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ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามบทบาทกับภารกิจต่อเนื่องด้านหลักสูตรของผู้บริหาร
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
The Relationship Between Role-Based Performance and Continuous Mission in Curriculum
of Non-Formal and Informal Education Centre Administrators in Ayutthaya Province
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การปฏิบัติตามบทบาทด้านผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) ภารกิจต่อเนือ่ งด้านหลักสูตรของผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ3) ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามบทบาทกับภารกิจต่อเนื่องด้านหลักสูตรของผู้บริหาร
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 136 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า
1. การปฏิบัติตามบทบาทด้านผู้บริหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทุก
ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายจุดเน้นของสำนักงาน กศน.
ซึ่งร่วมกับ กศน.ตำบลจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และการจัดซื้อจัดหาสื่อวัสดุ
อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการให้บริการ
2. ภารกิจต่อเนื่องด้านหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน
โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านระบบประกันคุณภาพภายใน ด้านการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ ด้านส่งเสริมการพัฒนาสื่อ ด้านการวัดและประเมินผล และด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย
3. ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามบทบาทด้านผู้บริหารกับภารกิจต่อเนื่องด้านหลักสูตรของผู้บริหารศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความสัมพันธ์ท างบวกในระดับ ปานกลางค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r = 0.399) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของผู้บริหารอาจไม่ส่งผลต่อภารกิจต่อเนื่องด้านหลักสูตร ฉะนั้น
ถ้ามีการกำหนดกรอบการปฏิบ ัติงานอย่างชัดเจนผู้บ ริห ารไม่ม ีความจำเป็น ต้องกำกับ ดูแลการปฏิบ ัติภ ารกิจต่อเนื่องด้าน
หลักสูตรอย่างเคร่งครัด
คำสำคัญ: การปฏิบัติตามบทบาท, ภารกิจต่อเนื่องด้านหลักสูตร
Abstract

The purposes of this research were to study: 1) the compliance with the executive role Nonformal and informal education centre administrators Ayutthaya Province, 2) continuous mission in the
curriculum, Non-Formal and Informal education centre administrators Ayutthaya Province, and 3) the
relationship between role-based performance and continuous mission in the curriculum, Non-Formal and
Informal education centre administrators Ayutthaya Province. The sample were 136 informants from
teachers under the non-formal and informal education centre Ayutthaya Province. The research
instrument was a 5-rating scale questionnaire. The reliability of both questionnaires was 0.98. The statistics
used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and Pearson’s product moment
correlation coefficient.
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นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
อาจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
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The results of the research were as follows:
1. Role-Based Performance, as a whole, were at a high level. When considering each item, in
every level with average values in descending order as follows: Create knowledge and understanding
about the policy of the Office of Education, which is the same as together with the Administrative
Organization organizing learning activities. Supervision, monitoring and evaluation of performance. Media
supply, materials necessary for organizing learning activities and providing services.
2. Continuous Mission in Curriculum, as a whole, was at a high level. When considering each
aspect, in every level with average values in descending order as follows: Internal quality assurance
system, curriculum development, learning process management model, promotion of media
development. in measurement and evaluation, and in promotion and support of research studies.
3. Role-based performance and Continuous mission in curriculum of Non-Formal and
Informal Education Centre Administrators in Ayutthaya Province were positive relation at a very moderate
level has a correlation coefficient (r = 0.399), statistical significance was at the 0.01 level.
This research showed that role-based performance and continuous mission in curriculum has
little relation. The results indicated that the compliance with the role of the executive and the continuing
mission in the curriculum is likely that if the framework is clearly defined, the management does not need
to be strictly supervised.
Keywords: Role-Based Performance, Continuous Missions in Curriculum
บทนำ

การบริหารหลักสูตรของผู้บริหารสถาน ศึกษายัง
เป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยังไม่
สอดคล้องกับ นโยบายของสำนักงานการศึกษานอกระบบ
และการศึก ษาตามอัธ ยาศัย ซึ่ง ก่อ ให้เกิด ผลกระทบต่อ
สังคมไทย เป็นอันมาก อันสืบเนื่องมาจากหลักสูตรที่จัดให้
นั้น ยัง ไม่ต อบสนองต่อ ความต้อ งการของสัง คม และ
ตล าดแรงงาน ดัง นั้น จึง ต้อ งมีก ารพ ัฒ นาหล ัก สูต ร
สถานศึก ษาเพื่อ เป็น การเตรีย มความพร้อ มให้ผ ู้เ รีย น
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข จึงต้อง
มีการพัฒ นาคน เพราะคนเป็น กำลังสำคัญ ต่อ การพัฒ นา
ประเทศที่ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องให้ความสำคัญ
เป็นอันดับแรก และจำเป็น ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
กระบวนการพัฒนาศักยภาพของคนทั้งในด้านปัญญา จิตใจ
ร่างกาย และสังคม (อดุลย์ วังศรีคูณ , 2557) จะเห็นได้ว่า
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคใหม่นี้จะต้อง
ประกอบไปด้วย บทบาทในฐานะผู้นำทางวิชาการ บทบาท
ในฐานนะผู้ร ัก ษาระเบีย บวิน ัย บทบาทในการทบทวน
นโยบาย บทบาทในการบริห ารหลัก สูต รและการสอน
บทบาทในการกำหนดตารางการปฏิบัติงาน บทบาทในการ
สร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้และส่งเสริมการ
พัฒนาครูและบุคลากร บทบาทในการประชาสัมพันธ์ บาท
บาทในการประสานสัมพันธ์กับชุมชน และบทบาทในการ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ที่ดี (บรรจง ลาวะลี, 2560) ดังนั้น

121

ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จึงต้อ งมุ่งเน้น ที่ก ารจัด กิจ กรรมการเรีย นการสอนเพื่อ ให้
ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ และที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง
บนโลกนี้ มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรม
ต่า ง ๆ ให้ต อบสนองต่อ ความต้อ งการของสัง คม ดัง ที่
กระทรวงศึกษาธิการได้มีการปฏิรูปการศึกษามาหลายครั้ง
แล้ว และเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง ศึก ษาธิก าร ได้ม ีก ารประชุม ร่ว มกับ ผู้บ ริห าร
ระดับสูง และข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ
มอบนโยบายที่เป็นจุดเน้น และแนวทางการดำเนินงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกอบ ด้วย จุดเน้นที่สำคัญใน 6
ด้า น คือ 1) ด้า นความมั่น คง 2) ด้า นการผล ิต พัฒ นา
กำลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4) ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
5) ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และ6) ด้านการพัฒ นาระบบและการบริห าร
จัด การ เพ ื่อ ให้ส ่ว นราชการแล ะหน่ว ยงานในสัง กัด
กระทรวงศึก ษาธิก ารนำ ไปใช้เป็น กรอบแนวทางในการ
ดำเนิน งาน เพื่อให้ห น่วยงานทางการศึกษาได้มีการจัดทำ
แผน ปฏิบ ัต ิก าร เพื่อ ขับ เคล ื่อ นจุด เน้น เชิง นโยบาย
และกำหนดกรอบการติดตาม ประเมินผล และรายงานให้
รัฐ มนตรีว ่า การกระทรวงศึก ษาธิก ารทราบ (ธีร ะเกีย รติ
เจริญ เศรษฐศิล ป์, 2559) ดังนั้น ผู้บ ริห ารสถานศึก ษาทุก

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2563
แห่ง จึง ต้อ งมีก ารปรับ เปลี่ย นระบบการประเมิน เพื่อ ให้
สอดคล้อ งกับ หล ัก สูต รของสถานศึก ษาตามบริบ ทของ
ท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็น สามารถคิดเป็น
วิเคราะห์เป็น และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนต้องมี
การพัฒ นาคุณ ภาพของครูผู้สอนให้สามารถก้าวตามให้ทัน
ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อนำองค์ความรู้ท่ไี ด้มาใช้พัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้เท่าทันความ
เปลี่ย นแปลงของโลกและสัง คม ต่อ ไป นอกจากนี้ จาก
การศึกษาของ พัชราพร ราชโรจน์ (2558) พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึก ษา มีบ ทบาทในการตัด สิน ใจในระดับ สูงสุด คือ
ด้านบทบาทการเป็นผู้จัดสรรทรัพ ยากร และด้านบทบาท
ในการเป็นผู้ประกอบการ โดยมุ่งการริเริ่มสร้างสรรค์ให้เกิด
สิ่ง ใหม่ ๆ ในองค์ก รอยู่เสมอ ดัง นั้น สำนัก งานส่ง เสริม
การศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัย จังหวัด
พ ระนครศรีอ ยุธ ยา จึง ต้อ งตอบสนองนโยบายด้า น
ยุท ธศาสตร์ แล ะจุด เน้น ดัง กล ่า ว จึง ต้อ งมีก ารพัฒ นา
หลักสูตรสถานศึกษาในรายวิชาเลือก พร้อมกับจัดทำคู่มือ
และสื่อการเรียนรู้ ให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนเพื่อให้
สอดคล้อ งกับ การพัฒ นาของชุม ชนขึ้น ภายใต้บ ริบ ทของ
สถานศึกษา ในทุกศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยระดับอำเภอ และเพื่อให้เป็นไปตามทิศทางที่
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเป็น ระบบ นักศึกษาที่ล งทะเบียน
เรียนหลักสูตรนี้ จะต้องได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ ตลอดจน
ต้อ งสามารถนำความรู้ และทัก ษะที่ได้ จากการเรีย นรูใ้ น
หลักสูตรนี้ ไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือประกอบอาชีพได้ดี
ยิ่งขึ้น
การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาจึงถือได้ว่าเป็น
บทบาท และภารกิจ หลัก ของผู้บ ริห ารสถาน ศึก ษา และ
เพื่อให้ได้หลักสูตรที่ตรงตามจุดมุ่งหมาย ที่ต้องการให้เกิด
การพัฒ นาคุณ ธรรม จริยธรรม การสร้างบรรยากาศ การ
ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และได้รับ
การพัฒนาทั้งในด้านการพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาสังคม
ดังนั้น ผู้บ ริห ารจึงต้อ งมีค วามรู้ค วามเข้าใจ และสามารถ
พัฒ นาการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของสถานศึก ษา และต้อ งเป็น เป็น ผู้น ำในการใช้ห ลัก สูต ร
สถานศึก ษา และการเป็น ผู้จ ัด หาหล ัก สูต ร การบริห าร
หลัก สูต ร การจัด หาคู่ม ือ การสอน การให้ค รูม ีก ารเตรีย ม
ความพร้อมในการสอนของครู มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
การจัด สถานที่ท ี่เอื้อ ต่อ การจัด การเรีย นการสอน มีก าร
บริหารเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการนิเทศหลักสูตร การนิเทศ
การสอน ทั้ง นี้เ พื่อ ให้ก ารจัด การเรีย นรู้ข องหล ัก สูต รมี
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงถือได้
ว่า เป็น บุค คลที่ม ีค วามสำคัญ อย่างยิ่งในการติด ตาม และ
คอยกำกับควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของหลักสูตรสถานศึกษา

เพื่อให้สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และสร้างระบบ
การประกัน คุณ ภาพให้เกิด ขึ้น ในสถานศึกษาให้ม ีค ุณ ภาพ
และเกิดประสิทธิผล ต่อไป
จากประเด็น ปัญ หาดังกล่าว จะเห็น ได้ว่า การ
ปฏิบ ตั ิต ามบทบาทของผู้บ ริห ารมีค วามสำคัญ ต่อ ภารกิจ
ต่อ เนื่อ ง และประสิท ธิภ าพการศึก ษาภายในสถานศึก ษา
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยเกี่ยวกับ
เรื่อ งความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งการปฏิบ ัต ิต ามบทบาทกับ
ภาระกิจต่อเนื่องด้านหลักสูตร ของผู้บริหารศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อ นำข้อ เท็จ จริง ที่ได้ม าใช้เป็น แนวทางในการวางแผน
ปรับ ปรุง พัฒ นากระบวนการบริห าร ให้ต รงตามภารกิจ
ต่อ เนื่อ งด้า นหล ัก สูต รของผู้บ ริห ารสถานศึก ษาให้ม ี
ประสิท ธิภ าพยิ่งขึ้น เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ นโยบายการจัด
การศึกษาของสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ในอันที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษาได้อย่าง
ต่อเนื่อง ยั่งยืน และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพ ื่อ ศึก ษ าการปฏิบ ัต ิต ามบทบาทด้า น
ผู้บ ริห ารศูน ย์ก ารศึก ษานอกระบบแล ะการศึก ษาตาม
อัธยาศัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. เพื่อศึกษาภารกิจต่อเนื่องด้านหลักสูตรของ
ผู้บ ริห ารศูน ย์ก ารศึก ษานอกระบบแล ะการศึก ษาตาม
อัธยาศัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. เพื่อ ศึก ษาความสัม พัน ธ์ระหว่างการปฏิบ ัต ิ
ตามบทบาทกับภารกิจต่อเนื่องด้านหลักสูตรของผู้บริหาร
ศูน ย์ก ารศึก ษานอกระบบแล ะการศึก ษาตามอัธ ยาศัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขอบเขตของการวิจัย
ก ารวิจ ัย ค รั้ง น ี้ เป ็น ก ารวิจ ัย เช ิง ป ริม าณ
(Quantitative Research) เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการ
ปฏิบ ัต ิต ามบทบาทกับ ภารกิจ ต่อ เนื่อ งด้า นหลัก สูต รของ
ผู้บ ริห ารศูน ย์ก ารศึก ษานอกระบบแล ะการศึก ษาตาม
อัธยาศัย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด
ทฤษฏีการปฏิบัติตามบทบาทของผู้บริหารศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผนวกกับการศึกษา
แนวคิด ทฤษฏีเกี่ย วกับ ภารกิจ ต่อ เนื่อ งด้า นหลัก สูต รของ
ผู้บ ริห ารศูน ย์ก ารศึก ษานอกระบบแล ะการศึก ษาตาม
อัธ ยาศัย จัง หวัด พระนครศรีอ ยุธ ยา (สำนัก งานส่ง เสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2561) ใน
5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการพัฒ นาหลักสูตรรูป แบบ

122

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2563
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 2) ด้านส่งเสริมการพัฒนาสื่อ 3)
ด้า นการวัด แล ะการประเมิน ผล 4) ด้า นส่ง เสริม แล ะ
สนับสนุนการศึกษาวิจัย และ5) ด้านระบบประกันคุณภาพ
ภายในโดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครู
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2560 จำนวน 16
อำเภอ โดยมี จำนวน 209 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูของ
ศูน ย์ก ารศึก ษานอกระบบแล ะการศึก ษาตามอัธ ยาศัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย
เปิดตารางของ เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan,
1970, pp. 608-609) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จำนวน 136
คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายเพื่อหาสัดส่วน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสอบถามเกี่ย วกับ ความสัม พัน ธ์
ระหว่า งบทบาทด้า นผู้บ ริห ารกับ ภารกิจ ต่อ เนื่อ งด้า น
หล ัก สูต รของผู้บ ริห ารศูน ย์ก ารศึก ษานอกระบบแล ะ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความ
เที่ย งตรงเชิง เนื้อ หา (Content Validity) สอดคล้อ งกับ
กรอบแนวคิด และวัตถุประสงค์ของ การวิจัย หาค่าความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ได้ค่า
ดัชนีความ สอด คล้อง (IOC) เท่ากับ 0.6 - 1 แบบสอบถาม
มี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ย วกับ ข้อ มูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ
(check list) จำนวน 136 คน เกี่ย วกับ เพศ อายุ และ
ประสบการณ์ในการทำงาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ว กับ การ
ปฏิบ ัต ิต ามบทบาทด้า นผู้บ ริห ารศูน ย์ก ารศึก ษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็น แบบมาตราส่ว นประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ
จำนวน 11 ข้อ โดยภาพ รวม อยู่ในระดับมาก
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภารกิจ
ต่อเนื่องด้านหลักสูตรของผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น
แบบมาตราส่ว นประมาณ ค่า (rating scale) 5 ระดับ
จำนวน 30 ข้อ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
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ระยะที่ 1 ศึก ษาแนวคิด หลัก การ ทฤษฎี
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่าง
การปฏิบัติตามบทบาทกับภารกิจต่อเนื่องด้านหลักสูตรของ
ผู้บ ริห าร ศูน ย์ก ารศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำไปใช้ในการตั้งข้อ
คำถามกำหนดขอบเขตตัวแปร และสร้างแบบสอบถาม
ระยะที่ 2 สร้างแบบสอบถาม จำนวน 2 ตอน
ดังนี้
1) แบบสอบถามการปฏิบัติตามบทบาทของ
ผู้บริหาร
2) แบ บ สอบ ถามภ ารกิจ ต่อ เน ื่อ งด้า น
หลักสูตรของผู้บริหารเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน
เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และนำไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่ใช่ประชากร จำนวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.98
ระยะที่ 3 นำแบบสอบถามที่ผ ่านการทดสอบ
ความเที่ย งตรงในเนื้อ หา แล ะความเชื่อ มั่น แล ้ว นำ
แบบสอบถามมาปรับ ปรุง เสนอต่อ อาจารย์ท ี่ป รึก ษาเพื่อ
จัด พิม พ์ แล ะนำไปใช้ใ นการรวบรวมข้อ มูล ในการวิจ ัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานภาพ
ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และ
ประสบการณ์ในการทำงานของครูโดยการแจกแจงความถี่
และหาค่าร้อยละ และนำเสนอในรูป แบบตารางประกอบ
ความเรียง
2. วิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบ ัติตามบทบาทด้าน
ผู้บ ริห ารศูน ย์ก ารศึก ษานอกระบบแล ะการศึก ษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการใช้ค่าเฉลี่ย ( X )
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) และนำเสนอในรูปแบบ
ตารางประกอบความเรียง
3. วิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติตามภารกิจต่อเนื่อง
ด้านหลัก สูต รของผู้บ ริห ารศูน ย์ก ารศึก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการใช้
ค่า เฉล ี่ย ( X ) แล ะส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน (SD.) และ
นำเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
4. วิเคราะห์ค วามสัม พัน ธ์ร ะหว่า งการปฏิบ ัต ิ
ตามบทบาทกับภารกิจต่อเนื่องด้านหลักสูตรของผู้บริหาร
ศูน ย์ก ารศึก ษานอกระบบแล ะการศึก ษาตามอัธ ยาศัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยการใช่ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (r) เสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
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ผลการวิจัย

1. การปฏิบ ัต ิต ามบทบาทด้านผู้บ ริห าร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อ พิจ ารณาเป็น รายข้อ อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงตามลำดับจากมากไปหา
น้อ ย ดังนี้ การสร้า งความรู้ค วามเข้า ใจเกี่ย วกับ นโยบาย
จุดเน้นของสำนักงาน กศน. ซึ่งเท่ากันกับการร่วมกับกศน.
ตำบล จัด กิจ กรรมการเรีย นรู้ การนิเ ทศติด ตาม และ
ประเมิน ผลการดำเนิน งาน และการจัด ซื้อ จัด หาสื่อ วัส ดุ
อุป กรณ์ท ี่จ ำเป็น ต่อ การจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้แ ละการ
ให้บริการ
2. ภารกิจต่อเนื่องด้านหลักสูตร โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้
ด้านระบบประกันคุณภาพภายใน ด้านการพัฒนาหลักสูตร
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้านส่งเสริมการพัฒนา
สื่อ ด้านการวัดและประเมิน ผล และด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาวิจัย
3. การปฏิบ ัต ิต ามบทบาทด้า นผู้บ ริห ารกับ
ภารกิจต่อ เนื่อ งด้านหลักสูตรของผู้บ ริห ารศูน ย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r = 0.399) อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ
0.01
อภิปรายผล
1. การปฏิบ ัต ิต ามบทบาทด้านผู้บ ริห ารศูน ย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถานศึกษาให้ความสำคัญ ในการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายจุดเน้นของสำนักงาน
กศน. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ และมีการ
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของปาริชาติ แก้วมณี
(2557) ที่ได้ทำการวิจัยเรื่องบทบาทภาวะผู้นำของผู้บริหารที่
สัม พัน ธ์ก ับ คุณ ภาพการจัด การศึก ษาและให้บ ริก าร ศูน ย์
การศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศัย อำเภอ
จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า บทบาทภาวะผู้นำของ
ผู้บ ริห ารศูน ย์ก ารศึก ษานอกระบบแล ะการศึก ษาตาม
อัธยาศัยอำเภอ จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม และรายด้าน
อยู่ในระดับ มาก คือ มีห ลัก การการบริห ารคน การสร้า ง
สังคมแห่ง การเรียนรู้ การวางแผนที่ดีในการจัดการเรียน
การสอน แล ะยัง สอดคล ้อ งกับ งานวิจ ัย ของ Hinojosa,

Eliu Misael (2011) ได้ทำการวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้บริหาร
โรงเรีย นเกี่ย วกับ การตรวจสอบการจัด การหลัก สูต ร
ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารให้ความ สำคัญกับการตรวจสอบ
โดยวิธ ีก ารกำกับ ดูแ ลกระบวนการตรวจสอบซึ่ง มีผ ลต่อ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของหลักสูตร และผู้บริหารมี
อำนาจในการกำกับ ติด ตามประเมิน ผลให้เหมาะสม เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. ภารกิจ ต่อ เนื่อ งด้า นหลัก สูต รขอ งศูน ย์
การศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับ
มาก พบว่า ด้านประกันคุณ ภาพภายใน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มี
การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณ ภาพ
การศึกษาภายใน ผู้บริหาร ครู เห็นความสำคัญ และความ
จำเป็น ของการประกัน คุณ ภาพการศึก ษาซึ่ง เป็น ไปตาม
สมมติฐาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิริยาลักษณ์ สงณรงค์
(2557) ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการประกันคุณภาพของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ใน
จัง หวัด นครศรีธ รรมราช ผล การวิจ ัย พบว่า สภาพการ
ดำเนิน งานการประกัน คุณ ภาพโดยภาพรวมของศูน ย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ใน
จังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ในระดับมาก มีการกำหนดแนว
ทางการประกันคุณภาพ
3. ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งการปฏิบ ัต ิต าม
บทบาท กับภารกิจต่อเนื่องด้านหลักสูตรของผู้บริหารศูนย์
การศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัย จังหวัด
พระนครศรีอ ยุธยา โดยรวมและรายด้าน มีค วามสัม พัน ธ์
ทางบวกในระดับ ปานกลาง ค่า สัม ประสิท ธิ์ส หสัม พัน ธ์
(r = 0.399) อย่า งมีน ัย สำคัญ ทางสถิต ิท ี่ร ะดับ 0.01
ผลการวิจ ัย สรุป ได้ว ่า การปฏิบ ัต ิห น้า ที่ต ามบทบาทของ
ผู้บ ริห าร อาจไม่ส ่ง ผล ต่อ ภารกิจ ต่อ เนื่อ งด้า นหล ัก สูต ร
ฉะนั้น ถ้ามีก ารกำหนดกรอบการปฏิบ ัต ิงานอย่างชัด เจน
ผู้บริหารไม่มีความจำเป็นต้องกำกับดูแลการปฏิบัติภารกิจ
ต่อเนื่องด้านหลักสูตรอย่างเคร่งครัด
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้
1.1 ผู้บ ริห ารควรให้ค วามสำคัญ ในการ
กระตุ้น ให้บ ุค คลากรเปลี่ย นแปลงวิธ ีก ารทำงานที่ใช้เวลา
น้อยแต่ได้ผลงานมาก กระตุ้นให้ครูนำสื่อเทคโนโลยี สื่ออื่นๆ
ที่หลากหลายมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้มี
การใช้วัสดุเครื่องมือ และสือ่ ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของครู เนื่อ งจากผลการวิจัยพบว่า ในเรื่อ ง
ดังกล่าวยังอยู่ในระดับต่ำกว่าเรื่องอื่น ๆ
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1.2 ผู้บริหารควรส่งเสริมสนับสนุน การ
ศึกษาวิจัย และให้ความสนใจนำผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนา
คุณ ภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าใน
เรื่องดังกล่าวยังอยู่ในระดับต่ำกว่าเรื่องอื่น ๆ
1.3 ด้านระบบประกัน คุณ ภาพภายใน
จากผลการวิจัยพบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก ดังนั้น
ผู้บ ริห ารสถานศึกษาควรมีการประเมิน คุณ ภาพการศึกษา
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องเพือ่ รักษาระดับมาตรฐานให้พัฒนาขึ้น
โดยการจัดทำรายงานประจำปีที่ เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
(SAR) ผู้บริหารควรกำหนดแนวทางในการพัฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษา ทั้งภายใน และภายนอก
2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีก ารศึก ษาความสัม พัน ธ์ระหว่าง
บทบาทผู้นำของผู้บริหารกับพันธกิจของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาการบริหารงาน ในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.2 ควรศึก ษาปัจ จัย ที่ส ่ง ผลต่อ หลัก สูต ร
สถานศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย
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