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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นาแห่งอนาคตและการใช้วิธีวิทยาคิวในการ
พัฒนารูปแบบภาวะผู้นาแห่งอนาคตสาหรับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชน โดยวิธีวิทยาคิว และเพื่อ
ประเมิ นความเหมาะสมของรูปแบบภาวะผู้นาแห่ง อนาคต สาหรับ ผู้บริหารมหาวิท ยาลัยเอกชนที่
พัฒนาขึ้น โดยการประเมินเชิงสารวจ
ผลการวิจัยสรุป พบว่า
1. รูปแบบภาวะผู้นาแห่งอนาคต สาหรับการใช้วิธีวิทยาคิวในการพัฒ นารูปแบบภาวะผู้นา
แห่งอนาคตสาหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 1) การบริหารตาม
หลั ก การอุ ด มศึ ก ษา 2) การบริ ห ารตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลและการปฎิ บั ติ ต ามหลั ก คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรม 3) ด้านวิสัยทัศน์
2. การประเมินรูปแบบภาวะผู้นาแห่งอนาคต สาหรับการใช้วิธีวิทยาคิวในการพัฒนารูปแบบ
ภาวะผู้ น าแห่ ง อนาคตส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย เอกชน ตามความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห ารใน
มหาวิ ท ยาลั ย เอกชน พบว่ า มี ค วามเห็ น ด้ ว ยกั บ รู ป แบบภาวะผู้ น าแห่ ง อนาคตส าหรั บ อธิก ารบดี
มหาวิทยาลัยเอกชนในระดับมากที่สุด 2 องค์ประกอบคือองค์ประกอบที่ 1 และ 2 ส่วนองค์ประกอบที่
3 มีความเห็นด้วยในระดับมาก
คาสาคัญ: รูปแบบภาวะผู้นา; ภาวะผู้นาแห่งอนาคต; ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชน
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Abstract
The purposes of this research were to find 1) The Future Leadership for
Executive University president by Q methodology 2) And for assess the suitability of
Future Leadership Model for Executive University President by linear assessment
survey.
The research findings revealed as follow:
1. Future Leadership Model for Executive University President composes 3 an
elements. 1) Higher Education Management. 2) Good governance, Virtue and Morality.
3) Vision.
2. Future Leadership Model for Executive University President were at highest
level in element 1 and 2, and at the high level in element 3.
Keywords: Leadership Model; Future Leadership; Executive University President
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปัจจุบัน นี้โลกมีก ารเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านอย่างรวดเร็ว ซึ่ง ทาให้เกิดการปรับเปลี่ย น
ภาวะผู้นาตามไปด้วยเพื่อให้การนาพาองค์การไปสู่เป้าหมายได้สาเร็จ กระบวนทัศน์ในการมองภาวะ
ผู้นาในลักษณะบุคคลและกระบวนการยังไม่พอในการพัฒนาผู้นาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง อะโวลิโอ
(Avolio, 1999: X) เห็นว่า ภาวะผู้นานั้นมีลักษณะที่เป็นระบบ (System) ถึง จะมีภาวะผู้นาที่กว้าง
และลึกพอในการพัฒนาผู้นาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งภาวะผู้นาแบบนี้คือ ภาวะผู้นา
แห่งอนาคต (Future Leadership) เป็นการศึกษาภาวะผู้นาในเชิงระบบ ต้องมีปัจจัยนาเข้า (Input)
หมายถึง ตัวบุคคล จังหวะเวลา และทรัพยากร ต้องมีกระบวนการ (Process) หมายถึงการที่บุคคล
และทรัพ ยากรมาปะทะสังสรรค์กั นในจัง หวะเวลาต่างๆ และผลลัพธ์ (Outcome) หมายถึงระดั บ
แรงจูงใจและการปฏิบัติงานของผู้ตามที่จะนาพาองค์การไปสู่ความสาเร็จ เป้าหมายสูงสุดของผู้นาแบบ
นี้คือ การทาให้องค์การเกิดพลังที่มีชีวิตชีวา และพลังผนึก ซึ่งถือเป็นการใช้ระบบภาวะผู้นาได้อย่าง
เต็มศักยภาพ
แนวความคิดของภาวะผู้นาแห่งอนาคต เชื่อว่า ภาวะผู้นาสามารถพัฒนาได้ และการที่จะ
พัฒนาภาวะผู้นาแห่งอนาคต ได้นั้น ต้องนาความคิดภาวะผู้นาเชิงคุณลักษณะ ทฤษฎีภาวะผู้นาเชิง
พฤติกรรม ทฤษฎีภาวะผู้นาเชิงสถานการณ์ และทฤษฎีภาวะผู้นาเชิงบูรณาการ ซึ่งประกอบด้วยภาวะ
ผู้นาเชิงศรัทธาบารมี ภาวะผู้นาแบบแลกเปลี่ยนและภาวะผู้นาแบบเปลี่ยนแปลงมาผสมผสานกันและ
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เมอร์เรย์ (Murray, 2000: Unpaged) กล่าวว่า การมีภาวะผู้นาแบบแลกเปลี่ยนเพียงอย่างเดียวไม่
สามารถจะพัฒนาไปสู่ภาวะผู้นาแห่งอนาคตได้
เมื่อ ประเมิ นจากภาพการบริห ารงานของผู้ นาที่ พ บในบริบ ทของประเทศไทยพบว่า ผู้ น า
ประเทศเกือ บทุ กระดับ ใช้ ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ย นในการบริห ารงานเพีย งอย่างเดียว ใช้ระบบ
บริหารงานแบบแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่างผู้นากับผู้ตามและผู้นากับผู้นา ผู้นาที่มี
ภาวะผู้นาดังกล่าวนี้มีอยู่จานวนมากในทุกระดับของสังคมไทยทั้งภาครัฐและเอกชน (ประทีป บินชัย,
2546: 2-3) ส่ ว นภาวะผู้ น าแบบเปลี่ ย นแปลงนั้ น เป็ น ผู้ น าที่ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ผลประโยชน์ แ ละ
สถานภาพขององค์ ก ารเป็ น ล าดั บ แรก ผู้ น าที่ มี ภ าวะผู้ น าแบบนี้ ยั ง พบได้ น้ อ ยในสั ง คมไทย
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2555: คานา) อย่างไรก็ตามการที่จะพัฒนาผู้นาไปสู่ภาวะผู้นาแห่งอนาคตได้
นั้น การบริหารงานโดยใช้ภาวะผู้นาแบบแลกเปลี่ยนอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ ต้องใช้ภาวะผู้นาแบบ
เปลี่ยนแปลงด้วย (Bass, 1985: 126)
บริบททางการศึกษาไทยได้ปรับเปลี่ยนไป แต่ผู้นาทางการศึกษาไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่มี
การพัฒนาปรับเปลี่ยนภาวะผู้นาของตนเองก็จะทาให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน
การศึกษาไม่เกิดขึ้น การพัฒนาภาวะผู้นาแห่งอนาคต จึงมีความจาเป็นและเหมาะสมสาหรับผู้บริหาร
การศึกษาอย่างยิ่ง ซึ่งเบนนิส (Bennis, 2003) กล่าวว่า ความอยู่รอดขององค์การท่ามกลางโลกแห่ง
การเปลี่ยนแปลงนี้มีอยู่สองประการคือ ศักยภาพขององค์การในการสร้างทุนทางปัญ ญา และภาวะ
ผู้นาขององค์การที่จะเข้าใจและสามารถใช้ศักยภาพของทุนทางปัญญานั้น สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2548:
215-216) กล่าวว่า ในยุคศตวรรษที่ 21 เมื่อองค์การทั้งหลายต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
และมีปัญหาที่ท้าทายใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย บทบาทของผู้นาจึงทวีความซับซ้อนและเพิ่มความสาคัญ
ยิ่งขึ้น ผู้นาแห่งอนาคตไม่เพียงแต่มีคุณลักษณะที่เคยประสบความสาเร็จแต่ต้องมีทักษะและสมรรถนะ
ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น
มหาวิ ท ยาลั ย เอกชน เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 เป็นสถานศึกษาและวิจัย
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ในการให้ ก ารศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ท าการสอน ท าการวิ จั ย
ให้ บ ริก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คม และท านุ บ ารุง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมของชาติ (มาตรา 8) โดยมี
อธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงาน (มาตรา 39) และควบคุมดูแลกิจการของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกาหนด ระเบียบ และข้อบังคับของสถาบัน เป็น
ต้น (มาตรา 43)
ภาวะผู้นานั้นมีความสาคัญต่อทุกๆองค์การ แม้โลกจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่การ
วิจัยด้านคุณลักษณะภาวะผู้นายังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดมาและเป็นสิ่งที่พัฒนาขึ้นได้ตามแนวคิด
ของผู้ บ ริ ห ารและตามศั ก ยภาพของแต่ ล ะบุ ค คล ซึ่ ง ในการพั ฒ นาภาวะผู้ น านั้ น จ าเป็ น ต้ อ งให้
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ความสาคั ญ กั บ วัฒ นธรรมองค์ ก ารของแต่ ล ะสั ง คม การบริห ารสู่ค วามสาเร็จ มี ค วามจาเป็ น ต้ อ ง
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ด้านภาวะผู้นา มาสู่แนวคิดภาวะผู้นาใหม่ซึ่งมุ่งเน้นผู้นาที่มีมุมมองกว้างไกล
ระดับ สากล มีความสามารถยืดหยุ่น เพื่อรองรับ ความท้ าทายต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนั้ น
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอกชนซึ่งเป็นผู้นาสูงสุดในการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนจึงเป็นบุคคลที่สาคัญ
ที่สุดที่ต้องใช้ภาวะผู้นาของตนเอง ในการนามหาวิทยาลัยเอกชนไปสู่ผลสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
จากความสาคัญ ดั งกล่าวผู้ วิจัยจึง มีความสนใจและได้ ศึกษาเอกสารต่างๆที่ เกี่ยวข้อ งกั บ
แนวคิ ด และทฤษฎี ข องภาวะผู้ น าแห่ ง อนาคต เพื่ อ ส ารวจภาวะผู้ น าแห่ ง อนาคตของอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยเอกชนและนาข้อเท็จจริง ที่ได้มาใช้ในการกาหนดรูปแบบในการใช้วิธีวิทยาคิวในการ
พัฒนารูปแบบภาวะผู้ นาแห่งอนาคตสาหรับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชน เพื่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารงานทางการศึกษาเอกชนของชาติต่อไป ซึ่งมีคาถามการวิจัยคือ รูปแบบ
ภาวะผู้นาแห่งอนาคตสาหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนควรเป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการใช้วิธีวิทยาคิวในการพัฒนารูปแบบภาวะผู้นาแห่งอนาคตสาหรับ ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเอกชน
2. เพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการใช้วิธีวิทยาคิวในการพัฒนารูปแบบภาวะผู้นา
แห่งอนาคตสาหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนที่พัฒนาขึ้น
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้มุ้งศึกษาการใช้วิธีวิทยาคิวในการพัฒนารูปแบบภาวะ
ผู้นาแห่งอนาคตส าหรับ ผู้บ ริหารมหาวิทยาลัยเอกชน คือ 1) ผลการสร้างรูป แบบภาวะผู้น าแห่ ง
อนาคตสาหรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเอกชน 2) ผลการจัดองค์ประกอบรูปแบบภาวะผู้นาแห่งอนาคต
สาหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนและ 3) สรุปผลการพัฒนารูปแบบภาวะผู้นาแห่งอนาคตสาหรับ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชน
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากร คือ ผู้บริหารในมหาวิทยาลัยเอกชน 32 แห่งจานวน 2,899 คน จาก 4 กลุ่ม
ประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชน จานวน 32 คน ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยเอกชน
จานวน 32 คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จานวน 120 คน และ ผู้บริหาร
ในมหาวิ ท ยาลัย เอกชนระดั บ ต่ ากว่ าอธิ ก ารบดี จ นถึ ง ระดั บ หั ว หน้ า สาขาวิ ช า จานวน 2,693 คน
(สานักงานอุดมศึกษา, 2562)

วารสารวิชาการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
221
2.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางของเครจซี่และมอร์
แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างถึงใน บุญ ชม ศรีสะอาด, 2553: 43)ทั้งหมดจานวน 336 คน
จากการเปิดตารางของเครจซี่และมอร์แกน คือ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอกชนจานวน 5 คน ผู้รับ
ใบอนุญาตจานวน 5 คน กรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกจานวน 15 คนและ
ผู้บริหารในมหาวิทยาลัยเอกชนระดับต่ากว่าอธิการบดีจนถึงระดับหัวหน้าสาขาวิชา จานวน 311 คน
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ผู้บริหารในมหาวิทยาลัยเอกชน
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การศึกษาครั้ง นี้มุ้งศึกษาการใช้วิธีวิทยาคิวในการพั ฒ นารูปแบบ
ภาวะผู้นาแห่งอนาคตสาหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชน คือ 1) ผลการสร้างรูปแบบภาวะผู้นาแห่ง
อนาคตสาหรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเอกชน 2) ผลการจัดองค์ประกอบรูปแบบภาวะผู้นาแห่งอนาคต
สาหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนและ 3) สรุปผลการพัฒนารูปแบบภาวะผู้นาแห่งอนาคตสาหรับ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชน
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สมมติฐานของการวิจัย
ความสามารถในการเป็น ผู้นาในยุคโลกาภิ วัตน์ เพื่อประสิท ธิภ าพและประสิทธิผลในการ
บริหารงานทางการศึกษาเอกชนของชาติต่อไป ซึ่งมีคาถามการวิจัย ดังนี้คือ
1. รูปแบบภาวะผู้นาแห่งอนาคตสาหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนควรเป็นอย่างไร
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2. รูป แบบภาวะผู้นาแห่งอนาคตสาหรับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนที่พัฒ นาขึ้นมีความ
เหมาะสมเพียงใด

ประโยชน์ที่จะได้รับ
ผลการวิจัยในครั้งนี้จะทาให้ได้รูปแบบภาวะผู้นาแห่งอนาคตสาหรับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เอกชน ซึ่งสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ดังนี้
1. ประโยชน์เชิงวิชาการ
1.1 ได้รูปแบบภาวะผู้นาแห่งอนาคตสาหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชน
1.2 สามารถนารูปแบบภาวะผู้นาแห่งอนาคตสาหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนไป
ประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาอื่นๆตามความเหมาะสม
2. ประโยชน์ในการนาไปประยุกต์ใช้
2.1 สามารถใช้ผลของการวิจัยนี้ เป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นา ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเอกชน เพื่อให้มีภาวะผู้นาแห่งอนาคตและนาไปสู่การบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์
2.2 สามารถใช้ผลของการวิจัยนี้เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาอื่นๆ
เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นาแห่งอนาคตและเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของต้นสังกัดระดับสูงต่อไป

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
1. การสร้ า งแบบสั ม ภาษณ์ ผู้ วิ จั ย น าข้ อ มู ล จากการศึ ก ษาเอกสาร ต ารา บทความและ
งานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นาและภาวะผู้นาแห่งอนาคต มาสร้างแบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นแบบ
ปลายเปิด เพื่อใช้เป็นแนวในการสัมภาษณ์ (Interview Guide)
2 เครื่องบันทึกเสียง คือ โทรศัพท์มือถือที่สามารถบันทึกเสียงและถ่ายทาภาพที่เคลื่อนไหว
ได้
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนการสัมภาษณ์ โดยเป็นการมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interview) มีรายละเอียดขั้นตอนในการสัมภาษณ์ดังนี้ (สุภางค์ จันทวานิช , 2547: 76-77,
82-84)
3.1 การเตรียมการสัมภาษณ์
3.1.1 ต้องทาการนัดหมายผู้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องเวลาและสถานที่
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3.1.2 เตรียมแนวทางสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า
3.1.3 กาหนดเวลาในการสัมภาษณ์ให้เหมาะสม
3.1.4 ซักซ้อมการสัมภาษณ์และเตรียมอุปกรณ์การบันทึกข้อมูล
3.2 ขั้นเริ่มการสัมภาษณ์
3.2.1 แนะนาตัว บอกจุด มุ่ง หมายของการสัมภาษณ์ ให้ผู้ถู กสัมภาษณ์ เข้าใจและสร้าง
ความคุ้นเคย
3.2.2 ขออนุญาตทาการบันทึกเสียงและภาพถ่าย
3.3 ขั้นการสัมภาษณ์
3.3.1 ใช้แนวทางคาถามที่เตรียมไว้ล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ ป้อนคาถามให้เหมาะสมกับ
จังหวะของผู้ตอบ
3.3.2 การดาเนินการสัมภาษณ์ใช้กริยาสุภาพเรียบร้อย ยิ้มแย้มแจ่มใส ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
ชัดเจน
3.3.3 การบั น ทึ ก ค าตอบควรท าอย่ างรวดเร็ วในแบบสั ม ภาษณ์ ถ้ าไม่ เข้ า ใจค าตอบขอ
อนุญาตถามเพื่อให้เข้าใจ ถูกต้อง และชัดเจน บันทึกข้อมูลตามความเป็นจริงและจดเฉพาะใจความ
สาคัญ
3.3.4 ขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์เมื่อจบการสัมภาษIณ์
3.4 ขั้นปรับปรุงบันทึกข้อมูลและสิ้นสุดการสัมภาษณ์ฃ
3.4.1 รีบทาบันทึกการสัมภาษณ์ให้สมบูรณ์หลังจากการสัมภาษณ์เสร็จสิ้นในทันทีโดยเปิด
เครื่องบันทึกเสียงเพื่อนาข้อมูลจากแบบบันทึกข้อมูลที่ได้ มาทบทวน ปรับปรุง
3.4.2 รวบรวมข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่ได้จากการสัมภาษณ์แนบไว้กับบันทึกการ
สัมภาษณ์ด้วย
ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมี 2 ตอนคือ
ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ
ตาแหน่งทางการบริหารและระยะเวลาการดารงตาแหน่ง เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด (Closed
Form) ที่มีคาตอบให้ผู้ตอบกาเครื่องหมายถูก (√) ลงหน้าข้อความ
ตอนที่ 2 รู ป แบบภาวะผู้ น าแห่ ง อนาคตส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลัย เอกชน สอบถาม
เกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบภาวะผู้นาแห่งอนาคตสาหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชน จานวน
3ด้านประกอบด้วย 1) ผลการสร้างรูปแบบภาวะผู้น าแห่ง อนาคตสาหรับ อธิการบดีมหาวิทยาลั ย
เอกชน 2) ผลการจัดองค์ประกอบรูปแบบภาวะผู้นาแห่งอนาคตสาหรับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชน
และ 3) สรุปผลการพัฒนารูปแบบภาวะผู้นาแห่งอนาคตสาหรับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชน เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีค่าความเชื่อมั่น (Cronbach’s Alpha)
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0.94 ให้ผู้ตอบเลือกตอบตามระดับความคิดเห็นของตน ซึ่งมี 5 ระดับคือ มีความเหมาะสมในระดับ
มากที่ สุ ด มาก ปานกลาง น้ อ ยและน้ อ ยที่ สุ ด โดยมี เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนเป็ น 5, 4, 3, 2, 1
ตามลาดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 82-84)
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึงรูปแบบภาวะผู้นาแห่งอนาคตมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึงรูปแบบภาวะผู้นาแห่งอนาคตมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึงรูปแบบภาวะผู้นาแห่งอนาคตมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึงรูปแบบภาวะผู้นาแห่งอนาคตมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึงรูปแบบภาวะผู้นาแห่งอนาคตมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
น้อยที่สุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากผู้ บ ริ ห ารในมหาวิ ท ยาลั ย เอกชนซึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น 4 กลุ่ ม
จานวน 340 คน ผู้วิจัยได้เดินทางไปส่งแบบสอบถามเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยขอรับแบบสอบถาม
กลั บ เลยหรื อ นั ด วั น ไปรั บ แบบสอบถามคื น ในระยะเวลาประมาณ 4 สั ป ดาห์ เช่ น กั น ซึ่ ง ได้ รั บ
แบบสอบถามกลับคืนและมีความสมบูรณ์จานวน 302 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 88.82
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัย ได้นาข้อมูลจากการเก็บรวบรวมมาทาการวิเคราะห์และการ
ตีความ เป็นการนาผลของการจัดลาดับความคิดเห็นแต่ละข้อมาวิเคราะห์และตีความปัจจัยคิว (Q
Factor Analysis) โดยใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป (PQ Method 2.35) ซึ่ ง เป็ น โปรแกรมที่ ใช้ ใ นการ
วิ เ คราะห์ ต ามวิ ธี วิ ท ยาคิ ว ผลที่ ไ ด้ จ ากการวิ เคราะห์ แ สดงให้ เห็ น มุ ม มองร่ ว มกั น (Common
Viewpoint) ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 กลุ่มที่ทาให้สามารถกาหนดกลุ่มลักษณะหรือปัจจัยของภาวะผู้นา
แห่งอนาคตได้อย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์มี 5 หัวข้อ ได้แก่
1. ความคิดเห็นต่อการเลือกข้อความที่เห็นด้วยมากที่สุด วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
2. ความคิดเห็นต่อการเลือกข้อความที่เห็นด้วยน้อยที่สุด วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
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3. การวิเคราะห์ ค วามคิ ดเห็ น เชิ ง ปริม าณเกี่ย วกั บ รูป แบบภาวะผู้ น าแห่ ง อนาคตสาหรั บ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอกชน วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม PQ-Method
4. การจัดอันดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อรูปแบบภาวะผู้นาแห่งอนาคตสาหรับผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเอกชน วิเคราะห์โดยใช้วิธีการองค์ประกอบหลักและการหมุนแกนแบบแวริแมกซ์
5. การจัดองค์ประกอบโดยใช้คะแนนมาตรฐานและการตั้งชื่อองค์ประกอบ วิเคราะห์และ
พิจารณาการจัดวางองค์ประกอบจากคะแนนความคิดเห็นที่มากที่สุดของแต่ละข้อความและวิเคราะห์
คะแนนมาตรฐานของแต่ละข้อความ
สถิติที่ใชในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่
1.1 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้ อ ค าถามกั บ นิ ย ามศั พ ท์ เฉพาะ (IOC : Index of consistency,บุ ญ ชม ศรี ส ะอาด, 2545 : 63)
1.2 อานาจจาแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย
ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item total correlation,บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 99 109)
1.3 ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามทั้ ง ฉบั บ โดยหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (Alpha
coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach,บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 99)
2. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 104 - 105)
2.1 ค่าความถี่ (Frequency)
2.2 ค่าร้อยละ (Percentage)
2.3 ค่าเฉลี่ย (Mean)
2.4 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 115, 118)
4 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติบรรยาย Descriptive
Statistics) โดยการแจกแจงค่าความถี่และค่าร้อยละ
5 โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับการวิเคราะห์การ
ประเมินความเหมาะสมของภาวะผู้นาตามรูปแบบภาวะผู้นาแห่งอนาคตสาหรับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เอกชน
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สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่องการใช้วิธีวิทยาคิวในการพัฒนารูปแบบภาวะผู้นาแห่งอนาคตสาหรับ ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเอกชน ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยออกเป็น 2 ระยะคือ
ระยะที่ 1 ภาวะผู้น าแห่ งอนาคตสาหรับ ผู้บ ริหารมหาวิทยาลัยเอกชน จากการสั มภาษณ์
นักวิชาการทางการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นาแห่งอนาคตมีอยู่ 81 ข้อความ และการพัฒนารูปแบบภาวะ
ผู้นาแห่งอนาคตสาหรับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนจากการใช้วิธีวิทยาคิวพบว่า รูปแบบภาวะผู้นา
แห่ ง อนาคตมี อ ยู่ 73 ข้ อ ความซึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น 3 องค์ ป ระกอบคื อ 1) การบริ ห ารตามหลั ก การ
อุดมศึกษา 2) การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 3)
ด้านวิสัยทัศน์
ระยะที่ 2 การประเมินรูปแบบการใช้วิธีวิทยาคิวในการพัฒนารูปแบบภาวะผู้นาแห่งอนาคต
สาหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชน จากการสารวจความคิดเห็นของผู้บริหารในมหาวิทยาลัยเอกชน
พบว่า ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 12 องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อยที่อยู่ใน
ระดับมากที่สุดอันดับแรกคือ ความรู้ความเข้าใจหลักการอุดมศึกษา ( X = 4.62) และอันดับสุดท้ายคือ
การระดมทุ น และทรั พ ยากร ( X = 4.34) ผู้ บ ริ ห ารในมหาวิ ท ยาลั ย เอกชนมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ
องค์ประกอบที่ 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยพบว่า อยู่ในระดับมาก
ที่สุด 16 องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อยที่อยู่ในระดับมากที่สุดอันดับแรกคือ นาหลักธรรมาภิบาลมา
ประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัย ( X = 4.62) และอันดับสุดท้ายคือ สร้างความสมดุลได้ดีระหว่างงานใน
ตาแหน่งหน้าที่ กับชีวิตส่วนตั ว ( X = 4.34) และผู้บ ริห ารในมหาวิทยาลัยเอกชนมีความคิด เห็นต่ อ
องค์ประกอบที่ 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด
11 องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อยที่อยู่ในระดับมากที่สุดอันดับแรกคือ จัดทาแผนแม่บทเชิงกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัย ที่สอดคล้องรองรับบริบทอนาคต ( X = 4.62) และอันดับสุดท้ายคือ การเรียนรู้และ
การทาความเข้าใจเชิงมโนทัศน์ด้วยตนเอง ( X = 4.41)

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นาแห่งอนาคตสาหรับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เอกชน มีข้อค้นพบที่น่าสนใจคือ
1. จากขั้นตอนการจัดเรียงข้อความพบว่าผู้เชี่ยวชาญให้เหตุผลจากการเลือกข้อความที่เห็ น
ด้วยมากที่สุดโดยให้ความสาคัญในด้าน 1) การบริหารตามหลักการอุดมศึกษา 2) การบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลและการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 3) ด้านวิสัยทัศน์
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2. จากการใช้วิธีวิทยาคิวพบว่ารูปแบบภาวะผู้นาแห่งอนาคตสาหรับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เอกชนมี 3 องค์ประกอบหลักคือ
2.1 องค์ประกอบที่ 1 การบริหารตามหลักการอุดมศึกษา องค์ประกอบเหล่านี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยในต่างประเทศของ สโตนเนอร์ (Stoner, 2012: 2-3) ทีก่ ล่าวว่าความเป็นผู้นาที่จาเป็นสาหรับ
ความสาเร็จในอนาคตคือการมองภาพที่ชัดเจนมากขององค์กรที่เป็นไป ต้องสร้างวิสัยทัศน์ร่วม นา
ค่านิยมและกลยุทธ์ในการทางานอย่างชัดเจน การจัดการช่องว่าง คิดทั้งกลยุทธ์และกลวิธี ในการ
จัดการช่องว่างเพื่อเชื่อมต่อระหว่างวิสัยทัศน์และการดาเนินการ พัฒนาความสามารถในการเป็นผู้นา
การประเมินและประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย ความร่วมมือข้ามเขตแดน การ
ใช้เทคโนโลยีในการจัดการทางเดิน การทาผลกาไรผ่านหลักการและค่านิยม
2.2 องค์ประกอบที่ 2 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและการปฎิบัติตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม ทั้งนี้องค์ประกอบเหล่านี้สอดคล้องกับงานวิจัยในต่างประเทศของ โอลเซน (Olsen, 2011)
เรื่องพฤติกรรมภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการค้นหาอนาคตของผู้นา รัฐบาลและวัฒนธรรม
การวิจัยเป็น แบบกึ่ งทดลอง พบว่าผู้น าแสดงพฤติก รรมภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงมากกว่า และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บราวน์ (Brown, 2010) เรื่อง ภาวะผู้นาสาหรับศตวรรษที่ 21: ประสิทธิผล
ของการให้คาปรึกษาในการพัฒนาผู้บริหารระดับอาวุโสสาหรับการอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา พบว่า
การพัฒ นาความเป็นผู้นาที่มีประสิทธิภาพสาหรับอนาคตของสถาบันการศึกษาสหรัฐอเมริกา การ
อุดมศึกษา วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ต้องพิจารณาโดยมุ่งเน้นทรัพยากรกับการพัฒนาของโปรแกรม
การให้คาปรึกษาภายใน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มิลเลอร์ (Miller, 2013) เรื่อง การประเมิน
ภาวะผู้นาของผู้บริหารในระดับอุดมศึกษา การศึกษาครั้งนี้ระบุด้านที่สาคัญ ของความสาเร็จ ในการ
เป็นผู้นาในสถาบันอุดมศึกษา และการเลือกผู้นาในอนาคต วิจัยนี้ใช้การออกแบบเอ็กซ โพสต์ (Ex
Post-design) ด้วยคาถาม (OPQ32n®) ผลการวิจัยพบว่าผู้เข้าร่วมการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเป็น
ผู้นาและพฤติกรรมเป็นผลมาจากโปรแกรมของการเรียนการสอน นอกจากนั้นยังพบว่าองค์ประกอบ
ต่างๆนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศอีกหลายท่านเช่น ชัยวัฒ น์ ถิระ
พันธ์ (2551 : 1) กล่าวถึงความคิดเห็นของ ปีเตอร์ เอ็ม เซนจ์ (Peter M. Senge) ในการสร้างผู้นา
และภาวะความเป็นผู้นาที่เรียกได้ว่าเป็นผู้นาแห่งอนาคตจะต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ
พื้นฐานในด้านความปรารถนาหรือความทะเยอทะยาน ความสามารถในการสร้างพลังแห่งความเพียร
ต้องมีความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์แน่วแน่ มีความสามารถในการครุ่นคิดพินิจนึกข้อคิดใหม่ๆ ผู้นาต้อง
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้และสร้างความรู้ที่ นาไปปฏิบั ติได้ จริง และ ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี(2550: 1)
กล่าวว่าการสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการใช้ความสามารถหลักหรือความชานาญ
พิเศษขององค์กร
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2.3 องค์ประกอบที่ 3 ด้านวิสัยทัศน์ สอดคล้องกับงานวิจัยในต่างประเทศของ จอยซ์
(Joyce, 2006) เรื่อง การพัฒนาผู้นาสาธารณในศตวรรษที่ 21 ในประเด็นของการบริหารทุนมนุษย์
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกยุค โลกาภิวัตน์ โดยการปรับ ปรุงโปรแกรมการพั ฒนาผู้บ ริหาร
สอดคล้องกับงานวิจัยของ โคโนเวอร์ (Conover, 2009) เรื่อง สมรรถนะภาวะผู้นาของผู้อานวยการ
ศูนย์การศึกษาในระบบวิทยาลัยชุมชน ผู้นาในอนาคตจาเป็นต้องมีทักษะในการเป็นผู้นาในองค์กรที่
ซับซ้อน นอกจากนั้นยังพบว่าองค์ประกอบต่างๆนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศอีกหลายท่านเช่น
โกลด์สมิธ (Goldsmith, 2008:1-3) กล่าวว่าผู้นาแห่งอนาคตควรมีทักษะและพฤติกรรม
หลัก ๆที่ ไม่ แตกต่ างจากผู้น าในอดี ต และปั จ จุบั น วิท ยากร เชี ย งกู ล (2556: 1-3) กล่ าวว่า ผู้น าใน
อนาคตจะเป็นคนซึ่งสร้างวัฒนธรรมหรือระบบคุณค่าที่มีพื้นฐานอยู่บนหลักการ สร้างความไว้วางใจ
ความน่าเชื่อถือ ซึ่งเหมาะสาหรับโลกสมัยใหม่ที่มีการแข่งขันกัน สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2548: 523-524)
กล่าวว่าผู้นาในอนาคตจะต้องมีมุมมองที่กว้างไกลระดับโลก จะต้องชาญฉลาดและเข้าใจอย่างถ่องแท้
ต่อปัจจัยทางวัฒนธรรม ครูซ (Cruz, 2013: 1-4) ผู้นาแห่งอนาคตมีความรู้สึกของอารมณ์ขัน จะช่วย
ให้มองจากมุมมองที่ไม่เป็นอันตราย ลดความตึงเครียด ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนมาก
อุทัย บุญ ประเสริฐ (2555: 23-32) กล่าวว่าภาวะผู้นาสาหรับผู้บริห ารสถานศึกษาใน
อนาคตควรมี ความสามารถเชิงวิสัยทัศน์ การวางแผนและการกาหนดเป้าหมายขององค์การ การ
ทางานแบบมีส่วนร่วม การสื่อสารแบบมีประสิทธิผล การสร้างทีมงาน การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม
การสร้างสรรค์นวัตกรรมและประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร (2556: 1-2) ผู้นาในอนาคตต้องมีทักษะในการ
ผลั ก ดั น และการจั ด การการเปลี่ ยนแปลง ทั ก ษะในการเสาะหาและสร้า งคนเก่ง เพื่ อ รองรับ การ
เจริญเติบโตในอนาคตขององค์กร
ข้อเสนอแนะ
การค้นพบของการวิจัยเรื่องการใช้วิธีวิทยาคิวในการพัฒนารูปแบบภาวะผู้นาแห่งอนาคต
สาหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชน ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ด้านคือ 1) การบริหารตาม
หลั ก การอุ ด มศึ ก ษา 2) การบริ ห ารตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลและการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรม และ 3) ด้านวิสัยทัศน์ ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงาน
และปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเอกชนดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ในการใช้วิธีวิทยาคิวในการพัฒนารูปแบบภาวะผู้นา
แห่งอนาคตสาหรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเอกชน ในระดับนโยบาย
ข้ อ เสนอแนะต่ อ สภามหาวิท ยาลั ย เอกชนและสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนอื่ น ๆ ในการน า
ผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการกาหนดนโยบาย กาหนดแผนงานในการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชน
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และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในด้านต่างๆ เช่น ในองค์ประกอบที่ 1 ด้านการบริหารตามหลักการ
อุดมศึกษาควรกาหนดนโยบาย เรื่องความรู้ความเข้าใจหลักการอุดมศึกษา เรื่องการบริหารจัดการ
มหาวิท ยาลัยที่เน้น ความรับผิด ชอบต่อสัง คมและการกาหนดนโยบายในการจัดทาวิสัยทัศน์ ร่วมที่
สะท้อนภาพอนาคตของมหาวิทยาลัยได้เหมาะสมชัดเจน เป็นต้น ในองค์ประกอบที่ 2 การบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลและการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม ควรกาหนดนโยบายเรื่องการนาหลัก
ธรรมาภิ บ าลมาประยุก ต์ ใช้ ในมหาวิท ยาลั ย นโยบายการใช้คุ ณ ธรรม จริย ธรรมเป็ น พื้ น ฐานของ
กระบวนการพั ฒ นาคนให้ เป็ นคนดี และการประเมิ นผลสัม ฤทธิ์เพื่ อการปรับตั วภายใต้ส ภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และในองค์ประกอบที่ 3 ด้านวิสัยทัศน์ ควรกาหนด
นโยบายเรื่ องการจั ดท าแผนแม่บ ทเชิง กลยุท ธ์ข องมหาวิท ยาลัย ที่ สอดคล้อ งรองรับ บริบ ทอนาคต
นโยบายในการสร้างวิสั ยทั ศ น์แ ละเป้ าหมายร่วมที่ เชื่อ มโยงกั บ วิสัย ทั ศน์ โลกและควรกาหนดเป็ น
นโยบายสาคัญเรื่องการนางานวิจัยและผลงานวิจัยมาใช้พัฒนางานมหาวิทยาลัย เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ในการพัฒนาและบริหารงานมหาวิทยาลัยเอกชนในระดับปฏิบัติ
ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชน ในการนาผลจากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการ
บริ ห ารงานเพื่ อ ความส าเร็ จ ในการปฏิ บั ติ ง านของอธิ ก ารบดี ใ นฐานะผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด เช่ น ใน
องค์ประกอบที่ 1 ด้านการบริหารตามหลักการอุดมศึกษา ในเรื่องการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ อธิการบดีต้องยึดมั่นและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเรื่องการสร้าง
ทีมงานและการนาทีม ส่วนในองค์ประกอบที่ 2 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและการปฎิบัติตาม
หลักคุณ ธรรมและจริยธรรม อธิการบดีควรมีค วามยืดหยุ่น สูงพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง จัดให้ มีการ
เรียนรู้ร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและสร้างวิธีคิดและจิตสานึกใหม่เป็นต้น ในองค์ประกอบที่ 3 ด้าน
วิสัยทัศน์ ควรเน้นเรื่องการเสาะหาพัฒนาและสร้างคนเก่งเพื่อรองรับการเจริญ เติบโตในอนาคตของ
องค์การ และอธิการบดีต้องเข้าใจระบบซับซ้อนและความซับซ้อน เป็นต้น
3. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยต่อไป
การวิจัยโดยใช้วิธีวิทยาคิวนี้เป็นการคาดการณ์ภาวะผู้นาของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนใน
อนาคต โดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งแต่ละคนมองอนาคตในแต่ละมุมแต่ละด้านแตกต่างกันไป ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ขอเสนอให้มีการวิจัยแต่ละองค์ประกอบหรือแต่ละองค์ประกอบย่อยเพื่อให้ได้ภาวะผู้นาแห่งอนาคตใน
แต่ละด้านในเชิงลึก
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