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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา
2) ระดั บ การมีส่ว นร่ว มของชุ มชนในการจัดการศึก ษาต่อ เนื่ อง และ 3) คุ ณ ลั ก ษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง สังกัด
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ผู้อานวยการ กศน.อาเภอ จานวน 7 คน และคณะกรรมการ กศน.ตาบล จานวน 277 คน
รวมทั้ ง สิ้ น จ านวน 284 คน ได้ ม าโดยวิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า ง เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เป็ น
แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.869 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้ อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนผลการวิจัย พบว่า 1) คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก และ 3) คุณ ลัก ษณะของผู้บ ริห ารสถานศึก ษาที่ส่งผลต่อ การมี
ส่ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการจั ดการศึ กษาต่ อเนื่ อง อย่ างมี นั ยส าคั ญทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.05
ประกอบด้วย ด้านความเป็นผู้นา ด้านวิสัยทัศน์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านความฉลาด
ทางอารมณ์ ร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 84.20 เขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบมาตรฐาน
ดังนี้ Z´y= .399X1 + .304X3 + .159X5 + .123X2
คาสาคัญ: คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา การมีส่วนร่วมของชุมชน การศึกษาต่อเนื่อง

Abstract
The purposes of the research were to study 1) the level of characteristics
of school administrators; 2) the level of participation of communities in continuing
education management; and 3 ) the characteristics of school administrators
affecting participation of communities in continuing education management. The
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samples consisted of 7 directors of district non-formal and informal education,
and 2 7 7 committee of sub- district non- formal and informal education. The
instrument used for data collection was a questionnaire with the reliability at
. 869. The statistics used for data analysis were percentage, average, standard
deviation, and step- wise multiple regression analysis. The results of the study
were as follows: 1) the level of characteristics of school administrators as whole
was at a high level.; 2) the level of participation of communities in continuing
education management as whole was at a high level; and 3) the characteristics of
school administrators affecting participation of communities in continuing
education management were leadership, vision, moral and ethics, and emotional
intelligence with the statistical significance of 0. 05. It could concurrently predict
participation of communities in continuing education management under office
of the non-formal and informal education, Prachin Buri province at 84.20% and
could be written in form standard scores as Z´y = .399X1 + .304X3 + .159X5 + .123X2
Keywords: Characteristics of school administrators, Participation of communities,
Continuing education

บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ได้กาหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาต้องเป็ นไป
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มี
จริ ย ธรรมและวั ฒ นธรรมในการด าเนิ น ชี วิ ต สามารถอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข
โดยหลักการจัดการศึกษาให้ยึดหลัก 3 ประการ คือ การศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน
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การให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 4 - 14)
ส านั ก งานส่ งเสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ได้ ก าหนด
หลักการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 มาตรา 6 ระบุว่า การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยึดหลักความเสมอภาคในการเข้าถึง และได้รับการศึกษา
อย่างกว้างขวางทั่วถึง เป็นธรรม มีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพชีวิตของปะชาชนการกระจาย
อานาจแก่สถานศึกษาและให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ โดยจัดการศึกษา 3
รู ป แบบ ได้ แ ก่ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง และการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 3-35)
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง เป็นการจัดการศึกษาที่สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอั ธยาศั ย พ.ศ.2551 โดยจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนได้รับการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก มุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมาย
สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพ พัฒนาทักษะชีวิต
และพัฒนาสังคมและชุม เพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (สานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย , 2559: 1-2) การมีส่วนร่วมของชุมชนมี
ความสาคัญต่อการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทาให้ การจัดกิจกรรมมี ความสาเร็จ โดย
แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนต้องยึดชุมชนเป็นฐานให้ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรม
การศึกษาต่อเนื่องที่ดาเนินการจัดขึ้น (สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย, 2552: 18) ทานองเดียวกัน ประทีป มากมิตร (2560: 103) ได้ศึกษาวิจยั พบว่าปัจจัยที่
มีผลความสาเร็จต่อการพัฒนาชุมชน ปัจจัยหนึ่งได้แก่ปัจจัยการมีส่วนร่วม อันได้แก่ ร่วมคิด ร่วม
วางแผน ร่วมในการปฏิบัติงาน ร่วมรับผลประโยชน์ รวมทั้งร่วมติดตามและประเมินผล ล้วนแต่
เป็นสิ่งให้เกิดการพัฒนาและความสาเร็จในทุกองค์กร และปัจจุบันภาครัฐใช้การมีส่วนร่วมเป็น
แนวทางสาคัญในการพัฒนาชุมชน
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สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษา
ตามอัธยาศัยมีการจัดกิจกรรมการศึกษาในรูปแบบการศึกษาต่อเนื่องให้กับกลุ่มเป้าหมายมาก
ที่สุด ผลการดาเนินการจัดการศึกษาที่ผา่ นมาจากรายงานสรุปผลการดาเนินงานปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ปราจี น บุ รี (2559: 15) พบว่ า การจั ด การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
ยังขาดความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่ ติดต่อประสาน
ทาให้การจัดการศึกษาต่อเนื่องของสถานศึกษาเป็นไปโดยลาพัง
การส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อาศัยปัจจัยหลายประการ
จะให้เกิดผลสาเร็จได้ อาทิ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้
ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่จะทาให้การบริหารและการจัดการศึกษา
ประสบความส าเร็ จ และเป็ น ไปตามแนวทางที่ พึ ง ประสงค์ (ธี ร ะ รุ ญ เจริ ญ , 2550: 1)
ทานองเดียวกัน บุญธรรม มไวยมิตรา (2553: 2) กล่าวว่า คุณลักษณะของผู้บริหาร ถือเป็น
สิ่งสาคัญต่อความสาเร็จ โดยเฉพาะความศรัทธา ความเชื่อมั่นในตัวผู้บริหาร ผู้บริหารต้องมี
ความสามารถในการแก้ปัญหา มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ ประสานงานประสานความร่วมมือระหว่างบุคคลเพื่อขับเคลื่อนให้งานบรรลุ
เป้าหมาย (Hoy & Miskel, อ้างถึงใน นัยนา ฝาพิมาย, 2557: 5)
จากหลักการ แนวคิดที่กล่าวมาข้างต้น คุณลักษณะของผู้บริหารถือเป็นปัจจัยที่
สาคัญอย่างยิ่งที่จะประสานและขับเคลื่อนการบริหารงานของสถานศึกษาให้ก้าวหน้า นาพา
ชุมชนให้มามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น
เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้วิจัยจึงมี ความสนใจที่จะศึกษา
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา
ต่อเนื่องของสถานศึกษาสังกัดสานั กงานส่งเสริมการศึ กษานอกระบบและการศึก ษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาให้
เกิ ด ประสิท ธิ ภาพและประสิท ธิ ผล เพื่ อ ผลลั พธ์ ที่ เกิ ด กับ ผู้เ รียน ชุ ม ชนให้ มี คุ ณ ภาพอย่าง
สมบูรณ์
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปราจีนบุรี
2. เพื่อศึกษาระดับการมี ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึก ษาต่อเนื่ อง สังกัด
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปราจีนบุรี
3. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดปราจีนบุรี

ขอบเขตการวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตการวิจัย คือ
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
1.1 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาจากแนวคิดของ ดิกแมน (Digman,
1990: 417-440) ยุค (Yukl, 1997: 176) เดสส์เลอ (Dessler, 1998: 100) ยงยุทธ เกษสาคร (2552:
45-48) เนตร์พัณณา ยาวิราช (2553: 180 – 181) พสุ เดชะรินทร์ (2560: ออนไลน์) บุษบา คานนท์
(2559: 89) รุ่งนพภา พูลสวัสดิ์ (2557: 80) นลินทิพย์ สังข์เจริญ (2557: 84) และทิวารัตน์ ตุ่มไทยสาคร
(2559: 101) ประกอบด้วย คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 5 ด้าน คือ 1) ด้านความเป็นผู้นา
2) ด้านความฉลาดทางอารมณ์ 3) ด้านวิสัยทัศน์ 4) ด้านบุคลิกภาพ และ 5) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
1.2 การมี ส่ ว นร่ วมของชุ ม ชนในการจั ดการศึ ก ษาต่อ เนื่ อ ง ผู้ วิ จั ย ศึ กษาจาก
แนวคิดการมีส่วนร่วมของโคเฮน และอัฟฮอฟ (Cohen & Uphoff, 2015) และแนวทางการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาต่อเนื่องของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (2552: 18) มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยประกอบด้วย 1) การมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 2) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 3) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
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สังคมและชุมชน และ 4) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้อานวยการสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปราจีนบุรี จานวน 7 คน และ
คณะกรรมการ กศน.ต าบล จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี จ านวน 971 คน ในปี ก ารศึ ก ษา 2561
รวมจานวนประชากรทั้งสิ้น 978 คน
2.2 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา สั ง กั ด
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปราจีนบุรี จานวน 7 คน
และคณะกรรมการ กศน.ตาบล จานวน 277 คน รวมทั้งสิ้นจานวน 284 คน ในปีการศึกษา
2561 ได้มาโดยวิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน

วิธีดาเนินการ
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ แบบสอบถามคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง สังกัดสานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปราจีนบุรี มีความเชื่อมั่น ทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.869 แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลเบื้องต้น ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถาม
ตรวจสอบรายการ (Check list) ได้แก่ ตาแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ทางานร่วมกับ กศน.
และระดับการศึกษา
ตอนที่ 2 แบบสอบถามคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นแบบมาตรส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.745
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.847
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วิธีการสร้างเครื่องมือ
ในการสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้าง
เครื่องมือมีขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้วิจัยศึกษาหลักการ ทฤษฎีจากเอกสารตาราแนวคิดต่างๆงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา
ต่อเนื่องของสถานศึกษาสังกัดสานั กงานส่งเสริมการศึ กษานอกระบบและการศึก ษาตาม
อัธยาศัย
2. ผู้วิจัยกาหนดนิยามศัพท์เฉพาะจากชื่อเรื่องคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา
ทั้ ง 5 ด้ า น และการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการจั ด การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งของสถานศึ ก ษา
สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปราจีน บุรี
ประกอบด้วย 4 ด้าน
3. ผู้วิจัยจัดทาข้อคาถามเพื่อสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดให้
ครอบคลุมเนื้อหาสาระ และขอบเขตของการวิจัย
4. ผู้วิจัยร่างแบบสอบถามและเสนออาจารย์ที่ควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ
และแนะนา
5. น าแบบสอบถามที่ ส ร้ า งเสร็ จ แล้ ว เสนออาจารย์ ที่ ค วบคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ์ เ พื่ อ
ตรวจสอบแนะนาปรับปรุงและแก้ไข
การตรวจสอบเครื่องมือ
ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา (Content validity) โดยวิธีหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับนิยามศัพท์
(Index of item objective congruence: IOC) โดยเลือกข้อคาถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5
ขึ้นไปแล้วนาแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. บั นทึ กเสนอบั ณฑิ ตวิ ทยาลั ย มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏราชนคริ นทร์ ออกหนั ง สื อ
ถึงผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ปราจีนบุรี เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่กาหนด
2. น าหนั ง สื อ เสนอผู้ อ านวยการส านั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและ
การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี เ พื่ อ พิ จ ารณาและเสนอหนั ง สื อ ต่ อ ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา ที่ได้กาหนดเป็นกลุ่มตัวอย่าง
3. การส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างโดยผู้วิจัยส่งด้วยตนเองและการรวบรวม
แบบสอบถามด้วยตนเองหลังจากส่งแบบสอบถามไปแล้ว 1 สัปดาห์
4. นาแบบสอบถามที่รวบรวมได้ ทาการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์และนาผล
ข้อมูลมาวิเคราะห์
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ข้ อ มูลตามวิธี ท างสถิ ติ โดยใช้ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์สาเร็จรูป ได้
ดาเนินการดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์ด้วย
ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. วิเ คราะห์ข้อ มูล การมีส่ว นร่ว มของชุมชนในการจัด การศึก ษาต่อ เนื่อ งโดยใช้
การวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. วิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่สง่ ผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการจัดการศึกษาต่อเนื่องจากแบบสอบถามด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple
regression analysis) ด้วยวิธี Stepwise
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกั บ ระดั บ คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั งกั ด
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปราจีนบุรี ปรากฏผล
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่ าเฉลี่ ยและค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐานของคุ ณลั กษณะของผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษา
สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจั งหวั ด
ปราจีนบุรี โดยภาพรวมและรายด้าน
คุณลักษณะของ
ผู้บริหาสถานศึกษา
1. ด้านความเป็นผู้นา
2. ด้านความฉลาดทางอารมณ์
3. ด้านวิสัยทัศน์
4. ด้านบุคลิกภาพ
5. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
เฉลี่ยรวม

ระดับความคิดเห็น (n = 284)
S.D.
ระดับ
X
4.27
.65
มาก
4.34
.64
มาก
4.36
.61
มาก
4.33
.60
มาก
4.28
.58
มาก
4.32
.62
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปราจีนบุรี มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.32) เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านวิสัยทัศน์ ( X = 4.36) รองลงมา คือ
ด้านความฉลาดทางอารมณ์ ( X = 4.34) ด้านบุคลิกภาพ ( X = 4.33) และด้านคุณธรรมจริยธรรม
( X = 4.28) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านความเป็นผู้นา ( X = 4.27)
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2. ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปราจี นบุรี
ปรากฏผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา
ต่อเนื่องสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดปราจีนบุรีโดยภาพรวมและรายด้าน
การมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
1. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
2. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
3. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
4. การจัดเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เฉลี่ยรวม

ระดับความคิดเห็น (n = 284)
S.D.
ระดับ
X
4.05
.70
มาก
4.06
.71
มาก
4.02
.71
มาก
4.04
.70
มาก
4.05
.70
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปราจีน บุรี
มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.05) เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ( X = 4.06) รองลงมา
คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ( X = 4.05) และการมี
ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( X = 4.04)
ส่วนด้านทีม่ ีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม
และชุมชน ( X = 4.02)
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3. ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปราจีนบุรี
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
การมี ส่ วนร่ วมของชุ มชนในการจั ดการศึ กษาต่ อเนื่ อง สั งกั ดส านั กงานส่ งเสริ ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปราจีนบุรี
ตัวแปร
ค่าคงที่ (constant)
ด้านความเป็นผู้นา (X1)
ด้านวิสัยทัศน์ (X3)
ด้านคุณธรรม จริยธรรม (X5)
ด้านความฉลาดทางอารมณ์ (X2)
ค่าคงที่ (a) = -.321

b
-.321
.389
.322
.180
.133

S.E.b
.121
.052
.048
.055
.044



.399
.304
.159
.123

t
-2.660*
7.478
6.897
3.253
2.574

Sig
.008*
.000*
.000*
.001*
.011*

R = .918 , R2 = .842 , S.E.est = .134 , F = -2.660 , P = .008

มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ * P ≤ .05
จากตารางที่ 3 พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง คือ ด้านความเป็นผู้นา (X1) ด้านวิสัยทัศน์ (X3)
ด้านคุณธรรม จริยธรรม (X5) และด้านความฉลาดทางอารมณ์ (X2) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 มีค่าประสิทธิภาพในการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .842 แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 4 ตัว
สามารถร่วมกันทานายการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง สังกัดสานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปราจีนบุรี ได้ร้อยละ 84.20
สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ ได้ดังนี้
y´ = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5
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y´ = -.321 + .389X1 + .332X3 + .180X5 + .113X2
สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน
Z´y = .399X1 + .304X3 + .159X5 + .123X2

สรุปผลการวิจัย
1. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี มี ค่ า เฉลี่ ย โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก
เรียงลาดับจากมากไปน้อย คือ ด้านวิสัยทัศน์ รองลงมา คือ ด้านความฉลาดทางอารมณ์
ด้านบุคลิกภาพ และด้านคุณธรรม จริยธรรม ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านความเป็นผู้นา
2. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง สังกัดสานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปราจีนบุรี มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากมากไปน้อย คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชีพ และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
สังคมและชุมชน
3. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการศึกษาต่อเนื่อง คือ ด้านความเป็นผู้นา ด้านวิสัยทัศน์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ด้านความฉลาดทางอารมณ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถร่วมกันทานาย
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด การศึก ษาต่ อเนื่ อ ง สังกัดสานัก งานส่งเสริม การศึ ก ษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปราจีนบุรี ได้ร้อยละ 84.20
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การอภิปรายผล
จากการศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง มีประเด็นสาคัญสามารถอภิปรายได้ดังนี้
1. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปราจีนบุรี พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ รุ่งนพภา พูลสวัสดิ์ (2557: 80) นลินทิพย์ สังข์เจริญ (2557: 84) ทิวารัตน์
ตุ่ ม ไทยสาคร (2559: 98-101) ชนาภั ทร เกิ ดประกอบ (2552: 100) และสิ ทธิ ชัย พลายแสง
(2557: ออนไลน์) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กาหนดให้
บุคลากรทางการศึกษาต้องมีใบประกอบวิชาชีพเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่สาธารณชนว่า ผู้ถือ
ใบอนุญาตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีสิทธิในการประกอบวิชาชีพ
และผู้ บริ หารสถานศึ กษาต้ องได้ รั บการพั ฒนาอย่ างต่ อเนื่ องเพื่ อให้ ทั นต่ อการเปลี่ ยนแปลง
สอดคล้องกับ คอทเตอร์ (Kotter, 2002: 231, อ้างถึงใน วรรณภา เอราวรรณ์, 2561: 93) ที่
กล่าวว่า ผู้บริหารต้องเป็นบุคคลที่มองการณ์ไกล สามารถสร้างกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ รวมทั้ง
แผนการเปลี่ยนแปลง สามารถกระตุ้นและจัดการให้บุคลากรในองค์กรดาเนินกิจกรรมได้ตรงตาม
เป้าหมาย มีความตรงไปตรงมากล้าเผชิญในทุกสถานการณ์ ตลอดจนรับผิดชอบเรียนรู้สิ่งใหม่
ตลอดเวลา และกระตุ้นบุคลากรให้แสดงพลังแห่งความร่วมมือ เพื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงใน
ทุกๆ ด้าน รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและดาเนินการ
นอกจากนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บริหารที่มุ่งนาพาองค์กรไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ มี การบริ หารสถานศึ กษาโดยยึ ดหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง หลั กธรรมาภิ บาล
ประยุกต์ทฤษฎีหรือแนวทางต่างๆ ผสมผสานกันอย่างกลมกลืนและนาไปสู่การปฏิบัติจนเกิดผล
สั มฤทธิ์ เป็ นผู้ ที่ มี ประวั ติ ผลงานที่ ดี มี การบริ หารงานอย่ างโดดเด่ นโดยค านึ งถึ งส่ วนรวม
จนเป็นที่ยอมรับของสังคม
2. การมี ส่ วนร่วมของชุ มชนในการจั ดการศึ กษาต่อเนื่ อง สั งกั ดส านักงานส่งเสริม
การศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอั ธยาศั ยจั งหวั ดปราจี นบุ รี พบว่ า มี ค่ าเฉลี่ ยอยู่ ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ นัยนา ฝาพิมาย (2557: 107) และ พัชรียาภรณ์ พิมพาเรือ
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(2556: 115-117) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอั ธ ยาศัยจั งหวั ดปราจีน บุรีมีน โยบายในการสร้างการมี ส่วนร่วมของชุ มชน โดยสร้าง
ยุทธศาสตร์และกาหนดเป็น เงื่ อนไขสาคั ญของความสาเร็ จในการดาเนิน การจัด กิจ กรรม
การจัดการศึกษาต่อเนื่องนั้นเป็นการจัดการศึ กษาเพื่อให้ประชาชนสามรถนาความรู้ไปใช้
ในการดาเนินชีวิต พัฒนาสังคม และชุมชน มุ่งพัฒนาประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
นาไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การกาหนดปัญหา ความต้องการของชุมชน วางแผน การจัดกิจกรรม และการประเมินผล ทา
ให้ทุกส่วนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ทานามาสู่การพิจารณาทางเลือกใหม่ๆ
ในการติดสินใจดาเนินกิจกรรม เป็นการเปิดโอกาสให้ฝ่ายต่างๆ เข้ามาแสดงความต้องการ
สร้างความน่าเชื่อถือต่อสาธารณชนและเกิดความชอบธรรมโดยเฉพาะเมื่อต้องมีการตัดสินใจ
ในเรื่องที่มีการโต้แย้งกัน ส่งผลให้การจัดกิจกรรมของสถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด
การศึกษาต่อเนื่อง สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ ด้านความเป็นผู้นา ด้านความฉลาดทางอารมณ์ ด้านวิสัยทัศน์ และ
ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม สอดคล้ องกั บ นั ย นา ฝาพิ ม าย (2557: 107) คณิตตรา เจริญพร
(2555: 73) ชญาพัฒน์ ดอกมะลิ (2557: 98-99) สิทธิชัย พลายแสง (2557: ออนไลน์) และ
นลิ น ทิ พ ย์ สั ง ข์ เ จริ ญ (2557: 84) ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งมาจาก ผู้ ที่ มี ค วามมุ่ ง มั่ น ในการปฏิ บั ติ ง าน
ให้ ป ระสบความส าเร็ จ ตามเป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ ความกล้ า คิ ด กล้ า ตั ด สิ น ใจอย่ า งถู ก ต้ อ ง
มีความพยายามที่จะปฏิบัติงานให้สาเร็จ รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เป็นที่ยอมรับของบุคคล
ทั่ ว ไป และชุ ม ชน ท าให้ ชุม ชนมี ค วามมั่ น ใจ และให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ กิ จ กรรม
การศึ ก ษาต่าง ๆ ซึ่ งความเป็น ผู้นาของผู้บ ริหารเป็ นสิ่งที่ สาคัญสาหรับ ความสาเร็จต่างๆ
ในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารที่มีความสามารถจะมีผลทาให้บุคลากร และชุมชนมีความกระตือรือร้น
ในการการปฏิบัติงาน มีขวัญกาลังใจ มีความขยันขันแข็งและช่วยให้องค์การประสบผลสาเร็จ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

66

วารสารมนุษยสังคมปริทศั น์ (มสป.)
ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562

ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาองค์ประกอบ หรือปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการจัดการศึกษา สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดปราจีนบุรี
2. ควรศึกษาแนวทางการส่ งเสริมการมีส่ วนร่ วมของชุม ชนในการจัด การศึ ก ษา
ต่อเนื่อง ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนของสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปราจีนบุรี
3. ควรศึกษากลยุทธ์ส่งเสริมความเป็นผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปราจีนบุรี
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