บทความจากการสังเคราะหงานวิจัย
เรื่อง ความเปนผูบริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี
การศึ ก ษามี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพประชากร ประชากรที่ มี คุ ณ ภาพยอมมี
ศั ก ยภาพในการพั ฒนาสั ง คม เศรษฐกิจ การเมื อ งของประเทศอยางยั่ ง ยื น สามารถรั บ มือ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและตอเนื่องของกระแสโลกาภิวัฒน. และความก/าวหน/าของวิทยาการใหมๆ
โดยเฉพาะการก/าวสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรู/ การจัดการศึกษาให/ได/คุณภาพ ต/องอาศัยการบริหาร
จัดการศึกษาโดยนักบริหารมืออาชีพ สามารถบริหารเชิงรุก ดําเนินการบริหารจัดการที่เน/นองค.รวมและ
ผลลัพธ.ที่เกิดขึ้นกับผู/เรียนและสังคมเป8นสําคัญ
ผู/บ ริหารยุ ค ป9จจุ บันจึงจํ าเป8 นต/อ งเป8 นผู/บ ริหารแบบมือ อาชีพ กลาวคือ เป8 นผู/มีค วามรู/
ความสามารถและความประพฤติเป8นที่ยอมรับ มีความคิดริเริ่มสร/างสรรค. มีวิสัยทัศน.ในการทํางาน
แสวงหาความรู/ใหมๆ เสมอ มีความสามารถโน/มน/าวให/เกิดความรวมมือในการทํางาน มีความเป8น
ประชาธิปไตย นอกจากจะเป8นผู/บริหารมืออาชีพแล/ว ผู/บริหารต/องเป8นผู/ท่ีมีคุณลักษณะที่ดี มีหลัก
สําคัญในการปฏิบัติงาน เพื่อให/งานบรรลุวัตถุประสงค.ท่ีวางไว/ ด/วยเหตุน้ีจึงมีความจําเป8นที่จะพัฒนา
ผู/บ ริหารสถานศึก ษาให/เ ป8 นผู/บ ริหารมือ อาชีพ คือ จะต/อ งมีคุ ณ ลั ก ษณะ มีค วามรู/ค วามสามารถ มี
วิสัยทัศน. มีคุณธรรมจริยธรรม โดยกําหนดคุณลักษณะของผู/บริหารสถานศึกษามืออาชีพไว/ 6 ประการ
คือ 1) การเป8นผู/มีคุณธรรม จริยธรรม 2) การเป8นผู/นําด/านการจัดระบบ 3) การเป8นผู/นําด/านวิชาการ 4)
การเป8นผู/นําด/านการบริหารจัดการ 5) การเป8นผู/นําด/านสังคมและชุมชนใน 6) การเป8นผู/นําการพัฒนา
ตนเองเชิงบริหาร ดังตอไปนี้
1. การเป8นผู/นําที่มีคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง การเป8นแบบอยางที่ดีโดยยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม บริหารบุคคลตามแนวคิดของศาสนา การจัดการภูมิป9ญญาไทย มีความหนักแนนไมหูเบา มี
ความซื่อ สั ตย.สุจริตมีความยุ ติธ รรม มีความเสีย สละ มีความจริงใจตอผู/รวมงาน มีความเมตตาตอ
ผู/รวมงานและผู/อื่น รู/จัก ให/อ ภั ย ไมมีจิตใจอาฆาตพยาบาท มีค วามอดทนและเยือ กเย็ นตอคํ าพู ด ที่
ขัดแย/งหรือไมเป8นมิตร รู/จักถนอมน้ําใจกับผู/รวมงานไมเอารัดเอาเปรียบผู/รวมงาน ไมมีหนี้สินล/นพ/นตัว
ไมเกี่ย วข/อ งกั บอบายมุข สิ่งเสพย.ติด และเป8 นผู/อุทิศตนให/กับสถานศึกษาการเป8 นผู/นําที่มีคุ ณธรรม
จริยธรรม หมายถึงการเป8นแบบอยางที่ดโี ดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม บริหารบุคคลตามแนวคิดของ
ศาสนา การจัดการภูมิป9ญญาไทย มีความหนักแนนไมหูเบา มีความซื่อสัตย.สุจริตมีความยุติธรรม มี
ความเสียสละ มีความจริงใจตอผู/รวมงาน มีความเมตตาตอผู/รวมงานและผู/อื่น รู/จักให/อภัย ไมมีจิตใจ
อาฆาตพยาบาท มีค วามอดทนและเยือกเย็นตอคําพูด ที่ขัด แย/งหรือไมเป8นมิตร รู/จัก ถนอมน้ําใจกั บ
ผู/รวมงานไมเอารัดเอาเปรียบผู/รวมงาน ไมมีหนี้สินล/นพ/นตัว ไมเกี่ยวข/องกับอบายมุข สิ่งเสพย.ติด และ
เป8นผู/อุทิศตนให/กับสถานศึกษา
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2. การเป8นผู/นําด/านการจัดระบบ หมายถึง การบริหารพัฒนาองค.การแหงการเรียนรู/ การจัด
และใช/ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดระบบเครือขาย พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบริหาร
จัดการสิ่งแวดล/อมทั้งระบบ
3. การเป8นผู/นําด/านวิชาการ หมายถึง การเป8นผู/ริเริ่ม เป8นผู/สร/างองค.ความรู/ใหม เป8นผู/
สร/างสรรค.วิชาการมากกวาเป8นผู/บริโภควิชาการ มีความสํานึกในวิชาการ เน/นการค/นคว/าวิจัยเพื่อสร/าง
ความรู/ แล/วนําความรู/ที่เกิดขึ้นไปสอน ไปบริการวิชาการแกสังคม ต/องเป8นผู/นําและต/องปกครองดูแล
นักวิชาการ เป8นผู/นําในการพัฒนาหลักสูตร พัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู/ พัฒนาครู การวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพและการประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพผู/เรียน
4. การเป8นผู/นําด/านการบริหารจัดการ หมายถึง การบริหารจัดการวางแผนกลยุทธ. เป8นการ
วางแผนเพื่อ นําองค.การไปสู ภาพลักษณ.ใ หม ก/าวสูวิสั ยทัศน.ที่ต/องการในอนาคต การบริหารแบบมี
สวนรวม เป8นผู/นําการเปลี่ยนแปลง การบริหารความขัดแย/ง การบริหารทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
และมีเทคนิคการบริหารจัดการแนวใหม
5. การเป8นผู/นําด/านสังคมและชุมชน หมายถึง การบริหารจัดการโรงเรียน เพื่อชุมชนและสังคม
บริหารในบริบทที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงในสังคม
6. การเป8นผู/นําการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร หมายถึง การพัฒนาตนเองเพื่อเป8นผู/บริหารมือ
อาชี พ มี ค วามสามารถในการใช/ ศิ ล ปะในการบริ ห าร มาพั ฒ นาการบริ ห ารงานด/ า นตางๆภายใน
สถานศึกษาให/ประสบความสําเร็จ
มหาวิทยาลัยราชธานี มีการจัดการศึกษาสาขาการบริหารการศึกษา มีวัตถุประสงค. เพื่อผลิต
มหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาให/เป8นนักบริหารมืออาชีพ ที่มีวิสัยทัศน.กว/างไกล ลุมลึก มีความรู/
คูคุ ณ ธรรม ที่จะสามารถบริหารจั ด การศึก ษาเชิงรุ ก สามารถปรั บ เทคนิค การบริหารให/ทั นตอการ
เปลี่ยนแปลง ให/ได/มาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง ที่จะสามารถนําองค.กรไปสูเปGาหมายได/อยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลที่พึงประสงค.
สําหรับมหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี มีความ
เป8นผู/บริหารมืออาชีพ โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.37) เรียงลําตับตามความเป8นผู/บริหารมือ
อาชีพ 6 ด/าน คือ
1. ด/านการเป8นผู/นําที่มีคุณธรรมจริย ธรรม ความเป8นผู/บริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.55) โดย
มีคาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหาน/อย 3 ลําดับแรก คือ มีความเสียสละเห็นประโยชน.สวนรวม
มากกวาสวนตน มีความยุติธรรมและวางตัวเป8นกลางอยางสม่ําเสมอ และมีความซื่อสัตย.สุจริตตอ
ตนเองตอหน/าที่และตอผู/อื่น
2. ด/านการเป8นผู/นําด/านสังคม และชุ มชน ความเป8 นผู/บริหารมืออาชีพของมหาบั ณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.40) โดยมี
คาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหาน/อย 3 ลําดับแรก คือ การพัฒนาการให/สังคม ชุมชนเข/ามามีสวนรวม
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ในโรงเรี ย น สามารถสร/ า งแรงจู ง ใจให/ ชุ ม ชนและสั ง คมเข/ า มามี ส วนรวมอยางเต็ ม กํ า ลั ง ความรู/
ความสามารถ และการมีสวนรวมในสังคมและชุมชนของผู/นํา
3. ด/านการเป8นผู/นําด/านการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร ความเป8นผู/บริหารมืออาชีพของ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย
4.39) โดยมีคาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหาน/อย 3 ลําดับแรก นําหลักการบริหารใหมๆ มาพัฒนางาน
สร/างและปลูกฝ9งความคิดใหมๆ เข/าสูระบบการทํางานขององค.ก ร และสามารถนําหลัก การบริหาร
จัดการสูการปฏิบัติ
4. ด/านการเป8นผู/นําด/านวิชาการ ความเป8นผู/บริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริ ห ารการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชธานี โดยรวมอยู ในระดั บ มาก (คาเฉลี่ ย 4.37) โดยมี ค าเฉลี่ ย
เรียงลําดับจากมากไปหาน/อย 3 ลําดับแรก สงเสริมและสนับสนุนครูในการพัฒนาตนเองในด/านวิชาการ
อยูเสมอ เป8นผู/นําในการพัฒนารู ปแบบกระบวนการเรีย นรู/ และความเป8นผู/นําด/านวิชาการและการ
พัฒนาหลักสูตร
5. ด/านการเป8นผู/นําด/านการจัดระบบ ความเป8นผู/บริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.27) โดยมีคาเฉลี่ย
เรียงลําดับจากมากไปหาน/อย 3 ลําดับแรก คือ จัดระบบองค.กรแหงการเรียนรู/เป8นระบบเอื้อตอการ
จัด การเรีย นการสอน มีค วามเป8 นผู/นําในด/านการจั ด ระบบที่มีป ระสิทธิภาพ และจั ดโครงสร/างการ
บริหารงานอยางเป8นระบบ
6. ด/านการเป8นผู/นําด/านการบริหารจัดการ ความเป8นผู/บริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.25) โดยมี
คาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหาน/อย 3 ลําดับแรก มีความสามารถในการวางแผนและกําหนดงานตาม
นโยบาย มีการบริหารทรัพยากรอยางมีคุณภาพ และมีความสามารถในการแก/ป9ญหาด/านตางๆ สวน
อันดับสุดท/าย
จากทั้งหมดที่กลาวมา สรุปได/วา ความเป8นผู/บริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี คือ (1) ด/านการเป8นผู/นําที่มีคุณธรรมจริยธรรม (2) ด/านการ
เป8นผู/นําด/านการจัดระบบ (3) ด/านการเป8นผู/นําด/านวิชาการ (4) ด/านการเป8นผู/นําด/านการบริหาร
จัดการ (5) ด/านการเป8นผู/นําด/านสังคม และชุมชน และ (6) ด/านการเป8นผู/นําด/านการพัฒนาตนเองใน
เชิงบริหาร ในภาพรวมความเป8นผู/บริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาอยูใน
ระดับมาก และผลการเปรียบเทียบความเป8นผู/บริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี ในแตละด/าน จําแนกตามสถานภาพ และปMที่สําเร็จการศึกษา มีความ
เป8นผู/บริหารมืออาชีพ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
สังเคราะห.งานวิจัยโดย อาจารย.กนิษฐา คูณมี
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