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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความเป็ นผูบ้ ริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี ตามความคิดเห็นของมหาบัณฑิต และ
ผูร้ ว่ มงานของมหาบัณฑิต จําแนกตามสถานภาพ และปีทส่ี าํ เร็จการศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็ นมหาบัณฑิต และเพื่อน
ร่วมงาน จํานวน 144 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูล เป็ นแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มีค่าความเชื่อมัน่ 0.98
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป สถิตทิ ใ่ี ช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้ t-test (Independent Samples)
ผลการวิจยั พบว่า
1. ความเป็ นผูบ้ ริหารมืออาชีพ ของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชธานี
โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
2. ความเป็ นผูบ้ ริหารมืออาชีพ ของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชธานี
ตามความคิดเห็นของมหาบัณฑิต และผูร้ ว่ มงาน จําแนกตามสถานภาพ และปี ทส่ี าํ เร็จการศึกษา พบว่าไม่แตกต่าง
กัน
คําสําคัญ : ความเป็ นผูบ้ ริหารมืออาชีพ, มหาบัณฑิต, บริหารการศึกษา.

Abstract
The purposes of the research were to study and compare the perceptions the professional
administrators of the master's degree graduates in educational administration, Ratchathani University.
The opinions of the master degree graduate and the colleagues, considered to status, Year Qualification
Obtained. The sample group studied were 144 persons. The instrument used was a rating scale
questionnaire with 0.98 reliability value. The statistics used in the analysis included percentage, mean,
standard deviation, t-test (Independent Samples).
The results of this research were as follows:

1. The professional administrators of master's degree graduates in educational administration,
Ratchathani University were at the high level in general consideration. When considered in separate
aspects, it was found that had 1 aspects, Morality and Desirable Virtue, at the highest level.
2. Professional administrators of master's degree graduates in educational administration,
Ratchathani University, considered to status, Year Qualification Obtained, there was no statistically
significant difference.
Keywords : professional administrators, master's degree graduates, educational administration.

บทนํา
การศึกษามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคุณภาพประชากร ประชากรที่มคี ุณภาพย่อมมีศกั ยภาพในการ
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศอย่างยังยื
่ น สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่องของกระแสโลกาภิวฒ
ั น์ และความก้าวหน้ าของวิทยาการใหม่ๆ โดยเฉพาะการก้าวสู่สงั คมเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ การจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพ ต้องอาศัยการบริหารจัดการศึกษาโดยนักบริหารมืออาชีพ สามารถ
บริหารเชิงรุก ดําเนินการบริหารจัดการทีเ่ น้นองค์รวมและผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ กับผูเ้ รียนและสังคมเป็ นสําคัญ
ผูบ้ ริหารยุคปจั จุบนั จึงจําเป็ นต้องเป็ นผูบ้ ริหารแบบมืออาชีพ กล่าวคือ เป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถและ
ความประพฤติเป็ นทีย่ อมรับ มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ มีวสิ ยั ทัศน์ในการทํางานแสวงหาความรูใ้ หม่ๆ เสมอ มี
ความสามารถโน้มน้าวให้เกิดความร่วมมือในการทํางาน มีความเป็ นประชาธิปไตย นอกจากจะเป็ นผูบ้ ริหารมือ
อาชีพแล้ว ผูบ้ ริหารต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี ุณลักษณะทีด่ ี มีหลักสําคัญในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้งานบรรลุวตั ถุประสงค์ทว่ี าง
ไว้ ด้วยเหตุน้ีจงึ มีความจําเป็ นทีจ่ ะพัฒนาผูบ้ ริหารสถานศึกษาให้เป็ นผูบ้ ริหารมืออาชีพ คือ จะต้องมีคุณลักษณะ
มีความรูค้ วามสามารถ มีวสิ ยั ทัศน์ มีคุณธรรมจริยธรรม โดยกําหนดคุณลักษณะของผูบ้ ริหารสถานศึกษามืออาชีพ
ไว้ 6 ประการ คือ 1) การเป็ นผูม้ คี ุณธรรม จริยธรรม 2) การเป็ นผูน้ ําด้านการจัดระบบ 3) การเป็ นผูน้ ําด้านวิชาการ
4) การเป็ นผูน้ ําด้านการบริหารจัดการ 5) การเป็ นผูน้ ําด้านสังคมและชุมชนใน 6) การเป็ นผูน้ ําการพัฒนาตนเอง
เชิงบริหาร [1]
มหาวิทยาลัยราชธานี มีการจัดการศึกษาสาขาการบริหารการศึกษา มีวตั ถุประสงค์ เพื่อผลิตมหาบัณฑิต
ทางการบริห ารการศึก ษาให้เ ป็ น นักบริห ารมืออาชีพ ที่ม ีวิส ยั ทัศน์ ก ว้า งไกล ลุ่ ม ลึก มีค วามรู้คู่คุณ ธรรม ที่จ ะ
สามารถบริหารจัดการศึกษาเชิงรุก สามารถปรับเทคนิคการบริหารให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง ให้ได้มาตรฐาน
วิชาชีพชัน้ สูง ทีจ่ ะสามารถนําองค์กรไปสูเ่ ป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลทีพ่ งึ ประสงค์ [2]
ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจในการศึกษาความเป็ นผูบ้ ริหารมืออาชีพ ของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี ในปี การศึกษา 2554 - 2555 ทีด่ าํ รงตําแหน่งเป็ น ผูอ้ ํานวยการ
สถานศึกษา รองผูอ้ ํานวยการสถานศึกษาทีป่ ฏิบตั งิ านในสถานศึกษาของรัฐ และเอกชน โดยสอบถามผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ได้แก่ มหาบัณฑิต และผูร้ ว่ มงานของมหาบัณฑิต ใน 6 ด้าน คือ 1) การเป็ นผูม้ คี ุณธรรม จริยธรรม 2) การเป็ น
ผูน้ ําด้านการจัดระบบ 3) การเป็ นผูน้ ําด้านวิชาการ 4) การเป็ นผูน้ ําด้านการบริหารจัดการ 5) การเป็ นผูน้ ําด้าน
สังคมและชุมชน 6) การเป็ นผูน้ ําการพัฒนาตนเองเชิงบริหาร ตามความคิดเห็นของมหาบัณฑิต และผูร้ ว่ มงาน
ของมหาบัณฑิตว่ามีคุณลักษณะและความสามารถตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรทีต่ งั ้ ไว้หรือไม่ ซึง่ ผลทีไ่ ด้จาก
การวิจยั จะเป็ นสิง่ สําคัญที่เป็ นตัวชี้วดั คุณภาพของมหาบัณฑิต และมหาบัณฑิตสามารถนํ าข้อมูลย้อนกลับมา
ปรับปรุง และพัฒนาตนเอง อาจารย์สาขาการบริหารการศึกษา และผูบ้ ริหาร สามารถนําไปเป็ นแนวทางในการ
ตัดสินใจปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้

วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาความเป็ นผู้บริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี ตามความคิดเห็นของมหาบัณฑิต และผูร้ ว่ มงานของมหาบัณฑิต
2. เพือ่ เปรียบเทียบความคิดเห็นของมหาบัณฑิต และผูร้ ว่ มงานของมหาบัณฑิตในความเป็ นผูบ้ ริหารมือ
อาชีพ ของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี จําแนกตามสถานภาพ และปี ทส่ี าํ เร็จ
การศึกษา

สมมติ ฐานในการวิ จยั
1. มหาบัณฑิตและผูร้ ่วมงานของมหาบัณฑิต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็ นผูบ้ ริหารมืออาชีพของ
มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาไม่แตกต่างกัน
2. มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทีส่ าํ เร็จการศึกษาในปี การศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน มีความ
เป็ นผูบ้ ริหารมืออาชีพไม่แตกต่างกัน

วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบด้วย มหาบัณฑิตทีด่ าํ รงตําแหน่ง
เป็ นผูอ้ ํานวยการสถานศึกษา รองผูอ้ ํานวยการสถานศึกษา ทีป่ ฏิบตั งิ านในสถานศึกษาของรัฐ และเอกชน ซึง่ มี
รายละเอียดดังนี้
1. มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี ทีส่ าํ เร็จ
การศึกษา ปี การศึกษา 2554 - 2555 ดํารงตําแหน่งเป็ น ผูอ้ ํานวยการสถานศึกษา รองผูอ้ ํานวยการสถานศึกษา ที่
ปฏิบตั งิ านในสถานศึกษาของรัฐ และเอกชน จํานวน 55 คน กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่
และมอร์แกน [3] ได้กลุ่มตัวอย่างเป็ นมหาบัณฑิตทีส่ าํ เร็จตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา ทีป่ ฏิบตั งิ านในสถานศึกษาของรัฐ และเอกชน จํานวน 48 คน
2. ผูร้ ว่ มงานของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราช
ธานี ทีป่ ฏิบตั งิ านในสถานศึกษาของรัฐ และเอกชน จํานวน 96 คน ซึง่ เป็ นกลุม่ ผูใ้ ห้ความคิดเห็นเกีย่ วกับความเป็ น
ผูบ้ ริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต โดยใช้สดั ส่วนมหาบัณฑิตต่อผูร้ ว่ มงานของมหาบัณฑิต เป็ น 1 : 2 และใช้
วิธกี ารเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามมหาบัณฑิตทีเ่ ป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลเกีย่ วมหาบัณฑิต
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นของมหาบัณฑิต และผูร้ ว่ มงานมหาบัณฑิตเกีย่ วกับความ
เป็ นผูบ้ ริหารมืออาชีพ ใน 6 ด้าน คือ ด้านการเป็ นผูม้ คี ุณธรรม จริยธรรม ด้านการเป็ นผูน้ ําด้านการจัดระบบ ด้าน
การเป็ นผูน้ ําด้านวิชาการ ด้านการเป็ นผูน้ ําด้านบริหารจัดการ ด้านการเป็ นผูน้ ําด้านสังคมและชุมชน และด้านการ
เป็ นผูน้ ําการพัฒนาตนเองเชิงบริหาร
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจ ยั เก็บ รวบรวมข้อ มูล จากกลุ่ม ตัวอย่า ง ได้ร บั คืน 144 ฉบับ คิดเป็ น ร้อยละ 100 สถิติท่ีใ ช้ใ นการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลคือค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (Independent Samples)

นิ ยามศัพท์เฉพาะ
1. หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชธานี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548
2. มหาบัณฑิต หมายถึง ผูท้ ส่ี าํ เร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี ในปี การศึกษา 2554 - 2555 ทีด่ าํ รงตําแหน่ งเป็ น ผูอ้ ํานวยการ
สถานศึกษา รองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา ทีป่ ฏิบตั งิ านในสถานศึกษาของรัฐ และเอกชน
3. ผูบ้ ริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูท้ ด่ี าํ รงตําแหน่งหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
3.1 ผูอ้ ํานวยการสถานศึกษา หมายถึง มหาบัณฑิตทีส่ าํ เร็จการศึกษาในปี การศึกษา 25532554 ดํารงตําแหน่งเป็ นผูบ้ ริหารสูงสุดในสถานศึกษา และรับผิดชอบการบริหารงานในสถานศึกษา ทีป่ ฏิบตั งิ านใน
สถานศึกษาของรัฐ และเอกชน
3.2 รองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา หมายถึง มหาบัณฑิตทีส่ าํ เร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2553 2554 ดํารงตําแหน่ งเป็ นรองจากผูบ้ ริหารสถานศึกษาหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายให้รกั ษาราชการแทน หรือปฏิบตั ิ
หน้าทีแ่ ทนผูบ้ ริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาของรัฐ และเอกชน
4. ผูร้ ่วมงานของมหาบัณฑิต หมายถึง บุคคลทีป่ ฏิบตั งิ านร่วมกับมหาบัณฑิต ทีท่ าํ งานในหน่วยงาน
เดียวกันกับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี ในปี การศึกษา
2554 – 2555 ทีป่ ฏิบตั งิ านในสถานศึกษาของรัฐ และเอกชน
5. ผูเ้ ชีย่ วชาญ หมายถึง ผูท้ ม่ี วี ุฒกิ ารศึกษา ระดับปริญญาเอก หรือ มีประสบการณ์การสอนในระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต มีสว่ นร่วมในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา ระดับมหาบัณฑิต
6. ความเป็ นผูบ้ ริหารมืออาชีพ หมายถึง การเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรูค้ วามสามารถในการบริหารได้อย่างยอด
เยีย่ ม มีความรับผิดชอบ เป็ นผูท้ ม่ี ที งั ้ ศาสตร์และศิลป์ในการปฏิบตั งิ านอย่างสูงสุดและพร้อมทีจ่ ะนําพาองค์กร ไปสู่
ความสําเร็จตามเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ ใน 6 ประการ คือ การเป็ นผูม้ คี ุณธรรม จริยธรรม การเป็ นผูน้ ําด้านการจัดระบบ
การเป็ นผูน้ ํ าด้านวิชาการ การเป็ นผูน้ ําด้านบริหารจัดการ การเป็ นผูน้ ําด้านสังคมและชุมชน การเป็ นผูน้ ําการ
พัฒนาตนเองเชิงบริหาร ดังต่อไปนี้
6.1 การเป็ นผูน้ ํ าทีม่ คี ุณธรรม จริยธรรม หมายถึง การเป็ นแบบอย่างที่ดโี ดยยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม บริหารบุคคลตามแนวคิดของศาสนา การจัดการภูมปิ ญั ญาไทย มีความหนักแน่ นไม่หูเบา มีความ
ซื่อสัตย์สจุ ริตมีความยุตธิ รรม มีความเสียสละ มีความจริงใจต่อผูร้ ว่ มงาน มีความเมตตาต่อผูร้ ว่ มงานและผูอ้ ่นื รูจ้ กั
ให้อภัย ไม่มจี ติ ใจอาฆาตพยาบาท มีความอดทนและเยือกเย็นต่อคําพูดทีข่ ดั แย้งหรือไม่เป็ นมิตร รูจ้ กั ถนอมนํ้าใจ
กับผูร้ ่วมงานไม่เอารัดเอาเปรียบผูร้ ่วมงาน ไม่มหี นี้สนิ ล้นพ้นตัว ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข สิง่ เสพย์ตดิ และเป็ นผู้
อุทศิ ตนให้กบั สถานศึกษาการเป็ นผูน้ ําทีม่ คี ุณธรรม จริยธรรม หมายถึงการเป็ นแบบอย่างทีด่ โี ดยยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม บริหารบุคคลตามแนวคิดของศาสนา การจัดการภูมปิ ญั ญาไทย มีความหนักแน่ นไม่หูเบา มีความ
ซื่อสัตย์สจุ ริตมีความยุตธิ รรม มีความเสียสละ มีความจริงใจต่อผูร้ ว่ มงาน มีความเมตตาต่อผูร้ ว่ มงานและผูอ้ ่นื รูจ้ กั
ให้อภัย ไม่มจี ติ ใจอาฆาตพยาบาท มีความอดทนและเยือกเย็นต่อคําพูดทีข่ ดั แย้งหรือไม่เป็ นมิตร รูจ้ กั ถนอมนํ้าใจ
กับผูร้ ่วมงานไม่เอารัดเอาเปรียบผูร้ ่วมงาน ไม่มหี นี้สนิ ล้นพ้นตัว ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข สิง่ เสพย์ตดิ และเป็ นผู้
อุทศิ ตนให้กบั สถานศึกษา
6.2 การเป็ นผูน้ ําด้านการจัดระบบ หมายถึง การบริหารพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ การจัดและใช้
ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดระบบเครือข่าย พัฒนาคุณภาพการศึกษาและบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมทัง้
ระบบ

6.3 การเป็ นผูน้ ําด้านวิชาการ หมายถึง การเป็ นผูร้ เิ ริม่ เป็ นผูส้ ร้างองค์ความรูใ้ หม่ เป็ นผูส้ ร้างสรรค์
วิชาการมากกว่าเป็ นผูบ้ ริโภควิชาการ มีความสํานึกในวิชาการ เน้นการค้นคว้าวิจยั เพื่อสร้างความรู้ แล้วนําความรู้
ทีเ่ กิดขึน้ ไปสอน ไปบริการวิชาการแก่สงั คม ต้องเป็ นผูน้ ําและต้องปกครองดูแลนักวิชาการ เป็ นผูน้ ํ าในการพัฒนา
หลักสูตร พัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาครู การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพและการประเมินผลเพื่อพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รียน
6.4 การเป็ นผู้นําด้านการบริหารจัดการ หมายถึง การบริหารจัดการวางแผนกลยุทธ์ เป็ นการ
วางแผนเพื่อนําองค์การไปสูภ่ าพลักษณ์ใหม่ ก้าวสูว่ สิ ยั ทัศน์ทต่ี อ้ งการในอนาคต การบริหารแบบมีสว่ นรวม เป็ น
ผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง การบริหารความขัดแย้ง การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีเทคนิคการบริหาร
จัดการแนวใหม่
6.5 การเป็ นผูน้ ําด้านสังคมและชุมชน หมายถึง การบริหารจัดการโรงเรียน เพื่อชุมชนและสังคม
บริหารในบริบททีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเปลีย่ นแปลงในสังคม
6.6 การเป็ นผูน้ ํ าการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร หมายถึง การพัฒนาตนเองเพื่อเป็ นผูบ้ ริหารมือ
อาชีพ มีความสามารถในการใช้ศลิ ปะในการบริหาร มาพัฒนาการบริหารงานด้านต่างๆภายในสถานศึกษาให้
ประสบความสําเร็จ

ผลการวิ จยั
1. ผลการวิ เคราะห์ค่าสถิ ติพืน้ ฐาน
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของมหาบัณฑิต และผูร้ ่วมงานของมหาบัณฑิตเกี่ยวกับความเป็ นผูบ้ ริหาร
มืออาชีพของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี แสดงไว้ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและระดับความเป็ นผูบ้ ริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี
ด้านที่
1
2
3
4
5
6

ความเป็ นผูบ้ ริ หารมืออาชีพ
การเป็ นผูน้ ําทีม่ คี ุณธรรมจริยธรรม
การเป็ นผูน้ ําด้านการจัดระบบ
การเป็ นผูน้ ําด้านวิชาการ
การเป็ นผูน้ ําด้านการบริหารจัดการ
การเป็ นผูน้ ําด้านสังคม และชุมชน
การเป็ นผูน้ ําด้านการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร
โดยรวม

X
4.55
4.27
4.37
4.25
4.40
4.39
4.37

S.D.
0.62
0.64
0.59
0.65
0.57
0.55
0.61

ระดับ
มากทีส่ ดุ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่ า ความเป็ น ผู้บริห ารมือ อาชีพ ของมหาบัณฑิต สาขาวิช าการบริห ารการศึก ษา
มหาวิทยาลัยราชธานี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ 4.37 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับ
มากทีส่ ดุ 1 ด้าน คือ การเป็ นผูน้ ําทีม่ คี ุณธรรมจริยธรรม (4.55) และอยูใ่ นระดับมาก จํานวน 5 ด้าน โดยมีค่าเฉลีย่
เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก คือ การเป็ นผูน้ ําด้านสังคม และชุมชน (4.40) และการเป็ นผูน้ ําด้านการ
พัฒนาตนเองในเชิงบริหาร (4.39) และการเป็ นผูน้ ําด้านวิชาการ (4.37) ตามลําดับ

2. ผลการวิ เคราะห์สถิ ติที่ใช้ทดสอบสมมติ ฐาน
การวิเคราะห์เปรียบเทียบความเป็ นผูบ้ ริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชธานี แสดงไว้ตารางที่ 2 และ 3
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของกลุม่ ตัวอย่าง จําแนกตามสถานภาพ
ด้าน

ความเป็ นผูบ้ ริ หารมืออาชีพ

1
2
3
4
5
6

การเป็ นผูน้ ําทีม่ คี ุณธรรมจริยธรรม
การเป็ นผูน้ ําด้านการจัดระบบ
การเป็ นผูน้ ําด้านวิชาการ
การเป็ นผูน้ ําด้านการบริหารจัดการ
การเป็ นผูน้ ําด้านสังคม และชุมชน
การเป็ นผูน้ ําด้านการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร
รวม

มหาบัณฑิ ต
(n=48)
X
S.D
4.57 0.65
4,32 0.64
4.38 0.61
4.31 0.63
4.38 0.59
4.43 0.53
4.40 0.61

ผูร้ ่วมงาน
(n=96)
X .S.D.
4.53 0.61
4.24 0.64
4.36 0.58
4.22 0.66
4.40 0.57
4,37 0.56
4.35 0.61

t

p

1.001
1.771
0.453
1.831
-0.602
1.952
1.670

0.318
0.079
0.651
0.069
0.548
0.053
0.097

จากตารางที่ 2 พบว่า ความเป็ นผู้บริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชธานี ตามความคิดเห็นของมหาบัณฑิต โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (4.40) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน คือ การเป็ นผูน้ ํ าที่มคี ุณธรรมจริยธรรม (4.57) และตามความคิดเห็นของ
ผูร้ ่วมงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (4.35) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทีส่ ุด 1 ด้าน คือ การ
เป็ นผูน้ ําทีม่ คี ุณธรรมจริยธรรม (4.53)
ความเป็ น ผู้บริห ารมืออาชีพ ของมหาบัณฑิต สาขาวิช าการบริห ารการศึก ษา มหาวิท ยาลัย ราชธานี
จําแนกตามสถานภาพ โดยรวมและรายด้านพบว่าไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของกลุม่ ตัวอย่าง จําแนกตามปีทส่ี าํ เร็จการศึกษา
มหาบัณฑิ ตจบใน
ด้าน
ความเป็ นผูบ้ ริ หารมืออาชีพ
ปี การศึกษา 2554
(n=20)
X
S.D
4.53
0.64
1 การเป็ นผูน้ ําทีม่ คี ุณธรรมจริยธรรม
4.36
0.62
2 การเป็ นผูน้ ําด้านการจัดระบบ
4.41
0.60
3 การเป็ นผูน้ ําด้านวิชาการ
4.33
0.61
4 การเป็ นผูน้ ําด้านการบริหารจัดการ
0.57
5 การเป็ นผูน้ ําด้านสังคม และชุมชน
4.40
0.54
6 การเป็ นผูน้ ําด้านการพัฒนาตนเองใน 4.47
เชิงบริหาร
รวม
4.42
0.60

มหาบัณฑิ ตจบใน
ปี การศึกษา 2555
t
p
(n=28)
X
.S.D.
0.65 -0.909 0.360
4.60
0.64 0.893 0.376
4.29
0.61 0.649 0.519
4.36
0.65 0.435 0.666
4.29
0.61 0.486 0.629
4.37
0.53 1.201 0.236
4.41
4.39

0.63

0.579 0.565

จากตารางที่ 3 พบว่า ความเป็ นผู้บริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชธานี ทีจ่ บการศึกษาในปี 2554 โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก (4.42) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้านพบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน และมหาบัณฑิตทีจ่ บในปี การศึกษา 2555 โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
(4.39) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
ความเป็ น ผู้บริห ารมืออาชีพ ของมหาบัณฑิต สาขาวิช าการบริห ารการศึก ษา มหาวิท ยาลัย ราชธานี
จําแนกตามปีทส่ี าํ เร็จการศึกษา โดยรวมและรายด้านพบว่าไม่แตกต่างกัน

สรุปและอภิ ปรายผล
สรุปผล
1. ผลการวิจยั พบว่า ความเป็ นผูบ้ ริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชธานี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ 4.37 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับ
มากที่สุด 1 ด้าน คือ การเป็ นผูน้ ํ าที่มคี ุณธรรมจริยธรรม (4.55) อยู่ในระดับมากจํานวน 5 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ย
เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก คือ การเป็ นผูน้ ําด้านสังคม และชุมชน (4.40) และการเป็ นผูน้ ําด้านการ
พัฒนาตนเองในเชิงบริหาร (4.39) และการเป็ นผูน้ ําด้านวิชาการ (4.37) ตามลําดับ
1.1 ด้านการเป็ นผูน้ ําทีม่ คี ุณธรรมจริยธรรม ความเป็ นผูบ้ ริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ เรียงลําดับจากมากไปหา
น้อย 3 ลําดับแรก คือ มีความเสียสละเห็นประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าส่วนตน มีความยุตธิ รรมและวางตัวเป็ นกลาง
อย่างสมํ่าเสมอ และมีความซื่อสัตย์สจุ ริตต่อตนเองต่อหน้าทีแ่ ละต่อผูอ้ ่นื
1.2 ด้านการเป็ นผูน้ ําด้านการจัดระบบ ความเป็ นผูบ้ ริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย 3
ลําดับแรก คือ จัดระบบองค์กรแห่งการเรียนรูเ้ ป็ นระบบเอือ้ ต่อการจัดการเรียนการสอน มีความเป็ นผูน้ ําในด้านการ
จัดระบบทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และจัดโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็ นระบบ
1.3 ด้านการเป็ นผู้นําด้านวิชาการ ความเป็ นผู้บริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย 3
ลําดับแรก ส่งเสริมและสนับสนุ นครูในการพัฒนาตนเองในด้านวิชาการอยู่เสมอ เป็ นผู้นําในการพัฒนารูปแบบ
กระบวนการเรียนรู้ และความเป็ นผูน้ ําด้านวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร
1.4 ด้านการเป็ นผูน้ ําด้านการบริหารจัดการ ความเป็ นผูบ้ ริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย
3 ลําดับแรก มีความสามารถในการวางแผนและกําหนดงานตามนโยบาย มีการบริหารทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ
และมีความสามารถในการแก้ปญั หาด้านต่างๆ ส่วนอันดับสุดท้าย
1.5 ด้านการเป็ นผูน้ ําด้านสังคม และชุมชน ความเป็ นผูบ้ ริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย
3 ลําดับแรก คือ การพัฒนาการให้สงั คม ชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมในโรงเรียน สามารถสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนและ
สังคมเข้ามามีสว่ นร่วมอย่างเต็มกําลังความรูค้ วามสามารถ และการมีสว่ นร่วมในสังคมและชุมชนของผูน้ ํา
1.6 ด้านการเป็ นผู้นําด้านการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร
ความเป็ นผู้บริหารมืออาชีพของ
มหาบัณ ฑิต สาขาวิช าการบริห ารการศึก ษา มหาวิท ยาลัย ราชธานี โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก โดยมีค่า เฉลี่ย
เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก นําหลักการบริหารใหม่ๆ มาพัฒนางาน สร้างและปลูกฝงั ความคิด
ใหม่ๆ เข้าสูร่ ะบบการทํางานขององค์กร และสามารถนําหลักการบริหารจัดการสูก่ ารปฏิบตั ิ

2. การเปรียบเทียบความเป็ นผูบ้ ริหารมืออาชีพ ของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชธานี จําแนกตามสถานภาพ และปีทส่ี าํ เร็จการศึกษา ดังนี้
2.1 จําแนกตามสถานภาพ ผลการเปรียบเทียบความเป็ นผู้บริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี โดยรวมทุกด้าน มีความเป็ นผูบ้ ริหารมืออาชีพไม่แตกต่างกัน
2.2 จําแนกตามปี ท่สี ําเร็จการศึกษา ผลการเปรียบเทียบความเป็ นผู้บริหารมืออาชีพของ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี โดยรวมทุกด้าน มีความเป็ นผูบ้ ริหารมืออาชีพ
ไม่แตกต่างกัน
อภิ ปรายผล
ผลการวิจยั มีประเด็นสําคัญควรนํามาอภิปราย โดยจําแนกเป็ นด้านต่างๆ ได้ดงั นี้
1. ด้านการเป็ นผูน้ ํ าทีม่ คี ุณธรรมจริยธรรม มีความเป็ นผูบ้ ริหารมืออาชีพอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของลักฮัว้ แซ่โค้ว [4] ได้ศกึ ษาเรื่องคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของผูบ้ ริหารในทัศนะของ
บุคลากรครูโรงเรียนพระหฤทัยจังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ พบว่า คุณลักษณะด้านคุณธรรม โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
เพราะความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ในการปฏิบตั งิ านจะทําให้สามารถครองใจคนได้ และเป็ นทีศ่ รัทธา เชื่อถือ
ไว้วางใจของคนทัวไป
่ ทัง้ ยังเป็ นพืน้ ฐานสําคัญของการทํางานทุกเรื่อง และสอดคล้องกับงานวิจยั ของพนิดา นก
เกิด [5] ได้ทําวิจยั เรื่อง คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของครูสงั กัดสํานัก
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประจวบคีรขี นั ธ์เขต 2 พบว่า
ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผูบ้ ริหารที่มคี ุณธรรมควรมี คุณลักษณะมีความ
เอือ้ เฟื้อเผื่อแผ่แก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างทีด่ ตี ่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา มีความเสียสละและ จริงใจ
ทํางานด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต เป็ นมิตรกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
2. ด้านการเป็ นผูน้ ําด้านการจัดระบบ มีความเป็ นผูบ้ ริหารมืออาชีพอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ กนกรดา ผงสูงเนิน [6] ได้ทาํ การวิจยั เรื่อง ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผูน้ ําของผูบ้ ริหาร
กับ ประสิทธิผ ลในการจัด การศึก ษาขัน้ พื้น ฐานของโรงเรีย นเอกชน
สังกัดสํา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
สมุทรปราการ เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมผูน้ ําของผูบ้ ริหารกับประสิทธิผลในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
3. ด้านการเป็ นผูน้ ําด้านวิชาการ มีความเป็ นผูบ้ ริหารมืออาชีพอยูใ่ นระดับมาก ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของสุณี ทรัพย์ประเสริฐ [7] ได้ทําการวิจยั เรื่อง การประเมินคุณลักษณะด้านความรูค้ วามสามารถในการ
บริหารงานวิชาการ ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาราชบุร ี ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษามีคุณลักษณะด้านความรู้ ความสามารถในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอยูใ่ นระดับมาก
4. ด้านการเป็ นผูน้ ําด้านการบริหารจัดการ มีความเป็ นผูบ้ ริหารมืออาชีพอยูใ่ นระดับมาก ซึง่ สอดคล้องกับ
ยงยุทธ เกษสาคร [8] ที่ให้ความหมายบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาว่า ผู้ท่มี หี น้าที่รบั ผิดขอบในฐานะเป็ นผู้
วางแผน กําหนดนโยบาย ประสานสัมพันธ์รว่ มกับผูร้ ว่ มงาน และควบคุมงานให้ดาํ เนินไปได้ดว้ ยดี
5. ด้านการเป็ นผูน้ ําด้านสังคม และชุมชน มีความเป็ นผูบ้ ริหารมืออาชีพอยูใ่ นระดับมาก ซึง่ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของอัษฎาวุธ สุวตั ถี [9] ได้ทาํ วิจยั เรือ่ ง ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียน กับชุมชนของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดปตั ตานี พบว่า ประสิทธิภาพการบริหารงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผูบ้ ริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดปตั ตานีม ี โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก และพงศ์ศกั ดิ ์ ศรีสมทรง [10] ได้ทาํ วิจยั เรื่อง บทบาทการพัฒนางานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
ของผูบ้ ริหารโรงเรียนบ้านในเขียว 1 ตําบลทอนหงส์ อําเภอพรหมคีร ี จังหวัดนครศรีธรรมราชผลการวิจยั พบว่า

ระดับบทบาทการพัฒนางานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของผูบ้ ริหารโรงเรียนในงานร่วมกิจกรรมของ
ชุมชน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
6. ด้านการเป็ นผูน้ ําด้านการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร มีความเป็ นผูบ้ ริหารมืออาชีพอยูใ่ นระดับมาก ซึง่
ต่างกับงานวิจยั ของมาลีรตั น์ ทวีเจริญ [11] ได้ทําวิจยั เรื่อง ความต้องการพัฒนาตนเองของผูน้ ําชุมชนในเขต
จังหวัดแพร่ ผลการวิจยั พบว่า ผูน้ ําชุมชนในเขตจังหวัดแพร่มคี วามต้องการพัฒนาตนเอง ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก
สรุปภาพรวม ความเป็ นผูบ้ ริหารมืออาชีพ ของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัย
ราชธานี อยูใ่ นระดับมาก ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของกิตติภชั กนกธาดาสกุล [12] ทีพ
่ บว่า ลักษณะผูบ้ ริหารมือ
อาชีพ ตามทัศนะของผูบ้ ริหารและครูในโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของบุญเต็ม ศรีนครินทร์
[13] ได้ศกึ ษาคุณลักษณะผูบ้ ริหารสถานศึกษามืออาชีพของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
จังหวัดสกลนคร พบว่า ผูบ้ ริหารและผูส้ อนมีความคิดเห็นต่อระดับคุณลักษณะผุบ้ ริหารสถานศึกษามืออาชีพของ
ผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสกลนคร โดยรวมอยูใ่ นระดับสูง และสอดคล้องกับ สุ
มิตร การินทร์ [13] ซึ่งศึกษาเรื่องการพัฒนาความเป็ นมืออาชีพของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ตามความ
คิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4 พบว่า สภาพการ
พัฒนาความเป็ นมืออาชีพของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตามความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัดสํานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4 โดยภาพรวมการพัฒนาความเป็ นมืออาชีพของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน อยูใ่ นระดับมาก
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