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The purpose of this research was to study desirable competencies of community college
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในยุคโลกาภิวั ฒน (Globalization) ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็ว มีผลกระทบในทางบวกและทางลบตอชีวิตและความเปนอยูของ
บุคคลอยางรุนแรง บุคคลจึงจําเปนตองพัฒนาตนเองใหมีความรู ความคิด และทักษะชีวิตให
สามารถแกปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่อง ตั้งแตเกิดจนตาย โดยสังคมมีสวนรวมใน
การจัดการเรียนรู การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
การศึกษาตลอดชีวิต เปนการศึกษาในภาพรวมทั้งหมด ซึ่งครอบคลุมทั้งการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษาที่จัดใหแกบุคคลทุกชวงอายุ
ตั้งแตเกิดจนตาย โดยในแตละชวงชีวิตบุคคลอาจไดรับการศึกษารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลาย
รูปแบบผสมผสานกัน เปนการศึกษาที่สัมพันธกับวิถีการดําเนินชีวิตของบุคคล สัมพันธกับปจจัย
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตทั้งดานสังคม สิ่งแวดลอม ศาสนา เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งนี้เพื่อ
มุงพัฒนาบุคคลอยางเต็มศักยภาพใหมีความรูทักษะและประสบการณอยางเพียงพอตอการดํารงชีวิต
การประกอบอาชีพและการปรับตัวเขากับสภาพสังคมสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางเหมาะสม
ในทุกชวงชีวิต การศึกษาตลอดชีวิตของไทย มีเปาหมายเพื่อใหประชาชนทุกคนไดรับการศึกษา
อยางตอเนื่อง เปนการศึกษาที่ผสมกลมกลืนไปกับวิถีการดําเนินชีวิต เพื่อพัฒนาบุคคลในทุกชวง
อายุทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดํารงชีวิต ใหมีความรูพื้นฐานที่เพียงพอสําหรับการดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพ ใหมี
ความรูและทักษะในการคิดวิเคราะห การปรับตัวเขากับสถานการณตาง ๆ
การแกปญหาได
อยางเหมาะสม มีความสามารถในการแสวงหาและเพิ่มพูนความรูไดอยางตอเนื่อง เลือกรับความรู
ขอมูลขาวสารและนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม ปรับตัว ดูแลสุขภาพที่ถูกตอง พัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเองไดในทุกชวงชีวิต และอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ตลอดจนมีสวน
รวมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติโดยรวม (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543 : 5 -16)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ไดกําหนด
แนวคิดและปรัชญาของการพัฒนาโดยมุงเนนคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา หรือที่เรียกกันวา
1

2
People Centered Development กลาวคือ การพัฒนาคนใหเต็มศักยภาพทั้งรางกายและจิตใจ
ควบคูไปกับการพัฒนาสภาพแวดลอม เพื่อใหคนมีสุขภาพอนามัยดี เปนคนดีมีคุณภาพ มีจิตสํานึก
รับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัวและสังคม มีการพัฒนาจิตใจคุณธรรมจริยธรรม การสรางโอกาส
การเรียนรูตลอดชีวิต ทุกชวงวัยที่สอดคลองกับวิถีชีวิตในแตละทองถิ่น และการพัฒนาคนใหมีการ
พัฒนาที่เหมาะสมตามชวงวัย การพัฒนาสมรรถนะ สงเสริมใหคนไทยเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชี วิ ต รวมถึงการสรา งความเข ม แข็งของชุ ม ชนและรวมพลั ง เปนเครือขา ยในการพัฒ นา
นําไปสูการพึ่งตนเอง มุงเนนใหชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ สงเสริมการรวมตัว รวมคิด รวม
ทําในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับชุมชน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2549 : น – ฮ)
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนหนวยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของประเทศ มีหนาที่กําหนดนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการอุดมศึกษาที่
สอดคล อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ และแผนการศึ ก ษาแห ง ชาติ จั ด สรร
งบประมาณอุดหนุนสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชน เสริมสรางการพัฒนาขีดความสามารถ
ของการอุดมศึกษาไทย และตอบสนองความตองการที่หลากหลายของผูเรียน ภาคเศรษฐกิจ และ
ภาคสั ง คม รวมทั้ งธํ า รงไว ซึ่ ง เอกลั ก ษณ วัฒ นธรรมและภู มิป ญ ญาไทย ประสานส ง เสริ ม การ
ดําเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษยและศักยภาพนักศึกษาในระบบอุดมศึกษา เพื่อใหไดทรัพยากร
มนุษยที่มีคุณภาพเขาสูระบบการทํางาน เปนกลไกในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาตอไป
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2550)
วิทยาลัยชุมชนเปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุด มศึก ษา จั ด ตั้งขึ้ น เมื่อ 19 กุม ภาพัน ธ พุทธศักราช 2545 ทํา หนาที่ใ ห
บริ ก ารการศึ ก ษาระดั บสู ง และจั ด การอบรมระยะสั้น แก ชุม ชนที่ วิท ยาลัย ชุ ม ชนตั้ งอยู ทั้ง ดา น
วิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชน จัดการเรียนการสอนแบบเปดกวาง หลากหลาย ตามความตองการของชุมชน โดย
หลักสูตรมีความยืดหยุนตามความตองการของผูเรียน ความตองการแกไขปญหา ความตองการ
พัฒนาศักยภาพของบุคคลและวิถีชีวิต และความตองการของตลาดแรงงาน เปนกลไกของชุมชนใน
การพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน ภายใตการบริหารจัดการและดําเนินงานดวยพลังแหงศรัทธา และความ
รวมมือจากบุคคล หนวยงานและองคการตาง ๆ ในชุมชนนั้น ๆ ไปสูวัฎจักรการบริหารวิทยาลัย
ชุมชนที่เปนสถานศึกษาของชุมชน ดําเนินงานโดยชุมชนและเพื่อตอบสนองความตองการของ
ชุมชน (อนุสารอุดมศึกษา 2547 : 11 - 21)
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ปรัชญาเบื้องตนของวิทยาลัยชุมชนที่เชื่อวาบุคคลทุกคนมีศักยภาพอยูในตัว ถาเขามี
โอกาสและไดรับคําแนะนําในทางที่ถูกตองเหมาะสม เขาจะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนไดอยาง
เต็มที่ และเปนทรัพยากรที่มีคุณคายิ่งตอชุมชนและสังคม วิทยาลัยชุมชนจึงเปดประตูสําหรับทุกคน
ที่ตองการเขาเรียน
ในหลักการของวิทยาลัยชุมชน จะตองจัดการศึกษาใหผูเรียนทุกคนเขาถึงการศึกษาได
โดยไมมีขอจํากัด เปดกวางและเขาถึงงาย ใหโอกาสและปฏิบัติตอนักศึกษาผูเขารับบริการทุกคน
อยางเทาเทียมกัน การบริหารจัดตารางการเรียนที่ยืดหยุนหลากหลาย และการขยายเครือขายการจัด
การศึกษาอยางครอบคลุมทั่วถึงในลักษณะเปนสถาบันอุดมศึกษาที่ยึดชุมชนเปนฐานโดยมีหลักสูตร
หลากหลายประเภท เพื่อใหบริการแกกลุมบุคคลในทองถิ่นที่อยูหางไกลและมีปญหาดานเศรษฐกิจ
ไดมีโอกาสเรียนใกลบาน ตลอดจนไดเรียนไปพรอมกับการทํางานเพื่อพัฒนาตอเนื่องใหเปน
การศึกษาตลอดชีวิต (สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน 2550 )
ดานการบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชน มีการบริหารจัดการโดยชุมชน ใชทรัพยากรและ
ศักยภาพของชุมชนในการดําเนินงาน มีการเชื่อมโยงกับพันธมิตรทั้งในและนอกชุมชน แสวงหา
ความรวมมือกับบุคคล ชุมชน หนวยงาน องคการ สมาคมวิชาชีพ ผูเกี่ยวของทุกภาคสวน ให
ชุมชนเปนผูนํา/รวมดําเนินการ สรางองคกรที่เขมแข็งในการชักนําชุมชนใหเขามามีสวนรวมทั้ง
กําหนดนโยบาย การตัดสินใจ การดําเนินงาน และการสนับสนุนทุกรูปแบบ เพื่อจัดใหบริการตาม
ความตองการของชุมชน โดยภาระหนาที่ดังกลาวของวิทยาลัยชุมชนแตกตางจากสถาบันอุดมศึกษา
อื่นในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การดําเนินงานวิทยาลัยชุมชน มีผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนเปนผูบริหารซึ่งนับวามี
ความสํ า คั ญ ในการบริ ห ารและใช ท รั พ ยากรให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด เป น กลไกสํ า คั ญ ในการ
ขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนในด า นต า ง ๆ ให เ ป น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ
ข อ บั ง คั บ ของทางราชการ รวมทั้ ง นโยบายแผนพั ฒ นา มาตรฐาน หลั ก สู ต รการศึ ก ษาและ
วัตถุประสงคของวิทยาลัย (สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน 2548 : 11 – 14)
การปฏิ บั ติ ง านป จ จุ บั น ของผู บ ริ ห าร พบว า ผู บ ริ ห ารที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ในการ
บริหารงานจะตองเปนผูบริหารมีสมรรถนะในการบริหารงาน เพราะสมรรถนะเปนเรื่องที่เกี่ยวกับ
คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลที่สะทอนออกมาในรูปพฤติกรรมการทํางาน กอใหเกิดผล
ที่ตองการ โดยมีพื้นฐานมาจากความรู ทักษะวิธีคิด คุณลักษณะสวนบุคคลและแรงจูงใจเปนตน ซึ่ง
สมรรถนะนั้นจะเปนประโยชนกับองคกรในเรื่องการทํางานที่ประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
สูง ในปจจุบันไดมีการศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารซึ่งผูบริหารงานในโลกยุคใหมที่
จําเปนตองมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เชน สมรรถนะดานการบริหารคน ไดแก การ
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ปรับตัวและความยืดหยุน (adaptability and flexibility) การปรับตัว หรือการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ปฏิบัติงานใหเขากับทุกสถานการณบุคคล หรือกลุมตามความตองการของงานหรือขององคการ
สามารถทําความเขาใจและรับฟงขอความคิดเห็นในมุมมองที่แตกตางกัน มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
(Communication) ทักษะและศิลปะในการรับรู และจับประเด็นจากการฟง และการอาน ตลอดจน
ทักษะในการถายทอดความคิด และโนมนาวผูฟง และผูอาน โดยการพูด การเขียน และการนําเสนอ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ และไดรับการสนับสนุนเห็นดวยอยางชัดเจน มีการประสาน
สัมพันธ (collaborativeness) การทํางานรวมกับบุคคลอื่นที่เอื้อตอการทํางานในองคการ โดยสราง
ความเคารพ ความเขาใจซึ่งกันและกัน และสรางความสัมพันธที่ดีในการทํางาน (สํานักงานคณะ
กรรมการขาราชการพลเรือน 2546 : 1-2)
เนื่องจากสมรรถนะหรือขีดความสามารถของผูบริหารเปนสิ่งเกื้อกูลใหการปฏิบัติงาน
ประสบความสํา เร็ จ ถาผูบริ ห ารมีสมรรถนะไม เ หมาะสมก็จ ะทํา ใหก ารดํา เนิน งานไม ป ระสบ
ผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว ดังนั้นสมรรถนะหรือ ความสามารถของผูบริหารเปนปจจัยสําคัญที่
ทําใหการบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชนมีประสิทธิภาพ ซึ่งงานวิทยาลัยชุมชนเปนการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตสําหรับประชาชนในชุมชนในทองถิ่น ที่สอดคลองกับวิถีการดํารงชีวิตของชุมชนซึ่งใน
แตละพื้นที่มีความแตกตางกันทางวัฒนธรรม ดังนั้นผูบริหารจะตองมีสมรรถนะและความสามารถ
ที่เหมาะสมกับการบริหารงานวิทยาลัยชุมชนแตละแหง ซึ่งเปนสถาบันการศึกษาที่มีความแตกตาง
จากสถาบัน อุดมศึ กษาอื่ น ๆ ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุด มศึก ษาและยัง ไมมี ก าร
กําหนดรูปแบบหรือผูศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชนที่ชัดเจน
และสามารถอางอิงได จึงจําเปนตองทําการศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหาร
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน เพื่ อ ใช เ ป น มาตรฐานในการทํ า งานของผู บ ริ ห ารและการคั ด เลื อ กผู บ ริ ห ารที่
เหมาะสมในการบริหารจัดการของวิทยาลัยชุมชน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของ
ผูบริหาร ในอันที่จะทําใหวิทยาลัยชุมชนเปนสถาบันการศึกษาสําหรับชุมชนอยางแทจริงในอนาคต
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทย
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตของประชากร
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 682 คน ประกอบไปดวย ผูอํานวยการวิทยาลัย
ชุมชน ครู- อาจารย บุคลากรที่ปฏิบัติงานและกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนวิทยาลัยชุมชนทั้ง 19
แหง ไดแก จังหวัด แมฮองสอน ตาก พิจิตร บุรีรัมย สระแกว มุกดาหาร หนองบัวลําภู อุทัยธานี
ระนอง นราธิวาส ปตตานี ยะลา สตูล สมุทรสาคร พังงา ยโสธร ตราด แพร และสงขลา โดยจําแนก
ออกเปน ดังนี้
1.1 ผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน/รักษาการผูอํานวยการวิทยาลัย
ชุมชน จํานวน 19 คน
1.2 ครู - อาจารย และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน จํานวน 421 คน
1.3 กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนทั้ง จํานวน 242 คน
2. ขอบเขตของเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหาร
วิทยาลัยชุมชน จากกรอบแนวคิด ทฤษฎี ของ สํานักงาน ก.พ. (2550) เทื้อน ทองแกว (2545) มานพ
สุขเกษม (2545) กฤษณะ สุมาลยโรจน (2545) วิโรจน กระแสมุข (2544) เฉลิมวิทย ฉิมตระกูล
(2550) สังเคราะห กรอบแนวทางการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน ภารกิจของผูบริหารวิทยาลัย
ชุมชน สามารถกําหนดกรอบแนวคิด ดังแผนภาพที่ 1
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กรอบแนวคิดในดําเนินการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสมรรถนะที่พึงประสงค
ของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน ผูวิจัยไดวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเปนกรอบแนวคิดสําหรับการ
วิจัยดังนี้

แนวคิด

-แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ
-สมรรถนะตามตําแหนง กพ.
2548,ศธ.2548
-ภารกิจของวชช.
-ภารกิจของผูบริหารวชช.
-สมรรถนะของผูบริหาร
-งานวิจัยที่เกี่ยวของ เทื้อน,
2545, มานพ, 2545 วิโรจน
,2544, กฤษณะ, 2545,
เฉลิมวิทย,2550

วิธีการดําเนินการ
-สังเคราะหสมรรถนะ
-สรางและพัฒนาเครื่องมือ
-ตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา (content validity)
-หาคา IOC (Index of congruence
-ทดลองใช (try out)
-หาคาความเชื่อมั่น
(Reliability)ของเครื่องมือ
-เก็บขอมูล
-วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ
หาคาเฉลี่ย ( Χ) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดําเนินการวิจัย

ผลที่ได

สมรรถนะที่พึงประสงค
ของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน
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นิยามศัพทเฉพาะ
สมรรถนะที่ พึ ง ประสงค ข องผู บ ริ ห าร หมายถึ ง ขี ด ความสามารถของผู บ ริ ห ารที่
เหมาะสมซึ่งเปนสิ่งที่เกิดจากความรู ทั กษะ ความสามารถและคุณลักษณะสวนบุคคล ที่ทําให
ผูบริหารปฏิบัติงานไดสําเร็จและบรรลุผลสัมฤทธิ์ขององคกร
วิทยาลัยชุมชน หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับที่ต่ํากวาปริญญาตรี
ทําหนาที่ใหบริก ารการศึ กษาและจัด อบรมระยะสั้นแกชุมชนที่วิทยาลั ยตั้งอยูซึ่งไดแก จังหวัด
แมฮองสอน ตาก พิจิตร บุรีรัมย สระแกว มุกดาหาร หนองบัวลําภู อุทัยธานี ระนอง นราธิวาส
ปตตานี ยะลา สตูล สมุทรสาคร พังงา ยโสธร ตราด แพร และสงขลา
ผูบริหารวิทยาลัยชุมชน หมายถึง ผูดํารงตําแหนงสายงานบริหารสถานศึกษา ไดแก
ผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการ และรวมถึงผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา
วิทยาลัยชุมชน
ครู-อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ขาราชการครู พนักงานราชการที่ทํา
หนาที่ปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน หมายถึง องคคณะบุคคลบริหารวิทยาลัยชุมชนทั้งระบบ
มีอํานาจหนาที่พิจารณา เสนอแนะนโยบาย กําหนดหลักสูตร ออกระเบียบขอบังคับ ประเมินผล
การปฏิบัติงานของผูอํานวยการ ใหคําปรึกษาคําแนะนําในการบริหารงาน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
วิทยาลัยชุมชน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาวรรณกรรม เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสมรรถนะที่พึงประสงคของ
ผูบริหารวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทย ในครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของโดยนําเสนอใน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แนวคิดเกีย่ วกับสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหาร
1.1 ความเปนมาของสมรรถนะ
1.2 ความหมายของสมรรถนะ
1.3 องคประกอบของสมรรถนะ
1.4 ประเภทของสมรรถนะ
1.5 ความสําคัญของสมรรถนะ
1.6 การกําหนดสมรรถนะ
1.7 สมรรถนะ/คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร
ตอนที่ 2 วิทยาลัยชุมชน
2.1 ประวัติความเปนมาของวิทยาลัยชุมชนในตางประเทศ
2.2 ประวัติการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนของประเทศไทย
2.3 ปรัชญา หลักการ วิสัยทัศน และพันธกิจวิทยาลัยชุมชน
2.4 การจัดโครงสรางองคกรวิทยาลัยชุมชน
2.5 อํานาจหนาที่ของผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน
2.6 จริยธรรมของผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน
ตอนที่ 3 งานวิจยั ที่เกีย่ วของ
งานวิจยั ในประเทศ
งานวิจยั ตางประเทศ
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ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบ ริหาร
1.1 ความเปนมาของสมรรถนะ (Competency)
นักจิตวิทยามหาวิทยาลัยฮารวารด ชื่อ ศาสตราจารยเดวิด ซี แมคคลีแลนด(David C.
McClelland) ซึ่งนํา Competency model ไปใชเปนครั้งแรกในงานดานตางประเทศของ States
Department ของสหรัฐอเมริกา ในชวงตนป ค.ศ.1970(พ.ศ. 2513) David C. McClelland ได
แสดงแนวคิดไวในบทความชื่อ Testing for Competence Rather Intelligence วา “ IQ. แต
Competency สามารถใชทํานายความสําเร็จในการทํางานไดดีกวา” ซึ่งสะทอนใหเห็นไดอยาง
ชัดเจนวา ผูที่ทํางานเกงมิไดหมายถึงผูที่เรียนเกง แตผูที่ประสบผลสําเร็จในการทํางานตองเปนผู
ที่มีความสามารถในการ ประยุกตใชหลักการหรือวิชาการที่มีอยูในตัวเองนั้นกอใหเกิดประโยชนใน
งานที่ตนทํา จึงจะกลาวไดวาบุคคลนั้น มี Competency (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ : 2547)
ริชารด โบยาซิส(Richard Boyatzis) เปนผูใชคําวา “Competencies” เปนคนแรกใน
หนังสือ “The Competent Manager : A Model of Effective Performance” ป 1982 ตอมาในป
1996 ไดใหนิยาม Competency หรือ สมรรถนะในงานวาเปนคุณลักษณะที่อยูภายในบุคคลซึ่ง
นําไปสูหรือเปนสาเหตุใหเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ และเนนวา “คุณลักษณะที่อยูภายใน”
เปนทักษะไมใชพฤติกรรมเพราะเปนสิ่งที่กําหนดอยูภายในบุคคลนั้น ทําใหเกิดคุณลักษณะที่
แตกตางอยางสําคัญมาก เนื่องจากขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมตาง ๆ จะเกิดขึ้นก็เมื่อมีการ กําหนดหรือ
มีเหตุผลจากสิ่งที่อยูภายใน (ดนัย เทียนพุฒ : 2546)
1.2 ความหมายของสมรรถนะ
Competency หรือ คําแปลในภาษาไทย ไดแก สมรรถนะ สมรรถภาพ ความสามารถ
ขีดความสามารถ เปนตน โดยมีผูใหคําจํากัดความที่แตกตางกันตามความเขาใจของนักวิชาการ
แตละสถาบัน การหาความหมายและคําแปลของ Competency จึงยังหาขอสรุปไมได เชน
เดวิด ซี แมคคลีแลนด David C. McClelland (1993, อางถึงในสุกัญญา รัศมีธรรมโชติ
: 2547) ใหคําจํากัดความไววา Competency คือ บุคลิกลักษณะที่ซอนอยูภายในปจเจกบุคคล
ซึ่งสามารถผลักดันใหปจเจกบุคคลนั้น สรางผลการปฏิบัติงานที่ดีหรือตามเกณฑที่กําหนดในงานที่
ตนรับผิดชอบ
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ราชบัณฑิตยสถาน (2545 : 1128) ไดใหความหมายของสมรรถนะวา หมายถึง
ความสามารถ ซึ่งคําวาสามารถมี ความหมายวา มีคุณสมบัติเหมาะแกการจัดทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งได
สกอตต บี พารี Scott B. Parry (1998, อางถึงในสุกัญญา รัศมีธรรมโชติ : 2547) ให
นิยาม Competency วาคือ กลุม ของความรู (knowledge) ทักษะ(skills) คุณลักษณะ(attributes) ที่
เกี่ยวของกัน ซึ่งมีผลกระทบตอผลงานของ ตําแหนงงานซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับมาตรฐาน
ของงานและสามารถเพิ่มขึ้นไดโดยการพัฒนาและใชองคประกอบของ McClelland (1993 อางถึง
ในสุกัญญา รัศมีธรรมโชติ : 2547) มาเปนแนวทางในการกําหนดนิยามเชนกันแตไดรวมสวนที่
เปน Self-concept, Trait และ Motive ไวดวยกันและเรียกทั้งหมดนี้วา คุณลักษณะ หรือ Attributes
กูด Good (1973) กลาวถึงความหมายไววา สมรรถนะ หมายถึง ความสามารถในการ
ประยุกตเพื่อการปฏิบัติงานไดอยางพิเศษในสถานการณใด ๆ และมีเทคนิคเฉพาะในแตละเรื่อง
ชาญชัย อาจิณสมาจาร(2540) กลาววา สมรรถนะหมายถึง ความสามารถที่แสดงออก
ในการปฏิบัติงานที่นาพอใจ หรือ หมายถึงรูปแบบพฤติกรรมที่เปนจริงที่ถูกสังเกตไดในตัวบุคคล
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2544 : 7 ) ไดใหความหมาย ของ
สมรรถนะ (competency) ไววา เปนคุณลักษณะภายในที่สงผลใหบุคคลมีผลการปฏิบัติงาน แตกตาง
กัน มีองคประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ
1. ความรู (Knowledge)
2. ทักษะ (Skills)
3. ความสามารถ (Ability)
และจัดลําดับสมรรถนะของผูบริหารไดดงั นี้
1. ความเปนผูนํา
2. ความสามารถในการคิด
3. การตัดสินใจ
4. การทํางานใหบรรลุผล
5. การวางแผนกลยุทธ
6. การบริหารทรัพยากร
7. ความสามารถในการแขงขัน
8. ความรับผิดชอบตรวจสอบได
9. การบริหารการเปลี่ยนแปลง
10. การประสานสัมพันธ
11. การปรับตัวและความยืดหยุน
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12. การมุงเนนการบริการ
วัฒนา พัฒนพงศ (2546 : 33) ใหความหมายวา สมรรถนะ คือ ระดับของความสามารถ
ในการปรับใช กระบวนทัศน (Paradigm) ทัศนคติ พฤติกรรม ความรู และทักษะเพื่อการ
ปฏิบัติงานใหเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติหนาที่ของบุคคลใน
องคกร
ณรงควิทย  แสงทอง (2546 : 27) ใหความหมายวา สมรรถนะ คือ ความสามารถหรือ
สมรรถนะของผูดํารงตําแหนงงานที่งานนั้น ๆ ตองการ คําวา Competency นี้ไมไดหมายถึงเฉพาะ
พฤติกรรมแต จะมองลึกไปถึงความเชื่อทัศนคติ อุปนิสัยสวนลึกของตนดวย
ชัชรินทร ชวนวัน (2547 : 3) กลาวถึงสมรรถนะวา หมายถึง คุณลักษณะและ
ความสามารถของบุคลากรทั้งหมดที่สะทอนหรือปรากฎออกมาในรูปพฤติกรรมการทํางานที่มี
ความสัมพันธในเชิงเหตุและผล กอใหเกิดผลงานชั้นยอดที่ตองการ โดยมีพื้นฐานมาจากความรู
ทักษะ วิธีคิด คุณลักษณะสวนบุคคล และแรงจูงใจ
อานนท ศักดิ์วรวิชญ (2547 : 61) ไดสรุปคํานิยามของสมรรถนะไววา สมรรถนะ คือ
คุณลักษณะของบุคคล ซึ่งไดแก ความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณสมบัติตาง ๆ อันไดแก
คานิยม จริยธรรม บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางกายภาพ และอื่น ๆ ซึ่งจําเปนและสอดคลองกับ
ความเหมาะสมกับองคการ โดยเฉพาะอยางยิ่งตองสามารถจําแนกไดวาผูที่จะประสบความสําเร็จ
ในการทํางานไดตองมีคุณลักษณะเดน หรือลักษณะสําคัญ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ สาเหตุที่
ทํางานแลวไมประสบความสําเร็จ เพราะขาดคุณลักษณะบางประการ คืออะไร เปนตน
สํา นั ก งานคณะกรรมการขา ราชการพลเรือ น (2548) ให ค วามหมายวา สมรรถนะ
หมายถึง “คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เปนผลมาจากความรู ทักษะ/ความสามารถและคุณลักษณะ
อื่นๆ ที่ทําใหบุคคล สามารถสรางผลงานไดโดดเดนกวาเพื่อนรวมงานอื่น ๆ ในองคกร” กลาวคือ
การที่บุคคลจะแสดงสมรรถนะใด สมรรถนะหนึ่งได มักจะตองมีองคประกอบของทั้งความรู
ทักษะ /ความสามารถและคุณลักษณะอื่น ๆ โดยบุคลากรเหลานี้แสดงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม
ดังกลาวมากกวาเพื่อนรวมงานอื่นๆ ในสถานการณหลากหลาย กวา และไดผลงานดีกวาผูอื่น
ในทัศนะของเฮยกรุป (2004 อางถึง ในศุภวรรณ เศาณานนท 2548 : 7) สมรรถนะนั้น
ควรเนนที่ผูมีผลงานดีเดนเพราะจะชวยผลักดันยกระดับผลงานขององคการใหบรรลุผลสําเร็จได
ดีกวาโดยมุงผลงานที่เปนเปาประสงคในเชิงคุณภาพหรือพฤติกรรมซึ่งเปน การมุงเนนการพัฒนา
ศักยภาพของบุคคลในองคกรและเนนที่ผลในระยะยาว
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อาภรณ ภูวิทยพันธุ (2548) กลาววา ลักษณะทั่วไปของ Competency
คือลักษณะ
พฤติกรรมที่แสดง ออกของคนซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความรูความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ ตลอดจน
คุณลักษณะเฉพาะของแตละ บุคคลในพฤติกรรมที่แตกตางกัน เปนสิ่งที่เชื่อมโยงจาก
วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย และกลยุทธทางธุรกิจ
ดังนั้น สมรรถนะ (Competency) หมายถึง คุณลักษณะ เชน ความรู ความสามารถ ความ
ชํานาญ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ ตลอดจนพฤติกรรมของบุคคลที่จะสามารถปฏิบัติงานใหประสบ
ความสําเร็จสูงกวามาตรฐานทั่วไป ซึ่งประกอบดวยองคประกอบหลัก 3 ประการดังนี้
1. ความรู (Knowledge) คือ สิ่งที่องคกรตองการให “รู” เชน ความรู ความเขาใจใน
กฎหมายปกครอง
2. ทักษะ (Skill) คือ สิ่งที่องคกรตองการให “ทํา” เชน ทักษะดาน ICT ทักษะดาน
เทคโนโลยีการบริหารสมัยใหม เปนสิ่งที่ตองผานการเรียนรู และฝกฝนเปนประจําจนเกิดเปนความ
ชํานาญในการใชงาน
3. พฤติกรรมนิสัยที่พึงปรารถนา (Attributes) คือ สิ่งที่องคกรตองการให “เปน” เชน
ความใฝรู ความซื่อสัตย ความรักในองคกร และความมุงมั่นในความสําเร็จ (สถาบันพัฒนาผูบริหาร
การศึกษา 2548 : 61)
1.3 องคประกอบของสมรรถนะ
สเปนเซอร แอนด สเปนเซอร Spencer & Spencer (1993, อางถึงในศุภวรรณ เศาณา
นนท2548 : 8)ใหความหมายวา คุณลักษณะภายใน ของบุคคล(Underlying personal
characteristics) ซึ่งบงชี้หรือแสดงถึงวิธีของบุคคลในการกระทําและในการคิด (which indicate a
person’s ways of behaving and thinking.) และไดอธิบายถึงองคประกอบของคุณลักษณะของ
บุคคลในรูปของ The Iceberg Model of Competency (โมเดลภูเขาน้ําแข็ง)
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จากทั้งสองภาพขางตน McClelland ไดอธิบายวา สวนที่เปนความรู (Knowledge)
และทั ก ษะ (Skill) นั้ น ถื อ ว า เป น ส ว นที่ ค นแต ล ะคนสามารถพั ฒ นาให มี ขึ้ น ได ไ ม ย ากนั ก ด ว ย
การศึกษาคนควาและการฝกฝน ปฏิบัติ ซึ่งในสวนนี้นักวิชาการบางทานเรียกวา “Hard Skills”
ในขณะที่องคประกอบที่เหลือ คือ ทัศนคติ คานิยม และความเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณของตนเอง
(Self-concepts) รวมทั้งบุคลิกลักษณะประจําของแตละคน (Trait) และแรงจูงใจหรือแรงขับภายใน
แตละบุคคล (Motive) เปนสิ่งที่พัฒนาไดยากเพราะเปนสิ่งที่ซอนอยูภายใน ตัวบุคคล นักวิชาการ
บางทานเรียกวา “Soft Skills” เชนภาวะผูนํา ความอดทนตอความกดดัน เปนตน
เดวิด ซี แมคคลีแลนด David C. McClelland ไดอธิบายความหมายขององคประกอบ
ทั้ง 5 สวนไว ดังนี้
1. Skill หมายถึง สิ่งที่บุคคลกระทําไดดี และฝกปฏิบัติเปนประจําจนเกิดความ
ชํานาญเชนทักษะ ของหมอฟนในการอุดฟนโดยไมทําใหคนไขรูสึกเสียวเสนประสาทหรือเจ็บ
2. Knowledge หมายถึง ความรูเฉพาะดานของบุคคล เชน ความรูภาษาอังกฤษ ความรู
ดานการบริหารตนทุน
3. Self- concept หมายถึง ทัศนคติ คานิยม และความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณของ
ตนหรือสิ่งที่ บุคคลเชื่อวาตนเองเปน
4. Traits หมายถึง บุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคล เปนสิ่งที่อธิบายถึงบุคคลผูนั้น
5. Motives หมายถึง แรงจูงใจหรือแรงขับภายในซึ่งทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมที่
มุงไปสูสิ่งที่ เปนเปาหมาย
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1.4 ประเภทของสมรรถนะ
เดวิด ซี แมคคลีแลนด David C. McClelland พบวา Competency สามารถแบงออกได
เปน 2 กลุม คือ
1. Competency ขั้นพื้นฐาน (Threshold Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู หรือทักษะ
พื้นฐานที่ บุคคลจําเปนตองมีในการทํางาน ซึ่งไมทําใหบุคคลมีผลงานที่แตกตางจากผูอื่น หรือ
ไมสามารถทําใหบุคคลมีผลงานที่ดีกวาผูอื่นได ดังนั้น Competency ในกลุมนี้จึงไมไดรับความ
สนใจจากนักวิชาการมากนัก จนถึงขั้นมีกลุม นักวิชาการบางสวนลงความเห็นวาความรูและทักษะ
พื้นฐานเหลานี้ไมถือวาเปน Competency
2. Competency ที่ทําใหบุคคลแตกตางจากผูอื่น (Differentiating Competencies)
หมายถึ ง ป จ จั ย ที่ ทํ า ให บุ ค คลที่ มี ผ ลการทํ า งานสู ง กว า มาตรฐาน หรื อ ดี ก ว า บุ ค คลทั่ ว ไป ซึ่ ง
Competency ในกลุมนี้จะมุงเนนที่การใชความรู ทักษะ และคุณลักษณะอื่น ๆ (รวมถึง คานิยม
แรงจูงใจ และทัศนคติ) เพื่อชวยใหเกิดผลสําเร็จที่ดีเลิศในงาน อีกทั้งยังเปน Competency ที่
นักวิชาการจํานวนมากใหความสําคัญในการพัฒนาใหมีขึ้นในบุคคลมากกวา Competency กลุม
แรก ตัวอยางเชน การศึกษาของสถาบันชื่อดังในดาน Competency ชื่อ Schoonover Associates
ก็มุงศึกษาและใหความสําคัญเฉพาะ Differentiating Competency แนวคิดของ Schoonover
Associates เชื่อวา ความรู ทักษะ แรงจูงใจ/ทัศนคติโดด ๆ ไมใช Competency แตเปนสวนหนึ่ง
ที่กอใหเกิด Competency
เดชา เดชะวัฒนไพศาล (2545, อางถึงในปทมา เพชรไพรินทร 2547 : 8) ไดแบง
ประเภทของสมรรถนะออกตามลักษณะดังนี้
1. Leadership Competencies หมายถึง กลุมพฤติกรรม หรือ คุณลักษณะที่จําเปนตอ
การปฏิบัติงานโดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับผูบริหาร
2. Professional Competencies
หมายถึง ทักษะที่พนักงานจําเปนตองมี ในการ
ปฏิบัติงานของตนใหบรรลุผลสําเร็จและสอดคลองกับแผนกลยุทธและวิสัยทัศนขององคกร ซึ่งจะ
สะทอนใหเห็นถึงคานิยมขององคกร โดยบุคลากรสามารถเพิ่มศักยภาพ หรือ ความเชี่ยวชาญของ
ตนในสวนนี้ไดดวย กระบวนการฝกอบรม การเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง ตลอดจนการไดรับ
มอบหมายงานที่แตกตางกันออกไปหรือในลําดับที่สูงขึ้น
3. Technical Competencies หมายถึง องคความรูทางดานเนื้อหาวิชาการของงาน ซึ่ง
บุคลากรจําเปนตองมีเพื่อใชในการปฏิบัติหนาที่ของตน โดยทั่วไปแลวจะมีความแตกตางกันไปตาม
ลักษณะงานและตามภาระหนาที่ ความรับผิดชอบในงาน บุคลากรสามารถเพิ่มศักยภาพ หรือ ความ
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เชี่ยวชาญในสวนของความรูในงานของตนไดโดยกระบวนการฝกอบรม การเรียนรูตามทฤษฎีและ
การปฏิบัติงานจริง ตลอดจนหมุนเวียนในหนาที่ที่แตกตางกันออกไป
ณรงควิทย แสงทอง (2546 : 259) ไดแบงประเภทของสมรรถนะ Competencies ตาม
แหลงที่มาออกเปน 3 ประเภท คือ
1. Personal Competencies เปนความสามารถที่มีเฉพาะตัวของบุคคลหรือ กลุมบุคคล
เทานั้น เชน ความสามารถในดานการวาดภาพของศิลปน การแสดงกายกรรมของ นักกีฬาบางคน
นัก ประดิ ษ ฐ คิ ด คน สิ่ งต าง ๆ เหลา นี้ ถือ เป น ความสามารถเฉพาะตั ว ที่ ย ากต อ การเรี ย นรู  หรื อ
ลอกเลียนแบบได
2. Job Competencies เปนความสามารถเฉพาะบุคคลที่ตําแหนงหรือบทบาท นั้น ๆ
ตองการเพื่อทําใหงานบรรลุความสําเร็จตามที่กําหนดไว เชน ความสามารถในการเปนผูนํา
ทีมงานของผูบริหารตําแหนงหัวหนากลุมงาน ความสามารถในการวิเคราะหวิจัยในตําแหนงงาน
ทางดานวิชาการ เปนความสามารถที่สามารถฝกฝนและพัฒนาได
3. Organization Competencies เปนความสามารถที่เปนลักษณะเฉพาะของ องคการ
ที่มีสวนทําใหองคการนั้นไปสูความสําเร็จและเปนผูนําในดานนั้น ๆ ได
อาภรณ ภูวิทยพันธุ (2546, อางถึงในศุภวรรณ เศาณานนท 2548 : 11) กลาวถึงระดับ
ของ Competency ดังนี้
1. Core Competency คือ ความสามารถหลักซึ่งสะทอนใหเห็นถึงพฤติกรรมของคนที่
จะช ว ย สนับสนุ น ให องคกรสามารถบรรลุเ ปา หมายและภารกิจตามวิสัย ทัศนที่กํ า หนด หรื อ
ลักษณะพฤติกรรมของคนที่ สะทอนใหเห็นถึงความรู ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของคนในทุก
ระดับและทุกกลุมงานที่องคกรตองการใหมี
2. Management Competency คือ ความสามารถในการจัดการซึ่งสะทอนใหเห็นถึง
ทักษะในการ บริหารและจัดการงานตางๆ หรือเปนความสามารถที่มีไดทั้งในระดับผูบริหารและ
ระดับพนักงานโดยจะแตกตาง กันตามบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ (Role-Based)
3. Functional Competency (Job Competency หรือ Technical Competency) คือ
ความสามารถในงานซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความรูทักษะและคุณลักษณะเฉพาะของงานตาง ๆ หนาที่
งานที่ตางกัน ความสามารถใน งานยอมจะแตกตางกัน
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2546, อางถึงในศุภวรรณ เศาณานนท
2548 : 11-12) แบงสมรรถนะเปน 2 กลุมคือสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะ
ในงาน (Functional Competency) ดังนี้
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1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) เปนคุณสมบัติของขาราชการหรือพนักงานทุก
คนตองมี เพื่อใหบรรลุความสําเร็จขององคการ เชน ความรอบรูเกี่ยวกับองคการ ความซื่อสัตย
ความใฝรู ความรับผิดชอบ ความคิดเชื่อมโยง
2. สมรรถนะในงานหรือสมรรถนะที่เกี่ยวกับงาน (Functional Competency, Job
Competency) เปนสมรรถนะที่เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานนั้น ๆ พึงมี เพื่อใหงานสําเร็จและได
ผลผลิตตามที่ตองการ แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ
2.1 สมรรถนะรวมของทุกตําแหนงในกลุมงาน (Common Functional Competency)
เปนคุณลักษณะที่บุคคลในทุกตําแหนงในกลุมงานเดียวกันตองมี เชน กลุมงานทรัพยากรบุคคล
ประกอบดวยตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล บุคลากร และนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จะ
ตองมีคุณลักษณะที่เหมือนกันคือ มีความรูพื้นฐานระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ฯลฯ
2.2 สมรรถนะเฉพาะของตําแหนงงาน (Specific Functional Competency) เปน
คุณลักษณะ เฉพาะของแตละตําแหนงในกลุมงานนั้น ๆ เชน กลุมงานทรัพยากรบุคคล ตําแหนง
เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล ตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางและแผนอัตรากําลัง
ตําแหนงบุคลากรตองมีความรูความสามารถ เกี่ยวกับการสัมภาษณ เปนตน
ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ (2548) ไดแบงประเภทของ Competency ออกเปน 2 กลุม
ใหญ ๆ ดังนี้
1. Core Competency หมายถึง คุณสมบัติ (หรือคุณลักษณะ) พื้นฐานที่เปนหลักที่
ทุกตําแหนงงานในองคกร (ไมวาจะเปนฝายหรือแผนกใด) จะตองมี หรืออาจพูดอีกอยางหนึ่งไดวา
Core
Competency นี้ถือเปน “คุณสมบัติรวม” ของทุกคนในองคกรที่จะตองมีซึ่ง Core
Competency ขององคกรหนึ่งอาจจะไมเหมือนกับอีกองคกรหนึ่งก็ได และหากจะอธิบายตอไปให
ถึงที่สุดแลว Core Competency
ตัวนี้คือสวนหนึ่งของ “วัฒนธรรมองคกร” หรือ Corporate
Culture
2. Competency อื่นที่ไมใช Core Competency เปนคุณสมบัติ (หรือคุณลักษณะ) ที่
องคกรตองการสําหรับแตละตําแหนงงานที่แตกตางกันไป
เทื้อน ทองแกว (2550) กลาววา สมรรถนะสามารถจําแนกไดเปน 5 ประเภทคือ
1. สมรรถนะสวนบุคคล (Personal Competencies) หมายถึง สมรรถนะที่แตละคนมี
เปนความสามารถเฉพาะตัว คนอื่นไมสามารถลอกเลียนแบบได เชน การตอสูปองกันตัวของ
จาพนม นักแสดงชื่อดังในหนังเรื่อง “ตมยํากุง” ความสามารถของนักดนตรี นักกายกรรมและ
นักกีฬา เปนตน ลักษณะเหลานี้ยากที่จะเลียนแบบ หรือตองมีความพยายามสูงมาก
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2. สมรรถนะเฉพาะงาน (Job Competencies) หมายถึง สมรรถนะของบุคคลกับการ
ทํางานในตําแหนง หรือบทบาทเฉพาะตัว เชน อาชีพนักสํารวจ ก็ตองมีความสามารถในการ
วิเคราะหตัวเลข การคิดคํานวณ ความสามารถในการทําบัญชี เปนตน
3. สมรรถนะองคการ (Organization Competencies) หมายถึง ความสามารถพิเศษ
เฉพาะองค ก ารนั้ น เท า นั้ น เช น บริ ษั ท เนชั่ น แนล (ประเทศไทย) จํ า กั ด เป น บริ ษั ท ที่ มี
ความสามารถในการผลิตเครื่องใชไฟฟา หรือบริษัทฟอรด (มอเตอร) จํากัด มีความสามารถในการ
ผลิตรถยนต เปนตน หรือ บริษัท ที โอ เอ (ประเทศไทย) จํากัด มีความสามารถในการผลิตสี
เปนตน
4. สมรรถนะหลัก (Core Competencies) หมายถึง ความสามารถสําคัญที่บุคคลตองมี
หรือต องทํ า เพื่อ ใหบรรลุ ผลตามเป า หมายที่ตั้ ง ไว เชน พนัก งานเลขานุก ารสํ า นัก งาน ตอ งมี
สมรรถนะหลัก คือ การใชคอมพิวเตอรได ติดตอประสานงานไดดี เปนตน หรือ ผูจัดการบริษัท
ตองมีสมรรถนะหลัก คือ การสื่อสาร การวางแผน และการบริหารจัดการ และการทํางานเปนทีม
เปนตน
5. สมรรถนะในงาน (Functional Competencies) หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่
มีตามหนาที่ที่รับผิดชอบ ตําแหนงหนาที่อาจเหมือน แตความสามารถตามหนาที่ตางกัน เชน
ข า ราชการตํ า รวจเหมื อนกั น แต มีค วามสามารถตา งกั น บางคนมี ส มรรถนะทางการสืบ สวน
สอบสวน บางคนมีสมรรถนะทางปราบปราม เปนตน
จากแนวคิดเกี่ยวกับประเภทของสมรรถนะ สามารถแบงเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ
สมรรถนะหลักของ องคการซึ่งเปนสมรรถนะที่ทุกคนในองคการตองรูตองมีและตองเปน และ
สมรรถนะในงานหรือเกี่ยวกับงานเปนสมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหนงงานนั้น
1.5 ความสําคัญของสมรรถนะ
แอล เอ็ม สเปนเซอร แอนด เอส เอ็ม สเปนเซอร L.M. Spencer and S.M Spencer,
(1993, อางถึงใน สุพัตรา กลับพะสุต : 2541) ไดกลาวถึงประโยชนในการ นําสมรรถนะมาใช
ดังนี้
ระดับพนักงาน
1. เกิดการเชื่อมโยงลําดับขั้นของการเรียนรู การถายโอนทักษะ คุณคาและ
ศักยภาพของความกาวหนาในอาชีพ
2. มีการกําหนดเปาหมายใหเปนความมุงหมายของความกาวหนาในอาชีพของ
บุคลากรในองคกร
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3. ชวยทําใหทางเลือกในการเปลี่ยนอาชีพนั้นชัดเจนยิ่งขึ้น โดยผูที่ตองการเปลี่ยน
อาชีพใหมจะสามารถเปรียบเทียบระหวางสมรรถนะที่พวกเขามีอยูกับสมรรถนะที่จําเปนสําหรับ
อาชีพใหม
4. เพิ่มความสามารถใหกับพนักงานในการที่สามารถถายโอนทักษะ และฝก
ใหเปนทักษะที่เปนที่ตองการขององคกร
5. องคกรที่ยึดหลักการใหประโยชนจากสมรรถนะแสดงใหเห็นวาองคกรนั้น
มีทัศนคติและคานิยมที่ชัดเจนตอการเรียนรูและความกาวหนาในอาชีพ
6. มีการประเมินวัตถุประสงคในการปฏิบัติงานมากขึ้น และใหขอมูลยอนกลับ
ที่ ชั ด เจน ตามสมรรถนะที่ กํ า หนดไว เ ป น มาตรฐาน เป น การเตรี ย มการที่ จ ะกระตุ น หรื อ จู ง ใจ
พนักงานใหพยายามฝกฝนตนเอง ใหเขากับมาตรฐานระดับนานาชาติ
ระดับองคกร
1. ทําใหสามารถจัดสมรรถนะที่มีอยูกับสมรรถนะที่ตองการในการทํางานใหเปนไป
ในทางที่ถูกตอง
2. ชวยในการปรับปรุงประสิทธิผลของการรับสมัครพนักงาน ดวยการเปรียบเทียบ
สมรรถนะที่ตองใชในงานกับสมรรถนะที่ผูสมัครแตละคนมีอยู
3. ทําใหองคกรสามารถที่จะมุงฝกอบรมเพื่อลดชองวางทางทักษะ ดวยการฝกอบรม
เฉพาะทักษะที่เปนที่ตองการตามลักษณะงาน
4. เกิดความคุมคาในการฝกอบรมที่จะขึ้นอยูกับความตองการขององคกร
5. สรางความเชื่อมั่นมากขึ้นแกองคกรในการตัดสินใจวาพนักงานมีความมุงมั่น
และสอดคลองมากขึ้น
6. ทําใหเกิดความชัดเจนในการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับความคาดหวังในทักษะ
และความรูของพนักงงาน
7. ชวยใหการเปลี่ยนแปลงสะดวกขึ้น โดยกําหนดสมรรถนะที่ตองการไปยัง
ผูบริหารที่ตองการเปลี่ยนแปลงโดยตรง
8. ทําใหสามารถระบุและจับคูทักษะที่จําเปนทั้งหมดขององคกรไดดียิ่งขึ้น
9. ทํา ให มีการเตรีย มพรอมทางดา นพื้ นฐานของคุณสมบัติห รือทั ก ษะที่
เกี่ยวของกับองคกรในระดับนานาชาติ และกระตุนใหเกิดการพัฒนาทักษะในเชิงกวางและเปน
ประโยชนตอการพัฒนาในอนาคตสามารถเพิ่มประสิทธภาพในขั้นดําเนินการสงมอบการฝกอบรม
เพื่อลดขั้นตอนการทําซ้ํา
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1.6 การกําหนดสมรรถนะ (Identification of competencies)
ในการกําหนดสมรรถนะของตําแหนงงานหนึ่งๆ รวมถึงระบุองคประกอบที่สําคัญวามี
อะไรบางนั้น เปนเรื่องที่ไมงายนัก และมักจะประสบปญหาในการกําหนดองคประกอบสมรรถนะ
ในระดับที่ใชทั่วไป เพราะผูที่มีสมรรถนะนั้นตองสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงงานนั้นไดอยางดี
โดยครอบคลุมถึงการมีความรูใน ขอบเขตที่กวางขวางมีทัศนคติและมีรูปแบบของพฤติกรรมที่
สังเกตได ซึ่งสามารถทําไดหลายวิธีดังนี้ (Rylatt & Lohan 1995, อางถึงในปทมา เพชรไพรินทร
2547 : 10 - 11)
1. DACUM (Develop a curriculum) เปนเทคนิคในการพัฒนาหลักสูตรซึ่งตองอาศัยกลุ
มของผูเชี่ยวชาญในงานนั้น ๆ ใหมารวมกันทบทวนเกี่ยวกับขอบขายของอาชีพและกําหนดถึงขีด
ความสามารถซึ่งมักจะมี จํานวน 8-12 ขอ อธิบายเกี่ยวกับหนาที่ในงานนั้นๆ ทั้งนี้มีจุดมุงหมาย
เพื่อกลั่นกรองขีดความสามารถในการ ปฏิบัติงานและขจัดความซ้ําซอนโดยรวมความสามารถที่
ใกลเคียงไวดวยกัน เมื่อไดขอบเขตของขีดความสามารถ แลวก็จะทํารายละเอียดเพื่อระบุทักษะ
ความรู และทัศนคติที่จําเปนในแตละความสามารถนั้น ๆ ตอไป
2. Functional Analysis เปนกระบวนการกลุมอีกแบบหนึ่งที่ใชกลุมผูเชี่ยวชาญและผู
อํานวยความสะดวกเพื่อเลือกเฟนหนาที่หลักหรือวัตถุประสงคของงานตามเนื้อหาในมุมมองที่กวาง
โดยผูอํานวยความสะดวก จะนํากลุมมารวมวิเคราะหใหไดขอสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงคหลักตาม
ลําดับขั้น แลวจึงสรุปความสามารถหลัก ของบทบาทในการปฏิบัติงานในแตละความสามารถก็จะ
ถูกแยกยอยจนกระทั่งถึงหนวยหรือสวนประกอบยอยๆ ของความสามารถนั้น ๆ และเมื่อความ
สามารถหลักประการหนึ่งไดรับการแยกเรียบรอยแลวก็จะไปวิเคราะหความสามารถหลักอื่น ๆ
ตอไป
3. Critical Incident Technique เทคนิคนี้เกี่ยวกับกลุมของคนงานหรือรายบุคคล ใน
การที่จะระบุ ถึงปญหาในงานและการตอบสนองตอปญหาเหลานั้น ในการที่จะระบุถึงความ
สามารถที่ตองการเพื่อบรรลุผล อยางมีประสิทธิภาพนั้นจะนําความสําเร็จและความไมสําเร็จในงาน
มาเปรียบเทียบกันอันจะนํามาเปนความ สามารถหลักสําหรับการทํางานในความชํานาญแตละสาขา
4. Delphi Technique กระบวนการนี้เกี่ยวของกับผูเชี่ยวชาญทางดานวิชาการซึ่งจะ
ชี้แนะไดดีที่สุด เกี่ยวกับความตองการของงานโดยที่จะมีการประชุมกันเปนรอบ ๆ แตละรอบนั้น
ผูดําเนินการจะใหสมาชิกแสดง ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาระหนาที่ที่กอใหเกิดความยุงยากในงาน
นั้นๆ โดยทําซ้ํา ๆ เชนนี้จนไดขอสรุปรวมกัน
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อาภรณ ภูวิทยพันธุ (2548) กลาวถึง แนวทางในการหา Managerial /Functional
Competency ไดแก
1. ควรมีการวิเคราะหงาน (Job Analysis) ของตําแหนงงานนั้นๆ กอน ทั้งนี้การ
วิเคราะหงานจะเปนเครื่องมือที่สําคัญ สําหรับการจัดทําคําบรรยายลักษณะงานซึ่งเปนเอกสารที่
กําหนดขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนงงานรวมทั้งคุณสมบัติที่จําเปนของตําแหนง
งานนั้น ๆ
2. ใชคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) เปนพื้นฐานและแนวทางในการหา
Managerial หรือ Functional Competency โดยอาจใชวิธีการสัมภาษณผูปฏิบัติงานหรือการจัด
สัมมนากลุมยอย (Focus group) โดย ใหบุคคลที่เกี่ยวของมาประชุมเพื่อปรึกษาหารือและกําหนด
Managerial /Functional Competency รวมกัน
สรุปไดวาการกําหนดสมรรถนะสามารถทําไดหลายวิธี ไดแก การสังเกต, การประชุม
กลุม (focus group), กลุมอางอิง (reference groups), การสัมภาษณ, การสํารวจและทบทวน
วรรณกรรมในวิชาชีพอื่นและในวิชาชีพนั้น, เทคนิค DACUM, Functional Analysis, Critical
incident Technique และเทคนิคเดลฟาย ( Delphi Technique) ดังนั้นจึงควรเลือกใชวิธีการให
เหมาะสมกับเปาหมายที่ตองการ การกําหนดสมรรถนะที่ชัดเจนจะชวยใหไดสมรรถนะที่จําเปน
สอดคลองกับปญหาและความตองการของทุกฝายที่เกี่ยวของ เชน การกําหนดสมรรถนะแกผู
ปฎิบัติงานในหนวยงานหรือองคการ และการกําหนดสมรรถนะของผูบริหารของสถาบันการศึกษา
นั้น ๆ เปนตน
1.7 สมรรถนะ/คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน( 2550 : 4) ไดกําหนดสมรรถนะหลักของ
ผูบริหารทุกระดับประกอบดวย 5 สมรรถนะ ดังนี้
1. การมุงผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุงมั่นที่จะปฏิบัติราชการใหดี หรือใหเกินมาตรฐาน
ที่มีอยูโดยมาตรฐานนี้อาจเปนผลการปฏิบัติงานที่ผานมาของตนเอง หรือเกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ ที่
สวนราชการกําหนดขึ้น อีกทั้ งยังหมายรวมถึงการสรางสรรคพัฒนาผลงาน หรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ยากและทาทายชนิดที่อาจไมเคยมีผูใดสามารถกระทําไดมากอน
2. การบริการที่ดี หมายถึง สมรรถนะที่เนนความตั้งใจ และความพยายามของขาราชการ
ในการใหบริการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนหนวยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ
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3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หมายถึง ความขวนขวาย สนใจใฝรูเพื่อสั่งสม
พัฒนาศักยภาพ ความรูความสามารถของตนในการปฏิบัติงานราชการ ดวยการศึกษาคนควาหา
ความรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง อีกทั้งรูจักพัฒนาปรับปรุง ประยุกตใชความรูเชิงวิชากการและ
เทคโนโลยีตาง ๆ เขากับการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์
4. จริยธรรม หมายถึง การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกตองเหมาะสมทั้งตามหลัก
กฎหมาย และคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุงประโยชนของ
ประเทศชาติมากกวาประโยชนสวนตน ทั้งนี้ เพื่อธํารงรักษาศักดิ์ศรีแหงอาชีพขาราชการ อีกทั้งเพื่อ
เปนกําลังสําคัญในการกสนับสนุนผลักดันใหภารกิจหลักภาครัฐบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
5. ความรวมแรงรวมใจ หมายถึง สมรรถนะที่เนน ความตั้งใจที่จะทํางานรวมกับผูอื่น
เป น ส ว นหนึ่ ง ในที ม งาน หน ว ยงาน หรื อ องค ก ร โดยผู ที่ ป ฏิ บั ติ มี ฐ านะเป น สมาชิ ก ในที ม และ
ความสามารถในการสราง และดํารงรักษา สัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน( 2546 : 1-2) จัดทําสมรรถนะนักบริหาร/
เพื่อใชในโครงการสรรหาและเลือกสรรนักบริหารระดับสูง (Senior Executive Service : SES)
โดยประเมินสมรรถนะนักบริหาร 4 ดาน
1. การบริหารคน ไดแก การปรับตัวและความยืดหยุน (adaptability and flexibility)
การปรับตัว หรือการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานใหเขากับทุกสถานการณบุคคลหรือกลุมตาม
ความตองการ ของงานหรือขององคการสามารถทําความเขาใจและรับฟงขอความคิดเห็นใน
มุมมองที่แตกตางกัน ทักษะในการสื่อสาร (Communication) ทักษะ และศิลปะในการรับรู และจับ
ประเด็นจากการฟง และการอาน ตลอดจนทักษะในการถายทอดความคิด และโนมนาว ผูฟง
และผูอาน โดยการพูด การเขียน และการนําเสนอเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ และไดรับ การ
สนับสนุนเห็นดวยอยางชัดเจน การประสานสัมพันธ (collaborativeness) การทํางานรวมกับบุคคล
อื่นที่ เอื้อตอการทํางานในองคการ โดยสรางความเคารพ ความเขาใจซึ่งกันและกันและสรางความ
สัมพันธที่ดีในการทํางาน
2. ความรอบรูในการบริหาร การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Managing change)
การริเริ่มเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอองคการ เพื่อใหสามารถบรรลุ
วิสัยทัศน การใหการ สนับสนุนผูอื่น ในองคการใหนําความคิดริเริ่มที่เปนประโยชนตอองคกรมา
ปฏิบัติใหเปนผลสําเร็จ โดยมุงเนนการสนับสนุนดานการกําหนดขอบเขต ขั้นตอน และชวงเวลาที่
เหมาะสมในการเปลี่ยนแปลง การมีจิตมุงบริการ (customer service orientation) ความมุงมั่นในการ
ใหบริการชวยเหลือเสริมสราง และรักษาความสัมพันธกับผูรับบริการ โดยมุงความตองการของ
ผูรับบริการ กําหนดเปาหมาย และแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคลองสนองความตองการของ
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ผูรับบริการในสถานการณตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพตอเนื่อง การวางแผนกลยุทธ (strategic
planning) การสรางแผนการปฏิบัติงาน ที่มีการระบุเปาหมาย วัตถุประสงค กลยุทธ และแนวทาง
การปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์เปนการ วางแผนในเชิงกลยุทธและในระดับปฏิบัติการ
โดยพิจารณาเงื่อนไขของเวลา ทรัพยากร ความสําคัญเรงดวน และการคาดการณถึงปญหา และ
โอกาสที่อาจเปนไปไดดวย
3. การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ความรับผิดชอบตรวจสอบได (accountability)
สํานึกในบทบาทหนาที่ มุงมั่น ตั้งใจ เพื่อปฏิบัติงานตามการตัดสินใจใหบรรลุเปาหมาย และปฏิบัติ
ตามขอยืนยันที่ใหกับผูอื่น ในขณะเดียวกันมีความพรอมใหตรวจสอบและพรอมรับผิดชอบในผล
การกระทําและการ ตัดสินใจ การทํางานใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ (achieving result) การบริหารการ
ปฏิบัติงานใหไดผลสําเร็จทันการณตามแผน และเปาหมายที่กําหนดไว เพื่อใหผลผลิต และการ
บริหารที่ตอบสนองตอความคาดหวังของผูที่เกี่ยวของ (Stake holders) ไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล การบริหารทรัพยากร (managing resources) ความสามารถในการ บริหารจัดการ
ทรัพยากรทั้ง ภายในและภายนอกองคการ(บุคลากร ขอมูลเทคโนโลยี เวลา และ ทรัพยากร ตนทุน
อื่น ๆ มีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูไดอยางเหมาะสม เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายขององคการ
กลุมและบุคคลโดยสามารถสอดรับกับความจําเปนของการดําเนินการตาม นโยบาย
4. การบริหารอยางมืออาชีพ การตัดสินใจ (decision making) การเลือกดําเนินการ
อยางใดอยางหนึ่ง โดยพิจารณาจากขอมูล โอกาส ปญหา ประเมินทางเลือก และผลลัพธเพื่อการ
ตัดสินใจที่ดีที่สุดใน สถานการณนั้น ๆ ในเวลาที่เหมาะสมตลอดจนวิเคราะหแยกแยะ ระบุประเด็น
ของป ญ หา และ ตั ด สิ น ใจแก ไ ขป ญ หาได อ ย า งรวดเร็ ว ทั น ต อ เหตุ ก ารณ การคิ ด เชิ ง กลยุ ท ธ
(Strategic thinking) การระบุ กําหนดขอบขายและ วิเคราะหปญหา สถานการณโดยใชหลักเหตุผล
และประสบการณประกอบกันเพื่อใหไดขอสรุป การตัดสินใจ แนวทางปฏิบัติ และแนวทางแกไข
ปญหาที่เหมาะสมอีกทั้งทําใหเห็นศักยภาพและ แนวทางใหม ๆ ความเปนผูนํา (leadership) สราง
และประชาสัมพันธวิสัยทัศนขององคการ โนมนาวผูอื่นใหยอมรับและมุงสูวิสัยทัศนขององคการ
ใหการสนับสนุนผูอื่นทั้งในดานการใหคําแนะนํา และการใหอํานาจเพื่อใหสามารถเจริญกาวหนา
อยางมืออาชีพ โดยมุงเนนการพัฒนาทั้งในระดับบุคคล ทีมงานและระดับองคการในดานทัศนคติ
การปฏิบัติงาน และการตัดสินใจ
เทื้อน ทองแกว (2545 : 35 - 36) กลาววา ภาวะผูนํา : สมรรถนะหลักของผูบริหารใน
ยุคปฏิ รูปไม ว าจะองคกรประเภทใดก็ตาม จะตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง จากผลที่เกิ ดจาก
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี โลกขอมูลขาวสาร ผูบริหารจึงตองเปนผูมีวิสัยทัศนดวยขอผูกพันตอ
การใหบริการสาธารณะ และมีความสามารถในการกระตุนใหบุคลากรในองคกรไดใชศักยภาพที่ดี
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ทํางานใหเกิดผลสูงสุด สรางพันธมิตรทั้งภายในและภายนอกองคกร รวมทั้งเปนผูมีทักษะทางการ
บริหารการจัดการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานสูงสุด ภายใตภาวการณที่เปลี่ยนแปลงในลักษณะ
เชนนี้ ผูนําถือวาเปนบุคลากรหลักที่จะนําองคกรไปสูความสําเร็จตามเปาหมายไดดี การวิเคราะห
สถานการณ แ ละการแสวงหาคุ ณ ลั ก ษณะที่ เ ป น สมรรถนะหลั ก (Competency) ของผูบ ริห าร มี
ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาผูบริหารระดับสูงในดานสมรรถนะหลัก 5 ดาน คือ
1. ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง (Leading Change)
2. ศักยภาพในการเปนผูนํา (Leading People Driven)
3. การมุงผลสัมฤทธิ์ (Results Driven)
4. ความเฉียบคมทางการบริหาร (Business Acumen) และ
5. การสรางความเขาใจ / การติดตอสื่อสาร (Building Coalitions/Communication)
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(2548 : 3) ไดกําหนดสมรรถนะหลักสําหรับ
ผูบริหารสํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 8 สมรรถนะสรุปไดดังนี้
1. ความเข า ใจองค ก รและระบบราชการ หมายถึ ง ความเข า ใจและความสามารถ
ประยุกตใชความสัมพันธเชื่อมโยงของกระแสอํานาจทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการในองคกร
ของตนและองคกรอื่น ๆ
2. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หมายถึง ความขวนขวาย สนใจใฝรูเพื่อสั่ง
สมพัฒนาศักยภาพ ความรูความสามารถของตนในการปฏิบัติงานราชการ ดวยการศึกษาคนควาหา
ความรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง อีกทั้งรูจักพัฒนาปรับปรุง ประยุกตใชความรูเชิงวิชากการและ
เทคโนโลยีตาง ๆ เขากับการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์
3. การบริหารการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การแสดงออกถึงการยอมรับความคิดเห็นหรือ
นวัตกรรมใหม ๆ และความสามารถนําการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เพื่อให
สามารถบรรลุเปาหมายไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ภายใตสภาพแวดลอมขององคกรที่
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
4. ความรวมแรงรวมใจ หมายถึง การปฏิบัติงานโดยกระบวนการรวมกันคิด รวมกันทํา
รวมมือรวมใจกันเปนคณะทํางาน รวมรับผิดชอบ
5. คุณธรรม จริยธรรม หมายถึง การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกตองเหมาะสมทั้ง
ตามหลักกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนหลักและแนวทางในวิชาชีพของตนโดยมุง
ประโยชน ข องประเทศชาติ ม ากกวา ประโยชนส ว นตน ทั้ งนี้ เ พื่ อ ธํ า รงรั ก ษาศั ก ดิ์ ศรี แ ห ง อาชี พ
ข า ราชการ อี ก ทั้ ง เพื่ อ เป น กํ า ลั ง สํ า คั ญ ในการสนั บ สนุ น ผลั ก ดั น ให ภ ารกิ จ หลั ก ของสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
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6. การมุ ง ผลสั ม ฤทธิ์ หมายถึ ง ความมุ ง มั่ น จะปฏิ บั ติ ร าชการให ดี ห รื อ ให เ กิ น กว า
มาตรฐานที่ มีอยู โดยมาตรฐานนี้ อาจเป นผลการปฏิบัติ งานที่ผานมาของตนเอง หรือ เกณฑวัด
ผลสั มฤทธิ์ ที่ ส วนราชการกําหนดขึ้น อี ก ทั้งยั งหมายรวมถึงการสรางสรรคพั ฒนาผลงาน หรือ
กระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ยากและทาทาย
7. มนุษยสัมพันธ หมายถึง ความสามารถในการสรางและรักษาความสัมพันธที่ดีให
เกิดขึ้นกับบุคคลตาง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองคกร เพื่อเปาหมายในการทํางานรวมกันและ
เพื่อผลประโยชนที่เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคล หนวยงานและองคกร
8. จิตมุงบริการ หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามของขาราชการในการใหบริการ
เพื่อสนองความตองการของผูรับบริการและหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่มีสวนเกี่ยวของ
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา(2549) โดยขอบังคับคุรุสภาวาดวยวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ พ.ศ. 2548 ไดกําหนดโครงสรางหลักสูตรการฝกอบรมโดยเนนสมรรถนะในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา(competency-based curricculm : CBC) ประกอบดวย 2 สวน ไดแกการฝกอบรม
ภาคทฤษฎี และการประยุกตใชกับการฝกประสบการณ ประกอบดวย 9 สมรรถนะ ดังนี้
1. สมรรถนะดานเชาวปญญา
2. สมรรถนะดานความฉลาดทางอารมณ
3. สมรรถนะดานความรูในงาน
4. สมรรถนะดานการพัฒนาตน
5. สมรรถนะดานความตระหนักในตนเอง
6. สมรรถนะดานการสั่งการ
7. สมรรถนะดานการชี้นํา
8. สมรรถนะดานการริเริ่ม
9. สมรรถนะดานมนุษยสัมพันธ
สํานักงาน ก.ค.ศ (2552 : 46 - 48)ไดกําหนดสมรรถนะที่จําเปนสําหรับสายผูบริหารโดย
จําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจําสายงาน
1. สมรรถนะหลัก ประกอบดวย 4 สมรรถนะ คือ
1.1 การมุงผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุงมั่นในการปฏิบัติงานในหนาที่ใหมีคุณภาพ
ถูกตองครบถวนสมบูรณ มีความคิดริเริ่ม สรางสรรคและมีการพัฒนาผลงานใหมีคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง
1.2 การบริ ก ารที่ ดี หมายถึ ง ความตั้ ง ใจในการปรั บ ปรุ ง ระบบบริ ก ารให มี
ประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการ
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1.3 การพัฒนาตนเอง หมายถึง การศึกษาคนควาหาความรู ติดตามองคความรูและ
เทคโนโลยีใหม ๆ ในวงวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
1.4 การทํางานเปนทีม หมายถึง การใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุน เสริมแรง
ใหกําลังใจแกเพื่อนรวมงาน การปรับตัวเขากับบุคคลอื่น หรือแสดงบทบาทผูนํา ผูตาม ไดอยาง
เหมาะสม
2. สมรรถนะประจําสายงาน ประกอบดวย 4 สมรรถนะ คือ
2.1 การวิเคราะหและการสังเคราะห หมายถึง ความสามารถในการทําความเขาใจสิ่ง
ตาง ๆ แลวแยกประเด็นเปนสวนยอยตามหลักการหรือกฎเกณฑที่กําหนด สามารถรวบรวมสิ่งตางๆ
จัดทําอยางเปนระบบเพื่อแกปญหาหรือพัฒนางาน รวมทั้งสามารถวิเคราะหองคกรหรืองานใน
ภาพรวมและดําเนินการแกปญหาอยางเปนระบบ
2.2 การสื่อสารและจูงใจ หมายถึง ความสามารถในการพูด เขียน สื่อสาร โตตอบ ใน
โอกาสและสถานการณตาง ๆ ตลอดจนสามารถชักจูง โนมนาวใหผูอื่น เห็นดวย ยอมรับ คลอยตาม
เพื่อบรรลุจุดมุงหมายของการสื่อสาร
2.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร หมายถึง ความสามารถในการใหคําปรึกษา แนะนํา
และชวยแกปญหาใหแกเพื่อนรวมงานและผูที่เกี่ยวของ มีสวนรวมในการพัฒนาบุคลากร ปฏิบัติตน
เปนแบบอยาง รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนและใหโอกาสผูรวมงานไดพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ
2.4 การมีวิสัยทัศน หมายถึง ความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศน ทิศทาง หรือ
แนวทางการพัฒนาองคการที่เปนรูปธรรม เปนที่ยอมรับและเปนไปไดในทางปฏิบัติ การยอมรับ
แนวคิด/วิธีการใหม ๆ เพื่อการพัฒนางาน
ธีระ รุญเจริญ (2545) กลาวถึงสมรรถนะที่จําเปนสําหรับผูบริหารโรงเรียนที่พึงมีตอการ
รองรับการปฏิรูปการศึกษาตามขอบังคับของคุรุสภา ประกอบดวย
1. ผูรวมงานศรัทธา
2. ทํางานเปนทีม
3. เปนผูนําทางวิชาการ
4. มีวิสัยทัศน
5. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
6. มีมนุษยสัมพันธ
7. มีความรูความสามารถในการบริหาร
8. กลาตัดสินใจ และรับผิดชอบ
9. ซื่อสัตย โปรงใส
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10. เปนผูประสานงานที่ดี
11. เปนประชาธิปไตย
12. สงเสริมสนับสนุน
13. เปนแบบอยางที่ดี
มินทซเบอรก (Mintberg 1973 : 27 – 28) มีแนวคิดเกีย่ วกับทักษะในการบริหารที่
จําเปนสําหรับผูบริหาร ควรประกอบดวย
1. ทักษะกระบวนการกลุม
2. ทักษะความเปนผูนํา
3. ทักษะการแกปญหาความขัดแยง
4. ทักษะการจัดขอมูลขาวสาร
5. ทักษะการตัดสินใจ
6. ทักษะการแสวงหาและใชทรัพยากร
7. ทักษะการเปนผูริเริ่ม
8. ทักษะความเขาใจในบทบาทหนาที่
วิโรจน กระแสมุข (2544 : บทคัดยอ) กลาวถึงองคประกอบของคุณลักษณะของ
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย ประกอบดวย 9 องคประกอบ ดังนี้
1. ดานความรูความสามารถในวิชาชีพ ประกอบดวยการมีความรูในหลักจิตวิทยาและ
ทฤษฎีการเรียนรู มีความรูในรายละเอียดเนื้อหาวิชาที่ตนรับผิดชอบ มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการ
ฝกอบรม
2. ดานบุคลิกภาพอุ ปนิสัย ประกอบดวย มีอารมณคงที่ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มี
บุคลิกลักษณะกิริยาทาทางการวางตัวแตงกายเรียบรอย มีมนุษยสัมพันธ มีความเปนกันเองดีและ
เปดเผย
3. ด า นความรู แ วดล อ มสํ า หรั บ พั ฒ นางาน ประกอบด ว ยมี ค วามรู เ รื่ อ งการวั ด และ
ประเมินผล มีความรูดานกฎหมายแรงงาน มีความรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะชวยใหการ
ปฏิบัติงานมีความครบถวนสมบูรณ
4. ดานความเชื่อและอุดมการณในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย มีความเชื่อวา การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนสิ่งที่จําเปน และมีความตั้งใจและมุงมั่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ตลอดจนมีความสามารถในการประสานและทํางานรวมกับผูอื่น
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5. ดานความผูกพันตอองคกร ประกอบดวย มีความสนใจตอความกาวหนาขององคการ
บุคคลและสิ่งรอบขาง มีความพรอมที่จะสนับสนุนวัตถุประสงคขององคการมีความอดทนตองาน
หนัก อุปสรรค และสถานการณตาง ๆ และมีความเสียสละอุทิศตนเพื่อสวนรวม
6. ด า นความสามารถเชิ ง วิ เ คราะห แ ละมี เ หตุ ผ ลในการตั ด สิ น ใจ ประกอบด ว ย มี
ความสามารถในการวิเคราะหปญหา วิเคราะหเนื้อหาวิชา เปนผูมีเหตุผลและมีเมตตากรุณา มีความ
เอื้อเฟอเผื่อแผ โอบออมอารี
7. ดานความคิดและบุคลิกลักษณะเฉพาะตัว ประกอบดวย มีความสนใจใฝหาความรู
ใหม ๆ และพั ฒ นาตนเองอยู เ สมอ มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ม สร า งสรรค มี ค วามสามารถในการบริ ห าร
โครงการ มีความสามารถในการสางบรรยากาศ
8. ดานตนแบบหรือตัวอยางที่ดี ประกอบดวย มีความประพฤติและเปนแบบอยางที่ดี มี
ความรอบคอบและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
9. ดานความคลองตัว กระฉับกระเฉงและมีอารมณขัน ประกอบดวย บุคลิกลักษณะมี
ความคลองตัว กระฉับกระเฉงและมีอารมณขันในการปฏิบัติงานไมเครงเครียดมากเกินไป
ไชย ณ พล (2544 : 45-48) กลาวถึงคุณสมบัติของผูนําที่ดี 9 ประการ ดังนี้ ผูนํ าตอง
มีความกลาหาญ มีวิสัยทัศนกวางไกล มีจิตใจกวางขวาง พรอมจะใหอภัยผูอื่น เปนมิตรแท มี
ความแนวแนมั่นคง มีคุณธรรม มีบุคลิกภาพดี และมีความนาเชื่อถือศรัทธา
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2534 ข : 7) ไดกําหนดคุณธรรม
พื้นฐานสําหรับผูบริหารโรงเรียน เพื่อใหทุกคนไดประพฤติปฏิบัติตาม มีอยู 9 ดาน คือ
1. มีเมตตา กรุณาตอผูรวมงานและผูอื่น
2. มีความเสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
3. ไมเอารัดเอาเปรียบผูรวมงาน
4. มีความยุติธรรม มีเหตุผล และวางตัวเปนกลางอยางสม่ําเสมอ
5. มีความรักและหวงใยผูรว มงาน
6. ประพฤติปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดี
7. ซื่อสัตยตอตนเอง ตอหนวยงานและตอผูอื่น
8. มองโลกในแงดี
9. ยึดระบบคุณธรรมในการบริหารงาน
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มานพ สุขเกษม (2545 : 55 - 56) กลาวไววา ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาจะตองมี
สมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนในการดําเนินงานดานความสัมพันธกบั ชุมชนเพื่อกอใหเกิด
ประโยชนตอดานการศึกษาของโรงเรียนมากที่สุด คือ
1. ศึกษาชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยูโดยละเอียด วัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ ทรัพยากร
เจตคติ และความเชื่อตาง ๆ
2. รับผิดชอบในการจัดใหมกี ารวางแผนดําเนินงานดานความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชน
3. กระตุนและสงเสริมใหบคุ ลากรสรางความสัมพันธอนั ดีกับชุมชน
4. จัดใหมีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องและทั่วถึง
5. จัดใหมีการเยี่ยมเยือนชุมชนเพื่อรับฟงความคิดเห็น
6. รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมตาง ๆ
7. จัดใหมีการบริการแกชุมชน ชวยเหลือในดานตาง ๆ
8. เลือกบุคคลในชุมชนและแตงตั้งเปนกรรมการโรงเรียน
9. ใชประโยชนจากทรัพยากรในทองถิ่น
กฤษณะ สุมาลยโรจน (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครปฐม พบวา
1. คุณลักษณะดานคุณธรรมและจริยธรรม
2. ดานภาวะผูนํา
3. ดานบริหารจัดการ
4. ดานวิชาการ
เฉลิ ม วิ ท ย ฉิ ม ตระกู ล (2550) กล า วว า สมรรถนะของผู บ ริ ห ารกิ จ การนั ก ศึ ก ษา
ประกอบดวย 6 สมรรถนะหลัก ไดแก
1. มีทักษะในการทํางานเปนทีม
2. มีความคลองตัวกระฉับกระเฉงกระตือรือรน
3. มีความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
4. มีการบริหารจัดการที่สรางปจจัยเอื้อตอการพัฒนานักศึกษา
5. เปนผูใหความสนใจในการสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากร และ
6. มีความยืดหยุนและปรับตัวไดดี
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ฐณิกานต เตงตระกูล (2551 : บทคัดยอ) การพัฒนาตัวบงชี้สมรรถนะดานการบริหาร
วิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีสมรรถนะจํานวน 14 สมรรถนะ ไดแก
1. การมีจริยธรรม
2. การมุงผลสัมฤทธิ์
3. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
4. การบริหารจัดการเรียนรู
5. การพัฒนาตนเอง
6. การสงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู
7. การมีภาวะผูนํา
8. การสื่อกสารและจูงใจ
9. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
10. การทํางานเปนทีม
11. การมีวิสัยทัศน
12. การนิเทศและการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา
13. การบริการที่ดี
14. การวิเคราะหและการสังเคราะห
จากการศึ ก ษาสมรรถนะของผู บ ริ ห ารข า งต น ซึ่ ง สามารถนํ า สมรรถนะดั ง กล า ว
สังเคราะหเปนสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน โดยรวมแนวทางการดําเนินงาน
ของวิทยาลัยชุมชน ภารกิจและหนาที่ของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน และงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยจะ
กลาวถึงในตอนตอไป
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ตอนที่ 2 วิทยาลัยชุมชน
2.1 ประวัติความเปนมาของวิทยาลัยชุมชนในตางประเทศ
วิทยาลัยชุมชน (Community College) คือ สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสูง
กวาระดับชั้นมัธยมศึกษา แตไมถึงระดับปริญญาตรี วิทยาลัยชุมชนในปจจุบันจะมีความแตกตางไป
จากสถานศึกษาอื่น ๆ เชนวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยพยาบาล โดยที่วิทยาลัยชุมชนจะมีแผนการเรียน
การสอนตาง ๆ มากมาย เพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนหรือทองถิ่นนั้น ๆ ซึ่งสามารถกลาว
ไดวาวิทยาลัยชุมชนจัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะจัดการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคมอยางแทจริง อนึ่งแผนการ
เรียนการสอนตางๆที่เปดสอนในวิทยาลัยชุมชนจึงตองคํานึงถึงประโยชนและความตองการของ
ทองถิ่นหรือภูมิภาคที่วิทยาลัยตั้งอยู ความสอดคลองของวิชาตาง ๆ กับบริบทสิ่งแวดลอม เชน ตั้งอยู
บริเวณโรงงานก็ตองมีแผนการเรียนการสอนที่เกี่ยวของกับงานอุตสาหกรรม เปนตน
ความจําเปนในการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนมีสาเหตุ 2 ประการ คือ แนวคิดเรื่องการจัดตั้ง
Junior College ซึ่งตอมาสวนใหญเปลี่ยนมาเปนวิทยาลัยชุมชน(Community College) สาเหตุ
ประการแรกไดแกความตองการของมหาวิทยาลัยสวนใหญ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เชน
มหาวิทยาลัยชิคาโก (Chicago University) มหาวิทยาลัยมิชิแกน (Michigan State University)
มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย (California State University) เปนตน ตางมีเนื้อหาวิชาระดับสูงและรับ
เฉพาะนักเรียนที่ไดรับการเตรียมตัวทางดานความรูพื้นฐานที่ดีมากแลวเทานั้น เพราะมหาวิทยาลัย
ในความเห็นของผูบริหารวิทยาลัยเปนสถาบันที่มุงความเปนเลิศทางวิชาการซึ่งเนนหนักทางดาน
การวิจัยและเผยแพรความรูระดับสูง แตความเปนจริงแลวนักศึกษาที่เขามหาวิทยาลัยสวนใหญยัง
ไมมีความพรอมพอที่จะเรียนและรับประโยชนจากมหาวิทยาลัยไดอยางสมบูรณ มหาวิทยาลัยตอง
สิ้นเปลืองเวลาและงบประมาณในการสอนวิชาพื้นฐาน เพื่อปรับความรูใหแกนักเรียนเหลานี้โดยไม
จําเปน จึงทําใหมหาวิทยาลัยไมสามารถทุมเทเพื่อการคนควาวิทยาการชั้นสูงไดอยางเต็มที่ ดังนั้น
การศึ ก ษาประเภทนี้ จึ งมี แ นวคิ ด ที่ว า มหาวิ ทยาลั ย ควรสอนเฉพาะป 3 และ ป 4 ของหลั ก สู ต ร
มหาวิ ท ยาลั ย เท า นั้ น ส ว นการเรี ย นการสอนในชั้ น ป ที่ 1 และชั้ น ป ที่ 2 อาจมอบให โรงเรี ย น
มัธยมศึกษาหรือสถาบันอื่น ๆ รับผิดชอบแทน แมความคิดนี้จะไดรับความสนใจอยางมากแตก็
เปนไปไดยากในทางปฏิบัติ มหาวิทยาลัยสวนใหญยังคงสอนหลักสูตรปที่ 1 และปที่ 2 เชนเดิม ดัง
จะเห็นไดจาก University of Chicago ซึ่งแบงความรับผิดชอบการศึกษาระดับปริญญาตรีออกเปน
2 สวน โดยมีการกําหนดดังนี้
1. การเรียนการสอนในชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 2 เรียกชื่อเฉพาะวา จูเนียรคอลเลท (Junior
College) ซึ่งเปนการสอนวิชาพื่นฐานทัว่ ไป.
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2. การเรี ย นการสอนในชั้น ปที่ 3 และชั้น ปที่ 4 เรีย กชื่ อ เฉพาะวา ซี เ นี ย ร คอลเลท
(Senior College) จะเนนวิทยาการชั้นสูง วิชาเฉพาะตลอดจนการวิจัยเพื่อแสวงหาขอคนพบใหม ๆ
ตาง ๆ สาเหตุประการที่สอง ไดแก การตื่นตัวของประชาชนที่จะมีโอกาสไดรับการศึกษาอบรมใน
ระดับอุดมศึกษามากขึ้น เพราะการศึกษาภาคบังคับของหลาย ๆ รัฐไดขยายถึง 12 ป เมื่อระดับความ
เปนอยูของประชาชนดีขึ้น ความตองการที่จะไดรับการศึกษาใหสูงขึ้นก็เพิ่มขึ้นตามไปดวยแต
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่มีอยูขณะนั้นคอนขางนนอยและมักตั้งอยูในเมืองซึ่ง หางไกลไมสะดวก
แกผูที่อยูในทองที่ไกลออกไป เพื่อแกปญหานี้ โรงเรียนมัธยมศึกษาหลาย ๆ แหงจึงเปดสอนชั้น
13 -14 (Grades 13 – 14) เพิ่มเติมใหแกผูที่สนใจโดยยึดเนื้อหา 2 ปแรกของมหาวิทยาลัยตาง ๆ เปน
แกนและเพิ่มการสอนวิชาชีพที่จะเปนประโยชนแกคนในทองถิ่น ซึ่งเปนแนวคิดที่ไดรับความนิยม
เปนอยางมากและขยายไปอยางรวดเร็วเพราะสะดวกรวมทั้งไมสิ้นเปลืองในการจะขยายชั้นเรียนให
สูงขึ้นในระดับมัธยมศึกษาในทองถิ่นของตน จากการเริ่มตนดังกลาว จึงทําใหหลาย ๆ โรงเรียนตอง
ยุบการเรียนการสอนในชั้นมัธยมศึกษา และยายมาเปดสอน จูเนียร (Junior College) แทน เปดสอน
เฉพาะ 2 ปแรก และใชชื่อ Junior college แทนจึงทําใหเกิด Junior college แผกระจายไปทั่วประเทศ
ทั้ง ที่เปนของเอกชนและของรัฐ
ปรัชญาและจุดมุงหมายของวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนจัดตั้งขึ้นเพื่อพยายามที่จะ
พัฒนานักศึกษาเปนรายบุคคล โดยที่ชุมชน มีความเชื่อวา บุคคลในทองถิ่นเปนทรัพยากรที่มีคุณคา
มากที่ สุ ด ในการพั ฒ นาชุ ม ชน ฉะนั้ น แต ล ะคนจึ ง มี โ อกาสที่ จ ะได รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพและ
ความสามารถในการประกอบอาชี พ ของตนอย า งเต็ ม ที่ เพื่อ ว า จะไดส ง เสริ มให ชุ ม ชนมีค วาม
เจริญกาวหนารวมทั้งความเจริญกาวหนาของประเทศชาติดวย
ปรัชญาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนวิทยาลัยชุมชนมีปรัชญาการจัดการศึกษา
แตกตางไปจากสถาบันการศึกษาขอสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ โดยที่ปรัชญาของวิทยาลัยชุมชนมีดงั นี้
1. นโยบาย “การเปดประตู” ในการรับนักศึกษา
2. มีหลักสูตรหลากหลายและเนนการสอนมากกวาการวิจัย
3. คาใชจายต่ําในการเรียนและมีความสะดวกแกผูเรียนเปนอยางยิ่ง
4. ยึดความตองการของชุมชนเปนหลักและยึดความยืดหยุนและความคลองตัวในการ
ดําเนินงานซึ่งปรัชญาของวิทยาลัยชุมชนดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้
1. นโยบายเปดประตูในการรับนักศึกษา
วิทยาลัยชุมไมมีกฎเกณฑหรือระเบียบขอบังคับในการรับนักศึกษาทั้งผูอยูในวัยเรียน
และผูใหญเขาเรียน ไมวาบุคคลผูนั้นจะเคยประสบความลมเหลวในการเรียนหรือมีอายุ อาชีพ
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รายได และจุดหมายในการเรียนที่แตกตางไปจากคนอื่นๆรวมไปถึงภูมิลําเนาของบุคคลผูนั้นดวย
กลาวคือ ทุกคนสามารถเขาศึกษาในวิทยาลัยชุมชนไดตามความตองการของตนเอง
จากการที่วิทยาลัยชุมชนมีนโยบายเปดประตูในการรับนักศึกษาที่มีพื้นฐาน ความรู
ความสนใจ ความตองการ อาชีพ เปนตน ที่อาจแตกตางจากคนอื่น และนักศึกษาสวนใหญตองการ
ความชวยเหลือเปนพิเศษในการปรับตัวและการเรียน วิทยาลัยชุมชนจึงถือเปนหนาที่ที่จะตองจัด
แผนการสอนซ อ มเสริ ม เพื่ อ ช ว ยนั ก ศึ ก ษาที่ มี ป ญ หาทางด า นการเรี ย นและมี พื้ น ฐานไม ดี พ อ
นอกจากนี้วิทยาลัยชุมชนยังเนนหลักในการใหบริการแนะแนว ใหคําปรึกษาในเรื่องทั่ว ๆ ไป การ
เลือกอาชีพและบริการอื่น ๆ ที่จําเปนในอันที่จะชวยใหนักศึกษาตั้งจุดมุงหมายในการเรียนและการ
เลือกอาชีพเพื่อจะไดประสบความสําเร็จในการศึกษาตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว
2. มีหลักสูตรกวางขวางและเนนการสอนมากกวาการวิจัย
เพื่อตอบสนองความตองการและความสนใจที่มีความแตกตางกันเปนอยางมากของ
นักศึกษาและของชุมชนที่วทิ ยาลัยตั้งอยู วิทยาลัยชุมชนจึงจําเปนตองจัดหลักสูตรและแผนการเรียน
การสอนตาง ๆ อยางกวางขวางกวาสถาบันอุดมศึกษาแบบดั้งเดิม
หลักสูตรที่จัดสอนในวิทยาลัยชุมชนโดยทั่วไปอาจแยกไดเปน 4 ประเภท คือ
1. หลักสูตรอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับเทคนิค
เปนหลักสูตรการสอนสําหรับการเตรียมนักศึกษาเพื่องานอาชีพระดับเทคนิค โดยมีหลักสูตร 2
ป มีจุ ดมุงหมายที่จะฝกอบรมใหนั กศึกษามีความรูความสามารถและทั กษะเพียงพอตอการเขา
ทํางานเปนครั้งแรกในงานธุรกิจ อุตสาหกรรม งานของรัฐ หรืองานสาขาเกษตรกรรม ขณะเดียวกัน
วิทยาลั ย ก็ จั ด สอนวิ ช าชี พ ต าง ๆ เพื่อ เพิ่ม พูน ความรูแ ละทัก ษะให แ กผูที่ ทํ า งานอยู แ ล ว หรื อผู ที่
ตองการเตรียมตัวเปลี่ยนงานอาชีพใหม วิชาเหลานี้มักสอนในตอนเย็นหลังจากเวลาทํางานในแตละ
วัน
2. หลักสูตรการศึกษาเพื่อไปตอในมหาวิทยาลัย
หลักสูตรนี้เปนการเรียนการสอนวิชาสามัญ (Liberal Arts) ซึ่งคลายคลึงกับหลักสูตรสองปแรก
ของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ผูที่จบหลักสูตรนีจ้ ะสามารถถายโอนผลการเรียนไปเรียนตอเมื่อเขาเรียนใน
ปที่ 3 ของมหาวิทยาลัยทัว่ ๆ ไป เพื่อรับปริญญาตรีในสาขาตาง ๆ ที่ตนเองศึกษา
3. หลักสูตรการศึกษาผูใหญและการสอนซอมเสริมในระดับมัธยมศึกษา
สําหรับผูใหญที่ไมสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา วิทยาลัยจะจัด
หลักสูตรการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาให โดยใชวิธีการและสื่อการสอนที่
เหมาะสมกับความตองการและเจตคติของผูใหญกลุมนี้เพื่อใหสามารถสําเร็จการศึกษาระดับมัธยม
ได หลักสูตรการสอนซอมเสริมจะชวยใหผูใหญที่ตองการศึกษาเพื่อรับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
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แลว ยังชวยสอนซอมเสริมใหแกนกั ศึกษาในหลักสูตรอื่น ๆ ที่มีปญหาในเรื่องการอานการเขียน
หรือคณิตศาสตรเบื้องตนอีกดวย
4. หลักสูตรการศึกษาทั่วไปที่ไมเนนอาชีพ
วิทยาลัยชุมชนมีหลักสูตรการศึกษาทั่วไปในตอนเย็นเพือ่ ชวยใหสมาชิกของชุมชนไดมี
โอกาสเรียนรูส ิ่งใหม ๆ ที่ตนสนใจหรือปรับปรุงความรูและทักษะทางดานตาง ๆ ที่เปนประโยชน
ตอการดํารงชีวิตโดยไมมุงหวังประกาศนียบัตรหรือวุฒิบตั ร หลักสูตรเหลานี้ประกอบดวยการสอน
รายวิชาสั้น ๆ การอบรมปฏิบัติการ การประชุมสัมมนาที่เปดสอนมีตงั้ แตการปลูกไม ภาษา การทํา
สวนครัว กฎหมายสําหรับประชาชน เปนตน
จากการดําเนินนโยบายเปดประตูในการรับนักศึกษาและจัดหลักสูตรอยางกวางนี้
วิทยาลัยชุมชนไดพัฒนาสภาพแวดลอมทางการศึกษาและบรรยากาศของการเรียนรูตา งออกไปจาก
วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยแบบดั้งเดิม โดยที่อาจารยผูสอนของวิทยาลัยชุมชนจะอุทิศเวลาใหแกการ
สอนอยางจริงจังโดยมีสวนเกี่ยวของกับการวิจัยนอยที่สดุ นอกจากการวิจัยที่มีขอบขายสําหรับการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนเทานั้น ในขณะที่อาจารยมหาวิทยาลัยทั่วไปจะใหความสําคัญและมุงทํา
การวิจยั มากกวาการสอน เปนตน นอกจากนี้จะเห็นไดจากอาจารยผูสอนในหลักสูตรอาชีวศึกษา
จะตองมีประสบการณในการทํางานจริงในอาชีพที่ตนสอนนอกเหนือจากคุณสมบัติดา นอื่นดวย
ตามปกติชั้นเรียนของวิทยาลัยชุมชนจะมีจํานวนนักศึกษานอยกวาชั้นเรียนในมหาวิทยาลัยทั่วไป ซึ่ง
ทําใหผูสอนสามารถใหความสนใจและมีความใกล็ชิดกับนักเรียนแตละคนไดมากขึน้ จากการที่
วิทยาลัยชุมชนมีหลักสูตรกวางขวาง มีชนั้ เรียนที่เล็กกวา และการสอนมุงชวยนักเรียนเปนสวนตัว
แตละคนโดยเฉพาะ ทําใหนักศึกษาแตละคนมีโอกาสไดรับความสําเร็จทางการศึกษามากขึ้นไมวา
จะมีพนื้ ฐานเชนไรก็ตาม ขอสังเกตประการหนึ่งจะพบวา นักศึกษาที่พบวาตนเองไมถนัดหรือไม
ชอบวิชาสามัญอาจเปลี่ยนไปเรียนหลักสูตรทางอาชีวศึกษาไดโดยสะดวก
ซึ่งบุคคลเหลานี้หาก
ไมไดรับโอกาสจากวิทยาลัยชุมชนอาจเปนบุคคลที่ไมมีความรูและทักษาะที่จะเปนประโยชนแก
ตนเองและสังคมได
3. คาใชจายต่ําในการเรียนและมีความสะดวกแกผูเรียน
วิทยาลัยชุมชนยึดถือหลักการวา คนทุกคนที่สามารถไดรับประโยชนจากการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาจะตองมีสิทธิเสมอภาคในการรับการศึกษาในระดับนี้ แตนโยบายการเปดประตู
เพียงอยางเดียวไมเปนการเพียงพอการศึกษาในวิทยาลัยชุมชนแลวจะตองเสียคาใชจายนอยที่สุด ใน
บางมลรัฐวิทยาลัยชุมชนไมเก็บคาเลาเรียนจากนักศึกษา แตบางวิทยาลัยชุมชนที่เก็บคาเลาเรียนก็จะ
เก็บต่ํากวาราคาเลาเรียนในมหาวิทยาลัยแบบดั้งเดิมอื่น ๆ นอกจากนี้รัฐบาลกลางและรัฐบาลของมล
รัฐตาง ๆ ยังใหความชวยเหลือดานการเงินสําหรับคาเลาเรียนและคาใชจายอื่น ๆ แกนักศึกษาที่ขาด
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แคลนอีกดวย สิ่งดึงดูดใจที่สําคัญอีกอยางหนึ่งที่ทําใหวิทยาลัยชุมชนเปนที่นิยมของคนทั่วไป คือ
ความสะดวก ในมลรั ฐ ที่ มี ก ารพั ฒ นาระบบของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนอย า งกว า งขวาง เช น ในมลรั ฐ
วอชิงตันจะมีวิทยาลัยชุมชนหนึ่งแหงภายในรัศมี 40 ไมล ของจํานวน 98% ของประชากรของรัฐไม
จะอยูที่ใดก็ตาม บอยครั้งที่วิทยาลัยชุมชนจะจัดหลักสูตรการศึกษาตามชุมชนรอบนอกที่ไมสะดวก
ตอการที่นักศึกษาจะเดินทางไปยังสถานที่ตั้งของวิทยาลัย สิ่งเหลานี้ชวยลดคาใชจายของนักศึกษา
ในการเขาเรียนในวิทยาลัยชุมชน เพราะนักศึกษาสวนมากอยูกับบานของตนเอง เปนการประหยัด
คาใชจาย คาที่พักหรือหอพักนักศึกษาเปนจํานวนมากสามารถทํางานไปดวยและเรียนไปดวยใน
ขณะเดียวกัน
4. ยึดความตองการของชุมชนเปนหลักและมีความยืดหยุนและคลองตัวในการดําเนินงาน เนื่องจาก
วิทยาลัยชุมชนมุงที่จะใหบริการแกชุมชนที่อยูบริเวณใกลเคียงเปนหลักจึงจัดหลักสูตรการศึกษาตาง
ๆ เพื่อสนองความตองการทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาของชุมชนเปนเกณฑเมื่อความ
ตองการหรือสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนเปลี่ยนไป หลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนก็ตอง
ปรั บ ปรุง เปลี่ย นแปลงให มีความทัน สมัย ดว ย ดั้งนั้ น การดํา เนิน งานของวิ ท ยาลั ย ชุม ชนจึ งตอ ง
คลองตัวและมีความยืดหยุนพรอมที่ที่จะปรับตัวใหทันตอความเปลี่ยนแปลงของชุมชนซึ่งเกิดขึ้น
ตลอดเวลา
จากปรั ช ญาและจุ ด มุ ง หมายของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนดั ง กล า ว จะเห็ น ว า วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน
พยายามตอบสนองความตองการทางดานการศึกษาของทุกคนไดโดยปราศจากการกีดกันกันทาง
การศึกษา รวมทั้งมีจุดมุงหมายที่เดนชัดในการที่จะพัฒนาบริบทสังคมที่วิทยาลัยและชุมชนนั้น
ตั้งอยูรวมทั้งเปนการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติตอไป
พัฒนาการของวิทยาลัยชุมชนในตางประเทศ
วิทยาลัยชุมชนในประเทศสหรัฐอเมริกา
วิทยาลัยชุมชนเปนแนวทางการจัดการศึกษาซึ่งเริ่มตนในสหรัฐอเมริกา และแพรหลาย
ไปในหลายประเทศ ซึ่งนิคม จารุมณี (2537 : 1) ไดกลาววา วิทยาลัยชุมชน (Community College)
รูปแบบนี้กอตั้งในสหรัฐอเมริกา มีอายุเกือบครบรอบ 100 ปแลว วิทยาลัยชุมชนเปนสถาบัน
การศึ กษาหลัก สูตร 2 ป ทั้งที่เ ปนของรัฐบาลและเอกชน มีอํ านาจในการใหประกาศนี ยบัตร
วิชาการและวิชาชีพ แกนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัย
แนวคิดในการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเกิดขึ้นในชวงการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 20
เมื่อคณาจารยในมหาวิทยาลัยตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งคือ อธิการบดี วิลเลี่ยม ฮารเปอร (William
R. Harper) แหงมหาวิทยาลัยชิคาโก ไดพิจารณาเห็นวาพื้นฐานทางวิชาการที่ออนมากของนักศึกษา
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ที่สมัครเขาเรียนในคณะตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยในแตละป ฮาเปอร (Harper) และผูนําทางการศึกษา
ของสหรัฐอเมริกาอีกหลายทาน จึงไดริเริ่มจัดตั้งสถาบันการศึกษา ที่เรียกวา “Junior College” ขึ้น
โดยแยกออกไปจากมหาวิทยาลัย ทํา หนาที่ สอนนัก ศึก ษาชั้น ปที่ 1 และปที่ 2 ก อนที่ จ ะเขา สู
โปรแกรมวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชั้นปมี่ 3 และปที่ 4 ของมหาวิทยาลัยตอไป
ในชวงป ค.ศ. 1901 สถาบันการศึกษาระดับ Junior College ก็ไดทําหนาที่ตามที่ ฮารเปอร
(Harper) และคณะไดวางแผนไวใหเปนอยางดีและกระจายไปทั่วภูมิภาคของสหรัฐอเมริกาในป
ค.ศ. 1907 รัฐแคลิเฟอรเนียซึ่งเปนรัฐแรกที่ไดออกกฎหมายใหโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
สามารถเปดสอนในระดับหลังมัธยมศึกษา 2 ปแรก ของหลักสูตรปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยใน
กฎหมายฉบับเดียวกันนี้ รัฐแคลิฟอรเนียก็ไดอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 2 ปหลัง
มัธยมศึกษาใน Junior College ทั่วทั้งรัฐ ซึ่งตอมาก็ไดกลายเปนตนแบบใหแกรัฐตาง ๆ ทั่วทั้ง
สหรัฐอเมริกา
ในชวงป ค.ศ. 1940 เปนตนมา ไดเกิดกระแสระหวางความตองการ การศึกษาระดับ
อุดมศึกษาทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาและประชาชนชาวอเมริกันถือวาการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนสิทธิ
ของประชาชนทุกคน มิใชเปนเพียงแค “เกียรติ” เฉพาะตัวของบุคคลเทานั้น ดังนั้นในป ค.ศ. 1944
รัฐสภาสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายสําคัญคือ กฎหมายสิทธิทหารปลดประจําการ (G.I. Bill of
Rights) ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ ไดกําหนดงบประมาณพิเศษใหแกอดีตทหารปลดประจําการทุกคน
สําหรับการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาทุกชนิด ทุกประเภท ในสหรัฐอเมริกา กฎหมายสิทธิทหาร
ปลดประจําการ (G.I. Bill of Rights) ถือเปนกฎหมายสําคัญของสหรัฐอเมริกาที่ชวยเปดประตู
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาสําหรับประชาชนทั่ว ๆ ไปซึ่งในอดีตพวกเขาเหลานั้นไม
อาจมีโอกาสไดสัมผัส เพราะอุปสรรคทางสังคมและเศรษฐกิจคอยขวางกั้น 3 ปตอมา หลังการ
ประกาศใชกฎหมายสิทธิทหารปลดประจําการ (G.I. Bill of Rights) คือป ค.ศ. 1947
คณะกรรมการการศึกษาเพื่อประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกัน (The Truman Commission on
Higher Education for American Democracy) ซึ่งมี ดร. จอรจ เอฟ ซุค (George F. Zook) เปน
ประธาน ไดประกาศเปลี่ยนแปลงให Junior College เปนวิทยาลัยชุมชน(Community College)
ทํา หนาที่ เ ปนสถาบันอุ ด มศึกษาที่ชว ยพั ฒนาเศรษฐกิจ และจัด การศึก ษาตอเนื่ องแกชุ มชน จัด
การศึกษาใหแกนักศึกษาตามระบบปกติ (Traditional Students) และนักศึกษานอกระบบปกติ (Non
Traditional Students) การศึกษาในวิทยาลัยชุมชนยังมุงเนนไปสูการเตรียมตัวนักศึกษา เพื่อการ
เรียนตอในระดับป 3 - 4 ของมหาวิทยาลัยและสรางความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง การจัดการ
เรียนการสอนของวิทยาลัยจัดในระดับอุดมศึกษา 2 ปตนที่มีมาตรฐาน
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นับ แต ป ค.ศ. 1900 เปนตน มา วิท ยาลัย ชุมชนไดขยายตัวออกไปอยางรวดเร็ ว ทั่ว
สหรัฐอเมริกา ภารกิจในการใหการศึกษาวิชาการและวิชาชีพเทคนิคใหม ๆ และการจัดการศึกษาใน
รูปการเรียนรูตลอดชีวิต (Life - Long Learning) เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการสอน 2 ปตน
สําหรับหลักสูตรมหาวิทยาลัย ปจจุบันในสหรัฐอเมริกามีวิทยาลัยชุมชนทั้งที่เปนของรัฐและเอกชน
ประมาณ 1,500 แหง มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในโปรแกรม 2 ปตนของหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ประมาณ 6 ลานคนและอีก 5 ลานคน ลงทะเบียนเรียนในสาขาอาชีพตาง ๆ
การจัดการศึกษาในรูปแบบ วิทยาลัยชุมชน เปนแนวความคิดในการจัดการศึกษาเพื่อ
การเรียนรูตลอดชีวิต นอกเหนือจากการสอน 2 ปตน ของมหาวิทยาลัย แนวคิดในการศึกษาแบบนี้
ไดแพรหลายไปในประเทศอื่น เชน แคนาดา อังกฤษ อิสราเอล ญี่ปุน (สํานักนโยบายและแผนการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2537 : 4)
วิทยาลัยชุมชนนั้นเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา จากนั้นไดกระจายแนวคิดนี้ไปยัง
ประเทศตาง ๆ มากมาย ทั้งในยุโรปและเอเชีย แนวความคิดการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนนั้นเกิดขึ้นใน
ศตวรรษที่ 19 และมีความเดนชัดในการจัดการมากที่สุดในตอนศตวรรษที่ 20 โดยในขณะนั้น
สหรัฐอเมริกาเองจัดการศึกษาในระบบ (Formal Schooling) เปนระดับชั้นประถมศึกษา 8 ป ชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน 3 ป และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ป และในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยจัดสอนในระดับปริญญาตรีและระยะเวลาเรียนตามหลักสูตร 4 ป สวนการศึกษา
ในระดับสูงกวาปริญญาตรียังถือวามีนอย ผูที่มีฐานะดีหรือผูที่มีความสามารถทางการเรียนดีเทานั้น
ถึงจะไดรับการศึกษาในสมัยนั้น
พัฒนาการของวิทยาลัยชุมชนสามารถแบงออกได ดังนี้
พัฒนาการชวงแรก ชวงแรกในการกอใหเกิดแนวคิดเมือ่ กลางศตวรรษที่ 19 โดยมีผูนํา
ทางดานการศึกษา 3 คน คือ
1. Henry Gapple อธิการบดีมหาวิทยาลัยมิชิแกน (Michigan State University)
2. William Forewell อธิการบดีมหาวิทยาลัยมินิโซตา (Minnisota University)
3. William Harper อธิการบดีมหาวิทยาลัยชิคาโก (Chicago University)
ซึ่งบุคคลทั้ง 3 ไดรับอิทธิพลจากประเทศเยอรมัน ที่ตองการใหมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน
โดยเนนความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Specialization) โดยที่ในสมัยนั้นประเทศเยอรมันไดพัฒนา
การศึกษาทางดานอาชีพพื้นฐาน (Barufsschulen) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งมีการจัดตั้งสถาบัน
เชี่ยวชาญเฉพาะทางชั้นสูง (Fuchochschulen) William Harper ไดพยายามกระตุนใหมีการจัด
สถาบันการเรียนที่มีลักษณะการเรียนเตรียมเขา “Academic College” แตไมประสบผลสําเร็จ เพราะ
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ประธานของสถาบั น การศึ ก ษาท อ งถิ่ น ต อ งการให โ รงเรี ย นเป ด สอนเกรด 13 – 14 แทน Low
Division ที่อยูในมหาวิทยาลัยดังนั้นในสมัยแรก “Junior College” จึงมีฐานะเทียบเทา Low Division
ในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีหลักสูตร 2 ป หรืออาจเรียกอีกอยางหนึ่งวา “Two years College” โดยหมายถึง
วิทยาลัยที่ขยายหลักสูตรตอจากระดับมัธยมอีก 2 ป “Junior College” ที่เปนของรัฐบาลเกิดขึ้นแหง
แรกในป ค.ศ. 1902 ที่ Juliet ในมลรัฐอิลินอยส (Illinois State) ซึ่งไดรับอิทธิพลทางความคิดของ
Harper ปรัชญาสําคัญคือ ให “Junior College” สอนวิชาศิลปะศาสตร (Liberal Arts) 2 ป เพื่อศึกษา
ตอในมหาวิทยาลัยสวนการเรียนในมหาวิทยาลัย เพื่อความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Specialization)
พัฒนาการชวงที่สอง ในป ค.ศ. 1945 ซึ่งเปนระยะหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีแรง
กระตุนและผลักดันใหการศึกษาระดับอุดมศึกษาตอบสนองความตองการและแกปญหาของคนจน
สวนใหญ เนื่องจากระยะนั้นเกิดปญหาทางดานเศรษฐกิจ ซึ่งเปนผลกระทบมาจากสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 ความจําเปนที่ตองการมีการฝกอบรม (training) และการฝกอบรมซ้ํา (retraining) ของบุคคลจึง
มีมาก ซึ่งประกอบกับเปนระยะเด็กเกิดมาก (baby boom) ทําใหความตองการที่จะศึกษาเพื่อพัฒนา
วิชาชีพมากขึ้น ดวยเหตุผลแนวความคิดในการขยายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ใหทุก
คนไดรับการศึกษามากที่สุดตามความสามารถของแตละบุคคล มหาวิทยาลัยจึงตองตระหนักวาทํา
อยางไรมหาวิทยาลัยจึงจะตอบสนองความตองการของสังคมในลักษณะนี้ได จึงเกิดแนวคิดการจัด
การศึกษาแบบ “วิทยาลัยปวงชน” (College for All) ซึ่งเปนพื้นฐานที่สําคัญของวิทยาลัยชุมชนใน
เวลาตอมา เนื่องจากตองการใหความเปนธรรมทางดานการศึกษา และตอบสนองความตองการของ
บุค คลที่ เ ป ด โอกาสให ทุ ก คนได เ รีย น จึ งจํ า เป น ต อ งกระจายตั ว ให เ ป น การศึ ก ษาราคาถู ก ไม
จําเปนตองใหผูเรียนตองเดินทางไปไกลจึงเกิดแนวคิดใหม “Opened-Door College” ยึดถือ Opened
–Admission Policy คือนโยบายที่จะใหทุกคนไดศึกษาตามที่ตนตองการ เพื่อเชื่อมตอกับ
แนวความคิดที่จะจัดการศึกษาเพื่อชุมชน (Community Education) โดยที่การศึกษาในลักษณะนีจ้ ะมี
ประโยชนแทจริง ตองตอบสนองความตองการของทองถิ่นเพื่อผลิตคนไปตอบสนองความตองการ
ของชุมชน การจัดการศึกษาในลักษณะนี้จึงกลายมาเปนวิทยาลัยชุมชน (Community College)
วัตถุประสงคของวิทยาลัยชุมชน
เพื่อใหบรรลุผลตามปรัชญาดังกลาววิทยาลัยชุมชนจึงมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1. เพื่อเปนการสงเสริมการศึกษาหลังระดับมัธยมศึกษาในดานตางๆที่จะเปนและ
เห็นสมควร
2. เพื่อใหมีหลักสูตรทางดานวิชาชีพหลายหลายมากขึ้นและกิจกรรมในดานตาง ซึง่ มี
ความสอดคลองกับความตองการความสนใจ ความถนัด และความสามารถของนักศึกษา
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3. เพื่อใหชุมชนไดเขามามีบทบาทเกี่ยวกับการจัดการศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เนื้อหาของหลักสูตรทางดานวัฒนธรรมและทางเทคนิค จึงมุงสงเสริมเอกัตบุคคลใหเจริญงอกงาม
ทั้งทางสวนตัวและประสบการณในการประกอบอาชีพในอนาคต
4. เพื่อสงเสริมใหบุคคลคิดและกระทําอยางเสรี อันเปนแนวทางไปสูสมั ฤทธิ์ผลใน
ระดับสูง และมีความคิดสรางสรรคเพื่ออนาคตตอไป
5. เพื่อจัดประสบการณทางดานวิชาชีพพืน้ ฐานแกนกั ศึกษาเพื่อเปนกระบวนการหนึ่ง
ในการศึกษาความรูระดับสูงตอไป (Barnett, R., 1994 : 8)
จะเห็นไดวา วัตถุประสงคของวิทยาลัยชุมชนนั้นจะมุงเนนการใหบทบาทของชุมชนตอ
การมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาของรัฐโดยการเอื้อหรือสนับสนุนดานสถานประกอบการที่มี
ในชุมชนและเปนการจัดการศึกษาใหเปนไปตามความตองการและความกาวหนาของชุมชน
ลักษณะของวิทยาลัยชุมชน
1. ยึดถือปรัชญาในการบริหารงานในลักษณะกระจายอํานาจซึ่งสนองตอบตอการจัด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา (Decentralization of Higher Education) และเปนโอกาสใหคนทุกเพศ
ทุกวัยไดมีโอกาสเขารับการศึกษาหรือที่เรียกวา Opened – Door ซึ่งบางครั้งมีคนเรียกวิทยาลัยชุมชน
วา “Opened - Door College”
2. มีลักษณะการจัดการในลักษณะศูนยรวมของชุมชน (Community Center) คือ ชุมชน
เปนศูนยกลางในการจัดหลักสูตรที่จะใหบริการตามความตองการของชุมชน และการมีสวนรวม
(Participation) ของชุมชน
3. การสอนของวิทยาลัยชุมชนมีลักษณะกวางครอบคลุม (Comprehensive) และ
ตอบสนองความตองการของชุมชนไดอยางกวางเพราะเปนหลัก สูตรหลากหลายลักษณะ เชน
หลักสูตรตอเนื่อง (Transfer Program) หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อผูใหญ (Adult Program) และ
หลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตรทางดานวิชาชีพ (Terminal Program) เปนตน
4. ผูเรียนมีความสะดวก ไมตองเดินทางไกล และคาใชจายก็ไมสูงมากนัก (Low Cost)
5. ความยืดหยุนและความคลองตัว (Flexibility and Adaptability) เพราะเปนหลักสูตร
ระยะสั้น 2 ป เพื่อเปนการตอบสนองความตองการเปลี่ยนแปลงของสังคมไดทันเวลาซึ่งถาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยตองใชเวลานานกวา 2 ป
6. ยึดมั่นในปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต (Life-Long Education) ซึ่งทุกคนสามารถเขา
เรียนและสามารถเขาเรียนไดหลายครั้ง ขึ้นอยูกับความตองการของแตละบุคคล (วิจิตร ศรีสะอาน
2552 : 4 – 5)
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จากลักษณะทั้งหกประการนี้ จะเห็นไดวาวิทยาลัยชุมชนมีความแตกตางจากวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปตรงที่วิทยาลัยชุมชนไมเนนการสอนในทางทฤษฎี ไมเนนการวิจัย เพื่อ
การสร า งความรู ใ หม แต วิ ท ยาลั ย ชุม ชนเนน ที่ก ารสอนแบบทั่วไปและประกอบอาชีพ ได เน น
การศึกษาเพื่อแกปญหาชุมชน เนนการใหบริการในชุมชน เพื่ออัตลักษณของชุมชนเอง รวมทั้งเปด
โอกาสใหแกคนในชุมชนอยางกวางขวาง และสรางความรูสึกเปนเจาของใหแกชุมชนนั้น ๆ และ
อยางไรก็ตามสามารถกลาวไดวาลักษณะของวิทยาลัยชุมชนมีดังนี้
1. การใหการศึกษาทั่วไป (General Education) เปนการจัดหลักสูตรการเรียนใหสําหรับ
บุคคลทั่วไปทีความประสงคจะเรียน เพื่อหาความรูประเทืองปญญาหรือเพื่องานอดิเรก เชน การ
เรียนดานภาษาและวรรณคดี ทั้งภาษาของชาติและภาษาตางประเทศ ศิลปะและหัตถกรรม การรอง
การรํา การรองเพลงและฟงดนตรี ตลอดจนการยิงปน เปนตน
2. การใหการศึกษาเพื่ออาชีพ (Vocational Education) เปนการจัดหลักสูตรการเรียนที่
ใหความรูทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อใหมีทักษะเบื้องตนออกไปสูตลาดแรงงานระดับเทคนิค
เชี่ยนหรือกึ่งวิชาชีพชั้นสูง (Para=Professional) แลวแตความตองการของผูเรียน การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยมากจะรวมกับสถานประกอบการใหมีเวลาออกไปปฏิบัติงานของนักศึกษาดวย
เชน ตลอด 1 ภาคเรียน โดยหมุนเวียนผูเรียนออกไปอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
3. ให ก ารศึ ก ษาเพื่ อ เตรี ย มไปเรี ย นต อ วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ในสถาบั น หรื อ มหาวิ ท ยาลั ย
(Transfer Education) กอนที่จะเขาไปเรียนวิชาการชั้นสูงเฉพาะดานหรือเฉพาะสาขาในสถาบันหรือ
มหาวิทยาลัยนักศึกษาจะไดเรียนวิชาพื้นฐานที่จําเปนในดานวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร กอนที่จะ
เรียนเฉพาะสาขานั้น ๆ ทั้งจะไดเตรียมใจเพื่อเขาสูอาชีพวาเหมาะสมสอดคลองกับความถนัด ความ
สนใจและอุปนิสัยของตนเองจริง ๆ
4. การใหการศึกษาแนะแนว (Guidance Education) นักศึกษาอายุ 18 -19 ป บางคนยังมี
ความไมแนนอนในการเลือกอาชีพวาตนเองถนัดและเหมาะสมที่จะทําอาชีพอยางใดยังตองการ
ทดลองทําและตองการคําแนะนําจากผูปกครองหรือนักแนะแนวมืออาชีพ วิทยาลัยชุมชนจะจัด
สถานการณสิ่งแวดลอมและบรรยากาศใหนักศึกษารูจักตัวเองวา จะเขาสูตลาดแรงงานโดยเร็วหรือ
ตองการจะเขาสูอาชีพชั้นสูง ถาแมนมีปญหาในดานใด ๆ ก็ตามจะมีทางที่เรียนใหสําเร็จหรือเรียน
ใหสูงสุดตามศักยภาพของตนไดอยางไร
5. การใหการศึกษาซอมเสริม (Remedial Education) นักศึกษาบางคนมีความประสงค
จะเรียนหลักสูตรวิชาที่ตนสนใจและตองการแตพื้นฐานความรูเดิมยังไมเพียงพอไมถึงมาตรฐานขั้น
ต่ํา เพราะดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม เขาจะไมถูกทอดทิ้งใหไปแสวงหาความรูเองโดยไมมีการชวยเหลือ
เกื้อกูล วิทยาลัยชุมชนจะไมมีการสอบคัดเลือกแตจะสอบหาพื้นฐานความรูวาอยูในระดับใด ถายัง
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ขาดตกบกพร อ งไม ถึ ง มาตรฐานที่ กํ า หนด ก็ จ ะได รั บ การดู แ บเพิ่ ม เติ ม และซ อ มเสริ ม ให เ ป น
รายบุคคล โครงการ Remedial Education จุคูขนานไปกับ Guidance Education
6. การใหการศึกษาตอเนื่อง (Continuing Education) วิทยาการตาง ๆ มีความ
เจริ ญก า วหน า และเปลี่ย นแปลงอยูต ลอดเวลา บุ ค คลต อ งตามให ทั น ความรู แ ละสถานการณ ที่
เปลี่ยนแปลง บุคลากรจํานวนมากตองเปลี่ยนงานและเปลี่ยนตําแหนงหนาที่งาน ตองการความรู
ความเขาใจและทักษะใหม วิทยาลัยชุมชนเปนแหลงความรูเพื่อเตรียมตัวใหพรอมในการเปลี่ยนงาน
และเปลี่ยนตําแหนงหนาที่
7. การใหการศึกษาบริการชุมชน (Community Service Education) วิทยาลัยชุมชนของ
รั ฐ ดํ า เนิ น การด ว ยเงิ น ที่ ไ ด จ ากภาษี อ ากรของประชาชน ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย า งที่ เ ป น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน
ประชาชนเปนเจาของอยูดวย อาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช ประชาชนในชุมชนมีสิทธิและ
ความชอบธรรมที่จะไดรับประโยชนจากทรัพยนั้น ๆ ผูบริหารมีหนาที่โดยตรงตอประชาชนที่จะ
ชวยใหวิทยาลัยเปนสถานศึกษาที่สมบูรณ
หนาที่ของวิทยาลัยชุมชน
วิทยาลัยชุมชน (Community College) จริง ๆ แลวทําหนาที่คลายกับสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งหลายแตมีลักษณะเดนชัดคือ
ประการแรก ซึ่งเปนหนาที่หลักของวิทยาลัยชุมชน คือ การสรางคนดีใหกับสังคม หรือ
ชุมชนนั้น ๆ ซึ่งเปนหนาที่หลักของการศึกษา แตการสรางคนดีในระดับนั้นไมไดหมายถึงการสราง
สมองให คิ ด และให ทํ า ในเรื่อ งใดเรื่อ งหนึ่ง แตก ารศึก ษาเป น การจัด การและดํา เนิ น การให ค น
ตัดสินใจเลือกและยึดถือรวมทั้งเปนแนวปฏิบัติซึ่งอยูบนพื้นฐานของเหตุผลเพื่อสติปญญาของ
นักศึกษาเองในลักษณะที่สอดคลองกับบริบทของสังคมพรอมกันไป
ประการที่สอง คือ การผลิตคน (Man production) ใหกับวิทยาลัย ซึ่งเปนหนาที่ในการ
สงตอ (Transfer Function) คือการสอนวิชาพื้นฐานทั่วไป (Fundamental Courses) และพื้นฐาน
ทางดานวิชาชีพเพื่อที่นักศึกษาเหลานั้นจะไดนําไปใชตอในหมาวิทวิทยาลัยได
ประการที่สาม คือ การฝกอบรมทางวิชาชีพ (Professional Training) เปนหนาที่ของ
วิทยาลัยชุมชนซึ่งถือวาเปนหนาที่หลักโดยขอบเขตของงานอาชีพควรเปดโอกาสใหมีการฝกฝน
อยางจริงจัง
ประการที่สี่ คือ การสงเสริมความเสมอภาค ซึ่งหนาที่ของวิทยาลัยชุมชนในลักษณะที่
เปดโอกาสใหคนสามารถเขาเรียนไดในระดับสูงซึ่งเปนการเปดโอกาสใหแกคนทุกเพศ ทุกวัย และ
ทุกระดับความรู
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ประการที่หา คือ การศึกษาและแกปญหาใหชุมชน วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนจะทํา
หนาที่ไดเปนอยางดี ในการเขามามีสวนรวมในการแกปญหาของสังคมที่วิทยาลัยชุมชนนั้นตั้งอยู
(วิจิตร จันทรากูล 2521 : 19 – 20)
จะเห็นไดวาหนาที่วิทยาลัยชุมชนนั้นจะเนนความตองการของทองถิ่นและเปนการ
พัฒนาทั้งความรูทางดานวิชาการรวมทั้งวิชาชีพของผูเขาเรียนในชุมชน นอกจากนี้ยังเปนการเปด
โอกาสใหชุมชนไดเขามามีบทบาทในการเรียกรองที่จะมีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ของชุมชนอีกดวย
วิทยาลัยชุมชนในประเทศอังกฤษ
ประเทศอังกฤษมีระบบที่เทียบเทาไดกับวิทยาลัยชุมชน (Community College) ของ
สหรัฐอเมริกา ไดแก ระบบวิทยาลัยเทคนิค (Technical College) เนื่องจากระบบมหาวิทยาลัยใน
ประเทศอังกฤษมีระบบอิสระอยางแทจริง มหาวิทยาลัยมีจารีตประเพณีและนโยบายซึ่งรัฐบาลของ
ประเทศอังกฤษยินยอมใหดําเนินการไปไดโดยอิสระ การที่รัฐบาลจะขอใหมหาวิทยาลัยเหลานี้มี
นโยบายสนองความตองการของชุมชนยอมจะเปนไปไดยาก ดวยเหตุนี้เจาหนาที่การศึกษาของ
ประเทศอังกฤษจึงแสดงแนวโนมที่จะตั้งระบบวิทยาลัยขนานกับระบบมหาวิทยาลัยตามแบบเดิม
ของประเทศอังกฤษ ระบบวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาตามแนวใหมนี้ไดแกวิทยาลัยเทคนิค และ
วิทยาลัยโพลีเทคนิค ซึ่งมีฐานะและการบริหารใกลเคียงกับมหาวิทยาลัยมากที่สุด เปนที่คาดกันวา
โพลีเทคนิคจะไดรับการสนับสนุนจากรัฐเปนพิเศษ จนกระทั้งเปนที่วิตกในระหวางมหาวิทยาลัยวา
วิทยาลัยเทคนิคจะดึงดูดคณาจารยของตนเองออกไป
ขอแตกตางสําคัญระหวางวิทยาลัยเทคนิคของประเทศอังกฤษ และวิทยาลัยชุมชนของ
อเมริกาอยูที่วามีวิทยาลัยเทคนิคของประเทศอังกฤษเปนจํานวนมากที่สอนหลักสูตรซึ่งสามารถให
ปริญญาตรีหรือเทียบเทาได และวิทยาลัยเทคนิคสวนมาใหประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาตางๆ กัน
เปนจํานวนมากมาย นักศึกษาเขาเรียนไดโดยงาย โดยไมตองมีการสอบแขงขัน วิธีการคัดเลือก
นักศึกษานั้นจะเปนระบบแนะแนวที่สงเสริมใหนักศึกษาไดเขาเรียนในสาขาวิชาที่สอดคลองกับ
ความตองการของนักศึกษามากวาที่จะเนนการคัดนักศึกษาทิ้งออกไป ยิ่งกวานั้นหลักสูตรทุกสาขา
ยังมีความยึดหยุนที่จะชวยใหนักศึกษาเลาเรียนไดเหมาะสมตามความสามารถ เวลา และเศรษฐ
ฐานะของนักศึกษา
ในระดับประเทศ รัฐบาลของประเทศอังกฤษไดมองเห็นความสําคัญของมหาวิทยาลัย
เทคนิคในดานการสนองความตองการของประชาชน และผลสะทอนตอระบบอุตสาหกรรมของ
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ประชาชน และผลสะทอ นตอระบบอุ ตสาหกรรมของประเทศในป ค.ศ. 1964 รั ฐ บาลได อ อก
พระราชบัญญัติการอบรมดานอุตสาหกรรม (Industrial Training Act) ซึ่งกําหนดใหโรงงาน
อุตสาหกรรมตั้งงบประมาณจากคาใชจายของโรงงานอุตสาหกรรมเปนคาขนสงคนงานในโรงงาน
ไปรับการอบรมและศึกษาเพิ่มเติมนั้น กฎหมายกําหนดไวอยางกวางๆวาสอดคลองกับความตองการ
ของการขยายอุตสาหกรรมในอนาคต (อนุสารอุดมศึกษา 2538 : 17)
วิทยาลัยชุมชนในประเทศญี่ปุน
ความจําเปนในการจัดการอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาของประเทศญี่ปุน เกิดจาก
ความตองการของประชาชนในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการปฏิรูปอุตสาหกรรม อนึ่ง ความ
ตองการและความนิยมขอประชาชนที่จะศึกษาระดับอุดมศึกษามีสูง ทั้งนี้เนื่องจากความสําเร็จ
ทางการศึกษาของประเทศญี่ปุนที่สามารถจัดการศึกษาภาคบังคับระดับมัธยมศึกษาตอนตน (9 ป)
จากสถิติการศึกษาของกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร การกีฬา และวัฒนธรรม ประเทศญี่ปุน ในป
พ.ศ. 2538 (Ministry of Education Science, Sport and Cultrue 1995) พบวารอยละ 99.99 ของกลุม
อายุ เ ข า ศึ ก ษาในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น และร อ ยละ 95.8 ของกลุ ม อายุ เ ข า ศึ ก ษาในระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย การที่เยาวชนไดรับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในระดับสูงดังกลาว ทําให
เกิดความตองการที่จะศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น จากสถิติการศึกษาปเดียวกัน พบวา รอย
ละ 45.2 ของกลุมอายุเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งรวมทั้งในมหาวิทยาลัย วิทยาลัยสองป และ
วิทยาลัยเทคนิค
นอกจากนี้ การขยายตัวของอุดมศึกษาเพื่อรองรับการพั ฒนาดานอุตสาหกรรมของ
ประเทศญี่ปุนเกิดขึ้นตั้งแตกอนยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งปรากฏมีสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ
ญี่ปุนหลากหลายรูปแบบ นอกเหนือจากมหาวิทยาลัยที่มีมาแตเดิม คือ มีโรงเรียนเทคนิค (technical
school) โรงเรียนฝกหัดครู (normal school) และวิทยาลัย (college) ซึ่งอยูในระดับฐานของ
มหาวิทยาลัย (ฉันทนา จันทรบรรจง 2542 : 25) หลังจากแพสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศญี่ปุนอยู
ภายใตการกํากับดูแลของประเทศที่ชนะสงคราม ในป พ.ศ. 2489 คณะทํางานเพื่อการเสนอแนะการ
ปฏิรูปการศึกษาของประเทศญี่ปุน (The First United Education Mission) จากสหรัฐอเมริกาได
เสนอแนะใหปฏิรูประบบการศึกษาของประเทศญี่ปุนตามทฤษฎีการศึกษาใหมที่เนนความแตกตาง
ระหวางบุคคล และในสวนที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา ไดเสนอแนะวา ควรเปนการศึกษาที่สราง
มาตรฐานความคิดแบบอิสระความกลา ในการสอบถามสิ่งที่ไมรู และจัดใหสอดคลองกับความ
คาดหวังของประชาชน สถาบันอุดมศึกษาควรเปนอิสระสามารถทําการวิจัยไดอยางเสรี และเปด
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โอกาสใหแกปวงชน นอกจากนี้ คณะทํางานไดเรงรัดใหจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีความ
เสมอภาคระหว า งชายหญิ ง และเน น ความสํ า คั ญ ของการศึ ก ษาพื้ น ฐาน หรื อ การศึ ก ษาทั่ ว ไป
(general education) (Nagai Micchio, 1983 : 48 อางถึงใน ฉันทนา จันทรบรรจง 2542 : 27)
รูปแบบของวิทยาลัยชุมชนในประเทศญี่ปนุ มีดังนี้
1.
มหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ง แบ ง ออกตามสั ง กัด ไดเ ป น มหาวิ ท ยาลั ย แหง ชาติ (national
university) มหาวิทยาลัยทองถิ่นระดับจังหวัด (prefectural university) มหาวิทยาลัยทองถิ่นระดับ
เทศบาล (municipal university) และมหาวิทยาลัยเอกชน (private university) เปดสอนหลักสูตร 4 ป
ยกเวนหลักสูตรแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร และสัตวแพทยศาสตร ซึ่งเปนหลักสูตร 6 ป
2. วิทยาลัยจูเนียรคอลเลจ เปนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอน หลักสูตร 2 ป
หรือ 3 ป ซึ่งไมเคยมีในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ผูใหการสนับสนุนการจัดตั้งจูเนียรคอลเลจ
ส ว นใหญ เ ป น นั ก อุ ต สาหกรรมที่ ต อ งการให มี โ รงเรี ย นฝ ก อบรมการอุ ต สาหกรรมไว ใ น
ระดับอุดมศึกษา แตตอมารัฐบาลไดจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิค (higher technical school) ขึ้นในป พ.ศ.
2504 เปนสถาบันการศึกษาที่เนนการฝกอาชีพดานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ จึงไดปรับวิทยาลัยแบบ
จูเนียรคอลเลจใหแตกตางออกไปจากวิทยาลัยเทคนิค โดยไดปรับพระราชบัญญัติการศึกษาใน
ระบบโรงเรียน (The School Education Low) ในป พ.ศ.2507 กําหนดวัตถุประสงคของจูเนียรคอล
เลจเพื่ อ จั ด การศึ ก ษาทั่ ว ไปและการศึ ก ษาวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ให แ ก ผู จ บชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นา
สติปญญาและความสามารถในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข
จูเนียรคอลเลจสวนใหญจัดตั้งโดยภาคเอกชน สวนใหญจัดองคการเปนภาควิชามากกวาคณะวิชา
โปรแกรมการศึกษามักจะเบ็ดเสร็จในตนเอง ภาควิชาที่นิยมจัด คือ คหกรรมศาสตร พยาบาลศาสตร
และวรรณคดี บทบาทที่สําคัญอีกประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาแบบนี้ คือ การจัดอุดมศึกษา
สําหรับสตรี สถิติจากกระทรางศึกษาธิการของประเทศญี่ปุนระบุวาจํานวนนักศึกษาหญิงในจูเนียร
คอลเลจเมื่อป พ.ศ. 2509 คิดเปน ร อยละ 85 และกวาครั้ง หนึ่ งของจูเ นีย รคอลเลจของเอกชนมี
นักศึกษาเปนหญิงลวน (Monbusho, 1984 : 1 อางถึงใน ฉันทนา จันทรบรรจง 2542 : 30-31)
3. วิทยาลัยเทคนิคหรือโรงเรียนเทคนิคชั้นสูง (Higher technical school หรือ technical
college หรือ technical of technology) เริ่มกอตั้งครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2504 เพื่อเตรียมวิศวกรที่
สามารถในการติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีได วิทยาลัยเทคนิครับผูสําเร็จการศึกษาระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น เข า เรี ย นต อ อี ก 3 หรื อ 5 ป หลั ก สู ต รที่ ส อนผสมระหว า งการศึ ก ษาทั่ ว ไป
(general education) กับการศึกษาดานเทคนิค (technical education) ซึ่งรัฐบาลไดใหการสนับสนุน
จัดตั้งสถาบันการศึกษาประเภทนี้เปนอยางมาก สถิติการศึกษาจากกระทรวงศึกษา วิทยาศาสตร การ
กีฬา และวัฒนธรรม เมื่อป พ.ศ. 2542 (Ministry of Education Science, Sport and Cultrure, 2000)
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พบวา ในจํานวนวิทยาลัยเทคนิคทั้งสิ้น 62 แหง เปนวิทยาลัยที่จัดตั้งโดยรัฐบาลกลาง 54 แหงรัฐบาล
ทองถิ่น 5 แหง ซึ่งเปนรอยละ 95 ของวิทยาลัยเทคนิคทั้งหมด
4. วิทยาลัยฝกอบรมวิชาชีพพิเศษ (special training college) เปนสถาบันที่จัดการฝก
อาชีพเฉพาะทางใหแกผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกวา หลักสูตรการ
ฝกอบรมมีทั้งระยะสั้นปเดียวและระยะยาวเปนเวลาหลายปสาขาวิชาที่เปดสอน ไดแก พยาบาล
ภาษาตางประเทศ ศิลปะ ดนตรี เกษตร การบัญชี และการจัดการสารสนเทศ
5. สถาบั น อื่ น ๆ ที่ ไ ม อ ยู ภ ายใต ข อ กํ า หนดของพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาในระบบ
โรงเรียน เชน วิทยาลัยฝกอบรมวิชาชีพชั้นสูง สถาบันการศึกษาชั้นสูงดานการปองกันประเทศ
วิทยาลัยการประมง วิทยาลัยการอวกาศ (ฉันทนา จันทรบรรจง 2542 : 28 – 33)
นอกจากนี้ ยังมีการจัดการศึกษาภาคค่ําและการศึกษาทางไกล (evennin courses and
correspondence courses) โดยมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยตางๆ เพื่อเปดโอกาสใหผูที่ไมสามารถเรียน
ในเวลาปกติได สถาบันอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรีของประเทศญี่ปุนที่เปนจูเนียรคอลเลจ
และวิทยาลัยเทคนิค จะจัดตั้งไดโดยหนวยงาน 3 ประเภทเทานั้น คือ รัฐบาลกลาง รัฐบาลทองถิ่น
และนิติบุคคล จึงเกิดเปนกลุมของสถาบันตามหนวยงานการจัดตั้งดังนี้
1. สถาบันของรัฐบาลกลาง (National institutions)
2. สถาบันของรัฐบาลทองถิ่น (Local public institutions)
3. สถาบันของเอกชน (Private institutions)
การจัดตั้งวิทยาลัยและวิทยาลัยเทคนิคโดยทองถิ่นหรือเอกชนจะตองไดรับอนุมัติจาก
กระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีสภาที่ปรึกษาพิจารณาเสนอแนะการอนุมัติ (Monbusho, 1984 : 3 อางถึง
ใน ฉันทนา จันทรบรรจง 2542 : 33) การจัดตั้งวิทยาลัยฝกอบรมวิชาชีพพิเศษ (Special training
college) หนวยงานนอกเหนือจากรัฐบาลกลาง รัฐบาลทองถิ่นและนิตบิ ุคคล อาจจัดตั้งไดหากมี
คุณสมบัติดังนี้ 1) มีพื้นฐานทางการเงินที่เพียงพอ 2) มีความรูและประสบการณที่เหมาะสมและ 3)
มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดการจัดตั้งวิทยาลัยฝกอบรมวิชาชีพพิเศษของ
เอกชนจะตองผานการอนุมัตขิ องสภาการศึกษาจังหวัดตามเกณฑทรี่ ะบุในกฎกระทรวง
(Monbusho, 1984 : 48 อางถึงใน ฉันทนา จันทรบรรจง 2542 : 35 - 36)
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แผนภาพที่ 2 โครงสรางการจัดการศึกษาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุน

วิทยาลัยเทคนิค 5 ป
บางเวลา
โรงเรียน
ประถมศึกษา
6 ป

สถาบันอื่นๆ
1 – 3 ป

ระบบเปด

โรงเรียน
มัธยมศึกษา
ตอนตน
3 ป

วิทยาลัยฝก
อาชีพพิเศษ
1 – 3 ป

โรงเรียน
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
3 ป

จูเนียรคอลเลจ
2 – 3 ป
อุดมศึกษา 4 ป
มหาวิทยาลัย
ระบบเปด

ปการศึกษา
1 2 3

4

5

6

7

8

9

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2544 : 61)
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11
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หลักสูตรและมาตรฐานหลักสูตร
ในการการปฏิรูปอุดมศึกษาของประเทศญี่ปุนดานหลักสูตรนั้น ไดมีการเสนอใหยกเลิก
การแบ ง โครงสร า งหลั ก สู ต รในลั ก ษณะเดิ ม ที่ แ บ ง เป น หมวดวิ ช าการศึ ก ษาทั่ ว ไป (general
education) ใหเปนโครงสรางหลักสูตรแบบเปดกวาง นับหนวยกิตการจบการศึกษาแบบหนวย
กิตรวม และสงเสริมใหเปดสอนสาขาวิชาใหม เชน สาขาวิชาสารสนเทศ และสาขาวิชาเกี่ยวกับการ
ตางประเทศ เปนตน (ฉันทนา จันทรบรรจง 2542 : 85 -86)
หลักสูตรที่เปดสอนในสถาบันอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาของประเทศญี่ปุน
มี
ลักษณะ ดังนี้
1. จูเนียร คอลเลจ เปดสอนหลักสูตร 2 – 3 ป ในสาขาวิชาตางๆ สวนใหญจะเปนวิชา
คหกรรมศาสตร สังคมศาสตร ศึกษาศาสตร และมนุษยศาสตร เปนตน ผูสําเร็จการศึกษาจากจูเนียร
คอลเลจจะดั้บวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตร Associate Degree ในป พ.ศ. 2537 ไดมีการปฏิรูป
หลักสูตรในจูเนียรคอลเลจไดแกอนุมัติใหโอนหนวยกิตจากจูเนียรคอลเลจแหงอื่น การยกเลิก
รายวิชาการศึกษาทั่วไป (general education) ที่เคยจัดแตเดิมเปลี่ยนเปนรายวิชาการศึกษาพื้นฐาน
(basic education courses) ที่ออกแบบใหเหมาะสมกับความตองการของผูเรียนมากขึ้น มีการรวมมือ
กับมหาวิทยาลัยในเครือ เพื่อเปดสอนหลักสูตรรายวิชาการศึกษาทั่วไปที่มาตรฐานสูงขึ้น (ฉันทนา
จันทรบรรจง 2542 : 97)
2. วิทยาลัยเทคนิค เปดสอนหลักสูตรวิชาชีพ ไดแก วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมคอมพิวเตอรและสารสนเทศ เคมีและวัสดุศาสตร วิศวกรรมโยธา สถาปตยกรรม เปนตน
เปนหลักสูตร 5 ป ประกอบดวย วิชาการศึกษาทั่วไป จํานวน 82 หนวยกิต และวิชาเฉพาะจํานวน 85
หนวยกิต รวมทั้งสิ้น 167 หนวยกิต การจัดการเรียนการสอนวิชาเฉพาะเนนการทดลอง การฝก
ปฏิบัติ และทฤษฎี สวนวิชาการศึกษาทั่วไปเนนเพื่อการสรางเสริมลักษณะนิสัย (the formation of
character) (Ministry of Education Science Sport and Culture, 2000) ผูสําเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยเทคนิคจะไดวุฒิการศึกษา Technical Associate Degree จากการปฏิรูปวิทยาลัยเทคนิค
พบวา ในวิทยาลัยเทคนิคบางแหงมีการขยายสาขาวิชาตางๆ ไดแก การสื่อสารและสารสนเทศปรับ
โครงสรางเคมีอุตสาหกรรมเปนวิศวกรรมวัสดุและปรับโครงสรางวิศวกรรมโยธาเปนวิศวกรรม
สิ่งแวดลอมและสังคมเมือง (ฉันทนา จันทรบรรจง 2542 : 99) ในป พ.ศ. 2537 วิทยาลัยเทคนิค
เกือบทุกแหงไดทําการปรับปรุงหลักสูตร มีการลดจํานวนหนวยกิต (ฉันทนา จันทรบรรจง 2542 :
100)
3. วิทยาลัยฝกอบรมวิชาชีพพิเศษ เปดสอนหลักสูตรสาขาวิชาตางๆ ดังนี้ อุตสาหกรรม
สิ่งทอ เกษตรศาสตร การบริการทางการแพทย สาธารณสุขศาสตร การบัญชี การจัดการสารสนเทศ
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ศึกษาศาสตร สวัสดิการสังคม ศิลปวัฒนธรรม พยาบาลศาสตร ภาษาตางประเทศ ดนตรี การศึกษา
ทั่วไป และการจัดการภายในบาน เปนตน
หลังการปฏิรูปการศึกษาของญี่ปุน มีการยกเลิกขอบังคับเกี่ยวกับหลักสูตรของวิทยาลัย
ฝกอบรมวิชาชีพพิเศษ ที่ระบุใหมีวาเฉพาะมากวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดเพื่อที่จะให
หลักสูตรมุงพัฒนาคนใหมีความสมบูรณทุกดาน ปรับปรุงกลไกการประเมินผลและกลไกการ
บริหารจัดการอื่นๆ เพื่อใหสามารถเทียบโอนหนวยกิตกับสถาบันอุดมศึกษาประเภทอื่นได (ฉันทนา
จันทรบรรจง 2542 : 73 – 74) นอกจากนี้ ในการปรับปรุงแกไขระเบียบวาดวยเกณฑมาตรฐานการ
จัดตั้งวิทยาลัยฝกอบรมวิชาชีพพิเศษ ในป พ.ศ. 2537 มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการศึกษาตอใน
ระดับสูงขึ้น โดยใหสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ที่เรียกวา technical associate degree ได มี
หลักเกณฑวา เปนหลักสูตรตั้งแต 2 ปขึ้นไป และมีเวลาเรียนอยางนอย 1,700 ชั่วโมง และตองมีการ
ประเมินผลการเรียนดวยระบบการสอบตามเกณฑที่กระทรวงศึกษากําหนดให (ฉันทนา จันทร
บรรจง 2542 : 100)
2.2 ประวัติการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนของประเทศไทย
ความหมาย
วิทยาลัยชุมชน เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญาทําหนาที่ใหบริการ
การศึกษาระดับสูง (Higher Education) และจัดอบรมระยะสั้นแกชุมชนที่วิทยาลัยตั้งอยูทั้งดาน
วิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชน จัดการเรียนการสอนแบบเปดกวาง หลากหลาย ตามความตองการของชุมชน
โดยหลักสูตรมีความยืดหยุนตามความตองการของผูเรียน ความตองการแกปญหา ความตองการ
พัฒนาศักยภาพบุคคลและวิถีชีวิต และตามความตองการของตลาดแรงงาน เปนกลไกของชุมชนใน
การพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนภายใตการบริหาร จัดการ และดําเนินงานดวยพลังแหงศรัทธาและความ
รวมมือจากบุคคล หนวยงานและองคการตาง ๆ ในชุมชนนั้น ๆ ไปสูวัฏจักรการบริหารวิทยาลัย
ชุมชนที่เปนสถานศึกษาของชุมชน ดําเนินงานโดยชุมชน และเพื่อตอบสนองความตองการของ
ชุมชน
ปรัชญาเบื้องตน
วิ ท ยาลั ย ชุม ชนมี ป รัช ญาเบื้ อ งต น ที่ เ ชื่อ ว า บุ ค คลทุ ก คนมีศั ก ยภาพอยู ใ นตั ว ถ า เขามี
โอกาสและไดรับคําแนะนําในทางที่ถูกตอง เหมาะสม เขาจะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได
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อยางเต็มที่ และเปนทรัพยากรที่มีคุณคายิ่งตอชุมชนและสังคม วิทยาลัยชุมชนจึงเปดประตูสําหรับ
ทุกคนที่ตองการเขาเรียน
นอกจากนี้วิทยาลัยชุมชนเชื่อวาการศึกษาเปนเครื่องมือ (Tool) ไมใช เครื่องหมาย
(Symbol) กลาวคือ ไมไดเนนใหผูเรียนเกิดความรูสึกวาไดรับประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร
เปนเครื่องหมายแสดงสถานภาพพิเศษไดรับการยกยองอยางสูง แตวิทยาลัยชุมชนเชื่อวาการศึกษา
ทํา ให บุ ค คลมี ค วามรู และความคิ ด ที่ จ ะมาประยุ ก ต ใ ช ใ หเ กิ ด ประโยชน จึง จั ด ให มีโ ปรแกรม
หลากหลายรูปแบบ เพื่อเนนคุณภาพชีวิตของชุมชน
ประวัติของการเกิดวิทยาลัยชุมชนประเทศไทย
แนวคิดการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนประเทศไทยเกิดจากความจําเปนในการผลิตกําลังคน
เพื่อสนองความตองการพัฒนาประเทศและมีแนวความคิดที่จะใชการจัดการศึกษาตามหลักการ
วิทยาลัยชุมชนมาตั้งแตป พ.ศ. 2513 มาจนถึงปจจุบัน
ในป พ.ศ. 2513 ผูสัมมนาประเทศไทยเสนอเอกสาร “ความหวังของวิทยาลัยชุมชน
ประเทศไทย (The Rising Expectation of Community colleges in Thailand)” ตอที่ประชุม
The American Association of Junior Colleges International Assembly ที่ฮอนโนลูลู มลรัฐฮาวาย
ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวางวันที่ 26 กุมภาพันธ - 5 มีนาคม พ.ศ. 2513 โดยแสดงถึง
ความจําเปนในการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทย คือ “เพื่อสนองความตองการอันยิ่งยวดของ
ประเทศที่ตองการใหกําลังคนที่มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น จึงเปนการสมควรที่ประเทศไทยจะเริ่มตั้ง
วิทยาลัยชุมชน สนองความตองการรีบดวนของประเทศ”
ป พ.ศ. 2515 - 2519 แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 3 กําหนด นโยบาย
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ใหสงเสริมการศึกษาและทดลองการจัดการศึกษาแบบวิทยาลัยชุมชน
เพื่อสนองความตองการกําลังคนระดับกลาง ในแขนงวิชาที่ประเทศมีความตองการมาก ตลอดจน
ปญหาในระบบการศึกษาที่จัดการศึกษาเปนไปคนสวนนอยไมเกิดความเปนธรรมในสังคม ปญหา
ดังกลาวเปนอุปสรรคตอความเจริญของประเทศ ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบใหเตรียมการ
ปฏิรูปการศึกษา โดยคณะกรรมการทางพื้นฐานการปฏิรูปการศึกษาไดกําหนดเปาหมายใหเปน
“การศึ ก ษาเพื่ อ ชี วิ ต และสั ง คม” โดยในด า น “อุ ด มศึ ก ษา” ได กํ า หนดแนวทางการปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงระบบและโครงสรางอุดมศึกษา และกลาวถึง “วิทยาลัยชุมชน” ไว 3 ขอ คือ
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1. จั ด ให มี ท บวงอุ ด มศึ ก ษา ซึ่ ง เป น ส ว นหนึ่ ง ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ทํ า หน า ที่
รับผิดชอบกํากับงานของมหาวิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยเอกชน
2. กําหนดความมุงหมายของสถาบันอุดมศึกษาใหชัดเจน เพื่อทําหนาที่ 4 ประการ คือ
สอน วิจัย บริการทางวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยใหมหาวิทยาลัยทําหนาที่
ทั้ง 4 ดาน สวนวิทยาลัยชุมชนใหเนนการสอนและการใหบริการวิชาการแกทองถิ่น ทั้งนี้ โดยให
แตละสถาบันกําหนด ความมุงหมายใหชัดเจน เพื่อยึดเปนแนวปฏิบัติที่เสริมสรางซี่งกันและกัน
และชวยเสริมสรางโนมนําสังคมที่พึงประสงค
3. จัดระบบอุดมศึกษา โดยรวมกลุมสถาบันอุดมศึกษาเขาดวยกันเพื่อปฏิบัติ
หนาที่ไดสมบูรณและไมซ้ําซอนในสถาบันที่อยูใกลเคียงกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในตางจังหวัดใหจัด
รวมวิทยาลัยตาง ๆ เขาดวยกันเปนวิทยาลัยชุมชน สําหรับแนวคิดในการตั้งวิทยาลัยชุมชน ไดเสนอ
โดยมีหลักการวา “การจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนซึ่งเปนสถาบันที่เปดสอนระดับต่ํากวาปริญญาโดยการ
รวมกลุมวิทยาลัยประเภทตาง ๆ ที่มีอยูแลว เชน วิทยาลัยครู วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเกษตรกรรม
วิทยาลัยพลศึกษา และวิทยาลัยพยาบาล ที่ตั้งในจังหวัดตาง ๆ ของภาคเดียวกัน จัดตั้งเปนวิทยาลัย
ชุ ม ชนประจํ า ภาคขึ้ น โดยถื อ ว า เป น ส ว นของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ควรจะเริ่ ม ดํ า เนิ น การได ใ น
แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 - 2524)” ดังนั้น ในแผนดังกลาว จึงได
กําหนดไวเปนขอหนึ่งในนโยบายการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ “วางพื้นฐานจัดตั้ง
วิทยาลัยชุมชนภาคตาง ๆ ใหเหมาะสมตามขั้นตอนที่สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม”
ป พ.ศ.2520 จั ด ตั้ ง วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนภู เ ก็ ต ขึ้ น ครั้ ง แรกโดยให เ ป น วิ ท ยาเขตของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตอมาในป พ.ศ. 2523 ไดจัดตั้งขึ้นอีกแหงที่จังหวัดสุราษฎรธานี
ป พ.ศ. 2527 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 – 2529)
มีความจําเปนตองลดการผลิตครูและเพื่อใหมีการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดจึงจัดตัง้
วิทยาลัยชุมชนพิบูลสงคราม วิทยาลัยชุมชนอุบลราชธานี วิทยาลัยชุมชนนครราชสีมา และวิทยาลัย
ชุม ชนนครศรี ธ รรมราช แต ใ นระหว า งที่ เ ตรี ย มการดํ า เนิ น งานวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนนั้ น มี ก ารแก ไ ข
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครูใหเปดสอนถึงระดับปริญญาตรี ดังนั้น จึงไมมีการดําเนินการวิทยาลัย
ชุมชนตอ
ป พ.ศ. 2535 – 2539 แผนพั ฒ นาการศึ ก ษา ศาสนา วั ฒ นธรรมระยะที่ 8 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดไวในมาตรการผลิตกําลังคนวา ใหสงเสริมและจัดตั้งสถานศึกษาดาน
วิชาชีพใหกระจายไปสูภูมิภาคตาง ๆ เฉพาะในระดับอําเภอใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียน ชุมชนและการพัฒนาภูมิภาคนั้น ๆ อยางกวางขวาง โดยเนนการจัดการศึกษาตามแนวทาง

50
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนอยางกวางขวาง ป พ.ศ. 2537 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให
กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนขึ้น โดยใหสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง ไดแก วิทยาลัย
เกษตรกรรม วิทยาลัยพลศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป และวิทยาลัยชางศิลป จํานวน 77 แหงทั่วประเทศ
เปนวิทยาลัยชุมชนโดยขยายฐานวิชาการจากเดิมใหมีบทบาทการจัดการศึกษาและบริการชุมชนให
กวางขวางขึ้นและใหมีคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชุมชนขึ้นในกระทรวงศึกษาธิการได ประกาศ
จัดตั้งวิทยาลัยชุมชน เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2537 ใหมีชื่อตามที่วิทยาลัยเสนอมา ซึ่งวิทยาลัย
ชุมชนดังกลาวดําเนินการไดถึงป พ.ศ. 2539 จึงไดยุติตามนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการในขณะนั้น
ป พ.ศ. 2540 - 2544 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 ไดกลาวถึง
การสงเสริมการดําเนินงานในลักษณะวิทยาลัยประชาคมที่มีหนาที่จัดการศึกษาและฝกอาชีพแก
ประชาชนและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในชุมชนในรูปแบบที่หลากหลายตามความสนใจและความ
ถนัดโดยไมจํากัดพื้นฐานความรู แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544)
แผนงานหลักที่ 7 : การพัฒนาระบบอุดมศึกษา กําหนดใหทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ
และหนวยงานกลาง รวมกันปรับระบบอุดมศึกษาใหมีเอกภาพทางนโยบาย โดยจัดโครงสราง
อุดมศึกษาเปน 3 ระบบยอย ไดแก ระบบมหาวิทยาลัยและสถาบันขั้นสูงที่มุงเนนการวิจัย สราง
ความรูใหมและผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอก ระบบมหาวิทยาลัยที่เนนจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในสายวิชาการ วิชาชีพตาง ๆ และการใหบริการวิชาการเปนหลัก และระบบวิทยาลัย
เฉพาะทางและวิ ท ยาลั ย ชุม ชนซึ่ง อาจเปน สาขาของมหาวิ ทยาลั ย หรื อ วิท ยาลั ย ที่มุ ง เนน การจั ด
การศึกษาวิชาชีพเฉพาะและวิชาสามัญในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาและฝกอบรมระยะสั้นที่
ตอบสนองตอความตองการของทองถิ่น ทั้งนี้จะตองมีความสัมพันธและสามารถเชื่อมโยงกันไดใน
แตละระบบ
การจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนในปจจุบัน
รั ฐบาล ฯพณฯ พัน ตํ ารวจโททัก ษิณ ชิ น วัตร ไดมี น โยบายด านการศึ ก ษาจัด ให มี
วิทยาลัยชุมชน โดยเฉพาะในจังหวัดที่ยังขาดแคลนสถาบันอุดมศึกษา ดวยเหตุผลเพื่อรองรับผลจาก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันใน
การรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม
เก็ บ คาใช จ า ย ทํ าให ผูจ บการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเพิ่ มจํา นวนมากขึ้น นอกจากนี้ ป ระเทศไทยยั ง มี
กลุมเปาหมายที่แตกตางจากที่กลาวมา คือ กลุมผูขาดโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สะสม
มาอยางยาวนานตอเนื่องมาโดยตลอด ที่แมวามีสถาบันอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐเอกชน และสถาบัน
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อาชีวศึกษาอยูแลวก็ตาม กลุมเปาหมายเหลานี้ก็ไมสามารถเขาถึงได ดวยสาเหตุของความไมพรอม
ดานตาง ๆ เชน คาใชจาย เวลาเรียน ระยะทาง ความมาสะดวกในการดินทาง ความจําเปนตอง
ออกมาประกอบอาชีพ เปนตน และรวมทั้งกลุมเปาหมายผูอยูในวัยเรียนแตพลาดโอกาสและขาด
โอกาสการศึ ก ษาระดั บอุ ด มศึ ก ษา นอกจากนี้ ยังมี ก ลุ มเป า หมายที่สํ าคั ญเป น คนส ว นใหญ ข อง
ประเทศ คือ กลุมประชากรวัยทํางาน อายุ 15 - 59 ป จํานวน 34.9 ลานคน หรือรอยละ 53.25
จากประชากรจํานวน 64 ลานคน ซึ่งมีอัตราการวางงานรอยละ 2.2 โดยเปนผูที่มีงานทําจํานวน
33.84 ลานคน ในจํานวนนี้เปนผูที่ใมมีการศึกษาและอยูในระดับประถมศึกษามากที่สุด 21.41
ลานคน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 4.6 ลานคน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3.6 ลานคน เมื่อ
รวมระดับอุดมศึกษาทุกระดับและการศึกษาอื่น ๆ อีก 4.2 ลานคน จัดเปนกลุมคนขนาดใหญในทุก
ระดับการศึกษาที่ตองการรับการพัฒนาศักยภาพชีวิต ทั้งการเขารับการอบรมเพื่อการประกอบอาชีพ
และการพัฒนาอาชีพที่ทําอยูใหดียิ่งขึ้น ตลอดจนการเปลี่ยนงานใหมที่ตองการเขารับการศึกษาเพื่อ
เพิ่มศักยภาพ โดยเฉพาะกําลังแรงงงานที่สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายที่ตองการยกระดับ
การศึกษาที่สูงขึ้น
คําแถลงนโยบายการศึ ก ษา ศาสนา และวัฒนธรรม รั ฐบาลจะปฏิรูปการศึก ษาตาม
เจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู อันเปนเงื่อนไขไปสูระบบเศรษฐกิจฐานความรูให
คนไทยทั้งปวงไดรับโอกาสเทาเทียมกันที่จะเรียนรูและฝกอบรมไดตลอดชีวิต และมีปญญาเปนทุน
ไวสรางงานและสรางรายได และนําประเทศใหรอดพนจากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดหลัก
การศึกษาสรางชาติ สรางคน และสรางงาน จึงกําหนดนโยบายดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมได
14 ขอ โดยขอที่ (4) จัดใหมีวิทยาลัยชุมชน โดยเฉพาะในจังหวัดที่ยังขาดแคลนสถาบันอุดมศึกษา
นโยบายการสนับสนุนตอเนือ่ ง
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายรุง แกวแดง) ที่ไดรับมอบหมายใหดูแล
การดําเนินงานวิทยาลัยชุมชน ยืนยันสนับสนุนการดําเนินงานวิทยาลัยชุมชนอยางตอเนื่อง ในการ
ประชุ ม รั บ นโยบายเมื่ อ วั น ที่ 7 เมษายน พ.ศ 2548 พร อ มทั้ ง ให ค วามเห็ น ชอบจั ด ทํ า
พระราชบัญญัติวิทยาลัยชุมชนมารองรับการดําเนินงานวิทยาลัยชุมชน และเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม
พ.ศ. 2548 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต ฉายแสง) ไดมอบนโยบายในที่
ประชุ ม ร ว มกั บ ที่ ป รึ ก ษา กรรมการสภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ยื น ยั น นโยบายให ก ารสนั บ สนุ น การ
ดําเนินงานวิทยาลัยชุมชนอยางตอเนื่อง
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การจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน
มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2545 คณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบโครงการจัดตั้ง
วิทยาลัยชุมชน ดังนี้
1. ใหความเห็นชอบโครงการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน โดยจัดตั้งในป พ.ศ. 2545
จํานวน 10 จังหวัด และในป พ.ศ. 2546 ขยายเพิ่มในจังหวัดขนาดใหญที่มีแรงงานหรือประชาชน
ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาระดับสูงจํานวนมากโดยจะขยายเพิ่มอีกเมื่อมีความพรอมในปตอ ๆ ไป
2. ใหความเห็นชอบใหกระทรวงศึกษาธิการจัดทํากฎหมายรองรับ การดําเนินงาน
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน และมี ห น ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ ทํ า หน า ที่ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และประสานการ
ดําเนินงาน โดยเกลี่ยอัตรากําลังที่มีอยูของกระทรวงศึกษาธิการ และในระยะกอนปรับโครงสราง
กระทรวงศึกษาธิการ ใหหนวยงานดังกลาวสังกัดอยูในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. ใหความเห็นชอบในการใชทรัพยากรที่มีอยูในจังหวัดเพื่อการดําเนินงานวิทยาลัย
ชุมชนโดยใชสถานศึกษาที่มีอยูเดิมและมีศักยภาพเพียงพอยกฐานะขึ้นเปนวิทยาลัยชุมชนโดยไมมี
การสรางสถานศึกษาใหมและใชหนวยงานทางการศึกษาสถานประกอบการ ภาครัฐ ภาคเอกชน
แหลงเรียนรูของชุมชน และทองถิ่นเปนเครือขายในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
4. ให ค วามเห็ น ชอบให สํ า นั ก งบประมาณจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ การดํ า เนิ น การ
วิทยาลัยชุมชนอยางตอเนื่อง
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อคราวประชุมวันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2545 เห็นชอบใน
หลักการตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอทั้ง 4 ขอ และใหดําเนินการตอไปไดโดยใหรับขอสังเกต
ของคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดวยดังนี้
1. วิทยาลัยชุมชนที่จัดตั้งขึ้น ควรเปนรูปแบบและการดําเนินการที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมแบบไทย ไมควรยึดเอาการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนของตางประเทศมาเปนตัวแบบ
โดยตรง
2. การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนแตละแหงควรจะตองตอบสนองตอ
ความตองการและการประกอบอาชีพของชุมชนในทองถิ่นนั้น ๆ
3. การจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนในทองถิ่นใด ควรใหชุมชนและทองถิ่น เชน องคการ
บริหารสวนตําบล เทศบาล เขามามีสวนรวมลงทุน หรือมีสวนริเริ่มในการจัดตั้งดวย เพื่อใหทองถิ่น
ไดตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบในสวนของตนตั้งแตเริ่มนั้น รวมทั้งสามารถพิจารณาความ
เหมาะสมและความจําเปนของการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนในทองถิ่นไดอยางแทจริง
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การประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน
วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2545 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนตาม
มติคณะรั ฐมนตรีใ น 10 จังหวั ด คือ จัง หวัดแมฮองสอน พิจิตร ตาก บุรีรัมย มุ กดาหาร
หนองบัวลําภู สระแกว อุทัยธานี ระนอง และนราธิวาส ในป พ.ศ. 2547 ไดดําเนินการขยาย
จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรีที่ใหขยายการจัดตั้งในปตอไปเมื่อมีความพรอม
อีก 7 จังหวัด ตามความตองการและความพรอมของชุมชน คือ จังหวัดยะลา ปตตานี ยโสธร
สมุทรสาคร ตราด สตูล และพังงา และในป พ.ศ. 2549 ไดดําเนินการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนอีก 1
จังหวัด คือ จังหวัดแพร
การดําเนินงานวิทยาลัยชุมชน
การดําเนินงานวิทยาลัยชุมชนแบงออกเปน 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 พ.ศ. 2545 - มีนาคม พ.ศ. 2547 เพื่อใหการดําเนินงานตามนโยบายมีผล
เปนรูปธรรมโดยเร็ว กระทรวงศึกษาธิการจึงใหใชสถานศึกษาในสังกัดที่ชุมชนเลือกมาทําหนาที่
วิทยาลัยชุมชนอีกบทบาทหนึ่งควบคูกับภารกิจเดิม โดยมีสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา 3 แหง
และสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน 7 แหง โดยใหสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปน
หนวยงานกํากับดูแลวิทยาลัยชุมชน
ระยะที่ 2 พ.ศ. 2547 - ปจจุบันมีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารการศึกษา พ.ศ. 2546
และหลังจากมีกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญารูปแบบวิทยาลัย
ชุมชน พ.ศ. 2546 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2546 แลว และงาน
วิทยาลัยชุมชนไดยายไปอยูในการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และได
ปรับเปลี่ยนระบบการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎกระทรวงดังกลาว โดยแยกงานวิทยาลัยชุมชน
ออกมาเปนเอกเทศจากสถานศึกษาเดิม ใหมีองคกรการบริหาร บุคลากร และทรัพยากรตาง ๆ โดย
ดําเนินการสรรหาและรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการแตงตั้งคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
ซึ่งเปนกรรมการบริหารคณะแรก เมื่อ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 (สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
2549 : 1 - 13)
2.3 ปรัชญา หลักการ วิสัยทัศน และพันธกิจวิทยาลัยชุมชน
ปรัชญาของวิทยาลัยชุมชน คือ การศึกษามีคุณคาอันประมาณการมิได ตอบุคล
และสังคมโดยสวนรวม ปจเจกบุคคล จึงควรไดรับการศึกษาที่สมบูรณที่สุดตามศักยภาพแหงตน
และศักยภาพของรัฐ วิทยาลัยชุมชนเกิดขึ้นและดํารงอยูเพื่อสรางสรรคโอกาสทางการศึกษาให
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สมาชิกของชุมชนไดพัฒนาตนเองในสาขาวิชาที่จะเพิ่มคุณคาแหงชีวิตและเพิ่มศักยภาพของชุมชน
ในมิติตาง ๆ ทั้งดานเศรษฐกิจและดานสังคม (สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน 2549 : 11)
หลักการวิทยาลัยชุมชนนั้นนัน้ ประกอบดวย
หลักการเขาถึงการศึกษา มีหลักการดําเนินการดังนี้
1. เปดกวางเขาถึงงาย การเปดกวางและเขาถึงงาย ใหโอกาสและปฏิบัติตอนักศึกษาผู
เข า รั บ บริ ก ารทุ ก คนอยา งเท า เทีย มกัน เป น การประกั น ความเสมอภาคแกก ลุม คนท อ งถิ่ น ที่อ ยู
หางไกล ใหมีโอกาสไดศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งจัดใหบริการคําปรึกษา/แนะแนว บริหาร
จัดตารางการเรียนที่ยืดหยุนหลากหลาย และการขยายเครือขายการจัดการศึกษาอยางครอบคลุม
ทั่วถึง ในลักษณะเปนสถาบันอุดมศึกษาที่ยึดชุมชนเปนฐาน เพื่อใหคนไทยในชุมชนเรียนรูและฝก
ทักษะอยางกวางขวาง
2. มีหลักสูตรหลากหลายประเภท จัดโปรแกรมการศึกษาแบบสหวิทยาการ มีทั้ง
หลักสูตรคูขนานกับระดับอุดมศึกษาเพื่อการศึกษาตอ และมีหลักสูตรทางเลือกเพื่อเขาสูอาชีพ
ตลอดจนหลักสูตรเพื่อฝกทักษะในการทํางานที่สามารถเขาสูงานไดรวดเร็ว หลักสูตรตาง ๆ จัดให
ทุกสาขา ทุกอาชีพ เปนทางเลือกของคนในชุมชนตามศักยภาพของบุคคล
3. เสียคาใชจายนอย จัดเก็บคาบริการจากกลุมเปาหมายในราคาถูก เพื่อใหบริการแกกลุม
บุคคลในทองถิ่นที่อยูหางไกลและมีปญหาดานเศรษฐกิจไดมีโอกาสเรียนโดยไมออกไปจากระบบ
การศึกษาและไดเรียนใกลบานตลอดจนเรียนไปพรอมกับการทํางานเพื่อพัฒนาตอเนื่องใหเปน
การศึกษาตลอดชีวิต
หลักการตอบสนองตอความตองการของชุมชน มีหลักการดําเนินงานดังนี้
1. ตอบสนองตอชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เปนแหลงผลิตและพัฒนา
กําลังคนในภาคเศรษฐกิจหลัก ทั้งดานธุรกิจการ เกษตรและอุตสาหกรรม ที่เนนการสรางวิชาชีพ
เพื่อการประกอบกิจการ (Enterpreneurship) ชวยใหเกิดการสรางกิจการงานของตนเอง รวมทั้งผลิต
คนปอนตลาดแรงงาน ตลอดจนชวยอบรม เพิ่มพูนทักษะการทํางานแกแรงงานในภาคการผลิตของ
สังคมและประเทศชาติ
2. ปรับตัวเองอยูเสมอ เพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนบทบาทการศึกษาที่
เนนการใหบริการแกคนในสังคมไดอยางครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ทั้งวิธีบริการ และการจัด
สาขาวิชาที่ทันสมัย ยืดหยุน และรวดเร็ว ทันกับความเปลี่ยนแปลง
3. เนนคุณภาพและการใชประโยชน จัดการสอนและฝกอบรมที่มีคุณภาพ มุงผลให
ผูเรียนและกลุมเปาหมายที่เขารับบริการมีความสามารถตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด ใชทรัพยากร
ในทองถิ่นและรูปแบบวิธีการที่เกิดประโยชนสูงสุดตอบุคคลและชุมชน เชน การจัดการรวมกับ
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โรงงาน/สถานประกอบการ การจัดแบบสะสมหนวยกิต จัดหลักสูตรสนองความตองการดานสังคม
วัฒนธรรม สุขภาพ การพักผอนหยอนใจ นิทรรศการ ศิลปะ กีฬา ดนตรี การละคร การจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชน เปนตน
4. คนหาโอกาสใหม ๆ เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยอยูเสมอ สํารวจ/จัดทําระบบ
ขอมู ล การเปลี่ย นแปลงความต อ งการของชุ มชน เทคโนโลยี และตลาดแรงงานตลอดเวลาเพื่ อ
นํามาใชพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยอยูเสมอ
หลักการบริหารจัดการโดยชุมชน มีหลักการดําเนินการดังนี้
1. ชุมชนเปนผูนํา/รวมดําเนินการ สรางองคงานที่เขมแข็งในการชักนําชุมชนเขามามี
สวนรวมทั้งการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจการดําเนินงานและการสนับสนุนทุกรูปแบบ เพื่อจัด
ใหบริการตามความตองการของชุมชน
2. เชื่อมโยงกับพันธมิตรทั้งในและนอกชุมชน จัดบทบาทที่เขมแข็งในการแสวงหา
พันธมิตร ความรวมมือทั้งรูปแบบและระดับความสัมพันธหลากหลายใหชุมชนไดเลือกในการเขา
รวมกิจกรรมตามความพรอมของตนเอง เพื่อรวมดําเนินงานใหเกิดประโยชนในดานตาง ๆ ตาม
ภารกิจของวิทยาลัยชุมชน
3. สร า งพั น ธมิ ต รกั บ ธุ ร กิ จ เอกชน องค ก รของรั ฐ และองค ก รเอกชน สร า งความ
แข็งแกรงในการบริหารจัดการโดยวามรวมมืออยางใกลชิดในรูปเครือขายระหวางวิทยาลัยชุมชน
สถานประกอบการ องคกรเอกชน และหนวยงานรัฐและองคกรเอกชนอื่น ๆ เพื่อสามารถใหบริการ
ที่ตอบสนองความตองการของประชาชนและชุมชนอยางกวางขวาง (สํานักบริหารงานวิทยาลัย
ชุมชน 2549 : 11-12)
พันธกิจวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนมีพันธกิจที่รัฐมอบหมายใหจัดการศึกษาในระดับ
ต่ํากวาปริญญาตรีในทุกสาขาวิชาที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนที่วิทยาลัยตั้งอยู และ
นอกจากนี้ยังมีพันธกิจที่มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาพันธกิจแรก คือ การใหการฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชน อันนําไปสูความสามารถทางเศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชน พันธกิจดังกลาวสามารถกําหนดไดเปนขอ ๆ ดังนี้
1. การจัดการศึกษา จัดการศึกษาทั้งดานวิชาการและวิชาชีพตามหลักสูตรที่สอดคลอง
กับความตองการของชุมชน ประกอบดวย
1.1
ระดั บ การศึ ก ษา จั ด การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาต่ํ า กว า ปริ ญ ญา และระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูง
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1.2 จัดการศึกษาสอดคลองกับความตองการทางสังคมและเศรษฐกิจหลัก ของประเทศ
ประกอบดวย สังคมเศรษฐกิจเกษตร สังคมเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สังคมเศรษฐกิจภาคบริการ
สังคมเศรษฐกิจสารสนเทศ
1.3 ชนิดของหลักสูตร จัดหลักสูตรอยางนอย 4 ประเภท ไดแก หลักสูตรอนุปริญญาทั้ง
สายวิชาการและสายวิชาชีพอื่นเพื่อถายโอนไปศึกษาตอระดับปริญญาหรือเพื่อประกอบอาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เนน ความรู ทักษะ และสมรรถนะอาชีพ เพือ่ การประกอบ
อาชีพ หลักสูตรระยะสัน้ เพื่อพัฒนาอาชีพและเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิต หลักสูตรปรับพื้นฐาน
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น หรือรายวิชาทีใ่ ชจัดใหผูเรียนเพื่อปรับพื้นฐานการศึกษาใหเต็มประสิทธิภาพ
1.4 วิธีการจัดการศึกษา จัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยจัด
ในรูปแบบที่เปดกวางหลากหลายปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปจจุบนั
มีความ
ยืดหยุนทั้งดานการเขาเรียน ตารางเรียน สถานที่เรียน วิธีการเรียนการสอนและการสําเร็จการศึกษา
เชน ผูเรียนทีจ่ ะเรียนทางไกล เรียนภาคปกติ หรือภาคค่ํา หรือวันหยุดราชการ นอกจากนีจ้ ะตอง
สรางพันธมิตรกับธุรกิจเอกชน องคกรของรัฐและชุมชน มุงเนนคุณภาพและการใชทรัพยากร
รวมกันและชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและบริหารจัดการ
ทั้งนี้การดําเนินงานให
เปนไปตามความตองการของชุมชนและสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
1.5 ผูสอน ผูสอนในวิทยาลัยชุมชนแบงเปนสองกลุม กลุมแรกไดแก ผูสอนซึ่งเปนครูอาจารยที่ทําหนาที่จัดการเรียนการสอนเปนประจําอยูแลว คือ อาจารยประจําของวิทยาลัยชุมชน
และครู-อาจารยในสถาบันการศึกษาตาง ๆ ซึ่งเชิญมาเปนอาจารยพิเศษ กลุมที่สองเปนผูทรงคุณวุฒิ
ภูมิปญญาทองถิ่น ฯลฯ ที่มีความรู ความสามารถ ใหมีประสบการณดานการถายทอด(การสอน) ซึ่ง
ไดรับเชิญใหมา โดยใหมีฐานะเปนอาจารยพิเศษหรือวิทยากร
1.6 กลุมเปาหมายผูเรียนประกอบดวยกลุมเปาหมายเฉพาะ คือ ผูขาดโอกาสการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสะสมบางอยางตอเนื่อง ที่ไมสามารถเขารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่มีอยู
ในปจจุบัน ดวยสาเหตุความไมพรอมดานตาง ๆ และรวมทั้งผูอยูในวัยเรียนที่พลาดโอกาสศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษาและกลุมเปาหมายผูอยูในวัยแรงงานที่มีการศึกษาทุกระดับการศึกษา เชน สําเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ผูอยูในวัยแรงงานที่พลาดโอกาสศึกษาตอ
ระดั บอุ ด มศึ ก ษา ผู ไ ม รูห นั งสื อ/ผู ไ มสํา เร็จ การศึ ก ษาระดับตาง ๆ หรือผูออกกลางคัน ผูสํา เร็ จ
การศึกษาภาคบังคับ 9 ป ผูที่ทํางานหรือเกษียณงานแลว ผูที่ทํางานและตองการเพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณ และผูเรียนในระบบการศึกษาปกติที่ตองการพัฒนาความสามารถบางวิชา
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2. การจัดฝกอบรม วิทยาลัยชุมชนมีพันธกิจในการจัดฝกอบรมใหกับประชาชนเพื่อ
ส ง เสริ ม ให มี ก ารพั ฒ นาอาชี พ และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของบุ ค คลในชุ ม ชน โดยมี ห ลั ก สู ต รที่
สอดคลองกับอาชีพ ธุรกิจ เศรษฐกิจและปญหาทางสังคมของชุมชนดังนี้
2.1 หลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชีพ มุงเนนใหผูเรียนมีทักษะและสมรรถนะการ
ประกอบอาชี พ ได จ ริ ง และเข า สู อ าชี พ ได ร วดเร็ ว โดยจะต อ งสอนแบบครบวงจรทั้ง การตลาด
เทคโนโลยี
2.2 หลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จะตองเปดสอนใหหลากหลายสาขาตาม
ความตองการของผูเรียน โดยหลักสูตรทั้งสองประเภท สามารถเก็บหนวยการเรียนสะสมไวสําหรับ
เทียบโอนความรูใหเขาสูระบบการศึกษาปกติได
3. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ใหไดมาตรฐานสําหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
(สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน 2549 : 12-14)
2.4 การจัดโครงสรางองคกรวิทยาลัยชุมชน
สวนกลาง โครงสรางองคกรวิทยาลัยชุมชนสวนกลาง ประกอบดวย องคคณะบุคคล
บริหารงานและหนวยงานรับผิดชอบตามลําดับดังนี้
1. คณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนองคคณะบุคคลบริหารการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของประเทศ มีอํานาจหนาที่
1.1 กํ า หนดนโยบาย แผนพั ฒ นา และมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาที่ ส อดคล อ งกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ
1.2 สนั บ สนุ น ทรั พ ยากร ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับ
ปริญญาตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษาแตละแหงและกฎหมายที่เกี่ยวของ
1.3 เสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑ และประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
ของสํานักงาน
2. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนหนวยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของประเทศ และทําใหหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา มีอํานาจหนาที่
2.1 จั ด ทํ า ข อ เสนอนโยบายและมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา และแผนพั ฒ นาการ
อุดมศึกษา รวมทั้งดําเนินงานดานความสัมพันธระดับอุดมศึกษากับตางประเทศ
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2.2 จัดทําหลักเกณฑและแนวทางการสนับสนุนทรัพยากร และการจัดตั้ง จัดสรร
งบประมาณอุดหนุนสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชน
2.3 ประสานและส ง เสริ ม การดํ า เนิ น งานพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย แ ละศั ก ยภาพ
นักศึกษา รวมทั้งผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ ในระดับอุดมศึกษา และประสาน
สงเสริม สนับสนุนการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
2.4 เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุง และยกเลิกสถาบันอุดมศึกษาและ
วิทยาลัยชุมชน
2.5 ดําเนินการเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอุดมศึกษา
ตามที่คณะกรรมการอุดมศึกษามอบหมาย รวมทั้งการรวบรวมขอมูลและจัดทําสารสนเทศดานการ
อุดมศึกษา
2.6 ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.7 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
3. คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน เปนองคคณะบุคคลบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ต่ํากวาปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชนมีอํานาจหนาที่
3.1 พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยตอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
3.2 ใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยที่สอดคลองกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
3.3 กําหนดแนวทาง ประสาน สงเสริม และสนับสนุนใหวิทยาลัยจัดระบบเครือขาย
ในการบริหารจัดการศึกษา
3.4 ออกระเบียบและขอบังคับของสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชนและอาจมอบให
วิทยาลัยเปนผูออกระเบียบและขอบังคับสําหรับวิทยาลัยเปนเรื่อง ๆ ไปก็ได
3.5 พิจารณาเสนอการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกวิทยาลัยตอคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
3.6 พิจารณาจัดสรรงบประมาณใหแกวิทยาลัย
3.7 ระดมทุนและทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัย และสงสริมการจัดตั้ง
กองทุนวิทยาลัยชุมชน
3.8 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
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3.9 เสนอความเห็นตอคณะกรรมการการอุดมศึกษา และรัฐมนตรีในการออกระเบียบ
ประกาศและขอบังคับเพื่อดําเนินการตามกฎกระทรวง และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ของวิทยาลัย
3.10 แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนี่ง เพื่อกระทําการใด ๆ อันอยู
ในอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ
3.11 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือรัฐมนตรีมอบหมาย
3.12 ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวกับกิจการของวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเห็นเปนหนาที่ของ
ผูใดโดยเฉพาะ
4. สํ า นั ก บริ ห ารงานวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน เป น หน ว ยงานในสั ง กั ด คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน
4.1 อํานาจหนาที่
4.1.1 จัดทําขอเสนอนโยบาย และจัดทําแผนหลักของระบบวิทยาลัยชุมชน เสนอ
การจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณใหวิทยาลัยชุมชน
4.1.2 จัดทําระบบขอมูล สารสนเทศกํากับ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลการดําเนินงานวิทยาลัยชุมชน
4.1.3 จัดทํามาตรฐานการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
4.1.4 พัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน และระบบเครือขาย
ความรวมมือการจัดการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ
4.1.5 ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน
4.1.6 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
4.2 การแบงสวนราชการ แบงเปน 4 กลุมดังนี้
4.2.1 กลุมอํานวยการ
4.2.2 กลุมนโยบายและแผน
4.2.3 กลุมพัฒนาวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
4.2.4 กลุมสงเสริมเครือขาย
สวนวิทยาลัย โครงสรางองคกรสวนวิทยาลัย เปนโครงสรางองคกรของวิทยาลัยชุมชน
แตละแหงประกอบดวย
1. สภาวิทยาลัยชุมชน เปนองคคณะบุคคลบริหารงานวิทยาลัยชุมชนทั้งระบบ(ระบบ
เครือขาย : วิทยาลัยชุมชนและหนวยจัดการศึกษา) มีอํานาจหนาที่
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1.1 วางนโยบายและใหความเห็นขอบแผนการจัดการศึกษา และงบประมาณของ
วิทยาลัย
1.2 กํากับดูแลใหวิทยาลัยปฏิบัติตามนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษา
ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
1.3 ออกระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของวิทยาลัย
1.4 พิจารณาใหความเห็นชอบการแบงสวนงานในวิทยาลัย และการจัดตั้งหนวยจัด
การศึกษาของวิทยาลัย
1.5 ระดมทุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
1.6 ใหคําปรึกษาและคําแนะนําการบริหารและการจัดการวิทยาลัยแกผูอํานวยการ
1.7 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ และการ
ดําเนินงานของวิทยาลัย
1.8 สงเสริม สนับสนุนใหมีการประกันคุณภาพภายในและประกันคุณภาพภายนอก
ทั้งนี้ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
1.9 อนุมัติการใหอนุปริญญาและประกาศนียบัตร
110 อนุ มั ติ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนในหลั ก สู ต รที่ ไ ด รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการ
1.11 พิจารณาใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําปของวิทยาลัย
1.12 แตงตั้งคณะทํางาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระทําการใด ๆ อัน อยูใ น
อํานาจหนาที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน
1.13 ใหความเห็นชอบการแตงตั้งหรือถอดถอนผูอํานวยการ
1.14 แตงตั้งและถอดถอนรองผูอํานวยการ อาจารยพิเศษ และกรรมการสภาวิชาการ
1.15 ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสภาวิทยาลัย
2. วิทยาลัยชุมชน เปนสวนราชการ ซี่งจัดเปนสถานศึกษาในระบบเครือขายวิทยาลัย
ชุมชน มีอํานาจหนาที่
2.1 เปนสถาบันหลักในระบบเครือขายวิทยาลัยชุมชนซี่งดําเนินบทบาทสถานศึกษา
ของรัฐที่บริหารจัดการโดยชุมชน
2.2 จัดการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาทั้งสายวิชาการและวิชาชีพ
2.3 จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
2.4 จัดหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรปรับพื้นฐาน จัดอบรมและการศึกษาตอเนื่อง
ตลอดชีวิต และหลักสูตรอื่นตามความตองการของชุมชน
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2.5 บริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนและหนวยจัดการศึกษาตามแผนและ
งบประมาณที่สภาวิทยาลัยชุมชนใหความเห็นชอบ
2.6 สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานของหนวยจัดการศึกษา
2.7 ส ง เสริ ม ให มี ก ารสร า งและพั ฒ นาอาชี พ คุ ณ ภาพวิ ถี ชี วิ ต เศรษฐกิ จ สั ง คม
สิ่งแวดลอม ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน
2.8 จัดใหมีการสังเคราะหองคความรู เพื่อตอยอด ความตองการพัฒนาของชุมชน
และครอบครัวในรูปของการวิจัยหรือการศึกษาเพื่อพัฒนารวมกับชุมชน
2.9 บริหารจัดการใหสวนงานภายใตวิทยาลัยชุมชนดําเนินงานบรรลุเปาหมาย
2.10 เปนสํานักงานเลขานุการของสภาวิทยาลัยชุมชน
3. สภาวิชาการ เปนองคคณะบุคคลผูชํานาญหรือเชี่ยวชาญงานวิชาการของวิทยาลัย
ชุ ม ชนทั้ ง ระบบ มี อํ า นาจหน า ที่ ใ ห คํ า ปรึ ก ษาและข อ เสนอแนะแก ส ภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนและ
ผูอํานวยการเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน คุณภาพทางการศึกษา การเปดสาขาวิชา การเปด
หลักสูตร และการดําเนินงานของหนวยจัดการศึกษา
4. หนวยจัดการศึกษา สถานที่ที่สภาวิทยาลัยชุมชนประกาศจัดตั้งใหเปนหนวยจัด
การศึกษาเครือขายของวิทยาลัยชุมชน เพื่อจัดการศึกษาตามที่ชุมชนตองการรวมกับวิทยาลัยชุมชน
การประกาศใหสถานที่ใดเปนหนวยจัดการศึกษาเปนไปตามขอบังคับของวิทยาลัยชุมชน มีอํานาจ
หนาที่
4.1 ร ว มกั บ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน และหน ว ยจั ด การศึ ก ษาอื่ น ในการจั ด การศึ ก ษา ตาม
แผนการจัดการศึกษาที่สภาวิทยาลัยชุมชนใหความเห็นชอบ
4.2 จั ด การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาต่ํ า กว า ปริ ญ ญาทั้ ง สายวิ ช าการและวิ ช าชี พ จั ด
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และหลักสูตรปรับพื้นฐาน
รวมทั้งจัดหลักสูตรระยะสั้น จัดอบรมและการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิต และหลักสูตรอื่นเพิ่มเติม
ตามความตองการของชุมชนได
5. คณะกรรมการหนวยจัดการศึกษา เปนองคคณะบุคคลสนับสนุนการดําเนินงานของ
หนวยจัดการศึกษา มีหนาที่กํากับ ติดตาม และใหการสนับสนุนหนวยจัดการศึกษาดําเนินงานใหมี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับความตองการของชุมชนของหนวยจัดการศึกษานั้น ๆ
(สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน 2549 : 17-22)
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แผนภาพที่ 3 โครงสรางการบริหารวิทยาลัยชุมชนสวนกลาง
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน

สํานัก…

วิทยาลัยชุมชน

แผนภาพที่ 4 โครงสรางการบริหารวิทยาลัยชุมชนในระดับสถานศึกษา
วิทยาลัยชุมชน

สภาวิทยาลัยชุมชน

คณะกรรมการ
หนวยจัดการศึกษา

หนวยจัด
การศึกษา

สภาวิชาการ

สวนอํานวยการวิทยาลัยชุมชน

กลุมงานจัดการ
เรียนการสอน
และงาน
วิชาการ

กลุมงานบริการ
และงานกิจการ
นักศึกษา

กลุมงาน
อํานวยการและ
งานสนับสนุน

กลุมงานจัดตั้ง
และบริการระบบ
เครือขาย
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แผนภาพที่ 5 โครงสรางหนวยจัดการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน

คณะกรรมการ
หนวยจัดการศึกษา

หนวยจัดการศึกษา

งานจัดการเรียน
การสอนและวิชาการ

งานบริการ
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2.5 อํานาจหนาที่ของผูอาํ นวยการวิทยาลัยชุมชน
ระบบการบริหารของวิทยาลัยชุมชน เปดโอกาสใหบุคคลที่มีประสบการณบริหารทั้ง
จากภาครัฐและเอกชนเขามาเปนผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนเพื่อทําหนาที่หัวหนาสูงสุดในการ
บริหารและดําเนินงานวิทยาลัยชุมชน ซึ่งไดมาจากการสรรหาและมีวาระการดํารงตําแหนงคราว
ละ 4 ป ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนจึงมีหลักการดําเนินงาน อํานาจหนาที่ และจริยธรรม ดังนี้
หลักการดําเนินงาน
1. ตองยึดประชาชน ยึดความตองการของชุมชนเปนหลักและบริหารบนหลักการ
วิทยาลัยชุมชนมีประชาชนเปนเจาของ
2. ตองยึดหลักการทํางานเปนทีม
3. ตองยึดหลักการบริหารการศึกษาภายใตบทบาทของกรรมการและเลขานุการ
ของสภาวิทยาลัยชุมชน ที่บริหารงานไปสูเปาหมาย ภายใตการกํากับนโยบาย แผน และการรวม
ตัดสินใจโดยสภาวิทยาลัยชุมชน
4. ตองยอมรับและเคารพในบทบาทและอํานาจหนาที่ของสภาวิทยาลัยชุมชนซึ่ง
เปนผูแทนของชุมชน
5. ตองยึดหลักการสรางพันธมิตร และจัดการศึกษาเปนระบบเครือขายที่มี
เอกภาพ
6. ตองยึดหลักการเขาถึงและประโยชนที่ประชาชนจะไดรับสูงสุด
7. ตองพัฒนาปรับพื้นฐานความรูของผูเรียนใหถึงเกณฑมาตรฐานที่หลักสูตร
กําหนด (Developmental Education)
8. กระบวนการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรเปนไปอยางรวดเร็วทันกับ
ความตองการ
9. การจั ด การศึ ก ษา การวั ด ผล ประเมิ น ผล ให คํ า นึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษาตามหลักสูตร
10. ยึดหลักเปาหมาย ผลผลิตของความสําเร็จ คือ การสําเร็จการศึกษา การศึกษา
ตอเนื่อง และการมีงานทําของผูเรียน
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ตารางที่ 1 หนาที่ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. หนาที่ความรับผิดชอบตามหลักการ
ดําเนินงาน
1.1 ตองยึดประชาชน ความตองการของ
ชุมชนเปนหลัก และบริหารบนหลักการ
วิทยาลัยชุมชน มีประชาชนเปนเจาของ

1.2 ตองยึดหลักการทํางานเปนทีม

แนวปฏิบัติ
1. แนวปฏิบัตติ ามหลักการดําเนินงาน
1.1 การยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ให
ดําเนินการทุกวิธีเพื่อใหรูความตองการ
ของชุมชนที่แทจริง โดย
(1) สํารวจความตองการ สํารวจปญหา
ของประชาชนในเขตพื้นที่ที่
รับผิดชอบ(ในจังหวัด) เปนประจํา
และทําอยางสม่ําเสมอ
(2) แปลผลที่ไดจากการสํารวจเปน
ความตองการและเปนปญหาที่
ประชาชนตองการไดรับการศึกษา
และอบรมใหเปนหลักสูตรทั้งระยะ
สั้นและระยะยาวตามความ
เหมาะสม ของศาสตรสาขาตาง ๆ
(3) จัดการศึกษาและฝกอบรมโดยใช
เทคนิคและวิธีการตาง ๆ ใหสมาชิก
ในชุมชนไดเขาถึงการศึกษาได
1.2 หลักการทํางานเปนทีม มีดังตอไปนี้
(1) มีการประชุมปรึกษาหารืออยาง
สม่ําเสมอ
(2) ใหประชาชนเขามามีสวนรวมทุก
ขั้นตอน มีผูทรงคุณวุฒิ ผูแทน
ชุมชน ชุมชนเขามารวม เขามา
มีบทบาท เชน ใหประชาชนเขามา
เปนกรรมการหนวยจัดการศึกษา
ใหมีกรรมการยอยในแตละเรื่อง
ที่จะดําเนินการ เชน กรรมการ
ความรวมมือ กรรมการมาตรฐาน
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1.3 ตองยึดการบริหารการศึกษาในบทบาท
ของกรรมการและเลขานุการสภา
วิทยาลัยชุมชนที่บริหารงานไปสู
เปาหมายภายใตการกํากับนโยบาย แผน
และการรวมตัดสินใจโดยสภาวิทยาลัย
ชุมชน
1.4 ตองยอมรับและเคารพในบทบาทและ
อํานาจหนาที่ของสภาวิทยาลัยชุมชน
ซึ่งเปนผูแทนของชุมชน

1.5 ตองยึดหลักการสรางพันธมิตรและจัด
การศึกษาระบบเครือขาย

แนวปฏิบัติ
ความรวมมือ กรรมการมาตรฐาน
การศึกษา กรรมการกองทุน ฯลฯ
1.3 ตองยึดการบริหารการศึกษาในบทบาท
ของกรรมการและเลขานุการสภา
วิทยาลัยชุมชนที่บริหารงานไปสู
เปาหมายภายใตการกํากับนโยบาย แผน
และการรวมตัดสินใจโดยสภาวิทยาลัย
ชุมชน
1.4 แนวปฏิบตั ิดังนี้
(1) สรางระบบการนําเสนอนโยบาย
แผนการจัดการศึกษาและงบ
ประมาณใหสภาวิทยาลัยชุมชน
เห็นชอบ
(2) ดําเนินงานตามนโยบาย แผนทีส่ ภา
วิทยาลัยชุมชนใหความเห็นชอบ
(3) นําเสนอผลการดําเนินงานและผล
การดําเนินงานประจําปตอสภา
วิทยาลัยชุมชน
1.5 การสรางพันธมิตรและจัดการศึกษา
ระบบเครือขาย มีหลักดังนี้
(1) แสวงหาพันธมิตรที่มีศักยภาพใน
การเปนหนวยจัดการศึกษา
และจัดการศึกษารวมกัน
(2) แสวงหาพันธมิตร
สถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ
เพื่อการศึกษาตอของนักศึกษา
เพื่อความรวมมือทางวิชาการ
งานสํารวจวิจัย
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1.6 ตองยึดหลักการเขาถึงและประโยชนที่
ประชาชนไดรับสูงสุด

1.7 ตองพัฒนาปรับพื้นฐาน ความรูของ
ผูเรียนใหถึงเกณฑมาตรฐานที่สามารถ
เรียนตามหลักสูตรที่กาํ หนดจนจบ
หลักสูตรได (Developmental
Education)
1.8 กระบวนการจัดการศึกษาและการพัฒนา
หลักสูตรเปนไปอยางรวดเร็วและทัน
กับความตองการ

แนวปฏิบัติ
(3) แสวงหาพันธมิตร ภาคธุรกิจเอกชน
บริษัทแหลงงาน เพื่อการมีงานทํา
ของนักศึกษา
1.6 การเขาถึงประโยชนที่ประชาชนไดรับ
สูงสุดมีแนวปฏิบัตดิ ังนี้
(1) จัดหองเรียนใหเขาถึงประชาชน
(2) จัดตั้งหนวยจัดการศึกษาที่มี
ศักยภาพในพืน้ ทีท่ ี่ประชาชน
ตองการ
(3) วางระบบการทดสอบสมรรถนะ
และการจัดหลักสูตรปรับพื้นฐาน
ใหสอดคลองกัน
(4) แสวงหาพันธมิตรจากภูมิปญญา
ทองถิ่น
1.7 วางระบบการปรับพื้นฐานความรูผเู รียน
โดยจัดใหมีระบบการทดสอบผูเขาเรียน
แลวปรับพื้นฐานผูเรียนตามผลการ
ทดสอบนั้น
1.8 กระบวนการจัดการศึกษาและการ
พัฒนาหลักสูตร มีหลักการดังนี้
(1) สนับสนุนใหสภาวิชาการ ศึกษา
วิเคราะหความตองการกําลังคน
และตลาดแรงงานใหเปนปจจุบัน
(2) วางระบบการพัฒนาหลักสูตรใหมี
ความคลองตัวมากขึ้น
(3) วางระบบการเปดสอนตามหลัก
สูตรที่พัฒนาและไดรบั การอนุมตั ิ
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1.9 การจัดการศึกษา การวัดผล ประเมินผล
ใหคํานึงถึง คุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษาตามหลักสูตร

1.10 ยึดหลักเปาหมายความสําเร็จของผูเรียน
ความสําเร็จ คือ
(1) การสําเร็จการศึกษา
(2) การศึกษาตอเนื่อง
(3) การมีงานทําของผูเรียน

แนวปฏิบัติ
แลวใหเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
1.9 การจัดการศึกษา การวัดผล และการ
ประเมินผลอยางมีคุณภาพ และมี
มาตรฐานการศึกษามีหลักการดังนี้
(1) วางระบบกระบวนการจัดการศึกษา
การกํากับดูแลในระบบเครือขายที่
มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
(2) วางระบบการวัดผล ประเมินผลที่มี
คุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งระบบเครือขาย
(3) วางระบบการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการจัดการศึกษาภายใน
ระบบเครือขายใหเปนไปตาม
หลักสูตร
1.10 เปาหมายของความสําเร็จที่มี
ประสิทธิภาพมีแนวปฏิบัติดังนี้
(1) จัดการศึกษาใหเขาถึงประชาชน
(2) จัดระบบบริหารนักศึกษาและการ
ชวยเหลือปรับพื้นฐานผูเขาเรียนที่
มีประสิทธิภาพ
(3) จัดบริการทางเลือกรูปแบบ
การศึกษาที่หลากหลาย ยืดหยุน
สอดคลองกับสภาวะความจําเปน
ของผูเรียนและสรางความเขาใจ
กับชุมชนในทางเลือกตาง ๆ
(4) จัดการศึกษาในหลักสูตรที่เปน
ความตองการกําลังคนของตลาด
แรงงาน
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แนวปฏิบัติ
(5) การศึกษาในหลักสูตรที่เปนความ
ตองการกําลังคนของตลาดแรงงาน
(6) วางระบบการประสานสัมพันธกับ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการศึกษา
ตอเนื่อง วางระบบประสาน
สัมพันธกับแหลงงาน สถาน
ประกอบการเพือ่ การมีงานทํา
(7) จัดหลักสูตรที่สอดแทรกการ
ประกอบกิจการ(Entrepreneurship)
เพื่อการประกอบอาชีพอิสระ
(8) ประสานสัมพันธกับหนวยงานที่
สงเสริมสนับสนุนธุรกิจขนาดยอม
(SMEs) เพื่อชวยเหลือผูสําเร็จ
การศึกษา

2.6 จริยธรรมของผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน
ผู อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน เป น ผู ที่ ส ภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ให ค วามไว ว างใจ ดั ง นั้ น
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนจึงตองยึดหลักจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ดังตอไปนี้
1. จริยธรรมในการทําหนาที่กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
1.1 เปนผูที่ศึกษาหาความรู เพื่อจะไดปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบใหเปนที่
นาเชื่อถือ
1.2 ใหความสําคัญอันดับสูงกับการเขารวมประชุม และจะเปนผูตรงตอเวลาใน
การเขาประชุม
1.3 รวมมือกับสภาวิทยาลัยชุมชนและสภาวิชาการ โดยตองใหความเคารพใน
ความคิดเห็นทีแ่ ตกตางกัน
1.4 ลงมติโดยยึดความสัจจริง ในทุกประเด็นปญหามากกวาลงมติเพราะความ
เห็นชอบหรือความไมชอบสวนตัว เหนือความกดดันจากอํานาจอันไมชอบดวยหลักการและเหตุผล
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1.5 สนับสนุนมติของสภาวิทยาลัยชุมชนโดยไมคํานึงวา ตนเองจะลงคะแนน
เสียงอยางไร
1.6 คํานึงเสมอวา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนและองครวมของสภาวิทยาลัย
ชุมชนทั้งหมด โดยมีผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนซึ่งเปนกรรมการและเลขานุการเปนผูแทนของ
วิทยาลัยชุมชน
1.7 อะไรที่เปนเสียงสะทอน เสียงวิพากษวจิ ารณที่ไดรับรู จะเสนอเสียงสะทอน
เหลานี้ไปยังประธานสภาวิทยาลัยชุมชน
1.8 จะตอตาน ฝนตอความเยายวนทั้งหลายในการใชตําแหนงเพื่อประโยชน
สวนตน
1.9 ปฏิบัติหนาที่เยี่ยงผูบริหารวิทยาลัยชุมชน ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายและ
แผนงานที่สภาวิทยาลัยชุมชนใหความเห็นชอบ ไมใชผูกาํ หนดและกํากับนโยบาย
1.10 แสวงหาทรัพยากรจากรัฐบาล ฝายนิติบัญญัติ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และจากภาคเอกชน เพื่อประโยชนในการบริหาร การทํานุบํารุงวิทยาลัยชุมชน
1.11 ใหการสนับสนุนสมาคมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
1.12 มุงมั่นที่จะใหการดําเนินงานของสภาวิทยาลัยชุมชน มีประสิทธิภาพให
มากที่สุด
1.13 สรางความเขาใจและยึดถือการทําเวทีประชาคม กระตุนใหประชาชนที่มี
ความสนใจ องคกรตาง ๆ ตลอดจนสื่อมวลชนไดเขารวมอภิปรายถึงการดําเนินงานในปจจุบันและ
แผนในอนาคตของวิทยาลัยชุมชน
1.14 ปฏิบัติงานดวยความโปรงใส ไมแสวงหาผลประโยชน หรือไมทํา
ประโยชนที่ทบั ซอนกับกิจการของวิทยาลัยชุมชน
1.15 แสดงความคิดเห็นระหวางประชุมจนเสร็จสิ้น โดยไมออกไปวิจารณ
นอกหองประชุม
2. จริยธรรมพื้นฐานของการเปนครู
2.1 ตองรักและเมตตาศิษย โดยใหความเอาใจใสชวยสงเสริมใหมีกําลังใจใน
การศึกษาเลาเรียนแกศิษยโดยเสมอหนา
2.2 ตองอบรม สั่งสอน สรางเสริมความรู ทักษะ และนิสัยที่ถูกตอง ดีงาม ให
เกิดแกศิษยเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ
2.3 ตองประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยทั้งกาย วาจา และจิตใจ

71
2.4 ตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ
อารมณและสังคมของศิษย
2.5 ตองไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามิสสินจางจากศิษย ในการปฏิบัติ
หนาที่ตามปกติและไมใชศิษยกระทําการใด ๆ อันเปนการหาประโยชนแกตนโดยมิชอบ
2.6 ตองพัฒนาตนเองทั้งดานวิชาชีพ ดานบุคลิกภาพ และวิสัยทัศนใหทันตอ
การพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเสมอ
2.7 รักและศรัทธาในอาชีพครูและเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพครู
2.8 พึงชวยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสรางสรรค
2.9 พึงประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการอนุรักษและพัฒนาภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมไทย
2.10 ยึดหลักพรหมวิหาร 4
3. จริยธรรมพื้นฐานของการปฏิบัติงานระบบราชการ มีความซื่อสัตย สุจริต จิตมุง
ประโยชนสวนรวม ความละอาย จริยธรรมและเสียสละ
4. จริยธรรมที่มีตอหนวยงาน
4.1 พึ ง เป น ผู มี ศี ล ธรรมอั น ดี และประพฤติ ต นให เ หมาะสมกั บ การเป น
ขาราชการที่ดี
4.2 พึงใชวิชาในการปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยและไมแสวงหา
ประโยชน โ ดยมิ ช อบ ในกรณี ที่ วิ ช าชี พ ใดมี จ รรยาบรรณวิ ช าชี พ กํ า หนดไว ก็ พึ ง ปฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณวิชาชีพนั้นดวย
4.3 พึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูน
ความรู ความสามารถ และทักษะในการทํางาน เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ราชการมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
4.4 พึงปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ
4.5 พึงปฏิบัติหนาที่ราชการอยางเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว
ขยันหมั่นเพียร ถูกตองสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการและประชาชนเปน
สําคัญ
4.6 พึงประพฤติตนเปนผูตรงตอเวลา และใชเวลาราชการใหเปนประโยชนตอ
ทางราชการอยางเต็มที่
4.7 พึงดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัด คุมคา โดย
ระมัดระวังมิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง
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5. จริยธรรมที่มีตอผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน
5.1 พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การใหความรวมมือ ชวยเหลือกลุม
งานของทั้ง ในดา นการให ค วามคิ ด เห็น การชว ยทํ า งาน และการแก ป ญหาร ว มกัน รวมทั้ง การ
เสนอแนะในสิ่งที่เห็นวาจะมีประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบดวย
5.2 ผู บั ง คั บ บั ญ ชา พึ ง ดู แ ลเอาใจใส ผู อ ยู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาทั้ ง ในด า นการ
ปฏิบั ติงาน ขวัญกํ าลั งใจ สวัสดิการ และยอมรับฟงความคิดเห็ นผูอยูใตบั งคับบัญชา ตลอดจน
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม
5.3 พึงชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางทีช่ อบ รวมทั้งสงเสริม สนับสนุนใหเกิดความ
สามัคคีรวมแรงรวมใจในบรรดาผูรวมงานในการปฏิบัตหิ นาที่เพื่อประโยชนสวนรวม
5.4 พึงปฏิบัติตอผูรวมงาน ตลอดจนผูที่เกี่ยวของดวยความสุภาพ มีน้ําใจ และ
มนุษยสัมพันธ
5.5 พึงละเวนจากการนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตนเอง
6. จริยธรรมที่มีตอประชาชนและสังคม
6.1 พึงใหบริการประชาชนอยางเต็มกําลังความสามารถดวยความเปนธรรม
เอื้อเฟอมีน้ําใจ และใชกิริยาวาจาที่สุภาพออนโยน เมื่อห็นวาเรื่องใดไมสามารถปฏิบัติไดหรือไมอยู
ในอํานาจหนาที่ของตนจะตองปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนําใหติดตอไปยังหนวยงาน หรือ
บุคคลซึ่งตนทราบวามีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ตอไป
6.2 พึงประพฤติตนใหเปนที่นาเชื่อถือของบุคคลทั่วไป
6.3 พึงละเวนการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด ซึ่งมีมูลคาเกินปกติวิสัยที่
วิญูชนจะใหกันโดยเสนหาจากผูมาติดตอราชการหรือผูซึ่งอาจไดรับประโยชนจากการปฏิบัติ
หนาที่ราชการนั้น หากไดรับไวแลวและทราบภายหลังวาทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่รับไวมี
มูลคาเกินปกติวิสัย ก็ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดําเนินการตามสมควรแกกรณี
(สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน : 40 - 49)

73
ตอนที่ 3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยในประเทศ
วิโรจน กระแสมุข (2544 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องคุณลักษณะของนักพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษ ย วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อศึ ก ษาองค ป ระกอบคุ ณ ลั ก ษณะของนั ก พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย กลุ ม
ตัวอยางที่ใชคือ บุคคลที่ปฏิบัติงานในตําแหนงนักพัฒนาทรัพยากรมนุษยทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
และภาคเอกชน 100 หนวยงาน จํานวน 900 คน วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะหองคประกอบ (factor analysis) ดวยวิธีองคประกอบหลัก (principal
component analysis) หมุนแกนแบบ ออโธโกนอล (Orthogonal Rotation) ดวยวิธีแวริแมกซ
(Varimax Method) จากการศึกษาไดองคประกอบคุณลักษณะของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย
จํานวน 9 องคประกอบไดแก ดานความรูและความสามารถในวิชาชีพ ดานบุคลิกภาพอุปนิสัย
ดานความรูแวดลอมสําหรับพัฒนางาน ดานความเชื่อและอุดมการณในการปฏิบัติงาน ดานความ
ผูกพันตอองคกร ดานความสามารถเชิงวิเคราะหและมีเหตุผลในการตัดสินใจ ดานความคิดและ
บุคลิกลักษณะเฉพาะตัว ดานตนแบบหรือตัวอยางที่ดี และดานความคลองตัว กระฉับกระเฉงและมี
อารมณขัน
สุชาติ เตาสุวรรณ (2545) ไดศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารเขตพื้นที่
การศึกษา ประชากร คือ ผูบริหารสถานศึกษาทุกสังกัดภาครัฐบาลในจังหวัดนนทบุรี จํานวน 167
คน ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะในภาพรวมของผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษา อยูในระดับ มากที่สุด
ทุกดาน โดยมีคะแนนเรียงลําดับดังนี้ อันดับที่ 1 ดานคุณธรรมและจริยธรรม อันดับ ที่ 2
ดานบุคลิกภาพสวนตัว อันดับที่ 3 ดานการสรางความสัมพันธกับชุมชนและอันดับสุดทาย
ดานความรูความสามารถ เมื่อพิจารณาเปนรายดานคุณลักษณะที่มีคะแนนสูงสุดแตละระดับ ไดแก
ดานคุณธรรมจริยธรรม คือ มีความซื่อสัตยตอตนเองและหนาที่ ดานบุคลิกสวนตัว คือ มีความเอื้อ
อาทรกั บ ผู  ร  ว มงาน ด า นการสร า งความสั ม พั น ธ กั บ ชุ ม ชน คื อ มี ค วามสามารถในการ
ประสานงานกับหนวยงานและบุคคลภายนอก ดานความรูความสามารถ มีความสามารถใน การ
บริหารเวลา
อนุชิต วรรณสุทธิ์ (2545 : 75 – 78) ไดศึกษาคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ
ในอนาคตตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ พบวา
1. ผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่เห็นสอดคลองกัน
มากที่สุด คือ มีวิสัยทัศนกวางไกล กําหนดเปาหมายสถานศึกษาไดอยางชัดเจน มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค กลาปฏิรูปปรับปรุ ง เปน ผูนําในการเปลี่ยนแปลง มี ความสามารถประสานงานกับ
องคกรตาง ๆ ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี มีวุฒิภาวะทางอารมณและความคมทางปญญา
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2. มีความสามารถทางวิชาการ เปนผูใฝรู เปนนักอาน นักคิด นักเขียน สื่อความหมาย
ใหผูอื่นเขาใจได วิเคราะหภารกิจขององคกร คิดพัฒนางานอยางตอเนื่องและเปนระบบ
3. มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เปดโอกาสใหผูรวมงานแสดงความคิดเห็น
ขยันและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เปนคนทันสมัย กระตือรือรน กลาหาญอดทน ซื่อสัตยและตรง
ตอเวลา มีอัธยาศัยไมตรีดี สุขภาพจิตดี สุขภาพกายแข็งแรง
4. ในดานการบริหาร สามารถใหคําแนะนําและอํานวยความสะดวกในการทํางาน
ใหแกผูใตบังคับบัญชา มีความจริงใจ และใหเกียรติผูใตบังคับบัญชา สรางความเชื่อมั่น สรางขวัญ
และกําลังใจใหกับทีมงาน จัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาใหนาดู นาอยู นาเรียน สรางบรรยากาศ
ที่ดีในการทํางาน
5. มีความไวตอสถานการณ สิ่งแวดลอม กลารับฟงคําตําหนิ ขอเสนอแนะ และ
เปดเผยใหทีมงานทราบเพื่อปรับปรุงแกไข มีวุฒิทางการศึกษาไมต่ํากวาปริญญโทในสาขาการ
บริหารการศึกษา
กฤษณะ สุมาลยโรจน (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามความคาดหวังของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย พบวา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
นครปฐม มีความคาดหวังตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาอยูใ นระดั บ มากทุ ก ด าน คุ ณ ลัก ษณะด า นคุณ ธรรมและจริ ย ธรรมอยู ใ นอั น ดับ สู ง สุ ด
รองลงมาคือ ดานภาวะผูนํา ดานบริหารจัดการ และดานวิชาการ ตามลําดับ
เพชรรัตน นิ่มพันธุ (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของผูอํานวยการ สํานักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดอางทอง
ผลการวิจัย พบวา 1) คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูอํานวยการ สํานักการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เขตพื้นที่การศึกษา ไดแก คุณลักษณะขององคประกอบสวนตัวที่อยูในระดับมากที่สุด
คือ ดาน บุคลิกภาพและดานคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะขององคประกอบวิชาชีพที่อยูใน
ระดับ มากที่สุด คือ ดานความรูและความสามารถทางการบริหาร 2) การเปรียบเทียบคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคของผูอํานวยการสํานักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา ตาม
ทั ศ นะของผู  แ ทนกลุ  ม บุ ค คลที่ เ ป น องค ป ระกอบของคณะกรรมการการศึ ก ษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีสถานะตางกัน พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยผูแทนสมาคมหรือชมรมผูประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษามีทัศนะ แตกตางกันกับ
ผูแทนกลุมอื่น ๆ แตผูแทนกลุมสถานะอื่น ๆ มีทัศนะ ที่ไมแตกตางกัน 3) การเปรียบเทียบ
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คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูอํานวยการสํานักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่
การศึกษา ตามทัศนะของผูแทนกลุมบุคคลที่เปนองคประกอบของคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษาที่มีความตองการเขาเปนคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษาแตกตางกัน พบวาไมแตกตางกัน
อวัสดา อรัญญะ (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงคของผู
บริหารเขตพื้นที่การศึกษาตามทัศนะของผูบริหารการศึกษานอกสถานศึกษาในเขตการศึกษา 1
ผลการวิจัยพบวาคุณลักษณะของผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษาที่พึงประสงคทั้ง 6 ดาน โดยมี
คะแนนเรียงลําดับดังนี้ 1) ดานการเปนผูนํา สามารถสรางความรวมมือและประสานสัมพันธกับผู
ใตบังคับบัญชาเพื่อ ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย 2) ดานบุคลิกภาพมีความริเริ่มสรางสรรคใน
การแกปญหาที่เกี่ยวกับ งานในหนาที่ 3) ดานคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติตนใหเปนตัวอยางที่ดี
แกผูใตบังคับบัญชา 4) ดานความสามารถ/ทักษะมีความรูและสามารถแกปญหาในการปฏิบัติงาน
ในหนาที่บริหารเปนอยางดี และเปนนักบริหารและนักจัดการที่สามารถบริหารงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 5) ดานการศึกษา มีความรูความสามารถในการจัดองคกรการบริหารตลอดจนพัฒนา
งานและ 6) ดานความรูลึกและรูรอบ มีความรอบรูทันสมัยตอเหตูการณ ขาวสาร และเทคโนโลยี
สมัยใหม
จักรพรรดิ์ จิตมณี (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง สมรรถนะที่พึงประสงคของ
ผูอํา นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาในการบริห ารจั ด การตามพระราชบั ญญั ติก ารศึ ก ษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค
ของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการบริหารจัดการตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 (2) เปรียบเทียบสมรรถนะที่พึงประสงคในการบริหารจัดการของ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา และการดํารงตําแหนงเดิม
และ (3) เสนอแนวทางในการสรางเสริมสมรรถนะที่พึงประสงคในการบริหารจัดการของ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผลการวิจัย พบวา (1) สมรรถนะที่พึงประสงคของ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการบริหารจัดการภาพรวมอยูในระดับที่มีสมรรถนะที่
พึงประสงคมากที่สุด โดยมีสมรรถนะดานวิชาการและดานบริหารงานบุคคลระดับมากที่สุด สวน
สมรรถนะดานงบประมาณ และดานบริหารทั่วไป อยูในระดับมาก (2) สมรรถนะที่พึงประสงคใน
การบริหารจัดการของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษาและการ
ดํารงตําแหนงเดิมพบวาไมแตกตางกัน ยกเวน สมรรถนะดานวิชาการ ผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่มีวุฒิปริญญาเอก และปริญญาตรี แตกตางกันอยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และ (3) แนวทางในการเสริมสรางสมรรถนะที่พึงประสงคไดแก การพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
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งานธุรการและการบริหารทั่วไป การจัดใหมีการสัมมนาทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนการเรียนรู
ระหวางองคกรภาครัฐและเอกชนตามลําดับ
พัชมณ เทียนศรี (2547 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องสมรรถนะการบริหารจัดการของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะนิติบุคคล เขตพื้นที่การศึกษาสิงหบุรี การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค
เพื่อ (1) ศึกษาสมรรถนะการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะนิติบุคคล
เขตพื้นที่การศึกษาสิงหบุรี (2) เปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในฐานะนิติบุคคล เขตพื้นที่การศึกษาสิงหบุรีจําแนกตามสถานภาพของกลุมตัวอยาง
และ (3) ศึกษาแนวทางในการสรางเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในฐานะนิติบุคคล ผลการวิจัย พบวา (1) สมรรถนะการบริหารจัดการของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะนิติบุคคลในภาพรวมอยูในระดับที่มีสมรรถนะการบริหารจัดการ
มาก โดยมีสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล
และการบริหารทั่วไปอยูในระดับมากทุกดาน (2) สมรรถนะการบริหารจัดการของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจําแนกตามสถานภาพของกลุมตัวอยางพบวาไมแตกตางกัน และ (3)
แนวทางในการเสริมสรางสมรรถนะการบริหารจัดการสถานศึกษาที่สําคัญ ไดแก การพัฒนาให
ผูบริหารมีการบริหารงานอยางมีคุณธรรมหรือมีธรรมาภิบาล การเสริมสรางทักษะในการนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาผูบริหารใหสามารถเปนผูนําทางวิชาการ
ตามลําดับ
ไพฑูรย มีวีระสม (2547 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องสมรรถภาพของผูบริหารสถานศึกษา
เพื่อการปฏิรูปโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงคเพื่อศึกษาสมรรถภาพของผูบริหาร
สถานศึกษา เพื่อการปฏิรูปโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประชากรคือ ผูบริหารสถานศึกษา
จํ า นวน 431 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย คื อ แบบสอบถาม ผลการวิ จั ย พบว า ผู บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษาสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานครมี ส มรรถภาพ ในภาพรวมในระดั บ มาก ทั้ ง 5 ด า น โดย
เรียงลําดับดังนี้ 1) ดานศักยภาพในการเปนผูนํา 2) ดานการมุงไปสูผลสัมฤทธิ์ 3) ดานการสราง
ความเขาใจ/การติดตอสื่อสาร 4) ดานศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง 5) ดานความเฉียบคมทางการ
บริหาร เรื่องที่มีคะแนนสูงสุดแตละดาน ไดแก 1) ปฏิบัติตนในลักษณะที่ดีงามและมีมารยาทที่ดี
ตอบุคคลอื่น 2) รูจักใชโอกาสในการพัฒนาตนงาน 3) เปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนความคิด
และสงเสริมบรรยากาศของการสื่อสารระบบเปด 4) มีความมั่นคงและมุงมั่นที่จะทํางานใหสําเร็จ
5) นําหลักคุณธรรมมาใชพัฒนาคัดเลือกและการจัดลักษณะงานที่หลากหลาย
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สมประสงค อินเจริญ (2548 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการวิเคราะหองคประกอบ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
1)ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค ข องผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ตามทรรศนะของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 2) วิเคราะหองคประกอบ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของ ผูบริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 กลุมตัวอยางไดแกคณะกรรมการ
สถานศึก ษาขั้น พื้น ฐาน สังกั ด สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 ปการศึก ษา 2547
จํานวน 560 คน จาก 140 โรงเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามที่มีลักษณะเปนมาตรา
สวนประมาณคา วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห
สหสัมพันธแบบเพียรสัน และการวิเคราะหองคประกอบและหมุนแกนแบบวาริแมกซ ผลการศึกษา
พบว า คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค ข องผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตามทรรศนะของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 พบวา คุณลักษณะที่พึง
ประสงคมากที่สุดไดแก ดานบุคลิกภาพ รองลงมาคือ ดานผูนํา ดานทักษะการบริหาร และดาน
วิชาชีพตามลําดับ ผลการวิเคราะหองคประกอบ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา
ที่ สํ า คั ญ มี 5 องค ป ระกอบโดยด า นทั ก ษะการบริ ห ารมี ค วามสํ า คั ญ มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ
คุ ณ ลั ก ษณะด า นบุ ค ลิ ก ภาพ คุ ณ ลั ก ษณะด า นผู นํ า คุ ณ ลั ก ษณะด า นการแสวงหาความรู และ
คุณลักษณะดานวิชาชีพ
ชัยพงษ กองสมบัติ (2548 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียน
เอกชนในจังหวัดหนองคาย การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานและ
ความตองการในการพัฒนาวิชาชีพของผูบริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดหนองคาย ผลการศึกษา
พบวาผูบริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดหนองคาย มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยูในระดับ "มาก"
เรียงจากมากไปหานอย คือ สมรรถนะดานจริยธรรม สมรรถนะดานการปฏิบัติงาน และสมรรถนะ
ดานความรูตามลําดับ ผูบริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดหนองคาย มีความตองการในการพัฒนา
สมรรถนะในดานความรู ความเขาใจ หลักการบริหาร ใน 3 อันดับแรก คือ หลักการบริหาร
คุณธรรมของผูบริหาร และการเปนผูนําหรือมีความรูทางวิชาการของผูบริหาร สําหรับความ
ตองการในการพัฒนาสมรรถนะดานวิธีการ รูปแบบ ที่จะทําใหเปนผูบริหารมืออาชีพนั้น ผูบริหารมี
ความตองการวิธีการ และรูปแบบในการพัฒนา 3 อันดับแรก คือ การศึกษาคนควาดวยตนเอง การ
อบรมสัมมนาและการศึกษาดูงาน
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ขุนวัง ณุวงศศรี (2550 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การศึกษาสมรรถนะของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 2 วัตถุประสงคเพื่อ ศึกษา
สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 2
และเปรียบเทียบสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุรินทร เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณการบริหาร กลุมตัวอยางจํานวน 153 คน
เครื่องมือเปนมาตราสวนประมาณคา วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ t-test, F-test และเปรียบเทียบรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ
ผลการศึ ก ษาพบว า สมรรถนะของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาสุ ริ น ทร เขต 2 โดยรวมอยู ใ นระดั บ มาก เมื่ อ เปรี ย บเที ย บสมรรถนะของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 2 จําแนกตามประสบการณ
พบวาโดยภาพรวมไมแตกตางกัน และเมื่อนํามาเปรียบเทียบรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ พบวา
ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ มี ป ระสบการณ น อ ยกว า 5 ป แตกต า งกั น กั บ ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ มี
ประสบการณ 5-10 ป และผูบริหารที่มีประสบการณมากกวา 10 ป
เฉลิมวิทย ฉิมตระกูล (2550 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง สมรรถนะหลักของผูบริหารกิจการ
นักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อกําหนดสมรรถนะ
หลักของผูบริ หารกิจการนั กศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยสอบถามจาก
ผูบริหารกิจการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจํานวน 146 สถาบัน สถิติที่ใชในการ
วิ เ คราะห ข อ มู ล ได แ ก ค า เฉลี่ ย ค า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค า ความถี่ ค า ร อ ยละ และการวิ ค ราะห
องคประกอบ (Factor analysis)โดยใชเทคนิค PCA (principal component analysis) และหมุนแกน
ตัวประกอบแบบ ออโธโกนอล (Orthogonal Rotation) ดวยวิธีแวริแมกซ (Varimax Method) ผล
การศึกษาพบวา สมรรถนะหลักของผูบริหารกิจการนักศึกษาประกอบดวย 6 สมรรถนะหลัก ไดแก
มีทักษะในการทํางานเปนทีม มีความคลองตัวกระฉับกระเฉงกระตือรือรน มีความสามารถในการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง มีการบริหารจัดการที่สรางปจจัยเอื้อตอการพัฒนานักศึกษา เปนผูใหความ
สนใจในการสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากร และมีความยืดหยุนและปรับตัวไดดี
ยิ่งยศ พละเลิศ (2550 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องสมรรถนะผูบริหารโรงเรียน สังกัด
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษากาญจนบุ รี เขต 3 วั ต ถุป ระสงค ข องการวิ จั ย เพื่ อ 1) สมรรถนะ
ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 2) แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เครื่องมือที่ใชใน
การศึกษาเปนแบบสอบถาม กลุมตัวอยางไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน
และครู วิเคราะหขอมูลโดยใช คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห
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เนื้ อ หา ผลการศึ ก ษาพบว า สมรรถนะผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
กาญจนบุรี เขต 3 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเรียงจากมากไปหานอย ดังนี้
สมรรถนะดานสติปญญา สมรรถนะดานการปรับตัว สมรรถนะดานความเปนมืออาชีพ สมรรถนะ
ดานความสัมพันธระหวางบุคคล และสมรรถนะดานการบริหารจัดการผลลัพธ สวนแนวทางในการ
พัฒนาสมรรถนะผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ควรพัฒนา
เรื่ อ งดั ง นี้ การศึ ก ษาต อ สาขาการบริ ห ารการศึ ก ษาในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น การอบรมหลั ก สู ต รการ
บริหารงานตาง ๆ การศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบที่ปประสบความสําเร็จ การศึกษากฎหมาย
ระเบียบ วิธีปฏิบัติราชการที่เกี่ยวของ การวางแผนการทํางาน การมอบหมายงาน การนิเทศติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงพัฒนางาน การสรางความสัมพันธกับชุมชน ทักษะการ
สื่อสาร การประสานงาน การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง การกลาตัดสินใจ การสรางขวัญและกําลังใจ
แกผูรวมงาน
ฐณิกานต เตงตระกูล (2551 : บทคัดยอ) ศึกษา เรื่องการพัฒนาตัวบงชี้สมรรถนะดาน
การบริหารวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการศึกษาพัฒนาทําใหไดสมรรถนะ
จํานวน 14 สมรรถนะ ไดแก 1) การมีจริยธรรม 2) การมุงผลสัมฤทธิ์ 3) การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 4) การบริหารจัดการเรียนรู 5) การพัฒนาตนเอง 6) การสงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู 7) การมีภาวะผูนํา 8) การสื่อกสารและจูงใจ 9) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
10) การทํางานเปนทีม 11) การมีวิสัยทัศน 12) การนิเทศและการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา
13) การบริการที่ดี 14) การวิเคราะหและการสังเคราะห
งานวิจัยตางประเทศ
แมกนูสัน (Magnuson 1971: 88-91, อางถึงใน สุทธิวรรณ ตันติรจนวงศ) วิจัยเรื่อง
คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จจําแนกออกเปน 2 ลักษณะ คือ คุณลักษณะ
ดาน อาชีพ (Professional Characteristics) และคุณลักษณะสวนตัว (Personal Characteristics) ดังนี้
1. คุณลักษณะดานอาชีพ ประกอบดวย คุณลักษณะที่สําคัญคือ 1) มีความสามารถ ใน
การติดตอและเขากับผูอื่นไดดี 2) มีความรูในสาขาวิชาชีพเปนอยางดี 3) รูจักมอบหมายงานให
ผูอื่นทํา 4) ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี 5) ใหผูรวมงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ 6) เปนผูนาเขาใกล
และมีเวลาสําหรับผูรวมงาน 7) มีความสนใจในบุคคลอื่น ๆ 8) มีความสามารถในงานวางแผน
และ การจัดระเบียบงาน 9) รับฟงความคิดเห็นจากบุคคลอื่น 10) รูจักใชชองทางแหงอํานาจที่มา
จากหนาที่

80
2. คุณลักษณะสวนตัว ประกอบดวยคุณลักษณะที่สําคัญดังนี้ 1) มีวิจารณญาณและมี
ความยุติธรรม 2) มีความซื่อสัตยและจงรักภักดี 3) มีความรูกวางขวาง 4) มีสติไมใชอารมณ
5) มีความจริงใจ 6) มีความเปนมิตร 7) มีอารมณขัน 8) มีใจกวางและเปดเผย 9) มีควาเสมอตน
เสมอปลาย 10) มีความเมตตาปราณีและเอื้ออาทรตอผูอื่น
สตอกดิลล (Stogdill 1974: 62-63, อางถึงใน สุทธิวรรณ ตันติรจนวงศ) วิจัยเกี่ยวกับ
ลักษณะของผูบริหารที่ประสบความสําเร็จใน 6 ลักษณะคือ 1) ลักษณะทางกาย 2) ลักษณะทาง
สังคม 3) ลักษณะทางสติปญญา 4) ลักษณะทางบุคลิกภาพ 5) ลักษณะที่เกี่ยวของกับงาน
6)
ลักษณะภูมิหลังทางสังคม และพบวาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารที่ประสบ
ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน มีแนวปฏิบัติดังนี้ 1) มีสติปญญาดี 2) มีความเปนนักวิชาการ 3) มี
ความรับผิดชอบในหนาที่การงาน 4) มีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม 5) มีฐานะทางสังคมและ
เศรษฐกิจ 6) เปนผูมีสังคมดี 7) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  8) มีความอดทน 9) มีวิธีการที่จะ
ทํางานใหสําเร็จ 10) มีความเชื่อมั่นในตนเอง 11) มีความกระตือรือรน มีวิสัยทัศน 12) ให
ความรวมมือ 13)
เปนที่ยกยองนับถือ 14) มีความสามารถในการปรับปรุงงาน 15) มี
ความสามารถในการใชภาษาพูด
เดวิส (Davis 1978: 5189 – A, อางถึงใน สุปรณิช อุดมเพ็ญ) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับ
สมรรถภาพที่จําเปนตอการปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชนแหงมลรัฐฟลอริดา พบวา มีสมรรถภาพอยู
4 ดาน ไดแก การพัฒนาตนเอง การพัฒนาชุมชนหรือทองถิ่น การพัฒนาโครงการ และการพัฒนา
การเรียนการสอน โดยที่สมรรถภาพดานพัฒนาชุมชนนั้น ผูบริหารไมมีเวลาออกไป ปฏิบัติงานได
เต็มที่ เพราะตองปฏิบัติงานในสถาบันกันสวนมาก
โคล (Cloe 1973 : 4776 – A, อางถึงใน สุปรณิช อุดมเพ็ญ) ที่ศึกษาสมรรถภาพการ
บริหารงานวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาของ รัฐอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา มี
สมรรถภาพที่จําเปนและสําคัญตอความสําเร็จการ บริหารงาน 5 ดาน คือ
1. สมรรถภาพทางเทคนิคการบริหาร
2. สมรรถภาพทางมนุษยสัมพันธ
3. สมรรถภาพทางสังคมสัมพันธ
4. สมรรถภาพทางการพัฒนาหลักสูตร
5. สมรรถภาพทางการจูงใจบุคลากร
จากผลการวิจัยไดศึกษาผูบริหาร 3 ระดับ คือ ระดับสูง ระดับกลาง และระดับต่ํา
และไดจัดลําดับความสําคัญของสมรรถภาพดานนุษยสัมพันธไวสูงสุด ผูบริหารระดับสูงและ
ระดับกลางเทานั้นที่ใหความสําคัญกับสมรรถภาพในทุกดาน สวนผูบริหารระดับต่ําใหความสําคัญ

81
ตอสมรรถภาพดานการจูงใจบุคลากรสูงกวาดานอื่นๆ และผูบริหารระดับสูงมีแนวโนมที่จะให
ความสําคัญตอสมรรถภาพทางสังคมสัมพันธสูงอีกดวย
นิวตัน (Newton 1987 : 54, อางถึงใน สุปรณิช อุดมเพ็ญ) ไดศึกษาเรื่องคุณลักษณะ
การพัฒนาผูบริหารการศึกษาในประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลาย พบวา บรรดาคุณสมบัติที่ควรพัฒนา
ใหเกิดขึ้นในตัวผูบริหารนั้น มีหลายประการ เชน ความสามารถเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงาน
ความมีมนุษยสัมพันธ ความคิดรวบยอด และการวิเคราะห การวิจัยพื้นฐานและการวางแผนการ
แกปญหาความเปลี่ยนแปลงใน ดานตางๆ
แฮมลิน (Hamlin 1990 : 5-6) ศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
พบว า คุ ณ ลั ก ษณะที่ เ ป น สมรรถนะของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาประกอบด ว ย 1) การ
แสดงออกถึงความสนใจ และมีสวนรวมกับทีมงาน 2) บุคลิกลักษณะที่ดีในการจัดการองคการ
3) แสดงออกถึงการรักษามาตรฐานของงานโดยการติดตามอยางใกลชิด ใหการชวยเหลือบุคลากร
เมื่อมีความจําเปน 4) ใหแนวทาง กําลังใจและสนับสนุนผูรวมงาน 5) ปรึกษาหารือรวมกันกับ
คณะทํางานในการตัดสินใจ ยอมรับความคิดเห็นในการบริหารแบบมีสวนรวม 6) ตื่นตัวตอความ
เปลี่ยนแปลงดานนวัตกรรมและการพัฒนา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลที่ตอตานสิ่งใหม ๆ จน
เกิดความสมดุล 7) มีประสิทธิผลในการมอบหมายงาน
ทาฟฟ (Taff 1998 : 286, อางถึงใน จันทิมา อมันตกุล) ไดศึกษาเกี่ยวกับบทบาท
พฤติกรรมของผู บริ หารและความสําเร็จของโรงเรีย น โดยศึกษาเพื่อพิจารณาถึงความสัมพัน ธ
ระหวางบทบาทของผูบริหารโรงเรียนจากครู 536 คนใน 25 โรงเรียน เปนครูที่สอนเต็มเวลาใน
ภาคตะวันออกเฉียงใตของรัฐอบามา สหรัฐอเมริกา พบวา บทบาทพฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียน
มีผลตอการประสบความสําเร็จของโรงเรียน จากเอกสารงานวิจัยั้งในประเทศและตางประเทศที่
เกี่ยวของพอสรุปไดวา
1. พฤติกรรมที่เปนคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารไดแกความรู ความสามารถ
ทางดานวิชาการ ทักษะการบริหาร บุคลิกภาพ ความสามารถในกระบวนการบริหารจัดการ
2. คุณลักษณะที่พึงประสงคดานภาวะผูนําของผูบริหารที่เปนหัวหนาหนวยงาน ไดแก
พฤติกรรมดานสังคม บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ ความเปนประชาธิปไตย เปนผูดํารงไวซึ่งศีลธรรม
วัฒนธรรมและประเพณี เปนแบบอยางแกผูอื่ นอันเปนภาพลักษณที่บงบอกความโดดเดนของ
ผูบริหาร
3. คุณลักษณะที่พึงประสงคดานอื่น ๆ ที่เปนสวนประกอบใหผูบริหารสถานศึกษาเปน
ที่ภาคภภูมิใจ ประทับใจและไดรับการยอมรับของชุมชน ไดแก คุณธรรม จริยธรรม การมีน้ําใจ ไม
ถือตัว ฯลฯ ซึ่งจะทําใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
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อิธ (Eith 2002, อางถึงใน รวีวรรณ เผากัณหา) ศึกษาบทบาทวิสัยทัศนและสมรรถนะ
ของหัวหนาภาควิชาในศตวรรษที่ 21 ในวิทยาลัยชุมชน ในมลรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา
จํานวน 25 คน โดยการศึกษาเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบวา หัวหนาภาควิชามีวิสัยทัศน 3 ประการ
คือ 1) สรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต 2) การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง 3) การปรับปรุงการ
สนับสนุนองคกร ในดานบทบาทพบวามี 3 บทบาท คือ 1) การแสดงบทบาทการทํางานเปนทีม
2) การใหบริการ 3) การเปนผูนําหรือผูจัดการ สวนในดานสมรรถนะพบวาหัวหนาภาควิชาใน
อนาคตตองมีสมรรถนะ 4 ดาน ดังนี้ 1) การสรางสัมพันธภาพ 2) การสรางนวัตกรรม 3) การ
จัดหาทรัพยากรสนับสนุนในการทํางาน 4) การนําและการจัดการ
มารมอน (Marmon 2002) ไดศึกษาเกี่ยวกับการกําหนดสมรรถนะหลักของผูบริหาร
และบุคคลที่เกี่ยวของกับการใหบริการจัดการศึกษาภายใตขอกําหนดของสวนกลาง เครื่องมือถูก
พัฒนาขึ้นโดยการแกไขตามคําแนะนําจากการประชุมรวมกันของบุคคลผูเชี่ยวชาญระดับชาติ และ
นําไปทดลองใชอีกครั้ง เพื่อขอคําแนะนําในการจัดลําดับในการสํารวจระดับชาติ ผลการวิจัยพบวา
สมรรถนะหลักสําหรับผูบริหารและบุคคลที่เกี่ยวของกับการใหบริการจัดการศึกษาตามทีกําหนด
จํานวน 18 สมรรถนะ ไดแก สมรรถนะดานการบริหาร สมรรถนะดานการรับบุคคล สมรรถนะ
ดานการแนะนํา สมรรถนะดานหลักสูตรทั่วไป สมรรถนะดานหลักสูตรพิเศษ สมรรถนะดานการ
หาเงิ น มาช ว ยเหลื อ สมรรถนะด า นการติ ด ตามและประเมิ น ผล สมรรถนะด า นการจั ด ทํ า ขอ
งบประมาณ สมรรถนะดานสารสนเทศ สมรรถนะดานความสัมพันธกับชุมชน สมรรถนะดาน
การสรรหา สมรรถนะดานการสอน และสมรรถนะดานเทคโนโลยี
ในการทบทวนวรรณกรรมแนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับสมรรถนะที่พึงประสงคของ
ผู บริ หารซึ่งผู วิ จั ย ใช เ ป น กรอบแนวคิด ในการวิ จัย เรื่อง “สมรรถนะที่พึ ง ประสงคของผู บริห าร
วิทยาลัยชนในประเทศไทย” จากแนวคิดของ สํานักงาน ก.พ. (2550) เทื้อน ทองแกว (2545) มานพ
สุขเกษม (2545) กฤษณะ สุมาลยโรจน (2545) วิโรจน กระแสมุข (2544) เฉลิมวิทย ฉิมตระกูล
(2550) สังเคราะห แนวทางการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน ภารกิจของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน
จําแนกเปน 8 ดาน ไดแก ดานการบริหารงาน ดานความรูทางวิชาการ ดานบุคลิกภาพ ดาน
ภาวะผูนํา ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานสรางความสัมพันธกับชุมชนและเครือขาย ดานการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต และดานพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดังแสดงการสังเคราะหสมรรถนะที่พึง
ประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชนตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 กรอบแนวคิดในการสังเคราะหสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน
แนวคิด
สมรรถนะ
เทื้อน
1. ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง
ทองแกว
- การเรียนรูอยางตอเนื่อง
- มีความคิดสรางสรรคและใช
นวัตกรรม
- ตระหนักถึงผลกระทบจาก
ภายนอก
- ความยืดหยุน
- ปรับเปลี่ยนได
- จูงใจใฝบริหาร
- การคิดเชิงกลยุทธ
- วิสัยทัศน
2. ศักยภาพในการเปนผูนํา
- การบริหารความขัดแยง
- ตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม
- ความจงรักภักดี/ซื่อสัตย
- สรางทีมงาน
3. มุงไปสูผลลัพธ
- ความรับผิดชอบ
- การใหบริการลูกคา
- การตัดสินใจ
- ความเปนผูประกอบการ
- การแกปญหา
- มีเทคนิคที่เชื่อถือได
4. ความเฉียบคมทางการบริหาร
- การบริหารทางการคลัง
- การบริหารทรัพยากรมนุษย
- การบริหารเทคโนโลยี
5. การสรางความเขาใจในการ
ติดตอสื่อสาร
- การใชอิทธิพล / เจรจา
- ทักษะการสื่อสารระหวางบุคคล

ดาน(ขอ)

คําถาม

การศึกษาตลอดชีวิต(69)

69.ทักษะในการแสวงหา
ความรูและการเรียนรู
ตลอดชีวิต

ภาวะผูนํา(11,44)

11.ยืดหยุนในการ
ปฏิบัติงาน กลาตัดสินใจ
ตามสถานการณ
44. สามารถปรับตัวและ
ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได
อยางดี
8. สามารถลดความขัดแยง
ในองคกร
13. ความสามารถในการ
วินิจฉัยสั่งการไดอยาง
ถูกตองและรวดเร็ว
62. สรางความรูสึกใหครูอาจารยไดตระหนักถึงการ
ทํางานเพื่อประโยชน
สวนรวม

การบริหารงาน(8,13)

ภาวะผูนํา(62)

การพัฒนามนุษย(80)

80.สามารถบริหาร
ทรัพยากรมนุษยดวยความ
ยืดหยุน
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ตารางที่ 2 (ตอ)
แนวคิด
เทื้อน
ทองแกว

กพ.

สมรรถนะ
ดาน(ขอ)
- ความสามารถในการ
สื่อสารดวยวาจา
- ความเปนหุนสวนกัน
- เขาใจการเมือง
- การสื่อสารดวยการเขียน
สมรรถนะหลักของนัก
การบริหารงาน
บริหารระดับสูง
(3,4,12,14,40,49,86)
1. การบริหารงาน
- การปรับตัวและความ
ยืดหยุน
- ทักษะในการสื่อสาร
- การประสานสัมพันธ
2. ความรอบรูในการบริหาร
- การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง
- การมีจิตมุงบริการ
- การวางแผนกลยุทธ
3. การบริหารแบบมุง
ผลสัมฤทธิ์
- รับผิดชอบตรวจสอบได
- การทํางานใหบรรลุผล
สัมฤทธิ์
- การบริหารทรัพยากร
4. การบริหารอยางมืออาชีพ
- การตัดสินใจ
- การคิดเชิงกลยุทธ
- ความเปนผูนํา

คําถาม

3. ทักษะในการมอบหมาย
งานและควบคุมงานให
บุคลากรปฏิบัติงานได
อยางเหมาะสม
4. ความสามารถในการ
สื่อสาร
12. ความสามารถในการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง
และสามารถตัดสินใจตาม
สถานการณไดอยาง
เหมาะสม
14. ความรอบรูในการ
วางแผนกลยุทธ
40. รูปแบบการเปนผูนํา
ของตนเอง สามารถแสดง
บทบาทตามสถานการณ
ไดอยางเหมาะสม
49. มอบหมายงานตาม
ความรูความสามารถได
เหมาะสม
86. การบริหารแบบมุง
ผลสัมฤทธิ์
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ตารางที่ 2 (ตอ)
แนวคิด
มานพ
สุขเกษม

สมรรถนะ
1. การบริหารงานวิชาการ
พัฒนาหลักสูตร คุณภาพ
การเรียนการสอนและงาน
กิจการนักเรียน
2. การบริหารสถานศึกษา
ดานบุคลากร งบประมาณ
และบริหารทั่วไป
3. การสรางความสัมพันธ
และความรวมมือกับชุมชน

ดาน(ขอ)
การบริหารงาน
(1516,17,19,20,21)

วิชาการ(9,72)

การสรางความสัมพันธกับชุมชนและ
เครือขาย (63,66,67, 68,70)

คําถาม
15. สามารถบริหาร
งบประมาณ,วัสดุ,ครุภัณฑ
อยางคุมคา
16. ความคิดกวางไกล
และมีวิสัยทัศนในการ
บริหาร
17. สามารถใชศาสตรและ
ศิลปในการบริหารงาน
วิทยาลัยชุมชน
19. ความรูเรื่องการ
วางแผนและการจัดองคกร
20. ความรูเรื่องกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวของกับ
การศึกษา
21. ความรอบรูในงาน
วิชาการ สามารถ
ประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนตอการ
ปฏิบัติงาน
9. สามารถบูรณาการ
ความรู และประสบการณ
มาใชในการปฏิบัติงาน
72. สงเสริมการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
63. สามารถจัดหาและ
เขาถึงแหลงทรัพยากรใน
ชุมชนเพื่อสนับสนุน
การศึกษาการศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชน
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ตารางที่ 2 (ตอ)
แนวคิด

ผอ.วชช.

สมรรถนะ

1. ยึดประชาชน ความ
ตองการของชุมชน
2. ยืดหลักการทํางานเปน
ทีม
3. การบริหารภายใตบทบาท
ของกรรมการและ
เลขานุการรวมตัดสินใจ
4. ยอมรับและเคารพใน
บทบาทและอํานาจหนาที่
ของสภา
5. สรางพันธมิตรและจัด
การศึกษาในระบบหรือในที่
มีเอกภาพ
6. ยึดหลักการเขาถึง
ประโยชนที่ประชาชนจะ
ไดรับสูงสุด
7. ปรับพื้นฐานผูเรียน
8. จัดกระบวนการศึกษา
และการพัฒนาหลักสูตร
รวดเร็วทันกับความตองการ
9. จัดการศึกษา วัดผล
ประเมินผล

ดาน(ขอ)

การบริหาร(2,7,78,84)
ภาวะผูนํา(46,64)

การสรางความสัมพันธกับชุมชนและ
เครือขาย
(85)

คําถาม
67. สรางเครือขายความ
รวมมือในชุมชนให
สนับสนุนและสงเสริม
การจัดการศึกษา
68. สามารถทํางานรวมกับ
หนวยงานและเครือขาย
70. นําแหลงทรัพยากร
ทองถิ่นมาเปนประโยชน
ตอการจัดการศึกษา
2. ความสามารถในการนํา
นโยบายการจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยชุมชนสูการ
ปฏิบัติ
7. กําหนดเปาหมาย การ
วางแผนการปฏิบัติงาน
โดยผานการมีสวนรวม
ของบุคลากรกับฝาย
บริหาร
78. ติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
นโยบาย
84. ความสามารถในการ
ทํางานเปนทีม
46. รับฟงความคิดเห็นใน
ที่ประชุมดวยหลักการและ
เหตุผล
64. เปดโอกาสใหชุมชน
และบุคลากรใน
สถานศึกษามีสวนรวมใน
การตัดสินใจดําเนินงาน
ของวิทยาลัยชุมชน
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ตารางที่ 2 (ตอ)
แนวคิด

สมรรถนะ
ดาน(ขอ)
10. เปาหมายของ
ความสําเร็จ คือ การสําเร็จ
การศึกษา การศึกษาตอเนื่อง
การพัฒนามนุษย(47)
การมีงานทํา

เฉลิมวิทย 1. การทํางานเปนทีม
ฉิมตระกูล 2. คลองตัวกระฉับกระเฉง
3. ความสามารถในการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง
4. การบริหารจัดการที่สราง
ปจจัยเอื้อตอการพัฒนา
นักศึกษา
5. ใหความสนใจในการ
สรางขวัญกําลังใจบุคลากร
6. ยืดหยุนปรับตัวไดดี

การสรางความสัมพันธกับชุมชนและ
เครือขาย(65)
คุณธรรมจริยธรรม(61)
ภาวะผูนํา(6,11)

การบริหาร(71,79)

กฤษณะ
สุมาลย
โรจน

1. คุณธรรมจริยธรรม
2. ภาวะผูนํา
3. ดานบริหารจัดการ
4. ดานวิชาการ

คุณธรรมจริยธรรม
(50,51,53,54,55,56,57,58,59,60)

คําถาม
85. สรางพันธมิตรและจัด
การศึกษาที่เปนระบบ
เครือขายที่มีเอกภาพ
47. มีความรูความเขาใจใน
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย
65. ความสามารถในการ
ติดตอสื่อสาร และ
ประสานงานกับทุกฝาย
61. จิตมุงบริการที่คํานึงถึง
ผูเรียนเปนสําคัญ
6. สามารถสรางแรงจูงใจ
ใหคนทํางาน
11. ยืดหยุนในการ
ปฏิบัติงาน กลาตัดสินใจ
ตามสถานการณ
71. การจัดสถานที่ วัสดุ
อุปกรณเพื่ออํานวยความ
สะดวกตอการจัดการเรียน
การสอนและการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
79. จัดการสิ่งแวดลอมเพื่อ
สรางบรรยากาศจูงใจใน
การปฏิบัติงาน
50. ซื่อสัตยสุจริตตอ
หนาที่การงานและ
หนวยงาน
51. สํานึกรับผิดชอบตอ
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
53. ความขยันมั่นเพียร
อดทน ตองานและ
อุปสรรคตาง ๆ
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ตารางที่ 2 (ตอ)
แนวคิด

กฤษณะ
สุมาลย
โรจน

สมรรถนะ

ดาน(ขอ)

ภาวะผูนํา(5,18,41,43,45)

คําถาม
54. ความยุติธรรม
สามารถปฏิบัติตอ
ผูรวมงานไดอยางเสมอ
ภาค
55. ความบริสุทธิ์ใจและ
ซื่อสัตยตองานและ
ผูรวมงาน
56. ความเสียสละและอุทิศ
ตนในการปฏิบัติงานเพื่อ
ประโยชนสวนรวม
57. ความเคารพกฎ กติกา
และระเบียบวินัยของ
หนวยงานอยางเครงครัด
58. เนนความถูกตอง
มากกวาถูกใจ
59. วางตนเสมอตนเสมอ
ปลาย
60. ใหเกียรติและยกยอง
ผูใตบังคับบัญชา
5. มีจิตวิทยาการทํางาน
รวมกับผูอื่น
18. ชมเชยหรือตําหนิ
ผูใตบังคับบัญชาใน
โอกาสที่เหมาะสม
41. สรางศรัทธาให
ผูรวมงานรัก ผูกพันตอ
งานและองคกร
43. นําพลังอํานาจ (power)
เขามาใชในการปกครอง
ไดอยางเหมาะสม
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ตารางที่ 2 (ตอ)
แนวคิด

สมรรถนะ

ดาน(ขอ)
การบริหาร(1,38,39,73)

คําถาม
1. ความรูเกี่ยวกับหลักและ
ทฤษฎีการบริหาร และมี
ประสบการณ ในการ
บริหารงาน
38. สามารถปกครอง
บังคับบัญชา ผูรวมงานได
ตามบทบาทหนาที่
39. สามารถควบคุม กํากับ
และติดตามงานใน
วิทยาลัยชุมชนไดดี
73. คัดเลือกและกําหนด
ความรับผิดชอบใหบุคลากร
ไดอยางเหมาะสมกับความรู
ความสามารถ

วิชาการ(10,22,23,25,26,27,29,77)

10. ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห
22. สามารถใหคําปรึกษา
แนะนําทางวิชาการ
23. ความรูเกี่ยวกับ
หลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน และการ พัฒนา
หลักสูตร สามารถปรับใช
ใหสอดคลองกับ
สถานศึกษาและชุมชน
25.ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา
26. ความสามารถในการ
วิจัยทางการศึกษา เพื่อ
ประโยชนตอการจัด
การศึกษา
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ตารางที่ 2 (ตอ)
แนวคิด

สมรรถนะ

ดาน(ขอ)

การพัฒนามนุษย(76)
1. ดานความรูและ
วิโรจน
กระแสมุข ความสามารถในวิชาชีพ
2. ดานบุคลิกภาพอุปนิสัย
3. ด า นความรู แ วดล อ ม
สําหรับพัฒนางาน
4 . ด า น ค ว า ม เ ชื่ อ แ ล ะ บุคลิกภาพ(30,31,32,,33,35,36,37,83)
อุดมการณในการปฏิบัติงาน
5 . ด า น ค ว า ม ผู ก พั น ต อ
องคกร
6. ด า นความสามารถเชิ ง
วิ เ คราะห แ ละมี เ หตุ ผ ลใน
การตัดสินใจ
7. ดานความคิดและ
บุคลิกลักษณะเฉพาะตัว
8. ดานตนแบบหรือตัวอยาง
ที่ดี
9. ดานความคลองตัว
กระฉับกระเฉงและมี
อารมณขัน

คําถาม
27. ทักษะในการเปน
วิทยากรใหความรูดาน
วิชาการ
29. ความสามารถดาน
ภาษาในระดับสากล
77. สงเสริมการนํา
เทคโนโลยีมาใช
ปฏิบัติงาน
76. การนิเทศ กํากับ
ติดตาม สงเสริมและการ
สรางขวัญและกําลังใจ
ใหแกบุคลากรที่เกี่ยวของ
อยางตอเนื่อง
30. บุคลิกภาพและการ
แตงกายเหมาะสมกับ
กาลเทศะ
31. พูดจาสุภาพ แสดง
ความคิดเห็นอยางมีเหตุผล
32. สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตดี
33. ความคลองตัว
กระฉับกระเฉงในการ
ปฏิบัติงาน
35. ยิ้มแยมแจมใส มีความ
เปนกันเองกับผูรวมงาน
36. ใจกวาง ยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น
37. การแสดงออกทาง
อารมณมีความมั่นคง
83. สามารถจัดสรรเวลา
และการวางแผนการใช
เวลาไดอยางเหมาะสม
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ตารางที่ 2 (ตอ)
แนวคิด

สมรรถนะ

ดาน(ขอ)
ความรูทางวิชาการ(24)

คุณธรรมจริยธรรม(52,89)

การพัฒนามนุษย(74,75)

ภาวะผูนํา(82,88)

ผูเชี่ยวชาญ

การบริหาร(81,87,90,91)

คําถาม
24. ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
52. ความเมตตา กรุณา
เอื้อเฟอเผื่อแผ โอบออม
อารี
89. ปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดี มีคุณธรรม
ในการบริหาร
74. จัดกิจกรรมเพื่อสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวาง
บุคลากร
75. สงเสริมการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรอยาง
ตอเนื่อง
82. ความสามารถในการ
วิเคราะหบทบาทตนเอง
เพื่อนรวมงานและสังคม
88. มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค
81. การบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล
87. การบริหารจัดการ
ขอมูลสารสนเทศ
90. การบริหารและบริการ
แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service)
91. การจัดการความรู และ
ขอมูลสารสนเทศ

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทย มี
วัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชนจาก ผูบริหาร ครูผูสอน
บุ ค ลากรผู ป ฏิ บั ติ ง านและกรรมการสภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน เครื ่อ งมือ ที ่ใ ชใ นการวิจ ัย เปน
แบบสอบถามสมรรถนะของผูบ ริห ารวิท ยาลัย ชุม ชน ประกอบดว ย 8 ดา นไดแ ก ดา นการ
บริหารงาน ดานความรูทางวิชาการ ดานบุคลิกภาพ ดานภาวะผูนํา ดานคุณธรรมจริยธรรม ดาน
สรางความสัมพันธกับชุมชนและเครือขาย ดานการศึกษาตลอดชีวิต และดานพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินตามหัวขอวิจัยที่กําหนด ดังนี้
1. การดําเนินการวิจัย
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย / ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. วิธีการวิเคราะหขอมูล
การดําเนินการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางในการทําวิจัยใหบรรลุวัตถุประสงคและเพื่อใหการดําเนินงานเปนไป
อยางมีระบบ ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนของการวิจัยออกเปน 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะหลักของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน โดยการจัดเตรียม
และคน คว า หาข อมู ล จากเอกสาร ตํา รา วารสาร บทความ ตลอดจนรวบรวมผลงานการวิ จั ย ที่
เกี่ยวของกับสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน สรุปประเด็นที่นําไปใชเปนกรอบ
สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน โดยสรางเปนโครงรางที่ใชในการสังเคราะห
สมรรถนะที่พึงประสงคผานความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ 13 ทาน (ภาคผนวก ก)
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ขั้นตอนที่ 2 การสรางและพัฒนาเครื่องมือของการวิจัย จากโครงรางสังเคราะหนํามา
ร า งเป น แบบสอบถามโดยผ า นความเห็ น ชอบจากผู เ ชี่ ย วชาญ จํ า นวน 3 ท า น (ภาคผนวก ง)
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและหาคาดรรชนีความสอดคลอง(IOC) ของแบบสอบถาม ไดคา
ความสอดคลองของทั้งฉบับเทากับ 0.94 จากนั้นจึงนําแบบสอบถามดังกลาวไปทดลองใชเพื่อหา
คาความเชื่อมั่นตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
เทากับ .9948
ขั้นตอนที่ 3 นําแบบสอบถามดังกลาวไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางแลวจึง
นําไปวิเคราะหขอมูลตอไป
ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการวิจัยเรื่องสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีจํานวน 682 คน ประกอบไปดวย
1.1 ผูบริหารไดแกผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน/รองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน/
รักษาการผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน 19 แหง ไดแก วิทยาลัยชุมชนจังหวัดแมฮองสอน ตาก
พิจิตร บุรีรัมย มุกดาหาร หนองบัวลําภู สระแกว อุทัยธานี ระนอง นราธิวาส ปตตานี ยะลา สตูล
สมุทรสาคร ยโสธร พังงา ตราด แพร และสงขลา ที่ดํารงตําแหนงระหวางป 2551-2552 จํานวน
19 คน ผูวิจัยใชประชากรทั้งหมดในการวิจัย
1.2 ครู-อาจารย ปฏิบัติการสอน และบุคลากรปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน 19 แหง
ไดแก วิทยาลัยชุมชนจังหวัดแมฮองสอน ตาก พิจิตร บุรีรัมย มุกดาหาร หนองบัวลําภู สระแกว
อุทัยธานี ระนอง นราธิวาส ปตตานี ยะลา สตูล สมุทรสาคร ยโสธร พังงา ตราด แพร และสงขลา ที่
ปฏิบัติงานระหวางป 2551-2552 รวมจํานวน 421 คน
1.3 กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน 19 แหงไดแก วิทยาลัยชุมชนจังหวัดแมฮองสอน
ตาก พิจิตร บุรีรัมย มุกดาหาร หนองบัวลําภู สระแกว อุทัยธานี ระนอง นราธิวาส ปตตานี ยะลา
สตูล สมุทรสาคร ยโสธร พังงา ตราด แพร และสงขลา ที่ดํารงตําแหนงระหวางป 2551-2552จํานวน
242 คน
2. กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย รวมทั้งสิ้น 370 คน โดยดําเนินการ ดังนี้
2.1 ครู- อาจารยปฏิบัติการสอนและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน 19 แหง
ใชวิธีการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของ R.V. Krejcie และ D.W. Morgan ไดจํานวน
201 คน จากนั้นทําการจําแนกกลุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) ในแตละ
วิทยาลัยชุมชน ตามสัดสวน 54%

94
2.2 กรรมการสภาในวิทยาลัยชุมชน 19 แหง ใชวิธีการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
ตามตารางของ R.V. Krejcie และ D.W. Morgan ไดจํานวน 150 คน จากนั้นทําการจําแนกกลุม
ตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) ในแตละวิทยาลัยชุมชนตามสัดสวน 54% โดย
แสดงรายละเอียด ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
วิทยาลัย
ประชากร
กลุมตัวอยาง
ชุมชนจังหวัด ผูบริหาร ครู-อาจารย/ กรรมการ ผูบริหาร ครู-อาจารย/ กรรมการ
บุคลากร
สภา
บุคลากร
สภา
8
13
1
13
27
1
ตาก
9
9
1
14
18
1
ตราด
7
9
1
11
18
1
นราธิวาส
6
12
1
9
26
1
บุรีรัมย
9
9
1
15
18
1
ปตตานี
9
16
1
14
33
1
พิจิตร
9
9
1
14
19
1
พังงา
8
11
1
13
22
1
แพร
9
13
1
14
27
1
มุกดาหาร
7
11
1
11
23
1
แมฮองสอน
9
11
1
14
22
1
ยโสธร
9
6
1
16
15
1
ยะลา
7
8
1
12
16
1
ระนอง
9
10
1
14
21
1
สตูล
7
6
1
11
14
1
สงขลา
9
9
1
16
19
1
สมุทรสาคร
7
12
1
12
25
1
สระแกว
6
12
1
9
26
1
หนองบัวลําภู
6
15
1
10
32
1
อุทัยธานี
รวม
19
421
242
19
201
150
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม(Questionnaire) สมรรถนะที่พึง
ประสงค ข องผู บ ริห ารวิ ทยาลั ย ชุ ม ชน จํ า นวน 1 ฉบับ ลั ก ษณะแบบสอบถามในการวิ จัย แบ ง
ออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับ ขอมูลสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก
เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนง และประสบการณในการทํางานที่วิทยาลัยชุมชน
ตอนที่ 2 เปนขอคําถามเกี่ยวกับสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน
มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ชนิด 5 ระดับ ของลิเคอรท (Likert, อางถึงใน
พวงรัตน ทวีรัตน 2540 : 107 - 108) จํานวน 91 ขอ มีการกําหนดคาคะแนน 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชนอยูในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชนอยูในระดับ มาก
3 หมายถึง สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชนอยูในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชนอยูในระดับ นอย
1 หมายถึง สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชนอยูใ นระดับนอยที่สุด
แลวนําคาที่ไดจากแบบสอบถามไปหาคาเฉลี่ย ( Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D..)
แลวแปรความหมายคาเฉลี่ยของความคิดเห็น โดยใชเกณฑการประเมินตามแนวคิดของ เบสท
(Best 1981 : 182) ตอดังนี้
ตั้งแต 4.50 ขึ้นไป
หมายความวา สมรรถนะที่พึงประสงคอยูในระดับมากทีส่ ุด
3.50 - 4.49
หมายความวา สมรรถนะที่พึงประสงคอยูในระดับมาก
2.50 - 3.49
หมายความวา สมรรถนะที่พึงประสงคอยูในระดับปานกลาง
1.50 - 2.49
หมายความวา สมรรถนะที่พึงประสงคอยูในระดับนอย
ต่ํากวา 1.50
หมายความวา สมรรถนะที่พึงประสงคอยูในระดับนอยทีส่ ุด
ตอนที่ 3 เปน ขอคําถามปลายเปดใหผูตอบแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชนและเรื่องที่เกี่ยวของ
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ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
วิ ธี ก ารสร า งเครื่ อ งมื อ และตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิจั ย และหา
คุณภาพของเครื่องมือ ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาหาหลักเกณฑและวิธีการสรางแบบสอบถามที่ดี ตามระเบียบวิธีวิจัยจาก
เอกสารตําราทางการวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร
ขั้นที่ 2 ศึกษาเอกสาร ตํารา รายงาน สิ่งพิมพ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสมรรถนะที่
พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาดานตาง ๆ และบทบาทหนาที่ของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน
ขั้นที่ 3 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวลเพื่อกําหนดขอบเขต รายละเอียดเนื้อหา
สาระที่จะสรางเปนโครงรางเครื่องมือ กําหนดตัวบงชี้สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารโดยผาน
การสังเคราะหจาก ผูเชี่ยวชาญจํานวน 13 ทานไดขอมูลรายการสมรรถนะที่พึงประสงคของ
ผูบริหารวิทยาลัยชุมชน เปนรายดาน 8 ดาน ประกอบดวย สมรรถนะดานการบริหารงาน จํานวน
23 สมรรถนะ ความรูทางวิชาการ จํา นวน 13 สมรรถนะ ดานบุคลิกภาพ จํานวน 7 สมรรถนะ
ดานภาวะผูนํา จํานวน 13 สมรรถนะ ดานคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 14 สมรรถนะ ดานสราง
ความสัมพันธกับชุมชนและเครือขาย จํานวน 8 สมรรถนะ ดานการศึกษาตลอดชีวิต จํานวน 4
สมรรถนะ และดานพัฒนาทรัพยากรมนุษย จํานวน 8 สมรรถนะ รวมทั้งสิ้น 91 สมรรถนะ
ขั้นที่ 4 นําเครื่องมือที่สรางเสนอผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ไดแก ผูชวยศาสตราจารย
วาที่พันตรี ดร.นพดล เจนอักษร ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ และ ดร.สินชัย เกงนําชัยตระกูล เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ของแบบสอบถาม และใชวิธีการหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (Index of item objective congruence: IOC) ของพวงรัตน ทวีรัตน (2543 : 117) โดยใช
สูตร
IOC
เมื่อ

=

∑R
N

IOC หมายถึงดัชนีความสอดคลอง
∑ R หมายถึงผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
N
หมายถึงจํานวนผูเชี่ยวชาญ
มีเกณฑในการพิจารณาคือ
+1
หมายถึงถาแนใจวาสอดคลอง
0
หมายถึงถาไมแนใจวาสอดคลอง
-1
หมายถึงถาแนใจวาไมสอดคลอง
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โดยพิจารณาขอคําถามที่มีผลการคํานวณดัชนีความสอดคลองเทากับหรือมากกวา 0.5
ขึ้นไป ถือวาขอนั้นมีความสอดคลองเหมาะสม ซึ่งจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญไดคา IOC อยู
ระหวาง 0.67 - 1
ขั้นที่ 5 นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแกไขดังกลาว นํามาปรับแกไขโดยผานความเห็นชอบ
จากอาจารยที่ปรึกษา ทดลองใชเครื่องมือวิจัย (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง ไดแก
ครู- อาจารยและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชนและ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน จาก
ประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน
ขั้ น ที่ 6 นํ า แบบสอบถามที่ ไ ด จ ากการทดลองใช มาคํ า นวณหาค า ความเชื่ อ มั่ น
(Reliability) โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)
ผลการวิเคราะหไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เทากับ .9948 (ภาคผนวก ค)
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยใชวิธีรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อขอเก็บขอมูล
โดยวิธีการรับสงแบบสอบถามทางไปรษณีย
2. สงแบบสอบถามไปยังวิทยาลัยชุมชนที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 19 แหงรวมทั้งสิ้น
370 ฉบับ เก็บขอมูลระหวาง เดือน ธันวาคม 2551- กุมภาพันธ 2552 ไดแบบสอบถามกลับคืนมา
และเปนฉบับที่สมบูรณทั้งสิ้น 293 ฉบับ คิดเปนรอยละ 79.19
วิธีการวิเคราะหขอมูล
เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา จึงทําการตรวจสอบความสมบูรณของ
แบบสอบถามแตละฉบับ แลวทําการวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางคอมพิวเตอรสําหรับการวิจัย ดังนี้
1. วิเคราะหแบบสอบถามตอนที่ 1 ซึ่งถามเกี่ยวกับขอมูล สถานภาพสวนตัวของผูตอบ
แบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และคิดคารอยละ (Percentage)
2. วิ เ คราะห แ บบสอบถามตอนที่ 2 ซึ่ง ถามเกี่ ย วกั บ สมรรถนะที่ พึ ง ประสงคข อง
ผูบริหารวิทยาลัยชุมชน โดยตรวจนับคะแนน ดังนี้
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5
4
3
2
1

หมายถึง สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชนอยูในระดับมากที่สุด
หมายถึง สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชนอยูในระดับ มาก
หมายถึง สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชนอยูในระดับ ปานกลาง
หมายถึง สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชนอยูในระดับ นอย
หมายถึง สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชนอยูใ นระดับนอยที่สุด
จากนั้นนําคาที่ไดจากแบบสอบถามไปหาคาเฉลี่ย ( Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
แลวแปรความหมายคาเฉลี่ยของความคิดเห็นโดยใชเกณฑการประเมินตามแนวคิดของ เบสท
(Best 1981 : 182) ตอดังนี้
ตั้งแต 4.50 ขึ้นไป
หมายความวา สมรรถนะที่พึงประสงคอยูในระดับมากทีส่ ุด
3.50 - 4.49
หมายความวา สมรรถนะที่พึงประสงคอยูในระดับมาก
2.50 - 3.49
หมายความวา สมรรถนะที่พึงประสงคอยูในระดับปานกลาง
1.50 - 2.49
หมายความวา สมรรถนะที่พึงประสงคอยูในระดับนอย
ต่ํากวา 1.50
หมายความวา สมรรถนะที่พึงประสงคอยูในระดับนอยทีส่ ุด
3. วิเคราะหขอ มูลความคิดเห็น ขอเสนอแนะตอสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหาร
วิทยาลัยชุมชน ในลักษณะการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยเรื่อง สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทย ครั้งนี้
มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน ซึ่งจากขอมูลไดแสดง
ในรูปตารางประกอบคําบรรยาย โดยแบงหัวขอการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน 3 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม นําเสนอขอมูลโดย
แสดงเปนคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม แยกเปน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพในการ
ปฏิบัติงาน และประสบการณในการปฏิบัติงานที่วิทยาลัยชุมชน
ตอนที่ 2 วิเคราะหตัวแปรที่เปนสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน
แสดงด ว ยค า เฉลี่ ย ( Χ ) ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) เรี ย งตามลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ในแต ล ะ
สมรรถนะ และเปรียบเทียบคาระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางแยกตามสถานภาพ
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน
จากแบบสอบถามปลายเปด ในลักษณะการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis)
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
จากการวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 293 คนโดยหาคา
ความถี่และคารอยละ แยกเปน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพในการทํางานและประสบการณใน
การปฏิบัติงานที่วิทยาลัยชุมชน การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชสัญลักษณที่ในการวิเคราะห
ขอมูล ดังนี้
n แทน จํานวนผูตอบแบบสอบถาม
Χ แทน คาเฉลี่ย
S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

99

100
ตารางที่ 4 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
(n=293)
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง

จํานวนคน

1. เพศ
ชาย
หญิง

รอยละ

รวม

134
159
293

45.70
54.30
100

รวม

41
127
53
61
11
293

14.00
43.30
18.10
20.80
3.80
100

รวม

3
81
203
6
293

1.00
27.60
69.40
2.00
100

รวม

19
172
102
293

6.50
58.70
34.80
100

รวม

51
123
94
24
1
293

17.40
42.00
32.10
8.20
0.30
100

2. อายุ
ต่ํากวา 30 ป
31-40 ป
41-50 ป
51-60 ป
มากกวา 60 ป
3. วุฒิการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
4. สถานภาพในการทํางาน
ผูบริหาร
ครูผูสอน/บุคลากรผูปฏิบัติงาน
กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
5. ประสบการณในการปฏิบัติงานที่วิทยาลัยชุมชน
ต่ํากวา 1 ป
2-3 ป
4-5 ป
6-7 ป
มากกวา 7 ป
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จากตารางที่ 4 พบวา ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 293 คน จําแนก
ตามเพศ พบวาเปนเพศชาย จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 45.70 และเปนเพศหญิง จํานวน 159 คน
คิดเปนรอยละ 54.30
จําแนกตามอายุพบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีอายุต่ํากวา 30 ป จํานวน 41 คน คิดเปน
รอยละ14 มีอายุ 31 - 40 ป จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 43.30 มีอายุ 41 - 50 ป จํานวน 53 คน
คิดเปนรอยละ 18.10 มีอายุ 51 - 60 ป จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 20.80 และที่ มีอายุมากกวา
60 ป จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 3.80
จําแนกตามวุฒิการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมวี ุฒิการศึกษาปริญญาโท
จํานวน 203คน คิดเปนรอยละ 69.40 มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ
27.60 มีวุฒิปริญญาตรีเอก จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 2.00 และมีวุฒิการศึกษาต่าํ กวาปริญญาตรี
จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.00
จํ า แนกตามสถานภาพในการทํ า งาน พบว า ส ว นใหญ เป น ครู ผู ส อน/บุ ค ลากร
ผูปฏิบัติงาน จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 58.80 มีสถานภาพเปนกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน
จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 34.80 และมีสถานภาพเปนผูบริหารจํานวน 19 คนคิดเปนรอยละ
6.50
จํ า แนกตามประสบการณ ใ นการปฏิ บั ติ ง านที่ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน พบว า ส ว นใหญ มี
ประสบการณในการปฏิบัติงาน 2 – 3 ป จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 42.00 มีประสบการณใน
การปฏิบัติงาน 4 - 5 ป จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 32.10 มีประสบการณในการปฏิบัติงานต่ํากวา
1 ป จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 17.40 มีประสบการณในการปฏิบัติงาน 6 – 7 ป จํานวน 24 คน
คิดเปนรอยละ 8.20 และมากกวา 7 ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.30
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหตัวแปรที่เปนสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชนแสดง
ดวยคาเฉลี่ย ( Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคัญ
ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของสมรรถนะที่พึงประสงค
ของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน (n=293)
ลําดับ ขอคําถาม สมรรถนะทีพ่ ึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน
ความเสียสละและอุทิศตนในการปฏิบัติงานเพือ่
x56
1
ประโยชนสวนรวม
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
x88
2
ความเมตตา กรุณา เอือ้ เฟอเผือ่ แผ โอบออมอารี
x52
3
ซื่อสัตยสุจริตตอหนาที่การงานและหนวยงาน
x50
4
ความบริสุทธิ์ใจและซื่อสัตยตองานและผูรว มงาน
x55
5
x42
กลาเผชิญหนากับปญหาตาง ๆ ดวยความมั่นใจ
6
x83
สามารถจัดสรรเวลาและการวางแผนการใชเวลาได
7
อยางเหมาะสม
x54
ความยุติธรรม สามารถปฏิบัติตอผูรว มงานไดอยาง
8
เสมอภาค
x89
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางทีด่ ี มีคุณธรรมในการ
9
บริหาร
x5
มีจิตวิทยาการทํางานรวมกับผูอนื่
10
x81
การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
11
x51
มีปฏิภาณไหวพริบในการแกปญหาเฉพาะหนาไดดี
12
x45
สํานึกรับผิดชอบตอหนาที่ทไี่ ดรับมอบหมาย
13
x17
14
สามารถใชศาสตรและศิลปในการบริหารงาน
วิทยาลัยชุมชน
x53
15
ความขยันมั่นเพียร อดทน ตองานและอุปสรรคตางๆ
x14
16
ความรอบรูในการวางแผนกลยุทธ
x46
17
รับฟงความคิดเห็นในที่ประชุมดวยหลักการและ
เหตุผล
x84
18
ความสามารถในการทํางานเปนทีม
x3
19
ทักษะในการมอบหมายงานและควบคุมงานให
บุคลากรปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
x61
20
จิตมุงบริการที่คํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ
x60
21
ใหเกียรติและยกยองผูใตบังคับบัญชา
x35
22
ยิ้มแยมแจมใส มีความเปนกันเองกับผูรวมงาน

Χ

S.D.

4.55

0.69

ระดับความสําคัญ
มากที่สุด

4.51
4.50
4.46
4.46
4.45
4.44

0.70
0.70
0.75
0.80
0.72
0.73

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.44

0.74

มาก

4.44

0.77

4.43
4.43
4.43
4.43
4.42

0.69
0.76
0.70
0.77
0.73

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.41
4.40
4.40
4.40
4.40
4.39
4.39
4.39

0.74
0.75
0.82
0.72
0.72
0.75
0.74
0.67

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 5 (ตอ)
ลําดับ ขอคําถาม สมรรถนะทีพ่ ึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน
ความสามารถในการสื่อสาร
x12
23
ความเคารพกฎ กติกาและระเบียบวินัยของหนวยงาน
x57
24
อยางเครงครัด
สรางเครือขายความรวมมือในชุมชนใหสนับสนุน
x66
25
และสงเสริมการจัดการศึกษา
ความคิดกวางไกล และมีวิสัยทัศนในการบริหาร
x16
26
x68
สามารถทํางานรวมกับหนวยงานและเครือขาย
27
x82
ความสามารถในการวิเคราะหบทบาทตนเอง เพือ่ น
28
รวมงานและสังคม
x25
29
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา
x75
30
สงเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรอยางตอเนือ่ ง
x36
31
ใจกวาง ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
x80
32
สามารถบริหารทรัพยากรมนุษยดว ยความยืดหยุน
x86
33
การบริหารแบบมุง ผลสัมฤทธิ์
x62
34
สรางความรูสึกใหครู-อาจารยไดตระหนักถึงการ
ทํางานเพือ่ ประโยชนสวนรวม
x65
35
ความสามารถในการติดตอสื่อสาร และประสานงาน
กับทุกฝาย
x2
36
ความสามารถในการนํานโยบายการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชนสูการปฏิบัติ
x85
37
สรางพันธมิตรและจัดการศึกษาที่เปนระบบเครือขาย
ที่มีเอกภาพ
x23
38
สามารถปกครอง บังคับบัญชา ผูรวมงานไดตาม
บทบาทหนาที่
x58
39
เนนความถูกตองมากกวาถูกใจ
x20
40
ความรูเรื่องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับ
การศึกษา
x40
41
รูปแบบการเปนผูน ําของตนเอง สามารถแสดง
บทบาทตามสถานการณไดอยางเหมาะสม
x49
42
มอบหมายงานตามความรูความสามารถไดเหมาะสม
x4
43
ความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและ
สามารถตัดสินใจตามสถานการณไดอยางเหมาะสม

Χ

S.D.

4.38
4.38

0.68
0.80

ระดับความสําคัญ
มาก
มาก

4.37

0.76

มาก

4.37
4.37
4.37

0.74
0.73
0.76

มาก
มาก
มาก

4.37

0.77

มาก

4.36
4.35
4.35
4.35
4.35

0.76
0.66
0.74
0.78
0.76

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.35

0.78

มาก

4.35

0.72

มาก

4.34

0.73

มาก

4.34

0.77

มาก

4.33
4.33

0.73
0.77

มาก
มาก

4.33

0.74

มาก

4.33
4.33

0.73
0.83

มาก
มาก
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ตารางที่ 5 (ตอ)
ลําดับ ขอคําถาม สมรรถนะทีพ่ ึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน
ความเชื่อมั่นตนเอง ในการกลาพูดหรือกลา
x34
44
แสดงออกตอชุมชน
คัดเลือกและกําหนดความรับผิดชอบใหบุคลากรได
x73
45
อยางเหมาะสมกับความรูความสามารถ
สามารถปรับตัวและปฏิบัติงานรวมกับผูอ ื่นไดอยางดี
x59
46
x44
47
วางตนเสมอตนเสมอปลาย
x13
ความสามารถในการวินิจฉัยสั่งการไดอยางถูกตอง
48
และรวดเร็ว
x7
กําหนดเปาหมาย การวางแผนการปฏิบัติงานโดยผาน
49
การมีสวนรวมของบุคลากรกับฝายบริหาร
x10
ความสามารถในการคิดวิเคราะห
50
x72
สงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
51
สําคัญ
x19
ความรูเรื่องการวางแผนและการจัดองคกร
52
x39
สามารถควบคุม กํากับ และติดตามงานในวิทยาลัย
53
ชุมชนไดดี
x37
การแสดงออกทางอารมณมีความมัน่ คง
54
x11
ยืดหยุนในการปฏิบัติงาน กลาตัดสินใจตาม
55
สถานการณ
x33
ความคลองตัว กระฉับกระเฉงในการปฏิบัติงาน
56
x47
57
สงเสริมการนําเทคโนโลยีมาใชปฏิบัติงาน
x77
58
มีความรูความเขาใจในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
x78
59
ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
นโยบาย
x1
60
ความรูเกี่ยวกับหลักและทฤษฎีการบริหาร และมี
ประสบการณ ในการบริหารงาน
x22
61
สามารถใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการ
x31
62
พูดจาสุภาพ แสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล
x64
63
เปดโอกาสใหชุมชนและบุคลากรในสถานศึกษามี
สวนรวมในการตัดสินใจดําเนินงานของวิทยาลัย
ชุมชน
x76
64
การนิเทศ กํากับ ติดตาม สงเสริมและการสรางขวัญ
และกําลังใจใหแกบุคลากรที่เกี่ยวของอยางตอเนือ่ ง
x32
65
สุขภาพกายและสุขภาพจิตด

Χ

S.D.

4.32

0.66

ระดับความสําคัญ
มาก

4.32

0.75

มาก

4.31
4.31
4.30

0.78
0.86
0.75

มาก
มาก
มาก

4.30

0.75

มาก

4.30
4.30

0.70
0.67

มาก
มาก

4.30
4.30

0.72
0.79

มาก
มาก

4.30
4.30

0.65
0.95

มาก
มาก

4.29
4.29
4.29
4.28

0.67
0.68
0.71
0.71

มาก
มาก
มาก
มาก

4.28

0.69

มาก

4.28
4.28
4.28

0.81
0.65
0.66

มาก
มาก
มาก

4.28

0.77

มาก

4.27

0.62

มาก
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ตารางที่ 5 (ตอ)
ลําดับ ขอคําถาม สมรรถนะทีพ่ ึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน
สามารถจัดหาและเขาถึงแหลงทรัพยากรในชุมชน
x63
66
เพื่อสนับสนุนการศึกษาการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
สรางเครือขายความรวมมือในชุมชนใหสนับสนุน
x9
67
และสงเสริมการจัดการศึกษา
ความรอบรูในงานวิชาการ สามารถประยุกตใชใหเกิด
x21
68
ประโยชนตอ การปฏิบัติงาน
x69
ทักษะในการแสวงหาความรูและการเรียนรูตลอด
69
ชีวิต
x41
สรางศรัทธาใหผูรวมงานรัก ผูกพันตองานและ
70
องคกร
x70
นําแหลงทรัพยากรทองถิน่ มาเปนประโยชนตอการ
71
จัดการศึกษา
x6
สามารถสรางแรงจูงใจใหคนทํางาน
72
x74
จัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวาง
73
บุคลากร
x48
วางแผนเพือ่ การพัฒนาและปรับปรุงตนเอง
74
x38
สามารถปกครอง บังคับบัญชา ผูรวมงานไดตาม
75
บทบาทหนาที่
x15
สามารถบริหารงบประมาณ,วัสดุ,ครุภัณฑอยางคุมคา
76
x30
บุคลิกภาพและการแตงกายเหมาะสมกับกาลเทศะ
77
x24
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
78
การศึกษา
x87
การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ
79
x67
ประชาสัมพันธการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน
80
x79
จัดการสิ่งแวดลอมเพื่อสรางบรรยากาศจูงใจในการ
81
ปฏิบัติงาน
x28
สามารถคนหาขอมูลจากแหลงความรูตางๆ ไดเปน
82
อยางดี
x26
83
ความสามารถในการวิจัยทางการศึกษา เพือ่ ประโยชน
ตอการจัดการศึกษา
x71
84
การจัดสถานที่ วัสดุอุปกรณเพื่ออํานวยความสะดวก
ตอการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของ
บุคลากร

Χ

S.D.

4.27

0.68

ระดับความสําคัญ
มาก

4.27

0.72

มาก

4.27

0.78

มาก

4.25

0.70

มาก

4.25

0.77

มาก

4.25

0.80

มาก

4.25
4.25

0.91
0.71

มาก
มาก

4.24
4.24

0.79
0.92

มาก
มาก

4.23
4.23
4.23

0.79
0.63
0.85

มาก
มาก
มาก

4.22
4.20
4.20

0.78
0.71
0.78

มาก
มาก
มาก

4.17

0.73

มาก

4.16

0.87

มาก

4.16

0.77

มาก
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ตารางที่ 5 (ตอ)
ลําดับ ขอคําถาม สมรรถนะทีพ่ ึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน
85
x43
นําพลังอํานาจ (power) เขามาใชในการปกครองได
อยางเหมาะสม
86
x8
สามารถลดความขัดแยงในองคกร
87
x18
ชมเชยหรือตําหนิผูใตบังคับบัญชาในโอกาสที่
เหมาะสม
88
x27
ทักษะในการเปนวิทยากรใหความรูดานวิชาการ
89
x91
การจัดการความรู และขอมูลสารสนเทศ
90
x90
การบริหารและบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ(One
Stop Service)
91
x29
ความสามารถดานภาษาในระดับสากล

Χ

S.D.

4.09

0.72

ระดับความสําคัญ
มาก

4.08
4.08

0.88
0.85

มาก
มาก

4.06
4.04
3.97

0.80
0.93
0.94

มาก
มาก
มาก

3.85

0.90

มาก

จากตารางที่ 5 พบวา คาเฉลี่ยระดับความสําคัญของสมรรถนะที่พึงประสงคของ
ผูบริหารวิทยาลัยชุมชนสูงสุด คือ ความเสียสละและอุทิศตนในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน
สวนรวม ( Χ = 4.42, S.D. = 0.63) อันดับรองลงมา คือ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ( Χ = 4.51,
S.D. = 0.70) ความเมตตา กรุณา เอื้อเฟอเพื่อแผ ( Χ = 4.50, S.D. = 0.70) สวนอันดับต่ําสุดคือ
ความสามารถดานภาษาในระดับสากล( Χ = 3.85, S.D. = 0.90)
ในการวิเคราะหสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน เมื่อจําแนกเปนราย
ดานได 8
ดาน ประกอบดวย 1)ดานการบริหารงาน 2) ดานความรูทางวิชาการ 3) ดาน
บุคลิกภาพ 4) ดานภาวะผูนํา 5) ดานคุณธรรมจริยธรรม 6) ดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน
และเครือขาย 7) ดานการศึกษาตลอดชีวิต และ 8) ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ผูวิจัยทําการ
วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย ( Χ )และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังแสดงในตารางที่ 6 - 14
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ตารางที่ 6 แสดงคาเฉลี่ย ( Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ของสมรรถนะที่พึงประสงคของ
ผูบริหารวิทยาลัยชุมชน (n=293)
(n=293)
ลําดับ
สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน
S.D. ระดับ
Χ
1 ดานคุณธรรมจริยธรรม
4.42 0.63 มาก
2 ดานภาวะผูนํา
4.32 0.60 มาก
3 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
4.31 0.64 มาก
4 ดานการสรางความสัมพันธกับชุมชนและเครือขาย
4.30 0.62 มาก
5 ดานการบริหารงาน
4.30 0.60 มาก
6 ดานบุคลิกภาพ
4.29 0.54 มาก
7 ดานความรูทางวิชาการ
4.23 0.61 มาก
8 ดานการศึกษาตลอดชีวิต
4.17 0.64 มาก
4.29 0.55 มาก
รวม
จากตารางที่ 6 พบว า ค า เฉลี่ ย ระดับ ความสําคั ญ ของสมรรถนะที่พึ ง ประสงค ข อง
ผูบริหารวิทยาลัยชุมชนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 4.29, S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาแยกเปน
รายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดานโดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดาน
คุณธรรมจริยธรรม ( Χ = 4.42, S.D. = 0.63) ดานภาวะผูนํา ( Χ = 4.32 , S.D. = 0.60) ดานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ( Χ = 4.31 , S.D. = 0.64) ดานการสรางความสัมพันธกับชุมชนและ
เครือขาย ( Χ = 4.30, S.D. = 0.62) ดานการบริหารงาน ( Χ = 4.30, S.D. = 0.60) ดานบุคลิกภาพ
( Χ = 4.29, S.D. = 0.54) ดานความรูทางวิชาการ ( Χ = 4.23, S.D. = 0.61) และดานการศึกษา
ตลอดชีวิต ( Χ = 4.17 , S.D. = 0.64)
เมื่อวิเคราะหในภาพรวมแลว จากนั้นผูวิจัยจําแนกวิเคราะหเปนรายดาน โดยหาคาเฉลี่ย
( Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) จากนั้นนําคาเฉลี่ยเปรียบเทียบตามเกณฑประเมิน ของ
เบสท (Best ) ตอไป
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ตารางที่ 7 แสดงคาเฉลี่ย ( Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ของสมรรถนะที่พึงประสงค
ของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน ดานคุณธรรมจริยธรรม (n=293)
(n=293)
ลําดับ
สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน
S.D. ระดับ
Χ
1 ความเสียสละและอุทิศตนในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน 4.55 0.69 มากที่สุด
สวนรวม
2 ความเมตตา กรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ โอบออมอารี
4.50 0.70
มาก
3 ซื่อสัตยสุจริตตอหนาที่การงานและหนวยงาน
4.47 0.76
มาก
4 ความบริสุทธิ์ใจและซื่อสัตยตองานและผูรวมงาน
4.46 0.79
มาก
5 ความยุติธรรม สามารถปฏิบัติตอผูรวมงานไดอยางเสมอ 4.45 0.74
มาก
ภาค
6 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี มีคุณธรรมในการบริหาร
4.44 0.77
มาก
7 สํานึกรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
4.43 0.76
มาก
8 ความขยันมั่นเพียร อดทน ตองานและอุปสรรคตาง ๆ
4.41 0.74
มาก
9 จิตมุงบริการที่คํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ
4.39 0.75
มาก
10 ใหเกียรติและยกยองผูใตบังคับบัญชา
4.38 0.74
มาก
11 ความเคารพกฎ กติกาและระเบียบวินัยของหนวยงานอยาง 4.37 0.80
มาก
เครงครัด
12 ใจกวาง ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
4.35 0.66
มาก
13 เนนความถูกตองมากกวาถูกใจ
4.33 0.73
มาก
14 วางตนเสมอตนเสมอปลาย
4.31 0.86
มาก
4.42 0.63
มาก
รวม
จากตารางที่ 7 สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน ดานคุณธรรม
จริยธรรม พบวา สมรรถนะในดานนี้โดยสวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยสมรรถนะที่พึง
ประสงคที่มีระดับสูงสุดไดแก ความเสียสละและอุทิศตนในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสวนรวม
( Χ = 4.55, S.D. = 0.69) รองลงมาไดแก สมรรถนะความเมตตา กรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ โอบออม
อารี ( Χ = 4.50, S.D. = 0.70) และสมรรถนะซื่อสัตยสุจริตตอหนาที่การงานและหนวยงาน ( Χ =
4.47, S.D. = 0.76) สวนอันดับต่ําสุดไดแก สมรรถนะวางตนเสมอตนเสมอปลาย ( Χ = 4.31, S.D.
= 0.86)
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ตารางที่ 8 แสดงคาเฉลี่ย ( Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ของสมรรถนะที่พึงประสงคของ
ผูบริหารวิทยาลัยชุมชน ดานภาวะผูนํา (n=293)
(n=293)
ลําดับ
สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน
S.D. ระดับ
Χ
1 มีความคิดริเริม่ สรางสรรค
4.51 0.70 มากที่สุด
2 ความกลาเผชิญหนากับปญหาตาง ๆ ดวยความมั่นใจ
4.45 0.72
มาก
3 มีจิตวิทยาการทํางานรวมกับผูอื่น
4.43 0.69
มาก
4 ปฏิภาณไหวพริบดี ในการแกปญหาเฉพาะหนาไดดี
4.42 0.69
มาก
5 รับฟงความคิดเห็นในที่ประชุมดวยหลักการและเหตุผล
4.40 0.82
มาก
6 สรางความรูสึกใหครู-อาจารยไดตระหนักถึงการทํางาน 4.35 0.76
มาก
เพื่อประโยชนสวนรวม
7 รูปแบบการเปนผูนําของตนเอง สามารถแสดงบทบาทตาม 4.33 0.74
มาก
สถานการณไดอยางเหมาะสม
8 สามารถปรับตัวและปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นไดอยางดี
4.31 0.78
มาก
9 ยืดหยุนในการปฏิบัติงาน กลาตัดสินใจตามสถานการณ
4.29 0.94
มาก
10 สรางศรัทธาใหผูรวมงานรัก ผูกพันตองานและองคกร
4.25 0.76
มาก
11 สามารถสรางแรงจูงใจใหคนทํางาน
4.25 0.91
มาก
12 นําพลังอํานาจ (power) เขามาใชในการปกครองไดอยาง 4.09 0.72
มาก
เหมาะสม
13 ชมเชยหรือตําหนิผูใตบังคับบัญชาในโอกาสที่เหมาะสม
4.08 0.85
มาก
4.32 0.60
มาก
รวม
จากตารางที่ 8 สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน ดานภาวะผูนํา
พบวา สมรรถนะในดานนี้โดยสวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยสมรรถนะที่พึงประสงคที่มี
ระดับสูงสุดไดแก มีความคิดริเริ่มสรางสรรค( Χ = 4.51, S.D. = 0.70) รองลงมาไดแก สมรรถนะ
ความกลาเผชิญหนากับปญหาตาง ๆ ดวยความมั่นใจ( Χ = 4.45, S.D. = 0.72) และสมรรถนะมี
จิตวิทยาการทํางานรวมกับผูอื่น ( Χ = 4.43, S.D. = 0.69) สวนอันดับต่ําสุดไดแก สมรรถนะชมเชย
หรือตําหนิผูใตบังคับบัญชาในโอกาสที่เหมาะสม ( Χ = 4.08, S.D. = 0.85)
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ตารางที่ 9 แสดงคาเฉลี่ย ( Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ของสมรรถนะที่พึงประสงคของ
ผูบริหารวิทยาลัยชุมชน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (n=293)
(n=293)
ลําดับ
สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน
S.D. ระดับ
Χ
1 ความสามารถในการวิเคราะหบทบาทตนเอง เพื่อน
4.37 0.76
มาก
รวมงานและสังคม
2 สงเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรอยางตอเนื่อง
4.36 0.76
มาก
3 สามารถบริหารทรัพยากรมนุษยดวยความยืดหยุน
4.35 0.74
มาก
4 คัดเลือกและกําหนดความรับผิดชอบใหบุคลากรไดอยาง 4.32 0.75
มาก
เหมาะสมกับความรูความสามารถ
5 สงเสริมการนําเทคโนโลยีมาใชปฏิบัติงาน
4.29 0.68
มาก
6 มีความรูความเขาใจในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
4.29 0.71
มาก
7 การนิเทศ กํากับ ติดตาม สงเสริมและการสรางขวัญและ 4.28 0.77
มาก
กําลังใจใหแกบุคลากรที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง
8 จัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากร
4.25 0.71
มาก
4.31 0.64
มาก
รวม
จากตารางที่ 9 สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน ดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย พบวา สมรรถนะในดานนี้โดยสวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยสมรรถนะ
ที่พึงประสงคที่มีระดับสูงสุดไดแก ความสามารถในการวิเคราะหบทบาทตนเอง เพื่อนรวมงานและ
สังคม ( Χ = 4.37, S.D. = 0.76) รองลงมาไดแก สมรรถนะสงเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
อยางตอเนื่อง( Χ =4.36 , S.D. = 0.76) และสมรรถนะสามารถบริหารทรัพยากรมนุษยดวยความ
ยืดหยุน ( Χ = 4.35, S.D. = 0.74) สวนอันดับต่ําสุดไดแก สมรรถนะจัดกิจกรรมเพื่อสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากร ( Χ = 4.25, S.D. = 0.71)
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ตารางที่ 10 แสดงคาเฉลี่ย ( Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ของสมรรถนะที่พึงประสงค
ของผู บ ริ ห ารวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ด า นการสร า งความสั ม พั น ธ กั บ ชุ ม ชนและเครื อ ข า ย
(n=293)
(n=293)
ลําดับ
สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน
S.D. ระดับ
Χ
1 สรางเครือขายความรวมมือในชุมชนใหสนับสนุนและ
4.37 0.78
มาก
สงเสริมการจัดการศึกษา
2 สามารถทํางานรวมกับหนวยงานและเครือขาย
4.36 0.73
มาก
3 ความสามารถในการติดตอสื่อสาร และประสานงานกับทุก 4.35 0.78
มาก
ฝาย
4 สรางพันธมิตรและจัดการศึกษาที่เปนระบบเครือขายที่มี 4.34 0.73
มาก
เอกภาพ
5 เปด โอกาสให ชุ ม ชนและบุ คลากรในสถานศึก ษามีสว น 4.28 0.66
มาก
รวมในการตัดสินใจดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน
6 สามารถจั ด หาและเข า ถึ ง แหล ง ทรั พ ยากรในชุ ม ชนเพื่ อ 4.27 0.68
มาก
สนับสนุนการศึกษาการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
7 นํ า แหล ง ทรั พ ยากรท อ งถิ่ น มาเป น ประโยชน ต อ การจั ด 4.25 0.79
มาก
การศึกษา
8 ประชาสัมพันธการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน
4.20 0.71
มาก
4.30 0.62
มาก
รวม
จากตารางที่ 10 สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน ดานการสราง
ความสัมพันธกับชุมชนและเครือขาย พบวา สมรรถนะในดานนี้โดยสวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก โดยสมรรถนะที่พึงประสงคที่มีระดับสูงสุดไดแก สรางเครือขายความรวมมือในชุมชนให
สนับสนุนและสงเสริมการจัดการศึกษา ( Χ = 4.37, S.D. = 0.78) รองลงมาไดแก สมรรถนะ
สามารถทํางานรวมกับหนวยงานและเครือขาย ( Χ = 4.36 , S.D. = 0.73) และสมรรถนะ
ความสามารถในการติดตอสื่อสาร และประสานงานกับทุกฝาย ( Χ = 4.35, S.D. = 0.78) สวน
อันดับต่ําสุดไดแก สมรรถนะประชาสัมพันธการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน ( Χ = 4.20, S.D.
= 0.71)
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ตารางที่ 11 แสดงคาเฉลี่ย ( Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ของสมรรถนะที่พึงประสงค
ของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน ดานการบริหารงาน(n=293)
(n=293)
ลําดับ
สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน
S.D. ระดับ
Χ
1 สามารถจัดสรรเวลาและการวางแผนการใชเวลาไดอยาง
4.45 0.73
มาก
เหมาะสม
2 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
4.43 0.77
มาก
3 สามารถใช ศ าสตร แ ละศิ ล ป ใ นการบริ ห ารงานวิ ท ยาลั ย 4.42 0.73
มาก
ชุมชน
4 ความรอบรูในการวางแผนกลยุทธ
4.40 0.75
มาก
5 ความสามารถในการทํางานเปนทีม
4.39 0.72
มาก
6 ทักษะในการมอบหมายงานและควบคุมงานใหบุคลากร 4.39 0.72
มาก
ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
7 ความสามารถในการสื่อสาร
4.38 0.68
มาก
8 ความคิดกวางไกล และมีวิสัยทัศนในการบริหาร
4.37 0.74
มาก
9 การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์
4.35 0.79
มาก
10 ความสามารถในการนํ า นโยบายการจั ด การศึ ก ษาของ 4.34 0.72
มาก
วิทยาลัยชุมชนสูการปฏิบัติ
11 มอบหมายงานตามความรูความสามารถไดเหมาะสม
4.33 0.73
มาก
12 ความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและสามารถ 4.32 0.83
มาก
ตัดสินใจตามสถานการณไดอยางเหมาะสม
13 ความสามารถในการวินิจ ฉั ยสั่งการไดอยางถูก ตองและ 4.31 0.75
มาก
รวดเร็ว
14 กําหนดเปาหมาย การวางแผนการปฏิบัติงานโดยผานการมี 4.30 0.75
มาก
สวนรวมของบุคลากรกับฝายบริหาร
15 สามารถควบคุม กํากับ และติดตามงานในวิทยาลัยชุมชน 4.29 0.78
มาก
ไดดี
16 ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย
4.28 0.71
มาก
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ตารางที่ 11 (ตอ)
ลําดับ
สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน
17 ความรูเกี่ยวกับหลักและทฤษฎีการบริหาร และมี
ประสบการณ ในการบริหารงาน
18 สามารถปกครอง บังคับบัญชา ผูรวมงานไดตามบทบาท
หนาที่
19 สามารถบริหารงบประมาณ,วัสดุ,ครุภัณฑอยางคุมคา
20 จั ด การสิ่ ง แวดล อ มเพื่ อ สร า งบรรยากาศจู ง ใจในการ
ปฏิบัติงาน
21 การจัดสถานที่ วัสดุอุปกรณเพื่ออํานวยความสะดวกตอ
การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากร
22 สามารถลดความขัดแยงในองคกร
23 การบริหารและบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ(One Stop
Service)
รวม

4.27

S.D.
0.69

ระดับ
มาก

4.24

0.92

มาก

4.23
4.20

0.79
0.78

มาก
มาก

4.16

0.77

มาก

4.08
3.97

0.87
0.94

มาก
มาก

4.30

0.60

มาก

Χ

จากตารางที่ 11 สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริห ารวิ ทยาลัย ชุมชน ดานการ
บริหารงาน พบวา สมรรถนะในดานนี้โดยสวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยสมรรถนะที่พึง
ประสงคที่มีระดับสูงสุดไดแก สามารถจัดสรรเวลาและการวางแผนการใชเวลาไดอยางเหมาะสม
( Χ = 4.45, S.D. = 0.73) รองลงมาไดแก สมรรถนะการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล ( Χ = 4.43 , S.D. = 0.77) และสมรรถนะสามารถใชศาสตรและศิลปในการ
บริหารงานวิทยาลัยชุมชน ( Χ = 4.42, S.D. = 0.73) สวนอันดับต่ําสุดไดแก สมรรถนะการ
บริหารและบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ(One Stop Service)( Χ = 3.97, S.D. = 0.94)
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ตารางที่ 12 แสดงคาเฉลี่ย ( Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ของสมรรถนะที่พึงประสงค
ของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน ดานบุคลิกภาพ (n=293)
(n=293)
ลําดับ
สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน
S.D. ระดับ
Χ
1 ยิ้มแยมแจมใส มีความเปนกันเองกับผูรวมงาน
4.39 0.67
มาก
2 ความเชื่อมั่นตนเอง ในการกลาพูดหรือกลาแสดงออกตอ 4.32 0.66
มาก
ชุมชน
3 การแสดงออกทางอารมณมีความมั่นคง
4.29 0.65
มาก
4 ความคลองตัว กระฉับกระเฉงในการปฏิบัติงาน
4.29 0.67
มาก
5 พูดจาสุภาพ แสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล
4.28 0.65
มาก
6 สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
4.27 0.62
มาก
7 บุคลิกภาพและการแตงกายเหมาะสมกับกาลเทศะ
4.22 0.63
มาก
4.29 0.54
มาก
รวม
จากตารางที่ 12 สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน ดานบุคลิกภาพ
พบวา สมรรถนะในดานนี้โดยสวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยสมรรถนะที่พึงประสงคที่มี
ระดับสูงสุด ไดแก ยิ้มแยมแจมใส มีความเปนกันเองกับผูรวมงาน( Χ = 4.39, S.D. = 0.67)
รองลงมาไดแก สมรรถนะความเชื่อมั่นตนเอง ในการกลาพูดหรือกลาแสดงออกตอชุมชน ( Χ =
4.32, S.D. = 0.66) และสมรรถนะการแสดงออกทางอารมณมีความมั่นคง ( Χ = 4.29, S.D. =
0.65) สวนอันดับต่ําสุดไดแก สมรรถนะบุคลิกภาพและการแตงกายเหมาะสมกับกาลเทศะ ( Χ =
4.22, S.D. = 0.63)
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ตารางที่ 13 แสดงคาเฉลี่ย ( Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ของสมรรถนะที่พึงประสงคของ
ผูบริหารวิทยาลัยชุมชน ดานความรูทางวิชาการ (n=293)
(n=293)
ลําดับ
สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน
S.D. ระดับ
Χ
1 ความรูความเขาใจเกีย่ วกับการประกันคุณภาพการศึกษา
4.37 0.77 มาก
2 ความรู เ กี่ ย วกั บ หลั ก สู ต ร การจั ด การเรี ย นการสอน และการ 4.34 0.77 มาก
พัฒนาหลักสูตร สามารถปรับใชใหสอดคลองกับสถานศึกษา
และชุมชน
3 ความรูเรื่องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการศึกษา
4.33 0.76 มาก
4 ความสามารถในการคิดวิเคราะห
4.30 0.69 มาก
5 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
4.30 0.67 มาก
6 ความรูเรื่องการวางแผนและการจัดองคกร
4.29 0.72 มาก
7 สามารถใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการ
4.28 0.81 มาก
8 สามารถบู ร ณาการความรู และประสบการณ ม าใช ใ นการ 4.27 0.72 มาก
ปฏิบัติงาน
9 ความรอบรูในงานวิชาการ สามารถประยุกตใชใหเกิด
4.27 0.78 มาก
ประโยชนตอการปฏิบัติงาน
10 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา
4.23 0.85 มาก
11 การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ
4.22 0.78 มาก
12 ความสามารถในการวิจัยทางการศึกษา เพื่อประโยชนตอการจัด 4.16 0.86 มาก
การศึกษา
13 ทักษะในการเปนวิทยากรใหความรูดานวิชาการ
4.06 0.80 มาก
14 ความสามารถดานภาษาในระดับสากล
3.85 0.90 มาก
4.23 0.61 มาก
รวม
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จากตารางที่ 13 สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน ดานความรูทาง
วิชาการ พบวาสมรรถนะในดานนี้โดยสวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยสมรรถนะที่พึง
ประสงคที่มีระดับสูงสุดไดแก ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา( Χ = 4.37,
S.D. = 0.77) รองลงมาไดแก ความรูเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการ พัฒนา
หลักสูตร สามารถปรับใชใหสอดคลองกับสถานศึกษาและชุมชน ( Χ = 4.34, S.D. = 0.77) และ
สมรรถนะความรูเรื่องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการศึกษา ( Χ = 4.33, S.D. = 0.76) สวน
อันดับต่ําสุดไดแก สมรรถนะความสามารถดานภาษาในระดับสากล ( Χ = 3.85, S.D. = 0.90)
ตารางที่ 14 แสดงคาเฉลี่ย ( Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ของสมรรถนะที่พึงประสงคของ
ผูบริหารวิทยาลัยชุมชน ดานการศึกษาตลอดชีวิต (n=293)
(n=293)
ลําดับ
สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน
S.D. ระดับ
Χ
1 ทักษะในการแสวงหาความรูแ ละการเรียนรูต ลอดชีวิต
4.25 0.70
มาก
2 วางแผนเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง
4.24 0.79
มาก
3 สามารถคนหาขอมูลจากแหลงความรูตางๆ ไดเปนอยางดี 4.17 0.73
มาก
4 การจัดการความรู และขอมูลสารสนเทศ
4.04 0.93
มาก
4.17 0.64
มาก
รวม
จากตารางที่ 14 สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน ดานการศึกษา
ตลอดชีวิต พบวา สมรรถนะในดานนี้โดยสวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยสมรรถนะที่พึง
ประสงคที่มีระดับสูงสุดไดแก ทักษะในการแสวงหาความรูและการเรียนรูตลอดชีวิต ( Χ = 4.25,
S.D. = 0.70) รองลงมาไดแก สมรรถนะวางแผนเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง( Χ = 4.24,
S.D. = 0.79) และสมรรถนะสามารถคนหาขอมูลจากแหลงความรูตางๆ ไดเปนอยางดี ( Χ = 4.17,
S.D. = 0.73) สวนอันดับต่ําสุดไดแก สมรรถนะการจัดการความรู และขอมูลสารสนเทศ( Χ =
4.04, S.D. = 0.93)

117
ตารางที่ 15 เปรียบเทียบคาเฉลี่ย ( Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) สมรรถนะที่พึงประสงค
ของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน ระหวางผูบริหาร กรรมการสภาและครู บุคลากร
ผูปฏิบัติงานในภาพรวม

ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8

สมรรถนะที่พึงประสงคของ
ผูบริหารวิทยาลัยชุมชน
จําแนกเปนรายดาน
ดานคุณธรรมจริยธรรม
ดานภาวะผูนํา
ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ดานการสรางความสัมพันธกับ
ชุมชนและเครือขาย
ดานการบริหารงาน
ดานบุคลิกภาพ
ดานความรูทางวิชาการ
ดานการศึกษาตลอดชีวิต

ผูบริหารและกรรมการสภา
(n=121)
S.D.
ระดับ
Χ
ความสําคัญ
4.52 0.56 มากที่สุด
4.45 0.53
มาก
4.45 0.57
มาก
4.45
4.43
4.37
4.35
4.27
รวม 4.41

0.58
0.53
0.51
0.57
0.67
0.51

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ครู/บุคลากร
(n=172)
S.D.
ระดับ
Χ
ความสําคัญ
4.35 0.66
มาก
4.23 0.62
มาก
4.21 0.66
มาก
4.20
4.22
4.24
4.15
4.11
4.21

0.63
0.62
0.55
0.62
0.62
0.56

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 15 แสดงการเปรี ย บเที ย บค า เฉลี่ ย ( Χ ) สมรรถนะที่ พึ ง ประสงค ข อง
ผูบริหารวิทยาลัยชุมชน จําแนกตามรายดานตามกลุมผูบริหารกรรมการสภาวิทยาลัย กับกลุมครู
บุคลากร ผูปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน พบวาสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน
ในภาพรวมทุกดานของกลุมผูบริหารและกรรมการสภาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ยสูงกวาของกลุมครูและ
บุคลากรผูปฏิ บัติ งานทุก ดาน โดยดานคุณธรรมจริย ธรรมของกลุมผู บริหารและกรรมการสภา
วิทยาลัยมีระดับคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด( Χ = 4.52, S.D. = 0.56) สวนของกลุมครูและ
บุคลากรผูปฏิบัติงานในวิทยาลัยมีระดับคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก( Χ = 4.35, S.D. = 0.66)
รองลงมาไดแกดานภาวะผูนําของกลุมผูบริหารและกรรมการสภาวิทยาลัย มีระดับคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก( Χ = 4.45, S.D. = 0.53) กลุมครูและบุคลากรผูปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน มีระดับ
คาเฉลี่ยอยูในระดับมากเชนกัน ( Χ = 4.23, S.D. = 0.62) สวนอันดับต่ําสุดไดแก ดานการศึกษา
ตลอดชีวิต กลุมผูบริหารและกรรมการสภาวิทยาลัย มีระดับคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก( Χ = 4.27,
S.D. = 0.67) สวนของกลุมครูและบุคลากรผูปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน มีระดับคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก( Χ = 4.11, S.D. = 0.62)

118
ตารางที่ 16 เปรียบเทียบคาเฉลี่ย ( Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) สมรรถนะที่พึงประสงค
ของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน ระหวางผูบริหารกรรมการสภาวิทยาลัย กับครูบุคลากร
ผูปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน สมรรถนะดานคุณธรรมจริยธรรม

ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

สมรรถนะที่พึงประสงคของ
ผูบริหารวิทยาลัยชุมชน
ความเสียสละและอุทิศตนในการ
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสวนรวม
ป ฏิ บั ติ ต น เ ป น แ บ บ อ ย า ง ที่ ดี มี
คุณธรรมในการบริหาร
ความเมตตา กรุ ณ า เอื้ อ เฟ อ เผื่ อ แผ
โอบออมอารี
ความยุ ติ ธ รรม สามารถปฏิ บั ติ ต อ
ผูรวมงานไดอยางเสมอภาค
ซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต ต อ หน า ที่ ก ารงานและ
หนวยงาน
สํ า นึ ก รั บ ผิ ด ชอบต อ หน า ที่ ที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย
ความบริ สุ ท ธิ์ ใ จและซื่ อ สั ต ย ต อ งาน
และผูรวมงาน
จิ ต มุ ง บริ ก ารที่ คํ า นึ ง ถึ ง ผู เ รี ย นเป น
สําคัญ
ใหเกียรติและยกยองผูใตบังคับบัญชา
ความเคารพกฎ กติกาและระเบียบวินัย
ของหนวยงานอยางเครงครัด
วางตนเสมอตนเสมอปลาย
เนนความถูกตองมากกวาถูกใจ
ความขยันมั่นเพียร อดทน ตองานและ
อุปสรรคตาง ๆ
ใจกวาง ยอมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น

ผูบริหารและกรรมการสภา
(n=121)
S.D.
ระดับ
Χ
ความสําคัญ
4.68 0.57 มากที่สุด

ครู/บุคลากร (n=172)

4.46

ระดับ
ความสําคัญ
0.75
มาก

4.61

0.64

มากที่สุด

4.31

0.83

มาก

4.60

0.64

มากที่สุด

4.43

0.73

มาก

4.57

0.63

มากที่สุด

4.35

0.80

มาก

4.57

0.64

มากที่สุด

4.39

0.83

มาก

4.56

0.74

มากที่สุด

4.33

0.77

มาก

4.55

0.75

มากที่สุด

4.40

0.82

มาก

4.52

0.68

มากที่สุด

4.30

0.78

มาก

4.45
4.45

0.66
0.74

มาก
มาก

4.34
4.33

0.79
0.84

มาก
มาก

4.44
4.41
4.41

0.82
0.61
0.75

มาก
มาก
มาก

4.22
4.27
4.40

0.88
0.80
0.74

มาก
มาก
มาก

4.40

0.64

มาก

4.32

0.67

มาก

Χ

S.D.

119
จากตารางที่ 16 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ( Χ )และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)
สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน ระหวางผูบริหารกรรมการสภาวิทยาลัย กับครู
บุคลากรผูปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน สมรรถนะดานคุณธรรมจริยธรรม พบวา ผูบริหาร กรรมการ
สภาวิทยาลัย มีระดับคาเฉลี่ยสมรรถนะมากกวา ครูบุคลากรผูปฏิบัติงาน ทุกสมรรถนะ ตามลําดับ
ซึ่งไดแก สมรรถนะความเสียสละและอุทิศตนในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสวนรวม ( Χ = 4.68 ,
S.D. = 0.57) รองลงมาไดแก สมรรถนะปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี มีคุณธรรมในการบริหาร ( Χ =
4.61 , S.D. = 0.64) และสมรรถนะความเมตตา กรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ โอบออมอารี( Χ = 4.60 , S.D.
= 0.64)

120
ตารางที่ 17 เปรียบเทียบคาเฉลี่ย ( Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) สมรรถนะที่พึงประสงค
ของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน ระหวางผูบริหารและกรรมการสภาวิทยาลัยกับครูบุคลากร
ผูปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน สมรรถนะดานภาวะผูนํา
ลําดับ

1
2
3
4
5

6

7
8
9
10
11
12
13

สมรรถนะที่พึงประสงคของ
ผูบริหารวิทยาลัยชุมชน
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ความกลาเผชิญหนากับปญหาตาง ๆ
ดวยความมั่นใจ
ปฏิภาณไหวพริบดี ในการแกปญหา
เฉพาะหนาไดดี
รับฟงความคิดเห็นในที่ประชุมดวย
หลักการและเหตุผล
รู ป แบบการเป น ผู นํ า ของตนเอง
สามารถแสดงบทบาทตาม
สถานการณไดอยางเหมาะสม
สร า งความรู สึ ก ให ค รู -อาจารย ไ ด
ตระหนักถึงการทํางานเพื่อประโยชน
สวนรวม
มีจิตวิทยาการทํางานรวมกับผูอื่น
สามารถสรางแรงจูงใจใหคนทํางาน
สามารถปรั บ ตั ว และปฏิ บั ติ ง าน
รวมกับผูอื่นไดอยางดี
สรางศรัทธาใหผูรวมงานรัก ผูกพัน
ตองานและองคกร
ยื ด หยุ น ในการปฏิ บั ติ ง าน กล า
ตัดสินใจตามสถานการณ
นําพลังอํานาจ (power) เขามาใชใน
การปกครองไดอยางเหมาะสม
ชมเชยหรือตําหนิผูใตบังคับบัญชาใน
โอกาสที่เหมาะสม

ผูบริหารและกรรมการสภา
(n=121)
S.D.
ระดับ
Χ
ความสําคัญ
4.73 0.54 มากที่สุด
4.60 0.64 มากที่สุด

ครู/บุคลากร (n=172)

4.35
4.35

ระดับ
ความสําคัญ
0.75
มาก
0.76
มาก

4.57

0.59

มากที่สุด

4.43

0.75

มาก

4.55

0.76

มากที่สุด

4.30

0.85

มาก

4.51

0.66

มากที่สุด

4.20

0.77

มาก

4.49

0.62

มาก

4.25

0.84

มาก

4.48
4.43
4.42

0.65
0.89
0.83

มาก
มาก
มาก

4.40
4.20
4.23

0.71
0.92
0.74

มาก
มาก
มาก

4.40

0.61

มาก

4.15

0.84

มาก

4.40

0.94

มาก

4.21

0.94

มาก

4.21

0.72

มาก

4.00

0.72

มาก

4.17

0.81

มาก

4.01

0.87

มาก

Χ

S.D.

121
จากตารางที่ 17 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ( Χ )และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)
สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชนระหวางผูบริหารกรรมการสภาวิทยาลัย กับครู
บุคลากรผูปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน สมรรถนะดานภาวะผูนํา พบวาผูบริหาร กรรมการสภา
วิทยาลัย มีระดับคาเฉลี่ยสมรรถนะมากกวา ครู บุคลากรผูปฏิบัติงานในวิทยาลัย ทุกสมรรถนะ
ตามลําดับซึ่งไดแก สมรรถนะมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ( Χ = 4.73 , S.D. = 0.54 ) รองลงมาไดแก
สมรรถนะความกลาเผชิญหนากับปญหาตาง ๆ ดวยความมั่นใจ ( Χ = 4.60 , S.D. = 0.64 ) และ
สมรรถนะปฏิภาณไหวพริบดี ในการแกปญหาเฉพาะหนาไดดี ( Χ = 4.60 , S.D. = 0.64 )

122
ตารางที่ 18 เปรียบเทียบคาเฉลี่ย ( Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) สมรรถนะที่พึงประสงค
ของผู บ ริ ห ารวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ระหว า งผู บ ริ ห ารและกรรมการสภาวิ ท ยาลั ย กั บ ครู
ผูปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน สมรรถนะดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ลําดับ

1
2
3

4
5

6

7
8

สมรรถนะที่พึงประสงคของ
ผูบริหารวิทยาลัยชุมชน
สงเสริมการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรอยางตอเนื่อง
สามารถบริหารทรัพยากรมนุษยดวย
ความยืดหยุน
ความสามารถในการวิ เ คราะห
บทบาทตนเอง เพื่ อ นร ว มงานและ
สังคม
มี ค วามรู ค วามเข า ใจในการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย
การนิเทศ กํากับ ติดตาม สงเสริมและ
การสร า งขวั ญ และกํ า ลั ง ใจให แ ก
บุคลากรที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง
คัดเลือกและกําหนดความรับผิดชอบ
ให บุ ค ลากรได อ ย า งเหมาะสมกั บ
ความรูความสามารถ
ส ง เสริ ม การนํ า เทคโนโลยี ม าใช
ปฏิบัติงาน
จัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธที่
ดีระหวางบุคลากร

ผูบริหารและกรรมการสภา
(n=121)
S.D.
ระดับ
Χ
ความสําคัญ
4.51 0.71 มากที่สุด

ครู/บุคลากร (n=172)

4.25

ระดับ
ความสําคัญ
0.78
มาก

4.49

0.67

มาก

4.26

0.78

มาก

4.48

0.73

มาก

4.29

0.78

มาก

4.45

0.62

มาก

4.18

0.71

มาก

4.45

0.64

มาก

4.16

0.83

มาก

4.45

0.66

มาก

4.23

0.80

มาก

4.41

0.61

มาก

4.20

0.76

มาก

4.39

0.64

มาก

4.15

0.74

มาก

Χ

S.D.
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จากตารางที่ 18 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ( Χ )และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)
สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชนระหวางผูบริหารกรรมการสภาวิทยาลัย กับครู
บุคลากรผูปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน สมรรถนะดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย พบวา ผูบริหาร
กรรมการสภาวิทยาลัย มี ระดับคาเฉลี่ย มากกวา ครูบุ คลากรผูปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน ทุก
สมรรถนะ ตามลําดับซึ่งไดแก สมรรถนะสงเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรอยางตอเนื่อง ( Χ =
4.51 , S.D. = 0.71 ) รองลงมาไดแก สมรรถนะสามารถบริหารทรัพยากรมนุษยดวยความยืดหยุน
( Χ = 4.49 , S.D. = 0.67) และสมรรถนะความสามารถในการวิเคราะหบทบาทตนเอง เพื่อนรวมงาน
และสังคม ( Χ = 4.48 , S.D. = 0.73)

124
ตารางที่ 19 เปรียบเทียบคาเฉลี่ย ( Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) สมรรถนะที่พึงประสงค
ของผู บ ริ ห ารวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ระหว า งผู บ ริ ห ารและกรรมการสภาวิ ท ยาลั ย กั บ ครู
ผูปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน สมรรถนะดานการสรางความสัมพันธกับชุมชนและ
เครือขาย

ลําดับ

1

2
3
4

5
6
7

8

สมรรถนะที่พึงประสงคของ
ผูบริหารวิทยาลัยชุมชน
สรางเครือขายความรวมมือในชุมชน
ใหสนับสนุนและสงเสริมการจัด
การศึกษา
ความสามารถในการติ ด ต อ สื่ อ สาร
และประสานงานกับทุกฝาย
สามารถทํางานรวมกับหนวยงานและ
เครือขาย
สามารถจั ด หาและเข า ถึ ง แหล ง
ทรั พ ยากรในชุ ม ชนเพื่ อ สนั บ สนุ น
การศึ ก ษาการศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย
ชุมชน
สร า งพั น ธมิ ต รและจั ด การศึ ก ษาที่
เปนระบบเครือขายที่มีเอกภาพ
นํ า แหล ง ทรั พ ยากรท อ งถิ่ น มาเป น
ประโยชนตอการจัดการศึกษา
เปดโอกาสใหชุมชนและบุคลากรใน
ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ส ว น ร ว ม ใ น ก า ร
ตั ด สิ น ใจดํ า เนิ น งานของวิ ท ยาลั ย
ชุมชน
ประชาสั ม พั น ธ ก ารดํ า เนิ น งานของ
วิทยาลัยชุมชน

ผูบริหารและกรรมการสภา
(n=121)
S.D.
ระดับ
Χ
ความสําคัญ
4.55 0.67 มากที่สุด

ครู/บุคลากร (n=172)

4.25

ระดับ
ความสําคัญ
0.79
มาก

4.53

0.68

มากที่สุด

4.22

0.81

มาก

4.52

0.65

มากที่สุด

4.26

0.76

มาก

4.45

0.62

มาก

4.15

0.70

มาก

4.41

0.69

มาก

4.29

0.75

มาก

4.39

0.80

มาก

4.16

0.78

มาก

4.38

0.61

มาก

4.20

0.68

มาก

4.35

0.64

มาก

4.10

0.73

มาก

Χ

S.D.
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จากตารางที่ 19 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ( Χ )และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)
สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชนระหวางผูบริหารกรรมการสภาวิทยาลัย กับครู
บุ ค ลากรผู ป ฏิ บั ติ ง านในวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน สมรรถนะด า นการสร า งความสั ม พั น ธ กั บ ชุ ม ชนและ
เครือขาย พบวา ผูบริหาร กรรมการสภาวิทยาลัย มีระดับคาเฉลี่ยมากกวา ครู บุคลากรผูปฏิบัติงาน
ในวิทยาลัย ทุกสมรรถนะ ตามลําดับซึ่งไดแก สมรรถนะสรางเครือขายความรวมมือในชุมชนให
สนับสนุนและสงเสริมการจัดการศึกษา ( Χ = 4.55 , S.D. = 0.67) รองลงมาไดแก สมรรถนะ
ความสามารถในการติดตอสื่อสาร และประสานงานกับทุกฝาย( Χ = 4.53 , S.D. = 0.68)และ
สมรรถนะสามารถทํางานรวมกับหนวยงานและเครือขาย ( Χ = 4.52 , S.D. = 0.65)

126
ตารางที่ 20 เปรียบเทียบคาเฉลี่ย ( Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) สมรรถนะที่พึงประสงค
ของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน ระหวางผูบริหารและกรรมการสภาวิทยาลัยกับครู
ผูปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน สมรรถนะดานการบริหารงาน

ลําดับ

1
2

3
4
5
6
7
8

9
10
11

12
13

สมรรถนะที่พึงประสงคของ
ผูบริหารวิทยาลัยชุมชน
การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
ทักษะในการมอบหมายงานและ
ควบคุมงานใหบุคลากรปฏิบัติงานได
อยางเหมาะสม
ความสามารถในการทํางานเปนทีม
สามารถจั ด สรรเวลาและการวาง
แผนการใชเวลาไดอยางเหมาะสม
ความสามารถในการสื่อสาร
สามารถใช ศ าสตร แ ละศิ ล ป ใ นการ
บริหารงานวิทยาลัยชุมชน
ความรอบรูในการวางแผนกลยุทธ
ความสามารถในการบริ ห ารการ
เปลี่ ย นแปลงและสามารถตัดสิ น ใจ
ตามสถานการณไดอยางเหมาะสม
การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์
ความสามารถในการวินิจฉัยสั่งการ
ไดอยางถูกตองและรวดเร็ว
ความสามารถในการนํานโยบายการ
จัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสูการ
ปฏิบัติ
ความคิดกวางไกล และมีวิสัยทัศนใน
การบริหาร
สามารถควบคุม กํากับ และติดตาม
งานในวิทยาลัยชุมชนไดดี

ผูบริหารและกรรมการสภา
(n=121)
S.D.
ระดับ
Χ
ความสําคัญ
4.57 0.67 มากที่สุด

ครู/บุคลากร (n=172)

4.33

ระดับ
ความสําคัญ
0.82
มาก

4.56

0.59

มากที่สุด

4.27

0.78

มาก

4.56
4.56

0.64
0.69

มากที่สุด
มากที่สุด

4.28
4.37

0.75
0.74

มาก
มาก

4.55
4.54

0.58
0.67

มากที่สุด
มากที่สุด

4.26
4.33

0.73
0.76

มาก
มาก

4.53
4.49

0.66
0.71

มากที่สุด
มาก

4.31
4.33

0.79
0.82

มาก
มาก

4.48
4.47

0.76
0.62

มาก
มาก

4.27
4.19

0.78
0.81

มาก
มาก

4.47

0.63

มาก

4.26

0.76

มาก

4.45

0.67

มาก

4.31

0.78

มาก

4.44

0.76

มาก

4.31

0.79

มาก

Χ

S.D.
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ตารางที่ 20 (ตอ)
ผูบริหารและกรรมการสภา
ลําดับ
สมรรถนะที่พึงประสงคของ
(n=121)
ผูบริหารวิทยาลัยชุมชน
S.D.
ระดับ
Χ
ความสําคัญ
14 กํ า หนดเป า หมาย การวางแผนการ 4.42 0.60
มาก
ปฏิ บั ติ ง านโดยผ า นการมี ส ว นร ว ม
ของบุคลากรกับฝายบริหาร
15 ความรูเกี่ยวกับหลักและทฤษฎีการ
4.42 0.60
มาก
บริหาร และมี
ประสบการณ ในการบริหารงาน
16 สามารถปกครอง บั ง คั บ บั ญ ชา 4.41 0.70
มาก
ผูรวมงานไดตามบทบาทหนาที่
17 ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติ
4.41 0.70
มาก
งานใหเปนไปตามนโยบาย
18 จั ด ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล อ ม เ พื่ อ ส ร า ง 4.40 0.67
มาก
บรรยากาศจูงใจในการปฏิบัติงาน
19 ม อ บ ห ม า ย ง า น ต า ม ค ว า ม รู 4.40 0.69
มาก
ความสามารถไดเหมาะสม
20 สามารถบริ ห ารงบประมาณ,วั ส ดุ , 4.36 0.59
มาก
ครุภัณฑอยางคุมคา
21 การจั ด สถานที่ วั ส ดุ อุ ป กรณ เ พื่ อ 4.26 0.75
มาก
อํ า นวยความสะดวกต อ การจั ด การ
เรียนการสอนและการปฏิบัติงานของ
บุคลากร
22 สามารถลดความขัดแยงในองคกร
4.13 0.88
มาก
23 การบริหารและบริการแบบจุดเดียว 4.01 0.98
มาก
เบ็ดเสร็จ(One Stop Service)

ครู/บุคลากร (n=172)

4.33

ระดับ
ความสําคัญ
0.76
มาก

4.28

0.75

มาก

4.27

0.78

มาก

4.20

0.70

มาก

4.31

0.78

มาก

4.37

0.74

มาก

4.26

0.73

มาก

4.27

0.78

มาก

4.26
3.94

0.76
0.92

มาก
มาก

Χ

S.D.
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จากตารางที่ 20 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ( Χ )และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)
สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชนระหวางผูบริหารกรรมการสภาวิทยาลัย กับครู
บุคลากรผูปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน สมรรถนะดานการบริหารงาน พบวา ผูบริหาร กรรมการ
สภาวิทยาลัย มีระดับคาเฉลี่ยมากกวา ครู บุคลากรผูปฏิบัติงานในวิทยาลัย ทุกสมรรถนะ ตามลําดับ
ซึ่งไดแก สมรรถนะการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ( Χ = 4.57 , S.D. = 0.67)
รองลงมาไดแก สมรรถนะทักษะในการมอบหมายงานและควบคุมงานใหบุคลากรปฏิบัติงานได
อยางเหมาะสม( Χ = 4.56 , S.D. = 0.59 X) และสมรรถนะความสามารถในการทํางานเปนทีม ( Χ =
4.56 , S.D. = 0.64)
ตารางที่ 21 เปรียบเทียบคาเฉลี่ย ( Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) สมรรถนะที่พึงประสงค
ของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน ระหวางผูบริหารและกรรมการสภาวิทยาลัยกับครู
ผูปฏิบัติงานในวิทยาลัย สมรรถนะดานบุคลิกภาพ

ลําดับ

สมรรถนะที่พึงประสงคของ
ผูบริหารวิทยาลัยชุมชน

1

ยิ้มแยมแจมใส มีความเปนกันเองกับ
ผูรวมงาน
ความเชื่ อ มั่ น ตนเอง ในการกล า พู ด
หรือกลาแสดงออกตอชุมชน
ความคลองตัว กระฉับกระเฉงในการ
ปฏิบัติงาน
การแสดงออกทางอารมณ มี ค วาม
มั่นคง
พูดจาสุภาพ แสดงความคิดเห็นอยาง
มีเหตุผล
สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
บุคลิกภาพและการแตงกายเหมาะสม
กับกาลเทศะ

2
3
4
5
6
7

ผูบริหารและกรรมการสภา
ครู/บุคลากร (n=172)
(n=121)
S.D.
ระดับ
S.D.
ระดับ
Χ
Χ
ความสําคัญ
ความสําคัญ
4.49 0.62
มาก
4.31 0.69
มาก
4.41

0.56

มาก

4.26

0.72

มาก

4.41

0.65

มาก

4.21

0.67

มาก

4.39

0.62

มาก

4.23

0.67

มาก

4.36

0.61

มาก

4.21

0.67

มาก

4.34
4.21

0.61
0.66

มาก
มาก

4.22
4.23

0.63
0.61

มาก
มาก
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จากตารางที่ 21 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ( Χ )และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)
สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชนระหวางผูบริหารกรรมการสภาวิทยาลัย กับครู
บุคลากรผูปฏิบัติงานในวิทยาลัย สมรรถนะดานบุคลิกภาพ พบวาผูบริหาร กรรมการสภาวิทยาลัย มี
ระดับคาเฉลี่ยมากกวา ครู บุคลากรผูปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน ทุกสมรรถนะ ตามลําดับไดแก
สมรรถนะยิ้มแยมแจมใส มีความเปนกันเองกับผูรวมงาน ( Χ = 4.49 , S.D. = 0.62) รองลงมาไดแก
สมรรถนะความเชื่อมั่นตนเอง ในการกลาพูดหรือกลาแสดงออกตอชุมชน ( Χ = 4.41 , S.D. = 0.56 )
และสมรรถนะความคลองตัว กระฉับกระเฉงในการปฏิบัติงาน ( Χ = 4.41, S.D. = 0.65)

130
ตารางที่ 22 เปรียบเทียบคาเฉลี่ย ( Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) สมรรถนะที่พึงประสงค
ของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน ระหวางผูบริหารและกรรมการสภาวิทยาลัย กับครู
บุคลากรผูปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน สมรรถนะดานความรูทางวิชาการ
ลําดับ
สมรรถนะที่พึงประสงคของ
ผูบริหารวิทยาลัยชุมชน
1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ความรูเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการ
เรี ย นการสอน และการ พั ฒ นา
ห ลั ก สู ต ร ส า ม า ร ถ ป รั บ ใ ช ใ ห
สอดคลองกับสถานศึกษาและชุมชน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห
สง เสริมการจั ดการเรีย นการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ความรูเรื่ องกฎหมายและระเบีย บที่
เกี่ยวของกับการศึกษา
ความรูเรื่องการวางแผนและการจัด
องคกร
การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ
สามารถบู ร ณาการความรู และ
ประสบการณมาใชในการปฏิบัติงาน
ความรอบรูในงานวิชาการ สามารถ
ประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนตอการปฏิบัติงาน
สามารถให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า ทาง
วิชาการ
ความรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ การวั ด
และประเมินผลการศึกษา
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร วิ จั ย ท า ง
การศึก ษา เพื่ อ ประโยชนตอ การจั ด
การศึกษา

ผูบริหารและกรรมการสภา
(n=121)
S.D.
ระดับ
Χ
ความสําคัญ
4.54 0.62 มากที่สุด

ครู/บุคลากร (n=172)

4.24

ระดับ
ความสําคัญ
0.84
มาก

4.47

0.68

มาก

4.24

0.82

มาก

4.45
4.43

0.61
0.60

มาก
มาก

4.20
4.21

0.74
0.69

มาก
มาก

4.43

0.77

มาก

4.27

0.76

มาก

4.42

0.63

มาก

4.21

0.77

มาก

4.37
4.36

0.76
0.65

มาก
มาก

4.12
4.20

0.77
0.76

มาก
มาก

4.36

0.76

มาก

4.20

0.78

มาก

4.36

0.82

มาก

4.23

0.80

มาก

4.31

0.85

มาก

4.17

0.85

มาก

4.26

0.90

มาก

4.10

0.83

มาก

Χ

S.D.

131
ตารางที่ 22 (ตอ)

ลําดับ

13
14

สมรรถนะที่พึงประสงคของ
ผูบริหารวิทยาลัยชุมชน
ทักษะในการเปนวิทยากรใหความรู
ดานวิชาการ
ความสามารถดานภาษาในระดับ
สากล

ผูบริหารและกรรมการสภา
(n=121)
S.D.
ระดับ
Χ
ความสําคัญ
4.16 0.77
มาก

3.99

ระดับ
ความสําคัญ
0.81
มาก

4.01

3.73

0.95

0.81

มาก

ครู/บุคลากร (n=172)
Χ

S.D.

มาก

จากตารางที่ 22 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ( Χ )และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)
สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชนระหวางผูบริหารกรรมการสภาวิทยาลัย กับครู
บุคลากรผูปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน สมรรถนะดานความรูทางวิชาการ พบวาผูบริหาร กรรมการ
สภาวิทยาลัย มีระดับคาเฉลี่ยมากกวา ครู บุคลากรผูปฏิบัติงานในวิทยาลัย ทุกสมรรถนะ ตามลําดับ
ซึ่งไดแก สมรรถนะความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา( Χ = 4.54 , S.D. =
0.62) รองลงมาไดแก สมรรถนะความรูเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนา
หลักสูตร สามารถปรับใชใหสอดคลองกับสถานศึกษาและชุมชน( Χ = 4.47 , S.D. = 0.68) และ
สมรรถนะความสามารถในการคิดวิเคราะห( Χ = 4.45, S.D. = 0.61)
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ตารางที่ 23 เปรียบเทียบคาเฉลี่ย ( Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) สมรรถนะที่พึงประสงค
ของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน ระหวางผูบริหารและกรรมการสภาวิทยาลัย กับครู
บุคลากรในวิทยาลัยผูปฏิบัติงาน สมรรถนะดานการศึกษาตลอดชีวิต
ผูบริหารและกรรมการสภา
ลําดับ
สมรรถนะที่พึงประสงคของ
(n=121)
ผูบริหารวิทยาลัยชุมชน
S.D.
ระดับ
Χ
ความสําคัญ
1
ทักษะในการแสวงหาความรูและการ 4.33 0.66
มาก
เรียนรูตลอดชีวิต
2
วางแผนเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง 4.31 0.81
มาก
ตนเอง
3
สามารถค น หาข อ มู ล จากแหล ง 4.26 0.75
มาก
ความรูตางๆ ไดเปนอยางดี
4
ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู แ ล ะ ข อ มู ล 4.16 0.81
มาก
สารสนเทศ

ครู/บุคลากร (n=172)

4.20

ระดับ
ความสําคัญ
0.71
มาก

4.18

0.78

มาก

4.10

0.71

มาก

3.96

0.87

มาก

Χ

S.D.

จากตารางที่ 23 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ( Χ )และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)
สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชนระหวางผูบริหารกรรมการสภาวิทยาลัย กับครู
บุ ค ลากรผู ป ฏิ บั ติ ง านในวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน สมรรถนะด า นการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต พบว า ผู บ ริ ห าร
กรรมการสภาวิทยาลัย มีระดับคาเฉลี่ยมากกวา ครู บุคลากรผูปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน ทุก
สมรรถนะ ตามลําดับซึ่งไดแก สมรรถนะทักษะในการแสวงหาความรูและการเรียนรูตลอดชีวิต
( Χ = 4.33 , S.D. = 0.66) รองลงมาไดแก สมรรถนะวางแผนเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง
( Χ = 4.31 , S.D. = 0.81) และสมรรถนะสามารถคนหาขอมูลจากแหลงความรูตางๆ ไดเปนอยางดี
( Χ = 4.26, S.D. = 0.75)
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ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปดเกีย่ วกับสมรรถนะของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน
ตารางที่ 24 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชนจาก
แบบสอบถามปลายเปด
ขอที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน
แสวงหาความรูอยางตอเนื่อง มีภูมิรูทางวิชาการ
มีทุนทางสังคมในชุมชนทีด่ ี
พยายามสรางทีมงานใหเขมแข็ง
ความสามารถในการสํารวจความตองการที่แทจริงของชุมชน
การวิจยั และนําผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนตอวิทยาลัย
ชุมชน
การบริหารที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนสําคัญที่สุด

(n=293)
ความถี่ รอยละ
8.19
24
4.44
13
3.07
9
1.70
5
1.02
3
2

0.68

จากตารางที่ 24 ซึ่งเปนขอเสนอแนะเกี่ยวกับสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหาร
วิทยาลัยชุมชนจากแบบสอบถามปลายเปด พบวาสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัย
ชุมชนสวนใหญ คือ การแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง มีภูมิรูทางวิชาการ ในการบริหารงานวิทยาลัย
ชุ ม ชนซึ่ ง เป น การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต ที่ ต อบสนองความต อ งการของคนในชุ ม ชนซึ่ ง ผู บ ริ ห าร
จําเปนตองมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังกลาว
ผูบริหารวิทยาลัยชุมชนควรมี สมรรถนะการมีทุนทางสังคมในชุมชนที่ดีนั้น ผูบริหาร
ตองมีความใกลชิดและสามารถทํางานกับคนในชุมชน ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง รวมถึงการสราง
พันธมิตรและการจัดการศึกษาในระบบเครือขาย ทั้งแสวงหาพันธมิตรที่มีศักยภาพในการเปนหนวย
จั ด การศึ ก ษา แสวงหาพั น ธมิ ต รสถาบั น อุด มศึ ก ษาต า ง ๆ เพื่ อ การศึ ก ษาต อ ของนั ก ศึ ก ษา และ
แสวงหาพันธมิตรภาคธุรกิจเอกชน บริษัทแหลงงาน เพื่อการมีงานทําของนักศึกษา
ผูบริหารวิทยาลัยชุมชนควรมี สมรรถนะพยายามสรางทีมงานใหเข็มแข็ง ในหนาที่
ความรับผิดชอบของ ผู บริหารวิทยาลัยชุมชนตองยึดหลักการทํางานเปนทีม โดยมีการประชุม
ปรึกษาหารืออยางสม่ําเสมอ ใหประชาชนเขามามีสวนรวม มีบทบาทในการดําเนินงานของวิทยาลัย
เพื่อความเขมแข็งในการดําเนินงาน
ผูบริหารวิทยาลัยชุมชนควรมี สมรรถนะความสามารถในการสํารวจความตองการที่
แทจริงของชุมชน ผูบริหารมีหนาที่ในการสํารวจความตองการ สภาพปญหาของประชาชนในพื้นที่
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ที่รับผิดชอบ(ในจังหวัด) อยางสม่ําเสมอ และนําผลที่ไดจากการสํารวจมาจัดทําหลักสูตรทั้งระยะ
สั้นและระยะยาวตามความเหมาะสมและจัดการศึกษาและฝกอบรมโดยใชวิธีการตาง ๆ ใหชุมชน
ไดเขาถึงการศึกษาได
สรุปผลการวิเคราะหขอมูลสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน ดัง
แสดงในตารางที่ 5– 16 โดยเรียงสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชนเรียงตามลําดับ
ค า เฉลี่ ย จากมากไปหาน อ ยและเพิ่ ม สมรรถนะที่ พึ ง ประสงค ข องผู บ ริ ห ารวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนจาก
ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม ดังตอไปนี้
1. ความเสียสละและอุทิศตนในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสวนรวม
2. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
3. ความเมตตา กรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ โอบออมอารี
4. ซื่อสัตยสุจริตตอหนาที่การงานและหนวยงาน
5. ความบริสุทธิ์ใจและซื่อสัตยตองานและผูรวมงาน
6. กลาเผชิญหนากับปญหาตาง ๆ ดวยความมั่นใจ
7. สามารถจัดสรรเวลาและการวางแผนการใชเวลาไดอยางเหมาะสม
8. ความยุติธรรม สามารถปฏิบัติตอผูรวมงานไดอยางเสมอภาค
9. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี มีคุณธรรมในการบริหาร
10. มีจิตวิทยาการทํางานรวมกับผูอื่น
11. มีปฏิภาณไหวพริบในการแกปญหาเฉพาะหนาไดดี
12. การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
13. สํานึกรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
14.สามารถใชศาสตรและศิลปในการบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
15. ความขยันมั่นเพียร อดทน ตองานและอุปสรรคตาง ๆ
16. ความรอบรูในการวางแผนกลยุทธ
17. รับฟงความคิดเห็นในทีป่ ระชุมดวยหลักการและเหตุผล
18. ความสามารถในการทํางานเปนทีม
19.ทักษะในการมอบหมายงานและควบคุมงานใหบุคลากรปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
20. จิตมุงบริการที่คํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ
21.ใหเกียรติและยกยองผูใตบังคับบัญชา
22. ยิ้มแยมแจมใส มีความเปนกันเองกับผูรวมงาน
23. ความสามารถในการสื่อสาร
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24. ความเคารพกฎ กติกาและระเบียบวินัยของหนวยงานอยางเครงครัด
25. สรางเครือขายความรวมมือในชุมชนใหสนับสนุนและสงเสริมการจัดการศึกษา
26. ความคิดกวางไกล และมีวิสัยทัศนในการบริหาร
27. สามารถทํางานรวมกับหนวยงานและเครือขาย
28. ความสามารถในการวิเคราะหบทบาทตนเอง เพื่อนรวมงานและสังคม
29. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
30. สงเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรอยางตอเนื่อง
31. ใจกวาง ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ ื่น
32. สามารถบริหารทรัพยากรมนุษยดว ยความยืดหยุน
33. การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์
34. สรางความรูสึกใหครู-อาจารยไดตระหนักถึงการทํางานเพื่อประโยชนสวนรวม
35. ความสามารถในการติดตอสื่อสาร และประสานงานกับทุกฝาย
36. ความสามารถในการนํานโยบายการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสูการปฏิบัติ
37. สรางพันธมิตรและจัดการศึกษาที่เปนระบบเครือขายที่มีเอกภาพ
38. สามารถปกครอง บังคับบัญชา ผูรวมงานไดตามบทบาทหนาที่
39. เนนความถูกตองมากกวาถูกใจ
40. ความรูเรื่องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการศึกษา
41. รูปแบบการเปนผูนําของตนเอง สามารถแสดงบทบาทตามสถานการณไดอยาง
เหมาะสม
42. มอบหมายงานตามความรูความสามารถไดเหมาะสม
43. ความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและสามารถตัดสินใจตามสถานการณ
ไดอยางเหมาะสม
44. ความเชื่อมัน่ ตนเอง ในการกลาพูดหรือกลาแสดงออกตอชุมชน
45. คัดเลือกและกําหนดความรับผิดชอบใหบุคลากรไดอยางเหมาะสมกับความรู
ความสามารถ
46. สามารถปรับตัวและปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นไดอยางดี
47. วางตนเสมอตนเสมอปลาย
48. ความสามารถในการวินจิ ฉัยสั่งการไดอยางถูกตองและรวดเร็ว
49. กําหนดเปาหมาย การวางแผนการปฏิบัติงานโดยผานการมีสวนรวมของบุคลากร
กับฝายบริหาร
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50. ความสามารถในการคิดวิเคราะห
51. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
52. ความรูเรื่องการวางแผนและการจัดองคกร
53. สามารถควบคุม กํากับ และติดตามงานในวิทยาลัยชุมชนไดดี
54. การแสดงออกทางอารมณมีความมัน่ คง
55. ยืดหยุนในการปฏิบัติงาน กลาตัดสินใจตามสถานการณ
56. ความคลองตัว กระฉับกระเฉงในการปฏิบัติงาน
57. สงเสริมการนําเทคโนโลยีมาใชปฏิบัติงาน
58. มีความรูความเขาใจในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
59. ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย
60. ความรูเกี่ยวกับหลักและทฤษฎีการบริหาร และมีประสบการณ ในการบริหารงาน
61. สามารถใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการ
62. พูดจาสุภาพ แสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล
63. เปดโอกาสใหชุมชนและบุคลากรในสถานศึกษามีสว นรวมในการตัดสินใจ
ดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน
64. การนิเทศ กํากับ ติดตาม สงเสริมและการสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากรที่
เกี่ยวของอยางตอเนื่อง
65. สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
66. สามารถจัดหาและเขาถึงแหลงทรัพยากรในชุมชนเพือ่ สนับสนุนการศึกษาการศึกษา
ของวิทยาลัยชุมชน
67. สรางเครือขายความรวมมือในชุมชนใหสนับสนุนและสงเสริมการจัดการศึกษา
68. ความรอบรูในงานวิชาการ สามารถประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอ การปฏิบัติงาน
69. ทักษะในการแสวงหาความรูและการเรียนรูตลอดชีวติ
70. สรางศรัทธาใหผูรวมงานรัก ผูกพันตองานและองคกร
71. นําแหลงทรัพยากรทองถิ่นมาเปนประโยชนตอการจัดการศึกษา
72. สามารถสรางแรงจูงใจใหคนทํางาน
73. จัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากร
74. วางแผนเพือ่ การพัฒนาและปรับปรุงตนเอง
75. สามารถปกครอง บังคับบัญชา ผูรวมงานไดตามบทบาทหนาที่
76. สามารถบริหารงบประมาณ,วัสดุ,ครุภณ
ั ฑอยางคุมคา
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77. บุคลิกภาพและการแตงกายเหมาะสมกับกาลเทศะ
78. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา
79. การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ
80. ประชาสัมพันธการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน
81. จัดการสิ่งแวดลอมเพื่อสรางบรรยากาศจูงใจในการปฏิบัติงาน
82. สามารถคนหาขอมูลจากแหลงความรูตางๆ ไดเปนอยางดี
83. ความสามารถในการวิจยั ทางการศึกษา เพื่อประโยชนตอการจัดการศึกษา
84. การจัดสถานที่ วัสดุอุปกรณเพื่ออํานวยความสะดวกตอการจัดการเรียนการสอน
และการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
85. นําพลังอํานาจ (power) เขามาใชในการปกครองไดอยางเหมาะสม
86. สามารถลดความขัดแยงในองคกร
87. ชมเชยหรือตําหนิผูใตบงั คับบัญชาในโอกาสที่เหมาะสม
88. ทักษะในการเปนวิทยากรใหความรูดานวิชาการ
89. การจัดการความรู และขอมูลสารสนเทศ
90. การบริหารและบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ(One Stop Service)
91. ความสามารถดานภาษาในระดับสากล
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่ไดจากแบบสอบถามปลายเปดเกีย่ วกับสมรรถนะที่พึงประสงค
ของผูบริหารวิทยาลัยชุมชนไดแก
1. การแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง มีภูมิรูทางวิชาการ
2. มีทุนทางสังคมในชุมชนที่ดี
3. พยายามสรางทีมงานใหเขมแข็ง
4. ความสามารถในการสํารวจความตองการที่แทจริงของชุมชน

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง “สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทย” มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทย
ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนที่ อ ยู ในความดู แ ลของสํ า นั ก
บริหารงานวิทยาลัยชุมชน โดยมีผูตอบแบบสอบถามไดแก ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน ครู- อาจารย
บุคลากรและกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ที่ปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน 19 แหงไดแก จังหวัด
แมฮองสอน ตาก พิจิตร บุรีรัมย มุกดาหาร หนองบัวลําภู สระแกว อุทัยธานี ระนอง นราธิวาส
ปตตานี ยะลา สตูล สมุทรสาคร ยโสธร พังงา ตราด แพร และสงขลา จํานวน 682 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย รวมทั้งสิ้น 370 คน ไดแก
ผูบริหารไดแกผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน/รองผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน/
รักษาการผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน 19 แหง จํานวน 19 คน ผูวิจัยใชประชากรทั้งหมดในการวิจัย
ครู- อาจารยปฏิบัติการสอนและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน 19 แหง ใช
วิธีการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของ R.V. Krejcie และ D.W. Morgan จํานวน 201 คน
จากนั้นทําการจําแนกกลุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) และการสุม
ตัวอยางอยางงายในแตละวิทยาลัยชุมชน ตามสัดสวน 54%
กรรมการสภาในวิทยาลัยชุมชน 19 แหง ใชวิธีการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตาราง
ของ R.V. Krejcie และ D.W. Morgan จํานวน 150 คน จากนั้นทําการจําแนกกลุมตัวอยางแบบ
แบงชั้นภูมิ(Stratified Random Sampling) และการสุมตัวอยางอยางงายในแตละวิทยาลัยชุมชน
ตามสัดสวน 54% เชนกัน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถามแบบประมาณคา 5 ระดับ ( Rating
Scale ) จํานวน 1 ฉบับ โดยแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามระดับบุคคล
ตอนที่ 2 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัย
ชุมชน
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ตอนที่ 3 เปนขอคําถามปลายเปดใหผูตอบแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชสถิติคา
รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย ( Χ ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สวนความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชนโดยจากแบบสอบถาม
ปลายเปด โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis)
สรุปผลการวิจยั
จากการศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน สามารถสรุป
ผลการวิจัยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณจากการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม ขอมูลทั่วไป
ของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งไดแกผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน ครู- อาจารย บุคลากรผูปฏิบัติงาน
และ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ที่ปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน จํานวน 293 คน สามารถสรุป
ผลไดดังนี้
จําแนกตามเพศ พบวาเปนเพศชาย จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 45.70 และเปนเพศ
หญิง จํานวน 159 คน คิดเปนรอยละ 54.30
จําแนกตามอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีอายุต่ํากวา 30 ป จํานวน 41 คน คิดเปน
รอยละ14 มีอายุ 31 - 40 ป จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 43.30 มีอายุ 41 - 50 ป จํานวน 53 คน
คิดเปนรอยละ 18.10 มีอายุ 51 - 60 ป จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 20.80 และที่ มีอายุมากกวา
60 ป จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 3.80
จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโท จํานวน 203 คน คิดเปนรอยละ 69.40 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 81 คน
คิดเปนรอยละ 27.60 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 2.00 และมี
วุฒิการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.00
จํ า แนกตามสถานภาพในการทํ า งาน พบว า ส ว นใหญ เป น ครู ผู ส อน/บุ ค ลากร
ผูปฏิบัติงาน จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 58.80 เปนกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน จํานวน 102
คน คิดเปนรอยละ 34.80 และเปนผูบริหารจํานวน 19 คนคิดเปนรอยละ 6.50
จํ า แนกตามประสบการณ ใ นการปฏิ บั ติ ง านที่ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน พบว า ส ว นใหญ มี
ประสบการณในการปฏิบัติงาน 2 – 3 ป จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 42.00 มีประสบการณใน
การปฏิบัติงาน 4 - 5 ป จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 32.10 มีประสบการณในการปฏิบัติงานต่ํากวา
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1 ป จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 17.40 มีประสบการณในการปฏิบัติงาน 6 – 7 ป จํานวน 24 คน
คิดเปนรอยละ 8.20 และมีประสบการณในการปฏิบัติงานมากกวา 7 ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ
0.30
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน แสดง
ดวยคาเฉลี่ย ( Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้
สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชนสูงสุด คือ ความเสียสละและอุทิศ
ตนในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสวนรวม ( Χ = 4.42, S.D. = 0.63) อันดับรองลงมา คือ มี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ( Χ = 4.51, S.D. = 0.70) ความเมตตา กรุณา เอื้อเฟอเพื่อแผ ( Χ = 4.50,
S.D. = 0.70) สวนอันดับต่ําสุดคือ ความสามารถดานภาษาในระดับสากล( Χ = 3.85, S.D. = 0.90)
สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ =
4.29, S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาแยกเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดานโดยเรียงตามลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม ( Χ = 4.42, S.D. = 0.63) ดานภาวะผูนํา
( Χ = 4.32 , S.D. = 0.60) ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ( Χ = 4.31 , S.D. = 0.64) ดานการสราง
ความสัมพันธกับชุมชนและเครือขาย ( Χ = 4.30, S.D. = 0.62 ) ดานการบริหารงาน ( Χ = 4.30,
S.D. = 0.60 ) ดานบุคลิกภาพ ( Χ = 4.29, S.D. = 0.54) ดานความรูทางวิชาการ ( Χ = 4.23, S.D.
= 0.61) และดานการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ( Χ = 4.17 , S.D. = 0.64)
สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน ดานคุณธรรมจริยธรรม พบวาโดย
ภาพรวมอยู ใ นระดับ มาก เมื่ อพิ จ ารณารายสมรรถนะพบวา ความเสี ย สละและอุทิ ศ ตนในการ
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสวนรวม ( Χ = 4.55, S.D. = 0.69) มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาไดแก
ความเมตตา กรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ โอบออมอารี ( Χ = 4.50, S.D. = 0.70) และซื่อสัตยสุจริตตอ
หนาที่การงานและหนวยงาน ( Χ = 4.47, S.D. = 0.76) สวนอันดับต่ําสุดไดแก วางตนเสมอตน
เสมอปลาย ( Χ = 4.31, S.D. = 0.86)
สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน ดานภาวะผูนํา พบวาโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายสมรรถนะพบวา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค( Χ = 4.51, S.D. =
0.70) มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาไดแก ความกลาเผชิญหนากับปญหาตาง ๆ ดวยความมั่นใจ
( Χ = 4.45, S.D. = 0.72) มีคาเฉลี่ยมากที่สุด และ มีจิตวิทยาการทํางานรวมกับผูอื่น ( Χ = 4.43,
S.D. = .69) สวนอันดับต่ําสุดไดแก ชมเชยหรือตําหนิผูใตบังคับบัญชาในโอกาสที่เหมาะสม ( Χ =
4.08, S.D. = 0.85)
สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายสมรรถนะพบวาความสามารถในการวิเคราะห
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บทบาทตนเอง เพื่อนรวมงานและสังคม ( Χ = 4.37, S.D. = 0.76) มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา
ไดแก สงเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรอยางตอเนื่อง( Χ =4.36 , S.D. = 0.76) และ สามารถ
บริหารทรัพยากรมนุษยดวยความยืดหยุน ( Χ = 4.35, S.D. = 0.74) สวนอันดับต่ําสุดไดแก จัด
กิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากร ( Χ = 4.25, S.D. = 0.71)
สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน ดานการสรางความสัมพันธกับ
ชุมชนและเครือขาย พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายสมรรถนะพบวาสราง
เครือขายความรวมมือในชุมชนใหสนับสนุนและสงเสริมการจัดการศึกษา ( Χ = 4.37,S.D. =
0.78) มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาไดแกสามารถทํางานรวมกับหนวยงานและเครือขาย ( Χ =
4.36 , S.D. = 0.73) และ ความสามารถในการติดตอสื่อสาร และประสานงานกับทุกฝาย ( Χ =
4.35, S.D. = 0.78) สวนอันดับต่ําสุดไดแก ประชาสัมพันธการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน ( Χ
= 4.20, S.D. = 0.71)
สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน ดานการบริหารงาน พบวาโดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายสมรรถนะพบวา สามารถจัดสรรเวลาและการวางแผนการ
ใชเวลาไดอยางเหมาะสม( Χ = 4.45, S.D. = 0.73) มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาไดแก การบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ( Χ = 4.43 , S.D. = 0.77) และ สามารถใชศาสตรและ
ศิลปในการบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ( Χ = 4.42, S.D. = 0.73) สวนอันดับต่ําสุดไดแก การ
บริหารและบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ(One Stop Service)( Χ = 3.97, S.D. = 0.94)
สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน ดานบุคลิกภาพ พบวาโดยภาพ
รวมอยู ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณารายสมรรถนะพบว า ยิ้ ม แย ม แจ ม ใส มี ค วามเป น กั น เองกั บ
ผูรวมงาน( Χ = 4.39, S.D. = 0.67) มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาไดแก ความเชื่อมั่นตนเอง ในการ
กลาพูดหรือกลาแสดงออกตอชุมชน ( Χ = 4.32, S.D. = 0.66) และการแสดงออกทางอารมณมี
ความมั่นคง ( Χ = 4.29, S.D. = 0.65) สวนอันดับต่ําสุดไดแก บุคลิกภาพและการแตงกาย
เหมาะสมกับกาลเทศะ ( Χ = 4.22, S.D. = 0.63)
สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน ดานความรูทางวิชาการ พบวาโดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายสมรรถนะพบวา ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา( Χ = 4.37, S.D. = 0.77) มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาไดแก ความรูเกี่ยวกับ
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการ พัฒนาหลักสูตร สามารถปรับใชใหสอดคลองกับ
สถานศึกษาและชุมชน ( Χ = 4.34, S.D. = 0.77) และความรูเรื่องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
กับการศึกษา ( Χ = 4.33, S.D. = 0.76) สวนอันดับต่ําสุดไดแก ความสามารถดานภาษาในระดับ
สากล ( Χ = 3.85, S.D. = 0.90)
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สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน ดานการศึกษาตลอดชีวิต พบวา
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายสมรรถนะพบวา ทักษะในการแสวงหาความรูและ
การเรียนรูตลอดชีวิต ( Χ = 4.25, S.D. = 0.70) มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาไดแก วางแผนเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงตนเอง( Χ = 4.24, S.D. = 0.79) และสามารถคนหาขอมูลจากแหลง
ความรูตางๆ ไดเปนอยางดี ( Χ = 4.17, S.D. = 0.73) สวนอันดับต่ําสุดไดแก การจัดการความรู
และขอมูลสารสนเทศ( Χ = 4.04, S.D. = 0.93)
การเปรียบเทียบสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน จําแนกตามราย
ดานตามกลุมผูบริหารกรรมการสภาวิทยาลัย กับกลุมครู บุคลากร ผูปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน
พบวาสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชนในภาพรวมทุกดานของกลุมผูบริหารและ
กรรมการสภาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ยสูงกวาของกลุมครูและบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกดาน โดยดาน
คุณธรรมจริยธรรมของกลุมผูบริหารและกรรมการสภาวิทยาลัยมีระดับคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด
( Χ = 4.52, S.D. = 0.56) สวนของกลุมครูและบุคลากรผูปฏิบัติงานในวิทยาลัยมีระดับคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก( Χ = 4.35, S.D. = 0.66) รองลงมาไดแกดานภาวะผูนําของกลุมผูบริหารและ
กรรมการสภาวิทยาลัย มีระดับคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก( Χ = 4.45, S.D. = 0.53) กลุมครูและ
บุคลากรผูปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน มีระดับคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเชนกัน ( Χ = 4.23, S.D. =
0.62) สวนอันดับต่ําสุดไดแก ดานการศึกษาตลอดชีวิต กลุมผูบริหารและกรรมการสภาวิทยาลัย มี
ระดับคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก( Χ = 4.27, S.D. = 0.67) สวนของกลุมครูและบุคลากรผูปฏิบัติงาน
ในวิทยาลัยชุมชน มีระดับคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก( Χ = 4.11, S.D. = 0.62)
การเปรียบเทียบสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน ระหวางผูบริหาร
กรรมการสภาวิทยาลัย กับครูบุ คลากรผู ปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน สมรรถนะด านคุณธรรม
จริยธรรม พบวา ผูบริหาร กรรมการสภาวิทยาลัย มีระดับคาเฉลี่ยสมรรถนะมากกวา ครูบุคลากร
ผูปฏิบัติงาน ทุกสมรรถนะ ตามลําดับซึ่งไดแก สมรรถนะความเสียสละและอุทิศตนในการ
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสวนรวม ( Χ = 4.68 , S.D. = 0.57) รองลงมาไดแก สมรรถนะปฏิบัติตน
เปนแบบอยางที่ดี มีคุณธรรมในการบริหาร ( Χ = 4.61 , S.D. = 0.64) และสมรรถนะความเมตตา
กรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ โอบออมอารี( Χ = 4.60 , S.D. = 0.64)
การเปรียบเทียบสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชนระหวางผูบริหาร
กรรมการสภาวิทยาลัย กับครู บุคลากรผูปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน สมรรถนะดานภาวะผูนํา
พบวาผูบริหาร กรรมการสภาวิทยาลัย มีระดับคาเฉลี่ยสมรรถนะมากกวา ครู บุคลากรผูปฏิบัติงาน
ในวิทยาลัย ทุกสมรรถนะ ตามลําดับซึ่งไดแก สมรรถนะมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ( Χ = 4.73 ,
S.D. = 0.54 ) รองลงมาไดแก สมรรถนะความกลาเผชิญหนากับปญหาตาง ๆ ดวยความมั่นใจ ( Χ =
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4.60 , S.D. = 0.64 ) และสมรรถนะปฏิภาณไหวพริบดี ในการแกปญหาเฉพาะหนาไดดี ( Χ = 4.60 ,
S.D. = 0.64 )
การเปรียบเทียบสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชนระหวางผูบริหาร
กรรมการสภาวิทยาลัย กับครู บุคลากรผูปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน สมรรถนะดานการพัฒนา
ทรั พ ยากรมนุษ ย พบว า ผู บ ริห าร กรรมการสภาวิท ยาลัย มี ร ะดับคา เฉลี่ย มากกว า ครูบุ คลากร
ผูปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน ทุกสมรรถนะ ตามลําดับซึ่งไดแก สมรรถนะสงเสริมการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรอยางตอเนื่อง ( Χ = 4.51 , S.D. = 0.71 ) รองลงมาไดแก สมรรถนะสามารถ
บริหารทรัพยากรมนุษยดวยความยืดหยุน ( Χ = 4.49 , S.D. = 0.67) และสมรรถนะความสามารถใน
การวิเคราะหบทบาทตนเอง เพื่อนรวมงานและสังคม ( Χ = 4.48 , S.D. = 0.73)
การเปรียบเทียบสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชนระหวางผูบริหาร
กรรมการสภาวิ ทยาลัย กั บครู บุคลากรผูปฏิบัติงานในวิทยาลั ยชุมชน สมรรถนะดานการสราง
ความสัมพัน ธ กั บชุ ม ชนและเครื อข าย พบวา ผู บริ ห าร กรรมการสภาวิท ยาลัย มี ระดับคา เฉลี่ ย
มากกวา ครู บุคลากรผูปฏิบัติงานในวิทยาลัย ทุกสมรรถนะ ตามลําดับซึ่งไดแก สมรรถนะสราง
เครือขายความรวมมือในชุมชนใหสนับสนุนและสงเสริมการจัดการศึกษา ( Χ = 4.55 , S.D. = 0.67)
รองลงมาไดแก สมรรถนะความสามารถในการติดตอสื่อสาร และประสานงานกับทุกฝาย( Χ = 4.53
, S.D. = 0.68)และสมรรถนะสามารถทํางานรวมกับหนวยงานและเครือขาย ( Χ = 4.52 , S.D. =
0.65)
การเปรียบเทียบสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชนระหวางผูบริหาร
กรรมการสภาวิทยาลัย กับครูบุคลากรผูปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน สมรรถนะดานการบริหารงาน
พบวา ผูบริหาร กรรมการสภาวิทยาลัย มีระดับคาเฉลี่ยมากกวา ครู บุคลากรผูปฏิบัติงานในวิทยาลัย
ทุกสมรรถนะ ตามลําดับซึ่งไดแก สมรรถนะการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
( Χ = 4.57 , S.D. = 0.67) รองลงมาไดแก สมรรถนะทักษะในการมอบหมายงานและควบคุมงานให
บุคลากรปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม( Χ = 4.56 , S.D. = 0.59 X) และสมรรถนะความสามารถใน
การทํางานเปนทีม ( Χ = 4.56 , S.D. = 0.64)
การเปรียบเทียบสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชนระหวางผูบริหาร
กรรมการสภาวิทยาลัย กับครู บุคลากรผูปฏิบัติงานในวิทยาลัย สมรรถนะดานบุคลิกภาพ พบวา
ผูบริหาร กรรมการสภาวิทยาลัย มีระดับคาเฉลี่ยมากกวา ครู บุคลากรผูปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน
ทุกสมรรถนะ ตามลําดับไดแก สมรรถนะยิ้มแยมแจมใส มีความเปนกันเองกับผูรวมงาน ( Χ = 4.49
, S.D. = 0.62) รองลงมาไดแก สมรรถนะความเชื่อมั่นตนเอง ในการกลาพูดหรือกลาแสดงออกตอ
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ชุมชน ( Χ = 4.41 , S.D. = 0.56 ) และสมรรถนะความคลองตัว กระฉับกระเฉงในการปฏิบัติงาน
( Χ = 4.41, S.D. = 0.65)
การเปรียบเทียบสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชนระหวางผูบริหาร
กรรมการสภาวิทยาลัย กับครูบุคลากรผูปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน สมรรถนะดานความรูทาง
วิชาการ พบวาผูบริหาร กรรมการสภาวิทยาลัย มีระดับคาเฉลี่ยมากกวา ครู บุคลากรผูปฏิบัติงานใน
วิทยาลัย ทุกสมรรถนะ ตามลําดับซึ่งไดแก สมรรถนะความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา( Χ = 4.54 , S.D. = 0.62) รองลงมาไดแก สมรรถนะความรูเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตร สามารถปรับใชใหสอดคลองกับสถานศึกษาและชุมชน
( Χ = 4.47 , S.D. = 0.68) และสมรรถนะความสามารถในการคิดวิเคราะห( Χ = 4.45, S.D. = 0.61)
การเปรียบเทียบสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชนระหวางผูบริหาร
กรรมการสภาวิทยาลัย กับครูบุคลากรผูปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชน สมรรถนะดานการศึกษาตลอด
ชีวิต พบวา ผูบริหาร กรรมการสภาวิทยาลัย มีระดับคาเฉลี่ยมากกวา ครู บุคลากรผูปฏิบัติงานใน
วิทยาลัยชุมชน ทุกสมรรถนะ ตามลําดับซึ่งไดแก สมรรถนะทักษะในการแสวงหาความรูและการ
เรียนรูตลอดชีวิต ( Χ = 4.33 , S.D. = 0.66) รองลงมาไดแก สมรรถนะวางแผนเพื่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงตนเอง ( Χ = 4.31 , S.D. = 0.81) และสมรรถนะสามารถคนหาขอมูลจากแหลงความรูตางๆ
ไดเปนอยางดี( Χ = 4.26, S.D. = 0.75)
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับสมรรถนะที่พึงประสงคของ
ผูบริหารวิทยาลัยชุมชน มีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
ผูบริหารวิทยาลัยชุมชนควรมี สมรรถนะการมีทุนทางสังคมในชุมชนที่ดีนั้น ผูบริหาร
ตองมีความใกลชิดและสามารถทํางานกับคนในชุมชน ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง รวมถึงการสราง
พันธมิตรและการจัดการศึกษาในระบบเครือขาย ทั้งแสวงหาพันธมิตรที่มีศักยภาพในการเปนหนวย
จัด การศึ ก ษา แสวงหาพั น ธมิ ต รสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต า ง ๆ เพื่ อ การศึ ก ษาต อ ของนั ก ศึ ก ษา และ
แสวงหาพันธมิตรภาคธุรกิจเอกชน บริษัทแหลงงาน เพื่อการมีงานทําของนักศึกษา
ผูบริหารวิทยาลัยชุมชนควรมี สมรรถนะพยายามสรางทีมงานใหเข็มแข็ง ในหนาที่
ความรับผิดชอบของ ผู บริหารวิทยาลัยชุมชนต องยึดหลักการทํางานเปนทีม โดยมีการประชุม
ปรึกษาหารืออยางสม่ําเสมอ ใหประชาชนเขามามีสวนรวม มีบทบาทในการดําเนินงานของวิทยาลัย
เพื่อความเขมแข็งในการดําเนินงาน
ผูบริหารวิทยาลัยชุมชนควรมี สมรรถนะความสามารถในการสํารวจความตองการที่
แทจริงของชุมชน ผูบริหารมีหนาที่ในการสํารวจความตองการ สภาพปญหาของประชาชนใน
พื้นที่ที่รับผิดชอบ(ในจังหวัด) อยางสม่ําเสมอ และนําผลที่ไดจากการสํารวจมาจัดทําหลักสูตรทั้ง
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ระยะสั้นและระยะยาวตามความเหมาะสมและจัดการศึกษาและฝกอบรมโดยใชวิธีการตาง ๆ ให
ชุมชนไดเขาถึงการศึกษาได
การอภิปรายผล
จากผลการวิจัย มีประเด็นนํามาอภิปรายผลตามดังรายละเอียดตอไปนี้
สมรรถนะที่ พึง ประสงค ข องผู บริ ห ารวิ ท ยาลั ย ชุม ชนที่มี คา เฉลี่ย ระดับ ความสํา คั ญ
สู ง สุ ด คื อ ความเสี ย สละและอุ ทิ ศ ตนในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ประโยชน ส ว นรวม ทั้ ง นี้ อ าจ
เนื่องมาจากวิทยาลัยชุมชนเปนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาซึ่งอยูภายใตการบริหารงานของ
ชุมชนในรูปของกรรมการสภามีหนาที่จัดการศึกษาที่สนองตอความตองการและทิศทางการพัฒนา
ของชุมชนในแตละแหงซึ่งอาจมีความแตกตางกัน หลักสูตรการจัดการศึกษาเปนไปตามความ
ต อ งการความจํ า เป น และป ญ หาของชุ ม ชน โดยมี ก ารสํ า รวจความต อ งการ สภาพป ญ หาของ
ประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ(ในจังหวัด) เปนประจําและสม่ําเสมอ แปลผลจากการสํารวจ
เปนความตองการและจัดอบรมใหเปนหลักสูตรและจัดการศึกษาใหประชาชนเขาถึงการศึกษาได
งาย นอกจากนี้ ตองยึดหลักการการสรางพันธมิตรและการจัดการศึกษาในระบบเครือขายซึ่งตองมี
การแสวงหาพันธมิตรในการเปนหนวยจัดการศึกษา การศึกษาตอของนักศึกษาและการมีงานทําของ
นั ก ศึ ก ษา โดยคํ า นึ ง ถึ ง ประโยชน ที่ ป ระชาชนได รั บ สู ง สุ ด จากภารกิ จ ของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนที่ มี
หลากหลาย ผูบริหารวิทยาลัยชุมชนจึงตองมีความเสียสละในการปฏิบัติงานเพื่อใหวิทยาลัยชุมชน
เปนสถาบันเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเพื่อเติมเต็ม
ศักยภาพของคนอยางแทจริง ซึ่งเปนไปตามหลักจริยธรรมของในการปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการ
วิทยาลัยชุมชน (2545 : 48) ซึ่งตองมีความเสียสละ จิตมุงประโยชนสวนรวม มีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงาน การใหความรวมมือทั้งในดานการเสนอแนะความคิดและการใหความชวยเหลือใน
ดานตาง ๆ ดวย
สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชนอันดับรองลงมาไดแก มีความคิด
ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งมาจากในการดํ า เนิ น งานวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนที่ทํ า หน า ที่ ใ ห บ ริ ก าร
การศึกษาระดับสูง (Higher Education) และจัดอบรมระยะสั้นแกชุมชนที่วิทยาลัยตั้งอยูทั้งดาน
วิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชน จัดการเรียนการสอนแบบเปดกวาง หลากหลาย ตามความตองการของชุมชน
โดยหลักสูตรมีความยืดหยุนตามความตองการของผูเรียน ความตองการแกปญหา ความตองการ
พัฒนาศักยภาพบุคคลและวิถีชีวิต และตามความตองการของตลาดแรงงาน เปนกลไกของชุมชนใน
การพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนภายใตการบริหาร จัดการ และดําเนินงานดวยพลังแหงศรัทธาและความ
รวมมือจากบุคคล หนวยงานและองคการตาง ๆ ในชุมชนนั้น ๆ ไปสูวัฏจักรการบริหารวิทยาลัย
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ชุมชนที่เปนสถานศึกษาของชุมชน ดําเนินงานโดยชุมชน และเพื่อตอบสนองความตองการของ
ชุมชน ผูบริหารจําเปนตองมีสมรรถนะในเรื่องความคิดริเริ่มและสรางสรรคในการกําหนดหลักสูตร
ที่ไดมาจากการสํารวจความตองการเพี่อนําไปสูการจัดหลักสูตรการศึกษาและฝกอบรมที่สอดคลอง
กับความตองการของชุมชนนั้น ๆ โดยหลักสูตรตองมีความหลากหลาย ยืดหยุน และสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน ซี่งตรงกับงานวิจัยของ อนุชิต วรรณสุทธิ์ (2545 : 75-78) ที่ศึกษา
คุณลักษณะผูบริหารสถานศึ กษามืออาชีพในอนาคตตามความคิดเห็ นของผูเชี่ยวชาญที่มีความ
สอดคลองกันมากที่สุดไดแก มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และตรงกับสมรรถนะที่จําเปนสําหรับ
ผูบริหารโรงเรียนที่พึงมีตอการรองรับการปฏิรูปการศึกษาตามขอบังคับของคุรุสภา ตามแนวคิด
ของ ธีระ รุณเจริญ (2545) ซึ่งไดแก มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ความเมตตา กรุณา เอื้อเฟอเพื่อแผ เปนสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัย
ชุมชน ซึ่งถือวามีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการดําเนินงานวิทยาลัยชุมชนทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการ
ดําเนินงานวิทยาลัยชุมชนเปนการทํางานที่ตองตอบสนองความตองการของคนในชุมชน ซึ่งมีความ
หลากหลายวัฒนธรรมในแตละพื้นที่และอาชีพ ในการจัดการศึกษาที่ตองตอบสนองความตองการ
ของคนในชุมชนและตลาดแรงงานยึดหลักเปาหมายความสําเร็จของผูเรียนโดยมีแนวทางปฏิบัติ
ไดแก การจัดการศึกษาใหเขาถึงประชาชน จัดระบบการชวยเหลือปรับพื้นฐานผูเรียน จัดบริการ
ทางเลือกรูปแบบการศึกษาที่หลากหลาย ยืดหยุน สอดคลองกับสภาวะความจําเปนของผูเรียน และ
จัดการศึกษาหลักสูตรที่เปนความตองการกําลังคนของตลาดแรงงาน ซึ่งสอดคลองกับจริยธรรมของ
ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน(2545 : 47) ที่ตองยึดหลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติงานมีความ
เอื้อเฟอเผื่อแผตอ ผูใตบังคับบัญชาผูรวมงาน และประชาชนและสังคม
ในสวนสมรรถนะที่พึงประสงค ความสามารถดานภาษาในระดับสากลของผูบริหาร
วิทยาลัยชุมชนซึ่งอยูในลําดับสุดทาย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการทํางานของวิทยาลัยชุมชนซึ่งเปน
สถาบันการศึกษาที่ชุมชนมีบทบาทในการบริหารจัดการโดยตรงเพื่อตอบสนองตอปญหาและความ
ตองการของชุมชนที่วิทยาลัยตั้งอยู ใหการฝกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เพิ่มศักยภาพของชุมชนในมิติตางๆ ทั้งดานเศรษฐกิจและดานสังคม ผูบริหารมีหนาที่บริหารจัดการ
ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน บริหารจัดการที่ประชาชนเขาถึงได โดยเฉพาะผูที่ดอย
โอกาสทางการศึกษา โดยยึดหลักการทํางานเปนทีมและจัดการศึกษาในระบบเครือขายที่มีเอกภาพ
ผูบริหารวิทยาลัยชุมชนจึงตองมีการทํางานที่ประสานงานกับทุกฝายทั้งกรรมการสภา บุคลากร
ผูปฏิบัติงาน รวมถึงประชาชนในชุมชนที่วิทยาลัยนั้นตั้งอยู โดยแทบจะไมจําเปนมากนักที่จะตอง
ใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร เพียงแตใชการเขาถึงชุมชน ความสามารถในการสํารวจความ
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ตองการที่แทจริงของชุมชน เพื่อนํามาจัดทําหลักสูตรการศึกษา ฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพให
ชุมชนสามารถเขาถึงการศึกษาได
ดานความรูทางวิชาการ ซึ่งผูบริหารวิทยาลัยชุมชนตองมีความสามารถในการวิจัยทาง
การศึกษา ใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการ มีความรูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา
การพัฒนาหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา รอบรูในงานวิชาการและการวิจัย ซึ่งสอดคลอง
กับจริยธรรมของผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน (2548 : 47) ที่วาผูบริหารจะตองเปนผูที่ศึกษาหา
ความรู เพื่ อ จะได ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามความรั บ ผิ ด ชอบให ดี ที่ สุ ด และจั ด การศึ ก ษา การวั ด ผล
ประเมินผลใหคํานึงถึง คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร มีการวางระบบการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ การจัดการศึกษาภายในระบบเครือขายใหเปนไปตามหลักสูตร สอดคลองกับ
จักรพรรดิ์ จิตรมณี (2547 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องสมรรถนะที่พึงประสงคของผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในการบริหารจัดการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542
สรุปไดวา สมรรถนะดานวิชาการเปนสมรรถนะที่พึงประสงคและควรจัดใหมีการสัมมนาทาง
วิช าการและการแลกเปลี่ย นเรี ย นรูร ะหวา งองค ก รภาครัฐ และเอกชน เพื่อเป น แนวทางในการ
เสริมสรางสมรรถนะที่พึงประสงคดวย สอดคลองกับ ฐณิกานต เตงตระกูลและกมล สุดประเสริฐ
(2552 : 89) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาตัวบงชี้สมรรถนะดานการบริหารวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปไดวา สมรรถนะดานการสงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู เปนสมรรถนะของผูบริหารที่มีประสิทธิภาพ โดยมีตัวบงชี้คือ การศึกษาขอมูลสมรรถนะใน
การทําวิจัยของครู กระตุนใหครูเห็นความสําคัญและความจําเปนของการทําวิจัยสงเสริมครูใหทํา
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู ติดตามชวยเหลือ สนั บสนุนการทําวิจัยของครูใ หสําเร็จโดย
ผูบริหารตองถือวา การวิจัยเปนการแสวงหาความรูที่ยั่งยืนสอดคลองกับอุทัย บุญประเสริฐ (2546 :
23-32) ที่กลาวถึงลักษณะที่สําคัญของผูบริหารสถานศึกษาระดับมืออาชีพที่ควรมีปรากฏใหเห็นใน
ตัวบุคคลที่เปนผูบริหาร ขอหนึ่งคือ ความสามารถในเชิงวิชาการที่เปนที่ยอมรับของคนในวงการ
บริหารสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของโดยทั่วไปกับงานการศึกษาของสถานศึกษา การที่ตัวผูบริหารมี
ผลงานทางวิชาการที่เปนผลงานของตนเอง มีบทความที่แสดงถึงฐานความรูของตนเอง มีงานวิจัย
งานการวิจัยและพัฒนา งานนวัตกรรมการศึกษาที่มีฐานจากวิชาการชั้นสูง การมีตําราหรือมีเอกสาร
วิชาการเผยแพรในรูปตางๆ ที่มีปริมาณและคุณภาพ เปนที่รูจักกันในวงการบริหารดวยกันหรือใน
วงการอื่นที่เกี่ยวของ จะเปนสวนสําคัญที่ชวยเสริมสรางความมั่นใจและความศรัทธาใหแก พอแมผูปกครอง ครู บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา นักเรียนและชุมชนหรือบุคคลวงนอกไดเปน
อยางดี และจะชวยเปนฐานของการสะทอนถึงความเปนผูนําทางวิชาการของตัวผูบริหารเองโดยตรง
ความเปนนักวิชาการ ความสามารถทางวิชาการ และความเปนผูนําทางวิชาการ มีบทบาทสําคัญที่
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สงผลตอการเปนนักบริหารมืออาชีพชั้นนําเปนอยางยิ่ง ความเปนผูที่มีความสามารถทางวิชาการจึง
เปนคุณลักษณะที่เปนปจจัยสําคัญในระดับตนๆ ของตัวผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ
คุณธรรมจริยธรรม ผูบริหารวิทยาลัยชุมชนตองเปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิ บั ติ ง านในหน า ที่ มี ค วามสํา นึก รับ ผิ ด ชอบต อ หน าที่ เคารพกฎ กติ ก าและระเบี ย บวินั ย ของ
หน ว ยงาน ซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต ต อ หน า ที่ แ ละหน ว ยงาน ขยั น หมั่ น เพี ย ร มี ค วามเมตตา กรุ ณ า
เอื้ อ เฟ อ เผื่ อ แผ โอบอ อ มอารี เสี ย สละ และอุ ทิ ศ ตนในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ประโยชน ส ว นรวม
ยุติธรรม รวมถึงมีจิตมุงบริการ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี มีคุณธรรมในการบริหาร ตระหนักถึง
การทํางานเพื่อประโยชนสวนรวม สอดคลองกับสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน (2548 : 47 - 49)
ไดกําหนดหลักจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน คือ ตองปฏิบัติงานดวย
ความโปร ง ใส ไม แ สวงหาผลประโยชน กั บ กิ จ การของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ต อ งประพฤติ ต นเป น
แบบอยางที่ดีทั้งกาย วาจา และจิตใจ มีความซื่อสัตย สุจริต จิตมุงประโยชนสวนรวม และเสียสละ
ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต เสมอภาค คํานึงถึงประโยชนของทางราชการและประชาชนเปน
สําคัญ สอดคลองกับสํานักงานขาราชการพลเรือน (2550 : 4) และสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (2548 : 3) กําหนดสมรรถนะหลัก(core competency) ของผูบริหารทุกระดับเกี่ยวกับ
จริยธรรม ไดแกการครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกตองเหมาะสม ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุงประโยชนของประเทศชาติมากกวาประโยชนสวน
ตน และเปนกําลังสําคัญในการสนับสนุนผลักดันใหภารกิจหลักของหนวยงานบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไว สอดคลองกับ ขุนวัง ณุวงศศรี(2552 : บทคัดยอ ) ที่ศึกษาเรื่องสมรรถนะของผูบริหาร
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐาน สั งกัด สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษาสุริ น ทร เขต 2 ผลการศึก ษาพบว า
สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร เขต 2
โดยรวมอยูในระดับมาก ทุกดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษา สอดคลองกับกฤษณะ สุมาลยโรจน( 2545 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามความคาดหวังของกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม ผลกการศึกษาพบวา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
นครปฐม มี ความคาดหหวั ง ต อ คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค ข องผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน โดยคุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรมอยูในอันดับสุงสุด
ดานภาวะผูนํา ผูบริหารวิทยาลัยชุมชนมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการทํางานของ
สถานศึกษาซึ่งตองมีภาวะผูนําในการดําเนินงานวิทยาลัยชุมชนรวมกับผูอื่น ผูบริหารจึงตองเปนผูมี
วิสัยทัศน มีศักยภาพในการเปนผูนํา สามารถกําหนดและมียุทธศาสตรในการทํางาน ความกลา
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เผชิญหนากับปญหาตาง ๆ ดวยความมั่นใจ มีจิตวิทยาการทํางานรวมกับผูอื่น และปฏิภาณไหวพริบ
ดี ในการแกปญหาเฉพาะหนาไดดี สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2544 : 7 )
จัดลําดับสมรรถนะของผูบริหารไว 11 สมรรถนะโดยอันดับแรกไดแก สมรรถนะความเปนผูนํา จิ
ราภรณ วุฒิภักดี (2545 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารตาม
ความคิดเห็นของครูอาจารยในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร
คุณลักษณะขอหนึ่งที่ผูบริหารควรมีไดแก ดานภาวะผูนํา สอดคลองกับเทื้อน ทองแกว (2545 : 35 36) ที่กลาววา ผูบริหารที่ดีตองมีสมรรถนะหลัก ดานศักยภาพในการเปนผูนํา ซึ่งเปนสมรรถนะที่
สําคัญใน 5 สมรรถนะ สอดคลองกับไพฑูรย มีวีระสม (2547 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องสมรรถภาพ
ของผูบริหารสถานศึกษาเพื่อการปฏิรูปโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครมีสมรรถภาพ ในภาพรวมในระดับมากทั้ง 5 ดาน โดย
ดานศักยภาพในการเปนผูนําอยูในอันดับแรก สอดคลองกับ สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์(2549 : 11)
กลาวถึงสมรรถนะของผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา สรุปไดวา การสรางภาวะผูนํา
เปนสมรรถนะหนึ่งที่สําคัญของผูบริหาร สอดคลองกับสํานักงานขาราชการพลเรือน (2551: 2)
กลาวถึงสมรรถนะหลักของนักบริหารระดับสูง ในดานการบริหารอยางมืออาชีพนั้น ประกอบดวย
ความเปนผูนําโดยการสนับสนุนผูอื่นทั้งในดานการใหคําแนะนํา มุงเนนการพัฒนาทั้งในระดับ
บุคคล ทีมงานและระดับองคกรในดานทัศนคติ การปฏิบัติงานและการตัดสินใจในดานตาง ๆ
สอดคลองกับ สอดคลองกับ ฐณิกานต เตงตระกูลและกมล สุดประเสริฐ (2552 : 89) ศึกษาเรื่อง
การพัฒนาตัวบงชี้สมรรถนะดานการบริหารวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมรรถนะ
หรือความสามารถที่สําคัญของผูบริหาร คือ การมีภาวะผูนําจาก 1 ใน 14 สมรรถนะและ 70 ตัวบงชี้
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ผูบริหารวิทยาลัยชุมชนตองเปนผูที่มีความสามารถและให
ความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยที่สําคัญขององคกรที่สามารถ
ชวยผลักดันใหองคกรประสบความสําเร็จบรรลุเปาหมายที่กําหนด เนื่องจากทรัพยากรมนุษยมี
มูลคาเพิ่มเพราะยิ่งใชยิ่งทําใหมีประสบการณมากยิ่งขึ้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะชวยผลักดัน
ใหบุคคลในองคกรมความรู ความสามารถ ความเขาใจและทักษะการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
(สุดารัตน ครุฑกะ 2549: 358) สวนนิสดารก เวชยานนท (2551: 21) กลาวไววา องคกรควรทําการ
พัฒนาบุคลากรทุกระดับอยางจริงจัง โดยตองไดรับความรวมมือจากหนวยงานทุกหนวยและที่
สําคัญตองไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง หนวยงานตองระบุเปนนโยบายในการพัฒนา
อย า งชัด เจนว า พนั ก งานในแต ล ะระดั บ ควรได รั บ การสง เสริ ม ความรู ใ นดา นใด ในการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษยใหประสบความสําเร็จนั้น องคการตองมีความเชื่อมั่นในคุณคาของมนุษย เชื่อวา
คนเปนทรัพยากรที่มีคามากที่สุด ซึ่งนอกจากที่องคการตองพัฒนาแลว องคการยังตองดูแลใหเขาได
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มีโอกาสแสดงความสามารถในดานตาง ๆ ดวย สอดคลองกับดาริน ทองเต็ม(2549: บทคัดยอ)ที่
ศึกษาเรื่ององคประกอบศักยภาพของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษยในยุคโลกาภิวัฒนองคประกอบ
ศักยภาพของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ไดจากการศึกษา คือ ศักยภาพดานการฝกอบรมและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย สอดคลองกับสมศักดิ์ คงเที่ยง(2550: 47-48) กลาวถึงสมรรถนะที่จําเปน
สําหรับสายผูบริหารซึ่งเปนสมรรถนะประจําสายงานไดแก การพัฒนาศักยภาพบุคลากร สามารถให
คําปรึกษาแนะนํา และชวยแกปญหาแกเพื่อนรวมงานและผูเกี่ยวของ มีสวนรวมและใหโอกาส
ผูรวมงานไดพัฒนาในรูปแบบตางๆ ดวย สอดคลองกับ ฐณิกานต เตงตระกูลและกมล สุดประเสริฐ
(2552 : 89) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาตัวบงชี้สมรรถนะดานการบริหารวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปไดวา การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เปนสมรรถนะสําคัญในการสรางให
สถานศึกษาบุคลากรที่มีความรอบรูสวนตนทุกคน โดยจะตองมีการสํารวจความตองการพัฒนาของ
ครู จัดสรรทรัพยากรเครื่องมืออุปกรณที่เอื้อตอการพัฒนางานวิชาการ สงเสริมครูใหพัฒนางาน
วิชาการของตนเองอยางตอเนื่อง กระตุนใหบุคลากรเกิดการแขงขันพัฒนาทางดานวิชาการ บริหาร
จัดการองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
ดานการสรางความสัมพันธกับชุมชนและเครือขาย ผูบริหารวิทยาลัยชุมชนควรมีการ
สรางความสัมพันธกับชุมชนและเครือขาย สรางเครือขายความรวมมือในชุมชนใหสนับสนุนและ
สงเสริมการจัดการศึกษา สามารถทํางานรวมกับหนวยงานและเครือขาย และ ความสามารถในการ
ติดตอสื่อสาร และประสานงานกับทุกฝาย ซึ่งในหนาที่ของผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน (สํานัก
บริหารงานวิทยาลัยชุมชน : 40 - 49) กําหนดไววา ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชน ตองยึดหลักการ
สรางพันธมิตรและจัดการศึกษาระบบเครือขาย โดยมีหลักในการปฏิบัติงาน ดังนี้ แสวงหาพันธมิตร
ที่ มี ศั ก ยภาพในการเป น หน ว ยจั ด การศึ ก ษาและจั ด การศึ ก ษาร ว มกั น แสวงหาพั น ธมิ ต ร
สถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ เพื่อการศึกษาตอของนักศึกษาและเพื่อความรวมมือทางวิชาการ งาน
สํารวจวิจัย และแสวงหาพันธมิตร ภาคธุรกิจเอกชน บริษัทแหลงงาน เพื่อการมีงานทําของนักศึกษา
สอดคลองกับ มานพ สุขเกษม (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาทัศนะของผูบริหารและครู
เกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารและครูมีทัศนะเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา ดานการสรางความสัมพันธกับชุมชนอยูในระดับสูง
ดานการบริหารงาน ผูบริหารวิทยาลัยชุมชนจะตองมีสมรรถนะในการบริหารงาน
วิทยาลัยชุมชนซึ่งเปนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
โดยจัดในรูปแบบที่เปดกวาง หลากหลายตอบสนองตอความตองการของชุมชน ผูบริหารวิทยาลัย
ชุมชนตองสามารถจัดสรรเวลาและการวางแผนการใชเวลาไดอยางเหมาะสม มีการบริหารจัดการ
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บานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ สามารถใชศาสตรและศิลปในการบริหารงานวิทยาลัย
ชุมชน ซึ่งสอดคลองกับอนุชิต วรรณสุทธิ์ (2545 : 75 – 78) ศึกษาคุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษา
มืออาชีพในอนาคตตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ พบวา ดานการบริหารนั้นผูบริหารสามารถให
คําแนะนํา สรางความเชื่อมั่น สรางขวัญและกําลังใจใหกับทีมงาน สรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
สอดคลองกับ กฤษณะ สุมาลยโรจน (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามความคาดหวังของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม พบวา คุณลักษณะที่พึง
ประสงคของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดานบริหารจัดการ อยูในระดับมาก
ด า นบุ ค ลิ ก ภาพ ผู บ ริ ห ารวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ต อ งมี ค วามคล อ งตั ว กระฉั บ กระเฉง
กระตือรือรนที่สามารถบริหารจัดการทุกภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ ยิ้มแยมแจมใส มีความเปน
กัน เองกั บผูรว มงาน ความเชื่อมั่นตนเอง ในการกลาพูด หรือกล าแสดงออกตอชุมชน และการ
แสดงออกทางอารมณมีความมั่นคง ซึ่งสอดคลองกับ สุนีย บุญทิม (2542: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในชวงปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2539 2550) ตามความคาดหวังของผูบริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขต
การศึกษา 6 พบวาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามความคาดหวัง
ของผูบริหารและครูในคุณลักษณะอยูในระดับมากที่สุด คือ คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ สอดคลอง
กับ กฤษณะ สุมาลยโรจน (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามความคาดหวังของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม ผลการศึกษา พบวา ความคาดหวังตอ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในดานภาวะผูนําอยูใน
ระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของวิโรจน กระแสมุข (2544 : บทคัดยอ) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย พบวา บุคลิกลักษณะเฉพาะตัวนั้นตองมีความคลองตัว
กระฉับกระเฉงและมีอารมณขันในการปฏิบัติงาน ไมเครงเครียดในการปฏิบัติงานมากเกินไป
สอดคลองกับสมประสงค อินเจริญ (2548 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่องการวิเคราะหองคประกอบ
คุณลักษณะ ที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะที่พึง
ประสงคของผูบริหารสถานศึกษาดานบุคลิกภาพอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ดานผูนํา ดาน
ทักษะการบริหาร และดานวิชาชีพตามลําดับ
ดานการศึกษาตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชน (2547 : 13) จึงเปนสถาบัน เพื่อการศึกษา
ตลอดชีวิต เปนสถาบันเพื่อการเปลี่ยนหรือพัฒนาอาชีพ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
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ชุมชน เปนการเสริมสรางความเขมแข็งทั้งดานการบริหารจัดการและดานวิชาการเพื่อใหวิทยาลัย
ชุม ชนเป น สถาบั น การศึก ษาที่ ใ ห สิ่ง ที่ดีที่ สุด แกผูที่ ขาดโอกาส ผู บ ริห ารวิท ยาลั ย ชุม ชนต อ งมี
สมรรถนะด า นการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต มี ทั ก ษะในการแสวงหาความรู แ ละการเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต
วางแผนเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงตนเองและสามารถคนหาขอมูลจากแหลงความรูตางๆ ไดเปน
อยางดี โดยสัญลักษณของวิทยาลัยชุมชน (คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน : 2548) สวนหนึ่ง ที่มี
ความหมายสื่ อ ถึ ง การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต และการสร า งบุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพให แ ก ชุ ม ชนและ
ประเทศชาติ ผูบริหารวิทยาลัยชุมชน ควรมี ทักษะในการแสวงหาความรูและการเรียนรูตลอดชีวิต
วางแผนเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงตนเองและสามารถคนหาขอมูลจากแหลงความรูตางๆ ไดเปน
อยางดี ซึ่งสอดคลอง อังศินันท อินทรกําแหง (2547 : 95-103) กลาววา การเรียนรูตลอดชีวิต เปน
ปจจัยสําคัญในการเพิ่มสมรรถนะที่จําเปนของผูนําทางวิชาการ ใหมีความรู ความสามารถในการ
ชี้นํา และพั ฒนาบุคคล องคกร และสังคม ตอบสนองความคาดหวังของประชาชนผูรับบริการ
ชุมชนและ สังคมได การพัฒนาความรูความสามารถ หรือสมรรถนะของบุคคลใหมีความเปนผูนํา
ทางวิชาการนั้น โดยพื้นฐาน ปจจัยสําคัญ คือตองมีคุณลักษณะนิสัยใฝเรียนรูตลอดเวลา ดังที่รูจักกัน
วา เปนการเรียนรูตลอดชีวิต การเรียนรูเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งของคนเรา โดยเฉพาะชวงวัยทํางานที่
การเรียนรูนอกระบบโรงเรียน และการเรียนรูตามอัธยาศัยมีความชัดเจนขึ้น อยางตอเนื่องไปพรอม
กับชีวิตการทํางาน และโอกาสที่จะพัฒนาชีวิตในการทํางานในสังคมใหสมบูรณ ดังนั้น บุคลากร
หรือพนักงานในองคกรที่มีบทบาทนําในการเปลี่ยนแปลง บริหารและพัฒนาองคกร ซึ่งสวนใหญ
เปนกลุมผูบริหาร กลุมผูนําและนักวิชาการ ทักษะในการใฝเรียนรูตลอดชีวิต จึงเปนทักษะสําคัญที่
เพิ่มสมรรถนะหรื อ ความรู ความสามารถของผูนํ า ได วิท ยาลัย ชุม ชนเปน สถาบั น การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาที่มีความแตกตางจากสถาบันการศึกษาอื่น โดยจัดการศึกษาเพื่อเติมเต็มความ
ต อ งการทางการศึ ก ษาของประชาชนในชุ ม ชน ในการจั ด การเรี ย นการสอนนั้ น มุ ง เน น การ
ตอบสนองตอชุมชน ตามขอจํากัด ปญหาและความจําเปนของชุมชนโดยมีการปรับตัวอยูเสมอและ
แสวงหาโอกาสใหมๆ ใหทันกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของสังคม สอดคลองกับ อิธ
(Eith 2002) ที่ศึกษา เรื่อง บทบาทวิสัยทัศนและสมรรถนะของหัวหนาภาควิชาในศตวรรษที่ 21
ในวิทยาลัยชุมชน ในมลรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ ผลการศึกษา
พบวา หัวหนาภาควิชามีวิสัยทัศน 3 ประการ ซึ่ง ประการแรกไดแก สรางโอกาสการเรียนรูตลอด
ชีวิต
สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชนเมื่อเปรียบเทียบกลุมผูบริหารและ
กรรมการสภาและกลุมครูและบุคลาการทางการศึกษาจําแนกเปนรายดาน พบวาสมรรถนะที่พึง
ประสงคทั้ง 8 ดานของกลุมผูบริหารและกรรมการสภามีคาเฉลี่ยสูงกวากลุมครูและบุคลากร
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ทางการศึกษาทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารเปนผูที่มีสวนสําคัญในการพัฒนาวิทยาลัยชุมชน เปนผู
กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการดําเนินงาน เปนผูบังคับบัญชาชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงาน
หรือควบคุมกํากับการปฏิบัติงาน ดังนั้น สมรรถนะหรือ ความสามารถของผูบริหารจึงเปนปจจัย
สําคัญที่ทําใหการบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผูบริหารจึงใหความสําคัญ
กับสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารซึ่งเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับกลุมผูบริหารโดยตรงในระดับที่
สูงกวากลุมของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เปนกลุมของผูที่ปฏิบัติงาน จึงเนนการปฏิบัติงาน
ตามหนาที่มากกวาใหความสําคัญกับสมรรถนะของผูบริหาร
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิ จั ย และการอภิ ป รายผลดั ง ปรากฏในรายละเอี ย ดข า งต น ผู วิ จั ย เสนอ
ขอเสนอแนะไว 2 ลักษณะ ดังนี้ คือ ขอเสนอแนะทั่วไปจากการวิจัย และขอเสนอแนะสําหรับการ
วิจัยครั้งตอไป ดังตอไปนี้
ขอเสนอแนะทั่วไปจากการวิจัย
สําหรับขอเสนอแนะทั่วไปนี้ เปนขอคนพบที่ไดรับจากการตอบแบบสอบถามซึ่ง
สามารถนํามาสรุป และเสนอแนะไดดังนี้
1. จากผลการวิจัยสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทย
ทั้ ง 91 สมรรถนะ ตามลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ได แ ก สมรรถนะความเสี ย สละและอุ ทิ ศ ตนในการ
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชนสวนรวม รองลงมาไดแก สมรรถนะมีความคิดริเริ่มสรางสรรค และ
สมรรถนะความเมตตา กรุณา เอื้อเฟอเพื่อแผ และขอเสนแนะเพิ่มเติม ซึ่งสํานักบริหารงานวิทยาลัย
ชุมชน ควรนําไปเปนแนวทางกําหนดสมรรถนะ หลักเกณฑ การสรรหา คัดเลือก บรรจุ แตงตั้ง
รวมถึ ง การจั ด หลั ก สู ต รการฝ ก อบรมแก ผู ที่ จ ะดํ า รงตํ า แหน ง ผู อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน โดย
ครอบคลุมสมรรถนะทั้งหมด
2. จากผลการวิจัยเมื่อแยกเปนรายดาน พบวา สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหาร
วิทยาลัยชุมชน ตามลําดับคาเฉลี่ย ไดแก สมรรถนะดานคุณธรรมจริยธรรม สมรรถนะดานภาวะ
ผูนํา สมรรถนะดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย สมรรถนะดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน
และเครือขาย สมรรถนะดานการบริหารงาน สมรรถนะดานบุคลิกภาพ สมรรถนะดานความรู
ทางวิชาการ และสมรรถนะดานการศึกษาตลอดชีวิต ผูบริหารวิทยาลัยชุมชนควรตระหนักและให
ความสํ าคั ญ ในการพั ฒ นาตนเอง ตามแนวทางดั ง กล า วโดยใหค วามสํ าคั ญ กับ สมรรถนะด า น
คุณธรรมจริยธรรมเปนอันดับแรก
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ หลักสูตรการฝกอบรม เพื่อพัฒนา
สมรรถนะผูบริหารวิทยาลัยชุมชน
2. ควรมีการวิจัยเกีย่ วกับ การพัฒนามาตรฐาน และตัวบงชี้สมรรถนะของผูบริหาร
วิทยาลัยชุมชน
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน สังกัดสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้ประกอบดวยประเด็นคําถามจํานวน 3 ตอน
ตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ
ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับขอมูลสมรรถนะของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน จํานวน 91 ขอ
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน

การวิจัยครั้งนี้จะบรรลุวัตถุประสงคไดก็ดวยความอนุเคราะหจากทาน ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่ง
วา จะไดรับความรวมมือจากทานดวยดีในการตอบแบบสอบถามครบทุกตอนและตรงกับความเปนจริง
มากที่สุด ขอมูลที่ไดรับจากทานจะนําไปใชประโยชนตอการศึกษาอยางแทจริง ซึ่งจะไมกอใหเกิดผล
เสียหายตอทานแตประการใด และไดโปรดสงแบบสอบถามที่ตอบเสร็จแลวคืนผูวิจัย จักเปนพระคุณยิ่ง

ขอขอบพระคุณทีก่ รุณาใหความรวมมือ
นางมิ่งขวัญ คอยชื่น
นักศึกษาปริญญาโท สาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั
เรื่อง สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน สังกัดสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชอง  หนาขอความที่เปนคําตอบตามเปนความจริงของ
ทาน
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. ปจจุบันทานอายุ.................ป
3. วุฒิการศึกษาสูงสุดของทาน
 ปริญญาตรี

 ปริญญาโท

4. สถานภาพในการทํางานของทานในปจจุบัน
 ผูบริหาร
 ครูผูสอน/บุคลากรผูปฏิบัติงาน
 คณะกรรมการ
5. ประสบการณในการปฏิบัติงานของทานที่วิทยาลัยชุมชน..................ป

 ปริญญาเอก
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ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน
คําชี้แจง จงทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองตามระดับความคิดเห็นของทาน
5 หมายถึง สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชนอยูในระดับ
4 หมายถึง สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชนอยูในระดับ
3 หมายถึง สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชนอยูในระดับ
2 หมายถึง สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชนอยูในระดับ
1 หมายถึง สมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชนอยูในระดับ
ขอ

สมรรถนะที่พึงประสงค
5

1 ความรูเกี่ยวกับหลักและทฤษฎีการบริหาร และมี
ประสบการณ ในการบริหารงาน
2 ความสามารถในการนํานโยบายการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
ชุมชนสูการปฏิบัติ
3 ทักษะในการมอบหมายงานและควบคุมงานใหบุคลากร
ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
4 ความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและสามารถ
ตัดสินใจตามสถานการณไดอยางเหมาะสม
5 มีจิตวิทยาการทํางานรวมกับผูอื่น
6 สามารถสรางแรงจูงใจใหคนทํางาน
7 กําหนดเปาหมาย การวางแผนการปฏิบัติงานโดยผานการมีสวน
รวมของบุคลากรกับฝายบริหาร
8 สามารถลดความขัดแยงในองคกร
9 สามารถบูรณาการความรู และประสบการณมาใชในการ
ปฏิบัติงาน
10 ความสามารถในการคิดวิเคราะห
11 ยืดหยุนในการปฏิบัติงาน กลาตัดสินใจตามสถานการณ
12 ความสามารถในการสื่อสาร
13 ความสามารถในการวินิจฉัยสั่งการไดอยางถูกตองและรวดเร็ว

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ความรอบรูในการวางแผนกลยุทธ
สามารถบริหารงบประมาณ,วัสดุ,ครุภณ
ั ฑอยางคุมคา
ความคิดกวางไกล และมีวิสัยทัศนในการบริหาร
สามารถใชศาสตรและศิลปในการบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
ชมเชยหรือตําหนิผูใตบังคับบัญชาในโอกาสที่เหมาะสม
ความรูเรื่องการวางแผนและการจัดองคกร
ความรูเรื่องกฎหมายและระเบียบที่เกีย่ วของกับการศึกษา
ความรอบรูในงานวิชาการ สามารถประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนตอการปฏิบัติงาน
สามารถใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการ
ความรูเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการ
พัฒนาหลักสูตร สามารถปรับใชใหสอดคลองกับสถานศึกษา
และชุมชน
ความรูความเขาใจเกีย่ วกับการวัดและประเมินผลการศึกษา
ความรูความเขาใจเกีย่ วกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ความสามารถในการวิจัยทางการศึกษา เพือ่ ประโยชนตอ การจัด
การศึกษา
ทักษะในการเปนวิทยากรใหความรูดานวิชาการ
สามารถคนหาขอมูลจากแหลงความรูตางๆ ไดเปนอยางดี
ความสามารถดานภาษาในระดับสากล
บุคลิกภาพและการแตงกายเหมาะสมกับกาลเทศะ
พูดจาสุภาพ แสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล
สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
ความคลองตัว กระฉับกระเฉงในการปฏิบัตงิ าน
ความเชื่อมั่นตนเอง ในการกลาพูดหรือกลาแสดงออกตอชุมชน
ยิ้มแยมแจมใส มีความเปนกันเองกับผูรวมงาน
ใจกวาง ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
การแสดงออกทางอารมณมีความมั่นคง
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38 สามารถปกครอง บังคับบัญชา ผูรวมงานไดตามบทบาทหนาที่
39 สามารถควบคุม กํากับ และติดตามงานในวิทยาลัยชุมชนไดดี
40 รูปแบบการเปนผูนําของตนเอง สามารถแสดงบทบาทตาม
สถานการณไดอยางเหมาะสม
41 สรางศรัทธาใหผูรวมงานรัก ผูกพันตองานและองคกร
42 กลาเผชิญหนากับปญหาตาง ๆ ดวยความมัน่ ใจ
43 นําพลังอํานาจ (power) เขามาใชในการปกครองไดอยาง
เหมาะสม
44 สามารถปรับตัวและปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นไดอยางดี
45 ปฏิภาณไหวพริบดี ในการแกปญหาเฉพาะหนาไดดี
46 รับฟงความคิดเห็นในที่ประชุมดวยหลักการและเหตุผล
47 มีความรูความเขาใจในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
48 วางแผนเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง
49 มอบหมายงานตามความรูความสามารถไดเหมาะสม
50 ซื่อสัตยสุจริตตอหนาที่การงานและหนวยงาน
51 สํานึกรับผิดชอบตอหนาที่ทไี่ ดรับมอบหมาย
52 ความเมตตา กรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ โอบออมอารี
53 ความขยันมัน่ เพียร อดทน ตองานและอุปสรรคตาง ๆ
54 ความยุติธรรม สามารถปฏิบัติตอผูรวมงานไดอยางเสมอภาค
55 ความบริสุทธิ์ใจและซื่อสัตยตองานและผูรว มงาน
56 ความเสียสละและอุทิศตนในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน
สวนรวม
57 ความเคารพกฎ กติกาและระเบียบวินยั ของหนวยงานอยาง
เครงครัด
58 เนนความถูกตองมากกวาถูกใจ
59 วางตนเสมอตนเสมอปลาย
60 ใหเกียรติและยกยองผูใ ตบังคับบัญชา
61 จิตมุงบริการทีค่ ํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ
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62 สรางความรูสึกใหครู-อาจารยไดตระหนักถึงการทํางานเพื่อ
ประโยชนสวนรวม
63 สามารถจัดหาและเขาถึงแหลงทรัพยากรในชุมชนเพื่อสนับสนุน
การศึกษาการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
64 เปดโอกาสใหชุมชนและบุคลากรในสถานศึกษามีสวนรวมใน
การตัดสินใจดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน
65 ความสามารถในการติดตอสื่อสาร และประสานงานกับทุกฝาย
66 สรางเครือขายความรวมมือในชุมชนใหสนับสนุนและสงเสริม
การจัดการศึกษา
67 ประชาสัมพันธการดําเนินงานของวิทยาลัยชุมชน
68 สามารถทํางานรวมกับหนวยงานและเครือขาย
69 ทักษะในการแสวงหาความรูแ ละการเรียนรูต ลอดชีวิต
70 นําแหลงทรัพยากรทองถิ่นมาเปนประโยชนตอการจัดการศึกษา
71 การจัดสถานที่ วัสดุอุปกรณเพื่ออํานวยความสะดวกตอการ
จัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากร
72 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
73 คัดเลือกและกําหนดความรับผิดชอบใหบคุ ลากรไดอยาง
เหมาะสมกับความรูความสามารถ
74 จัดกิจกรรมเพือ่ สรางความสัมพันธที่ดีระหวางบุคลากร
75 สงเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรอยางตอเนื่อง
76 การนิเทศ กํากับ ติดตาม สงเสริมและการสรางขวัญและกําลังใจ
ใหแกบุคลากรที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง
77 สงเสริมการนําเทคโนโลยีมาใชปฏิบัติงาน
78 ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย
79 จัดการสิ่งแวดลอมเพื่อสรางบรรยากาศจูงใจในการปฏิบัติงาน
80 สามารถบริหารทรัพยากรมนุษยดวยความยืดหยุน
81 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
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82 ความสามารถในการวิเคราะหบทบาทตนเอง เพื่อนรวมงานและ
สังคม
83 สามารถจัดสรรเวลาและการวางแผนการใชเวลาไดอยาง
เหมาะสม
84 ความสามารถในการทํางานเปนทีม
85 สรางพันธมิตรและจัดการศึกษาที่เปนระบบเครือขายที่มีเอกภาพ
86 การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์
87 การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ
88 มีความคิดริเริม่ สรางสรรค
89 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี มีคุณธรรมในการบริหาร
90 การบริหารและบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
91 การจัดการความรู และขอมูลสารสนเทศ
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมรรถนะที่พึงประสงคของผูบริหารวิทยาลัยชุมชน
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คาความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม

Reliability
****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ******
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)
Mean
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18

4.1500
4.1500
4.1750
4.1000
4.2000
4.2500
4.1000
4.1750
4.1250
4.1750
4.1750
4.3000
4.2000
4.0500
4.0500
4.1250
4.1500
3.9750

Std Dev
.8930
.9487
.8738
.9819
.9661
.9541
.8102
.9842
.9658
.8439
.9026
.8228
.8228
.9044
.8458
.9388
.9753
.9997

Cases
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

X19
X20
X21
X22
X23
X24
X25
X26
X27
X28
X29
X30
X31
X32
X33
X34
X35
X36
X37
X38
X39
X40
X41
X42
X43
X44
X45
X46
X47
X48
X49
X50
X51
X52
X53
X54
X55
X56
X57
X58
X59
X60
X61
X62
X63
X64
X65
X66
X67
X68
X69
X70
X71
X72
X73
X74

4.1500
4.1500
4.1000
4.1000
4.0750
4.0500
4.1250
3.8250
3.9250
4.0250
3.9500
4.3000
4.3000
4.3000
4.2500
4.4250
4.2750
4.2000
4.2250
4.2500
4.1750
4.1500
4.0750
4.3500
4.0750
4.1000
4.2000
4.2250
4.2250
4.1250
4.1750
4.5000
4.4500
4.3250
4.2750
4.2250
4.3750
4.3000
4.3750
4.2500
4.1000
4.1500
4.3500
4.1500
3.9250
4.1000
4.0250
4.0750
4.0250
4.0750
4.0750
3.9750
4.1000
4.0750
4.1250
3.9750

.9487
.8638
.9001
.9001
.8286
.8458
.8825
.9026
.9167
.8002
.9044
.7232
.7910
.8829
.8697
.7121
.9055
.8829
.9195
.8397
.8738
.8930
.9711
.8638
.9443
.9001
.8533
.8619
.9470
.9111
.9842
.8165
.8458
.9167
.8767
.9737
.8679
.9392
.8378
.8697
.9001
.9487
.8638
.9753
.8883
.8412
.9997
.9711
.8912
.9443
.8286
.8619
.8412
.9443
.9388
.9737

40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
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75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
_
REL

X75
X76
X77
X78
X79
X80
X81
X82
X83
X84
X85
X86
X87
X88
X89
X90
X91

4.0250
4.0250
4.1000
4.1000
4.0500
4.1000
4.1000
4.0500
4.0750
4.1250
4.1500
4.1250
4.0000
4.1250
4.2250
3.9000
3.9250

1.0497
1.0250
.9282
.9282
.9594
.9819
.9554
1.0115
.9167
.9920
.9487
.9388
.9608
.8530
.9195
.9554
.9443

40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0

I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)

N of Cases =
Item Means

40.0

Mean Minimum Maximum
4.1437
3.8250
4.5000
.6750

Reliability Coefficients
Alpha = .9948

Range Max/Min Variance
1.1765
.0156

91 items
Standardized item alpha = .9948

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

คนที่ 1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
0
+1
+1

คะแนนของผูเชี่ยวชาญ
คนที่ 2
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

คนที่ 3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

คา IOC
1
1
1
1
1
1
0.67
1
0.67
1
1
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ขอที่
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
39

+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
0
+1
+1
0.67
0
+1
+1
0.67
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม (ตอ)
คะแนนของผูเชี่ยวชาญ
คา IOC
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1

180
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

ขอที่
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
+1
0
+1
0.67
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
0
+1
+1
0.67
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
0
+1
+1
0.67
0
+1
+1
0.67
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม (ตอ)
คะแนนของผูเชี่ยวชาญ
คา IOC
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
0
+1
+1
0.67
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
0
+1
+1
0.67
0
+1
+1
0.67

181
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

ขอที่
83
84
85
86
87
88
89
90
91

+1
+1
+1
1
0
+1
+1
0.67
0
+1
+1
0.67
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
+1
0
+1
0.67
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม (ตอ)
คะแนนของผูเชี่ยวชาญ
คา IOC
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
+1
+1
+1
1
0
+1
+1
0.67
+1
+1
+1
1
0
+1
+1
0.67
เฉลี่ย
0.94

ภาคผนวก ง
หนังสือขอเชิญผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ

183

184

185

ภาคผนวก จ
หนังสือขออนุญาตทดลองเครื่องมือ

187

188

189

190

191

ภาคผนวก ฉ
หนังสือขออนุญาตเก็บขอมูล

193

194
ประวัติผูวิจัย
ชื่อ-สกุล
ที่อยู
ที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2548

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2541
พ. ศ. 2544
พ.ศ. 2545-2546
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2547-ปจจุบัน

นางมิ่งขวัญ คอยชื่น
18/5 หมู 9 ตําบลปากแรต อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 70110
หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี
สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกบรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต
สาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย
ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษยและสังคม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ครูบรรณารักษโรงเรียนดุสติ วิทยา อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
บรรณารักษ(อัตราจาง) สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
อาจารย (อัตราจาง) ภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
บรรณารักษ 3 หองสมุดประชาชนอําเภอทับคลอ จังหวัดพิจิตร
อาจารยพิเศษ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร (หนวยจัดการศึกษาวัดมงคลทับคลอ
พระอารามหลวง)
บรรณารักษปฏิบัติการ หองสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”
อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

