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บทคัดย่อ

		 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลขององค์ประกอบที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�ำเภอ (กศน.อ�ำเภอ) โดยผ่านการรับรู้ของครู
กลุ่มตัวอย่างเป็นครูหัวหน้าศูนย์ กศน.ต�ำบล สังกัด กศน.อ�ำเภอ จ�ำนวน 807 คน ที่ได้มาจากวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน
เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.99 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและสถิติอ้างอิง
โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์และโปรแกรมส�ำหรับการทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนของแบบจ�ำลอง
สมการโครงสร้าง ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
		 1. ผลการทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนของแบบจ�ำลองของสมการโครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยใช้
ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ และค่าดัชนีหาค่า
ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ ทดสอบสมมติฐาน พบว่า แบบจ�ำลองที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
		 2. องค์ประกอบที่มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ กศน.อ�ำเภอ ตามล�ำดับ
ค่าสัมประสิทธิ์จากมากไปน้อย คือ พฤติกรรมของครู คุณลักษณะของผู้เรียน และพฤติกรรมของผู้บริหาร ส่วนองค์ประกอบ
ที่มีอิทธิพลทางอ้อม เรียงตามล�ำดับได้แก่ สมรรถนะขององค์การ พฤติกรรมผู้บริหาร และพฤติกรรมของครู
ค�ำส�ำคัญ: การเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�ำเภอ ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้

Abstract

		 The objectives of this research paper were to analyze influences of components related to the
effectiveness of lifelong learning facilitation of non-formal education and Educational preference at the
district level in accordance with teachers perception. The sample group of 807 staff working for
non-formal and informal education centers was chosen by multi-stage sampling. The data was
collected by using the questionnaire with the reliability or alpha coefficient of 0.99 and then analyzed
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in terms of descriptive and inferential statistics by Statistical Package for Social Science and the
Structural Equation Model analyzed program. The research results were summarized as follows:
		 1. The result of the goodness of fit test between the model and the empirical data analyzed
by using Relative Chi-square, Goodness of Fit Index (GFI), Comparative Fit Index (CFI), and Root Mean
Square Error of Approximation (RMSEA) showed that the model was well fitted with the empirical data.
		 2. The components directly influencing the effectiveness of lifelong learning facilitation of the
district non-formal and informal education centers ranked based on the level of coefficient from most
to least were teacher behavior, learner characteristics, and administrator behavior, respectively. The
components indirectly influencing the effectiveness were organization competency, administrator
behavior, and teacher behavior, respectively.
Keywords: Lifelong Learning, Non-Formal Education and Educational Preference at the District Level,
Effectiveness

ความส�ำคัญของปัญหาการวิจัย

ระหว่างมิติคุณภาพ 3 มิติ ได้แก่ มิติคุณภาพของทรัพยากร
		 การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่ง ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน (Input) มิติคุณภาพ
พั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค คลให้ มี ทั ก ษะพื้ น ฐานในการ กระบวนการเรียนการสอน (Teaching Practices and
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมตามความต้องการของตนเองอย่าง Process) และมิติคุณภาพของผลผลิต (Outputs and
มีคุณภาพ ซึ่งการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง (พ.ศ. Outcomes) ภายใต้สภาพแวดล้อมของสถานศึกษามี
2552-2561) ส�ำนักงาน กศน. ได้ท�ำหน้าที่ขับเคลื่อนการ องค์ประกอบที่ส�ำคัญต่อประสิทธิผลของสถานศึกษามีองค์
จัดการศึกษาตลอดชีวิตให้แก่ประชาชนโดยมี กศน.ต�ำบล ประกอบ 4 ด้าน คือ ด้านโรงเรียน ด้านผู้บริหาร ด้านครู
เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู ้ ที่ มี คุ ณ ภาพในชุ ม ชนซึ่ ง อยู ่ ภ ายใต้ ก าร และด้านนักเรียน (Hoy & Miskel, 2001) ซึ่งวิมลรัตน์
บริหารจัดการของ กศน.อ�ำเภอ แต่จากผลการประเมิน บุญชู (2549) ได้นำ� มาก�ำหนดเป็นองค์ประกอบด้านผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงาน กศน. ของ สมศ. พบว่า องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรียน องค์ประกอบ
สถานศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมีถึงร้อยละ 7.1 ด้านพฤติกรรมของครู และองค์ประกอบด้านนักเรียนไปใช้
และมีผลการประเมินในระดับดีมาก เพียงร้อยละ 9.3 จึง วัดประสิทธิผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
จ�ำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาหรือ เอกชน
เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการจัดการเรียนรู้ตลอด 		 ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารสถานศึกษา กศน.อ�ำเภอ
ชีวิตของสถานศึกษาของส�ำนักงาน กศน.
ได้สนใจที่จะศึกษาถึงองค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
		 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ กศน.อ�ำเภอ โดยผ่านการ
สถานศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล รับรู้ของครู โดยพัฒนาแบบจ�ำลองโครงสร้างองค์ประกอบ
ได้นั้น ต้องมีการบริหารสถานศึกษาที่ดีจะช่วยสร้างองค์การ ที่สัมพันธ์กับปัจจัยเชิงสาเหตุ วิเคราะห์จากความคิดเห็น
ที่มีคุณภาพทั้งในด้านบุคลากรและการจัดกระบวนการ ของครูหัวหน้าศูนย์ กศน.ต�ำบล ซึ่งมีบทบาทส�ำคัญในการ
เรียนรู้ (Baskett & Miklos, 1992) นักวิชาการเป็นจ�ำนวน จัดการการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ให้แก่ประชาชนทุกกลุม่ เป้าหมาย
มากมีความพยายามวัดประสิทธิผลของสถานศึกษาในมิติ ในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อน�ำข้อค้นพบ ไปพัฒนาคุณภาพการ
ต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกไป แต่ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด จัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ กศน.อ�ำเภอ ให้มี
ว่ามีส่วนส�ำคัญต่อการวัดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
การศึกษาของสถานศึกษา คือ การวัดจากปฏิสัมพันธ์
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

		1. ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
		 ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การ
บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ในการจัดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชน เพื่อพัฒนาประชาชนให้
ขอบเขตของการวิจัย
สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลีย่ นแปลง ให้มคี วามรู้ มีทกั ษะ
		 การวิจัยครั้งนี้ขอบเขตประชากร คือ ครูหัวหน้า และมี คุ ณ สมบั ติ ใ นการเรี ย นรู ้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต
กศน.ต�ำบล ที่มีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า 3 ปี ส�ำหรับการวัดประสิทธิผลขององค์การนั้น Hoy & Miskel
และตัวแปรที่ใช้ศึกษาทั้งหมด 5 ตัวแปร ได้แก่ พฤติกรรม (2001) ได้น�ำแนวคิดของ Parsons มาก�ำหนดเป็นตัวชี้วัด
ของผู้บริหาร (Administrator Behavior) สมรรถนะ ประสิทธิผลในรูปแบบบูรณาการ 4 มิติ ได้แก่ มิติการ
ขององค์การ (Organization Competency) พฤติกรรม ปรับตัว มิติการบรรลุเป้าหมาย มิติการบูรณาการและมิติ
ของครู (Teacher Behavior) คุณลักษณะของผู้เรียน การรักษาแบบแผน ซึง่ แนวคิดดังกล่าววิมลรัตน์ บุญชู (2549)
(Learner Characteristics) และประสิทธิผลการจัดการ ได้นำ� ไปใช้รว่ มกับเกณฑ์การวัดเครือ่ งมือประสิทธิผลองค์การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Effectiveness of Lifelong Learning (Index of Perceived Organization Effectiveness:
IPOE) เพื่อประเมินประสิทธิผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Facilitation)
ของสถานศึกษา โดยก�ำหนด ตัวแปรวัดประสิทธิผลในการ
สมมติฐานการวิจัย
จัดการการศึกษาออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนา การใช้
		 แบบจ�ำลองสมการโครงสร้างที่สร้างขึ้น มีเส้นทาง นวัตกรรม ความพึงใจในการท�ำงานของครู และผลสัมฤทธิ์
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างที่ก�ำหนดเป็นไปตามสมมติฐาน ทางการเรียน
ดังต่อไปนี้
		2. พฤติกรรมของผู้บริหาร
		 H1.1: พฤติกรรมของผู้บริหารมีอิทธิพลทางตรง 		 มีผลงานการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารมีความ
เชิงบวกต่อสมรรถนะขององค์การ
สัมพันธ์กับคุณภาพการบริหารจัดการและประสิทธิผลการ
		 H1.2: พฤติกรรมของผู้บริหารมีอิทธิพลทางตรง บริหารสถานศึกษา (สมชาย พุทธโกสัย, สุทธนู ศรีไสย์,
เชิงบวกต่อประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ และจินต์ วิภาตะกลัศ, 2556; สุชาติ เอกปัชชา, สุทธนู ศรี
กศน.อ�ำเภอ
ไสย์, และจินต์ วิภาตะกลัศ, 2557) โดยเฉพาะพฤติกรรม
		 H1.3: พฤติกรรมของผู้บริหารมีอิทธิพลทางตรง การบริหารของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการท�ำหน้าที่วินิจฉัย
สั่งการ ควบคุม แนะน�ำจัดการเกี่ยวภารกิจต่าง ๆ เพื่อให้
เชิงบวกต่อพฤติกรรมของครู
		 H2.1: สมรรถนะขององค์การมีอิทธิพลทางตรง บรรลุ เ ป้ า หมายภายใต้ ท รั พ ยากรทางการบริ ห ารที่ มีอ ยู ่
เชิงบวกต่อประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ (Good, 1973;) ผูบ้ ริหารจึงต้องเข้าใจวิธกี ารจูงใจผูป้ ฏิบตั งิ าน
ให้ ร ่ ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ องค์ ก ารอย่ า งเต็ ม ใจ
กศน.อ�ำเภอ
		 H2.2: สมรรถนะขององค์การมีอิทธิพลทางตรง นอกจากนี้ยังพบว่า พฤติกรรมผู้น�ำทางการเปลี่ยนแปลง
มีความส�ำคัญในการพัฒนาสถานศึกษามากที่สุด (Hall,
เชิงบวกต่อพฤติกรรมของครู
		 H3.1: พฤติกรรมของครูมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก Rutherford, Hord, & Huling, 1984) มีอิทธิพลต่อ
ต่อประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ กศน. ประสิทธิผลของสถานศึกษา (ภารดี อนันต์นาวี, 2549;
อ�ำเภอ
นิศานาศ นนท์จุมจัง, 2553) นอกเหนือจากนั้นมีผลการ
		 H3.2: พฤติกรรมของครูมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก วิจัยอื่นแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้มี
ความรอบรู้เกี่ยวกับแนวคิดใหม่ ๆ ทางการศึกษาและ
ต่อคุณลักษณะของผู้เรียน
		 H4:		 คุณลักษณะของผู้เรียนมีอิทธิพลทางตรง สามารถแสดงบทบาทในการเป็นผู้น�ำทางวิชาการ ซึ่งมีการ
เชิงบวกต่อประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ วิจัยพบว่า พฤติกรรมผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารมีความ
กศน.อ�ำเภอ
		 เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลองค์ประกอบที่สัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ กศน.อ�ำเภอ
โดยผ่านการรับรู้ของครู
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สัมพันธ์สูงกับผลส�ำเร็จของสถานศึกษา (สุภัทรา วีระวุฒิ,
2554)
		3. สมรรถนะขององค์การ
		 สมรรถนะขององค์การเป็นปัจจัยทางการบริหาร
จั ด การที่ มี อ งค์ ป ระกอบพื้ น ฐานส� ำคั ญ ที่ ผู ้ บ ริ ห ารทุ ก คน
ต้องให้ความสนใจ คือ การบริหารจัดการเพื่อให้องค์การ
สามารถด� ำ เนิ น การได้ บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ ง ไว้
สมรรถนะขององค์ ก ารจึ ง เป็ น การบู ร ณาการสมรรถนะ
ที่หลากหลายของแต่ละบุคคลหรือแต่ละส่วนขององค์การ
ผสมผสานหน้าที่ ภารกิจ การบริหารและการใช้ทรัพยากร
ทางการบริหาร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การที่ได้
ก�ำหนดไว้ (O'Regan & Ghobadian, 2004; สุชาติ เอกปัชชา,
สุทธนู ศรีไสย์, และจินต์ วิภาตะกลัศ, 2557) ถ้าองค์การ
นั้นเป็นสถานศึกษา สามารถวัดสมรรถนะได้จากลักษณะ
ขององค์การ สภาพแวดล้อม ลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน
และนโยบายการปฏิบัติงาน (Steers & Black, 1985;
Preedy, 1993) ซึ่งนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ได้พัฒนาตัวแบบสมรรถนะขององค์การภาครัฐโดยอาศัย
บริบทสมรรถนะในแต่ละมิติของหน่วยงานภาครัฐ พบว่า
สมรรถนะขององค์ ก ารมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ โดยวั ด จาก
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความยั่งยืน (Hilderbrand
& Grindle, 1994) พสุ เตชะรินทร์ (2555) เห็นว่าสมรรถนะ
ขององค์การส่วนหนึ่งมาจากความสามารถของผู้บริหาร
ความมุ่งมั่นของผู้บริหารในการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติ การวิจัยครั้งนี้จึงได้ก�ำหนดสมรรถนะขององค์การ
ประกอบด้วย นโยบายและกลไกการบริหาร การสื่อสาร
ในการบริหาร บรรยากาศในองค์การ ความรู้ความสามารถ
ของบุคลากร และการจัดการทรัพยากรการเรียนรู้
		4. พฤติกรรมของครู
ุ ภาพตามวัตถุประสงค์
		การทีจ่ ะพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ณ
ของการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนจะต้องมีทักษะในการจัด
การเรียนรู้ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
เพือ่ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนเป็นคนเก่ง คนดีและเป็นคนมีความสุข
ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(วิมลรัตน์ บุญชู, 2549; ชนัดดา ภูหงษ์ทอง, 2556) ดังนั้น
อาชีพครูจงึ เป็นอาชีพทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร
ของชาติค่อนข้างสูง องค์กรวิชาชีพครูจึงได้ก�ำหนดเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อให้ครูท�ำหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานอย่างถูกต้องและเหมาะสมและน�ำไป
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ใช้ ใ นการพั ฒ นาและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของครู
ที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนา
งานของครู ส่วนตัวครูนั้น Creemers (1994) เห็นว่า
ต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติทัศนคติ ความเชื่อ ความคิด และ
ค่านิยม เพราะสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติ
งานของครู ซึ่งผลการวิจัยของวิมลรัตน์ บุญชู (2549) และ
สุภัทรา วีระวุฒิ (2554) ต่างก็พบว่าพฤติกรรมของครู
มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน
แม้ว่าสมชาย พุทธโกสัย, สุทธนู ศรีไสย์, และจินต์ วิภาตะ
กลัศ (2556) และสุชาติ เอกปัชชา, สุทธนู ศรีไสย์, และ
จินต์ วิภาตะกลัศ (2557) พบว่าตัวแปรมิติด้านครูไม่ใช่องค์
ประกอบที่ส�ำคัญกับประสิทธิผลการบริหารจัดการสถาน
ศึ ก ษาแต่ ก็ แ นะน� ำ ให้ ส ถานศึ ก ษาต้ อ งเอาใจใส่ ใ ห้ ค วาม
ส�ำคัญกับครูไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ามิติอื่น ๆ ดังนั้นการวิจัยครั้ง
นี้จึงก�ำหนดใช้พฤติกรรมของครูเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความ
สัมพันธ์กับประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ และก�ำหนดให้
พฤติกรรมของครู ประกอบด้วย การพัฒนาวิชาชีพครู
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
การสนับสนุนทางสังคมของครู และการเข้าถึงและการมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้
		5. คุณลักษณะของผู้เรียน
		การเรียนรูต้ ลอดชีวติ มีเป้าหมายส่งเสริมและพัฒนา
ให้ผู้เรียนมีศักยภาพ มีทักษะพื้นฐานในการแสดงความรู้
และมี ก ารเรี ย นรู ้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามความต้ อ งการของ
ตนเอง มีนักวิชาการได้เสนอคุณลักษณะของผู้เรียนรู้
ตลอดชีวิตไว้ค่อนข้างหลากหลาย ดังนี้ เป็นผู้ที่มีทักษะใน
การเรียนรู้ มีกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Cropley, 1977) เป็นผู้ที่มีทักษะการรับรู้ มีค่านิยมของตนเอง
มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีแรงบันดาลใจ มีรูปแบบการคิด
ของตนเอง พร้อมที่จะพัฒนาตนเองในอนาคต มีความเชื่อ
มั่นในศักยภาพของตน มีแรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจ
ภายนอกในการเรียนรู้ (Medal-Añonuevo, 2001) เป็นต้น
ซึง่ คุณลักษณะของผูเ้ รียนดังกล่าวล้วนแต่สง่ ผลต่อประสิทธิผล
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา (Hoy & Miskel, 2001)
รวมทั้งมีการค้นพบเชิงประจักษ์ว่า คุณลักษณะของผู้เรียน
มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการจั ด การเรี ย นรู ้ ข อง
สถานศึกษา (สุภัทรา วีระวุฒิ, 2554; วิมลรัตน์ บุญชู,
2549) แม้วา่ ผลการวิจยั ของสุชาติ เอกปัชชา, สุทธนู ศรีไสย์,
และจินต์ วิภาตะกลัศ (2557) พบว่า ตัวแปรมิติ
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วิจารณญาณ (Cropley, ) เป็ นผูท้ ีมีทกั ษะการรับรู ้ มีค่านิ ยมของตนเอง มีเจตคติทีดีต่อการเรี ยนรู ้ มีแรง
บันดาลใจ มีรูปแบบการคิดของตนเอง พร้อมทีจะพัฒนาตนเองในอนาคต มีความเชือมัน ในศักยภาพของตน
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วิธีด�ำเนินการวิจัย

		 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Method) เริ่มจากการศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎี เอกสารและ
ผลงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต
พบว่าองค์ประกอบที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลการจัดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของ กศน.อ�ำเภอ ประกอบด้วยพฤติกรรม
ของผู้บริหาร สมรรถนะขององค์การ พฤติกรรมของครู
และคุณลักษณะของผูเ้ รียน ได้พฒ
ั นาเป็นแบบจ�ำลองการวัด
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		ผู ้ วิ จั ย ได้ ส ร้ า งเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เป็ น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
(Rating Seale Questionnaire) ส�ำหรับรวบรวมข้อมูล
การรับรู้ของครูหัวหน้า กศน.ต�ำบล ประกอบด้วยค�ำถาม
ทั้ง 5 องค์ประกอบ รวมทั้งสิ้น 85 ข้อ ท�ำการตรวจสอบ
คุณภาพแบบสอบถาม ดังนี้ (1) ตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 คน ด้วยการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Item Objective Congruence: IOC)
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มีค่ามากกว่า 0.50 (พิสณุ ฟองศรี, 2550) (2) หาค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนกรายข้อ (Discriminate Power) (3) หาค่าความ
คงที่ภายใน (Internal Consistency) โดยวิธีหาสัมประสิทธิ
อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ทั้งฉบับมีค่า
มากกว่า 0.70 (Mitchell & Jolley, 2004) ด้วยการ
น� ำ แบบสอบถามไปทดลองใช้ กั บ กลุ ่ ม ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ
กลุ่มอย่างจ�ำนวน 50 ฉบับ พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา
เท่ากับ 0.99
		 ท�ำการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างโดยการส่งทาง
ไปรษณีย์และติดตามทวงถามจนได้ข้อมูลครบ ตามจ�ำนวน
ที่ก�ำหนด แล้วท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลและการตรวจสอบ
ค่าสถิติดังนี้
		 1. การตรวจสอบการแจกแจงเป็ น โค้ ง ปกติ พ หุ
และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกต โดยพิจารณาจาก
ค่าความเบ้ (Skewness) ระหว่าง +3.00 ค่าความโด่ง
(Kurtosis) ระหว่าง +10.00 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ไม่สูงกว่า 0.85 (Kline, 2005)
		 2. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่ง
และอันดับทีส่ อง (1st, 2nd Confirmatory Factor Analysis:
CFA) เพื่อ (1) ตรวจสอบความเชื่อถือได้ และความเที่ยงตรง
ของแบบจ�ำลองการวัด (Measurement Model) ด้วยการ
วิเคราะห์ความเทีย่ งตรงเชิงเหมือน (Convergent Validity)
พิจารณาจาก Standardized Regression Weight หรือ
Factor Loading ของตัวแปรสังเกตต้องมีค่าไม่ต�่ำกว่า
.70 และมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่า Average
Variance Extract (AVE) มีค่าตั้งแต่ .50 ขึ้นไป และ
ค่าความเชื่อมั่นโดยรวม (Composite Reliability: CR)
มีค่าตั้งแต่ .70 ขึ้นไป (Fornell & Larcker, 1981; Hair,
Anderson, Tatham, & Black, 1995; Bagozzi, Yi, &
Phillips, 1991) (2) ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจ�ำแนก
(Discriminant Validity) ด้วยวิธขี อง Anderson & Gerbing
(1988 อ้างใน Farrel, 2010)
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		 3. วิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural Equation
Model: SEM) ท�ำการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืน
ด้วยสถิติ ด้วยค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (X 2/df) ไม่เกิน 3.0
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เกินกว่า .80 ค่าดัชนี
วัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เกินกว่า .90
ค่าดัชนีคา่ ความคลาดเคลือ่ นในการประมาณค่าพารามิเตอร์
(RMSEA) ระหว่าง <.03 - .08 (Diamantopoulos &
Siguaw, 2000; Tasmin & Wood, 2008)

ผลการวิจัย

		 1. การตรวจสอบการแจกแจงเป็ น โค้ ง ปกติ พ หุ
และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร มีการแจกแจงเป็นโค้ง
ปกติพหุคือ ค่าความเบ้สูงสุดเท่ากับ 0.01 ค่าสูงสุดเท่ากัน
-0.77 และค่าความโด่งสูงสุดเท่ากับ 1.28 ต�่ำสุด -0.28
ส่ ว นการวิ เ คราะห์ ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ตัวแปรสังเกตไม่มีปัญหาความผันแปรร่วมคือ ค่าสูงสุด
เท่ากับ 0.85 และค่าต�่ำสุดเท่ากับ 0.32
		 2. การตรวจสอบประสิทธิภาพแบบจ�ำลองการวัด
องค์ประกอบแบบจ�ำลองประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของ กศน.อ�ำเภอ ของแบบจ�ำลองการวัดทั้ง
2 ครั้ง พบว่า
			 (1) การวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเหมือนของ
แบบจ�ำลองการวัดทุกแบบจ�ำลองการวัดมีความเที่ยงตรง
เชิงเหมือนคือ สามารถวัดได้ตรงตามโครงสร้างจริง โดย
พิจารณาจากค่าสถิติ คือ CR มีค่ามากกว่า 0.70 และ
ค่า AVE มากกว่า 0.50 ค่า Factor Loading ของตัวแปร
สังเกตจากองค์ประกอบมีค่าเกินกว่า 0.70 มีค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟาเกิน 0.70 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดังตาราง 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแบบ
จ�ำลองการวัดของแบบจ�ำลองการวิจัยต่อไปนี้
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ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแบบจ�ำลองการวัดของแบบจ�ำลองการวิจัย
Constructs
CR
1. Leadera
0.88
0.93
b
0.89
0.89
		 1.1 Le.a1
		 1.2 Le.a2
0.91
0.91
2. Comp
0.91
0.96
		 2.1 Comp.b1
0.84
0.84
		 2.2 Comp.b2
0.85
0.85
		 2.3 Comp.b3
0.91
0.91
		 2.4 Comp.b4
0.91
0.91
		 2.5 Comp.b5
0.92
0.93
3. Behav
0.90
0.95
		 3.1 Behav.c1
0.91
0.91
		 3.2 Behav.c2
0.90
0.90
		 3.3 Behav.c3
0.91
0.92
		 3.4 Behav.c4
0.91
0.91
		 3.5 Behav.c5
0.89
0.89
4. Stud		
0.94
0.95
		 4.1 Stud.d1
0.86
0.86
		 4.2 Stud.d2
0.87
0.87
		 4.3 Stud.d3
0.88
0.88
		 4.4 Stud.d4
0.90
0.90
5. Efficient
0.88
0.93
		 5.1 Eff.e1
0.83
0.84
		 5.2 Eff.e2
0.90
0.91
		 5.3 Eff.e3
0.91
0.91
		 5.4 Eff.e4
0.84
0.83
หมายเหตุ: a1st Order CFA, b2nd Order CFA
		 (2) การวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงจ�ำแนก พบว่า
ทุกแบบจ�ำลองมีความเที่ยงตรงเชิงจ�ำแนก ดังตาราง 2

AVE
0.79
0.66
0.67
0.68
0.57
0.59
0.71
0.66
0.67
0.65
0.73
0.64
0.72
0.72
0.68
0.80
0.61
0.62
0.59
0.64
0.64
0.63
0.76
0.67
0.64

ผลการเปรี ย บเที ย บแบบจ� ำ ลองบั ง คั บ กั บ แนบจ� ำ ลอง
ไม่บังคับต่อไปนี้

ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบแบบจ�ำลองบังคับและแบบจ�ำลองไม่บังคับ
คู่เปรียบเทียบ
			
Leader
Comp
Leader
Behav
Leader
Stud
Leader
Efficient
Comp
Behav
Comp
Stud
Comp
Efficient
Behav
Stud
Behav
Efficient
Stud
Efficient
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Constrained		
2
Df
4961.17
464
5511.88
405
2288.68
324
2772.97
231
9356.24
902
5745.87
779
6253.93
630
6844.59
702
7271.14
561
3991.69
465

Unconstrained			
2
df
n 2 ndf
4370.53
463
590.64
1
5200.99
404
310.89
1
2153.54
323
135.14
1
2588.99
230
183.98
1
8608.46
901
747.78
1
5376.09
778
369.78
1
5816.10
629
437.83
1
6316.36
701
528.23
1
6595.45
560
675.69
1
3387.52
464
604.17
1

P
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
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		 3. การวิ เ คราะห์ ส มการโครงสร้ า งแบบจ� ำ ลอง
ประสิทธิ์ผลการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ กศน.อ�ำเภอ
พบว่า แบบจ�ำลองการวิจัยมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิตคิ อื 2= 1.970,
GFI = 0.826, CFI = 0.937, RMSEA = 0.035 ทุกองค์
ประกอบสามารถร่วมกันอธิบายประสิทธิผลการจัดการ
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เรียนรู้ตลอดชีวิตของ กศน.อ�ำเภอ ในระดับร้อยละ 91.10
(R2 = 0.911) ซึง่ องค์ประกอบด้านพฤติกรรมของครูสามารถ
อธิบายได้สงู ทีส่ ดุ (R2 = 0.809) รองลงมาคือ ด้านสมรรถนะ
ขององค์การ (R2 = 0.690) และด้านคุณลักษณะของผู้เรียน
(R2 = 0.605) สามารถแสดงในภาพประกอบ 2

Le.a1

Le.a2

Leader
R2 = .809

Behav.c2
Behav.c3

Behav

1.115

Behav.c4

Comp

**

Comp.b1
Comp.b2
Comp.b3
Comp.b4

.778**

Behav.c5

R2 = .690

.160*

Behav.c1

Comp.b5

Stud.d1
Stud.d2
Stud.d3
Stud.d4

Stud
R2 = .605

R2 = .911

Efficient

Eff.e1

Eff,e4
Eff,e2

Eff.e3

Chi-square = 9802.373. Chi-square/df = 1.970, df = 3453, P = .000
GFI = .826, CFI = .937, RMSEA = .035
หมายเหตุ: **P < .01, *P < .05

ภาพ 2 ผลการวิเคราะห์สมการโครงสร้างประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ กศน.อ�ำเภอ
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		 ผลการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง พบว่าองค์ประกอบ
ด้านพฤติกรรมของผู้บริหาร มีอิทธิพลทางตรงต่อองค์
ประกอบด้านสมรรถนะขององค์การ และองค์ประกอบด้าน
พฤติกรรมของครูมีค่าสัมประสิทธิ์ 0.830 และ -0.275
ตามล�ำดับ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนองค์
ประกอบด้ า นประสิ ท ธิ ผ ลการจั ด การเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต
ของ กศน.อ�ำเภอ มีค่าสัมประสิทธิ์ -0.097 อย่างไม่มีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ องค์ประกอบด้านพฤติกรรมของครูมอี ทิ ธิพล
ทางตรงต่ อ องค์ ป ระกอบด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะของผู ้ เ รี ย น
และองค์ประกอบด้านประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของ กศน.อ�ำเภอ มีค่าสัมประสิทธิ์ 0.778 และ 0.649
ตามล�ำดับและองค์ประกอบด้านคุณลักษณะของผู้เรียน
มี อิท ธิ พ ลทางตรงต่อองค์ป ระกอบด้านประสิทธิผ ลการ
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ กศน.อ�ำเภอ ที่ค่าสัมประสิทธิ์
0.333 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังตาราง 3

ทางอ้อมผ่านพฤติกรรมของครู และคุณลักษณะของผู้เรียน
(สนับสนุนสมมติฐาน H1.2) แสดงว่าผู้น�ำทางวิชาการและ
ภาวะผู้น�ำทางการเปลี่ยนแปลงมีส่วนส�ำคัญต่อการเพิ่ม
ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาสอดคล้องกับ
การวิจัยของ Hall, Rutherford, Hord, & Huling (1984)
ภารดี อนันต์นาวี (2549) และนิศานาศ นนท์จุมจัง (2553)
และพบว่ า พฤติ ก รรมผู ้ บ ริ ห ารมี อิ ท ธิ พ ลทางลบต่ อ
พฤติกรรมครู (ไม่สนับสนุนสมมติฐาน H1.3) ซึ่งแตกต่าง
จากการวิจัยของพาสกร อินทร์เทพ (2555) ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะการใช้ ยุ ท ธศาสตร์ ยุ ท ธวิ ธีก ารบริ ห ารจั ด การของ
ผู้บริหารไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ ควรแก้ไขด้วยการ
สร้างความพึงพอใจและสร้างความผูกพันธ์ของบุคลากร
ภายในองค์การให้มากยิ่งขึ้น (สนอง สุภาสัย, 2545)
		 2. สมรรถนะขององค์การ มีอทิ ธิพลต่อประสิทธิผล
การจัดการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ของ กศน.อ�ำเภอ ผ่านพฤติกรรม

ตาราง 3 ค่าประมาณพารามิเตอร์และผลการทดสอบสมมติฐาน
		
คู่ตัวแปรแฝง
ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง
H1.1:Leader 		 Comp
0.830**
H1.2: Leader 		 Efficient
0.160*
H1.3:Leader 		 Behav
-0.275**
H2.1:Comp 		 Efficient
-0.097
H2.2:Comp 		 Behav
1.115**1/
H3.1:Behav 		 Efficient
0.649**
H3.2:Behav 		 Stud
0.778**
H4:Stud 		 Efficient
0.333**

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ยอมรับ
ยอมรับ
ไม่ยอมรับ
ไม่ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

*** P <.01, * P < .051/ a ปกติแล้วน�้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานมีค่า < |1| แต่ Deegan (1978, pp.873-888)
อธิบายว่าอาจเกินกว่า |1| ได้โดยมิใช่เกิดจากปัญหาความผันแปรร่วมที่สูงเกินไป (Multicollinearity)

อภิปรายผลการวิจัย

		 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า
		 1. พฤติกรรมของผูบ้ ริหาร มีอทิ ธิพลทางตรงเชิงบวก
ต่อสมรรถนะขององค์การ (สนับสนุนสมมติฐาน H1.1)
เป็นไปตามแนวคิดของ O'Regan & Ghobadian (2004)
ที่ อ ธิ บ ายว่ า สมรรถนะขององค์ ก ารนั้ น เป็ น ผลมาจาก
ผู ้ บ ริ ห ารที่ ส ามารถบริ ห ารปั จ จั ย ทางการบริ ห ารเพื่ อ ให้
องค์การสามารถด�ำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ พฤติกรรม
ของผู้บริหาร มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลการ
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ กศน.อ�ำเภอ และมีอิทธิพล
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ของครู (สนับสนุนสมมติฐาน H2.1) และสมรรถนะองค์การ
มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อพฤติกรรมของครู (สนับสนุน
สมมติฐาน H2.2) เป็นเพราะสมรรถนะขององค์การเป็น
การบูรณาการสมรรถนะที่หลากหลายของปัจเจกบุคคล
หรือแต่ละส่วนขององค์การ ผสมผสานหน้าที่ ภารกิจ การ
บริหารและการใช้ทรัพยากรทางการบริหาร (O'Regan &
Ghobadian, 2004; สุชาติ เอกปัชชา, สุทธนู ศรีไสย์, และจินต์
วิภาตะกลัศ, 2557) จึงมีความส�ำคัญต่อการสร้างประสิทธิผล
ขององค์การ
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		 3. พฤติกรรมของครูมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ กศน.อ�ำเภอ
และมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกผ่านคุณลักษณะของผู้เรียน
(สนับสนุนสมมติฐาน H3.1) และพฤติกรรมของครูมอี ทิ ธิพล
ทางตรงเชิงบวกต่อคุณลักษณะของผู้เรียน (สนับสนุน
สมมติฐาน H3.2) แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมของครู นอกจาก
จะมีส่วนส�ำคัญต่อการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุขแล้ว ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะครูเป็นผู้มีทัศนคติ ความเชื่อ ความคิด และค่านิยม
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการจัดการเรียนการสอน (Creemers, 1994) และพฤติกรรมของครูที่แสดงออกดังกล่าวยังมี
ผลโดยตรงต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการจั ด การเรี ย นรู ้ ข องสถาน
ศึกษา สอดคล้องกับการวิจัยของ วิมลรัตน์ บุญชู (2549)
และสุภัทรา วีระวุฒิ (2554)
		 4. คุณลักษณะของผูเ้ รียนมีอทิ ธิพลทางตรงเชิงบวก
ต่อประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ กศน.อ�ำเภอ
(สนับสนุนสมมติฐาน H4) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้เรียนได้รับ
การถ่ายทอดความรู้จากครูที่มีการจัดการเรียนการสอนดี
จนสามารถน�ำความรู้ไปปฏิบัติอันก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้ มีวจิ ารณญาณในการเรียนรู้ มีทกั ษะในการเรียนรู้
มีความรับผิดชอบน�ำไปสู่ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา
สอดคล้องกับการวิจัยของ วิมลรัตน์ บุญชู (2549) และ
สุภัทรา วีระวุฒิ (2554)

ข้อเสนอแนะ

		1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
			 (1) ควรเร่งพัฒนาบุคลากรระดับต่างๆ ของ
ส�ำนักงาน กศน. โดยจัดท�ำแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร
ให้มีคุณภาพมีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการขับ
เคลื่อนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ กศน.อ�ำเภอ ให้
บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา
			 (2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ควรมีการ
ประเมินผลความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งประเมินผล
เพื่อการพัฒนาและการประเมินผลในภาพรวมเพื่อตัดสิน
ผลการด�ำเนินงานของ กศน.อ�ำเภอ นั้นว่ามีผลส�ำเร็จหรือ
ล้มเหลวมากน้อยเพียงใด
			 (3) ควรเร่ ง พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
โดยสนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชน หน่วยงาน องค์การ
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เห็นความส�ำคัญและเข้าร่วมจัดการเรียนรู้
			 (4) ควรก� ำ หนดแนวทางการพั ฒ นานโยบาย
ในการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารรูปแบบใหม่โดยเน้น
ความส�ำคัญในการพัฒนาผู้น�ำและผู้ปฏิบัติงาน การท�ำงาน
เป็นทีม และแนวคิดในการบริหารให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (Faster Learning Organization)
			 (5) ส่งเสริมสนับสนุนการท�ำวิจัยเชิงปฏิบัติการ
เพือ่ ศึกษาหาองค์ความรูใ้ หม่มาพัฒนางานให้มปี ระสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล
		2. ข้ อ เสนอแนะส� ำ หรั บ การปฏิ บั ติ ก ารภายใน
สถานศึกษา
			 (1) สถานศึกษาควรพิจารณาแสวงหาแนวทาง
การสร้างสมรรถนะขององค์การทั้งด้านบุคลากรและวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และรวมถึงการน�ำเทคโนโลยี
มาใช้ในการจัดส่งเสริม สนับสนุนประสิทธิผลในการจัด
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของ กศน. อ�ำเภอ ให้มีศักยภาพสูงขึ้น
			 (2) สถานศึ ก ษาควรส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารน� ำ
นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงการแสวงหาแหล่ง
เรี ย นรู ้ ที่ ห ลากหลายและมี คุ ณ ภาพมาใช้ ใ นการพั ฒ นา
ส่งเสริมการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวติ ของ กศน.อ�ำเภอ
หากมีข้อจ�ำกัดเรื่องงบประมาณ สถานศึกษา อาจประสาน
ขอรับการสนับสนุนจากประชาชนหรือท้องถิ่นให้มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)
			 (3) ครู ทุ ก คนควรให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การ
ประเมินผลการด�ำเนินงานของตนเอง รวมถึงจัดให้มีการ
สะท้อนผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ไปสู่ผู้เรียนทุกครั้ง
เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงศักยภาพของตนเอง และหาทาง
แก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง กศน.อ�ำเภอ ควรเน้นการฝึก
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีเหตุมีผล
โดยแสวงหาข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจ ซึ่งตรงกับ
หลักการของปรัชญา “คิดเป็น” ของ กศน.
3. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
		 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริหารที่มีอิทธิพล
ต่ อพฤติ กรรมของครูศูน ย์การศึก ษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัยอ�ำเภอ ควรมีลักษณะอย่างไร และ
มี แ นวทางสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพฤติ ก รรมของ
ผู้บริหารกับพฤติกรรมของครูให้สูงขึ้นได้อย่างไร ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ กศน.
อ�ำเภอ
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