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Abstract

The purpose of this correlational descriptive research was to examine the
causal relationship model of strategic leadership with innovation management
and organizational performance of private universities in Thailand. The conceptual
framework of this research was synthesized from organizational performance
involving strategic leadership and innovation management. A descriptive research
methodology was employed in the study to find the relationships.
The samples were 358 administrators of Thailand’s private universities
selected by the simple sampling method. A 5-rating scale questionnaire was used
as a research tool. The reliability of the questionnaire was checked with an alpha
coefficient of 0.91. Statistics used to analyze data include frequency, percentage,
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average, and standard deviation. Structural equation modelling was analyzed
through path analysis. The research findings revealed that the relationship model
among strategic leadership, innovation management, and organizational
performance of private universities was matched with the empirical data ( χ 2 =
308.38, df = 259, p-value = 0.19, χ 2 /df = 1.19, GFI = 0.94, AGFI = 0.92, RMSEA =
0.02, RMR = 0.01, CFI = 0.99). Strategic leadership has a direct influence on
innovation management ( β = 0.77, p-value < 0.05), and has a direct influence on
the performance of the university ( β = 0.51, p-value < 0.05). Innovation
management has a direct influence on the performance of the university ( β =
0.43, p-value < 0.05). Along with innovation management, strategic leadership
has an indirect influence on the performance of the universities ( β = 0.84, p-value
< 0.05).
The research indicates that strategic leadership and innovation management
are important factors for organizational performance. Thus, to efficiently
administer the university’s courses, it is suggested that, administrators should
have strategic leadership skills, bring in or produce innovation, and create more
desirable learning management which will eventually lead to better organizational
performance.
Keywords: Organizational Performance of Private Universities, Strategic
		
Leadership, Innovation Management

บทคััดย่่อ

การวิิจััยครั้้�งนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาโมเดลความสััมพัันธ์์เชิิงสาเหตุุของภาวะผู้้�นำ
เชิิงกลยุุทธ์์ การจััดการนวััตกรรม กัับผลการดำเนิินงานของมหาวิิทยาลััยเอกชนในประเทศไทย
กรอบแนวคิิดการวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�สังั เคราะห์์จากผลการดำเนิินงานขององค์์กร ร่่วมกัับภาวะผู้้น� ำเชิิงกลยุุทธ์์
และการจััดการนวััตกรรม ใช้้ระเบีียบวิิธีีวิิจััยเชิิงพรรณนาเพื่่�อหาความสััมพัันธ์์ กลุ่่�มตััวอย่่าง คืือ
ผู้้�บริิหารมหาวิิทยาลััยเอกชนในประเทศไทย จำนวน 358 คน ใช้้วิิธีีสุ่่�มตััวอย่่างแบบง่่าย เครื่่�องมืือ
ที่่�ใช้้ในการวิิจัยั คืือ แบบสอบถามมาตราส่่วนประมาณค่่า 5 ระดัับ ค่่าความเชื่่อ� มั่่�นของแบบสอบถาม
การวิิจัยั แสดงด้้วยค่่าสััมประสิิทธิ์์แ� อลฟาของครอนบาคเท่่ากัับ 0.91 สถิิติที่่ิ ใ� ช้้ในการวิิเคราะห์์ข้้อมููล
ประกอบด้้วย ค่่าความถี่่� ค่่าร้้อยละ ค่่าเฉลี่่�ย ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน ทำการการวิิเคราะห์์โมเดล
สมการโครงสร้้างโดยการวิิเคราะห์์เส้้นทาง
	ผลการวิิจัยั พบว่่า โมเดลความสััมพัันธ์์ระหว่่างภาวะผู้้น� ำเชิิงกลยุุทธ์์ การจััดการนวััตกรรม
และผลการดำเนิินงานของมหาวิิทยาลััยเอกชนในประเทศไทยมีีความสอดคล้้องกัับข้้อมููลเชิิงประจัักษ์์
( χ 2 = 308.38, df = 259, p-value = 0.19, χ 2 /df = 1.19, GFI = 0.94, AGFI = 0.92,

ภาวะผู้้�นำเชิิงกลยุุทธ์์ การจััดการนวััตกรรม กัับผลการดำเนิินงานของมหาวิิทยาลััยเอกชน
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RMSEA = 0.02, RMR = 0.01, CFI = 0.99) ซึ่่ง� ภาวะผู้้น� ำเชิิงกลยุุทธ์์มีอิี ทิ ธิิพลทางตรงต่่อการจััดการ
นวััตกรรม ( β = 0.77, p-value < 0.05) และมีีอิิทธิิพลทางตรงต่่อผลการดำเนิินงานของ
มหาวิิทยาลััยเอกชน ( β = 0.51, p-value < 0.05) การจััดการนวััตกรรมมีีอิิทธิิพลทางตรงต่่อ
ผลการดำเนิินงานของมหาวิิทยาลััยเอกชน ( β = 0.43, p-value < 0.05) และภาวะผู้้น� ำเชิิงกลยุุทธ์์
มีีอิทิ ธิิพลทางอ้้อมต่่อผลการดำเนิินงานของมหาวิิทยาลััยเอกชนโดยผ่่านการจััดการนวััตกรรม ( β =
0.84, p-value < 0.05) จากผลการวิิจัยั ชี้้�ให้้เห็็นว่่าภาวะผู้้น� ำเชิิงกลยุุทธ์์และการจััดการนวััตกรรม
มีีความสำคััญต่่อผลการดำเนิินงานของมหาวิิทยาลััย ดัังนั้้�น จึึงควรมีีการพััฒนาผู้้บ� ริิหารให้้มีีภาวะ
ผู้้�นำเชิิงกลยุุทธ์์ และมีีการนำเข้้า สร้้าง และพััฒนานวััตกรรม เพื่่�อการบริิหารหลัักสููตรและการจััด
การเรีียนการสอนที่่�จะนำไปสู่่�การปฏิิบััติิงานของมหาวิิทยาลััยที่่�มีีประสิิทธิิผลสููงขึ้้�น
คำสำคััญ: ผลการดำเนิินงานของมหาวิิทยาลััยเอกชน ภาวะผู้้�นำเชิิงกลยุุทธ์์ การจััดการ		
นวััตกรรม

บทนำ

สถาบัันอุุดมศึึกษาเป็็นสถาบัันที่่�มีบี ทบาทสำคััญในการผลิิตบุคุ ลากรที่่�มีคุี ณ
ุ ภาพเพื่่�อตอบสนอง
ต่่อความต้้องการตลาดแรงงาน ซึ่่ง� บุุคลากรที่่�มีคุี ณ
ุ ภาพเป็็นปััจจััยหนึ่่�งที่่�สำคััญต่่อการสร้้างความได้้เปรีียบ
ทางการแข่่งขัันในยุุคโลภาภิิวัตน์
ั ที่่์ มี� กี ารแข่่งขัันกัันอย่่างรุุนแรงเพื่่�อความอยู่่�รอดและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
การดำเนิินงานขององค์์กร แต่่ประเทศไทยยัังประสบกัับปััญหาคุุณภาพบััณฑิิตที่่�ผลิิตออกมาส่่วนใหญ่่
ไม่่ได้้คุุณภาพ เห็็นได้้จากผลการสำรวจความคิิดเห็็นของนายจ้้างที่่�มีีต่่อคุุณภาพของบััณฑิิต ส่่วนใหญ่่
เห็็นว่่าคุุณภาพบััณฑิิตไทยขาดทัักษะด้้านต่่าง ๆ ที่่�นายจ้้างต้้องการ นอกจากนี้้�ผลการสำรวจคุุณภาพ
บััณฑิิตไทยของนิิด้้าโพลยัังพบว่่า ผู้้�เรีียนไม่่ค่่อยสนใจความรู้้�ที่่�ได้้ มีีค่่านิิยมแค่่ต้้องการใบปริิญญา และ
หลัักสููตรส่่วนใหญ่่เน้้นทฤษฎีีมากกว่่าปฏิิบััติิทำให้้บััณฑิิตไม่่สามารถทำงานได้้จริิง ไม่่สอดคล้้องกัับ
ตลาดแรงงานปััจจุุบัันที่่�ให้้ความสำคััญกัับทัักษะและความรู้้�ความสามารถในการทำงานได้้จริิงและ
เหมาะสมกัับตำแหน่่งงานมากกว่่าใบปริิญญา ด้้วยเหตุุนี้้�จึึงทำให้้บััณฑิิตที่่�จบการศึึกษาไม่่สามารถ
หางานทำได้้ ผลสำรวจอััตราการว่่างงานตามระดัับการศึึกษาพบว่่า ผู้้�จบการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี
มีีอััตราการว่่างงานเท่่ากัับ 1.7 ซึ่ง่� สููงกว่่าอััตราการว่่างงานในระดัับอื่่น� ๆ (National Statistical Office
of Thailand, 2019) และจากการสำรวจภาวะการมีีงานทำของบััณฑิิตพบว่่า ผู้้�สำเร็็จการศึึกษาที่่�ยััง
ไม่่ได้้ทำงานคิิดเป็็นร้้อยละ 24.65% และสำหรัับผู้้�ที่่�มีีงานทำก็็มีีบางส่่วนที่่�ทำงานไม่่ตรงสาขาวิิชา
(Office of the Higher Education Commission, 2017)
	ปััญหาดัังกล่่าวเกิิดจากคุุณภาพของบััณฑิิตที่่�ไม่่เพีียงพอหรืือไม่่ตรงกัับความต้้องการของ
ตลาดแรงงาน โดยเฉพาะบััณฑิิตที่่�จบจากมหาวิิทยาลััยเอกชนในประเทศไทยมัักจะได้้รัับการยอมรัับ
น้้อยกว่่ามหาวิิทยาลััยของรััฐ (Boonrat, 2014) สอดคล้้องกัับผลการประเมิินคุุณภาพการศึึกษาภายใน
ของมหาวิิทยาลััยเอกชน ในปีีการศึึกษา 2560 พบว่่า มหาวิิทยาลััยเอกชนส่่วนใหญ่่มีผล
ี การดำเนิินงาน
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อยู่่�ในระดัับดีี มีีเพีียง 5 มหาวิิทยาลััยจาก 41 มหาวิิทยาลััยเท่่านั้้�นที่่�มีผล
ี การดำเนิินงานอยู่่�ในระดัับดีีมาก
ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็นมหาวิิทยาลััยเอกชนขนาดใหญ่่ และมีีบางมหาวิิทยาลััยได้้ปรัับไปใช้้การประเมิินตาม
เกณฑ์์คุณ
ุ ภาพการศึึกษาเพื่่�อการดำเนิินการที่่�เป็็นเลิิศ (EdPEx) เช่่น มหาวิิทยาลััยกรุุงเทพ มหาวิิทยาลััย
ธุุรกิิจบััณฑิิตย์์ เป็็นต้้น และเมื่่อ� พิิจารณาทั้้�ง 5 องค์์ประกอบ พบว่่า องค์์ประกอบที่่� 1 ด้้านการผลิิตบัณ
ั ฑิิต
มีีค่่าผลการประเมิินเท่่ากัับ 3.68 ซึ่่�งต่่ำกว่่าองค์์ประกอบอื่่�น (Office of the Higher Education
Commission, 2017) จากปััญหาข้้างต้้นพบว่่า สาเหตุุเกิิดจากมหาวิิทยาลััยเอกชนปรัับตััวไม่่ทััน
ต่่อการเปลี่่�ยนแปลง โดยเฉพาะการสร้้างและพััฒนาคุุณภาพมาตรฐานการเรีียนการสอนของหลัักสููตร
(Yongsorn, 2017) ซึ่่�งมหาวิิทยาลััยเอกชนส่่วนใหญ่่ยัังใช้้การจััดการเรีียนการสอนรููปแบบวิิธีีเดิิม
ที่่�อาจารย์์เป็็นผู้้บ� รรยายหรืือเป็็นแหล่่งของความรู้้� สอนตามหลัักสููตรที่่�เน้้นเนื้้�อหา ใช้้เวลาบรรยายตาม
ตำรามาก แต่่นัักศึึกษาก็็ไม่่ได้้เกิิดการเรีียนรู้้�ในการคิิดวิิเคราะห์์ หรืือสัังเคราะห์์ ซึ่่�งรููปแบบนี้้�ไม่่เหมาะ
ที่่�จะพััฒนาสมรรถนะ (Competency) ของคนที่่�จะต้้องทำงานและใช้้ชีีวิิตในสัังคมสมััยใหม่่ที่่�ระบบ
เศรษฐกิิจขัับเคลื่่�อนด้้วยความรู้้� ส่่งผลให้้นัักศึึกษาไทยจำนวนหนึ่่�งเลืือกไปศึึกษาต่่อในต่่างประเทศที่่�มีี
เทคโนโลยีีการเรีียนการสอนที่่�ทัันสมััยเพิ่่�มมากขึ้้�น (Songkramsri, U-on, & Teerathanachaiyakun,
2016)
	ดัังนั้้�น มหาวิิทยาลััยเอกชนจึึงต้้องให้้ความสำคััญกัับการพััฒนากระบวนการผลิิตบัณ
ั ฑิิต ด้้วยการ
ปรัับการบริิหารหลัักสููตรและการจััดการเรีียนการสอนเพื่่�อผลิิตบััณฑิิตที่่�มีีคุุณภาพตามมาตรฐาน
อุุดมศึึกษามากยิ่่ง� ขึ้้น� ด้้วยเหตุุนี้้ม� หาวิิทยาลััยเอกชนชั้้น� นำหลายแห่่งจึึงได้้มีีการนำเทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั หรืือ
นวััตกรรมมาใช้้ในการบริิหารสถาบััน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� การปรัับใช้้ในการบริิหารหลัักสููตรและรููปแบบ
การจััดการเรีียนการสอนเพื่่�อผลิิตบัณ
ั ฑิิตที่่มี� คุี ณ
ุ ภาพที่่�ตอบโจทย์์ยุทุ ธศาสตร์์ชาติิและตรงความต้้องการ
ของตลาดแรงงาน สอดล้้องกัับการศึึกษาวิิจััยของ Khienchananaj and Smarnyad (2017) ที่่�พบว่่า
ปััจจััยเทคโนโลยีีสารสนเทศส่่งผลทางตรงต่่อประสิิทธิิผลของสถาบัันอุุดมศึึกษาเอกชน และการศึึกษา
วิิจััยของ Namtip and Khongmalai (2015) ที่่�พบว่่า ปััจจััยนวััตกรรมการบริิการส่่งผลโดยตรงต่่อ
ความพึึงพอใจของนัักศึึกษา และความพึึงพอใจของนัักศึึกษาก็็ส่ง่ ผลโดยตรงต่่อความภัักดีีของนัักศึึกษา
ซึ่่�งสิ่่�งเหล่่านี้้�จะนำไปสู่่�การเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันและการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มทางเศรษฐกิิจ
ที่่�ยั่่�งยืืน หากมหาวิิทยาลััยเอกชนมีีการนำการจััดการนวััตกรรมโดยมีีปััจจััยนำเข้้า และกระบวนการ
จััดการนวััตกรรมมาใช้้ในการบริิหารมหาวิิทยาลััยจะส่่งผลให้้ผลการดำเนิินงานของมหาวิิทยาลััยมีี
ประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล ดัังนั้้�น ผู้้บ� ริิหารของมหาวิิทยาลััยเอกชนควรให้้ความสำคััญกัับการจััดการ
นวััตกรรมในมหาวิิทยาลััย และนำมาเป็็นกรอบในการกำหนดนโยบาย เป้้าหมาย และกลยุุทธ์์ ทั้้�งระยะ
สั้้�นและระยะยาว และนำมาปฏิิบััติิเพื่่�อพััฒนามหาวิิทยาลััยเอกชนให้้มีีความได้้เปรีียบในการแข่่งขััน
อย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป
	ทั้้�งนี้้� นโยบายในการนำเทคโนโลยีีดิิจิิทััลและนวััตกรรมมาปรัับใช้้ในการจััดการเรีียนการสอน
เพื่่�อสร้้างภาพลัักษณ์์ของมหาวิิทยาลััยเอกชน ผู้้น� ำองค์์กรจะต้้องเป็็นบุุคคลสำคััญในการนำองค์์กร และ
กำหนดกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจ (Ramlall, 2012; Al-Husseini, 2014; Tavisapakit, 2015) สอดคล้้องกัับ

ภาวะผู้้�นำเชิิงกลยุุทธ์์ การจััดการนวััตกรรม กัับผลการดำเนิินงานของมหาวิิทยาลััยเอกชน
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การสััมภาษณ์์ผู้้�บริิหารมหาวิิทยาลััยเอกชนที่่�ให้้ความเห็็นว่่า ปััจจััยสำคััญที่่�ส่่งผลต่่อการบริิหาร
มหาวิิทยาลััยเอกชนให้้ประสบความสำเร็็จตามเป้้าหมายก็็คือื ผู้้น� ำ ซึ่ง่� ต่่างจากมหาวิิทยาลััยของรััฐที่่�ผู้น้� ำ
อาจไม่่ใช่่ปััจจััยหลัักที่่�ทำให้้มหาวิิทยาลััยประสบความสำเร็็จ เนื่่�องจากมหาวิิทยาลััยของรััฐมีีระบบ
การดำเนิินงานที่่�กำหนดตายตััวและต้้องปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบของราชการ (Polsarum, 2019;
Srisa-an, 2019) รููปแบบภาวะผู้้�นำในอดีีตอาจไม่่เหมาะกัับการบริิหารองค์์กรในสภาพสัังคมปััจจุุบััน
ที่่�เป็็นผลมาจากการพััฒนาเทคโนโลยีีดิิจิิทััล ดัังนั้้�น ผู้้�บริิหารของมหาวิิทยาลััยเอกชนจำเป็็นต้้องปรัับ
ตััวเองให้้สอดรัับกัับสภาพแวดล้้อมที่่�ยุ่่�งยากซัับซ้้อน ต้้องพััฒนาตนเองให้้รู้้เ� ท่่าทัันต่่อสภาวะการเปลี่่ย� นแปลง
ที่่�เกิิดขึ้้�นตลอดเวลา เพื่่�อบริิหารจััดการให้้มหาวิิทยาลััยมีีผลการดำเนิินงานบรรลุุตามเป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้
และนำไปสู่่�ความได้้เปรีียบในการแข่่งขัันอย่่างยั่่�งยืืน ซึ่่�งผู้้�บริิหารที่่�จะนำมหาวิิทยาลััยเอกชนให้้มีีผล
การดำเนิินงานบรรลุุเป้้าหมายและนำไปสู่่�ความได้้เปรีียบในการแข่่งขัันอย่่างยั่่�งยืืน ก็็คืือผู้้�นำที่่�มีีภาวะ
ผู้้�นำเชิิงกลยุุทธ์์ (Sansuk, 2014) สอดคล้้องกัับการศึึกษาของ Yusuf, Hamzah, and Tikson (2017)
ที่่�พบว่่าภาวะผู้้�นำเชิิงกลยุุทธ์์นั้้�นส่่งผลโดยตรงต่่อการดำเนิินงานของหน่่วยงานรััฐ และการศึึกษาของ
Songkramsri, U-on, and Teerathanachaiyakun (2016) ที่่�พบว่่าภาวะผู้้�นำเชิิงกลยุุทธ์์มีีอิิทธิิพล
ต่่อผลการดำเนิินงานของสถาบัันการอาชีีวศึึกษา การพััฒนาทัักษะ และสมรรถนะของผู้้�บริิหารให้้มีี
ภาวะผู้้�นำเชิิงกลยุุทธ์์เพื่่�อให้้ปฏิิบััติิงานบรรลุุเป้้าหมายและพัันธกิิจตามเกณฑ์์มาตรฐานทางการศึึกษา
ที่่�กำหนดไว้้จึึงเป็็นเรื่่�องสำคััญ
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง ผู้้�วิิจััยไม่่พบว่่ามีีการศึึกษาเกี่่�ยวกัับ
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างภาวะผู้้�นำเชิิงกลยุุทธ์์ การจััดการนวััตกรรม และผลการดำเนิินงานขององค์์กร
โดยเฉพาะมหาวิิทยาลััยเอกชน มีีเพีียงการศึึกษาเกี่่�ยวกัับความสััมพัันธ์์ระหว่่างภาวะผู้้�นำเชิิงกลยุุทธ์์
กัับผลการดำเนิินงาน ความสััมพัันธ์์ระหว่่างการจััดการนวััตกรรมกัับผลการดำเนิินงาน และความสััมพัันธ์์
ระหว่่างภาวะผู้้น� ำเชิิงกลยุุทธ์์กับั การจััดการนวััตกรรมเท่่านั้้�น ดัังนั้้�น ผู้้วิ� จัิ ยั จึึงสนใจศึึกษาโมเดลความสััมพัันธ์์
ระหว่่างภาวะผู้้�นำเชิิงกลยุุทธ์์ และการจััดการนวััตกรรมที่่�ส่่งผลต่่อผลการดำเนิินงานของมหาวิิทยาลััย
เอกชนในประเทศไทย เพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางในการบริิหารจััดการหลัักสููตร และการจััดการเรีียนการสอน
ที่่�มีีความแตกต่่าง สร้้างความเป็็นอััตลัักษณ์์ของหลัักสููตร ผลิิตบััณฑิิตได้้ตรงกัับความต้้องการของ
สถานประกอบการในยุุคดิิจิิทััล และมีีการใช้้นวััตกรรมในการบริิหารจััดการหลัักสููตร ซึ่่�งจะส่่งผลให้้
มหาวิิทยาลััยสามารถลดต้้นทุุนและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการดำเนิินงานตลอดจนสร้้างความได้้เปรีียบ
ในการแข่่งขัันของมหาวิิทยาลััยเอกชน
	วััตถุุประสงค์์การวิิจััย
1. เพื่่�อศึึกษาระดัับความคิิดเห็็นของผู้้�บริิหารมหาวิิทยาลััยเอกชนในประเทศไทยที่่�มีีต่่อภาวะ
ผู้้�นำเชิิงกลยุุทธ์์ การจััดการนวััตกรรม และผลการดำเนิินงานของมหาวิิทยาลััยเอกชนในประเทศไทย
2. เพื่่�อศึึกษาความสััมพัันธ์์เชิิงโครงสร้้างระหว่่างภาวะผู้้น� ำเชิิงกลยุุทธ์์กับั การจััดการนวััตกรรม
ที่่�มีีต่่อผลการดำเนิินงานของมหาวิิทยาลััยเอกชนในประเทศไทย
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กรอบแนวคิิดการวิิจััย
การวิิจััยครั้้�งนี้้�ใช้้แนวคิิดภาวะผู้้�นำเชิิงกลยุุทธ์์ของ Adair (2010) ประกอบด้้วย 1) การกำหนด
ทิิศทาง 2) การคิิดและวางแผนเชิิงกลยุุทธ์์ 3) การดำเนิินงานให้้สำเร็็จ 4) การสร้้างความสััมพัันธ์์กัับ
ทุุกภาคส่่วนในองค์์กร 5) การสร้้างพัันธมิิตร 6) การสร้้างจิิตวิิญญาณการเป็็นสมาชิิกขององค์์กร และ
7) การพััฒนาผู้้�นำของปััจจุุบัันและอนาคต ซึ่่�งลัักษณะของผู้้�นำเชิิงกลยุุทธ์์ตามแนวคิิดนี้้�สอดคล้้องกัับ
เกณฑ์์คุุณภาพการศึึกษาเพื่่�อการดำเนิินงานที่่�เป็็นเลิิศ ที่่�ได้้ระบุุว่่าผู้้�นำระดัับสููงของสถาบัันอุุดมศึึกษา
จะต้้องมีีวิิธีีการชี้้�นำและทำให้้สถาบัันมีีความยั่่�งยืืน มีีการสร้้างบรรยากาศเพื่่�อให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
กัับสถาบัันมีีความผููกพัันกัับสถาบััน เพื่่�อสร้้างนวััตกรรมและทำให้้มีีผลการดำเนิินงานที่่�เป็็นเลิิศ รวมทั้้�ง
มีีการสื่่อ� สารกัับบุุคลากรและผู้้มี� ส่ี ว่ นได้้ส่่วนเสีียกลุ่่�มอื่่น� เพื่่�อนำกลยุุทธ์์ไปสู่่�การปฏิิบัติั งิ าน โดยการแปลง
วััตถุปุ ระสงค์์เชิิงกลยุุทธ์์ไปสู่่�แผนปฏิิบัติั กิ าร และนำแผนปฏิิบัติั กิ ารไปสู่่�การปฏิิบัติั ใิ ห้้บรรลุุตามเป้้าหมาย
หรืือเป้้าประสงค์์ที่่�กำหนดไว้้ (Boal & Schultz, 2007) ส่่วนแนวคิิดการจััดการนวััตกรรมของ Tidd
and Bessant (2014) ประกอบด้้วย 1) สิ่่�งนำเข้้าในกระบวนการนวััตกรรม 2) กระบวนการนวััตกรรม
ที่่�ผู้้�บริิหารของมหาวิิทยาลััยเอกชนจะต้้องจััดการให้้เกิิดนวััตกรรมขึ้้�นในมหาวิิทยาลััย และ 3) ผลผลิิต
ทางนวััตกรรมที่่�เกิิดขึ้้น� ในมหาวิิทยาลััย ซึ่่ง� แนวคิิดนี้้�แสดงให้้เห็็นถึึงกระบวนการในการจััดการนวััตกรรม
ในมหาวิิทยาลััยเอกชน อัันจะเป็็นเครื่่�องมืือสำคััญในการสร้้างความได้้เปรีียบทางการแข่่งขัันให้้กัับ
มหาวิิทยาลััยเอกชนในปััจจุุบันั ที่่�มีกี ารเปลี่่ย� นแปลงทางเทคโนโลยีีอย่่างรวดเร็็ว และผลการดำเนิินงาน
องค์์กรของ Miller (2007) ซึ่่ง� เป็็นการวััดผลการดำเนิินงานที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับประสิิทธิิผลในการบริิหารหลัักสููตร
และการจััดการเรีียนการสอนเพื่่�อผลิิตบัณ
ั ฑิิตที่่มี� คุี ณ
ุ ภาพตรงตามความต้้องการของสถานประกอบการ
โดยวััดเฉพาะด้้านประสิิทธิิผลของมหาวิิทยาลััยด้้วยตััวชี้้วั� ดั ผลลััพธ์ด้้์ านบััณฑิิต ด้้านนัักศึึกษา และด้้าน
อาจารย์์
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องพบว่่า ปััจจััยภาวะผู้้�นำเชิิงกลยุุทธ์์และ
การจััดการนวััตกรรม เป็็นปััจจััยสำคััญที่่�ส่่งผลต่่อผลการดำเนิินงานขององค์์กรทั้้�งภาครััฐและเอกชน
รวมทั้้�งมหาวิิทยาลััยเอกชน โดยมีีผู้้�วิิจััยหลายท่่านได้้ศึึกษาพบว่่า ภาวะผู้้�นำเชิิงกลยุุทธ์์ (Strategic
Leadership) เป็็นปััจจััยสำคััญที่่�ส่่งผลต่่อผลการดำเนิินของมหาวิิทยาลััยเอกชน (Organizational
Performance) (Songkramsri, U-on, & Teerathanachaiyakun, 2016; Kitonga, 2017; Yusuf
et al., 2017) เนื่่�องจากผู้้�นำเชิิงกลยุุทธ์์มีีคุุณลัักษณะเป็็นผู้้�กำหนดทิิศทางขององค์์กร สร้้างวิิสััยทััศน์์
และนำกลยุุทธ์์ไปสู่่�การปฏิิบัติั เิ พื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายขององค์์กร และภาวะผู้้น� ำเชิิงกลยุุทธ์์มีคี วามสััมพัันธ์์
กัับการจััดการนวััตกรรม (Maziti, Chinyamurindi, & Marange, 2018) และในปััจจุุบันั องค์์กรที่่�จะสร้้าง
ความได้้เปรีียบทางการแข่่งขัันได้้จะต้้องมีีการนำนวััตกรรมเข้้ามาใช้้ในองค์์กร ซึ่ง่� การจััดการนวััตกรรม
มีีความสััมพัันธ์์กับั ผลการดำเนิินงานขององค์์กร หากองค์์กรมีีการจััดการนวััตกรรมที่่�ดีจี ะส่่งผลเชิิงบวก
ต่่อผลการดำเนิินงานขององค์์กร (Walker, Damanpour, & Devece, 2010; Shisia, Sang, Matoke,
& Omwario, 2014; Tavisapakit, 2015) จากงานวิิจััยข้้างต้้นทำให้้ทราบว่่าปััจจััยที่่�มีีผลต่่อผล
การดำเนิินงานของมหาวิิทยาลััยเอกชน ได้้แก่่ ภาวะผู้้น� ำเชิิงกลยุุทธ์์และการจััดการนวััตกรรม แต่่ยังั ไม่่พบว่่า
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มีีการศึึกษาวิิจััยว่่าผู้้�นำเชิิงกลยุุทธ์์มีีอิิทธิิพลทางอ้้อมต่่อผลการดำเนิินงานของมหาวิิทยาลััยเอกชนโดย
ผ่่านการจััดการนวััตกรรม และยัังไม่่มีีการศึึกษาวิิจััยโมเดลความสััมพัันธ์์ระหว่่างภาวะผู้้�นำเชิิงกลยุุทธ์์
การจััดการนวััตกรรม และผลการดำเนิินงานในบริิบทของมหาวิิทยาลััยเอกชน
	ดัังนั้้�น ผู้้�วิิจััยจึึงนำแนวคิิดและงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องนำมาสร้้างเป็็นกรอบแนวคิิด เพื่่�ออธิิบาย
สาเหตุุของผลการดำเนิินงานของมหาวิิทยาลััยเอกชน ซึ่่�งประกอบด้้วย ภาวะผู้้�นำเชิิงกลยุุทธ์์ และ
การจััดการนวััตกรรม ซึ่่�งแสดงดัังรููปที่่� 1
การจัดการนวัตกรรม
(Tidd & Bessant, 2014)

H1

H4

ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์
(Adair, 2010)

H3

H2

ผลการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเอกชน
(Miller, 2007)

รููปที่่� 1 กรอบแนวคิิดการวิิจััย
	สมมติิฐานการวิิจััย 0
0
0
0
สมมติิฐานที่่� 1: ภาวะผู้้�นำเชิิงกลยุุทธ์์มีีอิิทธิิพลทางตรงต่่อการจััดการนวััตกรรม
OP อผลการดำเนิิ
สมมติิฐานที่่� 2: การจััด0 การนวััตกรรมมีีอิทิ 0.77
ธิิพลทางตรงต่่
0.43 นงานของมหาวิิทยาลััย
เอกชน
0
0
0.84
สมมติิฐานที่่� 3: ภาวะผู้้0 �นำเชิิงกลยุุทธ์์มีีอิิทธิิพลทางตรงต่่อผลการดำเนิินงานของมหาวิิ
ทยาลััย
0
0
เอกชน
0
0.51
สมมติิฐานที่่� 4: ภาวะผู้้0 น� ำเชิิงกลยุุทธ์์มีอิี ทิ ธิิพลทางอ้้อมต่่อผลการดำเนิินงานของมหาวิิทยาลััย
เอกชนโดยผ่่านการจััดการนวััตกรรม
0

วิิธีีการวิิจััย

การวิิจััยครั้้�งนี้้�เป็็นการวิิจััยเชิิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่่�อหาความสััมพัันธ์์โดย
เก็็บข้้อมููลระหว่่างเดืือนธัันวาคม พ.ศ. 2562 ถึึง เดืือนมกราคม พ.ศ. 2563
1. ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง
ประชากรที่่�ใช้้ในการวิิจัยั คืือ ผู้้บ� ริิหารมหาวิิทยาลััยเอกชนในประเทศไทยที่่�เป็็นสมาชิิกสมาคม
สถาบัันอุุดมศึึกษาเอกชนแห่่งประเทศไทย ได้้แก่่ อธิิการบดีี รองอธิิการบดีี ผู้้�ช่่วยอธิิการบดีี คณบดีี
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รองคณบดีี ผู้้�ช่่วยคณบดีี หััวหน้้าภาควิิชาหรืือหััวหน้้าหลัักสููตรที่่�รัับผิิดชอบงานด้้านวิิชาการของ
มหาวิิทยาลััยเอกชน จำนวน 41 สถาบััน รวมทั้้�งสิ้้�น 2,835 คน (Office of the Ministry of Higher
Education, Science, Research and Innovation, 2018) ผู้้�วิิจััยจึึงได้้กำหนดขนาดกลุ่่�มตััวอย่่าง
โดยสููตรการคำนวณของยามาเน่่ (Yamane, 1973) กำหนดค่่าความเป็็นตััวแทนประชากร 95%
ได้้กลุ่่�มตััวอย่่างจำนวน 351 คน และมีีการป้้องกัันการสููญหายของกลุ่่�มตััวอย่่าง (Dropout Rate)
และความไม่่ครบถ้้วนของแบบสอบถามจึึงทำการเพิ่่�มจำนวนตััวอย่่างร้้อยละ 10 (Polit & Beck, 2008)
ได้้กลุ่่�มตััวอย่่างรวมจำนวน 386 คน การคััดเลืือกตััวอย่่างจากแต่่ละมหาวิิทยาลััยเอกชนใช้้วิิธีีการสุ่่�ม
กลุ่่�มตััวอย่่างแบบชั้้�นภููมิิตามสััดส่่วน (Proportional Stratified Random Sampling) ของแต่่ละ
มหาวิิทยาลััยเอกชน และใช้้วิิธีีการสุ่่�มตััวอย่่างแบบง่่าย โดยการจัับฉลากจากรายชื่่�อตำแหน่่งผู้้�บริิหาร
มหาวิิทยาลััยเอกชนแต่่ละมหาวิิทยาลััยให้้ได้้จำนวนตััวอย่่างครบตามสััดส่่วนที่่�คำนวณได้้ของแต่่ละ
มหาวิิทยาลััย และได้้รัับแบบสอบถามกลัับคืืนมาจำนวน 358 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 92.75 ซึ่่�งผู้้�วิิจััย
ใช้้ระยะเวลาทั้้�งหมด 3 เดืือน ในช่่วงเดืือนธัันวาคม 2562 ถึึงเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2563
2. เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย
ผู้้�วิิจััยได้้ศึึกษาตััวแปรในการวิิจััยและสร้้างเครื่่�องมืือสำหรัับใช้้ในการเก็็บรวบรวมข้้อมููล โดย
แบบสอบถามมีี 3 ส่่วน ได้้แก่่ 1) แบบสอบถามภาวะผู้้น� ำเชิิงกลยุุทธ์์ มีีพื้้น� ฐานการประยุุกต์์แนวคิิดของ
Adair (2010) 2) แบบสอบถามการจััดการนวััตกรรม มีีพื้้�นฐานการประยุุกต์์แนวคิิดของ Tidd and
Bessant (2014) และ 3) แบบสอบถามผลการดำเนิินงานของมหาวิิทยาลััยเอกชน ซึ่่�งผู้้�วิิจััยได้้พััฒนา
เครื่่อ� งมืือวิิจัยั ขึ้้น� เอง ตามแนวคิิดของ Miller (2007) เกณฑ์์ที่่ใ� ช้้เป็็นแบบมาตราส่่วนประมาณค่่า (Rating
Scale) และนำเครื่่อ� งมืือไปให้้ผู้้ท� รงคุุณวุุฒิิ 5 ท่่าน พิิจารณาความตรงและความสอดคล้้องของข้้อคำถาม
และนำแบบสอบถามไปวิิเคราะห์์ความตรงเชิิงโครงสร้้าง โดยการวิิเคราะห์์องค์์ประกอบเชิิงยืืนยััน
(Confirmatory Factor Analysis) รวมทั้้�งตรวจสอบความเชื่่อ� มั่่�นของแบบสอบถาม (Reliability) โดย
ใช้้สููตรสััมประสิิทธิ์์�แอลฟ่่าครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้้ค่่าความเชื่่�อมั่่�น เท่่ากัับ
0.98
3. การเก็็บและรวบรวมข้้อมููล
ผู้้�วิิจััยขอหนัังสืือจากคณะสหวิิทยาการ มหาวิิทยาลััยคริิสเตีียน ถึึงนายกสมาคมสถาบััน
อุุดมศึึกษาเอกชนในประเทศไทย (สสอท.) เพื่่�อขอความอนุุเคราะห์์จััดทำหนัังสืือนำในการเก็็บข้้อมููล
ในมหาวิิทยาลััยเอกชนในสัังกััดสมาคมฯ จำนวน 41 แห่่ง และขอความอนุุเคราะห์์เก็็บข้้อมููลวิิจััยจาก
ผู้้�บริิหารที่่�เป็็นกลุ่่�มตััวอย่่าง โดยแนบเอกสารแนะนำผู้้�วิิจััย ชี้้�แจงวััตถุุประสงค์์ รายละเอีียดของ
แบบสอบถามความคิิดเห็็น ประโยชน์์ในการเข้้าร่่วมการวิิจััย เอกสารยิินยอมเข้้าร่่วมการวิิจััย และ
หนัังสืือรัับรองจริิยธรรมการวิิจััยในมนุุษย์์ที่่�ได้้ผ่่านการพิิจารณาเห็็นชอบแล้้ว ตามเลขที่่� น. 06/2562
ลงวัันที่่� 6 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2562 ซึ่่�งผู้้�วิิจััยส่่งแบบสอบถามให้้กลุ่่�มตััวอย่่างทางไปรษณีีย์์ และแนบ
จดหมายพร้้อมติิดแสตมป์์สำหรัับนำส่่งแบบสอบถามกลัับคืืนให้้ผู้้�วิิจััยทางไปรษณีีย์์
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4. การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
ผู้้�วิิจััยทำการวิิเคราะห์์ข้้อมููล ดัังนี้้�
4.1 วิิเคราะห์์ข้้อมููลทั่่�วไปเกี่่ย� วกัับสถานภาพของกลุ่่�มตััวอย่่าง ได้้แก่่ เพศ อายุุ วุุฒิกิ ารศึึกษา
ประสบการณ์์การทำงานในมหาวิิทยาลััยเอกชน ประสบการณ์์ในการทำงานเป็็นผู้้บ� ริิหารในมหาวิิทยาลััย
เอกชน ตำแหน่่งทางวิิชาการ และตำแหน่่งหน้้าที่่�บริิหารในปััจจุุบััน โดยใช้้ค่่าความถี่่� (Frequencies)
และค่่าร้้อยละ (Percentage)
4.2 วิิเคราะห์์ระดัับความคิิดเห็็นของกลุ่่�มตััวอย่่างเกี่่ย� วกัับภาวะผู้้น� ำเชิิงกลยุุทธ์์ การจััดการ
นวััตกรรม และผลการดำเนิินงานของมหาวิิทยาลััยเอกชน โดยใช้้ค่่าเฉลี่่�ย (Mean) และส่่วนเบี่่�ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
4.3 วิิเคราะห์์เส้้นทางอิิทธิิพลของภาวะผู้้�นำเชิิงกลยุุทธ์์ การจััดการนวััตกรรมที่่�มีีต่่อผล
การดำเนิินงานของมหาวิิทยาลััยเอกชน โดยการวิิเคราะห์์เส้้นทาง (Path Analysis)

ผลการวิิจััย

1. ผลการวิิเคราะห์์ข้้อมููลทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับสถานภาพของกลุ่่�มตััวอย่่าง พบว่่า ส่่วนใหญ่่เป็็น
เพศหญิิง (ร้้อยละ 57.82) อายุุระหว่่าง 41-50 ปีี (ร้้อยละ 36.59) จบการศึึกษาระดัับปริิญญาโท
(ร้้อยละ 56.15) มีีประสบการณ์์ในการทำงานในมหาวิิทยาลััยเอกชนระหว่่าง 11-15 ปีี (ร้้อยละ 22.07)
ประสบการณ์์ในการทำงานเป็็นผู้้บ� ริิหารมหาวิิทยาลััยเอกชนอยู่่�ในช่่วง 1-5 ปีี (ร้้อยละ 42.18) ส่่วนใหญ่่
เป็็นอาจารย์์ที่่�ไม่่มีีตำแหน่่งทางวิิชาการ (ร้้อยละ 66.48) ส่่วนที่่�มีีตำแหน่่งวิิชาการส่่วนใหญ่่เป็็น
ผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์ (ร้้อยละ 27.09) และตำแหน่่งหน้้าที่่�บริิหารในปััจจุุบันั ส่่วนใหญ่่เป็็นหััวหน้้าหลัักสููตร/
หััวหน้้าสาขาวิิชา/หััวหน้้าแขนงวิิชา/ประธานหลัักสููตร (ร้้อยละ 25.42)
2. ผลการวิิเคราะห์์ระดัับความคิิดเห็็นของผู้้บ� ริิหารมหาวิิทยาลััยเอกชนในประเทศไทยเกี่่ย� วกัับ
ภาวะผู้้น� ำเชิิงกลยุุทธ์์ การจััดการนวััตกรรม และผลการดำเนิินงานของมหาวิิทยาลััยเอกชน พบว่่า ระดัับ
ความคิิดเห็็นของผู้้�บริิหารมหาวิิทยาลััยเอกชนในประเทศไทยเกี่่�ยวกัับองค์์ประกอบของภาวะผู้้�นำ
เชิิงกลยุุทธ์์อยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด ( X = 4.46, S.D. = 0.37) องค์์ประกอบการจััดการนวััตกรรมอยู่่�ใน
ระดัับมากที่่�สุดุ ( X = 4.46, S.D. = 0.51) และองค์์ประกอบผลการดำเนิินงานของมหาวิิทยาลััยเอกชน
อยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด ( X = 4.60, S.D. = 0.59)
3. ผลการวิิเคราะห์์เส้้นทางอิิทธิิพลของโมเดลความสััมพัันธ์์ระหว่่างภาวะผู้้�นำเชิิงกลยุุทธ์์
การจััดการนวััตกรรม และผลการดำเนิินงานของมหาวิิทยาลััยเอกชน มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
3.1 ผลการวิิเคราะห์์องค์์ประกอบเชิิงยืืนยััน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ของ
ภาวะผู้้�นำเชิิงกลยุุทธ์์ (SL) การจััดการนวััตกรรม (IM) และผลการดำเนิินงานของมหาวิิทยาลััยเอกชน
(OP) พบว่่าโมเดล ทั้้�ง 3 ตััวแปร มีีความสอดคล้้องกัับข้้อมููลเชิิงประจัักษ์์ (Hooper, Coughlan, &
Mullen, 2008) ดัังแสดงในตารางที่่� 1
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ตารางที่่� 1 เปรีียบเทีียบค่่าสถิิติิของความสอดคล้้องของโมเดลภาวะผู้้�นำเชิิงกลยุุทธ์์ การจััดการ
นวััตกรรมและผลการดำเนิินงานของมหาวิิทยาลััยเอกชนกัับข้้อมููลเชิิงประจัักษ์์
ดััชนีีความ
สอดคล้้อง
p-value
CMIN/DF
GFI
AGFI
RMSEA
RMR
CFI

ระดัับที่่�ยอมรัับได้้
มากกว่่า 0.05
น้้อยกว่่า 3.00
มากกว่่า 0.90
มากกว่่า 0.90
น้้อยกว่่า 0.05
น้้อยกว่่า 0.05
มากกว่่า 0.90

SL
0.16
1.37
0.98
0.96
0.03
0.01
0.99

ค่่าสถิิติิ
IM
0.24
1.33
0.99
0.98
0.03
0.01
0.99

OP
0.10
1.39
0.96
0.93
0.03
0.02
0.99

ความสอดคล้้อง
สอดคล้้อง
สอดคล้้อง
สอดคล้้อง
สอดคล้้อง
สอดคล้้อง
สอดคล้้อง
สอดคล้้อง

การวิิเคราะห์์องค์์ประกอบเชิิงยืืนยัันของโมเดลของภาวะผู้้�นำเชิิงกลยุุทธ์์ ผลปรากฏว่่ามีี
ค่่าน้้ำหนัักองค์์ประกอบตั้้�งแต่่ 0.60-0.82 และมีีระดัับนััยสำคััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ 0.05 แสดงว่่าปััจจััย
ย่่อยทั้้�ง 7 ปััจจััยสามารถเป็็นตััวแทนขององค์์ประกอบของภาวะผู้้�นำเชิิงกลยุุทธ์์ได้้ ซึ่่�งเรีียงปััจจััยย่่อย
ที่่�มีีค่่าน้้ำหนัักมากที่่�สุุดไปน้้อยที่่�สุุดดัังนี้้� 1) การพััฒนาผู้้�นำของปััจจุุบัันและอนาคต ( λ = 0.82) 2) การ
สร้้างพัันธมิิตร ( λ = 0.76) 3) ความสััมพัันธ์์กัับทุุกภาคส่่วนในมหาวิิทยาลััยเอกชน ( λ = 0.75) 4) การ
สร้้างจิิตวิิญญาณการเป็็นสมาชิิกขององค์์กร ( λ = 0.71) 5) การดำเนิินงานให้้สำเร็็จ ( λ = 0.69)
6) การคิิดและวางแผนเชิิงกลยุุทธ์์ ( λ = 0.69) และ 7) การกำหนดทิิศทาง ( λ = 0.60) สำหรัับการ
วิิเคราะห์์องค์์ประกอบเชิิงยืืนยัันของโมเดลของการจััดการนวััตกรรม ผลปรากฏว่่ามีีค่า่ น้้ำหนัักองค์์ประกอบ
ตั้้�งแต่่ 0.78-0.90 และมีีระดัับนััยสำคััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ 0.05 แสดงว่่าปััจจััยย่่อยทั้้�ง 3 ปััจจััยสามารถ
เป็็นตััวแทนขององค์์ประกอบของการจััดการนวััตกรรมได้้ ซึ่่�งเรีียงปััจจััยย่่อยที่่�มีีค่่าน้้ำหนัักมากที่่�สุุด
ไปน้้อยที่่�สุุด ดัังนี้้� 1) กระบวนการนวััตกรรม ( λ = 0.90) 2) สิ่่�งนำเข้้ากระบวนการนวััตกรรม ( λ =
0.87) และ 3) ผลผลิิตนวััตกรรม ( λ = 0.78) และการวิิเคราะห์์องค์์ประกอบเชิิงยืืนยัันของโมเดล
ของผลการดำเนิินงานของมหาวิิทยาลััยเอกชน ผลปรากฏว่่ามีีค่า่ น้้ำหนัักองค์์ประกอบตั้้ง� แต่่ 0.69-0.83
และมีีระดัับนััยสำคััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ 0.05 ซึ่่�งเรีียงปััจจััยย่่อยที่่�มีีค่่าน้้ำหนัักมากที่่�สุุดไปน้้อยที่่�สุุด
ดัังนี้้� 1) บััณฑิิต ( λ = 0.83) 2) นัักศึึกษา ( λ = 0.72) และ 3) อาจารย์์ ( λ = 0.69)
3.2 ผลการตรวจสอบความสอดคล้้องของโมเดลความสััมพัันธ์์ระหว่่างภาวะผู้้น� ำเชิิงกลยุุทธ์์
การจััดการนวััตกรรม และผลการดำเนิินงานของมหาวิิทยาลััยเอกชนกัับข้้อมููลเชิิงประจัักษ์์ พบว่่า ค่่า
ในกลุ่่�มของไคสแควร์์ ค่่าในกลุ่่�มของดััชนีีวััดความสอดคล้้องเชิิงสมบููรณ์์ (Absolute Fit Index) และ
ค่่าในกลุ่่�มของดััชนีีรากที่่�สองของค่่าเฉลี่่ย� ความคลาดเคลื่่อ� นกำลัังสองของการประมาณค่่า (Root Mean
Square Error of Approximate: RMSEA) มีีความกลมกลืืนกัับข้้อมููลเชิิงประจัักษ์์ (Hooper,

ภาวะผู้้�นำเชิิงกลยุุทธ์์ การจััดการนวััตกรรม กัับผลการดำเนิินงานของมหาวิิทยาลััยเอกชน
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Coughlan, & Mullen, 2008) แสดงว่่าโมเดลในภาพรวมมีีความสอดคล้้องกัับข้้อมููลเชิิงประจัักษ์์
ดัังแสดงในตารางที่่� 2
ตารางที่่� 2 เปรีียบเทีียบค่่าสถิิติขิ องความสอดคล้้องของโมเดลความสััมพัันธ์์ระหว่่างภาวะผู้้น� ำเชิิงกลยุุทธ์์
การจััดการนวััตกรรมและผลการดำเนิินงานของมหาวิิทยาลััยเอกชนกัับข้้อมููลเชิิงประจัักษ์์
ดััชนีีความสอดคล้้อง
p-value
CMIN/DF
GFI
AGFI
RMSEA
RMR
CFI

ระดัับที่่�ยอมรัับได้้
มากกว่่า 0.05
น้้อยกว่่า 3.00
มากกว่่า 0.90
มากกว่่า 0.90
น้้อยกว่่า 0.05
น้้อยกว่่า 0.05
มากกว่่า 0.90

ค่่าสถิิติิ
0.19
1.19
0.94
0.92
0.02
0.01
0.99

ความสอดคล้้อง
สอดคล้้อง
สอดคล้้อง
สอดคล้้อง
สอดคล้้อง
สอดคล้้อง
สอดคล้้อง
สอดคล้้อง

3.3 วิิเคราะห์์เส้้นทางอิิทธิิพลของโมเดลความสััมพัันธ์์ระหว่่างภาวะผู้้น� ำเชิิงกลยุุทธ์์ การจััดการ
นวััตกรรม กัับผลการดำเนิินงานของมหาวิิทยาลััยเอกชน ผู้้�วิิจััยประมาณค่่าผลทางตรงได้้จากการ
ประมาณค่่าพารามิิเตอร์์ในสมการถดถอย แล้้วนำค่่าอิิทธิิพลทางตรงนั้้�นมาประมาณค่่าอิิทธิิพลทางอ้้อม
ดัังแสดงในตารางที่่� 3
ตารางที่่� 3 ค่่าสถิิติกิ ารวิิเคราะห์์การถดถอย และการวิิเคราะห์์เส้้นทางอิิทธิิพลของโมเดลความสััมพัันธ์์
ระหว่่างภาวะผู้้�นำเชิิงกลยุุทธ์์ การจััดการนวััตกรรม กัับผลการดำเนิินงานของมหาวิิทยาลััย
เอกชนตามสมมติิฐานการวิิจััย
Hypo
thesis

Parameter

Standardized
Estimate
Regression
Weight

S.E.

T

H1
H2
H3
H4

SL → IM
IM → OP
SL → OP
SL → IM → OP

1.126
0.373
0.652
-

0.092
0.057
0.089
-

12.291*
6.565*
7.331*
-

Standardized
Rregression
Coefficient
Direct
0.77
0.43
0.51
0.51

Indirect
0.33

Hypo
thesis
test
Total
0.77
0.43
0.51
0.84

Accept
Accept
Accept
Accept

*p < 0.05 , ค่่าดััชนีีความสอดคล้้อง: CMIN/DF = 1.19 GFI = 0.94 AGFI = 0.92 RMSEA = 0.02 RMR = 0.01
CFI = 0.99

H2

H1
H4

ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์
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H3
(Miller, 2007)

สรุุปความสััมพัันธ์์ระหว่่างภาวะผู้้�นำเชิิงกลยุุทธ์์ การจััดการนวััตกรรม และผลการดำเนิินงาน
ของมหาวิิทยาลััยเอกชน
0
0
0
0
0

0

0

0
0.77

OP

0.43

0.84
0.51

0
0
0

0
0

รููปที่่� 2 โมเดลความสััมพัันธ์์ระหว่่างภาวะผู้้�นำเชิิงกลยุุทธ์์ การจััดการนวััตกรรม กัับผลการดำเนิินงาน
ของมหาวิิทยาลััยเอกชน

หมายเหตุุ SL = ภาวะผู้้�นำเชิิงกลยุุทธ์์ IM = การจััดการนวััตกรรม OP = ผลการดำเนิินงานของมหาวิิทยาลััยเอกชน
SLD = การกำหนดทิิศทาง SLP = การคิิดและการวางแผนเชิิงกลยุุทธ์์ SLM = การดำเนิินงานให้้สำเร็็จ SLR = ความ
สััมพัันธ์์กัับทุุกภาคส่่วนในมหาวิิทยาลััย SLB = การสร้้างพัันธมิิตร SLS = การสร้้างจิิตวิิญญาณการเป็็นสมาชิิกของ
องค์์กร SLT = การพััฒนาผู้้�นำของปััจจุุบัันและอนาคต IMI = สิ่่�งนำเข้้ากระบวนการนวััตกรรม IMP = กระบวนการ
นวััตกรรม IMO = ผลผลิิตนวััตกรรม OP1 = บััณฑิิต OP2 = นัักศึึกษา OP3 = อาจารย์์

จากรููปที่่� 2 และตารางที่่� 3 พบว่่าเส้้นทางอิิทธิิพลตามสมมติิฐานมีีความสอดคล้้องกัับข้้อมููล
เชิิงประจัักษ์์ และสามารถตอบสมมติิฐานการวิิจััยได้้ทุุกข้้อ ดัังนี้้�
สมมติิฐานที่่� 1 ภาวะผู้้�นำเชิิงกลยุุทธ์์มีีเส้้นทางอิิทธิิพลทางตรงต่่อการจััดการนวััตกรรม
อย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติที่่ิ ร� ะดัับ 0.05 โดยมีีค่า่ สััมประสิิทธิ์์เ� ส้้นทาง (Path Coefficient) เท่่ากัับ 0.77
สมมติิฐานที่่� 2 การจััดการนวััตกรรมมีีเส้้นทางอิิทธิิพลทางตรงต่่อผลการดำเนิินงานของ
มหาวิิทยาลััยเอกชนอย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ 0.05 โดยมีีค่่าสััมประสิิทธิ์์�เส้้นทาง เท่่ากัับ 0.43
สมมติิฐานที่่� 3 ภาวะผู้้�นำเชิิงกลยุุทธ์์มีีเส้้นทางอิิทธิิพลทางตรงต่่อผลการดำเนิินงานของ
มหาวิิทยาลััยเอกชนอย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ 0.05 โดยมีีค่่าสััมประสิิทธิ์์�เส้้นทาง เท่่ากัับ 0.51
สมมติิฐานที่่� 4 ภาวะผู้้�นำเชิิงกลยุุทธ์์มีีเส้้นทางอิิทธิิพลทางอ้้อมต่่อผลการดำเนิินงานของ
มหาวิิทยาลััยเอกชน โดยผ่่านการจััดการนวััตกรรมอย่่างมีีนััยสำคััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ 0.05 โดยมีีค่่า

ภาวะผู้้�นำเชิิงกลยุุทธ์์ การจััดการนวััตกรรม กัับผลการดำเนิินงานของมหาวิิทยาลััยเอกชน
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สััมประสิิทธิ์์�เส้้นทาง เท่่ากัับ 0.84

อภิิปรายผลการวิิจััย

1. ระดัับความคิิดเห็็นของผู้้�บริิหารมหาวิิทยาลััยเอกชนในประเทศไทยเกี่่�ยวกัับภาวะผู้้�นำ
เชิิงกลยุุทธ์์ การจััดการนวััตกรรมและผลการดำเนิินงานของมหาวิิทยาลััยเอกชนในประเทศไทย
	ผลการวิิเคราะห์์ค่่าเฉลี่่�ยระดัับความคิิดเห็็นของผู้้�บริิหารมหาวิิทยาลััยเอกชนในประเทศไทย
เกี่่ย� วกัับภาวะผู้้น� ำเชิิงกลยุุทธ์์ พบว่่า โดยรวมมีีค่า่ เฉลี่่ย� อยู่่�ในระดัับมากที่่�สุดุ โดยองค์์ประกอบที่่�มีค่ี า่ เฉลี่่ย�
มากที่่�สุุด คืือ การกำหนดทิิศทาง (Giving Direction) เนื่่�องจากในยุุคโลกาภิิวััตน์์ที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลง
อย่่างรวดเร็็วส่ง่ ผลให้้เกิิดการแข่่งขัันกัันสููง ผู้้บ� ริิหารมหาวิิทยาลััยเอกชนจึึงต้้องเป็็นผู้้น� ำที่่�มีคี วามสามารถ
ในการกำหนดวิิสัยั ทััศน์แ์ ละทิิศทางขององค์์กรที่่�ชัดั เจน เพื่่�อนำมหาวิิทยาลััยไปสู่่�ความได้้เปรีียบในการ
แข่่งขััน และการกำหนดองค์์ประกอบด้้านการกำหนดทิิศทางไว้้เป็็นองค์์ประกอบแรกของคุุณลัักษณะ
ของผู้้�นำเชิิงกลยุุทธ์์ (Adair, 2010) เช่่นเดีียวกัับผลการศึึกษาวิิจััยของ Chatbenjanun (2015) พบว่่า
การกำหนดทิิศทางเชิิงกลยุุทธ์์เป็็นคุุณลัักษณะสำคััญที่่�สุุดของคุุณลัักษณะภาวะผู้้�นำเชิิงกลยุุทธ์์ของ
ผู้้�บริิหารสถาบัันการศึึกษา ดัังนั้้�น หากผู้้�บริิหารมหาวิิทยาลััยเอกชนมีีลัักษณะเป็็นผู้้�มองการณ์์ไกล
ในการกำหนดทิิศทางขององค์์กร สามารถกำหนดกลยุุทธ์์ และนำกลยุุทธ์์ไปสู่่�การปฏิิบัติั ไิ ด้้ ย่่อมจะสามารถ
นำองค์์กรไปสู่่�เป้้าหมายที่่�กำหนดไว้้ (Songkramsri et al., 2016) รวมทั้้�งสามารถสร้้างความได้้เปรีียบ
ทางการแข่่งขัันด้้วย
	ผลการวิิเคราะห์์ค่่าเฉลี่่�ยระดัับความคิิดเห็็นของผู้้�บริิหารมหาวิิทยาลััยเอกชนในประเทศไทย
เกี่่�ยวกัับการจััดการนวััตกรรม พบว่่า โดยรวมมีีค่่าเฉลี่่�ยอยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด เนื่่�องจากการจััดการ
นวััตกรรมถืือเป็็นสิ่่�งสำคััญที่่�มหาวิิทยาลััยต้้องนำมาใช้้ในการบริิหารมหาวิิทยาลััย กอปรกัับกระทรวง
การอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรมมีีการส่่งเสริิมให้้มหาวิิทยาลััยปรัับบทบาทเป็็นองค์์กร
สำหรัับการสร้้างคน สร้้างองค์์ความรู้้� และการสร้้างนวััตกรรมเพื่่�อนำพาประเทศให้้หลุุดพ้้นจากกัับดััก
รายได้้ปานกลาง (Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 2019)
เช่่นเดีียวกัับพระราชบััญญััติิสถาบัันอุุดมศึึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้้ไขเพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ. 2550
ที่่�กำหนดให้้สถาบัันการศึึกษาต้้องมีีการสร้้างนวััตกรรมที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อเศรษฐกิิจและสัังคมของ
ประเทศชาติิ นอกจากนี้้�การจััดการนวััตกรรมยัังสามารถสร้้างความได้้เปรีียบทางการแข่่งขัันให้้กัับ
มหาวิิทยาลััยได้้ด้้วย (Tidd & Bessant, 2014) สอดคล้้องกัับผลการสััมภาษณ์์ผู้้�บริิหารมหาวิิทยาลััย
เอกชนที่่�ให้้ความเห็็นตรงกัันว่่าการจััดการนวััตกรรมเป็็นสิ่่�งที่่�ผู้้�บริิหารมหาวิิทยาลััยเอกชนต้้องให้้
ความสำคััญ และต้้องมีีการลงทุุนนำเทคโนโลยีีดิิจิิทััลที่่�ทัันสมััยมาใช้้ในการจััดการเรีียนการสอน เพื่่�อ
ดึึงดููดให้้นัักศึึกษาเลืือกเข้้ามาศึึกษาในมหาวิิทยาลััยเอกชน (Sakrungpongsakul, 2019; Srisa-an,
2019)
	ผลการวิิเคราะห์์ค่่าเฉลี่่�ยระดัับความคิิดเห็็นของผู้้�บริิหารมหาวิิทยาลััยเอกชนในประเทศไทย
เกี่่�ยวกัับผลการดำเนิินงานของมหาวิิทยาลััยเอกชน พบว่่า โดยรวมมีีค่่าเฉลี่่�ยอยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด โดย
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องค์์ประกอบที่่�มีีค่่าเฉลี่่�ยมากที่่�สุุด คืือ มหาวิิทยาลััยต้้องมีีการปรัับปรุุงและพััฒนาหลัักสููตรให้้ทัันสมััย
อย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อผลิิตบัณ
ั ฑิิตที่่มี� คี วามรู้้ค� วามสามารถตรงกัับความต้้องการของตลาดแรงงาน เนื่่�องจาก
สถาบัันอุุดมศึึกษาเป็็นองค์์กรที่่�มีบี ทบาทสำคััญในการผลิิตบัณ
ั ฑิิตที่่มี� คุี ณ
ุ ภาพ ซึ่ง่� เป็็นหนึ่่�งในพัันธกิิจหลััก
ของสถาบัันอุุดมศึึกษา สอดคล้้องกัับข้้อมููลจากการสำรวจของสำนัักนโยบายและแผนการอุุดมศึึกษา
Office of the Higher Education Commission (2017) พบว่่า นายจ้้างให้้ความสำคััญกัับความสามารถ
ทางด้้านทัักษะทั่่�วไป (Soft Skills) เช่่น ความซื่่�อสััตย์์ การตรงต่่อเวลา และความกระตืือรืือร้้นในการ
ทำงานที่่�สููงขึ้้�น ในมุุมมองของสถานประกอบการมีีความเห็็นว่่าสถาบัันอุุดมศึึกษายัังไม่่ให้้ความสำคััญ
กัับการเตรีียมบััณฑิิตเข้้าสู่่�ตลาดแรงงานอย่่างจริิงจััง การสอนเน้้นทฤษฎีีมากกว่่าการปฏิิบัติั ทิ ำให้้บััณฑิิต
จบไปไม่่มีีงานทำหรืือไม่่สามารถทำงานได้้ตามความต้้องการของสถานประกอบได้้ทัันทีี ดัังนั้้�น ในการ
ปรัับปรุุงและพััฒนาหลัักสููตร ผู้้�บริิหารจะต้้องสำรวจความต้้องการจากนายจ้้าง/ผู้้�ใช้้บััณฑิิต/สถาน
ประกอบการเพื่่�อนำมาเป็็นแนวทางในการปรัับปรุุงและพััฒนาหลัักสููตรให้้ตรงกัับความต้้องการของ
สถานประกอบการ
2. เส้้นทางอิิทธิิพลของโมเดลความสััมพัันธ์์ระหว่่างภาวะผู้้�นำเชิิงกลยุุทธ์์ และการจััดการ
นวััตกรรมที่่�มีีต่่อผลการดำเนิินงานของมหาวิิทยาลััยเอกชนในประเทศไทย
สมมติิฐานที่่� 1 ภาวะผู้้�นำเชิิงกลยุุทธ์์มีีเส้้นทางอิิทธิิพลทางตรงต่่อการจััดการนวััตกรรมของ
มหาวิิทยาลััยเอกชน ( β = 0.77, p < 0.05) เนื่่�องจากการจััดการนวััตกรรมเป็็นสิ่่ง� ที่่�ผู้บ้� ริิหารมหาวิิทยาลััย
เอกชนต้้องให้้ความสำคััญมาก เพื่่�อสร้้างความได้้เปรีียบทางการแข่่งขัันให้้กัับมหาวิิทยาลััยเอกชน
(Sakrungpongsakul, 2019; Srisa-an, 2019) สอดคล้้องกัับแนวคิิดของ Tidd and Bessant (2014)
ที่่�กล่่าวว่่าผู้้บ� ริิหารจะเป็็นบุุคคลสำคััญในการกำหนดกลยุุทธ์์ในการจััดการนวััตกรรมเพื่่�อนำองค์์กรไปสู่่�
เป้้าหมาย สอดคล้้องกัับผลการศึึกษาวิิจััยของ Maziti et al. (2018) พบว่่าภาวะผู้้�นำเชิิงกลยุุทธ์์มีี
ความสััมพัันธ์์ต่่อผลการดำเนิินงานด้้านนวััตกรรม ( β =0.77, p < 0.001)
สมมติิฐานที่่� 2 การจััดการนวััตกรรมมีีเส้้นทางอิิทธิิพลทางตรงต่่อผลการดำเนิินงานของ
มหาวิิทยาลััยเอกชน ( β = 0.43, p < 0.05) เนื่่�องจากในปััจจุุบันั มีีการเปลี่่ย� นแปลงอย่่างรวดเร็็ว ส่่งผลให้้
มหาวิิทยาลััยเอกชนต้้องมีีการนำเทคโนโลยีีและนวััตกรรมมาใช้้ในการจััดการเรีียนการสอน เพื่่�อให้้
ผลการดำเนิินงานเป็็นไปตามเป้้าหมายของมหาวิิทยาลััยที่่�ต้้องการพััฒนานัักศึึกษาให้้จบไปเป็็นบััณฑิิต
ที่่�มีีความพร้้อมในการทำงานในปััจจุุบััน (Ministry of Higher Education, Science, Research and
Innovation, 2019) สอดคล้้องกัับนโยบายของรััฐบาลเรื่่�องการพััฒนาคุุณภาพสถานศึึกษาและแหล่่ง
เรีียนรู้้ยุ� คุ ใหม่่ ซึ่ง่� มีียุทุ ธศาสตร์์การปฏิิรููปอุุดมศึึกษาโดยใช้้การวิิจัยั และนวััตกรรมเพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถ
ในการแข่่งขัันของสถาบัันอุุดมศึึกษา โดยอธิิการบดีีเป็็นผู้้�นำสููงสุุดในการกำหนดทิิศทางผ่่านวิิสััยทััศน์์
และกลยุุทธ์์ของมหาวิิทยาลััยเอกชน รองอธิิการบดีีฝ่า่ ยวิิชาการเป็็นผู้้น� ำในการวางแผนและนำกลยุุทธ์์
การจััดการนวััตกรรมมาใช้้ในการจััดการเรีียนการสอนของทุุกคณะวิิชาในมหาวิิทยาลััยเอกชน โดย
คณบดีีแต่่ละคณะวิิชาต้้องนำแนวทางดัังกล่่าวมาปฏิิบัติั แิ ละปรัับใช้้ให้้เหมาะสมกัับบริิบทของหลัักสููตร
โดยมีีหััวหน้้าหลัักสููตรฯ เป็็นผู้้�นำนโยบายการจััดการนวััตกรรมไปใช้้ในการบริิหารหลัักสููตรและจััด

ภาวะผู้้�นำเชิิงกลยุุทธ์์ การจััดการนวััตกรรม กัับผลการดำเนิินงานของมหาวิิทยาลััยเอกชน
อนุุธิิดา ประเสริิฐศัักดิ์์� และคณะ
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การเรีียนการสอนเพื่่�อผลิิตบัณ
ั ฑิิตที่่มี� คุี ณ
ุ ภาพและส่่งเสริิมให้้อาจารย์์ในสัังกััดมีีการผลิิตผลงานวิิจัยั และ
นวััตกรรมที่่�เป็็นประโยชน์์ต่อ่ สัังคมและชุุมชนรวมทั้้�งสามารถสร้้างความได้้เปรีียบทางการแข่่งขัันให้้กัับ
สถาบัันการศึึกษาได้้ ดัังนั้้�น การนำการจััดการนวััตกรรมมาใช้้ในการบริิหารมหาวิิทยาลััยเอกชนจะช่่วย
ให้้ผลการดำเนิินงานของมหาวิิทยาลััยเอกชนสููงขึ้้�น สอดคล้้องกัับการศึึกษาวิิจััยของ Shisia et al.
(2014) ที่่�พบว่่าการจััดการนวััตกรรมมีีความสััมพัันธ์์ต่อ่ ผลการดำเนิินงานของมหาวิิทยาลััย ( β = 0.46,
p < 0.05) ซึ่่ง� ชี้้ใ� ห้้เห็็นว่่ามหาวิิทยาลััยทั้้�งภาครััฐและเอกชนควรนำการจััดการนวััตกรรมมาใช้้ในสถาบััน
เพื่่�อให้้ผลการดำเนิินงานของมหาวิิทยาลััยบรรลุุเป้้าหมายที่่�ตั้้ง� ไว้้ โดยเฉพาะมหาวิิทยาลััยเอกชนควรมีี
การนำการจััดการนวััตกรรมมาใช้้เพื่่�อสร้้างความได้้เปรีียบทางการแข่่งขัันให้้มีีมากกว่่ามหาวิิทยาลััยรััฐ
เนื่่�องจากระบบการบริิหารจััดการของมหาวิิทยาลััยเอกชนมีีขั้้�นตอนรวดเร็็ว คล่่องตััวและยืืดหยุ่่�นมาก
ผู้้บ� ริิหารมหาวิิทยาลััยเอกชนมีีอำนาจในการตััดสิินใจที่่�เด็็ดขาดมากกว่่า ทำให้้สามารถปรัับเปลี่่ย� นและ
นำนวัั ต กรรมมาใช้้ในการบริิ ห ารงานและการจัั ด การเรีี ย นการสอนในมหาวิิ ท ยาลัั ย ได้้ทัั น กัั บ
การเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็วในยุุคดิิจิิทััล (Sakrungpongsakul, 2019; Srisa-an, 2019)
สมมติิฐานที่่� 3 ภาวะผู้้�นำเชิิงกลยุุทธ์์มีีเส้้นทางอิิทธิิพลทางตรงต่่อผลการดำเนิินงานของ
มหาวิิทยาลััยเอกชน ( β = 0.51, p < 0.05) เนื่่อ� งจากผู้้บ� ริิหารของมหาวิิทยาลััยเอกชนเป็็นบุุคคลสำคััญ
ที่่�มีบี ทบาทในการพััฒนาการจััดการศึึกษาให้้ตอบสนองต่่อความต้้องการของสัังคม และสามารถปรัับเปลี่่ย� น
การบริิหารงานให้้ทัันต่่อการเปลี่่ย� นแปลงตลอดเวลา เพื่่�อความสำเร็็จขององค์์กร ซึ่ง่� ในยุุคของการแข่่งขััน
ที่่�รุนุ แรงในปััจจุุบันั ผู้้บ� ริิหารจำเป็็นต้้องมีีภาวะผู้้น� ำเชิิงกลยุุทธ์์ (Sansuk, 2014) สอดคล้้องกัับการศึึกษา
วิิจััยของ Songkramsri et al. (2016) ที่่�ได้้ศึึกษาความสััมพัันธ์์ระหว่่างภาวะผู้้�นำเชิิงกลยุุทธ์์กัับผล
การดำเนิินงานในสถาบัันอาชีีวศึึกษา (r = 0.61, p < 0.01) เช่่นเดีียวกัับการศึึกษาของ Kitonga,
(2017) ที่่�ศึึกษาความสััมพัันธ์์ระหว่่างภาวะผู้้�นำเชิิงกลยุุทธ์์กัับผลการดำเนิินงานขององค์์กรที่่�ไม่่หวััง
ผลกำไร พบว่่า ภาวะผู้้�นำเชิิงกลยุุทธ์์มีีความสััมพัันธ์์กัับผลการดำเนิินงานขององค์์กรไม่่แสวงหากำไร
ในเมืืองไนโรบิิ ประเทศเคนยา อยู่่�ในระดัับสููง ( β = 0.67, p < 0.001) ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นว่่าภาวะผู้้�นำ
เชิิงกลยุุทธ์์มีีความสำคััญต่่อองค์์กรที่่�ไม่่หวัังผลกำไรหรืือองค์์กรสาธารณกุุศล ซึ่่�งมีีวััตถุุประสงค์์หลััก
เช่่นเดีียวกัับมหาวิิทยาลััยเอกชนที่่�ต้้องการผลิิตบัณ
ั ฑิิตที่่มี� คุี ณ
ุ ภาพตรงกัับความต้้องการของตลาดแรงงาน
โดยไม่่ได้้เน้้นการสร้้างกำไรเหมืือนกัับธุุรกิิจเอกชนอื่่�น ๆ
สมมติิฐานที่่� 4 ภาวะผู้้�นำเชิิงกลยุุทธ์์มีีเส้้นทางอิิทธิิพลต่่อผลการดำเนิินงานของมหาวิิทยาลััย
เอกชนโดยผ่่านการจััดการนวััตกรรม ( β = 0.84, p < 0.05) ผลการศึึกษาวิิจััยนี้้�เป็็นข้้อค้้นพบใหม่่
เนื่่�องจากยัังไม่่มีีการศึึกษาความสััมพัันธ์์ระหว่่างภาวะผู้้�นำเชิิงกลยุุทธ์์ การจััดการนวััตกรรมกัับผล
การดำเนิินงานของมหาวิิทยาลััยเอกชนทั้้�งในบริิบทสถาบัันการศึึกษาและบริิบทอื่่�น ๆ สอดคล้้องกัับ
การศึึกษาวิิจััยของ Songkramsri et al. (2016) ที่่�ให้้ข้้อเสนอแนะไว้้ว่่า ผู้้�นำเชิิงกลยุุทธ์์ควรมีีบทบาท
อำนาจหน้้าที่่�ในการแสวงหาความรู้้� และเทคโนโลยีีใหม่่ ๆ มาใช้้ในการพััฒนางานเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ของสถาบัันให้้สููงขึ้้�น สอดคล้้องกัับแนวคิิดของ Miller (2007) ที่่�กล่่าวว่่าการนำนวััตกรรมเทคโนโลยีี
มาใช้้ในมหาวิิทยาลััยจะช่่วยเพิ่่�มและปรัับปรุุงผลการดำเนิินงานของมหาวิิทยาลััยให้้สููงขึ้้�น โดยมีีผู้้�นำ
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เป็็นผู้้ใ� ห้้ทิิศทางในภาพรวมและสนัับสนุุนการดำเนิินงานของมหาวิิทยาลััยให้้บรรลุุเป้้าหมายและเป็็นไป
ตามทิิศทางที่่�กำหนดไว้้ จากผลการศึึกษาครั้้�งนี้้�แสดงให้้เห็็นว่่าปััจจััยสำคััญที่่�ทำให้้ผลการดำเนิินงาน
ของมหาวิิทยาลััยเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิผล คืือ ผู้้�บริิหารมหาวิิทยาลััยเอกชนที่่�มีีภาวะผู้้�นำเชิิงกลยุุทธ์์
ได้้นำการจััดการนวััตกรรมมาใช้้ในการบริิหารและการจััดการเรีียนการสอนในมหาวิิทยาลััย เพื่่�อให้้
ผลการดำเนิินงานของมหาวิิทยาลััยบรรลุุเป้้าหมายตามตััวชี้้�วััดในด้้านนัักศึึกษา บััณฑิิต และอาจารย์์
ที่่�มหาวิิทยาลััยได้้กำหนดไว้้ในแผนปฏิิบััติิการเชิิงกลยุุทธ์์ และมีีผลการดำเนิินงานที่่�สููงขึ้้�นมากกว่่าผู้้�นำ
เชิิงกลยุุทธ์์ที่่�ไม่่มีีการนำการจััดการนวััตกรรมมาใช้้ในมหาวิิทยาลััย ( β = 0.51, p < 0.05)

ข้้อเสนอแนะ

	ข้้อเสนอแนะการนำผลการวิิจััยไปใช้้ประโยชน์์
1. ผู้้�บริิหารมหาวิิทยาลััยเอกชนในประเทศไทย ควรนำองค์์ประกอบผลการดำเนิินงานของ
มหาวิิทยาลััยเอกชนและเกณฑ์์การประเมิินคุุณภาพการศึึกษาที่่�เหมาะสมกัับบริิบทของมหาวิิทยาลััย
เอกชนมาใช้้เป็็นข้้อมููลในการพััฒนาเกณฑ์์หรืือตััวบ่่งชี้้�ผลการดำเนิินงานของมหาวิิทยาลััยฯ เพื่่�อเป็็น
แนวทางในการปรัับปรุุงการบริิหารหลัักสููตรและการจััดการเรีียนการสอนของมหาวิิทยาลััยเอกชน
ให้้บััณฑิิตมีีความรู้้�ความสามารถตรงกัับความต้้องการของตลาดแรงงาน
2. ผู้้บ� ริิหารมหาวิิทยาลััยเอกชนในประเทศไทยควรส่่งเสริิมให้้อาจารย์์ บุุคลากร และนัักศึึกษา
มีีการสร้้างนวััตกรรมอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยเน้้นการส่่งเสริิมให้้เกิิดบรรยากาศและเปิิดโอกาสให้้อาจารย์์
บุุคลากร และนัักศึึกษามีีการแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นอย่่างหลากหลาย เพื่่�อให้้ผลการดำเนิินงานของ
มหาวิิทยาลััยสููงขึ้้น� โดยเฉพาะด้้านการผลิิตบัณ
ั ฑิิตที่่มี� คุี ณ
ุ ภาพตรงตามความต้้องการของตลาดแรงงาน
	ข้้อเสนอแนะในการทำวิิจััยครั้้�งต่่อไป
1. ควรมีีการศึึกษาวิิจััยโดยใช้้โมเดลความสััมพัันธ์์ของการวิิจััยเรื่่�องนี้้�ในบริิบทอื่่�นในระดัับ
สถาบัันอุุดมศึึกษา ได้้แก่่ มหาวิิทยาลััยของรััฐ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคล มหาวิิทยาลััยในกำกัับรััฐ
มหาวิิทยาลััยราชภััฎ วิิทยาลััยชุุมชน และสถาบัันเอกชน เป็็นต้้น
2. ควรมีีการศึึกษาวิิจัยั ในการพััฒนาตััวชี้้วั� ดั ความสำเร็็จของผลการดำเนิินงานของมหาวิิทยาลััย
เอกชน ให้้ครอบคลุุมตามพัันธกิิจหลััก 4 ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านการผลิิตบััณฑิิต การวิิจััย การบริิการวิิชาการ
แก่่สัังคม และการทำนุุบำรุุงศิิลปวััฒนธรรม รวมทั้้�งตััวชี้้�วััดผลการดำเนิินงานด้้านการเงิิน
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