
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําแบบประสานพลัง 
ของหัวหน้าสาขาวิชาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

Factors and Indicators of Synergistic Leadership of Academic 
Department Chairs in Private Higher Education Institutions 

 
ชุติมา  พรหมผุย1   สําเริง  บุญเรืองรัตน์2   ศรุดา  ชัยสุวรรณ3 

สงวนพงศ์  ชวนชม4

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งช้ีของ
แต่ละองค์ประกอบของภาวะผู้นําแบบประสานพลังของหัวหน้าสาขาวิชาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สมมติฐานการวิจัยคือ ภาวะผู้นําแบบประสานพลังของหัวหน้าสาขาวิชาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   
มีองค์ประกอบหลกั 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. การบริการ 2. การแลกเปลี่ยนแบ่งปัน 3. การร่วมมือกัน
ทํางาน  4. การดัดแปลง  5. การบูรณาการ  6. การเรียนรู้ และ 7. การวิจัยเพ่ือพัฒนามีองค์ประกอบ
ย่อย 13 องค์ประกอบและมีตัวบ่งช้ีทั้งหมด  81 ตัวบ่งช้ี  เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรง ความเช่ือมั่น 
และค่าอํานาจจําแนกของตัวบ่งช้ี มีขั้นตอนการวิจัย 5 ขั้นตอน ดังน้ี ขั้นตอนที่  1  นําตัวบ่งช้ีภาวะ
ผู้นําแบบประสานพลัง 81 ตัว ไปให้ผู้เช่ียวชาญ 20 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรง ความเหมาะสมและ
การนําไปใช้ได้จริง ด้วยเทคนิคเดลฟายจํานวน 2 รอบ ขั้นตอนที่  2  นําตัวบ่งช้ีที่ผ่านการพิจารณา
ของผู้เช่ียวชาญไปทดสอบหาค่าความเช่ือมั่นและ ค่าอํานาจจําแนก จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน 
โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาและค่าสหสัมพันธ์แบบง่าย ขั้นตอนที่  3  วิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
สํารวจ เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเพ่ือการวิจัย 300 คน 
ประกอบด้วย หัวหน้าสาขาและอาจารย์ประจําของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน  10 แห่ง ขั้นตอนที่  4  นําตัวบ่งช้ีที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงสํารวจไปวัดกลุ่มผู้รู้  (Known Group) ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับลักษณะภาวะ
ผู้นําแบบประสานพลัง ได้แก่ ผู้บริหารในระดับคณะของคณะศึกษาศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ 
จํานวน 5 ท่าน และจากกลุ่มผู้ถือว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับลักษณะภาวะผู้นําแบบประสาน
พลัง ได้แก่ ผู้บริหารในระดับคณะของคณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์  
จํานวน 5 ท่าน จากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 3 แห่ง ได้แก่ 

																																																													
1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  นครราชสีมา 
2 ศาสตราจารย์ ดร. คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  นครราชสีมา 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  นครราชสีมา 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  นครราชสีมา 
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มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและวิทยาลัยนครราชสีมา เพ่ือ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามสภาพ ขั้นตอนที่  5  สร้างเกณฑ์ตัวบ่งช้ีภาวะผู้นําแบบประสานพลังของ
หัวหน้าสาขาวิชา 

ผลการวิจัย พบว่า  
ตัวบ่งช้ีภาวะผู้นําแบบประสานพลังของหัวหน้าสาขาวิชา ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน               

มีความเที่ยงตรงเชิงพินิจ มีความเที่ยงตรงตามสภาพสูงและมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง 
ประกอบด้วย 12 องค์ประกอบ  ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การสร้างกระบวนการทํางานร่วมกัน  
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัยเพ่ือพัฒนา  องค์ประกอบที่ 3 การบริการ  องค์ประกอบที่ 4 การเรียนรู้  
องค์ประกอบที่ 5 การบูรณาการการเรียนรู้  องค์ประกอบที่ 6 การเปลี่ยนแปลงและผสมผสาน 
องค์ประกอบที่ 7 การแลกเปลี่ยนแบ่งปัน องค์ประกอบที่ 8 การร่วมมือกันทํางาน องค์ประกอบที่ 9 
การสร้างเครือข่าย องค์ประกอบที่ 10 การอํานวยความสะดวก  องค์ประกอบที่ 11 การพัฒนา
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และ องค์ประกอบที่ 12 การบูรณาการการทํางาน  มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 81    
ตัวบ่งช้ี  มีค่าความเช่ือมั่นสูงเท่ากับ 0.983 ค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.505 ถึง 0.751  
 
คําสําคัญ : ภาวะผู้นําแบบประสานพลัง, หัวหน้าสาขาวิชา, สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 
Abstract 

 The  purposes of the research were to study the main factors , sub factors and 
indicators of synergistic  leadership of academic department chairs in Private Higher 
Education Institutions.The hypothesis  of the research were 7 main factors :   1. Service  
2. Sharing 3. Collaboration  4. Adaptation  5. Integration  6. Learning and 7. Research 
for Development, 13 sub factors and 81 indicators. The following  five steps of studying 
were used  to examine the validity, the reliability, and the discrimination of indicators. 
Step 1 : The researcher brought the 81 indicators of synergistic leadership of academic 
department chairs in Private Higher Education Institutions for evaluation twice by 20 
experts to find validity, appropriateness and practical application by Delphi Technique. 
Step 2 : The researcher brought the indicators of synergistic  leadership of  academic 
Department Chairs in Private Higher Education Institutions to try out using 30 samples 
to find the reliability and the discrimination of each indicators by Alpha coefficient and 
simple correlation. Step 3 : Exploratory factor analysis was used to explore a construct 
validity ; the samples consisted of 300 persons including of academic  department 
chairs and lecturer  in  10 Private Higher Education Institutions in the Northeast. Step 
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4 : The research brought the indicators to measure the known group. The known group 
were five executive committees of the faculty of education and faculty of business 
administration who assumed to know the nature of synergistic leadership ; and who 
assumed  to did not know the nature of synergistic leadership of academic department 
chairs  from five Executive Committees of the Faculty of Law , Communications arts 
and Engineering  from the Private University in the northeast, including three Private 
Higher Education Institutions were Vongchavalitkul University, North Eastern University 
and Nakhonratchasima College. To verify the validity. Step 5 : Setting  criteria to the 
indicators of Synergistic Leadership of Academic Department Chairs in Private Higher 
Education Institutions in 5 levels. 

The research findings were as follow :  
The indicators of synergistic leadership of academic department chairs in 

Private Higher Education Institutions had high face validity and high concurrent validity.  
The construct validity included 12 factors as 1) Creating collaborative process               

2) Research for development  3) Service 4) Learning 5) Integrated learning 6) 
Incorporating changes 7) Sharing 8) Collaboration 9) Networking 10) Facilitation 11) 
Development of research / creative and 12) Integrating work and virtue ; 81 indicators. 
The reliability was high (0.983) ; the discrimination of each indicators was high too 
(0.505 - 0.751).  
 
Keywords : Synergistic Leadership, Academic Department Chairs, Private Higher 
Education 
 
บทนํา 
  การลงทุนในทุนมนุษย์ถูกจัดให้เป็นหัวใจของยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุก ๆ ประเทศ
เน่ืองจากทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของชาติสามารถส่งผลต่อการวางรากฐาน เพ่ือ
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวกล่าวอีกนัยหน่ึง คือ ความมั่นคงและมั่งมีของประเทศ   
ในอนาคตนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักสําคัญว่าคนของประเทศนั้นๆ มีความรู้ทักษะและศักยภาพที่พรั่ง
พร้อมมากน้อยเพียงใด ซึ่งในบางกรณีนับว่าสําคัญมากกว่าการพัฒนาทุนด้านอ่ืนๆ ของประเทศ ดังจะ
เห็นจากตัวอย่างหลากหลายประเทศในเอเชีย เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ ไต้หวัน เกาหลีใต้ ที่แม้ประสบ
ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติหรือทุนทางกายภาพซึ่งมีอยู่อย่างจํากัด แต่สามารถประสบความสําเร็จ
ในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและย่ังยืน เน่ืองจากทุกภาคส่วนของประเทศให้



88              JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE              Vol.11  No.2  May – August  2017                . 

ความสําคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ผ่านระบบการศึกษา ประเทศไทยจะไม่สามารถพัฒนาไปโดย
อาศัยประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานต้นทุนตํ่าได้อีกต่อไป ดังน้ันประเทศไทยจึง
ต้องการปฏิรูปทิศทางการพัฒนาอย่างเร่งด่วนโดยหลักสําคัญ คือ การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์   
อย่างจริงจังผ่านการพัฒนาระบบการศึกษาและยกระดับคุณภาพกําลังคนให้เต็มไปด้วยศักยภาพ
ความรู้ ทักษะและขีดความสามารถ เพ่ือเป็นกําลังคนที่มีคุณภาพและยกระดับความสามารถในการ
ผลิตของประเทศได้อย่างย่ังยืน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556 : 35) 
  วิถีชีวิตที่มีคุณภาพต้องเร่ิมจากปัจเจกชนสู่ชุมชนคุณภาพและสร้างจากการมีส่วนร่วมในทุก
ภาคส่วนร่วมแบ่งปันร่วมคิดร่วมแก้ร่วมพัฒนาจนเป็นสังคมที่มีคุณภาพที่สําคัญต้องไม่ผลักภาระให้ใคร
คนใดคนหน่ึง การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาซึ่งนําไปสู่การบรรลุผลลัพธ์ที่ตอบสนองความคาดหวัง
ของชุมชนผู้ปกครองและเป้าหมายของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพทําให้สถานศึกษาประสบ
ความสําเร็จก้าวสู่ความเป็นเลิศได้น้ัน การพัฒนาการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญโดยเฉพาะในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์อันจะนําไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมือง  
ในอนาคตอย่างมีคุณภาพ (สํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2556 : 28) 
  ในปัจจุบันการบริหารงานและบริหารคนในยุคฐานความรู้หลายองค์การมุ่งความพยายาม   
ในการสร้างสรรค์องค์การของตนให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เพ่ือปูพ้ืนฐานของการแข่งขันได้อย่าง
ย่ังยืนและมั่นคงในความเติบโตขององค์การในปัจจุบันและอนาคตหลังจากผ่านวิกฤตการเมืองที่ผ่าน
มาบุคลากรในองค์การต่างๆ อาจเสียกําลังกายกําลังใจในการทํางานจึงจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องฟ้ืนฟู
และสร้างศูนย์รวมจิตใจให้มุ่งมั่นในการทํางานมากข้ึนภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
โดยเฉพาะการทํางานยุคน้ีองค์การต่าง ๆ อาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่เป็นมืออาชีพเฉพาะด้าน
หรือทํางานกันเป็นทีมส่วนการบริหารในอดีตคนที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานมักจะได้รับการยกย่องว่าเก่ง
ฉลาดหัวหน้าคนเดียวก็พาหน่วยงานเจริญก้าวหน้าไปได้ แต่ในโลกปัจจุบันที่ทุกสิ่งทุกอย่างยุ่งยาก
ซับซ้อนมีการแข่งขันกันอย่างมากมายต้องเร็วต้องปรับเปลี่ยนแนวความคิดใหม่เพ่ือให้ทันสถานการณ์
เพ่ือให้หน่วยงานทํางานได้รวดเร็วขึ้น (อัจฉรา จุ้ยเจริญ, 2553) ในหน่วยงานที่ทํางานเป็นทีมแต่ละทีม
ก็มีหัวหน้าและผู้ร่วมงานในทีมจากการวิจัยของนักวิชาการหลาย ๆ ท่าน พบว่า คุณลักษณะอย่างหน่ึง
ของหัวหน้าที่ดีต้องมีคุณสมบัติของความเป็นเหยี่ยว คือ ตาแหลมคมพอที่จะมองเห็นความสามารถ
ของแต่ละคนสามารถดึงเอาคนเก่งแต่ละด้านมารวมกันแล้วทําให้เกิดพลังอันย่ิงใหญ่สามารถ
ประกอบการงานสําคัญให้ลุล่วงไปได้ (ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร, 2556) และในการพัฒนาประเทศให้
เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยประเทศได้น้ันหลักสําคัญก็คือ การศึกษาเพราะการศึกษาสร้างคน   
คนสร้างชาติ ดังน้ันในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพในยุคปัจจุบันในระบบของการบริหาร
การศึกษาจึงควรมีผู้บริหารที่มีความรับผิดชอบมีคุณธรรมมีความรู้ความสามารถมีวิสัยทัศน์             มี
สมรรถนะที่จะสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบันไปจนถึงบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ สามารถผลิตบุคลากรท่ีเกิดจากผลผลิต
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ทางการศึกษาที่มีคุณภาพผู้บริหารที่จัดการบริหารทางการศึกษาต้องมีภาวะความเป็นผู้นําสูง โดยใน
ปัจจุบันการบริหารการศึกษามีการนํารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมหรือแม้กระทั่งการสร้างทีม
เข้ามาใช้เช่นเดียวกับทางธุรกิจความเป็นผู้นําของหัวหน้างานจึงควรพัฒนาได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่
เหมาะสมทันสมัยสามารถเรียนรู้และนําความรู้น้ันมาพัฒนาการบริหารการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในยุคน้ี 
 ในส่วนของการพัฒนาการศึกษาของประเทศน้ันจะเห็นว่าได้มีการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือไปสู่
นโยบายและเป้าหมายทางการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ รวมถึงการเปิดการศึกษาอย่างเสรี
น้ันผู้บริหารการศึกษาจะจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลได้ดีเพียงใด ผู้บริหาร ครู
อาจารย์ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ภาวะผู้นํา
ของผู้บริหารจึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างย่ิง โดยเฉพาะผู้บริหารในระดับอุดมศึกษาผู้บริหารในทุกระดับต้อง
ตระหนักถึงเป้าหมายในอนาคตของสถาบันให้ตอบสนองต่อความต้องการแรงงานในสังคมและชุมชน
ให้ความสําคัญต่อการปรับกระบวนการทํางานปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานของตนให้ใหม่อยู่เสมอ
และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถาบันเพ่ือที่สนองตอบต่อความต้องการแรงงานในสังคมและ
เง่ือนไขที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นแหล่งผลิตบุคลากรท่ีเป็นผู้นําในด้าน
สาขาวิชาต่าง ๆ มากมายการบริหารสถาบันอุดมศึกษาจึงจําเป็นต้องมีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
มีความรู้ความชํานาญด้านการบริหารจัดการ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความสัมพันธ์อันดีกับสถาบัน
อ่ืน ๆ รวมท้ังชุมชนและสังคมรอบข้างซึ่งภารกิจหลักที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษามี 4 ประการ คือ 
ผลิตบัณฑิต วิจัยบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
ปัจจุบันบางมหาวิทยาลัยได้เพ่ิมภารกิจด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมเข้าไปอีกประการหน่ึง สถาบัน 
อุดมศึกษาเป็นสถานศึกษาขั้นสูงสุดที่ต้องดําเนินการภายใต้ภาวะความกดดันและความเปลี่ยนแปลง
ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมปัญญาการก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจฐานความรู้และการปรับตัวของ 
ASEAN Community ทําให้บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาทวีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ  
มากย่ิงขึ้นต้องใช้กระบวนการเชิงบูรณาการองค์กรวิชาการที่มีความสัมพันธ์เก่ียวเนื่องกันมาร่วมมือกัน
เพ่ือให้เกิดผลสําเร็จทางวิชาการยกระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการคุณภาพการผลิตบัณฑิตการวิจัย
และการบริการวิชาการสู่ระดับสากลและมหาวิทยาลัยระดับโลก(World Class University) (สุเมธ
แย้มนุ่น, 2555) 
 บทบาทหน้าที่และภารกิจของผู้บริหารในการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเอกชนมีความแตกต่างกันในเชิงกฎหมายที่ใช้ควบคุมและแนวทางการ
ควบคุมมาตรฐานวิชาการในมหาวิทยาลัยของรัฐแต่ละแห่งมีพระราชบัญญัติของแต่ละมหาวิทยาลัย
เป็นกฎหมายหลักในการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัย ในขณะที่มหาวิทยาลัยเอกชนต้องดําเนินการ
ภายใต้พระราชบัญญัติอุดมศึกษาเอกชน การดําเนินงานด้านวิชาการอยู่ภายใต้การควบคุมของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต้องลงทุนด้วยตนเองและไม่มีโอกาสในการคัดเลือก
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นักศึกษาเหมือนอุดมศึกษาของรัฐต้องบริหารงบประมาณอย่างเหมาะสม เพราะต้องคํานึงถึงการ
ลงทุนระยะยาว ส่วนที่ดีกว่าของอุดมศึกษาเอกชน คือ นักศึกษาสามารถเลื่อนไหลเปลี่ยนคณะได้  
และการบริหารการเงินที่มีความคล่องตัวกว่าอุดมศึกษาของรัฐ ด้วยธรรมชาติที่แตกต่างผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาของภาคเอกชนจึงต้องคิดปัญหาที่แตกต่างกับภาครัฐสิ่งที่ภาคเอกชนควรต้อง
คํานึงถึงคือทําอย่างไรจะได้นักศึกษาคุณภาพดีจํานวนมากและจะพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอย่างไรภายใต้
ทรัพยากรท่ีลงทุนเองเพ่ือให้มหาวิทยาลัยอยู่รอดได้ (ณรงค์  อยู่ถนอม, 2554) 
 หน่วยงานที่สําคัญที่ทําหน้าที่เป็นหน่วยย่อยในการผลิตบัณฑิตให้กับคณะและนําไปสู่ช่ือเสียง
ในระดับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ คือ ภาควิชาหรือในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเรียกว่า สาขาวิชา  
โดยสาขาวิชามีบทบาทสําคัญในการดําเนินงานจัดการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
และเป็นองค์การพ้ืนฐานที่มีความสําคัญในการผลิตบัณฑิต พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ค้นคว้าวิจัยเพ่ือบุกเบิกและพัฒนาหลักสูตรตามวิทยาการใหม่ ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในสภาพสังคม
ปัจจุบันสาขาวิชามีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม  
ทางวิชาการมีอิสระและมีเสถียรภาพในการจัดการเรียนการสอน หัวหน้าสาขาวิชาเป็นทั้งผู้สอนเพ่ือน
ร่วมงานผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นที่ปรึกษาและให้คําแนะนํา หัวหน้าสาขาวิชามีหลาย
บทบาท (รุ่งแก้วแดง, 2546) ดังน้ันหัวหน้าสาขาวิชาจึงเป็นผู้บริหารท่ีมีบทบาทใกล้ชิดกับอาจารย์
บุคลากรและนิสิตนักศึกษาภายในคณะ บทบาทภาวะผู้นําของหัวหน้าสาขาวิชาเป็นส่วนสําคัญที่จะ
นําพาให้สาขาวิชาบรรลุเป้าหมายตามที่ได้มีการกําหนดไว้ในหลักสูตรและเป็นผู้คอยประสานระหว่าง
ผู้บริหารระดับสูงกับบุคลากรระดับปฏิบัติ โดยเฉพาะในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหัวหน้าสาขาวิชา
ต้องมีความเป็นผู้ นําการเปลี่ยนแปลง ต้องนําทุกคนเข้าสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ต้องมีความรู้
ความสามารถในการบริหารงานและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ข้อจํากัดหลาย ๆ ด้านของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 ที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับกันว่าภาวะผู้นํา (Leadership) ของผู้บริหารมีความจําเป็นและมี
ความสําคัญอย่างมากต่อการบริหารในทุกๆองค์การผู้นําต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ ได้มี
การกล่าวถึงภาวะผู้นําประเภทต่าง ๆ เช่น ภาวะผู้นําทางวิชาการภาวะผู้นําตามสถานการณ์  ภาวะ
ผู้นําการแลกเปลี่ยน ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นําแบบร่วมมือ ภาวะผู้นําตามแนวพุทธ 
(สําเริง บุญเรืองรัตน์, 2557) ปัจจุบันในองค์การทางธุรกิจมีหลายองค์การได้นําหลักความคิดการ
ประสานพลังเข้ามาใช้เป็นรูปแบบของการทํางานเป็นทีม เป็นการทํางานร่วมกันของบุคลากรใน
องค์การพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการทํางานการตัดสินใจ ช่วยระดมพลังความคิดในการลดต้นทุน
เพ่ิมผลกําไร ต้องการให้เป้าหมายขององค์การบรรลุผลสําเร็จภายใต้สถานการณ์ที่ท้าทายและเป็นการ
ลดจุดอ่อนขององค์การ 
 ในการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างคนให้มีคุณภาพ
กําไรที่เกิดขึ้นจากการบริหารการศึกษาน่าจะเป็นผลที่ทวีคูณขึ้นได้เช่นกัน ถ้าผู้บริหารสามารถนําการ
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ประสานพลังเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ดังน้ันเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนให้ทัดเทียมกับของรัฐและเพ่ือที่จะเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่อาเซียนของสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงเป็นการเตรียมพร้อมในการรองรับการประกันคุณภาพ
ที่เน้นมาที่ระดับหลักหลักสูตรผู้บริหารในระดับหัวหน้าสาขาวิชาต้องมีการพัฒนาในหลาย ๆ ด้านให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในยุคสังคมออนไลน์ (Social Network) นําไปสู่ผลผลิต
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีภาวะผู้นําแบบประสานพลัง
ของหัวหน้าสาขาวิชาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนซึ่งเป็นลักษณะของการทํางานโดยอาศัยความร่วมมือ
ร่วมใจของทุกคนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่พัฒนาข้ึนเป็นรูปแบบใหม่ที่เน้น
กระบวนการทํางานเป็นทีมเป็นเร่ืองของการสร้างทีมงาน โดยดึงความต่างของแต่ละบุคคลไม่ว่าจะ
เป็นด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์ออกมาประสานพลังให้เป็นอันหน่ึงอันเดียว ทุกคนในทีมจะ
ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ โดยอาศัยความรู้ความเช่ียวชาญของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดสิ่ง
ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือเพ่ือให้เกิดผลผลิตแบบทวีคูณในทางการบริหารการศึกษาและ
ร่วมกันผลิตบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้มีความรู้ความสามารถมีคุณภาพที่จะพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของภาวะผู้นําแบบประสานพลังของ
หัวหน้าสาขาวิชาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 2. เพ่ือศึกษาตัวบ่งช้ีของแต่ละองค์ประกอบของภาวะผู้นําแบบประสานพลังของหัวหน้า
สาขาวิชาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีภาวะผู้นําแบบประสานพลังของหัวหน้าสาขาวิชาใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) มีขั้นตอนดังน้ี 
 1. การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงพินิจจากผู้เช่ียวชาญโดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi 
technique) นําตัวบ่งช้ีภาวะผู้นําแบบประสานพลัง 81 ตัว ไปให้ผู้เช่ียวชาญ 20 คนตรวจสอบความ
เที่ยงตรง ความเหมาะสมและการนําไปใช้ได้จริง ด้วยเทคนิคเดลฟาย จํานวน 2 รอบ 
 2. การทดลองตัวบ่งช้ีเพ่ือหาความเช่ือมั่นและหาอํานาจจําแนก นําตัวบ่งช้ีที่ผ่านการ
พิจารณาของผู้เช่ียวชาญไปทดสอบหาค่าความเช่ือมั่นและ ค่าอํานาจจําแนก จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 
30 คน โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาและค่าสหสัมพันธ์แบบง่าย 
 3. การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามโครงสร้างของตัวบ่งช้ีด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
สํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ เพ่ือตรวจสอบความ
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เที่ยงตรงตามโครงสร้าง  โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเพ่ือการวิจัย 300 คน ประกอบด้วย หัวหน้าสาขาและ
อาจารย์ประจํา ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน  10 แห่ง 
 4. การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามสภาพจากกลุ่มที่รู้แน่ชัด (Known Group Technique) 
นําตัวบ่งช้ีที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจไปวัดกลุ่มผู้รู้  (Known Group) ซึ่งถือว่าเป็น
ผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะภาวะผู้นําแบบประสานพลัง ได้แก่ ผู้บริหารในระดับคณะของ
คณะศึกษาศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ จํานวน 5 ท่าน และจากกลุ่มผู้ถือว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับลักษณะภาวะผู้นําแบบประสานพลัง ได้แก่ ผู้บริหารในระดับคณะของคณะนิติศาสตร์ คณะ
นิเทศศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวน 5 ท่าน จากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและวิทยาลัยนครราชสีมา เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงตามสภาพ 
 5. การสร้างเกณฑ์ตัวบ่งช้ีภาวะผู้นําแบบประสานพลังของหัวหน้าสาขาวิชา 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งน้ีพบว่าภาวะผู้นําแบบประสานพลังของหัวหน้าสาขาวิชาในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนมีองค์ประกอบทั้งหมด 12 องค์ประกอบและมีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 81 ตัวบ่งช้ีเมื่อแยกแต่ละ
องค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่ 1 การสร้างกระบวนการทํางานร่วมกัน มี 13 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัยเพ่ือพัฒนามี 7  ตัวบ่งช้ี องค์ประกอบที่ 3 การบริการ มี 7 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที่ 4 การเรียนรู้ มี 10 ตัวบ่งช้ี องค์ประกอบที่ 5 การบูรณาการ การเรียนรู้ มี 8 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที่ 6  การเปล่ียนแปลงและผสมผสาน มี 9 ตัวบ่งช้ีองค์ประกอบที่ 7 การแลกเปลี่ยน
แบ่งปัน มี  6 ตัวบ่งช้ี องค์ประกอบที่ 8 การร่วมมือกันทํางาน มี 5 ตัวบ่งช้ี องค์ประกอบที่ 9 การ
สร้างเครือข่าย มี 4 ตัวบ่งช้ี องค์ประกอบที่ 10 การอํานวยความสะดวก มี 5 ตัวบ่งช้ีองค์ประกอบ    
ที่ 11 การพัฒนางานวิจัย/งานสร้างสรรค์ มี 4 ตัวบ่งช้ี องค์ประกอบที่ 12 การบูรณาการการทํางาน   
มี 3 ตัวบ่งช้ี เมื่อนําตัวบ่งช้ีทั้งหมด 81 ตัวบ่งช้ี มาสร้างเป็นแบบวัดองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีภาวะผู้นํา
แบบประสานพลังของหัวหน้าสาขาวิชา ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนปรากฏว่า มีค่าความเช่ือมั่นทั้ง
ฉบับเท่ากับ 0.983 ค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.505 ถึง 0.751 แต่ละตัวบ่งช้ีมีค่าคะแนนอยู่
ระหว่าง 1 ถึง 5 หรือมี 5 ระดับดังน้ี 
 คะแนนเฉล่ียระหว่าง   หมายถึง  
  1.00 ถึง 1.79  มีคุณลักษณะภาวะผู้นําแบบประสานพลัง ในระดับตํ่ามาก 
  1.80 ถึง 2.60  มีคุณลักษณะภาวะผู้นําแบบประสานพลัง ในระดับตํ่า 
  2.61 ถึง 3.41  มีคุณลักษณะภาวะผู้นําแบบประสานพลัง ในระดับปานกลาง 
  3.42 ถึง 4.22  มีคุณลักษณะภาวะผู้นําแบบประสานพลัง ในระดับสูง 
  4.23 ถึง 5.00  มีคุณลักษณะภาวะผู้นําแบบประสานพลัง ในระดับสูงมาก 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเพ่ือศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีภาวะผู้นําแบบประสานพลังของหัวหน้าสาขาวิชา
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนคร้ังน้ี มุ่งศึกษาองค์ประกอบหลักและตัวบ่งช้ีเพ่ือนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือวัด
และพัฒนาภาวะผู้นําแบบประสานพลังของหัวหน้าสาขาวิชาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้
สิ่งสําคัญที่สุดจึงอยู่ที่ความเที่ยงตรงความเช่ือมั่นและอํานาจจําแนกของตัวบ่งช้ีน้ัน (สําเริง บุญเรือง
รัตน์, 2529 : 45) จึงมุ่งอภิปรายที่ความเที่ยงตรงความเช่ือมั่นและอํานาจจําแนกของตัวบ่งช้ีดังน้ี 
 1. ความเที่ยงตรงองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีภาวะผู้นําแบบประสานพลังของหัวหน้าสาขาวิชา
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องแล้วนํามาสร้าง
เป็นตัวบ่งช้ี 81 ตัวและได้ให้ผู้เช่ียวชาญ 20 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงความเหมาะสมและสามารถ
นําไปใช้จริงจํานวน 2 รอบโดยรอบที่ 1 ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่าแต่ละตัวบ่งช้ีมีความ
เที่ยงตรงความเหมาะสมและการนําไปใช้ได้จริงอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดทุกตัวบ่งช้ีแต่มีการ
ปรับปรุงข้อความให้เหมาะสมในการนําไปใช้จริงบางตัวบ่งช้ีเมื่อนําตัวบ่งช้ีที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปให้
ผู้เช่ียวชาญพิจารณารอบที่ 2 ผู้เช่ียวชาญ 20 คน ให้ความเห็นสอดคล้องกันทั้ง 81 ตัวบ่งช้ีเมื่อนํา   ตัว
บ่งช้ีไปหาค่าความเช่ือมั่นและค่าอํานาจจําแนกโดยให้กลุ่มตัวอย่าง 30 คน  ตอบแบบสอบถาม 
ปรากฏว่า มีค่าความเช่ือมั่นและค่าอํานาจจําแนกสูงทุกตัวบ่งช้ี เมื่อนําตัวบ่งช้ีมาวิเคราะห์
องค์ประกอบโดยใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 300 คนได้แบบสอบถามตอบกลับมาจํานวน 257 คน      คิด
เป็นร้อยละ 85.67 แล้วนําคะแนนมาวิเคราะห์ ปรากฏว่าได้องค์ประกอบทั้งหมด 13 องค์ประกอบ 81 
ตัวบ่งช้ี ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ ต้ังไว้แต่ยังคงอยู่ภายในองค์ประกอบหลักทั้งหมด โดย
องค์ประกอบที่ 13 ไม่มีตัวบ่งช้ีใดที่มีค่านํ้าหนักสัมพันธ์กับองค์ประกอบจึงตัดองค์ประกอบที่ 13 ออก
เหลือองค์ประกอบทั้งหมดเพียง 12 องค์ประกอบ 81 ตัวบ่งช้ี เมื่อทําการหมุนแกนแบบตั้งฉาก 
(Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีของแวริแมกซ์ (Varimax Rotation) เพ่ือให้ได้โครงสร้างที่ ง่าย      
ไม่ซับซ้อนสามารถแปลความได้ชัดเจน (สําเริง บุญเรืองรัตน์, 2540: 135) ปรากฏว่า มีตัวบ่งช้ีบางตัว
ที่มีอยู่ในทั้ง 2 หรือ 3 องค์ประกอบบ้าง แต่ผู้วิจัยเลือกตัวบ่งช้ีที่สัมพันธ์กับองค์ประกอบที่มีค่ามาก
ที่สุดเป็นตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบน้ันๆ โดยใช้เกณฑ์พิจารณาที่ค่านํ้าหนักองค์ประกอบแต่ละองค์ 
ประกอบมีตัวบ่งช้ีที่มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.30 หรือ -0.30 ขึ้นไปทุกตัวบ่งช้ี มีบางตัวบ่งช้ี
ที่มีการสลับองค์ประกอบจากเดิมบ้างแต่ยังคงได้จํานวนตัวบ่งช้ีจํานวน 81 ตัวเท่าเดิม เมื่อนําตัวบ่งช้ี 
81 ตัวไปวัดกลุ่มผู้ที่ถือว่ามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับลักษณะภาวะผู้นําแบบประสานพลังกับกลุ่มผู้ที่
ถือว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะภาวะผู้นําแบบประสานพลังของหัวหน้าสาขาวิชา 
ปรากฏว่า ทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกันซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้จึงถือว่าตัวบ่งช้ีน้ีมีความ
เที่ยงตรงตามสภาพ (สําเริง  บุญเรืองรัตน์, 2539 : 32) คือ กลุ่มผู้ที่ถือว่ามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
ลักษณะภาวะผู้นําแบบประสานพลังมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มผู้ที่ถือว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ



94              JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE              Vol.11  No.2  May – August  2017                . 

ลักษณะภาวะผู้นําแบบประสานพลังของหัวหน้าสาขาวิชาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value = 
0.009) 
 2. ความเช่ือมั่นองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีภาวะผู้นําแบบประสานพลังของหัวหน้าสาขาวิชา 
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  12 องค์ประกอบ 81 ตัวบ่งช้ีที่ได้จากการวิจัยครั้งน้ีเมื่อนํามาสร้างเป็น
แบบวัดภาวะผู้นําแบบประสานพลังของหัวหน้าสาขาวิชาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแล้ว  พบว่า มีค่า
ความเช่ือมั่น 0.983 เมื่อเปรียบเทียบกับการหาค่าความเช่ือมั่นของตัวบ่งช้ี 81 ตัวที่ใช้กลุ่มตัวอย่าง30 
คนค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.992 ซึ่งการหาค่าความเช่ือมั่นใน 2 ครั้งน้ีมีค่าใกล้เคียงกันสรุปได้ดังน้ี 
  ครั้งที่ 1 ตัวบ่งช้ี 81 ตัวกลุ่มตัวอย่าง 30 คนความเช่ือมั่น 0.992 
  ครั้งที่ 2 ตัวบ่งช้ี 81 ตัวกลุ่มตัวอย่าง257 คนความเช่ือมั่น 0.983 
  จึงเป็นตัวบ่งช้ีที่มีค่าความเช่ือมั่นสูงสามารถนําไปวัดระดับภาวะผู้นําแบบประสานพลัง
ของหัวหน้าสาขาวิชาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้เป็นอย่างดี 
 3. อํานาจจําแนกการหาค่าอํานาจจําแนกได้กระทํา 2 ครั้งเช่นเดียวกับการหาค่าความ
เช่ือมั่นโดยตัวบ่งช้ีมีจํานวน 81 ตัวทั้ง 2 ครั้งกลุ่มตัวอย่างที่ตอบมีจํานวนแตกต่างกันแต่ค่าอํานาจ
จําแนกมีค่าใกล้เคียงกันดังน้ี 
  ครั้งที่ 1 ตัวบ่งช้ี 81 ตัวกลุ่มตัวอย่าง 30 คนค่าอํานาจจําแนกแต่ละตัวบ่งช้ีอยู่ระหว่าง 
0.376 ถึง 0.937 
  ครั้งที่  2 ตัวบ่งช้ี 81 ตัวกลุ่มตัวอย่าง257 คนค่าอํานาจจําแนกแต่ละตัวบ่งช้ีอยู่ระหว่าง 
0.505 ถึง 0.751 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 
 1. สถาบันอุดมศึกษาเอกชนควรนําตัวบ่งช้ีน้ีไปวัดความเป็นผู้นําแบบประสานพลังของ
หัวหน้าสาขาวิชาในปัจจุบันเพ่ือทราบว่าสภาพมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับใด 
 2. สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ควรนําไป
ประเมินระดับการปฏิบัติของหัวหน้าหน่วยงานเพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศในการกําหนดนโยบายเพ่ือ
พัฒนาภาวะผู้นําของผู้บริหารต่อไป 
 3. ตัวบ่งช้ีภาวะผู้นําแบบประสานพลังของหัวหน้าสาขาวิชาในคร้ังน้ีมี  81 ตัวซึ่งถือว่ามี    
ตัวบ่งช้ีจํานวนมากอาจทําให้ผู้ตอบเบ่ือหน่ายที่จะตอบดังน้ันเมื่อจะนําตัวบ่งช้ีไปใช้วัดจริงควรเลือก  
ตัวบ่งช้ีที่มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบสูงและเลือกตัวบ่งช้ีให้ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการวัดหรือประเมินตาม
ความเหมาะสมจํานวนตัวบ่งช้ีในแบบสอบถามจะลดลงเหมาะแก่การตอบ 
 4. หัวหน้าสาขาวิชาในสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนควรนําลักษณะภาวะผู้นําแบบประสานพลัง
ไปปรับใช้ให้เหมาะสมในการบริหารงานและปรับปรุงสภาพการปฏิบัติในปัจจุบัน 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรทําวิจัยเปรียบเทียบระดับภาวะผู้นําแบบประสานพลังของหัวหน้าสาขาวิชา ใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  
 2. ควรทําวิจัยเพ่ือวัดระดับภาวะผู้นําแบบประสานพลังของผู้บริหารในระดับสูงเพ่ือนําไป
ประยุกต์ใช้ในระบบการบริหารจัดการองค์กรต่อไป 
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