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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) คุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพของศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดสระบุรี และ2) แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพของศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดสระบุรี กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและครู กศน.
ตำบล รวมทั้งสิ้น 80 คน ไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม และ
แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง แบบสอบถาม มีคา IOC ระหวาง 0.67-1.00 คาความเชื่อมั่น เทากับ 0.87
สถิติที่ใชในการวิเคราะห-ขอมูลไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห
เนื้อหา
ผลการวิจัย พบวา 1)คุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในจังหวัดสระบุรี โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.26, S.D. = 0.55) 2)แนวทางการ
พัฒนาคุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดสระบุรี
พบวา คุณลักษณะทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานการเปนผูนำทางวิชาการ ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และดานการทำงานเปนทีมควรไดรับการพัฒนาใหอยูในระดับสูงขึ้น ซึ่งดานการเปนผูนำทางวิชาการ
มีแนวทางการพัฒนา8 ขอ,ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีแนวทางการพัฒนา 7 ขอ และ
ดานการทำงานเปนทีมมีแนวทางการพัฒนา 10 ขอ
คำสำคัญ: 1.คุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพ, 2.ศูนยการศึกษานอกระบบ, 3.การศึกษาตามอัธยาศัย
Abstract
This research aimed to studies the professional administrator characteristics and the
guidelines for professional administrator characteristics development of Non-Formal and
Informal Education in Saraburi Province. The research instrument was a 5 level rating scale
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questionnaire which approved by IOC was 0.67-1.00 and reliability was 0.87 The data were
analyzed to calculate percentage, mean, standard deviation and content analysis.
The findings were as follows: 1)The overall of the professional administrator
characteristics of non-Formal and Informal Education in Saraburi Province at middle level ( X
= 3.26, S.D. = 0.55). 2)The guidelines for professional administrator characteristics development
of Non-Formal and Informal Education District-based Center in Saraburi Province were 3 aspect
such as 1) the 8 approaches for Academic Leadership 2) the 7 approaches for Application of
Information and Communication Technology and 3) the 10 approaches for Teamwork.
Keywords: 1.Professional Characteristics of Executives, 2.Center of Non-Formal ,3.Informal
Based Education
1.บทนำ

จากการประเมินคุณภาพของ กศน.อำเภอทั่วประเทศ โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ในป พุทธศักราช 2559 พบวา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอทั่วประเทศ รอยละ 80 มีปญหาในดานคุณภาพดานการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะ
ป ญ หาด า นบุ ค ลากร อาจเกิ ด จากครู ผ ู  ส อนที ่ ไ ม เ ข า ใจวิ ธ ี ก ารเรี ย นการสอนอย า งมี ร ะบบ และยั ง ขาด
ความสามารถในการจั ด การนำข อ มู ล มาช ว ยในการบริห ารจัดการอยา งมี ป ระสิทธิภ าพ อีกทั้งผูบ ริ ห าร
สถานศึกษา อาจไมเห็นความสำคัญตอการนำผลการประเมินมาปรับปรุงอยางตอเนื่องจึงอาจสงผลตอการ
บริหารจัดการศึ กษาของศู นย การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอ ทั้งในดานวิช าการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ในจังหวัดสระบุรี เปนหนวยงานหนึ่งในรอยละ
80 ของ กศน.อำเภอทั่วประเทศ ที่มีปญหาในดานคุ ณภาพดานการจัดการเรียนการสอนจากการประเมิ นจาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สำนักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี,2560) ซึ่งจะไดเขาสูรอบการประเมินรอบตอไปในป พุทธศักราช
2565 ดังนั้น ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ในจังหวัดสระบุรี เปนหนวยงานทาง
การศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับนักศึกษา ประชาชนที่มีความหลากหลาย เพื่อใหสถานศึกษาเปนที่ยอมรับ มีความ
นาเชื่อถือ สรางความเชื่อมั่นใหเกิดกับผูรับบริการ ประชาชน ผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอ จังหวัดสระบุรี จึงควรที่จะมีการศึกษาระดับของคุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพของศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ในจังหวัดสระบุรี เพื่อจะไดใหทราบขอมูลสารสนเทศ
วา คุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ในจังหวัด
สระบุรี อยูในระดับใด เพื่อจะไดนำขอมูลที่พบไปใชในการพัฒนาคุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ในจังหวัดสระบุรี ใหสูงขึ้น
ผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอ จึงเปนบุคคลสำคัญในการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ในจังหวัดสระบุรี
ซึ่งหากผูบริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพ ซึ่งเปนคุณลักษณะที่สำคัญ ที่จะชวยสงเสริม
สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ สรางแรงจูงใจแกครูและบุคลากรทางการศึกษาในการทำงานรวมกับผูบริหาร
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หากสถานศึกษามีผูบริหารเปนบุคลที่ขาดคุณสมบัติและขาดคุณลักษณะของความเปนผูบริหารมืออาชีพ ก็อาจ
สงผลใหการ ไดรับผลกระทบจากการประเมินคุณภาพของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุ ณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) ในรอบตอไปอีก
การศึกษาคุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใน
จังหวัดสระบุรี โดยศึกษาจากความคิดเห็นของผูบริหาร ขาราชการครู ครู กศน. ตำบล และครูอาสามสมัคร
เพื่อจะไดนำผลการศึกษาวิจัยเปนขอมูลสารสนเทศ ในการพัฒนาคุณลักษณะความเปนผูบริหารมืออาชีพของ
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดสระบุรี ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ในจังหวัดสระบุรี
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดสระบุรี
3.แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพ
ธีระ รุญเจริญ (2553) กลาวถึงคุณลักษณะนักบริหารการศึกษามืออาชีพ ควรมี 6 ประการ ดังนี้
1. มีพื้นฐานเดิมเปนทุน นั่นคือ มีความเปนผูนำตามธรรมชาติเดิมเปนทุน เชน
2. มีการศึกษา กลาวคือ นักบริหารมืออาชีพควรไดรับการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบริหาร
การศึกษาเปนอยางต่ำ โดยหลักสูตรจะครอบคลุมเนื้อหาสาระ ดังนี้
3. มีบุคลิกภาพนาเชื่อถือ นั่นคือ
4. มีคุณธรรม จริยธรรม ในเรื่องตอไปนี้
5. มีความสามารถ ความชำนาญ ในเรื่องตอไปนี้
6. มีความรูลึกและรอบรู ในเรื่องตอไปนี้
คุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ในจังหวัด
สระบุรี ที่จะศึกษาในครั้งนี้ ไดมาจากการสังเคราะหแนวคิดของนักวิชาการหลายทาน ซึ่งสรุปคุณลักษณะ
ผูบริหารมืออาชีพ 6 ดาน (สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา,2547;นพพงษ บุญจิตราดุล,2534; ธีระ รุญเจริญ
,2553;จรัส อติวิทยาภรณ,2554; เรณู กองชาญ,2553; จำลอง นักฟอน,2558; กนกอร สมปราชญ,2550;
Seyfarth,1999; Gunningham &Cordeiro, 2000) ไดแก
1) ดานการเปนผูนำทางวิชาการ หมายถึง คุณลักษณะดานการวางแผนจัดทำหลักสูตร การสงเสริม
และสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู การสงเสริมสนับสนุนใหมีการนิเทศ การพัฒนาองคกรใหเปนองคการ
เรียนรู ความรวมมือและสนับสนุนการปรับปรุงการเรียนการสอนที่เนนการปฏิบัติเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียน การสงเสริมโอกาสใหครูไดพัฒนาความรูโดยการอบรมสัมมนาและแสวงหาความรู
สรางนวัตกรรมใหมๆ มาใชในการจัดการเรียน การสอน
2) ดานวิสัยทัศนและศักยภาพการบริหาร หมายถึง คุณลักษณะดานการวางแผน กำหนดวิสัยทัศน
ยุทธศาสตรในการบริหาร การใชแผนกลยุทธที่สอดคลองกับการบริหารจัดการ ความเปนผูนำ มีผลงานเปนที่
ประจักษ เหมาะสมกับการยกยอง ที่แสดงถึงการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
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3) ดานจิตสำนึกสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะดานความเสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชนสวนรวม
มี มนุ ษยสั มพั น ธ แบ งป น ความสุ ข ส ว นตนเพื่ อ ทำประโยชน แ กส ว นรวม ใหการชว ยเหลือสัง คม พัฒ นา
ความสัมพันธอันดีกับชุมชน โดยการสรางกิจกรรมความรวมมือในรูปแบบตาง ๆ จนเปนที่ยอมรับ มีความ
รับผิดชอบตอหนาที่ มุงมั่น ขยันอดทน เสียสละและอุทิศตน มีจิตสำนึกเพื่อสวนรวม ยึดมั่นอุดมการณของการ
ทำงาน
4) ดานคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง คุณลักษณะดานการปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาลหลัก
ประชาธิปไตย ความความยุติธรรม โปรงใส ซื่อสัตยสุจริต เปนแบบอยางที่ดี ทั้งกาย วาจาและใจ มีศีลธรรม
รับผิดชอบชั่วดี จรรยบรรณวิชาชีพ สามารถแยกแยะสิ่งที่ถูกตองและสิ่งที่ผิดออกจากกัน ทำในสิ่งที่ถูกตองดวย
ความตั้งใจและเจตนาที่ดีงาม
5) ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง คุณลักษณะในดานมีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษา นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และนวัตกรรมใหมๆ มาใชในการบริหาร เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกบุคลากร และผูเรียน มี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ผสมผสานเทคโนโลยีนวัตกรรมสูเปาหมายไดเปนอยางดี
6) ดานการทำงานเปนทีม หมายถึง คุณลักษณะดานการเปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวมในการ
กำหนดนโยบาย เปาหมาย และวิธีการปฏิบัติงาน จัดกิจกรรม และการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับสถานศึกษาอยาง
ตอเนื่องการกระจายอำนาจการตัดสินใจและแบงหนาที่ความรับผิดชอบไดอยางเหมาะสม บริหารจัดการงาน
ทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
การศึกษาผูใหญ เริ่มมีอยางเปนทางการในป 2483 โดยรัฐบาลในขณะนั้น ไดใหมีการจัดตั้ง "กอง
การศึกษาผูใหญ" สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับผิดชอบงานการศึกษาผูใหญโดยตรง และ
ไดริเริ่มโครงการรณรงคการรูหนังสือทั่วประเทศ พรอมกับประกาศใชกฎหมายบังคับใหประชาชนผูไมรูหนังสือ
ที่มีอายุระหวาง 20 ถึง 45 ป เสียคาเลาเรียนเปนรายป จนกวาจะพิสูจนไดวาเปนผูรูหนังสือแลว ซึ่งโครงการ
รณรงคดังกลาวประสบความสำเร็จพอสมควร แตตองหยุดชะงักไปเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ตอมา ไดมี
การขยายโอการการศึกษาผูใหญอยางกวางขวางในชวงป 2513-2523 รัฐบาลจึงไดยกฐานะกองการศึ กษา
ผูใหญ ขึ้นเปน "กรมการศึกษานอกโรงเรียน" ขึ้น เพื่อจัดการศึกษานอกโรงเรียนสำหรับประชาชนในวันที่ 24
มีนาคม 2522(สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน ที่มา http://www.nfe.go.th/)
สำนั กงานส ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธ ยาศัย (2554) ไดจ ัดทำมาตรฐาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลขึ้น ประกอบดวย 4 ดานไดแก ดานการบริหารจัดการ
ด า นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู  ด  า นการมี ส  ว นร ว ม และด า นการนิ เ ทศติ ด ตามและรายงานผลเพื ่ อ ให
คณะกรรมการการศึ กษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย ตำบล หัว หนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตำบล และผูที่เกี่ยวของนำไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตำบลใหไปสูมาตรฐาน
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4.กรอบแนวคิดในการวิจัย
คุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพ
1) ดานการเปนผูนำทางวิชาการ
2) ดานวิสัยทัศนและศักยภาพการบริหาร
3) ดานจิตสำนึกสาธารณะ
4) ดานคุณธรรม จริยธรรม
5) ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6) ดานการทำงานเปนทีม
วิธีดำเนินการวิจัย

คุณลักษณะผูบริหาร
มืออาชีพของศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในจังหวัดสระบุรี

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
5.ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากร ไดแก ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศัย ในจังหวั ดสระบุรี จำนวน 13
อำเภอ โดยผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
จังหวัดสระบุรี เปนผูใหขอมูลในการตอบแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ
กลุมตัวอยาง ไดแก ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยงหวัดสระบุรี จำนวน 10
อำเภอ จากทั้งหมด 13 อำเภอ ไดมาโดยกำหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชตารางของเครชซี่และมอร แกน
(Krejcie and Morgan, 1970) โดยมีผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดสระบุรี เปนผูใหขอมูลในการตอบแบบสอบถาม อำเภอละ 8 คน รวมทั้งสิ้น
80 คน ไดมาโดยสุมแบบหลายขั้นตอน
เครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ช ใ นการวิ จ ั ย และการตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื ่ อ งมื อ มี 2 ฉบั บ คื อ แบบสอบถาม
(Questionnaire) และแบบสั ม ภาษณ แ บบมี โ ครงสร า ง เพื ่ อ เก็ บ รวมรวมข อ มู ล มี ร ายละเอี ย ดเกี ่ ย วกั บ
คุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดสระบุรี ใน
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือดานความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) มีคาดัชนีความ
สอดคล อ งของข อ คำถาม (Item Objective Congruence : IOC) ระหว า ง 0.67 -1.0 ค า ความเชื ่ อ มั่ น
(Reliability) เทากับ 0.91
แบบสั ม ภาษณ แ บบมี โ ครงสร า ง (Structural Interview) ใช ใ นการสั ม ภาษณ ผ ู  ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ท ี ่มี
ประสบการณและเชี่ยวชาญทางการบริหารการศึกษาตลอดชีวิต 3 คน ดานการบริหารสถานศึกษามืออาชีพ 3
คน และนักวิชาการดานมาตรฐานวิชาชีพบริหารการศึกษา 1 คน รวมผูใหสัมภาษณ 7 คน
การวิเคราะหขอมูล การนำเสนอแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพของศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ในจังหวัดสระบุรี โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จาก
ขอมูลการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 7 คน ตามโครงสราง และบรรยายเปนความเรียง
วารสารปรัชญาปริทรรศน

Journal of Philosophical Vision

ปที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2564

-.218- Vol 26 No.1 January - June 20

6.ผลการวิจัย
1. คุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใน
จังหวัดสระบุรี พบวา
ตารางที่ 1 คุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัด
สระบุรี
คุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพ
แปรผล
ระดับ
X S.D.
ดานคุณธรรม จริยธรรม
3.65 0.55 ระดับมากที่สุด
1
ดานจิตสำนึกสาธารณะ
3.58 0.59 ระดับมาก
2
ดานการทำงานเปนทีม
3.37 0.57 ระดับนอย
3
ภาพรวม
3.26 0.55 ระดับปานกลาง
จากตารางโดยรวมคุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ในจังหวัดสระบุรี มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.26, S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน
คุณธรรม จริยธรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับมากเปนอันดับสูงสุด ( X = 3.65, S.D. = 0.59) รองลงมา คือ ดาน
จิตสำนึกสาธารณะ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 3.58, S.D. = 0.57) สวนดานการทำงานเปนทีม มีคาเฉลี่ย
ต่ำสุด อยูในระดับนอย ( X = 2.37, S.D. = 0.57)
2. แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอ ในจังหวัดสระบุรี พบวา
คุณลักษณะ ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานการเปนผูนำทางวิชาการ ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดานการทำงาน เปนทีม ควรไดรับการพัฒนาใหอยูในระดับสูงขึ้น มีแนวทางการพัฒนาตาม
ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิที่ใหสัมภาษณ ดังนี้
1.คุณลักษณะดานการเปนผูนำทางวิชาการ มีแนวทางการพัฒนา พบวา
ผูบริหารตองเปนผูรอบรูในงานวิชาการ มีความรูความสามารถมีความเชี่ยวชาญมากพอที่จะเปนที่
ปรึกษา ใหคำแนะนำ สามารถตัดสินใจ และแกปญหาเกี่ยวกับงานวิชาการได
ผูบริหารตองมีความรูความสามารถดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ผูบริหารจัดใหมีระบบการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนางานวิชาการ โดยสงเสริมสนับสนุนใหครูทุกคนมี
สื่อการสอนอยางเพียงพอ
ผูบริหารตองนำความรูสมัยใหมมาอบรมพัฒนาครู หรือนิเทศการเรียนการสอนได
ผูบริหารสามารถเปนผูนำในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลที่สอดคลอง
กับศตวรรษที่ 21
ผูบริหารตองเปดโอกาสใหครูทุกคนแสดงความคิดเห็น รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมดำเนินการและรวม
รับผิดชอบในงานวิขาการ ทั้งดานการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เปนตน
ผูบริหารแกปญหางานวิชาการ จัดลำดับความสำคัญของปญหา แกปญหาตาง ๆอยางมีหลักการ
กฎเกณฑที่ชัดเจน สรางความพึงพอใจใหกับผูสอนและผูเรียนดวยความเสมอภาคและเหมาะสม
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ผูบริหารตองมีภาวะผูนำ พัฒนาความกาวหนาทางวิชาชีพของตนเอง เปนผูนำดานวิชาการ สงเสริม
การพัฒนาวิชาชีพของครูใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. คุณลักษณะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีแนวทางการพัฒนา พบวา
1) ผูบริหารตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2) ผูบริหารตองวางแผนกลยุทธในการบริหารจัดการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม
3) ผูบริหารเปนผูนำดานการใชเทคโนโลยีและการสื่อสาร สามารถจัดหาเครื่องมือและระบบการ
บริหารจัดการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) ผู  บ ริ ห ารนำเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สารมาใช ใ นในการวางแผนบริ ห ารวิ ช าการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปอยางมีประสิทธิภาพ
5) ผูบริหารเห็นความสำคัญและสงเสริมใหครูและบุคลากรอบรมพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล
6) ผูบริหารสนับสนุนใหครูและบุคลากร มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนา
ผูเรียนศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอใหมีคุณภาพ มีการติดตามประเมินผล และ
นำผลการติดตามประเมินผูเรียนมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
7) ผูบริหารสงเสริมให ครู กศน.ตำบล ขาราชการครู และครูอาสาสมัครใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การจัดการเรียนการสอนที่มีผูเรียนตางวัยตางอาชีพ ของระบบการเรียนในรูปแบบศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอซึ่งแตกตางจากการเรียนในระบบโรงเรียน
3. คุณลักษณะดานการทำงานเปนทีม มีแนวทางการพัฒนา พบวา
1) ผูบริหารสามารถบริหารจัดการโดยกำหนดวิสัยทัศนที่มุงเนนความเปนองคการแหงการเรียนรู
2) ผูบริหารสรางองคการแหงการเรียนรู และการทำงานเปนทีม
3) ผูบริหารเปนผูนำการทำงานเปนทีม และปรับบทบาทของตัวเองเปนไดทั้งผูนำและผูตาม และทำให
ผูใตบังคับบัญชาปรับบทบาทเปนผูนำตามสถานการณไดอยางเหมาะสม
4) ผูบริหารมีการจัดตั้งคณะทำงาน หรือทีมงาน ใหคำแนะนำแกทีมงาน และเปดโอกาสใหครูทุกคน
แสดงความคิดเห็น รวมคิด รวมทำ รวมแกปญหาและรวมรับผิดชอบ
5) ผูบริหารสงเสริมให ครู กศน.ตำบล ขาราชการครู และครูอาสาสมัคร มีความเสียสละ พัฒนาตนเอง
คิดสรางสรรค กลาที่จะเปนหัวหนาคณะทำงาน และชอบที่จะทำงานเปนทีม
6) ผูบริหารสามารถประสานความรวมมือรวมกับเครือขาย
7. ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา
8) ผูบริหารสามารถมีทักษะในการสรางแรงจูงใจและสรางความเชื่อมั่นที่ดี
9) ผูบริหารสามารถมีความเปนนักสื่อสารและเปนผูฟงที่ดี
10) ผูบริหารสามารถยอมรับความแตกตาง เปดใจรับความคิดเห็นใหม ๆ
7.อภิปรายผล
จากผลการวิจัยมีประเด็นที่นาสนใจในการอภิปราย ดังนี้
1. จากผลการวิจัยที่พบวา คุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ในจังหวัดสระบุรี โดยรวมมีคาเฉลี่ยนอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องมาจากการบริหารศูน ย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ในจังหวัดสระบุรี มีสภาพปญหาและขอจำกัดเกี่ยวกับ
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รูปแบบการจัดการศึกษาที่เปนการศึกษานอกระบบและการตามอัธยาศัย ผูบริหารตองมีความรอบรู มีความรู
ความสามารถและเชี่ยวชาญระดับสูง เปนผูนำทางวิชาการ เพราะหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนผูเรียน
ที่มีวัยแตกตางกันมาก ผูเรียนเปนผูสูงวัยมากทำใหการบริหารจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการตองพึ่ง
ผูบริหารที่มีความสามารถในการการบริหารจัดการอยางมืออาชีพ มีความเขาใจดานกฎหมายการศึกษา ดังที่
ทิพวรรณ ลวนปสิทธิ์สกุล (2562) ไดศึกษาเรื่อง คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคลองกับ
เปาหมายการศึกษาของนโยบายไทยแลนด 4.0 พบวา กฎระเบียบเปนเรื่องสำคัญที่ตองถือปฏิบัติอยางถูกตอง
คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคลองกับการจัดการศึกษา รูปแบบใหมในปจจุบัน เชน
โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนรวมพัฒนา โรงเรียนนิติบุคคล โรงเรียนเขตพื้นที่นวัตกรรม คือคุณลักษณะที่
สอดคลองกับเปาหมายดานกฎหมายที่รองรับการจัดการศึกษาใหมีอิสระและความรับผิดชอบ ซึ่งจะมีบทบาทที่
แตกตางจากผูบริหารสถานศึกษาโดยทั่วไปและ Gunningham and Cordeiro (2000) กลาววา บทบาทของ
ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะที่เปนผูนำทางวิชาการหรือผูจัดการสถานศึกษาวาบทบาทของผูบริหาร คือผูนำ
ทางวิชาการหรือผูจัดการสถานศึกษา ภาวะผูนำทางวิชาการ จะเนนไปที่การพัฒนาหลักสูตรและการสอน การ
พัฒนาคณะครู การนิเทศการสอน การประเมินโปรแกรม ครูและนักเรียน และการปรับปรุงการเรียนการสอน
อยางตอเนื่อง และยังไดกลาวถึงแนวโนมของงานวิจัยสวนใหญ พบวา ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูนำทาง
วิชาการเปนอันดับแรก
2. สำหรับคุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใน
จังหวัดสระบุรี ที่พบวา มีคุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพ 3 ดาน ไดแก ไดแก ดานการเปนผูนำทางวิชาการ ดาน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดานการทำงานเปนทีม ควรพัฒนาใหอยูในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้
เพราะวา ผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพในยุคปจจุบัน จะตองรูจักนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน
การบริหารจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อใหการพัฒนาผูเรียนประสบความสำเร็จมีคุณภาพสมบูรณทั้งเปนคนเกง
คนดีและมี ความสุขในชีวิต ไดอยางมี ประสิ ทธิภาพมากยิ่ งขึ้ น ดังที่ กุลจิรา รักษนคร (2563) ไดศึกษาเรื ่ อง
การศึกษากรอบแนวคิดของผูบริหารมืออาชีพยุคการศึกษา 4.0 พบวา ผูบริหารสถานศึกษาตองปรับเปลี่ยนไป
ในทางที่จะสงผลตอความสำเร็จในการพัฒนาระบบการศึกษาแสวงหาวิธีการ ทักษะศักยภาพและความสามารถใน
การนำองคกรทางการศึกษาแบบมืออาชีพไปสูยุคการศึกษา 4.0 ที่โลกตองปรับเปลี่ยนผูบริหารจึงตองพัฒนาตนเอง
ในทุกๆดาน ที่สามารถสนองโจทยตามความคาดหวังโดยตรง การเปนผูบริหารมืออาชีพยุค 4.0 ที่จะนำความสำเร็จ
ไปสูสถานศึกษาทุกระดับตองพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนำชั้นสูงขึ้น สงผลตอการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในการนำองคการมุงสูเปาหมายที่รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพภายใต การบริหารทรัพยากรที่มีอยู
อยางยั่งยืน โดยมีความรูความสามารถ ความรอบรูดานการบริหารจัดการศึกษา .ดานการเปนผูนำทางวิชาการ การ
บริหารจัดการหลักสูตรและการสอน, การสรางบรรยากาศในการเรียนรู และการวางแผนการนำหลักสูตรไปใชใน
สถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับณัฐชา พิกุลทอง (2559) ไดศึกษาเรื่อง คุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพกับการบริหาร
เชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พบวา คุณลักษณะ
ผูบริหารมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ไดแก การเปน
ผูนำที่มีคุณธรรม จริยธรรม การเปนผูนำทางวิชาการ การเปนผูนำการพัฒนาตนเอง ในเชิงบริหาร การเปนผูนำ
ดานการบริหารจัดการ เปนตน ทั้งนี้ การที่ผูบริหารมีคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพจะนำไปสูการบริหารจัด
การศึกษาและบริหารสถานศึกษาทุกประเภทไดประสบความสำเร็จ จะตองมีความรูความสามารถในทางวิชาการ มี
คุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเปนทีม ดังที่ธีระ รุญเจริญ (2553) ไดกลาวถึงคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพ
ไววา เปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิสัยทัศนกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลง มีความสามารถ ความชำนาญ ในการ
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บริหารการศึกษาตามหลักวิชา ยึดการบริหารโดยองคคณะบุคคลการมีสวนรวม สงเสริมการทำงานเปนทีม มีความรู
ลึกและรอบรู ในการบริหารจัดการศึกษา ระเบียบกฎหมาย และบริบททางสังคม
8.ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาการศึกษาคุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี พบวามีประเด็นที่นาสนใจควรไปศึกษาในครั้งตอไปคือ การบริหารศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยางไร ในยุคของการแพรระบาดของโควิด 19 ที่สงเสริมการศึกษาและ
มีความปลอดภัยตอการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ที่จะทำใหเกิดประโยชนตอผูอยูในระบบของการศึกษา
ตามอัธยาศัย
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