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บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารระดับคณะ
วิชาที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ คณบดีและ
รองคณบดีในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รวม 303 คน จำานวน 20 สถาบัน เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของภาวะ
ผูน้ำาทางวชิาการทีม่ผีลตอ่ประสทิธผิลการบรหิารวชิาการในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนโดยใชส้ถติกิารวเิคราะหถ์ดถอย
ทำาการร่างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการ และตรวจสอบการยืนยันจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารระดับ
คณะวิชา 10 สถาบัน จำานวนทั้งสิ้น 72 คน นำาแบบร่างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการไปทดลองใช้กับ
มหาวิทยาลัย 1 แห่ง โดยใช้มาตรฐานการประเมินของ Joint Committee on Standards for Educational 
Evaluation (JCSEE)

ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้นำาทางวิชาการ 3 ด้าน ได้แก่ คุณลักษณะ ความสามารถ และพฤติกรรม
มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการ และพบว่า รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้ทางวิชาการที่มีผลต่อประสิทธิผล 
การบริหารวิชาการ มีความเหมาะสมมากที่สุด ประกอบด้วย 1) การประเมินตนเองเพื่อกำาหนดลักษณะภาวะผู้นำา
ทางวิชาการ 3 ด้าน 2) การเตรียมการพัฒนา โดยการประชุมชี้แจง จัดทำาคู่มือพัฒนา 3) การดำาเนินการพัฒนา 
โดยจัดกิจกรรมระหว่างการทำางาน และ 4) การประเมินผลการดำาเนินการ โดยการประเมินภาพรวมและประเมิน
ความก้าวหน้าระหว่างการจัดกิจกรรม และผลการวิจัย พบว่า การนำารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการไปใช้
เป็นประโยชน์มากที่สุด ขั้นตอนการประเมินเพื่อกำาหนดคุณลักษณะ มีความถูกต้องในการนำาไปใช้มากที่สุด และ
ขั้นตอนการเตรียมการพัฒนาและขั้นตอนการประเมินผลมีความเป็นไปได้มากที่สุด

Abstract

This research objective was to study an academic leadership developmental  
model of the faculty executives that affected the effectiveness of the academic  

1ดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
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administration in the private higher education institutions. The sample group participated 
in this study came from 303 deans and deputy deans in 20 private higher education 
institutions who gave information for analyzing the of the academic leadership affecting 
the effectiveness of academic administration in the private higher education institutions. 
The Multiple Regression Analysis statistics were applied to make the drafted academic 
leadership developmental model which was confirmatorily examined by experts and 
faculty executives from 10 institutions, totally 72 persons. After that the drafted academic 
leadership developmental model was experimentally implemented with a university 
by using the evaluation standard of Joint Committee on Standards for Educational  
Evaluation (JCSEE).

The research result revealed that 3 academic leadership aspects, namely,  
attribute, ability, and behavior could affect the academic administration. It was also 
found that the most appropriate academic leadership developmental model consisted of  
1) Self-evaluation to determine 3 attribute aspects of academic leadership, 2) Preparation 
for development by discussion meeting and preparation of the development manual, 
3) Development in action by organizing activities during the work, 4) Evaluation the  
performance result in overall scenario and the progression during the activities  
organization. The research result came out that the implementation of the academic 
leadership developmental model was the most useful and the evaluation procedure  
determining the self-attributes was the most appropriate to be applied and the  
development preparing and the evaluation procedures were the most possible.

คำาสำาคัญ: ภาวะผู้นำาทางวิชาการ, ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ, รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการ

Keywords: academic leadership, effectiveness of academic administration, academic 
leadership developmental model

ความสำาคัญของปัญหาการวิจัย

สถาบนัอดุมศกึษาเปน็แหลง่กำาเนดิความกา้วหนา้ทางวชิาการทีม่สีว่นสำาคญัตอ่การพฒันาประเทศ 
ทั้งยังเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ที่ค้นพบจากการศึกษาวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ รวมทั้งการผลิตผลงานวิจัย
และนวัตกรรมใหม ่ๆ  โดยสรา้งความรว่มมอืกบัภาครฐัและภาคเอกชน ซึง่กระแสการเปลีย่นแปลงในบรบิท
ของสถาบนัอดุมศกึษาไดเ้ปลีย่นแปลงทัว่โลกไปในลกัษณะของการปฏริปูในทศิทางทีม่กีารเพิม่ศกัยภาพและ
ขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ความเป็นสากลมากขึ้น จึงส่งผลกระทบต่อการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะผู้บริหารการศึกษาทุกระดับที่ต้อง
ปรับตัวกับปริมาณงาน คุณภาพงาน วิธีการทำางานและค่านิยมในการทำางาน ซึ่งผู้บริหารระดับคณะวิชาเป็น
ผู้มีบทบาทอย่างสูงในการทำาให้คณะตอบสนองต่อความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่คณบดีที่ได้มาต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถทางการบริหารระดับสูง 
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และมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการเป็นผู้บริหารระดับคณะวิชา (Harrey et al., 2006). อย่างไรก็ตาม  
ภาวะผู้นำาของคณบดีย่อมแตกต่างจากภาวะผู้นำาโดยทั่วไป เพราะลักษณะภารกิจ อำานาจหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบในฐานะผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่มีรูปแบบแตกต่างกันกับผู้นำาทั่วไปอื่น ๆ (สมบูรณ์  
ศริสิรรหริญั, 2547) ซึง่การบริหารงานในคณะวชิาใหเ้กดิประสทิธผิลการบรหิารวชิาการของผูบ้รหิารคณะวชิา
จำาเปน็ตอ้งอาศยัผลการดำาเนนิงาน และตวับง่ชีท้ีว่ดัถงึความสำาเรจ็อยา่งชดัเจน ในระดบัคณะวชิาและสถาบนั
จะได้สามารถใช้เป็นดัชนีเพื่อบ่งชี้ถึงผลการดำาเนินงานโดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิตนักศึกษา 
และสามารถพฒันาบคุลากรใหม้คีวามรอบรูท้างวชิาการ มผีลงานทางวชิาการเปน็ทีย่อมรบั (ชวลติ หมืน่นชุ, 
2552) ดังนั้นคณบดีจำาเป็นต้องมีความพร้อมในการบริหารจัดการงานด้านวิชาการให้มีประสิทธิผลซึ่งจำาเป็น
ตอ้งพฒันาภาวะผูน้ำาของผูบ้ริหารระดบัคณะวชิาใหส้ามารถมลีกัษณะความเปน็ผูน้ำาทางวชิาการทีพ่รอ้มทัง้ใน
ดา้นคณุลกัษณะ ความสามารถ และพฤตกิรรมตามบทบาทหนา้ทีข่องผูบ้รหิารระดบัคณะวชิา (Boer, 2009; 
Alston & Snowden, 2007).

จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้อง พบว่า ไม่มีการศึกษาถึงรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทาง
วิชาการของผู้บริหารในภาคเอกชน และไมไ่ดศ้กึษาความสมัพนัธข์องภาวะผูน้ำาทางวชิาการทีม่ตีอ่ประสทิธผิล 
ทางวิชาการของผู้บริหารระดับคณะวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนั้น การศึกษานี้จึงมุ่งประเด็น
การศึกษาถึงรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการเพ่ือให้ได้ลักษณะของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทาง
วิชาการที่มีต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอย่างแท้จริง และเพื่อสร้างรูปแบบ 
และประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการทั้งนี้เนื่องจากการศึกษาทฤษฎี 
เกี่ยวกับภาวะผู้นำาและรูปแบบของภาวะผู้นำาแบบต่าง ๆ ไม่อาจสรุปได้ว่าทฤษฎีใดหรือรูปแบบผู้นำาแบบใด
ดีที่สุด หรือมีประสิทธิผลในการบริหารงานด้านวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

คำาถามวิจัย

1.  ภาวะผูน้ำาทางวชิาการของผูบ้ริหารระดบัคณะวชิาทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการ
ควรเป็นอย่างไร

2.  รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารระดับคณะวิชาที่มีผลต่อประสิทธิผล 
การบริหารวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนควรมีลักษณะอย่างไร 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหาร
ระดบัคณะวิชาทีม่ผีลตอ่ประสทิธผิลการบรหิารวชิาการในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน และเปน็การตอบคำาถาม
วิจัยข้างต้น ผู้วิจัยขอกำาหนดวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้

1. เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารระดับคณะวิชาที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
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2.  เพื่อทดลองรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารระดับคณะวิชาที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

3.  เพื่อประเมินรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหาร ระดับคณะวิชาที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลทางการบริหารงานวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

1.  ได้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการเฉพาะ
สำาหรับผู้บริหารระดับคณะวิชาที่เหมาะสม เพื่อประกอบการพิจารณาและเป็นแนวทางในการคัดเลือกและ
สรรหาบุคลากรในการเข้าสู่ตำาแหน่งผู้บริหารระดับคณะวิชาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

2.  สามารถนำารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการใช้เป็นแนวทางการพัฒนาผู้บริหารระดับ
คณะวิชา และบุคลากรของคณะวิชาที่เตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่อไป

กรอบแนวคิดการวิจัย

1. ตรวจสอบเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 - ภาวะผู้นำาทางวิชาการ
 - ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ
 - ภาวะผู้นำาทางวิชาการที่มีผลต่อประสิทธิผล 
  ทางการบริหารงานวิชาการ

1.1 ภาวะผู้นำาทางวิชาการ 
 - ด้านคุณลักษณะ
 - ด้านความสามารถ
 - ด้านพฤติกรรม

3. ทดลองและประเมินผลรูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้นำาทางวิชาการ
 - ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทาง
  วิชาการฯ
 - ประเมินและปรับปรุงรูปแบบการพัฒนา
  ภาวะผู้นำาทางวิชาการ

2. พัฒนาและตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาภาวะ
ผู้นำาทางวิชาการที่มีต่อประสิทธิผลการบริหาร
วิชาการ 
 - ยกร่างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทาง  
  วิชาการ
 - ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ
  การพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการ

ได้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการที่มี
ผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนที่เหมาะสม

1.2 ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ  
 - ด้านการบริหารตามพันธกิจ
 - ด้านการบริหารจัดการเพื่อการส่งเสริม  
  วิชาการ

1.3 การพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการ
 - การฝึกอบรมแบบทางการ
 - การจัดกิจกรรมระหว่างการทำางาน
 - การเรียนรู้ด้วยตนเอง
 - การใช้โปรแกรมการพัฒนาตนเอง
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริหารระดับคณะวิชา ได้แก่ คณบดีและรองคณบดีในสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย จำานวน 71 แห่ง ผู้วิจัยใช้การกำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง
ของ Krejcie and Morgan (1970) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 309 คน จากประชากรทั้งสิ้น 1,450 คน 
เพือ่ใชเ้ปน็กลุม่ตวัอยา่งตอ่ไปโดยสำารวจกบัผูบ้รหิารระดบัคณะวชิาของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนใชว้ธิใีนการ
เลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ทำาการสุ่มแบบ
แบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เลือกกลุ่มตัวอย่างจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาค
ต่าง ๆ ในประเทศไทย 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง จากนั้น
ทำาการแบ่งตามประเภทของสถาบันการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการ 
จับสลาก (Lotterly Method) รายชื่อของสถาบันจากภาคต่าง ๆ ตามประเภท โดยสุ่มประเภทละ 50% 
ของจำานวนแต่ละประเภทของสถาบันอุดมศึกษาได้มหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 20 แห่ง วิทยาลัย 10 แห่ง และ
สถาบัน 5 แห่ง รวมทั้งสิ้น 35 แห่ง จากนั้นจึงทำาการแบ่งสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างแต่ละสถาบันตามประเภท
ของสถาบัน และคณะวิชาที่เปิดแต่ละสถาบัน แต่เนื่องจากสถาบันแต่ละภาคมีจำานวนสถาบันและคณะวิชา
ไม่เท่ากัน จึงทำาการเลือกศึกษา 50% ของแต่ละภาคเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างของคณะวิชาเท่ากัน รวมสถาบัน
อุดมศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 35 แห่งจำานวน 303 คน 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยทดลองและพัฒนา แบ่งการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ คือ 1) ศึกษา
วิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือนำามาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย 2) หา 
องค์ประกอบของภาวะผู้นำาทางวิชาการที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอย (Multiple Regression Analysis) 3) ดำาเนินการร่างรูปแบบ 
การพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการที่มีผลต่อประสิทธิผลทางการบริหารวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
4) ตรวจสอบการยืนยันจากผู้ทรงคุณวุฒิ 12 คน และผู้บริหารระดับคณะวิชา 10 แห่ง จำานวนทั้งสิ้น  
72 คน 5) นำาแบบร่างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการที่มีผลต่อประสิทธิผลทางการบริหารวิชาการ
ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนไปทดลองกบัมหาวทิยาลยัขนาดเลก็ 1 แหง่ ทำาการทดลอง 3 เดอืน 6) ทำาการ
ประเมินผลการทดลองด้วยการใช้มาตรฐานการประเมินของ Joint Committee on Standards for 
Educational Evaluation (JCSEE) (Maduas, Seriven, and Stufflebeam, 1983: 399-402) 
และ 7) ปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการที่มีผลต่อประสิทธิผลทางการบริหารวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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ผลการวิจัย

วัตถุประสงค์ 1) สร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารระดับคณะวิชาที่มีผล
ต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ผลการวจิยั พบวา่ ขอ้มลูทัว่ไปของผูบ้รหิารระดบัคณะวชิา จำานวน 303 ราย สว่นใหญเ่ปน็เพศหญงิ  
ร้อยละ 64.7 อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 32.7 ระดับการศึกษาปริญญาเอก 56.4 ตำาแหน่งทางการบริหารเป็น
คณบดี ร้อยละ 59.7 ตำาแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ ร้อยละ 57.4 และประสบการณ์ทางการบริหารระดับ
คณะวิชาระหว่าง 1-4 ปี ร้อยละ 58.4

องค์ประกอบภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารระดับคณะวิชาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่มี
ระดบัความสำาคญัมาก ไดแ้ก ่ดา้นพฤตกิรรมของผูบ้รหิารระดบัคณะวชิาในการใชค้วามรูเ้ปน็พืน้ฐานในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตร รองลงมาคือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านคุณลักษณะ ได้แก่  
การมคีวามคดิรเิริม่สร้างสรรค์ทางวชิาการ และด้านความสามารถจดัหางานวชิาการและโครงการวจิยัเขา้สูค่ณะ

ประสิทธิผลการบริหารวิชาการของผู้บริหารระดับคณะวิชาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดย 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และด้านการบริหารงานตามพันธกิจ มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการ 
ด้านทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณะมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

ระดับความสำาคัญของวิธีการพัฒนาภาวะผู้นำาของผู้บริหารระดับคณะวิชาในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ด้านการจัดกิจกรรมระหว่างการทำางาน เช่น การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงการให้คำาแนะนำาจากผู้ที่มี
อาวุโสกว่าโดยการสอนงาน อยู่ในระดับมากที่สุด และมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

ผลการวจิยั พบวา่ องค์ประกอบของภาวะผูน้ำาทางวชิาการทีม่ผีลตอ่ประสทิธผิลการบรหิารวชิาการ 
ได้แก่ คุณลักษณะของภาวะผู้นำาทางวิชาการในส่วนของความรอบรู้และสามารถบูรณาการความรู้มาใช ้
เอาใจใส่ ชี้แนะแนวทาง สนับสนุน ช่วยเหลือเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง ความสามารถ 
ของภาวะผูน้ำาทางวชิาการในสว่นของวางแผน กลยทุธก์ารบรหิารการศกึษาวชิาการ พฤตกิรรมของภาวะผูน้ำา 
ทางวิชาการในส่วนของสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการเรียนรู้สนับสนุนและกล้าต่อสู้ทางวิชาการและ 
วิชาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาบุคคลให้มีศักยภาพมีผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการอย่างมีนัยสำาคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเป็นอิทธิพลทางบวก สำาหรับในด้านคุณลักษณะในส่วนของมีความซื่อสัตย์  
สุจริต มีความโปร่งใสและความสามารถในด้านจัดและปรับปรุงโครงสร้างของคณะด้านวิชาการมีผลต่อ
ประสทิธผิลการบรหิารวชิาการอย่างมีนยัสำาคัญทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยเปน็อทิธพิลทางลบ โดยองคป์ระกอบ
ภาวะผู้นำาทางวิชาการดังกล่าวร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารวิชาการ ได้ร้อยละ 39.5 

วตัถปุระสงค ์2) ทดลองรปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ำาทางวชิาการของผูบ้รหิาร ระดบัคณะวชิาทีม่ี 
ผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

จากผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการ
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพบว่า วิธีการพัฒนาภาวะผู้นำา คือ การใช้กิจกรรมระหว่างการทำางาน มี 
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กระบวนการพัฒนามี 4 ขั้น คือการประเมินเพื่อกำาหนดลักษณะภาวะผู้นำาทางวิชาการการเตรียมการพัฒนา 
การดำาเนินการพัฒนาและ การประเมินผลการพัฒนาและการดำาเนินการ

จากผลการตรวจสอบเพื่อยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการ 
โดยผู้บริหารระดับคณะวิชา 72 คน พบว่าความเหมาะสมของภาวะผู้นำาทางวิชาการที่มีผลต่อประสิทธิผล 
การบริหารวิชาการของผู้บริหารระดับคณะวิชา ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาพรวม อยู่ในระดับ 
มากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ด้านคุณลักษณะ มีความรอบรู้และสามารถบูรณาการ
ความรู้มาใช้ได้ มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุดความเหมาะสมของวิธีการพัฒนาภาวะ
ผูน้ำาทางวิชาการมคีา่เฉลีย่ความเหมาะสมสงูสดุคอื การจดักจิกรรมระหวา่งการทำางานดว้ยการเรยีนรูจ้ากการ
ปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมากที่สุดความเหมาะสมของกระบวนการ 4 ขั้นของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทาง
วิชาการ อยู่ในระดับมาก โดยที่มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมสูงสุดคือ ขั้นที่ 5 การประเมินผลการดำาเนินการ

วัตถุประสงค์ 3) ประเมนิรปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ำาทางวชิาการของผูบ้รหิาร ระดบัคณะวชิาทีม่ี 
ผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการผู้วิจัยเลือกสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ทียิ่นยอมและมคีวามพรอ้มทีจ่ะใหท้ำาการทดลอง 1 สถาบนัทีย่นิยอม เพือ่นำามาทดลองใชร้ปูแบบการพฒันา
ภาวะผู้นำาทางวิชาการที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการของผู้บริหารระดับคณะวิชา ผู้เข้าร่วมทดลอง  
12 คน ได้แก่ คณบดีและรองคณบดี เป็นผู้บริหารระดับคณะวิชา เป็นเวลา 3 เดือน จากกิจกรรม  
4 โครงการจากผลการวิจัยการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการตามขั้นตอนทั้ง 4 ขั้น พบว่า สามารถนำาไปใช ้
ในการทดลองกับกลุ่มผู้เข้าทดลองตามกิจกรรมที่กำาหนดและบรรลุเป้าหมายได้เป็นอย่างดี

ผลการประเมินผลการทดลองการใชรู้ปแบบการพฒันาภาวะผูน้ำาทางวชิาการทีม่ผีลตอ่ประสทิธผิล
การบริหารวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

จากการทดลองใช้ร่างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการ ผู้วิจัยได้นำาความคิดเห็นของ 
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ทดลอง รวม 17 คน โดยประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานด้านอรรถประโยชน์
มาตรฐานความเป็นไปได้ มาตรฐานด้านความเหมาะสม มาตรฐานด้านความถูกต้องในการนำารูปแบบ 
การพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการไปใช้สรุปได้ว่า การนำาไปใช้ของรูปแบบในรายการขั้นตอนการดำาเนินการ 
พัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการมีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงสุด การนำา
กระบวนการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการโดยภาพรวมทั้ง 4 ขั้นไปประยุกต์ใช้มีค่าความเป็นประโยชน์ใน
รายการอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงสุด สำาหรับความคิดเห็นต่อการฝึกปฏิบัติด้านการอบรม 
การประกันคุณภาพทางการศึกษา มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงสุด และการจัด
กจิกรรมระหวา่งการทำางานดา้นการวางแผนกลยทุธ ์มคีา่เปน็ประโยชนแ์ละมคีวามถกูตอ้งในระดบัมากทีส่ดุ 
มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนขั้นตอนการประเมินเพ่ือกำาหนดภาวะผู้นำาทางวิชาการที่มีผลต่อประสิทธิผล 
การบริหารวิชาการของผู้บริหารระดับคณะวิชาที่ต้องพัฒนา และการพัฒนาความรอบรู้ทางวิชาการมีความ
เหมาะสมในระดับคะแนนเฉลี่ยต่ำาสุด
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จากนั้นผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ สามารถแสดงรูปแบบการพัฒนา 
ภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารระดับคณะวิชา ดังแสดงในภาพที่ 2 โดยให้ชื่อเรียกว่า Dean  
Development Model หรือ DDM.Model

รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการ
ที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการ

องค์ประกอบภาวะผู้นำาทางวิชาการ
ที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหาร

วิชาการ

กระบวนการพัฒนา
ภาวะผู้นำาทางวิชาการ

วิธีการพัฒนาด้วยกิจกรรม
ระหว่างการทำางาน

การประเมินภาวะผู้นำา
ก่อนการพัฒนา
- คุณลักษณะ                      
- ความสามารถ
- พฤติกรรม

การเตรียมการพัฒนาภาวะ
ผู้นำา 
- ประชุมชี้แจง    
- จัดทำาเอกสาร
- ทำาคู่มือการทดลอง

การดำาเนินการพัฒนาภาวะผู้นำาทาง
วิชาการ
- ศึกษาเนื้อหาสาระของเอกสาร
- ประเมินตนเองภายหลังศึกษาเนื้อหา
- ดำาเนินการจัดกิจกรรมตามกิจกรรมที ่
กำาหนด

การประเมินผลการพัฒนาภาวะผู้นำาทาง
วิชาการ
- การประเมินภาพรวม
- การประเมินความก้าวหน้าระหว่างการ
ทำากิจกรรม

ภาพที่ 2 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารระดับคณะวิชา : Dean Development 
Model หรือ DDM.Mode
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จากการศึกษา พบว่า ผู้บริหารระดับคณะวิชาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีองค์ประกอบภาวะ
ผู้นำาทางวิชาการ 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่มีความสำาคัญมาก ได้แก่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทาง
วิชาการ และการเปิดเผยกล้าแสดงออกสำาหรับด้านความสามารถที่มีความสำาคัญมาก ได้แก่ สามารถจัดหา
งานวิชาการ และโครงการวิจัยเข้าสู่คณะวิชา และการวางระบบการบริหารวิชาการ และด้านพฤติกรรม 
ทีม่คีวามสำาคญัมาก ไดแ้ก ่การใชค้วามรูเ้ปน็พืน้ฐานในการพฒันาหลกัสตูร การสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอื 
ทางวิชาการ และจากผลการวิจัยองค์ประกอบของภาวะผู้นำาทางวิชาการที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหาร
วิชาการของผู้บริหารระดับคณะวิชา พบว่า ด้านคุณลักษณะ ความรอบรู้และสามารถบูรณาการความรู้มาใช้  
การมีความซื่อสัตย์ และการเอาใจใส่ ช่วยเหลือด้านวิชาการ ด้านความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ทาง
วิชาการและการจัดปรับปรุงระบบการทำางาน และด้านพฤติกรรมการสนับสนุนและกล้าต่อสู้ทางวิชาการ 
การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ มีผลต่อประสิทธิผลการบริหาร
วิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจยัของ สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ (2547) พบว่า คุณลักษณะดา้นวิชาการ คือ 
คณุลกัษณะเฉพาะทีส่ำาคญัทีแ่สดงถงึความรูค้วามสามารถทางวชิาการและความชำานาญ เชีย่วชาญในวชิาชพี
รวมทั้งประสบการณ์ในการศึกษา ประสบการณ์ทางวิชาการ การสอน การมีจุดยืนทางวิชาการ ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิชาการ การมีสัมฤทธิ์ผลทางวิชาการจนเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งภายในและภายนอก
องค์การ ความสามารถบริหารจัดการคณะด้วยความถูกต้องโปร่งใส หลักความรับผิดชอบต่อสังคม และ 
เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ผลการศึกษาดังกล่าวพบว่ามีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Harre de  
Boer (2009); JL Buller (2007); Tim Sensing (2003) ไดแ้สดงเกีย่วกบัส่ิงทีผู่บ้รหิารการศกึษาควรกระทำา 
เช่น มีแผนงานวิชาการที่ดี จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน และเสริมสร้างบรรยากาศ
สถานศึกษาในทางบวก และเสริมสร้างความมีประสิทธิผลของสถานศึกษาหรือการเสริมสร้างสถานศึกษา 
ให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพวิชาการตามลักษณะของประสิทธิผลการบริหารวิชาการของผู้บริหารระดับ 
คณะวิชาเช่นกัน หลักสูตร บุคลากรของคณะวิชาให้สามารถพัฒนางานให้เกิดประสิทธิผลต่อไป

จากผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนเพือ่ทดสอบนยัสำาคญัขององคป์ระกอบภาวะผูน้ำาทางวชิาการ
ที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการ พบว่า องค์ประกอบของภาวะผู้นำาทางวิชาการมีผลต่อประสิทธิผล
การบริหารวิชาการ เช่น คุณลักษณะของภาวะผู้นำาทางวิชาการด้านความรอบรู้ การเอาใจใส่ ชี้แนะแนวทาง 
สนับสนุน ช่วยเหลือและสามารถบูรณาการความรู้มาใช้ความสามารถด้านการวางแผน กลยุทธ์การบริหาร
วิชาการ พฤติกรรมด้านการสนับสนุนและกล้าต่อสู้ทางวิชาการและวิชาชีพ สร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศ
การเรยีนรูส้ง่เสรมิและพฒันาบคุคลใหม้ศีกัยภาพมผีลตอ่ประสทิธผิลทางการบรหิารวชิาการอยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเป็นอิทธิพลทางบวก ซึ่งจากผลการวิจัยนี้ พบว่ามีความสอดคล้องกับแนวคิด 
ของ Telford (1996) ที่กล่าวว่า ผู้นำาสามารถพัฒนาระบบการทำางานของสถานศึกษาสู่การบริหารจัดการได้  
ด้วยการใช้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรความสามารถในการเอื้ออำานวยความสะดวกด้านวิชาการ 



014

วารสารวิชาการ าชภัฏตะวันตกร

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 

มกราคม – มิถุนายน 2556

และความสามารถในการพัฒนาทีมงานภาวะผู้นำาทางภาวะผู้นำาทางวิชาการหรือภาวะผู้นำาด้านการเรียน 
การสอน (Instructional Leadership) 

จากผลการสรา้งรปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ำาทางวชิาการพบวา่มคีวามเหมาะสมดา้นองคป์ระกอบ
ของภาวะผู้นำาทางวิชาการด้านคุณลักษณะ วิธีการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการด้านการจัดกิจกรรมระหว่าง 
การทำางานดว้ยการเรียนรู้จากการปฏิบตัจิริงและกระบวนการพัฒนาภาวะผูน้ำาทางวชิาการในขัน้การประเมนิผล 
การดำาเนินการมากที่สุด ซึ่งจากผลการวิจัยข้างต้นนี้ สอดคล้องกับการศึกษารูปแบบการพัฒนาอาจารย์
ในมหาวิทยาลัยเอกชนไทยของกัญญนันทน์ ยุกต์แผน (2552) ในด้านการกำาหนดจุดยืนหรือทิศทางของ
มหาวิทยาลัยว่าจะเน้นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยด้านการสอน เน้นด้านการวิจัย เน้นด้านการเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษา เน้นด้านการเขียนตำาราและบทความทางวิชาการหรือเน้นด้านการให้บริการวิชาการ ผู้บริหาร
มหาวิทยาลยัเอกชนตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นบทบาทของตนเองใหค้วามสำาคญักบัการพฒันาอาจารยโ์ดยกำาหนด
แนวทางปฏบิตักิารพฒันาอาจารย ์สนบัสนนุและสง่เสรมิความแขง็แกรง่ในสมรรถภาพของความเปน็อาจารย ์

จากผลการตรวจสอบเพื่อหาความเหมาะสมและยืนยัน พบว่าความเหมาะสมในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมากโดยการดำาเนินการตามขั้นการพัฒนา 4 ขั้น คือ ขั้นการประเมินเพื่อกำาหนดลักษณะภาวะผู้นำา
ทางวิชาการที่ต้องพัฒนา ขั้นการเตรียมการพัฒนา ขั้นการดำาเนินการพัฒนา และขั้นการประเมินผล ทั้งนี้
จากผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับ สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ (2547) ได้ทำาการศึกษาการพัฒนารูปแบบ 
การพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำาของคณบดีในด้านขั้นตอนการพัฒนามี 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการประเมิน
ซึง่เพือ่กำาหนดคณุลกัษณะทีต่อ้งพฒันา 2) ขัน้การเตรยีมการพฒันาคณุลกัษณะภาวะผูน้ำา 3) ขัน้การดำาเนนิ
การพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำา ในขั้นตอนนี้ประกอบด้วยรูปแบบย่อย 4 รูปแบบตามกลุ่มคุณลักษณะ
ที่ต้องพัฒนา และขั้นตอนที่ต่อเนื่องเหล่านี้มีลักษณะใกล้เคียงกับขั้นตอนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ 
Dessler (2003) ทีก่ำาหนดขัน้ตอนการพฒันาทรพัยากรบคุคลโดยเริม่จากการวเิคราะหค์วามตอ้งการจำาเปน็
ในการพฒันา การออกแบบหลกัสตูรเนือ้หาการพฒันา การประเมนิผลกอ่นดำาเนนิการ การดำาเนนิการพฒันา
จากขั้นตอนการประเมินตนเองด้วยการเรียนรู้จากเอกสารในเบื้องต้นมาสู่การดำาเนนิการพัฒนาจากกิจกรรม
ระหว่างการทำางานเพื่อให้ผู้พัฒนาสามารถจัดการแก้ไขพัฒนาข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ 
ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองและจูงใจให้ผู้บริหารเข้าร่วมการพัฒนาเนื่องจากการใช้เวลาระหว่างปฏิบัติงาน 

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ

1.  จากการวจิยั พบวา่ องคป์ระกอบภาวะผูน้ำาทางวชิาการมผีลตอ่ประสทิธผิลการบรหิารวชิาการ
ของผู้บรหิารระดบัคณะวชิา ซึง่หากสถาบนัอดุมศึกษาเอกชนสามารถนำาองคป์ระกอบของภาวะผูน้ำาทัง้ 3 ดา้น 
คือ ด้านคุณลักษณะ ด้านความสามารถ ด้านพฤติกรรมไปใช้พัฒนาผู้บริหารระดับคณะวิชา และ/หรือผู้ที่
กำาลงักา้วสูต่ำาแหนง่ผูบ้รหิารระดบัคณะวชิา กจ็ะสามารถกอ่ใหเ้กดิประโยชนใ์นดา้นการพฒันาผูบ้รหิารอยา่ง
เปน็รปูธรรม รวมทัง้สามารถนำาไปเปน็แนวทางการคดัเลอืกผูบ้รหิารระดบัคณะวชิา โดยมเีกณฑก์ารประเมนิ
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ผูเ้ขา้รบัการคดัเลอืกทีช่ดัเจนเปน็รปูธรรมเพือ่ใหท้ราบเบือ้งตน้วา่ผูท้ีจ่ะเปน็ผูบ้รหิารระดบัคณะวชิาตอ้งไดร้บั
การพฒันาภาวะผูน้ำาดา้นใดบา้ง หรอืมคีวามพรอ้มตอ่การเปน็ผูน้ำาทางวชิาการของคณะวชิา หรอืไม ่อยา่งไร 
หากตอ้งสง่เสรมิการพฒันากส็ามารถประยกุตใ์ชรู้ปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ำาทางวชิาการทีม่ผีลตอ่ประสทิธผิล
ทางการบริหารงานวิชาการ ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้ ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูง และผู้เกี่ยวข้องควรให ้
ความสำาคัญและตระหนักถึงความจำาเป็นที่จะต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการ 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริหารระดับคณะวิชาสามารถบริหารงานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิผล 
โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบการพัฒนาที่ชัดเจน มีการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการ
ของผู้บริหารทุกระดับ และมอบหมายให้ฝ่ายบุคคลของสถาบันเป็นผู้รับผิดชอบดำาเนินการต่อไป

2.  เนื่องจากงานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะผู้บริหารระดับคณะวิชา ดังนั้น ควรมีการศึกษา
นโยบายการพัฒนาภาวะผู้นำาทุกระดับของสำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และประยุกต์แนวคิดจาก 
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการนี้ เพื่อนำาไปเป็นแนวทางการพัฒนาผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนและเน่ืองจากงานวจิยันีศ้กึษาเฉพาะการจดักจิกรรมระหวา่งการทำางาน ดงันัน้ จงึควรศกึษาการพฒันา
แบบบูรณาการ ด้วยการจดักจิกรรมระหวา่งการทำางาน การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง มกีารสรา้งและพัฒนาหลกัสตูร
ที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองทางระบบ Online ในรายวิชาทางการบริหารสมัยใหม่ ควบคู่กับการบริหารงาน
วิชาการ การบริหารความเสี่ยง การประกันคุณภาพทางการศึกษา และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

3.  เน่ืองจากงานวจิยัน้ี เปน็การศึกษารปูแบบการพัฒนาภาวะผูน้ำาทางวชิาการทีม่ผีลตอ่ประสิทธผิล 
ทางการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารระดบัคณะวชิา ในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ทีม่กีารสรา้งกระบวนการ 
ขั้นตอนการพัฒนา 4 ขั้นตอน ตามหลักการ วัตถุประสงค์การพัฒนาและใช้วิธีการพัฒนาด้วยกิจกรรม
ระหว่างการทำางาน ดงันัน้ การนำาไปใชท้ีจ่ะสามารถสำาเรจ็ได ้ควรศกึษาคูม่อืการพฒันา และสรา้งเนือ้หาวชิาที่ 
เหมาะสมกับการประเมินตนเองก่อนการพัฒนา รวมทั้งการศึกษาวิสัยทัศน์ นโยบายของสถาบันว่าต้องการ
เตรียมพร้อมสู่การพัฒนาในด้านใด และควรสร้างระบบการประเมินผลให้เหมาะสมกับกิจกรรมการพัฒนา 
นอกจากนี้ควรมีระบบการสร้างแรงจูงใจ โดยให้ประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการวัดผลสัมฤทธิ์ของ 
การพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการ เพื่อแสดงถึงการเป็นนักบริหารวิชาการแบบมืออาชีพของสถาบันต่อไป

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1.  เนื่องจากงานวิจัยนี้มีการศึกษาด้วยวิธีการใช้กิจกรรมระหว่างการทำางานของผู้บริหารระดับ
คณะวิชาเท่านั้น ดังนั้น ควรมีการศึกษาโปรแกรมการพัฒนาตนเองของผู้บริหารระดับคณะวิชาและสาขา
วิชาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาแบบบูรณาการ  
โดยสร้างแบบการประเมินตนเองด้วยเคร่ืองมือการประเมินในแบบฟอร์มการประเมินตนเองให้มีเนื้อหา 
ที่ปฏิบัติได้และตรงประเด็น (Ensure Practical and relevant Content) กับปัญหาที่พบในขณะ 
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกได้เรียนรู้สิ่งที่ใกล้เคียงกับงานมากที่สุดและจัดทำาแผนพัฒนาตนเอง  
(Individual Development Plan: IDP) ใหค้รอบคลมุกบัคณุลกัษณะและพฤตกิรรมทีเ่นน้ความสมัพันธ ์
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ระหว่างบุคคลกับทีมงาน (Emphasize Interpersonal Relationships and Teamwork) และ
ควรมกีารจดัทำาแผนพฒันาตนเองของผูบ้รหิารเพือ่ใหส้ามารถวางแผนการพฒันาตนเองไวล้ว่งหนา้อยา่งเปน็
ระบบและต่อเนื่อง

2.  เนื่องจากงานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะผู้บริหารระดับคณะวิชา ดังนั้นควรมีการวิจัยการ
พัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารระดับสาขาวิชาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
โดยเน้นตามพื้นฐานและธรรมชาติของกลุ่มสาขาวิชาที่แตกต่างกัน ได้แก่ สาขาการตลาด สาขาการจัดการ 
สาขาบัญชี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสาธารณสุข สาขานิติศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อหาคุณลักษณะ ความสามารถ พฤติกรรมภาวะผู้นำาทางวิชาการของ
ผู้บริหารระดับสาขาวิชาที่เฉพาะเหมาะสมกับสาขาวิชานั้น ๆ และพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมกับการพัฒนา 
ตามกลุ่มสาขาวิชาดังกล่าว  

3.  เนื่องจากงานวิจัยนี้เน้นเฉพาะการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารคณะวิชา ดังนั้น  
ควรมีการวิจัยรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทางการศึกษาของผู้บริหารทุกระดับและทุกหน่วยงานในสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนเพื่อให้ได้ผลที่แท้จริงของรูปแบบการพัฒนาที่สามารถนำาไปใช้ได้ที่แตกต่างกันของ 
ผู้บริหารทุกระดับที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และจะทำาให้ได้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำา
ทางการศึกษาของผู้บริหารทุกระดับทุกหน่วยงาน ทั้งยังสามารถนำาไปสร้างหลักสูตรภาวะผู้นำาทางการศึกษา
ที่ครอบคลุมภาวะผู้นำาทางวิชาการและภาวะผู้นำาทางการบริหารจัดการของสถาบันได้ 

4.  เนื่องจากงานวิจัยนี้ ทดลองใช้กับมหาวิทยาลัยเดียว รวมทั้งเป็นกิจกรรมระหว่างการทำางาน
ของโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำาปี ดังนั้นหากมีการนำารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการของ 
ผู้บริหารระดับคณะวิชาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไปใช้ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรทำาการทดลองกับ
กจิกรรมอืน่ ๆ  เชน่ การศึกษาดูงานตา่งประเทศ และในประเทศ การใชโ้ปรแกรมการพัฒนาตนเอง การเรยีนรู้ 
ด้วยตนเอง ว่าจะมีความแตกต่างกัน หรือมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

เอกสารอ้างอิง

กัญญนันทน์ ยุกต์แผน. (2552). รูปแบบการพัฒนาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกชนไทย. ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

ชวลิต หมื่นนุช (2552). ผู้นำาทางการอุดมศึกษาเอกชนไทย. บทความประกอบการสัมมนาวิชาการ เรื่อง วิกฤติภาวะ
ผู้นำาทางการศึกษา: แนวทางการวจิยัและพฒันา. มหาวิทยาลยัธรุกจิบณัฑติย.์ Managerial. การบรหิารคน.  
3(24), น.71.

สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ (2547). การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำาของคณบดี. วิทยานิพนธ์ปริญญา 
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

Buller, J.L. (2007). The Essential Academic Dean. A Practical Guide to Colledge Leadership, 
Published by Jossey-Bass. 

Dessler (2003). Human Resource Management. Prentice Hall.



017

ราชภัฏตะวันตกวารสารวิชาการ

Vol. 7 No. 2 

            January - June 2013   

Gorton, R, Alston, J & Snowden, P (2007). School leadership & administration: important 
 concepts, case studies & simulation. (7th ed.). New York: McGraw-Hill.
Harre de Boer.(2009). The Changing Nature of the Academic Deanship Leadership. Higher 

Education. 5, 347-364. 
Michael Harrey et al. (2006). Faculty Role Categoties: A Dean’s Management Challenge. 

Mendeley. 
Telfotd, H. (1996). Transforming Schools through Collaborative Leadership. London: Falmer 

Press.
Tim Sensing (2003). The Role of the Academic Dean. Restoration Quarterly.


