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 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ  1) ภาวะผูนําพิสัยเต็มของหัวหนาภาควิชา 2) 
ประสิทธิผลของภาควิชา 3) ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําพิสัยเต็มของหัวหนาภาควิชากับ
ประสิทธิผลของภาควิชา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ภาควิชาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 33 ภาควิชา ภาควิชาละ 6 คน โดยผูใหขอมูล คือ อาจารย และ
พนักงาน (สายสนับสนุน) จํานวน 198 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเก่ียวกับภาวะ
ผูนําพิสัยเต็ม ตามทฤษฎีของแบสและอโวลิโอ (Bass and Avolio) และประสิทธิผลของภาควิชา ตาม
แนวคิดของฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ การแจกแจง
ความถี่ (frequency) รอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต ( x ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson,s product-moment correlation coefficient) 
 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ภาวะผูนําพิสัยเต็มของหัวหนาภาควิชา โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับ 
ปานกลาง 
 2. ประสิทธิผลของภาควิชา โดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับ มาก 
 3. ภาวะผูนําพิสัยเต็มของหัวหนาภาควิชากับประสิทธิผลของภาควิชา มีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 The purposes of this research were to find 1) the head of department's full 

range  leadership 2) the effectiveness of department 3) relationship between  full 

range of leadership head department and the effectiveness of department. The 

sample comprised of 33 department, 6 people per each in department. The 

respondents consisted of instructor and staff, totally 198 respondents. The research 

instrument was a questionnaire regarding the model of full range of    leadership 

head of department based on Bass and Avolio,s concept and effectiveness of 

department based on Hoy and Miskel,s concept. The statistical used for the data 

were frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson,s product 

moment correlation coefficient. 

 

 The major findings of the research were as follow: 

 1. The full range leadership head of department as a whole and as aspect, 
were at a moderate level. 

 2. The effectiveness of department as a whole and as revenue department 

aspect, were at a high level. 

 3. There was significant relationships between the model of full  range of 

leadership head of department and the effectiveness of department at .01 levels. 
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 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จสมบูรณดวยความเรียบรอย เพราะไดรับความเมตตากรุณา
ชวยเหลืออยางดียิ่งจากผูชวยศาสตราจารย วาที่พันตรี ดร. นพดล  เจนอักษร ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
หลัก อาจารย ดร.สําเริง  ออนสัมพันธุ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรกาญจน  
สุขสดเขียว ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณี อ้ึงสิทธิพูนพร 
ผูทรงคุณวุฒิ พรอมท้ังคณาจารยภาควิชาการบริหารการศึกษาทุกทานที่ไดอนุเคราะหใหคําแนะนํา 
ชวยเหลือและแกไข ขอบกพรองตางๆ มาโดยตลอด ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงและขอกราบขอบพระคุณมา ณ 
โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ ดร.สุภาพร  ศรีสัตตรัตน อาจารย มหาวิทยาลัยสยาม ดร.กนิษฐา 
เชาววัฒนกูล อาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ดร.ระวี  สัจโสภณ อาจารย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ดร.ธเนศ คิดรุงเรือง รองผูอํานวยการศูนยบริการ
การศึกษาซาเลเซียน โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ดร.อนันต เตียวตอย ผูอํานวยการสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ที่ไดกรุณาใหความ
อนุเคราะหตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ขอขอบพระคุณอาจารย 
และพนักงาน (สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ทั้ง 7 คณะ ที่ให
ความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม เพ่ือทดลองเคร่ืองมือและเก็บรวบรวมขอมูลเปนอยางดียิ่ง 

 ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และสมาชิกในครอบครัวของผูวิจัย เพ่ือนรวมงานและ
เพ่ือนนักศึกษาภาควิชาการบริหารการศึกษา รุนที่ 31/2 ที่เปนกําลังใจสําคัญเสมอมา และใหความ
ชวยเหลือในทุกดานจนทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จสมบูรณดวยดี 
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