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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2. ศึกษาระดับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของวิทยาลัยชุมชนสังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน และ 3. ศึกษาคุณลักษณะ
ของผูบ้ ริหารวิทยาลัยชุมชนทีส่ ง่ ผลต่อการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21ของวิทยาลัยชุมชน สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ชใ้ นการวิจยั ครัง้ นีป้ ระกอบดว้ ยผูอ้ �ำนวยการวิทยาลัยชุมชน รองผูอ้ �ำนวยการฝ่ายวิชาการ และข้าราชการ
ครูของวิทยาลัยชุมชน สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน จ�ำนวน 170 คน สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.974 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจยั พบว่า 1. คุณลักษณะของผูบ้ ริหารวิทยาลัยชุมชน สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก 2. การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของวิทยาลัยชุมชน สถาบันวิทยาลัยชุมชน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และ
3. คุณลักษณะของผูบ้ ริหารวิทยาลัยชุมชนทีส่ ง่ ผลต่อการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ คุณลักษณะของผูบ้ ริหาร
ดา้ นวิสยั ทัศน์ (X1) ด้านความรูค้ วามสามารถทางการบริหาร (X2) และด้านมนุษยสัมพันธ์ (X5) ซึง่ คุณลักษณะของผูบ้ ริหาร
วิทยาลัยชุมชนทัง้ 3 ด้าน สามารถพยากรณ์การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Y) ได้อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05
โดยตัวแปรทัง้ 3 ร่วมกันพยากรณ์การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ได้รอ้ ยละ 77.6 โดยมีความคลาดเคลือ่ นมาตรฐานของ
การพยากรณ์ เท่ า กั บ 0.26 และสามารถเขี ย นสมการพยากรณ์ ไ ด้ ดั ง นี้ สมการพยากรณ์ ใ นรู ป คะแนนดิ บ
Y = 1.573+0.313X1-0.280X2+0.517X5 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน Zr = 0.531Z1-0.448Z2+0.826Z5
ค�ำส�ำคัญ : วิทยาลัยชุมชน, คุณลักษณะผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน, การศึกษาในศตวรรษที่ 21
* รองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา / ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยชุมชนพังงา
** อาจารยพิเศษวิทยาลัยชุมชนพังงา ปร.ด. (ประชากรศึกษา) วิทยาลัยชุมชนพังงา
Journal of Graduate Studies and Social Sciences,
U T TA R A D I T R A J A B H AT U N I V E R S I T Y

ชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
34 วารสารวิ
Journal of Graduate Studies and Social Sciences, Uttaradit Rajabhat University

ABSTRACT

The purposes of this research were to study: 1. characteristics of community college administrators,
2. the level of community college administrators’ 21st century educational management, and 3. the
administrators’ characteristics affecting on 21st century educational management of community colleges,
institute of community college. The samples consisted of 170 peoples including administrators, head
of academic affairs in the schools, and teachers of community colleges, institute of community college.
Stratified method was used for sampling. The research instrument is questionnaire with 0.974 reliability.
The statistics employed to data analysis were percentage, means, standard deviations and multiple
regression analysis.
This research found that: 1. The overview in administrators’ characteristics of community colleges,
institute of community college was the high level. 2. The overview in 21st century educational
management of community colleges, institute of community college was the high level and 3. The
administrators’ characteristics affecting on 21st century educational management of community
colleges, institute of community college were the visions (X1) knowledge and ability in management
(X2) and interpersonal relation (X5) also can predicted the 21st century educational management (Y)
in 77.6 percent ; standard error for prediction was 0.26 and were significantly at the 0.05 level.
The regression equation or predicting equation of raw scores for administrators’ characteristics
and the 21st century educational management in community college, institute of community college
was: Y = 1.573+0.313X1-0.280X2+0.517X5 The regression equation or predicting equation of standard
scores for administrators’ characteristics and the 21st century educational management in community
college, institute of community college was: Zr = 0.531Z1-0.448Z2+0.826Z5
Keywords: 21st Century Education, Community college Administrators’ Characteristics, Community college

บทน�ำ

จุดมุ่งหมายของการศึกษาไทยที่พึงประสงค์ส�ำหรับ
โลกยุคปัจจุบันซึ่งอยู่ในศตวรรษที่ 21 คือ การศึกษาช่วย
บ่มเพาะคนไทยให้มีศักยภาพ กล่อมเกลาให้เป็นคนที่มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความสุข ช่วยน�ำประเทศไปสู่ระดับ
การพัฒนาอย่างสมดุล ยั่งยืน พร้อมกับเป็นสังคมที่อยู่ดีมี
สุข ทั้งนี้การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต้องมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนเกิดทักษะ 3R และ 8C โดยมีรายละเอียดดังนี้ 3R
ได้แก่ การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และการ
ค�ำนวณ (Arithmetic) ส่วน 8C ได้แก่ ทักษะการคิดอย่าง
มีวิจารญาณและแก้ปัญหา (Critical thinking and

problem solving) ทักษะการคิดสร้างสรรค์และแปล
ความคิดไปสูน่ วัตกรรม (Creativity and innovation) ทักษะ
ดา้ นการสือ่ สารและการรูเ้ ท่าทันสือ่ (Communications
information and media literacy) ทักษะการใชค้ อมพิวเตอร์
และรูเ้ ท่าทันเทคโนโลยี (Computing and ICT literacy)
ทั ก ษะการเข ้ า ใจข ้ า มวั ฒ นธรรม (Cross-cultural
understanding) ทักษะความร่วมมือ การท�ำงานเป็นทีม และ
ภาวะผูน้ �ำ(Collaboration, teamwork and leadership)
ทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career and learning skills)
และ ความมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม (Compassion) (ส�ำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, น. 16)
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วิทยาลัยชุมชนเป็นสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาของ
รัฐในสังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีภารกิจในการจัดการ
ศึกษาระดับต�่ำกว่าปริญญาให้แก่ผู้ที่ขาดโอกาสทางการ
ศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา รวมทั้ ง วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนยั ง มี
ภารกิจในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสัน้ ซึง่ เป็นการเปิด
โอกาสให้ประชากรวัยแรงงานได้พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองให้มีความรู้และความสามารถสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานด้วย (สถาบันวิทยาลัยชุมชน,
2560, น.5) ปั จ จุ บั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนในสั ง กั ด สถาบั น
วิทยาลัยชุมชนมีทั้งหมด 20 แห่ง โดยการด�ำเนินงานตาม
ภารกิจของวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งนั้น ขับเคลื่อนโดย
บุคลากรของวิทยาลัยชุมชน ซึง่ ประกอบไปด้วยผูอ้ �ำนวยการ
รองผู้อ�ำนวยการ ครู พนักงานราชการ และลูกจ้าง โดย
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยชุมชนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ราชกิจจา
นุเบกษา, 2558, น. 11-13) ในหมวดที่ 3 เรื่องการด�ำเนิน
งานของวิทยาลัย ตามมาตรา 38-42 ซึ่งถือได้ว่าผู้บริหาร
วิทยาลัยชุมชนถือเป็นบุคคลทีม่ บี ทบาทและมีความส�ำคัญ
อย่ า งมากต่ อ การจั ด การศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 ของ
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนให ้ เ ป็ น ไปตามแผนยุ ท ธศาสตร ์ส ถาบั น
วิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561–2565) ยุทธศาสตร์
ที่ 2 การจัดการศึกษาตลอดชีวติ เพือ่ เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพชุมชน (สถาบันวิทยาลัยชุมชน, 2560, น.7)
ดังที่เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ และทัสนี วงศ์ยืน (2554,
น.16-23) ได้ระบุไว้ว่า เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
ผูน้ �ำและผูบ้ ริหารสูงสุดของสถานศึกษามีหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบในการดูแลเกีย่ วกับการบริหารงานวิชาการ งาน
งบประมาณ งานบุคคล งานทั่วไป รวมทั้งหน้าที่ในการ
บังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา อีกทั้งเป็นผู้ก�ำหนด
นโยบายในการพัฒนาสถานศึกษา รวมไปถึงผู้บริหารจะ
ต้องขับเคลื่อนนโยบายในการด�ำเนินงานของสถานศึกษา
ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด มีความรู้และ
ทั ก ษะที่ จ�ำเป็ น ส�ำหรั บ ศตวรรษที่ 21 เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ด�ำรงชีวิต ซึ่งถือเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า

คุณลักษณะของผูบ้ ริหารสถานศึกษาถือเป็นองคป์ ระกอบ
ส�ำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาสถานศึกษาและการจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนพบ
ปั ญ หาทางด ้ า นการบริ ห ารจั ด การและภาวะผู ้ น�ำซึ่ ง
เกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร
วิทยาลัยชุมชนอย่างต่อเนื่อง (ทศพล ธีฆะพร และคณะ,
2556, น. 54) รวมทัง้ ยังพบว่า ผูบ้ ริหารวิทยาลัยชุมชนขาด
ความรู้ รวมทั้งประสบการณ์ในการวางแผนยุทธศาสตร์
และนโยบายการด�ำเนินงาน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2557, น.9) ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่
ส�ำคัญยิ่งของผู้บริหารที่ย่อมส่งผลกระทบสืบเนื่องต่อการ
จัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนในศตวรรษที่ 21 โดยตรง
อย่างเลี่ยงไม่ได้ จึงเป็นผลให้การประเมินในรอบที่ 2 พ.ศ.
2549-2553 และรอบที่ 3 พ.ศ. 2554-2558 ของส�ำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กร
มหาชน) ระบุวา่ วิทยาลัยชุมชนส่วนใหญ่ตอ้ งพัฒนาระบบ
และกลไกในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารอย่างต่อเนื่อง
จากเหตุผลทั้งหมดข้างต้นจะเห็นได้ว่าคุณลักษณะ
ผู ้ บ ริ ห ารวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนมี ค วามส�ำคั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การ
จัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของวิทยาลัยชุมชน ดังนั้น
การศึกษาคุณลักษณะทีจ่ �ำเป็นของผูบ้ ริหารวิทยาลัยชุมชน
สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชนทีส่ ง่ ผลต่อการจัดการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ เนือ่ งจากจะไดน้ �ำ
ขอ้ มูลไปใชใ้ นการพัฒนาคุณลักษณะของผูบ้ ริหารวิทยาลัย
ชุมชนให้สามารถน�ำพาการพัฒนาการจัดการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ของวิทยาลัยชุมชนให้มีประสิทธิภาพและ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลทางการศึ ก ษา ให้ เ ป็ น ไปตาม
เป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตอ่ ไป
และจากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วขอ้ งผูว้ จิ ยั สามารถ
ก�ำหนดกรอบแนวคิดงานวิจัย ดังภาพที่ 1
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ตัวแปรต้น		
คุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนที่ได้จาก
การวิเคราะห์จากงานวิจัย พระราชบัญญัติวิทยาลัย
ชุมชน และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย
1. ด้านวิสัยทัศน์
2. ด้านความรู้ และความสามารถทางการบริหาร
3. ด้านภาวะผู้น�ำ และความเป็นผู้น�ำทางวิชาการ
4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และ
เป็นตัวอย่างที่ดี
5. ด้านมนุษยสัมพันธ์

ตัวแปรตาม
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบ
แนวคิด 21st Century Learning Framework
ของ Bellanca and Brandt (2011, p. 34)
1. พันธกิจ
2. การเรียนรู้
3. หลักสูตร
4. การประเมิน
5. การจัดการเรียนการสอน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่ อศึ ก ษาคุ ณลักษณะของผู้บ ริหารวิทยาลัย
ชุมชนสังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2. เพื่อศึกษาระดับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่
21 ของวิทยาลัยชุมชนสังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน
3. เพื่ อศึ ก ษาคุ ณลักษณะของผู้บ ริหารวิทยาลัย
ชุมชนที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของ
วิทยาลัยชุมชน สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ขอบเขตการวิจัย

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ
ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน และข้าราชการครู โดยผู้บริหาร
วิทยาลัยชุมชน ประกอบดว้ ย ผูอ้ �ำนวยการวิทยาลัยชุมชน
และรองผูอ้ �ำนวยการฝ่ายวิชาการของวิทยาลัยชุมชน สังกัด
สถาบันวิทยาลัยชุมชน จ�ำนวน 20 แห่ง
ขอบเขตดา้ นเนือ้ หา
การวิจยั ครัง้ นีศ้ กึ ษาคุณลักษณะของผูบ้ ริหารวิทยาลัย
ชุมชน ระดับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของวิทยาลัย
ชุมชน รวมถึงคุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนที่

ส่งผลต่อการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของวิทยาลัยชุมชน
ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ คุณลักษณะของผู้บริหาร 5 ด้าน
ประกอบด้วย 1. ด้านวิสัยทัศน์ 2. ด้านความรู้ และความ
สามารถทางการบริหาร 3. ด้านภาวะผู้น�ำ และความเป็น
ผูน้ �ำทางวิชาการ 4. ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ
และเป็นตัวอย่างที่ดี และ 5. ด้านมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งได้มา
จากการสั ง เคราะห ์ แ นวคิ ด ที่ เ กี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของ
ผู ้ บ ริ ห ารของ Hoy and Miskel (2001, p.96-97)
Interstate School Leaders Licensure และ Conortium
(ISLLC) (2000, p. 97) ข้อบังคับคุณลักษณะของผูอ้ �ำนวย
การทีก่ �ำหนดไว้ในพระราชบัญญัตวิ ทิ ยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558
(ราชกิจจานุเบกษา, 2558, น.1-16) และขอ้ บังคับคุรสุ ภาว่า
ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 (ราชกิจจานุเบกษา, 2556,
น.65-71) รวมทั้ ง สั ง เคราะห์ จ ากงานวิ จั ย ของกิ่ ง แก้ ว
ห้วยจันทร์ (2560, น.70-71) ศุภมาส วิสัชนาม (2560,
น.74-75) ชยาภรณ์ จันโท และ หิรญ
ั ประสารการ (2560,
น.317-318) ปทุมรัตน์ สีธปู (2560, น. 329-331) ชีวสาธน์
กิ่งแก้ว (2561, น.92-94) ณัฐนันท์ แถวนาชุม (2561,
น.85-86) ศิริลักษณ์ มีจันโท (2560, น.87-89) สดุดี
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จีระออน (2561, น.88-89) วัฒนากร ต่อซอน (2561,
น.91-92) ชลดา เหลืองประเสริฐ (2560, น.96-97)
ส�ำนั ก งานคณะกรรมการข ้ า ราชการพลเรื อ น (2553,
น.23-25)
ตัวแปรตาม ได้แก่ การจัดการศึกษาในศตวรรษที่
21 ตามแนวคิดของ Bellanca and Brandt (2011,
pp.266-267) ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1. พันธกิจ
2. การเรียนรู้ 3. หลักสูตร 4. การประเมิน และ 5. การ
จัดการเรียนการสอน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารวิทยาลัย
ชุมชน และข้าราชการครู โดย ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน
ประกอบด ้ ว ย ผู ้ อ�ำนวยการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน และ
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิชาการของวิทยาลัยชุมชน สังกัด
สถาบันวิทยาลัยชุมชน จ�ำนวน 20 แห่ง ประกอบด้วย
ผูอ้ �ำนวยการวิทยาลัยชุมชน จ�ำนวน 20 คน รองผูอ้ �ำนวยการ
ฝ่ายวิชาการของวิทยาลัยชุมชน จ�ำนวน 20 คน และ
ข้าราชการครู จากวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง สังกัดสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน จ�ำนวน 260 คน รวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 300 คน
กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ผูบ้ ริหารวิทยาลัย
ชุมชน ในสังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งประกอบด้วย
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยชุมชน และ รองผู้อ�ำนวยการฝ่าย
วิชาการ และข้าราชการครูของวิทยาลัยชุมชน ในสังกัด
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ทัง้ 20 แห่ง โดยผูว้ จิ ยั ก�ำหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตารางการสุ่มเครจซี่และมอร์แกน
(Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) ไดข้ นาดกลุม่ ตัวอย่าง
จ�ำนวน 170 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร และข้าราชการ
ครู โดยใช้ วิ ธี ก ารสุ ่ ม แบบชั้ น ภู มิ อ ย่ า งเป็ น สั ด ส่ ว น
(Proportional Stratified Random Sampling) จากนัน้
แบ่งชัน้ ภูมติ ามประเภทของบุคลากร แลว้ สุม่ ตัวอย่างอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก
ได้กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร จ�ำนวน 23 คนกลุม่ ตัวอย่าง
ที่เป็นข้าราชการครู จ�ำนวน 147 คน

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้เครื่องมือ
ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ซึง่ ได้รบั การตรวจสอบความ
ตรง (Validity test) จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
จ�ำนวน 3 ท่าน ทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability test)
ด้วยการค�ำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเท่ากับ 0.974 การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิอย่างเป็น
สัดส่วน (Proportional Stratified Random) ตาม
ประเภทของบุคลากร แล้วสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple
Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง จ�ำนวน 170 คน จากนัน้ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้ไปวิเคราะห์
ค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป

เครื่องมือวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม
องค์ประกอบคุณลักษณะผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนที่ส่งผล
ต่อการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีลักษณะเป็นมาตร
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล สถานภาพส่ ว นบุ ค คลของผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 องคป์ ระกอบคุณลักษณะผูบ้ ริหาร
วิทยาลัยชุมชน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.988 และ
ตอนที่ 3 ข้อมูลการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.879 ทั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้รับการตรวจสอบความตรง (Validity test) จากผู้ทรง
คุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 ท่าน มีค่า Item Objective Congruence (IOC) มากกว่า 0.6 ในทุกข้อ
ค�ำถาม ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
(Reliability test) ด้วยการค�ำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.974

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยมีขั้นตอนดังนี้

ชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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1. ผู้วิจัยขออนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
วิทยาลัยชุมชนพังงา ถึงผูอ้ �ำนวยการวิทยาลัยชุมชนอีก 19
แห่ง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ขออนุญาต และขอความร่วม
มือในการเก็บรวบรวมข้อมูลส�ำหรับการวิจัยในครั้งนี้โดย
ผูว้ จิ ยั ประสานกับผูอ้ �ำนวยการวิทยาลัยชุมชน หรือผูร้ บั ผิดชอบ
ที่ผู้อ�ำนวยการได้รับมอบหมาย เพื่อขอความอนุเคราะห์
อ�ำนวยความสะดวกในการน�ำแบบสอบถามไปให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามตอบ
2. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และตรวจ
สอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
3. น�ำแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. วิเคราะหข์ อ้ มูล คุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบ
ด้วย เพศ อายุ ต�ำแหน่ง และประสบการณ์การสอน/
ประสบการณ์การบริหารสถานศึกษา โดยการแจกแจง
ความถี่ และค่าร้อยละ
2. วิเคราะหก์ ารจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และ
คุณลักษณะของผู้บริหาร วิทยาลัยชุมชนโดยวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย (X) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พร้อม
ทั้ ง ตั ด สิ น ระดั บ ในแต่ ล ะด ้านคุณลัก ษณะของผู้บ ริหาร
วิทยาลัยชุมชน โดยเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลีย่
โดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria)
3. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple
regression analysis) ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหาร
วิทยาลัยชุมชนกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

ผลการวิจัย

ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่าง ได้
ข้อมูลดังนี้
1. กลุม่ ตัวอย่างเป็นเพศชาย จ�ำนวน 78 คน คิดเป็น
รอ้ ยละ 45.88 เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 92 คน คิดเป็นรอ้ ยละ 54.12

2. กลุ่มตัวอย่างมีอายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี มากที่สุด
จ�ำนวน 75 คน รองลงมาเป็นผู้มีอายุ 31-40 ปี จ�ำนวน 68
คน อายุระหว่าง 51-60 ปี จ�ำนวน 17 คน และอายุ 60 ปี
ขึน้ ไป จ�ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 44.12, 40.00, 10.00
และ5.88 ตามล�ำดับ
3. กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพสมรส จ�ำนวน 129 คน
คิดเป็นร้อยละ 75.88 มีสถานภาพโสด จ�ำนวน 41 คน
คิดเป็นร้อยละ 24.12
4. กลุ่มตัวอย่างมีต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการวิทยาลัย
ชุมชน จ�ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 52.78 รองผูอ้ �ำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ จ�ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 47.22 และ
ข้าราชการครู จ�ำนวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 86.47
5. กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์การบริหารหรือ
ประสบการณ์สอนมากที่สุด 6-10 ปี จ�ำนวน 65 คน
รองลงมามีประสบการณ์การบริหารหรือประสบการณ์สอน
ตัง้ แต่ 11-15 ปี จ�ำนวน 56 คน มีประสบการณก์ ารบริหาร
หรือประสบการณ์สอน 20 ปี ขึ้นไป จ�ำนวน 10 คน และ
มีประสบการณ์การบริหารหรือประสบการณ์สอน 16-20
ปี จ�ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 38.24, 32.94, 18.82,
5.88 และ 4.12 ตามล�ำดับ
ผู ้ วิ จั ย วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล คุ ณ ลั ก ษณะของผู ้ บ ริ ห าร
วิทยาลัยชุมชน ผลที่ได้ดังแสดงในตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยระดับคุณลักษณะของผู้บริหาร
วิทยาลัยชุมชน
คุณลักษณะ
ด้านวิสัยทัศน์
ดา้ นความรูค้ วามสามารถ
ทางการบริหาร
ด้านภาวะผู้น�ำและความเป็น
ผู้น�ำทางวิชาการ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความ
รับผิดชอบ และเป็นตัวอย่างทีด่ ี
ด้านมนุษยสัมพันธ์
ด้านคุณลักษณะภาพรวม

การแปล
ผล
4.07 0.92 ระดับมาก
(X) S.D.

4.10 0.86 ระดับมาก
4.07 0.89 ระดับมาก
3.99 0.62 ระดับมาก
4.01 0.86 ระดับมาก
4.05 0.80 ระดับมาก
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จากตารางที่ 1 พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหาร
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนภาพรวม เฉลี่ ย อยู ่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ
พิจารณาในแต่ละคุณลักษณะของผูบ้ ริหารวิทยาลัยชุมชน
ในแต่ละด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความรู้ความ
สามารถทางการบริหาร รองลงมาคือ ด้านวิสัยทัศน์ และ
ด้านภาวะผู้น�ำและความเป็นผู้น�ำทางวิชาการ ส่วนด้านที่
ตำ�่ ทีส่ ดุ คือ ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และ
เป็นตัวอย่างที่ดี
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
ชุมชน ผลที่ได้ดังแสดงในตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 ค่ า เฉลี่ ย ระดั บ การจั ด การศึ ก ษาใน
ศตวรรษที่ 21 ของวิทยาลัยชุมชน
การจัดการศึกษา
การแปล
(X) S.D.
ในศตวรรษที่ 21
ผล
ด้านพันธกิจ
3.99 0.85 ระดับมาก
ดา้ นการเรียนรู้
3.93 0.86 ระดับมาก
ด้านหลักสูตร
3.96 0.72 ระดับมาก
ดา้ นการประเมิน
3.88 0.54 ระดับมาก
ดา้ นการจัดการเรียนการสอน 3.82 0.55 ระดับมาก
ด้านการจัดการศึกษา
3.92 0.54 ระดับมาก
ในศตวรรษที่ 21 ภาพรวม
จากตารางที่ 2 พบว่าการจัดการศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 ของวิทยาลัยชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหาร
วิทยาลัยชุมชนในแต่ละดา้ น พบว่า ค่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ดา้ น
พันธกิจ รองลงมาคือ ดา้ นหลักสูตร ส่วนดา้ นทีต่ ำ�่ ทีส่ ดุ คือ
ด้านการจัดการเรียนการสอน
ผู้วิจัยวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อทดสอบความ
สัมพันธ์พหุคูณระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัย
ชุมชน ทั้ง 5 ด้าน กับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
แสดงในตารางที่ 3 ดังนี้

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อ
ทดสอบความสั ม พั น ธ์ พ หุ คู ณ ระหว่ า งคุ ณ ลั ก ษณะของ
ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนทั้ง 5 ด้านกับการจัดการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 (n=170)
แหล่งความ
SS df MS
F
p
แปรปรวน
Regression 38.243 5 7.649 113.871 0.000*
Residual 11.024 164 0.067
Total
49.267 169
* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .05
จากตารางที่ 3 พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหาร
วิทยาลัยชุมชนทั้ง 5 ด้านมีความสัมพันธ์กับการจัดการ
ศึกษาในศตวรรษที่ 21 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
นัยส�ำคัญ 0.05 ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์ค่าสัมพันธ์พหุคูณ
ระหว่างคุณลักษณะของผูบ้ ริหารวิทยาลัยชุมชนทัง้ 5 ด้าน
กับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการวิ เ คราะห ์ ค ่ า สั ม พั น ธ ์ พ หุ คู ณ
ระหว่างคุณลักษณะของผูบ้ ริหารวิทยาลัยชุมชนทัง้ 5 ด้าน
กับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (n=170)
ค่า
ค่า
สัมประสิทธิ์ สัมประสิทธิ์
สัมพันธ์
ของการ
พหุคณ
ู (R) ก�ำหนด
(R Square)

ค่าสัมประสิทธิ์ ความคลาด
ของการก�ำหนด เคลือ่ นของ
เมื่อมีการปรับ การประมาณ
ตามจ�ำนวนตัว ค่า (Std.
แปรอิสระแลว้ Error of the
(Adjusted R2) Estimate)
0.881
0.776
0.769
0.25927
* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ค่าสัมประสิทธิ์
สั ม พั น ธ์ พ หุ คู ณ (R) ระหว่ า งตั ว แปรคุ ณ ลั ก ษณะของ
ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนกับตัวแปรการจัดการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอยู่ในระดับ
มากที่ สุ ด (r=0.881 หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 88.1)
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ซึ่งหมายความว่า ถ้าค่าตัวแปรคุณลักษณะของผู้บริหาร
วิทยาลัยชุมชนทั้ง 5 ด้าน เพิ่มขึ้น ค่าตัวแปรด้านการ
จัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จะมีมากขึ้นด้วย นอกจาก
นีค้ า่ สัมประสิทธิข์ องการก�ำหนด (R Square) แสดงใหเ้ ห็น
ว่าตัวแปรต้น หรือคุณลักษณะของผูบ้ ริหารวิทยาลัยชุมชน
มีความแม่นย�ำในการพยากรณ์ หรือมีอิทธิพลถึงร้อยละ
77.6 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์
0.26 และเมือ่ พิจารณาค่าสัมประสิทธิข์ องการก�ำหนด เมือ่

มีการปรับตามจ�ำนวนตัวแปรอิสระแล้ว (Adjusted R2)
พบว่ า มี ค ่ า เท่ า กั บ 0.769 หมายความว่ า ตั ว แปร
คุณลักษณะของผูบ้ ริหารวิทยาลัยชุมชนทัง้ 5 ด้านสามารถ
ก�ำหนดความแปรปรวนในค่าของตัวแปรการจัดการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ได้ประมาณ ร้อยละ 76.9
ทั้งนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์อ�ำนาจพยากรณ์ของปัจจัยด้าน
คุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนที่มีต่อการจัดการ
ศึกษาในศตวรรษที่ 21 ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 แสดงคุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน
ตัวแปรพยากรณ์

Std. Error of
the Estimate
0.313
0.093
-0.280
0.115
-0.093
0.103
B

ด้านวิสัยทัศน์ (X1)
ด้านความรู้ความสามารถทางการบริหาร (X2)
ด้านภาวะผู้น�ำและความเป็นผู้น�ำทางวิชาการ (X3)
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และการเป็น
0.131
ตัวอย่างที่ดี (X4)
ด้านมนุษยสัมพันธ์ (X5)
0.517
* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 constant = 1.573
จากตารางที่ 5 พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหาร
วิทยาลัยชุมชน 3 ดา้ น ไดแ้ ก่ ดา้ นวิสยั ทัศน์ (X1) ดา้ นความ
รูค้ วามสามารถทางการบริหาร (X2) และด้านมนุษยสัมพันธ์
(X5) สามารถพยากรณ์การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
(Y) ได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสามารถ
เขียนสมการพยากรณ์ ได้ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
Y = 1.573+0.313X1-0.280X2+0.517X5
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Zr = 0.5231Z1-0.448Z2+0.826Z5

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย

การศึกษาคุณลักษณะของผูบ้ ริหารวิทยาลัยชุมชนที่
ส่งผลต่อการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของวิทยาลัย

β

t

Sig

0.531
-0.448
-0.153

3.377
-2.438
-0.898

0.001*
0.016*
0.370

0.069

0.150

1.895

0.060

0.080

0.826

6.492

0.000*

ชุมชน สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน สามารถสรุปและ
อภิปรายผล ดังนี้
1. คุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน สังกัด
สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ
พิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านความรู้ความสามารถ
ทางการบริหารมีคา่ เฉลีย่ สูงสุด รองลงมาคือ ด้านวิสยั ทัศน์
และด้านภาวะผู้น�ำและความเป็นผู้น�ำทางวิชาการ ส่วน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและเป็นตัวอย่าง
ที่ดี มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุด
จากผลการวิจัยข้างต้น อาจเป็นผลเนื่องมาจาก
คุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนที่ได้กล่าวมานั้น
เป็นคุณสมบัติที่ส�ำคัญส�ำหรับผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนใน
ปัจจุบนั ซึง่ จากพระราชบัญญัตวิ ทิ ยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558
ได้ก�ำหนดคุณสมบัติ อ�ำนาจหน้าที่ และลักษณะต้องห้าม
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ของผู้ที่จะด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยชุมชนไว้ใน
มาตรา 41 และ 42 ไว้อย่างชัดเจนซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่อง
คุณวุฒิ ความรู้และความเข้าใจในปรัชญา พันธกิจของ
วิทยาลัยชุมชน การจัดการศึกษาในรูปแบบของวิทยาลัย
ชุมชน ประสบการณ์การบริหารองค์กร และคุณธรรม
จริ ย ธรรม นอกจากนี้ ก ระบวนการสรรหาและแต่ ง ตั้ ง
ผู ้ อ�ำนวยการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนโดยคณะกรรมการผู ้ ท รง
คุณวุฒิจากภาครัฐ และภาคเอกชนยังเป็นกระบวนการ
กลั่นกรอง และคัดสรรคุณสมบัติของผู้ที่จะด�ำรงต�ำแหน่ง
ผูอ้ �ำนวยการวิทยาลัยชุมชนให้ตรงกับปรัชญา และพันธกิจ
ของวิทยาลัยชุมชนอีกด้วย ทั้งนี้การควบคุมคุณภาพ และ
มาตรฐานของผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนยังสอดคล้องกับ
ขอ้ บังคับคุรสุ ภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 ทีร่ ะบุ
ว่าผูบ้ ริหารสถานศึกษาประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน คือ
1. มาตรฐานความรูแ้ ละประสบการณ์วชิ าชีพ 2. มาตรฐาน
การปฏิบตั งิ าน และ 3. มาตรฐานการปฏิบตั ติ น (จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ) นอกจากนี้การด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ
วิทยาลัยชุมชนนั้นมีวาระเพียง 4 ปี และหากผู้บริหาร
วิทยาลัยชุมชนต้องการจะเป็นผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนอีก
ในวาระถัดไป ผู้บริหารจ�ำเป็นจะต้องพัฒนาคุณลักษณะ
ความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งมาตรฐานในด้าน
ต่ า ง ๆ ที่ ไ ด ้ ก�ำหนดไว ้ อ ยู ่ เ สมอ จึ ง จะมี โ อกาสผ่ า น
กระบวนการกลัน่ กรอง และคัดสรรของคณะกรรมการสภา
วิทยาลัยวิทยาลัยชุมชน ดว้ ยเหตุดงั กล่าวจึงส่งผลใหร้ ะดับ
คุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนอยู่ในระดับมาก
ซึง่ ผลการวิจยั นีย้ งั สอดคลอ้ ง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กับงานวิจัยของนักวิชาการหลายท่านที่พบว่าคุณลักษณะ
ของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับสูง ได้แก่ สุรีรัตน์
โพธิ์เลีย (2560, น. 50-51) กิ่งแก้ว ห้วยจันทร์ (2560,
น.70-71) ศุภมาส วิสัชนาม (2560, น.74-75) ชุมพร
ภามนตรี และเฉลย ภูมิพันธุ์ (2559, น.199-200) พรทิพย์
พลประเสริฐ และ รชฏ สุวรรณกูฏ (2560, น.126112262) ปทุมรัตน์ สีธูป (2560, น.329-340) บุญมา
แพ่งศรีสาร (2561, น.137-140) และโยธิน นิลคช (2561,
น.412-415) ที่สรุปว่าผู้บริหารการศึกษาในศตวรรษใหม่

จะต้องพัฒนาทักษะด้านประสิทธิผลเชิงกระบวนการ
ความเป็นผู้น�ำที่สามารถต่อยอดนวัตกรรมการพัฒนา
องค์กรอย่างเนือ่ งไม่หยุดอยูก่ บั ที่ ซึง่ ต้องปรับเปลีย่ นแปลง
องค์กรไปสู่ความยืดหยุ่นให้มากที่สุด ทั้งนี้การพัฒนา
คุณลักษณะ และทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นสิ่ง
จ�ำเป็นส�ำหรับผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่
2. ระดับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของ
วิทยาลัยชุมชนภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมือ่ พิจารณา
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในแต่ละด้าน พบว่า
ค่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ดา้ นพันธกิจ รองลงมาคือ ดา้ นหลักสูตร
ส่วนด้านที่ต�่ำที่สุด คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน
จากผลการวิจัยข้างต้นอาจเนื่องมาจากผู้บริหาร
วิทยาลัยชุมชนมีความรู้ และพัฒนาตนเองใหส้ อดคลอ้ งกับ
มาตรฐานวิชาชีพ ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการสอนมาก่อน โดยตาม
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชนผู้ที่จะเป็นผู้บริหาร
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนได ้ นั้ น ต ้ อ งเป็ น อาจารย ์ ส อนในระดั บ
อุดมศึกษา หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปี จึงเป็นผลให้ผู้บริหารเกือบทั้งหมดเข้าใจ
บริบทของการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยชุมชนซึ่ง
เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ต�ำ่ กว่าปริญญา นอกจากนีผ้ บู้ ริหารวิทยาลัยชุมชนสามารถ
น�ำความรอบรู้ในเรื่องการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
มาประกอบการก�ำหนดวิสยั ทัศน์ และพันธกิจของวิทยาลัย
ที่สะท้อนได้จากค่าเฉลี่ยของระดับการจัดการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด
ดังนี้ ด้านพันธกิจ ด้านหลักสูตร ด้านการเรียนรู้ ด้านการ
ประเมิน และด้านการจัดการเรียนการสอน
นอกจากนีผ้ ทู้ จี่ ะด�ำรงต�ำแหน่งผูอ้ �ำนวยการวิทยาลัย
ชุมชนนั้นจะต้องมีคุณสมบัติด้านความรู้ ด้านคุณลักษณะ
ต้องห้าม ด้านคุณธรรมจริยธรรมและประสบการณ์แล้ว
ผูท้ ไี่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งผูอ้ �ำนวยการวิทยาลัย
ชุมชนจะต้องผ่านการน�ำเสนอวิสยั ทัศน์ 5 ด้าน ซึง่ ประกอบ
ด้วย 1. ด้านวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยความ

ชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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รู้ความเข้าใจหลักการ ปรัชญาของวิทยาลัยชุมชน ความ
สามารถการปฏิบัติตามพันธกิจ วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
ในการพั ฒ นาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน 2. ด ้ า นประสบการณ ์
ประกอบด้วย การมีผลงานเชิงประจักษ์ของการบริหาร
องค์กรสู่ความส�ำเร็จ ประสบการณ์ในการบริหารองค์กร
ขนาดต่างๆ การบริหารบุคคล 3. ด้านบริหาร ประกอบ
ด้วยความสามารถในการพัฒนาบุคลากรให้มสี มรรถนะใน
การจัดการศึกษา ความสามารถในการสร้างเครือข่ายการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 4. ด้านความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และนวัตกรรม ประกอบด้วย มีแนวทางในการ
สนับสนุนให้บคุ ลากรน�ำนวัตกรรมมาใช้ในการท�ำงาน และ
พัฒนาองค์กร และ 5. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประกอบ
ด้วย การครองตน ครองคน และครองงาน ให้แก่คณะ
กรรมการสรรหาผู ้ อ�ำนวยการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนเป็ น
ผู ้ พิ จ ารณาคั ด สรรผู ้ อ�ำนวยการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ซึ่ ง
กระบวนการสรรหาผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยชุมชนนั้นถือได้
ว่าเป็นกระบวนการที่ผู้จะเข้าด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ
วิทยาลัยชุมชนนัน้ ต้องแสดงวิสยั ทัศน์ และพันธกิจทีต่ นเอง
จะตอ้ งน�ำพาองคก์ รไปตามวิสยั ทัศนท์ ตี่ นเองไดต้ งั้ เอาไวใ้ ห้
ได้ภายในระยะเวลา 4 ปี ตามวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
ดังนั้นจึงถือได้ว่าเป็นความท้าทาย และเป็นการพิสูจน์
ความรู้ ความสามารถในการบริหาร รวมทัง้ ภาวะผูน้ �ำของ
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยชุมชนเช่นกัน
3. คุณลักษณะของผูบ้ ริหารวิทยาลัยชุมชนทีส่ ง่ ผลต่อ
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ คุณลักษณะของ
ผูบ้ ริหารดา้ นวิสยั ทัศน์ (X1) ดา้ นความรูค้ วามสามารถทางการ
บริหาร (X2) และดา้ นมนุษยสัมพันธ์ (X5) ซึง่ คุณลักษณะทัง้ 3
ดา้ นสามารถพยากรณก์ ารจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Y)
ได้อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 โดยตัวแปรทัง้ 3
ร่วมกันพยากรณก์ ารจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ไดร้ อ้ ยละ
77.6 มีความคลาดเคลือ่ นมาตรฐานของการพยากรณ์ 0.26
และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ ไดด้ งั นี้ 1. สมการพยากรณ์
ในรูปคะแนนดิบ Y= 1.573+0.313X1-0.280X2-0.517X5 และ
2. สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน Zr=0.531Z10.448Z2+0.826Z5

ผลการวิจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าคุณลักษณะ
ของผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนทั้ง 3 ด้านเป็นคุณลักษณะที่
จ�ำเป็น และส�ำคัญต่อการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษ
ที่ 21 ซึ่งผลการวิจัยเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัย
ของบุญมา แพ่งศรีสาร (2561, น. 137-140) โยธิน นิลคช
(2561, น.412-415) Janice E. G. (2018, pp.131-132)
Muasya P.M. (2018, pp.110-112), Derek (2014, pp.
170-173) และ Mine, S. (2019, p.51) ทีพ่ บว่าการจัดการ
เรียนการสอนส�ำหรับศตวรรษที่ 21 ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะ
ของผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งพฤติกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน การบริหาร
งานวิชาการ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจของ
ครูและผู้เรียน และคุณภาพผู้เรียน รวมไปถึงคุณภาพของ
สถานศึกษาอีกด้วย
จากผลการวิจัยดังกล่าว ท�ำให้ทราบถึงความส�ำคัญ
ของคุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน โดยผู้บริหาร
วิทยาลัยชุมชนจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะตอ้ งพัฒนาคุณลักษณะ
ของตนเองในด้านวิสัยทัศน์ ด้านความรู้ความสามารถ
ทางการบริหาร และด้านมนุษยสัมพันธ์ เพื่อช่วยท�ำให้
ระดับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของวิทยาลัย
ชุมชนเพิม่ ขึน้ ซึง่ จะส่งผลให้วทิ ยาลัยชุมชนเกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนมีคุณภาพ และส่งผลให้การจัดการเรียนรู้เพื่อ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอเชิงนโยบาย
1. สถาบันวิทยาลัยชุมชนควรน�ำข้อมูลจากการวิจยั
ในครั้งนี้ไปใช้ประกอบการวางนโยบายและแผนในการ
กลั่ น กรองและคั ด เลื อ กผู ้ บ ริ ห ารวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน โดย
พิจารณาคุณลักษณะด้านวิสัยทัศน์ ด้านความรู้ความ
สามารถทางการบริหาร และด้านมนุษยสัมพันธ์ ให้มากขึน้
เนื่องจากเป็นคุณลักษณะที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ของวิทยาลัยชุมชน
2. สถาบันวิทยาลัยชุมชน ควรน�ำผลการวิจัยไป
ปรับปรุง พัฒนา หรือร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนา
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ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนทั้งทางด้านความรู้ เทคนิคการ
บริ ห าร รวมถึ ง ความสามารถทางวิ ช าการให้ ทั น สมั ย
อยูเ่ สมอ ทัง้ นีส้ ถาบันวิทยาลัยชุมชนอาจน�ำข้อมูลจากงาน
วิ จั ย ไปใช้ ส ร้ า งหลั ก สู ต รส�ำหรั บ การพั ฒ นาผู ้ บ ริ ห าร
วิทยาลัยชุมชน และแนวทางปรับปรุงการจัดการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาผู้เรียนของวิทยาลัยชุมชน
ข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติ
1. ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนควรพัฒนาคุณลักษณะ
ของตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และ
เป็นตัวอย่างที่ดี เนื่องจากเป็นคุณลักษณะที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำ
ทีส่ ดุ ทัง้ นีผ้ บู้ ริหารวิทยาลัยชุมชนจะตอ้ งประพฤติตนและ
พัฒนาตนเองเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีจนได้รับการยอมรับ
จากบุคลากร โดยผูบ้ ริหารวิทยาลัยชุมชนอาจใชภ้ าวะผูน้ �ำ
แบบเปลีย่ นสภาพ (Transformational leadership) เป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะดา้ นคุณธรรม จริยธรรม
ความรับผิดชอบ และเป็นตัวอย่างที่ดี เนื่องจากการใช้
ภาวะผู้น�ำแบบเปลี่ยนสภาพจะก่อให้เกิดการยกระดับ
คุณธรรม จริยธรรมทั้งของฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติงาน
ไปพร้อมกัน รวมทั้งยังช่วยสร้างความตระหนักให้แก่ผู้ใต้
บังคับบัญชาอีกทางหนึ่งด้วย
2. ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนควรพัฒนาการจัดการ
ศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในด้านการจัดการเรียนการสอน
เนื่องจากเป็นคุณลักษณะที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุด ทั้งนี้อาจใช้
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่
และสิ่งประดิษฐ์ใหม่โดยการใช้กระบวนการทางปัญญา
(กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม (กระบวนการ
กลุ่ม) และให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการ
เรียน เพือ่ ให้สามารถน�ำความรูไ้ ปประยุกตใ์ ชไ้ ด้ โดยผูส้ อน
มีบทบาทเป็นผูอ้ �ำนวยความสะดวกในการจัดประสบการณ์
การเรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียน การจัดการเรียนการสอนทีเ่ นน้ ผูเ้ รียน
เป็ น ส�ำคั ญ ต้ อ งจั ด ให ้ ส อดคล ้ อ งกั บ ความสนใจ ความ
สามารถและความถนั ด เน ้ น การบู ร ณาการความรู ้ ใ น
ศาสตร์สาขาต่างๆ ใชว้ ธิ กี ารสอน และแหล่งความรูท้ หี่ ลาก
หลาย สามารถพัฒนาพหุปญ
ั ญา รวมทัง้ เนน้ การวัดผลและ
ประเมินผลตามสภาพจริง

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึ ก ษาปั จ จั ย หรื อ สาเหตุ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
คุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน เนื่องจากผลการ
วิจัยพบว่าคุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนส่งผล
ต่อการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นหากทราบถึง
ปัจจัย หรือสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะของผู้บริหาร
วิทยาลัยชุมชน ก็จะสามารถน�ำผลการวิจัยไปปรับปรุง
หรือพัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหาร ซึ่งจะส่งผลให้การ
จัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของวิทยาลัยชุมชนเกิดการ
พัฒนาขึ้นได้
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีผลต่อการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
โดยจ�ำแนกตามภูมภิ าคทีว่ ทิ ยาลัยชุมชนตัง้ อยู่ หรือจ�ำแนก
ตามจ�ำนวนผูเ้ รียน เพือ่ น�ำรูปแบบทีไ่ ด้ไปปรับใช้ให้เหมาะสม
กับวิทยาลัยชุมชนที่มีบริบทที่แตกต่างกัน
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