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วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัย เรื่อง “ภาวะผู้น าด้านการศึกษาในยุคโลกาภิวตัน์และยุทธศาสตร์การบรหิาร
จัดการองค์กรอัจฉริยะ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนของผู้บริหารระดบัคณะวิชา สายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล ”มุ่งเพื่อศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น าด้านการศึกษา และ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองคก์รอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน ของผู้น านักบริหาร
ระดับคณะวิชา สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล ในช่วงปี พ.ศ. 2554 - 2555 
ในมิติของภาวะผู้น าด้านการศึกษา และการใช้ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการองค์กรอัจฉริยะเพื่อมุ่งสู่การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ใหเ้กิดความยั่งยนืเป็นส าค ั ส าหรับระเบียบวิธีวิจยัที่น ามาใช้นั้นเป็นวิธีการศึกษา ในเชิง
คุณภาพโดยการสมัภาษณ์แบบเชิงลึกเฉพาะเจาะจงที่กลุม่ผู้น า/ผู้บรหิารจากทุกภาคส่วนจ านวน 47 คน
ประกอบด้วยข้าราชการระดับสูง ผู้น านักการเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี นักธุรกิจ ผูบ้ริหารจาก
ภาคสื่อมวลชน ผู้น าศาสนาและผูน้ าชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถึงแมว้่าจะเน้นการสัมภาษณผ์ู้บรหิารภาควิชาการ
ระดับสูงของสถาบันการศึกษาเป็นกรณีพิเศษก็ตามส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณได้ใช้วิธีแจกแบบสอบถามเพื่อ
ส ารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอยา่งจากผู้ที่ท าหน้าท่ีในต าแหน่งผู้บริหาร และทีมงานสังกัดคณะวิชาสาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ านวนท้ังสิ้น 259 คน อย่างละเอียดรอบคอบ
พิถีพิถันผลการศึกษา ช้ีให้เห็นว่า ส่วนให ่แล้ว ทั้งที่ผ่านมาในอดีต จนถึงปัจจุบันผู้บริหารระดับคณะวิชา รวมทั้ง
หัวหน้าภาควิชาในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล จะใช้วิธีการบริหารและ
การประสานงานกับผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียอื่นอย่างเคร่งครัด รวมทั้งกลุม่นักศึกษา ทีมงาน และเพื่อนร่วมงาน        
ที่ส าคั คือจะใช้ภาวะผู้น าในการบังคับบั ชาโดยใช้ตัวเองเป็นศูนยก์ลาง ใช้กฎระเบียบและไมเ่ป็นการกระจาย
อ านาจรวมทั้งไม่นยิมใช้วิธีการบรหิารแบบมอบหมายงาน โดยสรุปเพื่อที่ผู้น านักบริหารภาควิชาการของคณะวิชา
สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจะสามารถบรรลุถึงความส าเร็จในการปฏิบัติ
ภารกิจ จ าเป็นต้องพัฒนาความเปน็เลิศที่มีความส านึกรู้ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านทรัพยากรมนุษย์ซึ่ง 
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หมายถึงว่าผู้น า นักบรหิารภาควิชาการเหล่านี้จะต้องมีวิสัยทัศน์แห่งอนาคตอย่างแจ่มชัด มีการบริหารภาวะ
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ABSTRACT 
 

The main purpose of this  doctoral dissertation, entitled “The Globalized Educational 
Leadership And Intelligent Organization Management Strategy for the Sustainable Human 
Resource Development of The Faculty Administrators of Rajamangkala University of 
Technology, Science and Technology section, Thailand 2012 A.D, is to study the faculty 
administrators of Rajamangkala University of Technology, Science and Technology section, 
Thailand 2012 A.D., in terms of their educational leadership and intelligent organization 
management strategy for the development of sustainable human resource development.  
Methodologically speaking, the study employs the Qualitative Research by indepth interviews 
of  47 leaders/administrators from all walks of life, including the high-ranking government 
officials, political leaders, provincial governors, lord mayors, ministers, businessmen, 
press/media executives, religious and community leaders, though focusing mainly on the  top 
administrators in academic affairs. The Quantitative Research by questionnaire samplings of 
259 faculty administrators and ruling staffs of Rajamangkala University of Technology, Science 
and Technology section,  have also been meticulously conducted. The study reveals that  
mostly in the past and somewhat at present, the faculty staffs as well as department Heads 
of Rajamangkala University of Technology, Science and Technology section  have  strictly 
administered and communicated with other stakeholders, i.e. students, teamworks and 
associates, by exercising strong and self-centered leadership, with strict rules, regulations, 
operating scarce  decentralization of authority and rarely let go off empowerment.  In 
conclusion, in order for the academic administrators of Rajamangkala University of Technology, 
Science and Technology section, to be able to fulfill their missions as highly conscious 
champions in human capital re-creation, they inevitably have to develop themselves and 
teamworks to possess more strategic leadership proficiency in terms of future visions, change 
and crisis management, innovative participation as well as intelligent mentorship. Therefore,  
the model of this doctoral dissertation can be presented as the following : From “The Self-
Centered Academic Administrators” To “The Highly Human Capital Conscious Creators” 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  ยุคที่อิทธิพลจากกระแสโลกาภิวัตน์ครอบคลมุทั่วโลก ท าให้เกิดผลกระทบที่ส าค ัคือระบบโลก
เปลี่ยนแปลงไปสู่การแข่งขันอย่างรุนแรงในทุกภาคส่วน ดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองตลอดจนด้าน
การศึกษา บทบาทของผู้น าหน่วยงานทางการศึกษาท้ังภาครัฐและภาคเอกชน มีผลกระทบอย่างรุนแรง ทั่วโลก
ต้องปรับเปลีย่นรูปแบบในการน าองค์กรตามกระแสแห่งอิทธิพลนั้นเพื่อความไดเ้ปรยีบในเชิงแข่งขัน ผู้น าในยุค
โลกาภิวตัน์นี้ จึงมีบทบาทที่ส าค ัอย่างยิ่งในการน าองค์กรให้สามารถท่ีจะเทียบเคียงสมรรถนะกับองคก์รอื่นและ
เพื่อความไดเ้ปรยีบในเชิงแข่งขัน ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา การน าองค์กรทั้งหลายเหล่านีจ้ึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้อง
ผลักดันตนเองให้เป็นองค์กรที่ยดึยทุธศาสตรเ์ป็นส าคั  และขับเคลื่อนโดยยุทธศาสตร์ เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นองค์กร
ที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) 
  ประเทศไทยในฐานะที่เป็นส่วนหน่ึงของบริบทโลกดังท่ีกล่าว ซึ่งต้องตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้
อย่างรวดเร็วมาเป็นล าดับ  ส าหรบับริบทอุดมศึกษาไทยได้มีการขยายตัวในเชิงปริมาณ อย่างรวดเร็วท าให้จ านวน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่แตเ่ดิมมีมหาวิทยาลัยของรัฐจ านวนเพียง 24 แห่ง ขณะนี้เมื่อรวมกับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล มหาวิทยาลยัเอกชน และวิทยาลัยชุมชนเข้าด้วยแล้วมีถึง 156 แห่ง 
จ านวนนักศึกษาระดบัอุดมศึกษาขยายตัวเป็น 2 เท่าจากประมาณ 8 แสนคนเป็นประมาณ 1.8 ล้านคนในช่วง 
สิบปีท่ีผ่านมา แต่การจัดสรรงบประมาณอดุหนุนจากภาครัฐไมไ่ด้ขยายตัวตาม ยิ่งไปกว่าน้ันความซับซอ้นใน
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาท่ีต้องตอบสนองแนวนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ รวมทั้ง
แรงกดดันจากภาคสังคมที่เกี่ยวกบัความต้องการการศึกษาที่มีคณุภาพ ได้เกิดแรงกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษา
ทั้งหลายต้องมีการปรับตัวกันอย่างรวดเร็ว (ศิโรจน์ ผลพันธิน, 2549, หน้า40) อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการ  
ยังมีนโยบายพัฒนาการศึกษาสายอาชีวศึกษาโดย จะมีการก าหนดมาตรการที่ชัดเจนในการดึงกลุ่มเปา้หมายมาสู่
การศึกษาสายอาชีวศึกษามากขึ้น เพื่อเพ่ิมปริมาณผู้เรยีนสายอาชีวศึกษา เป็นการยกระดับความรู้พื้นฐานและ
ทักษะฝีมือของทรัพยากรมนุษย์ทั้งที่อยู่ในตลาดแรงงานและที่จะเขา้สู่ตลาดแรงงาน ทั้งภาคอุตสาหกรรม     
ภาคเกษตรกรรม ภาคสินค้า และบริการ เพื่อตอบสนองนโยบายการขจัดความยากจนท่ีส่งผลถึงการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  นโยบายและมาตรการในเรื่องดังกล่าว อาจจูงใจนักศึกษาท่ีจบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหันเหไปศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษาหรือมหาวิทยาลัยที่จดัการศกึษาสาย
อาชีวศึกษามากขึ้น สภาพการแข่งขันจึงขยายวงจ ากัดจากการแข่งขนัระหว่างมหาวิทยาลัยด้วยกัน ไปสู่การ
แข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาในสังกัดสถาบันอาชีวศกึษาอีกด้วย 
  จากอิทธิพลของการแข่งขันและนโยบายระดับชาติดังกล่าวข้างต้นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แทบทุกแห่ง จึงต้องคิดและก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และเพื่อความอยู่
รอดอย่างยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตรข์องผู้น า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลเป็นสถาบัน การศึกษาท่ีมภีารกิจ 
จัดการศึกษาซึ่งอยู่ในเง่ือนไขท่ีต้องพัฒนาและปรับยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนี้เช่นกัน          
(ขจร จิตสุขุมมงคล, 2551, หน้า 2) จึงมีผลกระทบต่อภารกิจ และความรับผิดชอบของผู้บริหารระดบัคณะวิชา 
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานภายในคณะวิชาเพราะต้องควบคุมดูแล สั่งการในการด าเนินงานกิจการของ
คณะวิชาให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ภารกิจงานด้านการสอน งานกิจการ
นักศึกษา งานกิจกรรมของมหาวิทยาลัยงานงบประมาณ งานส านักงานตลอดจนการตดิต่อกับหน่วยงานและ



บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นผู้บริหารระดับคณะวิชา ยงัเป็นผู้มีบทบาทอย่างสูง ในการท าให้ภารกิจ
ของคณะวิชาตอบสนองต่อความตอ้งการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยูเ่สมออย่างมีประสิทธิภาพ 
  ดังนั้นผู้บริหารระดับคณะวิชา สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลก็
เช่นกันท่ีผู้บริหารระดับนี้ จ าเป็นตอ้งเป็นบุคคลที่มีความเป็นผู้น าสูง มีความคิดทันสมัย กว้างไกล มีความสามารถ
บริหารการเปลี่ยนแปลง มีการน าการเปลีย่นแปลงใหม่ๆ  เข้ามาพัฒนาหน่วยงาน มีการบรหิารกระบวนการ
ตัดสินใจที่ดี มีการวางแผนบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ทีมุ่่งท่ีองค์กรโดยรวม เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เชื่อมโยงคนด้วยข่าวสารข้อมลูที่ด ีและเป็นระบบ กระจายอ านาจการตัดสินใจไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนมีการ
ควบคุมคุณภาพทุกกิจกรรมขององค์กรทั้งภายในและภายนอก (พจน์ สะเพียรชัย, 2546, หน้า 21) 
         จากความไม่แน่นอนของบริบททางสังคมแห่งยุคโลกาภิวัตน์นีไ้ดส้ร้างความวิตกกังวลให้กับบุคลากรของ
คณะวิชาเป็นอย่างมาก เพราะเกิดความสับสนต่อความมั่นคงขององค์กร บุคลากรทั้งหลาย หวังว่าจะได้รับทราบ
รายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางหรืออนาคตของคณะวิชาจากผูบ้ริหารซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้ผู้บรหิารระดับ
คณะวิชา จะต้องให้ข้อมูลที่เป็นจรงิและทันสมยั ต้องเข้าใจสภาพและความวิตกกังวล ต้องสามารถจูงใจและให้
ก าลังใจ และแสดงพฤติกรรมการบริหารที่เหมาะสม (ดนยั เทียนพุฒ, 2541, หน้า 203) อาจกล่าวไดว้่าผู้บริหาร
ต้องแสดงบทบาทพฤติกรรม และคุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีเอื้อต่อความส าเร็จ มีความ สามารถในการตดัสินใจ 
เป็นผู้แก้ปั หา ช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และน าองค์กรไปในทิศทางที่ดีท่ีสุดได้ 
ดังนั้นผู้บริหารที่มีคณุลักษณะภาวะผู้น าในยุคโลกาภิวัตน์ นี้จึงควรเป็นผู้บริหารที่องค์กรมีความต้องการเป็นอย่าง
มาก ผู้บริหารจะต้องส่งเสริมการสร้างระบบการปฏิบตัิงานท่ีจะท าใหผู้้ใต้บังคับบั ชาปฏบิัติงานได้อย่างเต็มที่ 
ต้องมีวิสัยทัศน์ จัดสภาพแวดล้อมในองค์กรให้จูงใจต่อการปฏิบัติงาน สนับสนุนการเคลื่อนไหวไปสู่การ
เปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการวิเคราะห์งานและสภาพแวดล้อมในปัจจุบันว่าเหมาะสมหรือไม่ สามารถ
วิเคราะหค์วามก้าวหน้าขององค์กรในปัจจุบันเพื่อจะน าไปสู่ทิศทางในอนาคตที่ดี  และสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้
เป็นโอกาสเพื่อให้องค์กรมีความเจริ  รุ่งเรือง สมรรถนะในการน าหรือการใช้ภาวะผู้น าของผู้บริหารจงึมี
ความส าค ัอย่างยิ่งต่อความมั่นคงและความอยูร่อดขององค์กร ด้วยเหตุนี้องค์กรต่างๆ จึงพยายามคน้หาหรือ 
น าผู้ที่มีคณุลักษณะที่มภีาวะผู้น ามาเป็นก าลังส าคั ขององค์กร (วิจิตร วรุตบางกูร, 2539, หน้า 14) ดังนั้น 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลก็เช่นกันทีจ่ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้บรหิารระดับคณะวิชา สายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มภีาวะผู้น าและมคีวามสามารถที่จะก าหนดยุทธศาสตร์ทีเ่หมาะสมน ามาใช้ในการพัฒนาองค์กร
สู่ความเป็นเลิศ และเพื่อความอยู่รอดทั้งปัจจุบันตลอดจนอนาคตไดอ้ย่างยั่งยืน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวคดิเกี่ยวกับภาวะผู้น าด้านการศึกษาในยคุโลกาภิวัตน์ ของผู้บริหารระดับ
คณะวิชา สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
  2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวคดิเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรอัจฉริยะ ของผู้บรหิาร
ระดับคณะวิชา สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
  3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวคดิเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน ของผู้บริหารระดบัคณะ
วิชา สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
  4. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ ตลอดจนน าเสนอรูปแบบ (Model) ที่เหมาะสมของภาวะผู้น าด้านการศึกษาใน
ยุคโลกาภิวัตน์ และการก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรอัจฉริยะเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนษุย์อย่าง
ยั่งยืน ของผู้บริหารระดับคณะวิชาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
 



วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
  ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมลูด้วยการสัมภาษณเ์ชิงลึก (In-depth Interview) กลุ่มที่เก็บข้อมลูส าคั  
(Key Informants) จ านวน 47 ท่าน โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มที่ส าคั คอื กลุ่มผู้แทนผู้น า นักบริหารภาคการเมือง    
ภาคราชการและภาครัฐวสิาหกิจ จ านวน 9 ท่าน กลุ่มผู้แทนผู้น านักบริหารการศึกษา (อธิการบดี รองอธิการบดี 
คณบดีและผู้อ านวยการวิทยาลัย) จ านวน 12 ท่าน กลุ่มผู้แทนผู้น านกับริหารภาคนักวิชาการดา้นยุทธศาสตร์
และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศกึษา จ านวน 15 ท่าน กลุ่มผู้แทนผู้น า นักบริหารภาคนักธุรกิจ ศิษยเ์ก่า 
ผู้ประกอบการ, พระภิกษุ ผู้น าชุมชน และสื่อมวลชน จ านวน 11 ท่านเพื่อศึกษา และวิเคราะห์แนวคดิ 
(Conceptual Framework) ที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น า โดยผู้วจิัยจะน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) 
 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
  ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการส ารวจความคดิเห็น โดยกลุ่มประชากร (Population)     
ที่ใช้ในการศึกษาเชิงปริมาณในครัง้นี้ ได้แก่บุคลากรของคณะวิชาหรอืวิทยาลัย สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลที่ท าหน้าท่ีอยู่ในต าแหน่งผู้บริหารระดับ คณบดีหรือผู้อ านวยการ รองคณบดี
หรือรองผู้อ านวยการ เลขานุการส านักงานคณะฯ หรือวิทยาลยั และหัวหน้าสาขาหรือผู้แทน สาขาละ 4 คน 
จ านวนทั้งหมด 738 คน โดยพิจารณาจากจ านวนหน่วยงานระดับคณะวิชาและวิทยาลยั สายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ส าหรับการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 % ที่มีระดับความเที่ยงตรง
แม่นย าและความคลาดเคลื่อน ± 5 % วิธีการสุ่มตัวอย่างได้ใช้กลุ่มทีม่ีความรู้และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
ผู้บริหารระดับคณะวิชาหรือวิทยาลัย สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลโดยตรง 
การเลือกกลุ่มตัวอยา่งใช้แบบวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากกลุ่มตัวอย่างที่ตรงกับ
คุณลักษณะที่ก าหนด ได้แก่บคุลากรของคณะวิชาหรือวิทยาลัย สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล จ าแนกประชากรเป็นกลุม่ โดยขนาดของกลุ่มตวัอย่างท้ังสิ้นจ านวน 259 คน ซึ่งจะสุ่ม
ตัวอย่าง จากผู้บรหิารระดับ คณบดีหรือผู้อ านวยการ 29 คน รองคณบดีหรือรองผู้อ านวยการ 86 คน เลขานุการ
ส านักงานคณะฯหรือวิทยาลัย 29 คน และหัวหน้าสาขาหรือผู้แทน จ านวน 115 คน ที่สังกัดคณะวิชาหรือ
วิทยาลัย สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ น ามาวิเคราะห์ข้อมลูด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป ซึ่งวิเคราะห์โดยแยกความคดิเห็น เพื่อน าเสนอผลการวิเคราะห์และรายงานผลในรปูตาราง
แจกแจงความถี่ แล้วขยายความแต่ละตาราง จากแบบสอบถามที่น้ีแบ่งเป็น 5 ตอน มีจ านวน 72 ข้อ 
  ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check-list) จ านวน 6 ข้อ 
  ตอนที ่2 เป็นค าถามปลายปิดเกี่ยวกับแนวคิดและทัศนะต่อภาวะผูน้ าด้านการศึกษาในยุคโลกภิวัตน์
ของผู้บริหารระดับคณะวิชาสายวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับจ านวน 28 ข้อ 
  ตอนที ่3  เป็นค าถามปลายปดิเกีย่วกับแนวคิดและทัศนะต่อยุทธศาสตร์การบริหารจดัการองค์กร
อัจฉริยะของผู้บริหารระดบัคณะวชิาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  ราชมงคล ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 16 ข้อ 
  ตอนที ่4 เป็นค าถามปลายปิดเกี่ยวกับแนวคิดและทัศนะต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผูบ้ริหาร
ระดับคณะวิชา สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล ลักษณะแบบสอบถามเป็นมา



ตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 17 ข้อ 
  ตอนที ่5 เป็นค าถามปลายเปิดเกีย่วกับแนวคิดและทัศนะต่อภาวะผูน้ าด้านการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์
และยุทธศาสตร์การบริหารจดัการองค์กรอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนของผู้บรหิารระดับ
คณะวิชาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ านวน 5 ข้อ 
 

สรุปผลการวิจัยและอภปิราย 
  สรุปผลการวิจัย 
  1. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพเพื่อค้นหาค าตอบจากวตัถปุระสงค์ในการวิจัยข้างต้น 
นั้น ผู้วิจัย ได้ค าตอบจากแนวคิดผู้ให้ข้อมูลส าคั  (Key Informants) โดยสรุปได้ 3 ประเด็น ดังนี ้
 1.1 ประเด็นการศึกษาแนวคิดและทัศนะเกี่ยวกับคุณลักษณะภาวะผู้น าด้านการศึกษาใน 
ยุคโลกาภิวัตน์ของผู้บริหารระดับคณะวิชา สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล 
 ผลการศึกษาพบว่าคณุลักษณะภาวะผู้น าด้านการศึกษาในยุคโลกาภวิัตน์ท่ีผู้บริหารองค์กรควรพึงมีใน
สภาวการณ์ปัจจุบันคือ 
 1.1.1 คุณลักษณะภาวะผู้น าด้านการน าองค์กร 
 1.1.2 คุณลักษณะภาวะผู้น าด้านการบริหารทรัพยากร 
 1.1.3 คุณลักษณะภาวะผู้น าด้านการใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณเ์พื่อการบรหิาร 
 ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ นงนภัส เที่ยงกมล (2550, หน้า 226) ที่เห็นว่าปัจจุบันเป็นยุคสมัย
ของข้อมูลข่าวสาร ก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์  ผู้น าจะต้องมีวิธีหรือแนวทางในการบริหารจดัการซึ่งจ าเปน็ต้องน า
หลักยุทธศาสตรม์าใช้ในเชิงบูรณาการ โดยให้ความส าคั กับปัจจยัตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องทุกปัจจัย และพิจารณา
เชื่อมโยงสิ่งท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบดา้น เพราะแตล่ะปจัจัยล้วนต่างเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อน   
 คุณลักษณะภาวะผู้น าด้านการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ในแตล่ะด้านผูน้ าควรมีความพร้อม ในการเป็น
ผู้น าดังน้ี 
 1. คุณลักษณะภาวะผู้น าด้านการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ในทัศนะของการน าองค์กรผู้น าควรมีบุคลิกที่ดี 
มีความรับผิดชอบสูง มโีลกทัศน์ มวีิสัยทัศน์ กว้างไกล มมีนุษย์สมัพนัธ์ท่ีดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น กล้า
ตัดสินใจ สามารถแก้ปั หาได้ในสถานการณต์่างๆ ท่ีเผชิ ใช้หลักธรรมาภิบาลและหลักการมีส่วนร่วมในการน า
องค์กร สามารถใช้อิทธิพลที่จะโนม้น้าวจูงใจ สามารถใช้อ านาจเหนอืผู้อื่น และมองเรื่องการพัฒนาองค์กร      
เป็นสิ่งส าค ั ซึ่งสอดคล้องกับถวิล อรั เวศ (2545, หน้า 21) ได้กล่าว ถึงบทบาทและคุณลักษณะของนักบริหาร
ดังกล่าวคือนักบริหารมืออาชีพในยุคปัจจุบันที่องค์กรต้องการ  
 2. คุณลักษณะภาวะผู้น าด้านการศึกษาในยุคโลกาภิวตันใ์นทัศนะของการบริหารทรัพยากร ผู้น าต้องใช้
ความสามารถผลักดันให้องค์กรเกดิความร่วมมือ สามารถสร้างเครือข่ายภายในและภายนอก มีความพยายามที่
จะหาแนวทางใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ภายในสังคมและชมุชน และต้องมีความสามารถในการบริหาร
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากดัให้เกิดความคุ้มค่าและสามารถแปลงมาเป็นรายได้เพื่อพัฒนาและความอยูร่อดของ
องค์กรเนื่องจากนโยบายด้านงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐลดลง 
 3. คุณลักษณะภาวะผู้น าด้านการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ในทัศนะเกีย่วกับทักษะความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์ของผู้น า ผู้น าควรมีบทบาทและความสามารถที่จะน า ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ์มาบรูณาการให้เกดิประโยชน์ต่อการบรหิารงานวิชาการงานวิชาชีพ งานวิจัยและการบรกิารองค์



ความรูสู้่การพัฒนาสังคม สามารถพัฒนาหลักสตูรให้เช่ือมโยงกับโลกของงานและอาชีพ และสามารถใช้เครื่องมือ 
และอุปกรณ์ด้านสารสนเทศในการบริหารและการสื่อสารทั้งภายในภายนอกองค์กรได้ดี  ซึ่งสอดคล้องกับ 
Trewatha & Newport (1982, p. 384) ได้ศึกษาเกีย่วกับภาวะผูน้ า พบว่ามีทักษะภาวะผู้น าบางทักษะที่ไม่
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กรและตรงกับความต้องการของสมาชิกในองค์กรทักษะ
ภาวะผู้น าท่ีส าค ัเหล่านี้ ได้แก่ ทักษะการเป็นผู้น าและผูต้ามที่ดี ทักษะการใช้อิทธิพลต่อผู้ตาม ทักษะความไวใน
การปรับตัวต่อสถานการณ์ ทักษะการสื่อสาร และการอ านวยความสะดวกเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทกัษะการ
เข้าถึงจิตใจผู้อื่น 

1.2 ประเด็นการศึกษาแนวคิดและทัศนะเกี่ยวกบัยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร 
อัจฉริยะของผู้บริหารระดับคณะวิชา สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 ผลการศึกษาพบว่ายุทธศาสตร์ การบริหารจัดการองค์กรอัจฉริยะ ท่ีควรจะเป็นนั้น ถือเป็น 
เรื่องที่ส าคั และเป็นทิศทางสู่ความส าเร็จในการจดัการศึกษาในอนาคต ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมที่ผู้น าด้าน
การศึกษาควรด าเนินการดังนี ้
 1.2.1 ก าหนดทิศทางขององค์กรแล้วหาวิธีการบริหารใหส้อดคล้องหรือประยุกต์ตามเหตุการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 1.2.2 มุ่งพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภายในองค์กรให้พร้อมที่จะแข่งขันได้ในเวทีสากล 
 1.2.3 ก าหนดวิสยัทัศน์พันธกิจและเป้าหมายสู่ความส าเร็จแล้วน ามาก าหนดเป็นนโยบายช้ีน าองค์กร 
 1.2.4 น าหลักการจัดการคณุภาพมาใช้พัฒนาทรัพยากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งคุณภาพ 
 1.2.5 มุ่งพัฒนางานทุกๆ ด้านจากการสร้างเครือข่าย และพยายามสร้างบรรยากาศให้เกิดความร่วมมือ 
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงชุมชนและสังคม 
 สอดคล้องกับแนวคิดของ Certo & Peter (1991, p. 17) ได้ให้นิยาม “ยุทธศาสตร์” ว่าหมายถึง 
วิธีการด าเนินงานท่ีมั่นใจได้ว่าจะน าไปสู่ความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ขององค์กร และนิยาม “การจดัการเชิงกล
ยุทธ์” ว่า หมายถึง กระบวนการทีต่่อเนื่องและมีการทบทวนกระบวนการเวียนไปเวียนมาตลอดเวลา เพื่อให้
องค์กรโดยรวมสามารถด ารงอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 
 1.3 ประเด็นการศึกษาแนวคิดและทัศนะเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนของ
ผู้บริหารระดับคณะวิชาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 ผลการศึกษาพบว่าการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนท่ีควรจะเป็นน้ัน ถือเป็นเรื่องที่ส าคั และเปน็
ทิศทางสู่ความส าเร็จอยา่งยั่งยืนในการบริหารจัดการเพื่อรักษาทรัพยากรบุคคลให้อยู่กับองค์กรอย่างยัง่ยืนใน
อนาคต  แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนท่ีเหมาะสมนั้นผู้น าดา้นการศึกษาควรด าเนินการดังนี ้
 1.3.1 สนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นทุกๆ ด้านพัฒนาด้าน
ร่างกาย จิตใจ สติปั  า ด้านความรู้ ทักษะ และประสิทธิภาพในการท างาน  
 1.3.2 น าความส าเรจ็มาสู่องค์กรเพราะความส าเร็จขององค์กรจะเปน็ตัวบ่งช้ีให้คนรักที่จะพัฒนาและ
สามารถรักษาบุคลากรให้เกดิความภาคภมูิที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จนั้น 
 1.3.3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยอ์ย่างยั่งยืน ควรเป็นนโยบายของผูน้ าหรือเป็นภารกิจหลักของ
องค์กรทุกระดับ 
 1.3.4 ความโปร่งใส ความชัดเจนในการประเมิน ความเที่ยงธรรมในการบริหารของผู้น า ความมีส่วน
ร่วมของบุคลากรเป็นปัจจัยของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 1.3.5 ความส าเร็จของบุคลากรในมิติทางด้านการเงิน การมีช่ือเสยีงในสังคม และสภาพแวดล้อม



ภายในองค์กรมีความส าค ัต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  สอดคล้องกับ เกียรติชัย วีระ าณนนท์ (2549, หน้า 17) กล่าวว่า “การพัฒนา” คือการเปลี่ยนแปลง
ไปสูส่ิ่งที่ดีตามเกณฑ์หรือเปา้ประสงค์ที่ได้ก าหนดคณุค่าไวเ้ป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แบบ
สร้างสรรค์  เป็นการสร้างความทนัสมัย เพื่อเพิ่มมาตรฐานการด ารงชีวิต เป็นความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงรูป
สภาพแวดล้อม โครงสรา้ง กระบวนการพฤติกรรมของระบบและปัจเจกบุคคล โดยมีแนวทางการพัฒนาขึ้นอยู่
กับค่านิยมของผู้ที่ก าหนดและสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามกาลเวลา และ Swanson (1995, p.126) ให้
ความหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ว่า “เป็นกระบวนการของการพัฒนาและการท าให้บุคลากรไดแ้สดง
ความเชี่ยวชา  (Expertise) โดยใช้การพัฒนาองค์กร การฝึกอบรมบุคคลและพัฒนาบุคคลโดยมีจุดมุง่หมาย
เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน” 
  2. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
  ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
  โดยสรุปภาพรวมของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ในการศึกษาสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามพบว่า ส่วนให ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 92.7 อายุจะอยู่ระหว่าง 46 - 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 
49.4 ระดับการศึกษาส่วนให ่อยูใ่นระดับปร ิ าเอก คิดเป็นร้อยละ 69.1 ส่วนให ่ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
ผู้บริหารระดับหัวหน้าสาขา คิดเปน็ร้อยละ 44.4 มีรายได้อยู่ระหว่าง 25,001 - 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
63.3 และผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อแนวคิดและทัศนะทกุด้าน ภาพรวมของภาวะผู้น าด้านการศึกษา
ในยุคโลกาภิวัตน์และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรอัจฉรยิะ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยา่งยั่งยืนมี
ค่าเฉลี่ย 4.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.23 แนวคิดและทัศนะที่เหน็ด้วยอยู่ในระดับมาก แตเ่มื่อแยกพิจารณา
รายด้านพบว่าแนวคดิและทัศนะ เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนเห็นด้วยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
เป็นอันดับแรก (มีค่าเฉลี่ย 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.32) รองลงมาคือ แนวคิดและทัศนะเกี่ยวกบั
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองคก์รอัจฉริยะ เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก (มีค่าเฉลี่ย 4.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.23) และแนวคิดและทัศนะ เกี่ยวกับภาวะผู้น าด้านการศึกษาในยคุโลกาภิวัตน์เป็นล าดับสุดท้าย (มคี่าเฉลี่ย 
4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.32) ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างได้ให้ความสนใจในประเด็นเกี่ยวกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยนืเป็นอันดับแรก รองลงมาคือเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร
อัจฉริยะ ในขณะที่ให้ความส าคั กับภาวะผู้น าด้านการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ เป็นล าดับสดุท้าย 
  การศึกษาแนวคิดและทัศนะเกี่ยวกบัภาวะผู้น าด้านการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ ของผู้บริหารระดับคณะ
วิชาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับการศึกษาแนวคดิและทัศนะทีเ่กี่ยวกับคณุลักษณะภาวะผู้น าด้านการศึกษาใน
ยุคโลกาภิวัตน ์ของผู้บรหิารระดับคณะวิชาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดย
ภาพรวมพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคดิเห็นอยู่ในระดับมากโดย (มีค่าเฉลีย่ 4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.32) ซึ่งประเด็นท่ีกลุ่มตัวอย่างมรีะดับความคิดเห็นอยู่ในระดับที่เหน็ด้วยมากที่สดุ คือผู้น าด้านการศกึษาในยุค
โลกาภิวตัน์ ควรสามารถใช้ความฉลาดทางสติปั  าเพื่อเรยีนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมยั เพือ่พัฒนา
ตนเองให้ทันต่อวิทยาการสมัยใหมท่ี่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและในการบริหารองค์กรระดับคณะวิชาของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลนั้น ผู้น าควรให้ความส าค ักับงานวิจัย งานวิชาการ งานบริการวิชาการสูส่ังคม
และงานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมควบคู่กับการมุ่งพัฒนาองค์กรสูค่วามเป็นสากลแล้วยังควรต้องมีความสามารถ 
ที่เป็นเลิศทางด้านการตดิต่อการประชาสัมพันธ์และด้านการสื่อสารที่สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น
ภาษาอังกฤษท่ีเป็นภาษาสากลเพือ่การประสาน งานหรือเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี ถือเป็นอันดับแรกท่ี        



(มีค่าเฉลีย่สูงสดุเป็นอันดับแรกคือ 4.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34) นั่นหมายถึงภาวะผู้น าด้านการศึกษาใน
ยุคโลกาภิวัตน์จะมีความส าค ัอยา่งยิ่งส าหรับผู้น าแห่งอนาคต คือตอ้งมีความสามารถหลายด้าน จึงจะน า
ความส าเร็จมาสู่องค์กรได้ ส่วนอันดับรองลงมานั้น คือในยุคโลกาภิวตัน์นั้นผู้น าดา้นการศึกษาขององค์กรสาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องสามารถตดิตามความก้าวหน้าของวทิยาการสมัยใหม่ และข้อมูลข่าวสารที่
ทันสมัย เพื่อถ่ายทอดต่อใหผู้้ร่วมงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจและดึงเอาการตอบสนองค าสั่งอย่างสรา้งสรรค์ เพื่อ
ปฏิบัติงานขององค์กรให้เสร็จสิ้นอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเปน็คนท่ีมีบุคลิกท่ีดูอบอุ่น แสดงออกถึงความ
เอื้ออาทร มีการแสดงความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจ และพร้อมที่จะแกไ้ขปั หาต่างๆ เป็นการช่วยให้ภาวะผู้น าด้าน
การศึกษา  มีประสิทธิผลสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหนว่ยงานอ่ืนได้ดี โดย (มีค่าเฉลี่ย 4.98       
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.18) ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ Graen & Uhl-Bien (1995, p. 219) ที่เห็นว่า
ผู้น าควรมีการสร้างความสัมพันธ์ทีด่ีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน แทนการเลือกปฏิบัตเิฉพาะเพียงบางคน  โดยท าให้
คนเหล่านั้นเกิดความรู้สึกว่าตนเปน็ส่วนหนึ่ง ด้วยการหลีกเลี่ยงการมีอคติ ล าเอยีงและขาดความยตุิธรรม     
ขจัดความรูส้ึกการเป็นคนนอกกลุม่ให้หมดไป ผู้น าจึงควรเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนร่วมกันและให้ครอบคลุม 
ทั่วทั้งองค์กร 
  การศึกษาแนวคิดและทัศนะเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรอัจฉริยะของผู้บริหาร
ระดับคณะวิชา สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมลู แนวคิดและทัศนะเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารจดัการองค์กรอัจฉริยะของ
ผู้บริหารระดับคณะวิชา สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยภาพรวมพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็ในระดับมาก โดย (มีค่าเฉลีย่ 4.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.23) และมี
ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีทัศนะอยูใ่นระดับที่เห็นด้วยมากท่ีสุด คือการให้ความส าคั ด้านการจดัอบรมสัมมนา
บุคลากรอยา่งดีเพื่อให้มีความรู้มีวสิัยทัศน์ และมีความเข้าใจในหลักการการประกันคณุภาพอย่างถูกตอ้ง จะช่วย
ให้สามารถท างานได้อย่างราบรื่นและสร้างบรรยากาศท่ีดภีายในองคก์ร เป็นประเด็นท่ีมีคา่เฉลีย่สูงสดุเป็นอันดับ
แรก คือ 4.99 ส่วนอันดับรองลงมาคือ ประเด็นเกี่ยวกับยุทธศาสตรท์ีส่ าคั ที่ผูบ้ริหารควรให้ความส าคั อย่าง
เร่งด่วน คือการมุ่งท่ีความเป็นเลิศด้านการเป็นผู้น าทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีระดับโลกผ่านการสนับสนุนให้
มีการค้นคว้าวิจยั (R&D) และเผยแพร่ข้อมูลใหม่ๆ  หรือ นวัตกรรมที ่คิดค้น สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ของประเทศ และควรมีความคิด วิเคราะห์เชิงระบบหรือมีกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถ  มีแนวทางการบริหารองค์กรอัจฉริยะที่มุ่งพัฒนาการท างานในลักษณะของทีมงาน (Team Work) 
มากกว่าการพัฒนารายบุคคล เพื่อธ ารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งมีค่าเฉลีย่ 
4.98  ซึ่งสอดคล้องกับ กฤษณ์ รุยาพร (2552, หน้า 42) กล่าวถึง อัจฉริยภาพและความพร้อมของบุคลากรผู้ร่วม
สร้างสรรคภ์าพแห่งความส าเร็จร่วมกันขององค์กร การพัฒนาทักษะหลักท่ีเป็น Core Competencies ของ
องค์กรจะเป็นส่วนสนับสนุนให้เกดิความส าเรจ็เร็วข้ึน 
  การศึกษาแนวคิดและทัศนะเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนของผู้บริหารระดับคณะ
วิชา สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูด้าน แนวคดิและทัศนะเกี่ยวกับการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน ภาพรวม
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมากทีสุ่ด โดย (มีคา่เฉลี่ย 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.32) 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลู พบว่า มีประเด็นท่ีกลุ่มตัวอย่างมีทัศนะอยู่ในระดับที่เห็นด้วยมากท่ีสุด คือ ผู้บริหารให้
ความส าคั ต่อแนวทาง การจัดสัมมนาโดยเชิ ผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มศักยภาพของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้สึกผูกพันและต้องการอยู่ร่วมปฏิบัติงานกับองค์กรตลอดไป เป็น



อันดับแรก (มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.08) ส่วนประเด็นที่เป็นอันดับรองลงมามี 2 ประเด็น 
โดยประเด็นแรกคือ มิติแห่งความส าเรจ็ทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการเงิน ด้านมีชื่อเสียงในสังคมดา้นการ
เชื่อมต่อกับสื่อมวลชนและผู้น าระดับสูงทางการเมือง และผู้บริหารองค์กรยุคใหม่ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่มี
ความส าคั ยิ่งในการพัฒนาองค์กรให้เจริ ได้อย่างก้าวกระโดดและสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างยั่งยืนเป็น
อันดับรอง (มีค่าเฉลีย่ 4.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.12)  และประเด็นที่สองคือการพัฒนาบคุลากรให้มีขีด
ความสามารถเพิ่มขึ้นทุกๆ ด้าน ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สติปั  า ความรู้และทักษะ และประสิทธิภาพในการ
ท างาน ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีเลิศด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน ของผู้บริหารระดบัคณะวิชาสาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มคี่าเฉลี่ย 4.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.12 ) สอดคล้องกับแนวความคิดของ 
คะนึงนิจ อนุโรจน ์(2551, หน้า 113) กล่าวว่า “ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น จ าเป็นต้องพัฒนาอย่างเป็น
ระบบควบคู่กันไปท้ังด้านพฤติกรรม จิตใจและปั  า (พัฒนาทั้งศีล สมาธิและปั  า) และสิ่งที่เป็นหัวใจส าคั 
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คอืการพัฒนานั้นต้องเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน”     
         จากผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณดังกล่าวข้างต้น ผูว้ิจัยได้น าลักษณะดังกลา่วมา
ผสมผสานกันแล้ว ท าให้มองเห็นภาพรวมของ “ภาวะผู้น าด้านการศกึษาในยุคโลกาภิวัตน์และยุทธศาสตร์การ
บริหารจดัการองค์กรอัจฉริยะ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนของผู้บริหารระดับคณะวิชา สาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” ทั้งที่ผ่านมาในอดีต ปัจจุบันและท าให้มองเห็น
ภาพในอนาคต ซึ่งพบว่า คุณลักษณะของภาวะผู้น าด้านการศึกษาทีผ่่านมาในอดตีและปจัจุบัน มลีักษณะที่เป็น
แบบ “ผู้บริหารเชิงวิชาการที่ใช้ตนเองเป็นศูนย์กลาง” (The Self-centered Academic Administrators) ส่วน
ในอนาคตคุณลักษณะของภาวะผูน้ าด้านการศึกษาจะต้องปรับเปลีย่นไปสู่ “ผู้รังสรรค์ที่เปีย่มส านึกสงูล้ าด้าน
ทรัพยากรมนุษย”์ (The Highly Human Capital Conscious Creators)”ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดของ
ความหมายเชิงเปรียบเทียบได้ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



The Self – Centered Academic 
Administrators 

The Highly Human Capital  
Conscious Creators 

T Transference  
เป็นผู้น าท่ีมาจากการโยกย้ายแต่งตั้งเข้าสู่อ านาจ 

T Talent     
เป็นผู้น าท่ีมาจากวีธีสรรหาด้วยการ แสดง
ความสามารถในเชิงบริหาร 

H Head   
มีความเป็นหัวหน้าซึ่งอาจไม่ใช่ผู้น า 

H Heroism    
มีความกล้าหา ที่จะเป็นผู้น าองค์กร 

E Eagerness     
ความอยากได้มาซึ่งอ านาจ 

E  Eligibility   
มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 

S Self assertiveness  
ยึดมั่นในความคิดของตนเองในการบริหาร 

H  Harmonious Relationship                                                
สามารถน าองค์กรให้เกิดความสามัคคีกลมเกลยีว 

E Egocentric     
เห็นตัวเองมีความส าคั  

I  Influence   
ใช้เทคนิคการโน้มน้าวและ จูงใจ 

L Leader     
เป็นผู้น าซึ่งอาจไม่มีภาวะผู้น า 

G Good governance  
บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล 

F Frantic changing    
ตื่นตระหนกกับสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง 

H  High ethical Standard  
มีมาตรฐานด้านจริยธรรมสูงในการบริหารงาน 

C Creative Destruction   
ผู้น าท่ีขาดความรู้และทักษะเชิงบรหิาร           
อาจเป็นการท าลายองค์กรอย่างสร้างสรรค ์

L  Leadership  
 มีภาวะผู้น า และ มคีวามสามรถในการเป็นผู้น า 

E Elusive  
การหลีกเลี่ยงเหตุการณ์เผชิ หน้า 

Y Yearning    
มีความปารถนาอย่างยิ่งถึงความส าเร็จของงาน  

N Narcissism     
ภาวะหลงตัวเองจะท าให้ขาดประสิทธิภาพในการ
บริหาร 

H  High technology     
มีความสามารถที่จะก้าวทันเทคโนโลยีช้ันสูงที่
ทันสมัยในยุคโลกาภิวัตน์ 

T Transcendentalism    
ใช้หลักการเรยีนรู ้
ด้วยตนเองแทนการหาองค์ความรูจ้ากผู้อื่น                                            

U Unity               
ความเป็นเอกภาพขององค์กร Universality     
น าองค์กรสู่สากล 

E Embarrassment   
ความล าบากใจที่จะต้องน าองค์กร ท าให้ขาดความ
มั่นใจท่ีจะบริหาร 
 
 
 
 
 

M Mightiness     
มีบทบาทความเป็นผู้น าท่ีทรงพลังและเข้มแข็ง 
 
 
 
 
 
 
 



The Self – Centered Academic 
Administrators 
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R Resistance       
อาจเกิดการต่อต้านจากผู้ร่วมงานท าให้การ
บริหารงานเพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จขององค์กรเกิดความ
ล่าช้า 

A Abilities & skills   
มีความสามารถที่หลากหลาย และสามารถน า
ทักษะในเชิงบริหารมาประยุกต์ใช้ 

E Enjoyment    
ความเพลดิเพลินในต าแหน่งหน้าที่ท่ีได้รับ 

N Network of partnership          
การมีเครือข่ายพันธมิตรเพื่อสร้างความร่วมมือ 

D Disapprove   
ขาดการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบั ชา 

C Competency        
การเพิ่มขีดความสามารถให้บุคคลากรเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

A Adhere to Advancement 
ติดยึดกับการเลื่อนต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

A Aspect of the problem  
มีความสามารถในการมองทุกแง่มุมของปั หาที่
เผชิ  

C Concealment   
การปิดบัง ไม่เปิดเผยข้อมูล 
มักเกิดความแคลงใจจากผู้ร่วมงาน 

P Properties  Management   
การบริหารสินทรัพย์เพื่อให้เกิดรายได้ 

A Autocratic Leadership    
การใช้อ านาจในการน าองค์กรเพื่อให้เกิดความ
เด็ดขาด 

I Instructor  
ท าหน้าที่ผู้สอนทักษะและแนวทางการท างานท่ี
ถูกต้องกับบุคลากร 

D Different graduated                                             
การที่ผู้น าจบการศึกษาที่แตกต่างหลากหลายสาขา
จะเป็นอุปสรรค์ในการ 
บริหารองค์กรที่จดัการศึกษาวิชาชีพ 

T Target          
มีเป้าหมายสู่ความส าเร็จที่ชัดเจน 
Trustworthiness      
สามารถสรา้งความไว้วางใจต่อผู้ใต้ บังคับบั ชา 
Transparency ยึดหลักความโปร่งใส 

E Exploitation  
การหาประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง 

A Anticipate    
ความสามารถคาดการณ์อนาคต 

M Machination             
การใช้เล่ห์ เพทุบาย เพื่อการบริหารหรือการน าพา
องค์กร 

L Languages ability    
มีความสามารถทางด้านภาษาอื่น   
เช่น ภาษาอังกฤษท่ีเป็นภาษาสากล 

I Ignorance  
การขาดความรู้ที่จะน าพาองค์กร 

C Collaboration        
มีความสามารถในการ สรา้งความร่วมมือในการ
ท างาน  
Chief executive  
ยึดหลักนโยบายเป็นส าคั  
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C Commander     
ท าตัวเป็นผู้บังคับบั ชา 

O Optimism            
การมองโลกในแง่ดีเสมอ 

A Anxiety            
ความวิตกกังวลในท างาน 

N Negotiation         
ความสามารถในการเจรจา 

D Dedicated    
การอุทิศตนให้ผู้บังคับบ ัชา  

S Support ( Research & Development) 
สนับสนุนวิชาการด้านงานวิจัยและพัฒนา 

M Monopoly  
ใช้ระบบแบบผูกขาดในการบริหารงาน 

C Change Management   
สามารถบริหารงานไดด้ีในทุกสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง 

I   Intemperance  
การที่ผู้น าท าตามใจตัวเองมากเกินจะท าให ้  
 เกิดปั หาในการบริหารองค์กร       

I Information Technology Management 
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร  
Innovation     
สามารถผลิตบณัฑิตนักนวตักรรม 

N Nepotism        
ระบบเล่นพรรค เล่นพวก 

O Organization of Excellence 
มุ่งพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

I Ineligible to Leader  
ขาดคุณสมบัติที่จะเป็นผู้น า 

U Unison                
น าพาไปในทิศทางเดียวกัน 

S Stability  
การรักษาความมั่นคงในต าแหน่ง 

S Sustainable development                          
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ียั่งยนื  

T Team spirit    
การบริหารเป็นกลุ่มเล็กๆ  
ที่สมาชิกกลุ่มมีความจงรักภักดี 

C Compelling Vision   
การมีวิสยัทัศน์ท่ีทรงพลัง เพื่อความส าเร็จของ
องค์กร 

R Regulation          
การยึดกฎระเบียบ 
อย่างเคร่งครัดในการบริหาร 

R Responsibility        
มีความรับผิดชอบ 
Representation       
ท าตัวเป็นตัวแทนองค์กร 

A Adjudicator      
การท าตัวเป็นผู้ตัดสินผู้อื่น 

E Equitableness   
ยึดหลักความยุติธรรมเป็นส าคั  

T Trainee   
ผู้บริหารฝึกหดั (เสมือนเป็นคนท่ีขาดความมั่นใจใน
เชิงบริหารจัดการ)  

A Academic  freedom       
การบริหารงานวิชาการ   
มุ่งเน้นให้มีความเป็นอิสระทางวิชาการ 

O Oppose     
การบริหารแบบวางเฉย  
เพื่อหลีกเลี่ยงการขัดแย้ง 

T Thoughtfulness   
ยึดแนวทางการพิจารณาไตรต่รอง  
ให้รอบครอบในการบริหารจดัการ 
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R Reach for the moon   
บริหารด้วยความพยายาม 
ที่จะท าสิ่งท่ีเป็นไปไมไ่ด ้

O Open- minded  
เปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นทุกประเด็นรวมถึง
ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 

S Self assertiveness  
ใช้ตัวเองเป็นหลักในการคิด  
และการท าสิ่งใดๆ 

R Rule of  Law    
ยึดหลักนติิธรรมเป็นแนวทาง 
ในการบริหาร 

  S Strategy     
น าหลักยุทธศาสตรม์าใช้ในการบรหิาร 

 

ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
     จากการศึกษาวิจัย “ภาวะผู้น าด้านการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
องค์กรอัจฉริยะ เพื่อการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนของผู้บรหิารระดับคณะวิชา สายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” ในครั้งนี้ ผู้วิจยัขอน าเสนอข้อเสนอแนะเชิงบูรณาการ ดังนี้ 
     1. ผลจากงานวิจยัท าให้เห็นว่า การเป็นผู้น าองค์กรทางการศึกษามีความส าคั และมีปจัจัยที่
เกี่ยวข้องกับบทบาทการเป็นผู้น าอย่างมากหรืออาจกลา่วได้ว่า “การศึกษา” เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนเพื่อ
การพัฒนาประเทศท่ีส าค ัยิ่งเมื่อเทียบกับองค์กรอื่นๆ เพราะฉะนั้นผู้ที่มารับผิดชอบในส่วนใดกต็ามทีเ่กี่ยวข้อง
กับส่วนงานด้านบริหารการศึกษาจะต้องตระหนักและให้ความส าค ักับบทบาทและหนา้ที่ด้วยความรับผิดชอบ
อยา่งสูง การศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าดา้นการศึกษาในยุคโลกาภิวตัน์และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร
อัจฉริยะ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนของผู้บรหิารระดับคณะวิชา สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล” เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านัน้ท่ีจะน าไปเป็นแนวทางในการบริหารการศึกษา
ในอนาคต 
     2. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรอัจฉริยะ เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการเท่าน้ัน 
ยุทธศาสตร์ที่ส าค ัอยู่ที่ผู้บริหารจะเลือกใช้เครื่องมือใดให้เหมาะสมกับสภาพองค์กรและเหตุการณ์ในขณะนั้นๆ 
แต่ที่ส าคั คือยุทธศาสตรต์้องถูกด าเนินการโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร ภายในองค์กรนั้นๆ จึงจะถือได้ว่า
เป็นเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพ 
     3. แนวทางที่ส าคั ซึ่งผู้บริหารควรน าไปถือปฏบิัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรให้
เกิดความส าเร็จบรรลเุป้าหมายคือการพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นทุกๆ ด้าน ท้ังด้านรา่งกาย 
จิตใจ สติป ั า ความรู้ ทักษะ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีเลิศด้าน “การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยนื” 
     4. ผู้บริหารทุกระดับต้องมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเพือ่เพิ่มขีดความสามารถทุกๆ ด้าน 
ด้านความรูค้วามสามรถ ด้านทักษะและประสบการณ ์ด้านภาษา ด้านการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี ให้ก้าวทัน
ต่อวิทยาการสมัยใหม่ที่ก าลังเปลีย่นแปลงตามกระแสโลกซึ่งเป็นการปรับตัวเข้าการเป็นผู้น าสูยุ่คโลกาภิวัตน์ได้
อย่างสมบูรณ ์
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