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ทักษะการบริหารตามบทบาทผู้น�ำของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สู่ประชาคมอาเซียน
Administrative Skills as Leadership Role of Rajamangala University
of Technology Tawan-Ok towards Asian Community
จิราภรณ์ คงสมมาตย์ จุรีรัตน์ ไชยจันทร์ และ คมสัน ระย้าแดง
กองนโยบายและแผน ส�ำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง ทักษะการบริหารตามบทบาทผู้น�ำของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกสู่ประชาคม
อาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะการบริหารตามบทบาทผู้น�ำของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกสู่
ประชาคมอาเซียน โดยท�ำการศึกษากลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และคณะกรรมการสภามหา
วิทยาลัยฯ จ�ำนวน 49 คน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดล�ำดับ การทดสอบ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA)
ผลการวิจัยปรากฏว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และคณะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 50-60 ปี ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ มีอายุงาน 21-30 ปี จบ
การศึกษาระดับปริญญาโท และมีสายปฏิบตั งิ านเป็นสายวิชาการ ผลการวิเคราะห์ทกั ษะการบริหารตามบทบาทผูน้ ำ� ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า โดยภาพรวมปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง และ
ผู้น�ำของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกที่มีเพศ อายุ ต�ำแหน่ง อายุงาน ระดับการศึกษา และสายปฏิบัติงาน
ที่ต่างกัน มีทักษะการบริหารตามบทบาทผู้น�ำของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกสู่ประชาคมอาเซียน
ไม่แตกต่างกัน

Abstract

The purposes of this study were to investigate the administrative skills as leadership role of
Rajamangala University of Technology Tawan-ok (RMUTTO) towards ASEAN Community. By studying
samples were 49 executant samples ofRMUTTO were responding to a questionnaire form created by
research(s). The statistics used in the data analysis is the frequency, percentage, means, standard
deviation, rank order, t-test and One-way ANOVA.
Results of the research it appears that the majority of the respondentsis a male, aged between
50-60 years, holds the position of director, with 21-30 years of age working experience, Academic staff.
According to the result, it was found that their performances are at the moderate levels. In addition,
There were ro differences or their performances according to their gender, age, position, working
experience and level of education.
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1. บทน�ำ

“ประชาคมอาเซียน” ถือก�ำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม พ.ศ.2546 เมื่อผู้น�ำอาเซียนได้ร่วมลงนาม
ในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน หรือข้อตกลงบาหลี 2 (Declaration of ASEAN Concord II / Bali Concord
II) เพื่อเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน ภายในปี พ.ศ.2563 ซึ่งต่อมาได้ตกลงเร่งระยะเวลาจัดตั้งให้ส�ำเร็จในปี พ.ศ.
2558 การก่อตั้งประชาคมอาเซียนมีเป้าหมายคือ การรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เพื่อเพิ่ม
อ�ำนาจต่อรองและขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ รวมถึงความสามารถในการรับมือ
กับปัญหาใหม่ๆ ในระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคอาเซียน เช่น โรคระบาด อาชญากรรมข้ามชาติ ภัยพิบัติธรรมชาติ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน และการก่อการร้าย เป็นต้น
ประเทศไทยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศ กระบวนการ
จัดท�ำแผนได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับยุคสมัยและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
เป็นการพัฒนาในเชิงตั้งรับมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามกลไกส�ำคัญที่มีบทบาทผลักดันให้การพัฒนาการศึกษาไทยเจริญ
ก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบนั คือการบริหารจัดการด้านการศึกษา ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทที่ นั สมัย จึงมอง
ว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นเป้าหมายทีส่ ำ� คัญในการพัฒนา เพือ่ ให้เกิดศักยภาพทัง้ ทางร่างกายและสติปญ
ั ญา (คณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ. 2541 : 171)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาชีพ ได้รับการสถาปนาขึ้นโดย
พระราชบัญญัติ “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 ในนามวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา ต่อมาได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานนาม “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2531 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเป็น
นิติบุคคล มีฐานะเป็นกรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีอธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ
เช่นเดียวกับอธิบดีกรมต่างๆ และได้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548 ประกอบด้วยวิทยาเขต 4 แห่ง คือ
วิทยาเขตบางพระ ซึง่ เป็นทีต่ งั้ ส�ำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ วิทยาเขตจันทบุรี และวิทยาเขตอุเทนถวาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพือ่ ให้การ
จัดการศึกษาบรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย และเพือ่ รองรับการเปิดเสรีภาคบริการ ด้านการศึกษา องค์การจะเจริญรุดหน้า
ไปเพียงใดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารเป็นส�ำคัญในการบริหารองค์การ ซึ่งการบริหารเป็นศาสตร์และศิลป์พร้อมกัน การ
บริหารเป็นกระบวนการด�ำเนินงานเพื่อให้บรรลุจุดหมายขององค์การโดยอาศัยหน้าที่ทางการบริหารที่ส�ำคัญคือ การ
วางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การน�ำ (Leading) และการควบคุม (Controlling) (วิโรจน์ สารรัตน์
2545:3) ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีผ่ บู้ ริหารจะต้องรูถ้ งึ สถานะปัจจุบนั ของสถานศึกษาว่าอยู่ ณ จุดใด ภารกิจในการบริหาร
การศึกษา หรืองานบริหารการศึกษา ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารงานทัว่ ไป รวมทัง้ ด้านการบริหารกิจการนักศึกษา และด้านบริหารความสัมพันธ์กบั ชุมชน เป็น
อย่างไร มีจุดเด่น จุดด้อย มีสิ่งใดที่เป็นปัญหาจะต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงหรือส่งเสริมยิ่งขึ้นเพื่อการพัฒนาและบริหาร
มหาวิทยาลัยเพือ่ รองรับการเข้าสูค่ วามเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558 และเพือ่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่จะท�ำให้บัณฑิตไทย
มีความสามารถในระดับสากล และมีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยมียทุ ธศาสตร์
3 ประการ คือ (1) การเพิม่ ขีดความสามารถของบัณฑิตให้มคี ณ
ุ ภาพมาตรฐานในระดับสากล (2) การพัฒนาความเข้มแข็ง
ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียน และ (3) การส่งเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคม
อาเซียน (งานประชาสัมพันธ์ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2554. จดหมายข่าวส�ำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (HEC Newsletter))
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ผูน้ ำ� สถานศึกษา เป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ทีจ่ ะช่วยท�ำให้การด�ำเนินงานของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ผู้น�ำสถานศึกษาที่ดีจะต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและพยายามท�ำตนให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของ
ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างแท้จริงความสามารถและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารนั้น ขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบที่ส�ำคัญหลายประการ เช่น ทักษะด้านความรู้ คุณธรรมจริยธรรม ความเข้าใจในหลักการบริหารงานรวมทั้ง
ประสบการณ์ของผู้บริหารเอง ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยความเป็นผู้น�ำ เป็นตัวจุดประกายที่ส�ำคัญ
ที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือที่มั่นคง จึงจะท�ำให้สถานศึกษามีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตาม
จุดประสงค์ของสถานศึกษาและเป็นจุดมุง่ หมายร่วมกันอันเป็นผลต่อสังคมโดยส่วนรวม ความมีประสิทธิภาพของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา เป็นสิ่งที่สามารถวัดได้ ได้แก่ ความรู้สึกพึงพอใจของบุคคลที่มีต่อหน่วยงาน ซึ่งความพึงพอใจนี้จะเป็นสิ่งที่
ส�ำคัญยิง่ ทีจ่ ะท�ำให้บคุ คลแต่ละบุคคล มีความตัง้ ใจทีจ่ ะให้ความร่วมมือและเป็นความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้ เฉพาะบุคคล ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาจึงจ�ำเป็นต้องอาศัยกระบวนการในการตัดสินใจ เข้ามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ทุกขั้นตอนและใน
ทุกๆ กระบวนการของการบริหารงานในสถานศึกษา (ธงชัย สันติวงษ์. 2537 : 14 )
จะเห็นได้ว่า ภารกิจด้านการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นสิ่งที่ส�ำคัญและมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจะต้องอาศัยทักษะทางการบริหารงานในสถานศึกษาทัง้ ความรูค้ วามสามารถความเข้าใจเป็นอย่างดี
โดยเฉพาะผูบ้ ริหารสถานศึกษาในระดับต่างๆ ตามสายงาน ได้แก่ ผูบ้ ริหารระดับสูง ระดับกลางและระดับต้น ต้องมีความ
รู้ในเรื่องการบริหารอย่างเหมาะสม ดังนั้น จึงมีความจ�ำเป็นที่ผู้บริหารในสถานศึกษาจะต้องศึกษาทักษะการบริหารงาน
โดยตรง เพราะการบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์และเป็นวิชาชีพชั้นสูงอีกด้วย และที่ผ่านมาผู้บริหารในสถานศึกษา
จ�ำนวนมากไม่ได้ศกึ ษามาทางด้านการบริหารสถานศึกษาโดยตรง ถึงแม้จะเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งด้วยวิธกี ารใดๆ ก็ตาม ส่วน
ใหญ่ผลการบริหารงานจะออกมาตามลักษณะของการใช้ความรู้ที่ตนเองมีอยู่เป็นหลักในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งอาจจะ
ขาดหลักวิชา ส่งผลให้ผู้ร่วมงานขาดขวัญและก�ำลังใจในการท�ำงาน ประสิทธิภาพการท�ำงานของบุคลากรในสถานศึกษา
นั้นๆ ลดน้อยลงอย่างไม่น่าจะเป็น ผู้บริหารที่ประสบความส�ำเร็จ คือ ผู้ที่สามารถประยุกต์เอาศาสตร์ในด้านการบริหาร
ไปใช้ได้อย่างมีศิลปะ (วิจิตร ศรีสอ้าน. 2529 : 7)
จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ท�ำให้ผู้ศึกษาวิจัยเห็นว่าการบริหารงานของผู้น�ำสถานศึกษา ที่มีประสิทธิภาพนั้น
เป็นสิ่งจ�ำเป็นและเป็นพื้นฐานในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งต้องใช้ทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับการบริหารงาน
3 ด้าน ตามภารกิจหน้าที่การบริหารงานภายในสถานศึกษาที่ตนรับผิดชอบซึ่ง โรเบิร์ท แอล. แคทซ์ (Robert L. Katz.)
เรียกหลักการนีว้ า่ “ทฤษฎีสามทักษะ” (Three- Skills Method) วิเคราะห์ความรูค้ วามสามารถของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ว่า ผู้บริหารจะท�ำหน้าที่ของตนได้ดีเพียงใด ประสบความส�ำเร็จมากน้อยกว่ากันหรือไม่อย่างไรขึ้นอยู่กับทักษะ 3 ด้าน
คือ ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skills) ทักษะด้านมนุษย์ (Human Skills) และทักษะด้านความคิดรวบยอด
(Conceptual Skills) (วิจิตร ศรีสอ้าน. 2523 : 37)
ดังนั้น การบริหารงานของผู้น�ำสถานศึกษาจึงจ�ำเป็นต้องใช้ทักษะการบริหารงานด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ให้เกิดประสิทธิภาพในการท�ำงาน ผูศ้ กึ ษาวิจยั จึงมีความสนใจและต้องการทราบว่าทักษะการบริหารงานตามบทบาทผูน้ ำ�
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกสูป่ ระชาคมอาเซียน จ�ำเป็นต้องใช้ทกั ษะการปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
บริหารงานในสถานศึกษาหรือไม่ และใช้ทักษะด้านใดมากน้อยเพียงใด เพื่อน�ำไปเป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนา
ทั กษะการบริ ห ารงานตามบทบาทผู้น�ำสถานศึก ษาสู่ป ระชาคมอาเซี ย นให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น และบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งสามารถปรับตัวรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพือ่ ศึกษาทักษะการบริหารตามบทบาทผูน้ ำ� ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกสูป่ ระชาคมอาเซียน
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2. วิธีการด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่องทักษะการบริหารตามบทบาทผู้น�ำของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกสู่ประชาคม
อาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะการบริหารตามบทบาทผู้น�ำของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกสู่
ประชาคมอาเซียนโดยมีรายละเอียดขั้นตอนของวิธีด�ำเนินการวิจัยดังนี้
1. รูปแบบการวิจัย
		 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งวิธีการเก็บข้อมูลออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ
		 1. การศึกษาวิจัยทางด้านเอกสาร (Documentary Research)
		 2. การวิจัยเชิงส�ำรวจ (Survey Research)
2. กลุ่มเป้าหมาย
		 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประกอบไปด้วยผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง รองอธิการบดี, ผู้ช่วยอธิการบดี, ผู้อ�ำนวยการ, คณบดี คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกอบไปด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย, ผูท้ รงคุณวุฒ,ิ ประธานสภาคณาจารณ์ฯ, ตัวแทน
จากผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหาร, ตัวแทนจากคณาจารย์ประจ�ำและข้าราชการพลเรือน รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 49 คน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
		 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่ การศึกษาวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นแบบสอบถามเกีย่ วกับทักษะการบริหาร
ตามบทบาทผู้น�ำของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกสู่ประชาคมอาเซียนโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้
		 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ
		 ตอนที่ 2 ทักษะการบริหารตามบทบาทผู้น�ำของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกสู่ประชาคม
อาเซียนเป็นแบบเลือกตอบ
		 ตอนที่ 3 ทักษะการปฏิบัติ (เพิ่มเติม) เป็นแบบปลายเปิด
4. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
		 1. การหาค่าความเที่ยง (Validity) ผู้วิจัยน�ำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาหาความตรงตามเนื้อหา (Content
Validity) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 4 ท่าน ท�ำการตรวจสอบความครอบคลุมของข้อค�ำถามตามเนื้อหา การใช้ภาษา และการ
เข้าใจทีช่ ดั เจนให้เหมาะสมกับกลุม่ ประชากรทีจ่ ะศึกษาแล้วน�ำมาปรับปรุงแก้ไข ซึง่ ผูเ้ ชีย่ วชาญทีใ่ ห้ความกรุณาในการตรวจ
สอบแบบสอบถาม มีรายนามดังต่อไปนี้
			 1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา จุลกะเสวี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก
			 1.2 ดร.น�้ำฝน ใจดี อาจารย์ประจ�ำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก
			 1.3 อาจารย์นันทน์ปพร ดุรงค์พันธ์ อาจารย์ประจ�ำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
			 1.4 อาจารย์หทัยรัตน์ บัณฑิตยารักษ์ อาจารย์ประจ�ำศูนย์วิจัยโลจีสติกส์และการจัดการ มหาวิทยาลัย
บูรพา
		 2. น�ำแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงตามค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม
		 3. น�ำแบบสอบถามและผลการทดลองที่ได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความกรุณาในการตรวจแบบสอบถาม
อีกครั้ง และปรับปรุงเป็นแบบสอบถมฉบับสมบูรณ์ เพื่อน�ำไปเก็บข้อมูลกับประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
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5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
		 ผู้วิจัยได้การเก็บรวบรวมข้อมูลในการค้นคว้าแบบอิสระครั้งนี้ โดยด�ำเนินการ ดังนี้
		 1. การศึกษาข้อมูลเอกสาร (documentary research) เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ
		 2. เก็บข้อมูล
			 2.1 จัดท�ำหนังสือขอความอนุเคราะห์ประชากรและกลุม่ เป้าหมายในการด�ำเนินงานวิจยั เพือ่ ขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
			 2.2 จัดส่งแบบสอบถามและหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
			 2.3 ผู้ศึกษาด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
			 2.4 ศึกษาเก็บแบบสอบถามได้ทั้งหมด จ�ำนวน 49 ฉบับ และน�ำไปวิเคราะห์ข้อมูล
6. การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล
		 ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างมาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถาม
ที่ได้รับคืนมา และท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยโปรแกรมสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ด�ำเนินการคือ
		 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจง
ความถี่และร้อยละ และแปลผลตามล�ำดับของค่าร้อยละ แล้วน�ำเสนอผลเป็นตารางประกอบค�ำบรรยาย
		 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกีย่ วกับทักษะการบริหารตามบทบาทผูน้ ำ� ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกสู่ประชาคมอาเซียน วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (`x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) แล้วน�ำเสนอเป็นตาราง
ประกอบค�ำบรรยาย และการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยได้แบ่งระดับการปฏิบัติ ออกเป็น 4 ระดับ โดยการหาความ
กว้างของอันตรภาคชั้นดังนี้
(คะแนนสูงสุด-คะแนนต�่ำสุด)
		 ช่วงกว้างของอันตรภาคชั้น
=
จ�ำนวนชั้น
									
							
5-1
=
								
4
							
=
1
		 ค่าเฉลี่ย 4.01-5.00 หมายถึง ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
		 ค่าเฉลี่ย 3.01-4.00 หมายถึง ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
		 ค่าเฉลี่ย 2.01-3.00 หมายถึง ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย
		 ค่าเฉลี่ย 1.00-2.00 หมายถึง ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด
		 ท�ำการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อเรือ่ ง ทักษะการบริหารตามบทบาทผูน้ ำ� ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออกสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ต�ำแหน่ง อายุงาน ระดับการศึกษา
และสายปฏิบัติงาน กับทักษะการบริหารตามบทบาทผู้น�ำของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกสู่ประชาคม
อาเซียน โดยใช้ One-way ANOVA

3. ผลการวิจัย

จากการวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏผลโดยสรุปได้ดังนี้
1. ทักษะการบริหารตามบทบาทผูน้ ำ� ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกสูป่ ระชาคมอาเซียน โดย
ภาพรวมพบว่า คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีระดับปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทักษะการบริหาร
งานของผู้บริหารอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 3 ด้าน โดยเรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อย คือ ทักษะทางด้านมนุษย์ ทักษะทาง
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ด้านความคิดรวบ และทักษะทางด้านเทคนิค ตามล�ำดับดังนี้
		 1) ทักษะการบริหารตามบทบาทผูน้ ำ� ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกสูป่ ระชาคมอาเซียน
ทางด้านมนุษย์ พบว่า คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมีระดับปฏิบัติต่อประเด็นนี้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ผู้บริหารมีระดับการปฏิบัติมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ สนับสนุนให้มีการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนที่เน้นนักเรียนเป็นส�ำคัญจัดท�ำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ�ำปีให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ
นโยบายรัฐสูป่ ระชาคมอาเซียน และจัดให้มกี ารปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนือ่ ง และข้อทีผ่ บู้ ริหารมีระดับ
การปฏิบัติต�่ำสุดคือ ยอมรับในความผิดพลาดและความคิดเห็นของผู้อื่นที่อาจแตกต่างกันได้
		 2) ทักษะการบริหารตามบทบาทผูน้ ำ� ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกสูป่ ระชาคมอาเซียน
ทางด้านความคิดรวบยอด พบว่า คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมีระดับปฏิบัติต่อประเด็นนี้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ผู้บริหารมีระดับการปฏิบัติมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ จัดท�ำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน นโยบายรัฐเพือ่ มุง่ สูป่ ระชาคมอาเซียนส่งเสริมให้บคุ ลากรทุกคนมีความคิดริเริม่
สร้างสรรค์และยอมรับในการเปลี่ยนแปลงต่างๆในมหาวิทยาลัยและด�ำเนินการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของ
มหาวิทยาลัยเพื่อน�ำมาใช้ ในการบริหารมหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียน และข้อที่ผู้บริหารมีระดับการปฏิบัติต�่ำสุดคือ
ก�ำหนดแนวทางในการจัดการกับความขัดแย้งของบุคคลในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ
		 3) ทักษะการบริหารตามบทบาทผูน้ ำ� ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกสูป่ ระชาคมอาเซียน
ทางด้านเทคนิค พบว่า คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมีระดับปฏิบัติต่อประเด็นนี้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ผู้บริหารมีระดับการปฏิบัติมากที่สุด 3 อันดับแรก คือสนับสนุนให้มีการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนที่เน้นนักเรียนเป็นส�ำคัญจัดท�ำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ�ำปีให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ
นโยบายรัฐสูป่ ระชาคมอาเซียนและจัดให้มกี ารปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนือ่ งและข้อทีผ่ บู้ ริหารมีระดับ
การปฏิบัติต�่ำสุดคือบริหารการเงิน การบัญชี การพัสดุและสินทรัพย์อย่างเป็นระบบสู่ประชาคมอาเซียน
2. เปรียบเทียบทักษะการบริหารตามบทบาทผูน้ ำ� ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกสูป่ ระชาคม
อาเซียน จ�ำแนกตามเพศ พบว่า ผู้บริหารเพศชายและเพศหญิง มีทักษะการบริหารงานที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
3. เปรียบเทียบทักษะการบริหารตามบทบาทผูน้ ำ� ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกสูป่ ระชาคม
อาเซียน จ�ำแนกตามอายุ พบว่า ผู้บริหารที่มีอายุมากและมีอายุน้อย มีทักษะการบริหารงานที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
4. เปรียบเทียบทักษะการบริหารตามบทบาทผูน้ ำ� ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกสูป่ ระชาคม
อาเซียน จ�ำแนกตามต�ำแหน่ง พบว่า ผู้บริหารที่มีต�ำแหน่งแตกต่างกัน มีทักษะการบริหารงานที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
5. เปรียบเทียบทักษะการบริหารตามบทบาทผูน้ ำ� ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกสูป่ ระชาคม
อาเซียน จ�ำแนกตามอายุงาน พบว่า ผู้บริหารที่มีอายุงานแตกต่างกัน มีทักษะการบริหารงานที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
6. เปรียบเทียบทักษะการบริหารตามบทบาทผูน้ ำ� ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกสูป่ ระชาคม
อาเซียน จ�ำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้บริหารที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีทักษะการบริหารงานที่ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
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7. เปรียบเทียบทักษะการบริหารตามบทบาทผูน้ ำ� ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกสูป่ ระชาคม
อาเซียน จ�ำแนกตามสายปฏิบัติงาน พบว่า ผู้บริหารที่มีสายปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีทักษะการบริหารงานที่ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

4. อภิปรายผล

จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาวิจัยพบประเด็นที่ส�ำคัญที่จะอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะการบริหารตามบทบาทผู้น�ำของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สู่ประชาคมอาเซียนของผู้บริหาร ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับ
ปานกลางทั้ง 3 ด้าน เรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อยคือ ทักษะทางด้านมนุษย์ ทักษะทางด้านความคิดรวบยอด และทักษะ
ทางด้านเทคนิค
การที่ผลการวิจัยปรากฏผลดังนี้ อาจเป็นเพราะว่าผู้น�ำของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้รับ
การพัฒนาทักษะความรู้ในการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง และได้ส่งเสริมให้บุคลากรท�ำงานร่วมกันแบบกลุ่ม เช่นเดียวกับ
ผลการวิจัยของ บุณยวรีย์ เศวตวงศ์สกุล และคณะ (2557) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถาน
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 สรุปได้วา่ ทักษะการบริหารงาน
ของผู้บริหารอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือทักษะด้านมนุษย์ ทักษะด้านความคิดรวบยอด และทักษะ
ด้านเทคนิค
ผลการวิจัยครั้งนี้จึงเห็นได้ว่า ทักษะด้านมนุษย์มีความส�ำคัญต่อการบริหารตามบทบาทผู้น�ำของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกสู่ประชาคมอาเซียนเป็นอันดับสูงสุด รองลงมาได้แก่ ทักษะด้านความคิดรวบยอด และ
ทักษะด้านเทคนิค ตามล�ำดับ จึงเป็นการสอดคล้องกับหลักการของ ธรรมรส โชติกุญชร (2538 : 103) ที่ได้กล่าวว่า ผู้
บริหารในแต่ละระดับต้องการทักษะทัง้ 3 ได้แก่ ทักษะทางเทคนิค ทักษะทางมนุษย์ ทักษะทางความคิดรวบยอดแตกต่าง
กันผูบ้ ริหารระดับสูงต้องการทักษะทางเทคนิคน้อยกว่าผูบ้ ริหารระดับต�ำ่ และต้องการทักษะทางความคิดรวบยอดมากกว่า
ผู้บริหารระดับต�่ำ ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับต�่ำจ�ำเป็นต้องท�ำงานกับสิ่งของและเครื่องจักร จ�ำเป็นต้องสอนงานให้แก่พนักงาน
ในการท�ำงาน จึงจ�ำเป็นต้องรู้เทคนิควิธีในการท�ำงาน ส่วนผู้บริหารระดับสูงไม่จ�ำเป็นต้องทราบว่างานแต่ละอย่างหรือ
ภารกิจนั้นต้องท�ำอย่างไร แต่ต้องมีความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ ส�ำหรับทักษะ
ทางเทคนิคและทักษะทางความคิดรวบยอด เปลี่ยนแปลงไปตามระดับของการบริหารแต่ทักษะที่เป็นความต้องการร่วม
กันของการบริหารแต่ละระดับ คือ ทักษะทางมนุษย์ ซึ่งทักษะนี้มีความส�ำคัญในการบริหารงานทั้งในอดีต ปัจจุบันและ
อนาคต
ส�ำหรับทักษะการบริหารตามบทบาทผู้น�ำของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกสู่ประชาคมอาเซียน
ที่พบจากผลการวิจัยในแต่ละด้าน สามารถอภิปรายเพิ่มเติมได้ ดังนี้
1) ทักษะด้านมนุษย์ พบว่า ทักษะการบริหารตามบทบาทผูน้ ำ� ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สู่ประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและเป็นอันดับ 1 และผู้น�ำของมหาวิทยาลัยจ�ำเป็นต้องสร้างแรง
จูงใจ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีน�้ำใจและมีความปรารถนาดีต่อกัน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน และ
พร้อมที่จะช่วยกันแก้ปัญหาเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้ท�ำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ทั้งนี้ทั้งนั้นใน
การด�ำเนินการทุกอย่างล้วนต้องด�ำเนินการอย่างเป็นธรรม ให้ความเสมอภาค และให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่าย
2) ทักษะด้านความคิดรวบยอด พบว่า ทักษะการบริหารตามบทบาทผูน้ ำ� ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกสู่ประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเป็นอันดับ 2 รองจากทักษะด้านมนุษย์ และผู้น�ำ
ของมหาวิทยาลัยจ�ำเป็นต้องก�ำหนดเป้าหมายในการด�ำเนินงานให้ชัดเจนครอบคลุมในทุกส่วนงานในการบริหาร พร้อม
ทั้งยังต้องด�ำเนินการวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของการด�ำเนินงาน เพื่อให้ทราบถึงปัญหา และเตรียมวิธีการรับมือ
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กับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้
3) ทักษะด้านเทคนิค พบว่า ทักษะการบริหารตามบทบาทผูน้ ำ� ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สู่ประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเป็นอันดับ 3 รองจากทักษะด้านมนุษย์และทักษะด้านความ
คิดรวบยอด และ ผู้น�ำของมหาวิทยาลัยจะต้องรู้ถึงวิธีการ เครื่องมือ เทคนิคต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินงาน รวมทั้งยัง
ต้องมีความรูค้ วามเชีย่ วชาญ ประสบการณ์ตา่ งๆ เพือ่ ให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามระบบ ซึง่ ในการด�ำเนินการอาจมีการน�ำ
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนางานให้เกิดความก้าวหน้าในการด�ำเนินงานต่อไป
สรุปได้วา่ ทักษะการบริหารตามบทบาทผูน้ ำ� ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกสูป่ ระชาคมอาเซียน
ให้มีประสิทธิภาพนั้น จ�ำเป็นต้องใช้ทักษะ 3 ด้าน คือ ทักษะด้านมนุษย์ ทักษะด้านความคิดรวบยอด และทักษะด้าน
เทคนิคประกอบกัน เพื่อให้การท�ำงานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้นทักษะทั้ง 3 ด้านจึงมีความส�ำคัญ
มากส�ำหรับผูบ้ ริหารทีจ่ ะน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ การบริหารงานให้บรรลุตามเป้าประสงค์ และผูบ้ ริหารยังจ�ำเป็นต้อง
มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่อยู่ในขอบเขตภารกิจของตนเป็นอย่างดีอีกด้วย

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัยพบว่า ทักษะการบริหารตามบทบาทผู้น�ำของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกสู่
ประชาคมอาเซียน ทักษะทางด้านเทคนิคมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งผู้บริหารควรน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนางานให้เกิด
ความก้าวหน้าในการด�ำเนินงานต่อไป เพื่อให้การด�ำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
ควรท�ำการศึกษาวิจัยทักษะการบริหารตามบทบาทผู้น�ำของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกสู่
ประชาคมอาเซียน จ�ำแนกตามวิทยาเขต
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