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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 2) ศึกษาระดับความทุ่มเทในการท า งานของบุคลากร 
ทางการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 และ 3) หาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาและความทุ่มเทในการท างานของบุคลากรทางการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 แล้วน า
ผลที่ได้มาสร้างสมการพยากรณ์ความทุ่มเทในการท างานเพ่ือก าหนดคุณลักษณะของผู้บริหาร 
ที่มีสมรรถนะสูงในยุคไทยแลนด์ 4.0 การวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธีทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพโดยมีประชากรศึกษาเป็นอาจารย์และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เครื่องมือ
ในการวิจัยเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และเชิงคุณภาพเป็นแบบ
สัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์โดยการแจกแจง
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ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณโดยวิธีสเตปไวซ์ ส่วนเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา  

ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 อยู่ใน
ระดับมาก 2) ความทุ่มเทในการท างานของบุคลากรทางการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 อยู่ในระดับมาก 
และ  3) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาและความทุ่มเท 
ในการท างานของบุคลากรทางการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง 
สมการพยากรณ์ที่มีอิทธิพลต่อความทุ่มเทในการท างานของบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ คุณลักษณะ
ของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และอุทิศตน ด้านทักษะภาวะผู้น า
ทางวิชาการยุคใหม่ และด้านสมรรถนะการเป็นผู้น ามืออาชีพ ผลการวิจัยสามารถน าไปใช้พัฒนา
คุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสร้างผู้บริหารมืออาชีพที่มีคุณภาพตามแผนพัฒนา
ก าลังคนสมรรถนะสูงของชาติต่อไป 
 
ค าส าคัญ  

คุณลักษณะของผู้บริหาร  ความทุ่มเทในการท างาน  ไทยแลนด์ 4.0 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to: 1) study on the level of the characteristics of 
higher education administrators in Thailand 4.0 Era, 2) study on the level of the dedication 
to work of educational personnel in Thailand 4.0 Era, and 3) find the correlation between 
the characteristics of higher education administrators and the dedication to work of 
educational personnel, create a predictive equation of the dedication to work and 
determine the high competency executive characteristics in Thailand 4.0 Era. The mixed 
research methodology was used with a study population as teachers and personnel in higher 
education institutions in Thailand. The quantitative research instrument was a 5level–rating 
scale questionnaire and qualitative research used interview guide. The statistical techniques 
employed for data analysis were percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product 
moment correlation and stepwise multiple regression analysis using the statistic package for 
social science program. Also, used content analysis for qualitative data.  

The results of research showed that: 1) the level of the characteristics of higher 
education administrators in Thailand 4.0 Era was at a high as level; 2) the level of the 
dedication to work of educational personnel in Thailand 4.0 Era was at a high as level and 
3) the relationship between the characteristics of higher education administrators and the 
dedication to work of educational personnel in Thailand 4.0 Era was moderate in positive 
relationship. Predictive equations that influence the work devotion of educational personnel 
include characteristics of administrators of higher education institutions in honesty, self-
sacrifice, and dedication to modern academic leadership skills and in terms of professional 
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leadership competencies. The results of the research can be used to develop the 
characteristics of the administrators of higher education institutions to create quality 
professional higher education administrators according to the professional development 
plan of the nation. 
 
Keywords  

Characteristic of Administrators, Dedication to Work, Thailand 4.0 
 

ความส าคัญของปัญหา 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงระหว่างปัจเจก

บุคคล ชุมชน หน่วยธุรกิจ ภาครัฐ และภาคเอกชนทั่วทั้งโลก พัฒนาการของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารหรือระบบไอซีทีรวมถึงการคมนาคมขนส่งแสดงให้เห็นถึงความเป็น 
โลกาภิวัตน์โดยสมบูรณ์มีการแพร่กระจายข้อมูลส าคัญไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใดก็
สามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างกว้างขวาง (Hiatt and Creasey, 
2012) ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายเพ่ือการพัฒนาประเทศไปสู่
เป้าหมายให้ได้โครงสร้างของระบบไอซีทีก็จะเป็นปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ ซึ่งเป็นการก้าวข้ามผ่าน
กับดักประเทศรายได้ปานกลางไปสู่รายได้สูง อย่างไรก็ตาม ส่วนส าคัญที่สุดที่จะท าให้นโยบายไทย
แลนด์ 4.0 ประสบผลได้เร็วและจะท าให้คนไทยมีรายได้สูงได้ก็คือประชาชนคนไทยนี่เอง นั่นคือ 
ประชาชนไทยที่มีความรู้ความสามารถ มีความพยายาม และความตั้งใจคิดค้นนวัตกรรมใหม่ที่มีคุณค่า
สูง ซึ่งภาคส่วนต่าง ๆ ก็ได้พยายามช่วยกันผลักดันกลุ่มคนเหล่านี้ให้เป็นก าลังของประเทศด้วยการ
สนับสนุนในทุกด้านทั้งด้านการฝึกอบรม เงินทุนสนับสนุน ด้านก าลังใจ และความเชื่อมั่นว่าคนไทยก็
สามารถท าได้ ดังนั้นกล่าวได้ว่า การศึกษาของประชาชนถือเป็นประเด็นส าคัญของทุกประเทศที่ต้องมี
การปรับตัวเพ่ือให้เท่าทันกับกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ทุกประเทศย่อมต้องมี การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขันได้ในระดับสากล ส าหรับประเทศไทยแนวคิดหลัก
ของการปฏิรูปการศึกษาจากอดีตที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดบทบาทการด าเนินการด้าน
ต่างประเทศเชิงรุก โดยเน้นการกระชับความสัมพันธ์และการขยายความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
และภายในภูมิภาคเอเชียภายใต้กรอบความร่วมมือด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือด้าน
การศึกษาเป็นรากฐานส าคัญในการขับเคลื่อนความเจริญรุ่งเรือง ปัจจุบันประเทศไทยได้ตรา
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ตามความในมาตรา 5 ว่าการจัดการอุดมศึกษาต้องเป็นไป
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ ได้แก่ (1) พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาการหรือ
วิชาชีพที่ตนถนัด สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสร้างขีดความสามารถ  
ในการแข่งขันในระดับโลกได้ (2) พัฒนาบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และทักษะที่จ าเป็น เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถปรับเปลี่ยนตนเองเพ่ือรองรับสังคมโลกที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ร่วมกันแก้ปัญหาสังคม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีความสุข (3) ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 



Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Vol. 15 No. 1 (January – April 2021) 

 

56 

แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนด้านการอุดมศึกษา และต้องเชื่อมโยงกับการศึกษาในระดับที่ต่ ากว่า 
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับทรัพยากรบุคคลของประเทศในการเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการศึกษาอบรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคลและ
การศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีการปฏิรูปเพื่อให้เกิด
การพัฒนาในทุกด้านทั้ งด้านวิชาการ วิชาชีพ และการสร้ างองค์ความรู้ เ พ่ือพัฒนาสังคม 
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องปรับระบบการบริหารให้มีคุณภาพมากข้ึนทั้งในด้านบุคคล ทรัพย์สิน การเงิน 
และงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือส่งผลให้องค์กรของตนเอง
เป็นองค์กรที่มีคุณภาพมาตรฐาน บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอย่างมีประสิทธิผล และสามารถ
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศ 

องค์กรทางการศึกษา (Educational Organizations) ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่มีบุคลากร
รับผิดชอบในหลายหน้าที่แตกต่างกัน แต่มีวัตถุประสงค์หลักในการด าเนินการเพ่ือพัฒนาความรู้ สติปัญญา 
ทักษะจ าเป็นต่าง ๆ ความเป็นพลเมืองตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา ถือได้ว่าเป็นองค์กรที่มี
ความส าคัญต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้า ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีผู้บริหารหรือผู้น าเพ่ือ
ท าหน้าที่วางแผน จัดองค์กร ควบคุมดูแล และจูงใจหรือน าผู้ใต้บังคับบัญชาให้ท างานบรรลุตามเป้าหมาย 
โดยการแสดงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน ดลบันดาลให้คนที่อยู่รอบข้างรู้สึกว่ามีคุณค่าและ
มีความหมายต่อการทุ่มเท ท้าทายให้ทุกคนสามารถแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ สร้างขวัญและก าลังใจในการ
ท างาน ก่อให้เกิดการมองโลกในแง่ดี มีความหวัง และสามารถเป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดความมานะพยายาม
เพ่ือมุ่ งสู่ เป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ งการบริหารสถาบันอุดมศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 ผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาแม้จะเป็นบุคคลที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อนให้องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
ที่ดีขึ้นแต่ก็เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งเท่านั้น เพราะถ้าหากว่าผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้ความร่วมมือหรือมี
จุดมุ่งหมายของการด าเนินงานที่แตกต่างกันแล้ว องค์กรนั้นก็จะไม่อาจบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ กล่าว
ได้ว่าองค์กรจะประสบความส าเร็จได้นั้นบุคคลผู้ปฏิบัติงานต้องมีความทุ่มเทในการท างาน (Dedication) 
เป็นองค์ประกอบส าคัญ แต่การที่บุคคลจะพยายามท างานอย่างเต็มที่หรือท างานล่วงเวลาเกิดจากสาเหตุที่
แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับความต้องการพื้นฐานของมนุษย์หากความรู้สึกของบุคคลที่มีต่องานที่ท าเป็น
ความรู้สึกในด้านที่ดีก็จะท าให้ได้รับผลตอบแทนเป็นความพึงพอใจในการท างาน มีความกระตือรือร้นและ
มุ่งมั่นทุ่มเทในการท างาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Suntrayuth, 2009) 
ซึ่งความทุ่มเทในการท างานของแต่ละบุคคลจะอาจมี 2 ระดับ ได้แก่ ความทุ่มเทที่เป็นการแสดงออกอย่าง
เต็มก าลังเพ่ือให้ตนเองได้รับการยกย่องและความทุ่มเทในการท างานที่เป็นความมุ่งหวังต่อภาพลักษณ์ของ
ตนเอง จากเหตุผลดังกล่าว ผู้บริหารจึงควรกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานด้วย
ความทุ่มเทเต็มก าลังความสามารถเพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและมุ่งสู่ความเจริญก้าวหน้าสูงสุด แต่
ในทางตรงกันข้าม หากบุคลากรภายในองค์กรไม่มีความทุ่มเทในการท างานก็จะส่งผลเสียต่อองค์กรได้
เช่นกัน ดังนั้นสุขภาพขององค์กรจึงมีความสัมพันธ์กับความทุ่มเทในการท างานของบุคลากร กล่าวคือ 
ผู้บังคับบัญชาเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความทุ่มเทในการท างาน 
เพราะผู้น าหรือผู้บริหารเปรียบประดุจดังประทีปขององค์กร เป็นสัญลักษณ์เป็นตัวแทน และเป็นจุดรวม
พลังของทุกคนในองค์กร คุณภาพและคุณลักษณะของผู้น าย่อมจะมีผลสะท้อนต่อวิธีปฏิบัติงานและผลงาน
ขององค์กรหรือหน่วยงานแต่ละแห่งอย่างชัดเจน (Kouzes and Posner, 2012) 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน 2564 

  
 

57 

ดังนั้นผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษานอกจากจะมีทักษะ สมรรถนะ และความสามารถในการ
บริหารแล้วจะต้องเป็นบุคคลที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานด้วยความ
สมัครใจ ความตั้งใจ มีความวิริยะอุตสาหะ สร้างความพึงพอใจในงานการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 
สามารถจูงใจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม รวมทั้งเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถท างานได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ โดยใช้คุณลักษณะของผู้บริหารที่สามารถท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้
เกิดความทุ่มเทในการท างานได้ จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่มีอิทธิพลต่อความทุ่มเทในการท างานของบุคลากรทางการศึกษายุคไทย
แลนด์ 4.0 ระเบียบวิธีที่ใช้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ผลการวิจัยสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลหรือเกณฑ์
ในการคัดเลือกผู้บริหารสถาบันที่มีศักยภาพและความสามารถในการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา
ให้มีคุณภาพเพ่ิมข้ึนเพื่อส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในอนาคตต่อไป 

 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. ระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 อยู่ในระดับใด 

2. ระดับความทุ่มเทในการท างานของบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษายุคไทย
แลนด์ 4.0 อยู่ในระดับใด 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาและความทุ่มเทในการ
ท างานของบุคลากรทางการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 และคุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่
มีอิทธิพลต่อความทุ่มเทในการท างานของบุคลากรทางการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 
2. เพ่ือศึกษาระดับความทุ่มเทในการท างานของบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

ยุคไทยแลนด์ 4.0 
3. เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาและความทุ่มเทใน

การท างานของบุคลากรทางการศึกษา และแสดงคุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่มี
อิทธิพลต่อความทุ่มเทในการท างานของบุคลากรทางการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology) โดยมีองค์ประกอบ
ส าคัญต่อไปนี้  
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Populations and Sampling) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
เป็นบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 156 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยในก ากับ 
(26) มหาวิทยาลัยรัฐ (58) และมหาวิทยาลัยเอกชน (72) จ านวน 12,874 คน (Information as of 
25 February 2019, Office of the Higher Education Commission, 2019) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ ก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากร 
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จ านวน 387 คน แล้วสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistate Sampling Scheme) ส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างเชิงคุณภาพ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษาที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง 
จ านวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants)   
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของ
สถาบัน ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2 แบบสอบถามคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษา ลักษณะค าถามเป็นแบบสอบถามที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และ ตอน
ที่ 3 แบบสอบถามความทุ่มเทในการท างานของบุคลากรทางการศึกษา การหาคุณภาพของเครื่องมือ
โดยการทดสอบความเที่ยงตรง ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นส าหรับการวิจัยไปทดสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน และการทดสอบความเชื่อมั่นเพ่ือหาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์ อัลฟ่าของครอนบาค โดยมีความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามคุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเท่ากับ .858 และความเชื่อมั่นของความ
ทุ่มเทในการท างานของบุคลากรทางการศึกษาเท่ากับ .973 ส่วนแบบสัมภาษณ์ใช้เพ่ือยืนยัน
คุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองโดยการสร้างลิงค์
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต จ านวน 387 ฉบับ ได้รับข้อมูลแบบสอบถามคืนมา จ านวน 387 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 100 โดยเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

4. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงปริมาณใช้โปรแกรมสถิติส า เร็จรูปทาง
สังคมศาสตร์โดยการแจกแจงค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณโดยวิธีสเตปไวซ์ ส่วนเชิงคุณภาพใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือก าหนดหัวข้อ/กลุ่มหัวข้อส าคัญ และแนวคิดส าคัญอันเป็น
แก่นสารของการวิจัยโดยใช้วิธีบรรยาย (Narrative Form) จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความ
ครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลในขั้นตอนสุดท้าย  

ดังนั้นเพ่ือให้ได้ข้อมูลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิด 
ในการวิจัย (Conceptual Framework) ดังภาพที่ 1 
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ความสามารถในการบริหารจัดการ

ความทุ่มเทในการท างานของ
บุคลากรทางการศึกษา

ยุคไทยแลนด์ 4.0

ทักษะภาวะผู้น าทางวิชาการยุคใหม่

สมรรถนะการเป็นผู้น ามืออาชีพ

มนุษยสัมพันธ์และพฤติกรรมทางอารมณ์

ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และอุทิศตน

วิสัยทัศน์และความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี

ตัวแปรพยากรณ์

ตัวแปรเกณ ์

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนา

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ผลการวิจัย 
 จากการด าเนินการวิจัยสามารถน าเสนอผลการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ได้ตามล าดับ ดังนี้ 

 4.1 ผลการวิเคราะห์ระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 
ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิจัยดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลคุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา 
 

ด้านที ่ คุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา n=387 แปลผล ล าดับที ่
X  S.D. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

ความสามารถในการบริหารจัดการ 
ทักษะภาวะผู้น าทางวิชาการยุคใหม่ 
สมรรถนะการเป็นผู้น ามืออาชีพ 
ความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ในการพฒันา 
มนุษยสัมพันธ์และพฤติกรรมทางอารมณ ์
ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และอุทิศตน 
วิสัยทัศน์และความรับผดิชอบต่อหน้าท่ี 

4.05 
4.19 
4.22 
4.09 
4.28 
4.11 
4.23 

0.68 
0.76 
0.69 
0.81 
0.78 
0.67 
0.90 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

7 
4 
3 
6 
1 
5 
2 

คุณลักษณะโดยภาพรวม 4.16 0.74 มาก  

 
จากตารางที่ 1 พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านมนุษยสัมพันธ์และพฤติกรรม  
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ทางอารมณ์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.28, S.D.=0.78) รองลงมา คือ ด้านวิสัยทัศน์และความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ ( X = 4.23, S.D.=0.90) และด้านสมรรถนะการเป็นผู้น ามืออาชีพ ( X = 4.22, S.D.=0.69) 
ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ด้านความสามารถในการบริหารจัดการ ( X = 4.05, 
S.D.=0.68) 

4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความทุ่มเทในการท างานของบุคลากรทางการศึกษายุคไทย
แลนด์ 4.0 พบว่า ความทุ่มเทในการท างานของบุคลากรทางการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.35, S.D. = 0.68)   

4.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาและ
ความทุ่มเทในการท างานของบุคลากรทางการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิจัย 
ดังตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 สัมประสิทธิ์ของคุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา 
 

คุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ความทุ่มเทในการท างานของบุคลากรทาง
การศึกษา (Y0) 

X0 
X1 
X2 
X3 

X4 

X5 

X6 

X7 

.401** 

.418** 

.388** 

.357** 

.369** 

.430** 

.322** 

.382** 
**นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาและ
ความทุ่มเทในการท างานของบุคลากรทางการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 มีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับปานกลาง 
 

4.4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของความทุ่มเทในการท างานของของบุคลากรทาง
การศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิจัยดังตารางที่ 3  
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ตารางท่ี 3 สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ที่ใช้ในการพยากรณ์ความทุ่มเทในการท างานของ
บุคลากรทางการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 
 

ความทุ่มเทในการท างานของ 
บุคลากรทางการศึกษา 

คะแนนดิบ คะแนนมาตรฐาน Sig. 
X  Std. 

Error 
Beta t 

ค่าคงที่ 
ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และอุทิศตน 
ทักษะภาวะผู้น าทางวิชาการยุคใหม่
สมรรถนะการเป็นผู้น ามืออาชีพ 

2.827 
.261 
.257 
-.184 

.131 

.082 

.081 

.073 

 
.383 
.344 
-.272 

19.838 
3.919 
3.358 
-2.599 

.001** 

.001** 

.001** 
.01 

 **นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณและสร้างสมการพยากรณ์ความ
ทุ่มเทในการท างานของบุคลากรทางการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 แสดงได้ดังนี้ 

1) สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ = 2.827 + .261(X6) + .257(X1) – .184(X2) 
 2) สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน = .383 + .344 – .272 

 ส่วนผลการวิจัยเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษาพบว่า 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งผลต่อการท างานของบุคลากรทาง
การศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 มีความสอดคล้องกับเชิงปริมาณ นั่นคือ ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ
คุณลักษณะทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และอุทิศตน 2) ทักษะภาวะผู้น าทาง
วิชาการยุคใหม่ และ 3) สมรรถนะการเป็นผู้น ามืออาชีพ แต่ยังมีปัจจัยบางประการที่ควรค านึงถึง 
ได้แก่ มนุษยสัมพันธ์และพฤติกรรมทางอารมณ์ เนื่องจากคุณลักษณะดังกล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อการท างานของบุคลากร ดังนั้นคุณลักษณะของมนุษยสัมพันธ์และพฤติกรรมทางอารมณ์ย่อมมี
ความส าคัญต่อผู้เป็นนักการบริหารจัดการการศึกษาในภาวการณ์ปัจจุบันและอนาคตอยู่เสมอ 
 
อภิปรายผล 
  จากการศึกษาวิจัยคุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่มีอิทธิพลต่อความทุ่มเทใน
การท างานของบุคลากรทางการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 มีข้อค้นพบส าคัญที่สามารถน ามาอภิปราย
ตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  1. คุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะโดดเด่น  
เป็นแบบอย่างที่ดีการท างานทั้งงานวิชาการและสนับสนุน มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองอยู่
เสมอมีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ และสร้างความสามัคคีในการท างานเพ่ือให้เกิดบรรยากาศ
ที่ดีขึ้นภายในสถาบัน รวมถึงการกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ปฏิบัติตามอย่างมีความสุขโดยใช้วิธีการ
ที่หลากหลายในการบริหารสถาบันเพ่ือให้ประสบความส าเร็จ โดยสอดคล้องกับแนวคิดและงานวิจัย
ของ Phakamach and Prasongsang (2018) ที่กล่าวว่า การบริหารองค์กรทางการศึกษาให้ประสบ
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ความส าเร็จได้นั้น คุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันการศึกษาถือเป็นปัจจัยส าคัญ โดยผู้บริหารต้องมี
ความสามารถทางการบริหารและเป็นผู้น ามืออาชีพอีกด้วย อีกทั้งผู้บริหารจะต้องใช้อ านาจและ
อิทธิพลที่ตนมีเพ่ือให้ผู้อื่นปฏิบัติตามโดยบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. ความทุ่มเทในการท างานของบุคลากรทางการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษามีความมุ่งมั่นในการท างานอย่างเต็มความสามารถ
เพ่ือให้องค์กรประสบความส าเร็จ เพราะรู้สึกถึงความส าคัญของงานที่ท ามากที่สุด โดยสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Tungpetchdecho (2015) ที่ด าเนินการวิจัยและพบว่า ความทุ่มเทในการท างานของ
บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระท าของบุคลากรที่แสดงออกถึงการท างานด้วย
ความมุ่งมั่นเต็มก าลังเต็มความสามารถ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละเวลา ก าลังกาย ก าลัง
ทรัพย์ และความสุขอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงาน ถือว่างานเป็นสิ่งส าคัญที่สุดในชีวิตและมีส่วนท า ให้
การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

3. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษากับความทุ่มเทในการ
ท างานของบุคลากรทางการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก เป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยที่ว่า “คุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษามีความสัมพันธ์กับความทุ่มเทใน
การท างานของบุคลากรทางการศึกษา” ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารมีทักษะความสามารถในการวางแผน
เพ่ือแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์จนท าให้บรรลุผลส าเร็จไปได้ด้วยดี มีทัศนคติ
เชิงบวกในการวางแผนการด าเนินงานจนท าให้เกิดความสมดุลขึ้นกับตัวเอง โดยสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Suntrayuth (2009) ที่กล่าวว่า ความทุ่มเทในการท างานเป็นพฤติกรรมของบุคคลแต่ละคนที่
แสดงออกในการพยายามท างานอย่างเต็มที่หรือท างานล่วงเวลาเกิดจากสาเหตุที่แตกต่างกัน โดย
ขึ้นอยู่กับความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ หากความรู้สึกของบุคคลที่มีต้องานที่ท า เป็นความรู้สึกใน
ด้านที่ดีก็จะท าให้ได้รับผลตอบแทนเป็นความพึงพอใจในการท างาน ส่วนความกระตือรือร้นและมุ่งม่ัน
ทุ่มเทในการท างานจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานอีกด้วย  

4. สมการพยากรณ์ความทุ่มเทในการท างานของบุคลากรทางการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 มี
ประเด็นอภิปรายดังนี้ 

4.1 คุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และอุทิศ
ตน เป็นตัวพยากรณ์ที่มีอิทธิพลต่อความทุ่มเทในการท างานของบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเป็นบุคคลที่ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเสียสละ มุ่งมั่นที่
จะพัฒนาศักยภาพในการท างานตนเองอยู่ เสมอ มีแรงกระตุ้นและอุทิศตนที่จะท า งานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มความสามารถเพ่ือจะก้าวหน้าในหน้าที่การงานและประสบความส า เร็จ โดย
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Mart (2013) ที่พบว่าการที่องค์กรมีผู้บริหารที่มีความเสียสละและอุทิศตน
จะส่งผลให้บุคลากรในองค์กรนั้นปฏิบัติตามอย่างเต็มก าลังความสามารถ ซึ่งจะเป็นแรงสนับสนุนและ
ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนประสบผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.2 คุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาด้านทักษะภาวะผู้น าทางวิชาการยุคใหม่ 
เป็นตัวพยากรณ์ที่มีอิทธิพลต่อความทุ่มเทในการท างานของบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นผู้ที่มีทักษะความสามารถในการวางแผน
งานวิชาการ มีความสามารถในการมอบอ านาจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถตัดสินใจในการ
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ด าเนินงานทางวิชาการได้อย่างเหมาะสม และเลือกใช้วิธีการในการบริหารงานวิชาการจนท าให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างรวดเร็วภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ Santhong 
(2015) ที่กล่าวถึงความสามารถในการบริหาร คือ การวางแผนที่ดีของผู้น าที่เปรียบเสมือนเสนาธิการ
ที่รู้วิธีการเดินหน้าสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ า กัด พร้อมรับกับ
สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน  

4.3 คุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมด้านสมรรถนะการเป็นผู้น ามืออาชีพ เป็นตัว
พยากรณ์ที่มี อิทธิพลต่อความทุ่มเทในการท า งานของบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ เนื่องจาก
สถาบันอุดมศึกษามีผู้น าที่มีวุฒิภาวะ มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและใช้กระบวนทัศน์ที่ดีในการท า งาน  
มีความสามารถในการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาสของสถาบันอย่างนักบริหารมือ
อาชีพ แล้วน ามาก าหนดวิสัยทัศน์เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของสถาบัน และสามารถก าหนดแนวทาง
ในการพัฒนาสถาบันที่ควรจะเป็นในอนาคตได้อย่างเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งต้องผลิตก าลังคนเพ่ือรองรับ 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่คาดการณ์ไว้ว่าโครงการลงทุนในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชน ดังนั้นผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาต้องเตรียม
ความพร้อมของทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงเพ่ือให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 จากผลการวิจัยที่พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษามีอิทธิพลต่อความ
ทุ่มเทในการท างานของบุคลากรทางการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นผู้บริหารสถาบันจึงควร
พัฒนาคุณลักษณะของตนเองให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น โดยหมั่นศึกษาหาความรู้หรือปรับใช้แนวคิดใหม่
เพ่ือน ามาพัฒนาตนเองและการบริหารอยู่เสมอ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหาร
สถาบันกับผู้อ่ืนเพ่ือให้เข้าบริบทต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณลักษณะของตนเองได้ รวมถึงการยอมรับกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันและหาแนวทางในการจัดการตนเองให้อยู่ในสถานการณ์
แวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 

1.2 จากผลการวิจัยที่พบว่า ความทุ่มเทในการท างานของบุคลากรทางการศึกษาโดยรวม
อยู่ในระดับมาก หากต้องการที่จะส่งเสริมให้ระดับความทุ่มเทในการท างานสูงขึ้น ควรปลูกฝังให้
บุคลากรเกิดความรู้สึกรักและภาคภูมิใจในงานที่ท าเพ่ือให้เกิดความสุขในการท างาน มีการมอบหมาย
งานที่เหมาะสมกับความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคคล เพราะหากบุคคลใดท างานได้ส าเร็จ
ลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมายก็จะท าให้เกิดความภาคภูมิใจ เกิดความพอใจในงานที่ท ารวมทั้งควรเปิด
โอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการเลือกและตัดสินใจในการด า เนินงานเพ่ือให้เกิดความรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งในงาน อันส่งผลให้เกิดความมุ่งมั่นทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการท างาน มีความรับผิดชอบ
ต่องานที่ท า และท าให้ประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กรสูงขึ้นได้เช่นกัน 
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1.3 จากผลการวิ จั ยที่ พบว่ า  ความสัม พันธ์ ระหว่ า งคุณลักษณะของผู้ บริหาร
สถาบันอุดมศึกษากับความทุ่มเทในการท างานของบุคลากรทางการศึกษาโดยรวมมีความสัมพันธ์
ทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง โดยคุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และอุทิศตนมี
ความสัมพันธ์มากที่สุดจึงควรให้ความส าคัญต่อด้านนี้เป็นอย่างมาก นั่นคือ ผู้บริหารสถาบันควรยึด
หลักแห่งความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และอุทิศตนเพ่ือให้เป็นแบบอย่างในการท างานให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการให้ค าแนะน าและชี้แนะในการ
ท างานให้กับบุคคลอ่ืนได้เป็นอย่างดี 
  1.4 คุณลักษณะที่ดีที่สุดของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่มีอิทธิพลต่อความทุ่มเทในการ
ท างานของบุคลากรทางการศึกษาทั้งด้านความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และอุทิศตน ทักษะภาวะผู้น า
ทางวิชาการยุคใหม่ และสมรรถนะการเป็นผู้น ามืออาชีพ ดังนั้นผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษายุคไทย
แลนด์ 4.0 ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณลักษณะให้ตรงกับความต้องการของบุคลากร อัน
ส่งผลให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยรวมของการพัฒนาสถาบันเป็นไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาวิจัยเชิงลึกเพ่ือหาตัวแปรคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อความสามารถในการ
บริหารจัดการสถาบันอุดมในประเด็นอื่นต่อไป 

 2.2 ควรศึกษาวิจัยคุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันการศึกษาที่ส่งผลต่องานวิชาการหรือ
งานสนับสนุนด้านอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดความหลากหลายและมีข้อค้นพบใหม่ในการหาเฟ้นหาคุณสมบัติ
ของผู้น ามืออาชีพในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง 

 2.3 ควรศึกษาวิจัยเพ่ือการวิเคราะห์ปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ทั้งทางบวกและทางลบที่มีอิทธิพล
ต่อความทุ่มเทหรือสมรรถนะในการท างานของบุคลากรอุดมศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 ที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
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