยสามารถนำ�พาองค์การดำ�เนิน
การได้ ต้องมีกลยุทธ์หรือเทคนิคในการบริหารงาน
การประสานความร่วมมือโดยมีคณ
ุ ธรรม ใช้การปรับ

ทฤษฎีภาวะผู้นำ�ตามสถานการณ์ บุคลากรทุกท่าน
มีความคิดมีความสามารถ โดยขอความร่วมมือปรึกษา
หรือช่วยเหลือกัน และผูน้ �ำ ต้องกล้าตัดสินใจเพือ่ สร้าง
ความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น
2. คุณภาพบุคลากร
		
ในการบริหารงานคณะ จะต้องมีการจัดการ
ด้านบุคลากรและมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก มีการ
อบรมวิชาการด้านผลงานวิชาการของบุคลากรในคณะ
มีความรับผิดชอบ เคารพกฎระเบียบ และผสมผสาน
ทัง้ ในเชิงวิชาการ ด้านการวิจยั ด้านคุณภาพวิชาการ
มีผลงานวิชาการระดับสูง และมหาวิทยาลัยสนับสนุน
ให้ทนุ การศึกษาแก่อาจารย์ทศ่ี กึ ษาต่อระดับปริญญาเอก
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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3. คุณภาพเทคโนโลยี
		 คณะมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการโดย
นำ�เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการ
ได้งบประมาณจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์เพื่ออำ�นวย
ความสะดวกในการเรียนการสอน และห้องเรียน
ทุกห้องอาจารย์จะสามารถใช้ได้เมือ่ ถึงเวลาเรียนและ
มีเพียงพอต่อการให้บริการทั้งอาจารย์ผู้สอนและ
นักศึกษา มีการส่ง E-mail ให้อาจารย์ทราบข้อมูล
ต่างๆ ที่แจ้งให้อาจารย์ทราบถึงคุณภาพเทคโนโลยี
ให้บริการอาจารย์ในการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
ทั้งหมด เช่น LCD Projector Computer และ
อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน พร้อมบุคลากรที่มี
ความสามารถได้ใช้เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และ
อาจารย์ผู้สอนมีความสามารถสูงในด้านเทคโนโลยี
ทำ�ให้การบริหารจัดการเกิดประสิทธิผล
4. ปริมาณเทคโนโลยี
		 คณะมีงบประมาณนำ�มาจัดซื้ออุปกรณ์
และเทคโนโลยี เพือ่ เพิม่ ปริมาณเทคโนโลยีทที่ นั สมัย
ให้บริการบุคลากรและนักศึกษา ในบางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบางกลุม่ ก็จะมีงบประมาณน้อยในการจัดซือ้
ซึ่งขึ้นอยู่ที่ปริมาณนักศึกษา
5. ความสามารถของบุคคล
		 บุ ค ลากรมี ค วามสามารถในการใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และได้รบั การฝึกเพิม่ ทักษะ
เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม สามารถแสวงหา
ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ำ�เสมอ ควรมีการ
พัฒนาหลักสูตรให้มคี วามทันสมัย และสอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคมปัจจุบัน บุคลากรได้รับการ
พัฒนาคุณวุฒทิ างการศึกษาทีส่ งู กว่าเดิม และให้ความ
สนใจในการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี และการ
บริหารงานองค์การทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6. ค่านิยม
		 คณะวิทยาการจัดการสร้างค่านิยมร่วมใน
องค์การ เพือ่ ให้เกิดวัฒนธรรมองค์การในการดำ�เนิน
ภารกิจ และความมุง่ มัน่ ถึงผลสำ�เร็จ ในการบริหารงาน
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จะต้องรูว้ ฒ
ั นธรรมองค์การ ก่อนจะบริหารรูปแบบใด
แต่ละท่านต้องมีกลยุทธ์ มีการเปลี่ยนแปลงค่านิยม
ที่ มี บ ทบาทส่ ง ผลในด้ า นคุ ณ ภาพของบุ ค ลากร
องค์การจะเจริญได้จะต้องปลูกฝังค่านิยมการเรียนรู้
ในองค์การ จะเริม่ ต้นอย่างไร และมีการเปลีย่ นแปลง
รูปแบบใด องค์การจะประสบความสำ�เร็จจะต้องมี
วัฒนธรรมที่หล่อหลอมมายาวนาน ค่านิยมของ
คณะวิทยาการจัดการยึดมั่นในความเป็นเลิศ โดยใช้
หลักธรรมาภิบาล ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ซือ่ สัตย์
โปร่งใส และสังคมไทยมีความเชื่อค่านิยมที่เอื้อ
ผลประโยชน์ ความสะดวกสบายให้กับตนเอง ปัจจัย
สำ�คัญที่ทำ�ให้เกิดคุณภาพ ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมเป็นอุปสรรค์ทกุ องค์การ และคณะวิทยาการ
จัดการติดภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
แบบเก่าอยู่ ทำ�ให้เกิดปัญหาต่อการพัฒนาองค์การ
ดังนัน้ บุคลากรรุน่ เก่าและรุน่ ใหม่ ต้องร่วมกันคิดทีจ่ ะ
พัฒนาองค์การ เพื่อที่จะทำ�ให้คณะวิทยาการจัดการ
เกิดประสิทธิผล
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทีเ่ กีย่ วข้อกับการวิจยั นี้ แบ่งออก
เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วยข้อเสนอแนะจากผลการ
วิจัย และข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป โดยมี
รายละเอียดในแต่ละส่วนดังนี้
1. ข้อเสนอแนะการประยุกต์ใช้ผลการ
วิจัย
		 1.1 รูปแบบประสิทธิผลการบริหารจัดการ
คณะวิทยาการจัดการซึ่งเป็น Model ที่สร้างขึ้นเพื่อ
ให้เหมาะกับระดับงานด้านทางจัดการของคณะ
วิทยาการจัดการ โดยรูปแบบนี้เป็นกระบวนการ
บริหารงานให้เกิดประสิทธิผล องค์การใดที่มีบริบท
การบริหารงานคล้ายคลึงกัน ย่อมสามารถนำ�รูปแบบนี้
ไปปรับใช้เพือ่ พัฒนาการบริหารงานให้เกิดประสิทธิผล
ตามบริบทขององค์กร
		 1.2 รูปแบบประสิทธิผลการบริหารจัดการ
คณะวิทยาการจัดการเป็น Model ที่สร้างขึ้นตาม
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ขั้นตอนการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ
พัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ เพือ่ รองรับ
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และความสามารถ
ของบุคคลในการจัดการความรู้ องค์กรใดมีบริบท
บริหารงานใกล้เคียงกับคณะน่าจะสามารถนำ�รูปแบบนี้
ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กร เพื่อรองรับ
การเป็นองค์กรแห่งเรียนรู้
2. ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 ควรมี ก ารทำ � วิ จั ย เปรี ย บเที ย บ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่อยู่ตามภูมิภาคต่างๆ เช่น
ภาคเหนือกับภาคกลาง ภาคอีสานกับภาคใต้

		 2.2 ควรมีการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพด้าน
ภาวะผู้นำ�ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ที่ประสบผลสำ�เร็จและล้มเหลว โดยศึกษา
วิจัยกรณีศึกษา (Case study) เพื่อหาข้อมูลเชิงลึก
ด้านประสิทธิผลการบริหารจัดการคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
		 2.3 ควรมีการวิจยั ประสิทธิผลการบริหาร
จัดการคณะวิทยาการจัดการ โดยเก็บข้อมูลจากกลุม่
ประชากรทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ผูใ้ ช้บริการ/ผูส้ ว่ นได้สว่ นเสีย
นักศึกษา และศิษย์เก่าของคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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