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บทคัดย�อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือ 1) ศึกษาวิเคราะห�แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยท่ีเก่ียวข"อง

กับคุณลักษณะความเป นผู"นําของผู"บริหาร 2) พัฒนารูปแบบคุณลักษณะความเป นผู"นําสําหรับ
ผู"บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยในประเทศกัมพูชา 3) ยืนยันรูปแบบคุณลักษณะความเป นผู"นํา
สําหรับผู"บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยในประเทศกัมพูชาวิทยานิพนธ�นี้ใช"วิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน                  
โดยแบ9งข้ันตอนการทําวิจัยออกเป น 3 ระยะ ได"แก9 ระยะท่ี 1 ศึกษาวิเคราะห�แนวคิด ทฤษฎี และ
ผลการวิจัย สัมภาษณ�ผู"มีประสบการณ�จํานวน 10 คน และสนทนากลุ9มกับผู"มีประสบการณ�จํานวน   
12 คน ในด"านคุณลักษณะความเป นผู "นํา ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบคุณลักษณะความเป นผู"นํา 
สําหรับผู"บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยในประเทศกัมพูชา  โดยสนทนากลุ9มอีกครั ้งกับผู "มี
ประสบการณ�จํานวน 12 คน และวิเคราะห�ผลท่ีได"จากการสนทนากลุ9ม โดยวิธีการวิเคราะห�เนื้อหา 

ระยะท่ี 3 ยืนยันรูปแบบคุณลักษณะความเป นผู"นําสําหรับผู"บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยใน
ประเทศกัมพูชา เครื่องมือที่ใช"เก็บข"อมูล คือ แบบสอบถามซึ่งมีข"อคําถามจํานวน 135 ข"อ เป น
มาตรประมาณค9า 5 ระดับ โดยกลุ9มตัวอย9างจํานวน 400 คน โดยใช"วิธีการสุ9มแบบหลายขั้นตอน
จากประชากรจํานวน 1,845 คน ในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 37 แห9ง ค9าความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถามอยู9ระหว9าง 0.60 - 1.00 ในขณะท่ีค9าความเชื่อม่ันเท9ากับ 0.89 สถิติท่ีใช"ในการวิจัย คือ 
ร"อยละ ค9าเฉลี่ย และส9วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน 

ผลการวิจัยพบว9า 
1. คุณลักษณะความเป นผู"นําหลักจํานวน 83 คุณลักษณะ จากจํานวน 83 คุณลักษณะ 

มี 55 คุณลักษณะที่ตรงกับแนวคิด ทฤษฎี ผลจากงานวิจัยในอดีต และผลจากการสัมภาษณ�มี
คุณลักษณะความเป นผู"นํา 17 คุณลักษณะ ท่ีปรากฏในแนวคิด ทฤษฎี และผลจากงานวิจัยในอดีต              
อีก 5 คุณลักษณะ ปรากฏในผลการสัมภาษณ� และอีก 6 คุณลักษณะปรากฏในการสนทนากลุ9ม 

2. การพัฒนารูปแบบคุณลักษณะความเป นผู"นําสําหรับผู"บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย
ในประเทศกัมพูชา พบว9า คุณลักษณะความเป นผู"นําหลักจํานวน 83 คุณลักษณะ สามารถจําแนก
ออกเป นองค�ประกอบย9อย 12 องค�ประกอบ โดยองค�ประกอบย9อย 12 องค�ประกอบนี้แยกออกเป น
องค�ประกอบหลัก 3 องค�ประกอบดังต9อไปนี้ องค�ประกอบหลักแรก เรียกว9า คุณลักษณะบุคคล
ประกอบด"วย องค�ประกอบย9อย 3 องค�ประกอบ ได"แก9 คุณสมบัติทางกายภาพมี 5 คุณลักษณะหลัก 
ภูมิหลังทางสังคมมี 5 คุณลักษณะหลัก และคุณสมบัติทางการพัฒนามี 5 คุณลักษณะหลัก 
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องค�ประกอบหลักท่ีสอง เรียกว9า คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ ประกอบด"วย องค�ประกอบย9อย             
4 องค�ประกอบ ได"แก9 คุณลักษณะทางอารมณ�มี 5 คุณลักษณะหลัก คุณลักษณะทางจริยธรรมมี 
9 คุณลักษณะหลัก คุณลักษณะทางปNญญามี 10 คุณลักษณะหลัก และคุณลักษณะทางพฤติกรรมมี 
11 คุณลักษณะหลัก องค�ประกอบหลักสุดท"ายเรียกว9า คุณลักษณะด"านวิชาชีพประกอบด"วย
องค�ประกอบย9อย 5 องค�ประกอบ ได"แก9 คุณลักษณะระหว9างบุคคลมี 4 คุณลักษณะหลัก คุณลักษณะ
มุ9งเน"นความสําเร็จมี 13 คุณลักษณะหลัก คุณลักษณะด"านสมรรถนะมี  7 คุณลักษณะหลัก 
คุณลักษณะด"านการจัดการและความเป นผู"นํามี 4 คุณลักษณะหลัก และคุณลักษณะด"าน
ความสามารถทางสังคมมี 5 คุณลักษณะหลัก กล9าวโดยสรุป รูปแบบคุณลักษณะความเป นผู"นําสําหรับ
ผู"บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยในประเทศกัมพูชาท่ีพัฒนาข้ึนในงานวิจัยนี้มีองค�ประกอบหลัก            
3 องค�ประกอบ และองค�ประกอบย9อย 12 องค�ประกอบ 

3. การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันพบว9า น้ําหนักองค�ประกอบย9อยท้ัง 12 องค�ประกอบ              
มีค9าเป นบวก อยู9ระหว9าง 0.31 - 0.54 ซ่ึงมีความแตกต9างอย9างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01                
ส9วนค9าน้ําหนักองค�ประกอบหลักท้ัง 3 องค�ประกอบ มีค9าเป นบวกเช9นกัน อยู9ระหว9าง 0.59 - 0.89 ซ่ึง
มีความแตกต9างอย9างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ในส9วนของค9าไคสแควร�มีค9าเท9ากับ 44.33               
มีองศาความเป นอิสระเท9ากับ 32 และค9าไคสแควร�หารด"วยองศาความเป นอิสระเท9ากับ 1.39 ซ่ึงน"อยกว9า 2 
นอกจากนี้ พบว9า ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนมีค9าเท9ากับ 0.98 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก"
แล"วมีค9าเท9ากับ 0.96 และค9ารากของค9าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ มีค9าเท9ากับ 
0.03 ซ่ึงตํ่ากว9า 0.05 แสดงว9า รูปแบบคุณลักษณะความเป นผู"นําสําหรับผู"บริหารระดับสูงของ
มหาวิทยาลัยในประเทศกัมพูชาท่ีพัฒนาข้ึนสอดคล"องกับข"อมูลเชิงประจักษ� 
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ABSTRACT 
 The objectives of this study were 1) to study and analyze the concepts, 
theories and research findings about the leadership traits of administrators, 2) to 
develop a leadership trait model for university senior administrators in Cambodia, 
and 3) to confirm the leadership trait model of university senior administrators in 
Cambodia. It is a mixed method research. The research processes were divided into 3 
main steps. Step 1: To study and analyze the concepts, theories, and research 
findings, to interview 10 experienced people, and to conduct a focus group discussion 
with 12 experienced people about the leadership traits of administrators.  Step 2: To 
develop a leadership trait model for university senior administrators in Cambodia by 
conducting another focus group discussion with 12 experienced people. Content 
Analysis method was used to analyze the collected data from the focus group. Step 
3: To confirm the leadership trait model of university senior items administrators in 
Cambodia. A set of 135 items questionnaire with 5 point rating scales was sent to 
400 respondents selected from the population of 1,845 within 37 higher education 
institutions by applying multistage random sampling methods. The content validity 
value of questionnaire was between 0.60-1.00 while the reliability was 0.89. Analysis 
data percentage, mean, and standard deviation and Confirmatory Factor Analysis. 

The results of the study were summarized as follows: 
1. The result showed that 83 main leadership traits were found. Of 83 main 

leadership traits, the same 55 main leadership traits were found from concepts, theories, 
and research findings and from the interviews. The 17 different main leadership traits 
were found from the concepts, theories, and research findings. 5 different main 
leadership traits were found from the interview. Additionally, 6 more main leadership 
traits emerged from the focus group discussion. 

2. The results of the development of the leadership trait model for university 
senior administrators showed that the 83 main leadership traits were classified into 
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12 sub-elements. Then the 12 sub-elements were classified into 3 main elements 
that were briefly described as the following: The first main element called Personal 
Traits consisted of 3 sub-elements namely Physical Attributes with 5 main leadership 
traits, Social Background with 5, and Development Attributes with 5. The second main 
element named Personality Traits consisted of 4 sub-elements such as Emotional 
Attributes with 5 main leadership traits, Ethical Attributes with 9, Intellectual 
Attributes with 10, and Behavior Attributes with 11. The last main element called 
Professional Traits consisted of 5 sub-elements namely Interpersonal Attributes with 4 
main leadership traits, Achievement-Orientation Attributes with 13, competency attributes 
with 7, Management and Leadership Attributes with 4, and Soft-Skill Attributes with 
5.The developed leadership trait model for university senior administrators in 
Cambodia, therefore, consisted of 3 main elements and 12 sub-elements. 

3. The result of Confirmatory Factor Analysis showed that the factor loading 
of all 12 sub-elements was positive, which was between 0.31 - 0.54, and there was 
statistically significant difference at 0.01. The factor loading of 3 main elements also 
had positive value, which was between 0.59 - 0.89, and there was statistically significant 
difference at 0.01. Regarding the statistical value of Chi-Square χ2, it was 44.33, the 
value of degree of freedom (df) was 32; the value of χ2/df was approximately 1.39, 
which was lower than 2. Moreover, it was found that the Goodness of Fit Index value 
(GFI) was 0.98, the Adjusted Goodness of Fit Index value (AGFI) was 0.96, and the 
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) was 0.03, which was lower than 
0.05. This indicated that the developed leadership trait model for university senior 
administrators in Cambodia was well congruent with the empirical data.  
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