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การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพ่ือ 1. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของ

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 2. เพ่ือเปรียบเทียบ

การบริหารจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอ

เมือง จังหวัดรอยเอ็ด ตามความคิดเห็นของครูท่ีมี สถานภาพและประสบการณการทํางาน ตางกัน กลุม

ตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ครู ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอ

เมือง จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 34 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราสวน

ประมาณคา สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และสถิติทดสอบเอฟ (f-test) 

ผลการศึกษาพบวา 1. ครู มีการบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด เม่ือพิจารณาโดยรวม พบวา อยูในระดับ

มาก แตเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ดานการวางแผนจัดการเรียนรู

ตลอดชีวิต รองลงมาคือดานการใหบริการเรียนรู ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานการสรางเครือขาย

การเรียนรู และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคม วัฒนธรรม 

ประเพณี 2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด พบวา ครูมีการบริหารจัดการการเรียนรู

เพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 

จําแนกตามสถานภาพตางกัน และประสบการณการทํางาน ท้ังโดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน ไม

สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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 This research serves the purposes: 1) to study formal and non-formal 

education centers’ managements with creative learning in RoiEt province’s Muang 

district, 2) to compare their managements with creative learning in the preceding 

district with teachers’ statuses and working experiences. Samples were 34 teachers 

working for formal and non-formal education centersin RoiEt province’s Muang 

district. The research instrument was the rating scale questionnaire. Statistics used for 

data analyzes comprised frequencies, percentages, standard deviations and f-tests. 

 Results of the research findings: 1) Teachers’ managements with creative 

learning of formal and non-formal education centers in the above districthave been 

rated at the high scale in the overall aspect. When taking each one into 

consideration, they have been found that i) the highest scale aspect is planning 

learning managements, while the lower ones are providing learning services, holding 

learning activities, creating learning networks, whereby the lowest one is promoting 

and supporting communal, social, cultural and traditional activities. 2. Comparative 

results of their managements with creative learning of formal and non-formal 

education centers in the same district have confirmed that teachers’ statuses and 

working experiences show no differencestheir managements in both the overall 

aspect and a single one. As a result, they are not in conformity with the set 

hypotheses. 
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บทท่ี1 

บทนํา  

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

โลกในยุคโลกาภิวัตนท่ีมีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็วจําเปนท่ีแตละประเทศท่ีจะตองเรียนรูเพ่ือปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน

ตลอดเวลาและเตรียมพรอมท่ีจะเผชิญกับความทาทายจากกระแสโลกโดยปจจัยสําคัญท่ีจะสามารถ

เผชิญกับความทาทายดังกลาวไดคือคุณภาพคนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 จึง

ไดกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศใหตนเปนศูนยกลางการพัฒนา มุงพัฒนาคนให“มองกวางคิดไกลใฝ

ดี” และกําหนดสังคมไทยท่ีพึงประสงคไววาสังคมไทยควรเปนสังคมคุณธรรมสังคมอุดมปญญาและ

สังคมแหงการเรียนรู (กระทรวงศึกษาธิการ,2551, หนา 5) 

การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนามนุษยใหมีความเจริญงอกงามท้ังทางดานสติปญญา

ความรูคุณธรรมความดีงามในจิตใจมีความสามารถท่ีจะทํางานและคิดวิเคราะหไดอยางถูกตองสามารถ

เรียนรูแสวงหาความรูตลอดจนใชความรูอยางสรางสรรคมีสุขภาพรางกายและจิตใจสมบูรณแข็งแรง

ประกอบอาชีพไดมีวิ ถีชีวิตกลมกลืนธรรมชาติสิ่งแวดลอมและสามารถปรับตนไดในสังคมท่ี

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว(สุมน  อมรวิวัฒน,2550, หนา 18)ซ่ึงสอดคลองกับอุดมการณสําคัญของการ

จัดการศึกษาคือการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและทําสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรูการศึกษาท่ี

สรางคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอยางสมดุลระหวางปญญาธรรมคุณธรรมและวัฒนธรรมเปน

การศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคนไทยท้ังปวงมุงสรางพ้ืนฐานท่ีดีในวัยเด็กปลูกฝงความเปนสมาชิกท่ีดีของ

สังคมแตวัยการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและพัฒนาความรูความสามารถเพ่ือการทํางานท่ีมีคุณภาพโดยให

สังคมทุกภาคมีสวนรวมในการจัดการศึกษาไดตรงตามความตองการของผูเรียนและสามารถตรวจสอบ

ไดอยางม่ันใจวาการศึกษาเปนกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคมเปนปจจัยสําคัญในการ

พัฒนาประเทศอยางยั่ งยืนสามารถพ่ึงตนเองไดและสามารถแขง ขันไดในระดับนานาชาติ 

(กระทรวงศึกษาธิการ,2546, หนา 1) 

จากท่ีกลาวมาสถานศึกษาจึงมีบทบาทและมีความสําคัญสูงตอการพัฒนาคุณภาพของคน

เนื่องจากการดําเนินงานในสถานศึกษามีผลกระทบตอการพัฒนาศักยภาพของผู เรียนโดยตรง

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ไดกําหนด

หลักการการจัดการเรียนรูไวในมาตรา 8การจัดการศึกษาใหยึดหลักดังนี้ 1. เปนการศึกษาตลอดชีวิต 
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2. ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 3. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยาง

ตอเนื่องนอกจากนี้แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ถึง พ.ศ. 2559 ไดกําหนดนโยบายเพ่ือ

ดําเนินการปฏิรูปการเรียนรู พัฒนาผูเรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ดังนี้ 1. ผูเรียนเปนคนเกงท่ี

พัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพเปนคนดี และมีความสุข 2. ครูทุกคนมีความรูความสามารถในการจัดการ

เรียนรูท่ีเนนผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด 3. ผูบริหารสถานศึกษาและครูทุกคนไดรับอนุญาตประกอบ

วิชาชีพ4. สถานศึกษาทุกแหงมีการประกันคุณภาพการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ

,2545, หนา 20) เพ่ือใหการจัดการศึกษาเปนไปตามท่ีกลาวมากระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนด

นโยบายเพ่ือปฏิรูปการศึกษาโดยใหโรงเรียนในสังกัดดําเนินการเรงขยายและกระจายโอกาสทาง

การศึกษาใหท่ัวถึงและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของนักเรียนใหใกลเคียงกันสนับสนุนและสงเสริมให

นักเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมตลอดจนภูมิปญญาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ

ชีวิตประจําวันรวมท้ังยังพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลายโดยใหชุมชนทองถ่ิน

เอกชนหนวยงานมีสวนรวมจัดทําและประสานเครือขายการเรียนรูท้ังนี้ไดมีมาตรการเรงพัฒนาครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาโดยใหเขารับการอบรม ศึกษาดูงานและศึกษาตอเพ่ือสรางจิตสํานึกท่ีดีในการ

ปฏิบัติงานรวมท้ังใหมีการปรับปรุงหลักเกณฑการสรรบุคลากร ใหไดผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมยิ่งข้ึน

และกระจายอํานาจไปสูจังหวัดและโรงเรียนเพ่ือเรงดําเนินการปฏิรูปสถานศึกษาใหสามารถจัดการ

เรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพมากยิ่งข้ึนจากนโยบายจึงสงผลใหการจัดการศึกษาตองเรงดําเนินการ

พัฒนางานวิชาการในสถานศึกษาเพ่ือใหสอดคลองกับแนวปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติพุทธศักราช2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 

 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด ไดมีการ

บริหารจัดการและเปดจัดการศึกษาสําหรับประชาชนท่ีพลาดโอกาสทางการศึกษาตั้งแตระดับ

ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปการศึกษา 2557 มีศูนย

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จํานวน 20 แหง ศูนยการศึกษาชุมชน (กศน.ตําบล) 

จํานวน 193 แหง พนักงานราชการ (ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และครู กศน. ตําบล) 

จํานวน 340 คน และครูศูนยการเรียนรูชุมชน จํานวน 10 คน (สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดรอยเอ็ด 2559, ออนไลน) 

 จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รอบ 2 ของศูนย

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดรอยเอ็ดจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

การประเมินคุณภาพการศึกษา สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน ผลการประเมินโดยภาพรวมท้ัง 5 มาตรฐานอยูในระดับดี ถาพิจารณาเปนรายมาตรฐาน

พบวามาตรฐานท่ี1 ปรัชญา วัตถุประสงค กลยุทธและแผนการจัดการศึกษา ผลการประเมินอยูใน

ระดับพอใช ตัวบงชี้ท่ี 2.4 คุณภาพของการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญอยูในระดับ
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พอใช และตัวบงชี้ท่ี 2.9 ผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาตามเกณฑอยูในระดับปรับปรุง มาตรฐานท่ี 3 การ

จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิตผลการประเมินอยูในระดับดี มาตรฐานท่ี 4 การบริหาร

จัดการ ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก มาตรฐานท่ี 5 การประกันคุณภาพภายในผลการประเมินอยู

ในระดับดี และผลจากการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดรอยเอ็ดและจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกและสถานศึกษาในระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน พบปญหาดานการบริหาร ในดานการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนใหสอดคลองกับการบริหารจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษานอกระบบ

และตามอัธยาศัยรวมถึงปญหาในกาจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบตางๆ ซ่ึงยังขาดความเขาใจในการจัด

กิจกรรมการเรียนรูแบบตางๆจึงมีผลทําใหการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู การจัดกระบวนการ

เรียนรูการวัดผลประเมินผลอยางชัดเจนทําใหจัดการศึกษาไมประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมายท่ีตั้งไว 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาวผูศึกษาในฐานะเปนครูผูรับผิดชอบการสอนจึงมีความ

สนใจและตองการศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ดโดยใชกรอบ5ดานตามแนวคิดของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545 , หนา 33) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสรรค

ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และใชเปนแนวทางในการสงเสริมการ

บริหารจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พรอม

ท้ังนํามาเปนขอมูลสารสนเทศ ในการพัฒนาคุณภาพของของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ดตอไป 

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.2.1 เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 

 1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด จําแนกตามสถานภาพและประสบการณการ

ทํางาน ตางกัน 

  

1.3 สมมติฐานของการวิจัย 

1.3.1ครูท่ีมีสถานภาพตางกัน จัดการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ดแตกตางกัน 
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 1.3.2ครูท่ีมีประสบการณทํางานตางกันจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ดแตกตางกัน 

   

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาการบริหารจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ดโดยมีกรอบการศึกษาคนควาดังนี้ 

1.4.1 ขอบเขตดานประชากร 

   ไดแก ครู ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัด

รอยเอ็ด จํานวน 34 คน  

1.4.2 ขอบเขตดานเนื้อหา 

   ไดแก การบริหารจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด5ดานไดแก 

1. ดานการวางแผนจัดการเรียนรูตลอดชีวิต 

2. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

3. ดานการใหบริการเรียนรู 

4. ดานการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคม วัฒนธรรม ประเพณี 

5. ดานการสรางเครือขายการเรียนรู 

1.4.3 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

ไดแก ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมืองรอยเอ็ด 

จังหวัดรอยเอ็ด 

1.4.4 ขอบเขตดานระยะเวลาภายในระยะเวลา 1 ปการศึกษา คือ ปการศึกษา 2559 

 

1.5ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.5.1 สามารถนําผลการวิจัยและขอมูลท่ีไดไปใชเปนแนวทางในการวางแผนในการ

พัฒนาการบริหารจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 
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1.6 คํานิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้มีศัพทท่ีมีความหมายเฉพาะการวิจัยท่ีผูวิจัยตองการท่ีจะนิยามเพ่ือใหเปนท่ี

เขาใจตรงกันดังนี้ 

การบริหารจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสรรค หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผูบริหาร

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีแสดงถึงการประกอบดวย 5ดานดังนี้ 

ดานการวางแผนจัดการเรียนรูตลอดชีวิต หมายถึง การวางแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือให

นักศึกษาเปนบุคคลผูมีคุณภาพการศึกษา ประกอบดวยการสํารวจความตองการ การเก็บรวบรวม

ขอมูลชุมชน การวางแผนกิจกรรมและโครงการ การประชาสัมพันธการเรียนการสอน การปฐมนิเทศ 

การวิเคราะหหลักสูตรและการจัดการหลักสูตรทองถ่ินเพ่ือรวมวางแผนการจัดการเรียนรูการจัด

กระบวนการเรียนรูใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกิดทักษะเจตคติและคานิยม ตามท่ีกําหนดไว 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู หมายถึง การกําหนดและออกแบบกิจกรรมไวใหผูเรียน

ปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูตามเปาหมายท่ีวางไว สามารถสรางเครือขาย

การเรียนรูกับองคกรชุมชนอ่ืน อยางกวางขวาง มีการประเมินความตองการของผูเรียน การวิเคราะห 

ดานการใหบริการเรียนรู หมายถึง การดําเนินงานทุกภารกิจเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีศูนย

การเรียนรูชุมชนไดกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวยการสํารวจความตองการของ

ประชาชน และการเก็บรวบรวมหลักฐานความตองการการจัดกิจกรรมการศึกษาประชาสัมพันธการ

เรียนรู การจัดทําขอมูลและจัดเก็บอยางเปนระบบพรอมท่ีจะใหบริการจัดทําแผนงานและโครงการ 

เพ่ือเสนอเขาแผนพัฒนาตําบลและศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน การประสานงานกับบุคคลและ

หนวยงานตางๆท้ังภาครัฐและเอกชนเพ่ือเปนเครือขายการเรียนรูงาน 

ดานการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคม วัฒนธรรม ประเพณี หมายถึง 

กระบวนการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบประกอบดวยการประชาสัมพันธให

ประชาชนทราบนักศึกษาองคกรทองถ่ินและหนวยงานเครือขายทราบถึงนโยบายการเขามามีสวนรวม

ในการบริหารศูนยการเรียน การแนะแนวชวยเหลือบุคคลใหเขาใจตนเอง สามารถตัดสินใจศึกษาตอ

การเลือกประกอบอาชีพหรือรูจักปรับตัวท่ีอยูในสังคมรูจักดําเนินชีวิตใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม 

การกระจายและการหมุนเวียนระบบ สื่อการศึกษาการผลิต จัดชื้อจัดหาสื่อการปฏิบัติงานธุรการ 

จัดทําบัญชี ทําบันทึก ประสานความรวมมือ การรับสมัครนักศึกษา ทําทะเบียน การจัดบริการสื่อ 

วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑการศึกษา การนิเทศติดตามผลและรายงานผล สะทอนผลงานใหเห็น

ความกาวหนา อุปสรรค ปญหารวมท้ังผลสําเร็จของการดําเนินงาน 
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ดานการสรางเครือขายการเรียนรู หมายถึง การจัดระบบและพัฒนาใหแหลงความรู ซ่ึง 

หมายถึง องคกร สถานประกอบการบุคคล ศูนยขาวสารขอมูล สถานท่ี ภูมิปญญาทองถ่ิน ใหสามารถ

ถายโยงเกิดกระบวนการเรียนรูและเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดรอยเอ็ด หมายถึง สํานักงาน

สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดรอยเอ็ดมีหนาท่ีจัดบริการการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทุกรูปแบบแกประชาชนกลุมเปาหมายในจังหวัดรอยเอ็ด ไดแก 

การศึกษาพ้ืนฐาน การศึกษาตอเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ผูบริหาร หมายถึง ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอ

เมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 

ครู หมายถึง พนักงานราชการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีดํารงตําแหนงครู กศน.ตําบล มีหนาท่ีจัดกิจกรรมและอํานวยความ

สะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกนักศึกษาโดยจัดกระบวนการเรียนรูใหบรรลุวัตถุประสงค

ของหลักสูตรและสอดคลองกับความตองการ  

ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง สถานภาพขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถามสําหรับสาร

นิพนธฉบับนี้ ประกอบดวย  

1) สถานภาพ หมายถึง เพศของผูตอบแบบสอบถามสําหรับ สารนิพนธฉบับนี้ แบง

ออกเปนสองเพศ คือ (1) ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน(2) ครู กศน.ตําบลและ (3) ครูประจํา

ศูนยการเรียนรูชุมชน  

  2) ประสบการณทํางาน หมายถึง อายุงานของผูตอบแบบสอบถามสําหรับสาร

นิพนธฉบับนี้ แบงออกเปนสามระดับ คือ (1)ต่ํากวา 5 ป (2)5-10 ป(3) ตั้งแต 10 ปข้ึนไป 

   



 

บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด” นี้เปนการวิจัยปริมาณ (Quantitative 

Research) ผูวิจัยไดรวบรวมเอาแนวความคิด ทฤษฎี ตลอดจนเอกสารการวิจัยท่ีเก่ียวของมาเปน

แนวทางในการศึกษาวิจัยดังนี้ 

 2.1 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ 

 2.2 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 2.3 สภาพพ้ืนท่ีทําการวิจัย 

 2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.5 สรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2548, หนา 5) ในการศึกษาความหมายของการบริหารและการ

บริหารจัดการ ควรทําความเขาใจแนวคิดเก่ียวกับการบริหารเปนเบื้องตนกอน กลาวคือ สืบเนื่องจาก

มนุษยเปนสัตวสังคม ซ่ึงหมายถึงมนุษยโดยธรรมชาติยอมอยูรวมกันเปนกลุม ไมอยูอยางโดยเดี่ยวแต

อาจมีขอยกเวนนอยมากท่ีมนุษยอยูโดดเดี่ยวตามลําพัง เชนฤษี การอยูรวมกันเปนกลุมของมนุษยอาจ

มีไดหลายลักษณะและเรียกตางกัน เปนตนวาครอบครัว (family) เผาพันธุ (tribe) ชุมชน 

(community) สังคม (society) และประเทศ (country) เม่ือมนุษยอยูรวมกันเปนกลุมยอมเปน

ธรรมชาติอีกท่ีในแตละกลุมจะตองมี “ผูนํากลุม” รวมท้ังมี “แนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแลกัน

ภายในกลุม” เพ่ือใหเกิดความสุขและความสงบเรียบรอย สภาพเชนนี้ไดมีวิวัฒนาการตลอดมาโดย

ผูนํากลุมขนาดใหญ เชน ในระดับประเทศของภาครัฐ ในปจจุบันอาจเรียกวา “ผูบริหาร” ขณะท่ีการ

ควบคุมดูแลกันภายในกลุมนั้นเรียกวาการบริหาร (administration) หรือการบริหารราชการ (public 

administration)ดวยเหตุผลเชนนี้มนุษยจึงไมอาจหลีกเลี่ยงจากการบริหารหรือการบริหารราชการได

งาย และทําใหกลาวไดอยางม่ันใจวา"ท่ีใดมีประเทศ ท่ีนั่นยอมมีการบริหาร"คําวาการบริหาร 

(administration) มีรากศัพทมาจากภาษาลาติน“administatrae”หมายถึง ชวยเหลือ (assist) หรือ

อํานวยการ (direct) การบริหารมีความสัมพันธหรือมีความหมายใกลเคียงกับคําวา “minister” ซ่ึง

หมายถึงการรับใชหรือผูรับใช หรือผูรับใชรัฐ คือ รัฐมนตรีสําหรับความหมายดั้งเดิมของคําวา 
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administer หมายถึง การติดตามดูแลสิ่งตาง ๆสวนคําวา การจัดการ (management) นิยมใชใน

ภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซ่ึงมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งเพ่ือมุงแสวงหากําไร (profits) หรือกําไรสูงสุด 

(maximum profits) สําหรับผลประโยชนท่ีจะตกแกสาธารณะถือเปนวัตถุประสงครองหรือเปนผล

พลอยได (by product) เม่ือเปนเชนนี้จึงแตกตางจากวัตถุประสงคในการจัดตั้งหนวยงานภาครัฐท่ี

จัดตั้งข้ึนเพ่ือใหบริการสาธารณะท้ังหลาย (publicservices)แกประชาชน การบริหารภาครัฐทุกวันนี้

หรืออาจเรียกวาการบริหารจัดการ (management administration)เก่ียวของกับภาคธุรกิจมากข้ึน 

เชนการนําแนวคิดผูบริหารสูงสุด (Chief Executive Officer) หรือ ซีอีโอ (CEO) มาปรับใชในวง

ราชการการบริหารราชการดวยความรวดเร็ว การลดพิธีการท่ีไมจําเปนการลดข้ันตอนการปฏิบัติ

ราชการ และการจูงใจดวยการใหรางวัลตอบแทน เปนตนนอกเหนือจากการท่ีภาครัฐไดเปดโอกาสให

ภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจเขามารับสัมปทานจากภาครัฐเชน ใหสัมปทานโทรศัพทมือถือ การขนสง 

เหลา บุหรี่ อยางไรก็ดีภาคธุรกิจก็ไดทําประโยชนใหแกสาธารณะหรือประชาชนไดเชนกัน เชนจัด

โครงการคืนกําไรใหสังคมดวยการลดราคาสินคา ขายสินคาราคาถูกหรือการบริจาคเงินชวยเหลือ

สังคม เปนตนการบริหาร บางครั้งเรียกวา การบริหารจัดการหมายถึงการดําเนินงาน หรือการ

ปฏิบัติงานใดๆของหนวยงานของรัฐและ/หรือเจาหนาท่ีของรัฐ(ถาเปนหนวยงานภาคเอกชน หมายถึง

ของหนวยงานและ/หรือบุคคล)ท่ีเก่ียวของกับคนสิ่งของและหนวยงานโดยครอบคลุมเรื่องตางๆ เชน 

   1) การบริหารนโยบาย (Policy)  

  2) การบริหารอํานาจหนาท่ี (Authority)  

  3) การบริหารคุณธรรม (Morality)  

  4) การบริหารท่ีเก่ียวของกับสังคม (Society)  

  5) การวางแผน (Planning)  

  6) การจัดองคการ (Organizing)  

  7) การบริหารทรัพยากรมนุษย (Staffing)  

  8) การอํานวยการ (Directing) 

  9) การประสานงาน (Coordinating)  

  10) การรายงาน (Reporting)  

  11) การงประมาณ (Budgeting)  

เชนนี้เปนการนํา “กระบวนการบริหาร” หรือ “ปจจัยท่ีมีสวนสําคัญตอการบริหาร” ท่ี

เรียกวา แพ็มส-โพสคอรบ (PAMS-POSDCORB) แตละตัวมาเปนแนวทางในการใหความหมายพรอม

กันนี้ อาจใหความหมายไดอีกวา การบริหารหมายถึง การดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานใด ๆของ

หนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาท่ีของรัฐ ท่ีเก่ียวของกับ คน สิ่งของและหนวยงาน โดยครอบคลุม

เรื่องตาง ๆ ไดแก 
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  1) การบริหารคน (Man)  

  2) การบริหารเงิน (Money)  

  3) การบริหารวัสดุอุปกรณ (Material)  

  4) การบริหารงานท่ัวไป (Management) 

  5) การบริหารการใหบริการประชาชน (Market)  

  6) การบริหารคุณธรรม (Morality)  

  7) การบริหารขอมูลขาวสาร (Message)  

  8) การบริหารเวลา (Minute) และ  

  9) การบริหารการวัดผล (Measurement) 

เชนนี้ เปนการนํา “ปจจัยท่ีมีสวนสําคัญตอการบริหาร” ท่ีเรียกวา 9M แตละตัวมาเปน

แนวทางในการใหความหมายการใหความหมายท้ัง 2ตัวอยางท่ีผานมานี้เปนการนําหลักวิชาการดาน

การบริหาร คือ “กระบวนการบริหาร” และ “ปจจัยท่ีมีสวนสําคัญตอการบริหาร” มาใชเปนแนวทาง

หรือกรอบแนวคิดในการใหความหมายซ่ึงนาจะมีสวนทําใหการใหความหมายคําวาการบริหารเชนนี้

ครอบคลุมเนื้อหาสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับการบริหารชัดเจน เขาใจไดงาย เปนวิชาการ และมีกรอบ

แนวคิดดวย นอกจาก 2ตัวอยางนี้แลวยังอาจนําปจจัยอ่ืนมาใชเปนแนวทางในการใหความหมายไดอีก 

เปนตนวา 3M ซ่ึงประกอบดวย 

1) การบริหารคน (Man)  

2) การบริหารเงิน (Money)  

3) การบริหารงานท่ัวไป (Management)  

ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541, หนา 251) ไดใหความหมายของ การบริหาร (Administration) 

หมายถึง “การบริหารงานใดๆ ขององคการท่ีไมตองการกําไร โดยผูบริหารจะตองพยายามทุกวิถีทางท่ี

จะทําใหเปาหมายขององคการท่ีวางเอาไวบรรลุผลสําเร็จโดยมิไดคํานึงถึงผลตอบแทนท่ีตนจะไดรับ 

คําวา Administration จึงมักใชในองคการของรัฐบาล หรือหนวยงานสาธารณะท่ีไมหวังผลกําไร” 

วิทยา ดานธํารงกูล (2546, หนา 46) กลาววา การบริหาร (Management) ท่ีบางคน

เรียกวา “การจัดการ” หรือบางครั้งอาจเรียกวา “การบริหารจัดการ” หมายถึง กระบวนการของการ

วางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การนําการบังคับบัญชาและการควบคุม 

(Controlling) ควบคุมทรัพยากรตางๆ ขององคการเพ่ือเปาหมายท่ีกําหนดไว ดังมีองคประกอบดังนี้ 

 1) วัตถุประสงคท่ีแนนอน (Objectives) กลาวคือ จะตองรูวาจะดําเนินการไปทําไมเพ่ือ

อะไร และตองการอะไรจากการดําเนินการ เชน ตองมีวัตถุประสงคในการใหบริการ หรือในการผลิตตองรู

วาจะผลิตเพ่ือใคร ตองการผลตอบแทนเชนใด ถาหากไมมีเปาหมายหรือวัตถุประสงคแลว ก็ไมมีประโยชน

ท่ีจะบริหาร การดําเนินการตางๆ จะไมมีผลสําเร็จเพราะไมมีเปาหมายกําหนดไวแนนอน 
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 2) ทรัพยากรในการบริหาร (Resources) ทรัพยากรในการบริหาร ไดแก วัตถุและ

เครื่องใชเพ่ือประกอบการดําเนินงานรวมไปถึงความสามารถในการจัดการ ทรัพยากรในการบริหาร

สามารถแบงแยกไดเปน 4 ประเภท หรือเรียกยอๆ วา 4 M’s คือ 

2.1 มนุษย (Man) 

2.2 เงิน (Money) 

2.3 วัสดุเครื่องใช (Material) 

2.4 ความสามารถในการจัดการ (Management) 

 3) มีการประสานงานระหวางกัน หรือเรียกไดวามีปฏิกิริยาระหวางกัน กลาวคือ 

เปาหมายและวัตถุประสงครวมท้ังทรัพยากรในการบริหารท้ัง 4 ประเภทดังกลาว จะตองมี

ความสัมพันธซ่ึงกันและกันเกิดปฏิกิริยาระหวางกัน หรือกลาวไดวาจะตองมีระบบของการทํางาน

รวมกันและจะตองมีการทํางานรวมกันท่ีเกิดข้ึนจริงๆ ดวย การนําเอาปจจัยท้ังหลายเบื้องตนมาไว

รวมกันแลวไมเกิดปฏิกิริยาระหวางกัน ไมเกิดความสัมพันธระหวางกันการบริหารก็จะไมเกิดข้ึน  

จากความหมายของการบริหารขางตน สรุปไดวา การบริหารหมายถึง กระบวนการทํางาน

โดยใชทรัพยากรทางการบริหารตางๆ ซ่ึงมีบุคคลเปนทรัพยากรหลักและบุคคลเหลานี้จะเปนผูใช

ทรัพยากรอ่ืน เชน เงินทุน เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ ขอมูลสารสนเทศ เปนตน ท้ังนี้ เพ่ือให

สามารถดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายได 

2.1.1 องคประกอบของการบริหาร 

 สมยศ นาวีการ (2546, หนา 11) กลาววา กระบวนการทํางานรวมกับบุคคลอ่ืนและใช

บุคคลอ่ืนเพ่ือความสําเร็จของเปาหมายขององคการ จะตองมีองคประกอบของการบริหารซ่ึง

ประกอบดวย 

 1) การวางแผนและควบคุม 

 2) การจัดองคการ 

 3) การจัดหาบุคคลและฝกอบรม 

 4) การจัดการความขัดแยง  

ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2537, หนา 8) กลาวถึงการบริหารงานท่ัวๆ ไปหรือการบริหารราชการซ่ึง

นิยมใชคําวา “Administration” สถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักปลัดกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงรวมมือกับ

กองวิชาการและแผนงานกรมการปกครอง สรุปวา การบริหารงานประกอบดวยสวนสําคัญๆ 5 ประการ 

คือ 

 1) การวางแผน (Planning) 

 2) การจัดองคการ (Organization) 

 3) การอํานวยการ (Directing) 
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 4) การประสานงาน (Coordination) 

 5) การควบคุมงาน (Controlling) 

นอกจากนั้นยังไดพิจารณาตอไปถึงหลักการบริหารงานอีกวา ควรประกอบดวยหลักเกณฑ

ตางๆ 14 ประการ คือ 

 1) หลักการแบงงาน (Division of Work) ซ่ึงสอดคลองกับหลักการจัดการแบบ

วิทยาศาสตร (Scientific Management) 

 2) การกําหนดหนาท่ี (Authority) และความรับผิดชอบ (Responsibility) ควรจะได

สัดสวนกัน 

 3) เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unit of Command) คือ ภายในโครงสรางของ

องคการหนึ่งๆ จะประกอบดวยหนวยงานผูปฏิบัติและผูใตบังคับบัญชาจํานวนมากมายตามหลัก

เอกภาพในการบังคับบัญชาคนเดียวเพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาและขอขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึนไดในการปฏิบัติ

ตามคําสั่ง 

 4) เอกภาพในการอํานวยการ (Unit of Direction) หมายถึง เอกภาพของทิศทางในการ

ปฏิบัติงานท่ีมีวัตถุประสงคในการทํางานรวมกันมีผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียว มีแผนปฏิบัติงานท่ี

สอดคลองกัน 

 5) หลักการรวมอํานาจไวท่ีสวนกลาง(CentralizationofAuthority) เพ่ือใหสอดคลอง

กับหลักเอกภาพใสการบังคับบัญชา และเอกภาพในอํานวยการ 

 6) หลักการบังคับบัญชาท่ีตอเนื่องกันเปนลูกโซ (Scalar Chain) คือ อํานาจในการ

บังคับบัญชาจะลดหลั่นลงมาเปนลําดับตามสายงานบังคับบัญชาจากระดับสูงลงสูระดับลาง 

 7) องคการจะตองมีวินัย (Discipline) เพ่ือเปนขอบังคับในการปกครอง และในการ

ควบคุมพฤตจิกรรมของคนในองคการ 

 8) องคการจะตองมีระบบ (Order) เปนหลักในการปฏิบัติงาน 

 9) ผูปฏิบัติงานจะตองคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 

 10) ผลประโยชนตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนควรไดสัดสวนกับการทําใหเกิดความ

พอใจท้ังสองฝาย คือ องคการและผูปฏิบัติงาน 

 11) องคการจะตองมีความยุติธรรมและความเสมอภาค 

 12) องคการจะตองสรางความม่ันคงในชีวิตการทํางาน (Sincerity of Tenure) ใหกับ

ผูปฏิบัติงาน 

 13) องคการจะตองสนับสนุนความคิดริเริ่มของบุคคล 

 14) ผูปฏิบัติงานควรปฏิบัติงานรวมกันในลักษณะเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน คือ มีความ

จงรักภักดี มีความจริงใจและสุจริตใจตอกันและกัน เพ่ือประโยชนขององคการโดยสวนรวม 
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 เฮนรี่ ฟาโยล (Henri Fayol, 2011,P 215, อางถึงใน เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง, 2543, หนา 

52) ไดอธิบายถึงกระบวนการบริหารจัดการงานวาประกอบดวยหนาท่ี (Functions) ทางการจัดการ 

5 ประการ คือ 

 1) การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหนาท่ีของผูบริหารท่ีจะตองทําการคาดการณ

ลวงหนาถึงเหตุการณตางๆ ท่ีจะมีผลกระทบตอธุรกิจ และกําหนดข้ึนเปนแผนการปฏิบัติงานหรือวิถีทาง

ท่ีจะปฏิบัติเอาไว เพ่ือสําหรับเปนแนวทางของการทํางานในอนาคต 

 2) การจัดองคการ (Organizing) หมายถึง ภาระหนาท่ีท่ีผูบริหารจําตองจัดใหมีโครงสราง

ของงานตางๆ และอํานาจหนาท่ี ท้ังนี้เพ่ือใหเครื่องจักร สิ่งของและตัวคน อยูในสวนประกอบท่ีเหมาะสม

ในอันท่ีจะชวยใหงานขององคการบรรลุผลสําเร็จได 

 3) การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึง หนาท่ีในการสั่งงานตางๆ ของ

ผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงกระทําใหสําเร็จผลดวยดี โดยท่ีผูบริหารจะตองกระทําตนเปนตัวอยางท่ีดี จะตอง

เขาใจคนงานของตน 

 4) การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหนาท่ีท่ีจะตองเชื่อมโยงงานของทุก

คนใหเขากันไดและกํากับใหไปสูจุดมุงหมายเดียวกัน 

 5) การควบคุม(Controlling) หมายถึงภาระหนาท่ีในการท่ีจะตองกํากับใหผลการ

ปฏิบัติงานเปนไปตามวัตถุประสงคหรือมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

สรุป จากลักษณะขององคประกอบของการบริหารในเบื้องตน ผูวิจัยนํามาสรุปตอการศึกษา

สภาพปญหาในการบริหารงานของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง

รอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ไดดังนี้ คือ ในการบริหารงานจะตองตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมท้ัง

ทรัพยากรในการบริหาร มีความสัมพันธซ่ึงกันและกันเกิดปฏิกิริยาระหวางกัน หรือกลาวไดวาจะตองมี

ระบบของการทํางานรวมกันและจะตองมีการทํางานรวมกันท่ีเกิดข้ึนจริงๆ ดวย 

 2.1.2 ความสําคัญของการบริหาร 

 พิทยา บวรวัฒนา (2545, หนา 20) เห็นวาการจัดองคการแบบระบบราชการประกอบไป

ดวยหลักการบริหารท่ีสําคัญ 7 ประการ คือ 

 1) หลักลําดับข้ัน (Hierarchy) ระบบราชการจัดหมวดหมูตําแหนงตางๆ เปนลําดับชั้น

ขาราชการในลําดับชั้นท่ีสูงทําหนาท่ีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการท่ีอยูในลําดับชั้นท่ีต่ํารองลงมา การ

จัดลําดับชั้นในระบบราชการเปนไปเพ่ือเปนหลักประกันวาเบื้องบนจะสามารถควบคุมเบื้องลางได

อยางใกลชิด 

 2) อํานาจของสมาชิกองคการมีท่ีมาจากอํานาจตามตําแหนงราชการ อํานาจของแตละ

ตําแหนงจะมีบทบัญญัติเปนลายลักษณอักษรกําหนดของขายของอํานาจ และหนาท่ีของแตละ

ตําแหนงอยางละเอียด 
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 3) การทํางานในองคการแบบระบบราชการถูกกําหนดโดยกรอบของระเบียบแบบแผนท่ี

เปนทางการและเปนลายลักษณอักษรของหนวยงานราชการทุกคนทํางานไปตามระเบียบ 

 4) ขาราชการตองวางตัวเปนกลาง ขาราชการตองปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ

โดยไมเห็นแกประโยชนสวนตัวและประเพณีวัฒนธรรมของสังคม 

 5) การรับราชการถือวาเปนอาชีพท่ีมีความม่ันคง บุคคลท่ีจะมาเปนขาราชการตองมี

ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญพิเศษและตองทุมเทชีวิตจิตใจใหกับงานราชการตลอดจนมีความ

จงรักภักดีตอองคการ เพ่ือเปนการตอบแทนระบบราชการจะใหรางวัลแกขาราชการในรูปของ

เงินเดือนสวัสดิการบํานาญและโอกาสความกาวหนาในงานตอไปในอนาคต 

 6) ระบบราชการมีลักษณะท่ีคงทนถาวรอยูยงคงกระพันและแข็งแกรง เพราะโดย

โครงสรางแลว ระบบราชการมีลําดับชั้นท่ีม่ันคงกําหนดอํานาจของแตละตําแหนงในแตละข้ันไวแนชัด

ไมมีใครมาทําลายได ประชาชนตองพ่ึงพาบริการสาธารณะจากระบบราชการ ตัวขาราชการเองทํา

อะไรไมไดเพราะถูกผูกมัดโดยกรอบของระเบียบราชการ ผูนําทางการเมืองตองอาศัยความรู

ความสามารถของระบบราชการและไมมีความสามารถเปลี่ยนแปลงเปาหมายของระบบราชการได 

เพราะระบบราชการมีลักษณะเปนทางการเหมือนเครื่องจักรกล 

 7) ระบบราชการมีแนวโนมท่ีจะปกปดความรูในความสลับซับซอนของกลไกระบบ

ราชการไมใหคนภายนอกไดทราบ เพ่ือเปนการเสริมสรางอํานาจของตัวระบบราชการเอง 

 สถาบันดํารงราชานุภาพ (2539, หนา 5) ไดเสนอกระบวนการบริหาร 7 ข้ันตอนหรือท่ี

เรียกวา POSDCORB ซ่ึงเปนข้ันตอนพ้ืนฐานของการศึกษาการบริหาร 

 P : Planning การวางแผน หมายถึง การเตรียมการไวลวงหนากอนการลงมือปฏิบัติจริง 

 O : Organizing การจัดองคการ หมายถึง การวางโครงสรางการทํางานภายในองคการ

เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไว 

 S : Staffing การจัดบุคคลเขาทํางาน หมายถึง การจัดบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับ

ตําแหนงหนาท่ีใหรับผิดชอบงานในตําแหนง เชน ภารกิจท่ีเก่ียวกับบุคลากรท้ังหมดในเรื่องเก่ียวกับ

การสรรหา การฝกอบรม ตลอดจนการสรางสภาพแวดลอมการทํางานท่ีดี 

 D : Directing การอํานวยการ หมายถึง กิจกรรมท่ีเปนภารหนาท่ีของผูบริหารท่ีจะตอง

ทํา การตัดสินใจ สั่งการ ออกคําสั่ง และควบคุมการทํางาน 

 CO : Coordinating การประสานงาน หมายถึง ภาระหนาท่ีในการเชื่อมโยงสวนตางๆ ของ

งานเขาดวยกัน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว พยายามสรางระบบการติดตอสื่อสารการสรางกลุมงาน 

 R:Reporting การรายงานผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การรายงานถึงสภาพการ

ปฏิบัติงานใหผูบังคับบัญชาทราบ เปนการแสดงถึงขอเท็จจริง ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน

ตลอดจนการชี้แจง หรือประชาสัมพันธผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
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 B:Budgeting การงบประมาณ หมายถึงการศึกษาถึงการใชจายเงินในการบริหารงาน 

ซ่ึงมีข้ันตอนตั้งแตการจัดเตรียม การอนุมัติ และการบริหารงบประมาณ ตลอดถึงการวางแผนการคลัง 

การทําบัญชีและการควบคุม เพ่ือใหมีการใชจายเงินตรงตามเปาหมายของการบริหารท่ีกําหนดไว  

 จากความหมายขางตนผูวิจัยนํามาสรุปถึงการศึกษาการบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือ

สรางสรรคของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด ได

วา การบริหาร หมายถึง การใชศิลปะ กลยุทธ และภาวะผูนําทําใหสมาชิกขององคกรเขามามีสวนรวม

ในการทํากิจกรรมหนาท่ี ทําใหงานขององคกรประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตั้งไว

อยางมีประสิทธิภาพ  

 2.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2539, หนา 24) ไดนิยามคําวา Management (การ

จัดการ) ไวใน Dictionary of Management วา “การจัดการ คือ กระบวนการ กิจกรรมหรือการศึกษา

เก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีในอันท่ีจะเชื่อเชื่อม่ันไดวา กิจกรรมตางๆ ดําเนินไปในแนวทางท่ีจะบรรลุผล

สําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวโดยเฉพาะอยางยิ่งหนาท่ีในอันท่ีจะสรางและรักษาไวซ่ึงสภาวะท่ีจะ

เอ้ืออํานวยตอการบรรลุวัตถุประสงคดวยความพยายามรวมของกลุมบุคคล” 

 “การจัดการ คือ การประสมประสานทรัพยากรตางๆ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปเพ่ือ

บรรลุสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว อยางมีประสิทธิภาพ” อยางไรก็มีในปจจุบันอาจมีการให

ความหมายไววา หมายถึง “การจัดการเปนเรื่องเก่ียวกับการวางตําแหนงทางการแขงขันขององคการ

เพ่ือดําเนินงานในรูปของวิสัยทัศน ภารกิจ นโยบาย เปาหมาย และกลยุทธท่ีชัดเจนและใชเปน

แนวทางสําหรับกํากับใชทรัพยากรในแผนงานตางๆ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือนําองคการไปสูการมีความ

ไดเปรียบทางการแขงขัน มีการเจริญเติบโตท่ียั่งยืนในระยะยาว” 

 จะเห็นไดวาคํานิยามนี้ครอบคลุมสาระสําคัญซ่ึงเปนประเด็นหลักของการบริหาร 4 ประการ 

คือ วัตถุประสงค ประสิทธิผล ทรัพยากร และการประสมประสาน 

 1) วัตถุประสงค (Objective) เหตุผลเบื้องตนในการดําเนินงานขององคการทุก

องคการคือความคงอยู หรืออยูรอดขององคการ ดังนั้นองคการตางๆ ยอมตองมีเปาหมายในการ

ดําเนินการซ่ึงหมายถึง วัตถุประสงคท่ีผูบริหารตองดําเนินการใหประสบผลสําเร็จนั่นเอง 

 2) ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ความสามารถขององคการในอันท่ีจะ

บริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงคไดเปนอยางดีในชวยเวลาท่ีกําหนดประสิทธิผลเนนการบริหารระยะ

ยาวและตอเนื่อง เชน ประสิทธิผลเบื้องตนขององคการทุกองคการ คือ ความสามารถในการ

เปลี่ยนแปลงปรับปรุง ดําเนินงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคและยังคงปฏิบัติหนาท่ีอยูไดตอไป 

 3) ทรัพยากร (Resource) หมายถึง ทรัพยากรท่ีผูบริหารเก่ียวของดวยโดยตรง ซ่ึงแต

เดิมนั้น โดยท่ัวกันไปถือกันวาทรัพยากรดังกลาว ประกอบดวย คน เงิน วัสดุ และการจัดการ หรือท่ี
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เรียกโดยยอวา 4 M’s (Man Money Material and Management) แตโดยท่ีสภาพแวดลอมและ

สังคมในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไป องคการตางๆ จําเปนตองคํานึงถึงตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบตอ

องคการดวยนักวิชาการหลายๆ ทานตางมีความเห็นในเรื่องของทรัพยากรแตกตางกันออกไป ซ่ึงอาจ

สรุปไดเปนทรัพยากรในดานตางๆ ดังนี้ ทรัพยากรมนุษย (Human resource) ทรัพยากรการเงิน 

(Money) ทรัพยากรวัสดุอุปกรณ (Material) ทรัพยากรเทคนิคและวิธีการจัดการ (Management or 

Method) และในปจจุบันมุงสูทรัพยากรดานตลาด (Market) ทรัพยากรเวลา (Time) ทรัพยากร

เทคโนโลยี (Technology) และทรัพยากรเครือขาย (Network) 

 4) การประสมประสาน (Integration and Coordination)คือ การสรางความสมดุล และ

สอดคลองตอเนื่องกันระหวางทรัพยากรตางๆ เพ่ือความสําเร็จขององคการ องคการใดมีวัตถุประสงคจะสราง

ความเจริญเติบโตมากนอยเพียงใด ยอมตองจัดการใหทรัพยากรตางๆ ใหมีอัตราสวนท่ีจะสามารถทําใหไดมา

ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว การประสมประสานจึงหมายถึง การทําใหกิจกรรมตางๆ สอดคลองตอเนื่องกัน 

เชน ในหนวยงานตางๆ ขององคการตองมีการจางคนเขาทํางานและมีการลําดับความสําคัญของหนวยงาน

และความตองการจากภายนอกองคการ ตองมีการประสานพลังบุคคลท่ีอยูในองคการใหเขากับงาน ซ่ึงบุคคล

เหลานั้นตางก็มีคานิยมและมีความเปนตัวของตัวเองท้ังสิ้น 

ประทาน  คงฤทธิศึกษากร (2524, หนา 40) ใหความหมายวาการบริหารคือการทํางานให

บรรลุวัตถุประสงคขององคกรโดยมีหลักการดังนี้ 

1. ตองมีองคกร (Organization) และองคกรนั้นตองมีการกําหนดวัตถุประสงค 

(Objective) อันแนชัด 

2. ตองมีคนทํางานคนซ่ึงทํางานนี้จะตองมีการทํางานรวมกับคนเปนสวนใหญในการ

บริหารหรือการทํางาน 

3. ตองมีทรัพยากรในการบริหารซ่ึงนอกจากคน (Man) แลวจะตองมีทรัพยากรอ่ืนๆท่ี

สําคัญไดแกเงิน (Money) วัสดุ (Material) ในการทํางาน 

4. ตองมีการจัดการในการบริหารหรือการทํางานเพ่ือใหการทํางานเปนไปโดยราบรื่น

และวัตถุประสงค 

สมพงษ เกษมสิน (2526, หนา 6-7) มีความเห็นวา “การบริหารคือการใชศาสตรและศิลป

การนําเอาทรัพยากรการบริหาร (Administrative Resource) มาประกอบกันตามกระบวนการการ

บริหาร (Process of Administration) ใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ” และ

เห็นวาการบริหารมีลักษณะเดนเปนสากลอยูหลายประการคือ 

1. การบริหารยอมมีวัตถุประสงค 

2. การบริหารอาศัยปจจัยบุคคลเปนองคประกอบท่ีสําคัญ 

3. การบริหารตองใชทรัพยากรการบริหารเปนองคประกอบพ้ืนฐาน 
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4. การบริหารมีลักษณะการดําเนินการเปนกระบวนการ 

5. การบริหารเปนการดําเนินการรวมกันของกลุมบุคคล 

6. การบริหารอาศัยความรวมมือรวมใจของบุคคลฉะนั้นจึงตองอาศัยความรวมใจ 

(Collective Mind) เพ่ือใหเกิดการรวมมือของกลุม (Group Cooperation) อันจะนําไปสูพลังรวม

กลุม (Group Effort) ในอันท่ีจะทําใหภารกิจบรรลุถึงวัตถุประสงค 

7. การบริหารมีลักษณะการรวมมือการดําเนินการอยางมีเหตุผล 

8. การบริหารมีลักษณะเปนการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

9. การบริหารไมมีตัวตน (Intangible) แตมีอิทธิพลตอความเปนมนุษย 

 จากแนวคิดเก่ียวกับการจัดการขางตน ผูวิจัยนํามาสรุปถึงการบริหารงานของศูนย

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ไดวา การ

จัดการ คือ กระบวนการ กิจกรรมหรือการศึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีในอันท่ีจะเชื่อม่ันไดวา 

กิจกรรมตางๆ ดําเนินไปในแนวทางท่ีจะบรรลุสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว โดยมีหลักการ

บริหาร 4 ประการ คือ วัตถุประสงค ประสิทธิผล ทรัพยากร และการประสมประสาน 

 

2.2  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

  2.2.1 ความหมายของการศึกษานอกระบบ 

 สุนทร สุนันทชัย (2544, หนา 46-47) ไดใหความหมายวา การศึกษานอกระบบ หมายถึง

การถายทอดความรู ประสบการณ ความคิดท่ีผูใหญกระทําตอผูเยาว เพ่ือใหผูเยาวมีความสามารถท่ี

จะรับบทบาทของผูใหญในอนาคต และจากคํานิยามนี้จะเห็นวา การศึกษามิใชจะทําในรูปแบบของ

โรงเรียนชั้นเรียนเทานั้น แตอาจจะทําดวยวิธีใดๆ ก็ได เชน การสั่งสอนอบรมในครอบครัว การสั่งสอน

อบรมในชุมชน การสั่งสอนอบรมในวัดการสั่งสอนอบรมในกลุมกิจกรรมตางๆ การสั่งสอน ฝกหัด 

อบรมท่ีทํากันนอกโรงเรียนหรือชั้นเรียนนี่เองเปนการศึกษานอกระบบ หรือท่ีฝรั่งเรียกกันวา “Non 

Formal Education”ซ่ึงภาษาไทยก็มีคําเรียกหลายๆอยางเชน การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษา

นอกแบบการศึกษารูปนัย เปนตน 

 สํานักงานการบริหารการศึกษานอกโรงเรียน (2549, หนา 33) ไดใหความหมายวา 

การศึกษานอกระบบ หมายถึง การศึกษานอกระบบเปนกิจกรรมการศึกษาซ่ึงจัดบริการใหแกผูพลาด

โอกาสเขาศึกษาในระบบโรงเรียนโดยไมจํากัดวัย เพศ พ้ืนฐานการศึกษา กิจกรรมทางการศึกษามี

ความยืดหยุนในเรื่องตางๆ เชน ระเบียบ กฎเกณฑ หลักสูตร ระยะเวลาของกิจกรรมเพ่ือใหสอดคลอง

กับสภาพของกลุมเปาหมายซ่ึงมีความหลากหลาย การศึกษานอกระบบเกิดข้ึนมาจากความเชื่อ

พ้ืนฐานหรือปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิตท่ีวาบุคคลไดรับการศึกษาอยางเปนกระบวนการตอเนื่อง

ตลอดชีวิต 
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 จรวยพร  ธรณินทร (2550, หนา 2) ไดใหความหมายวา การศึกษานอกระบบ หมายถึง

กระบวนการจัดการพัฒนาสมรรถนะของผูเรียนท่ีเปนทัศนคติ ทักษะ และความรู ซ่ึงทําไดยืดหยุนกวา

การเรียนในระบบโรงเรียนท่ัวไป สมรรถนะท่ีเกิดจากการศึกษานอกระบบมีตั้งแตทักษะในการเรียนรู

ดวยตนเอง การทํางานเปนกลุม การแกไขความขัดแยง การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การเปนผูนํา การ

แกปญหารวมกัน การสรางความเชื่อม่ัน ความรับผิดชอบและความมีวินัย 

 พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 

(2551, หนา 1) ได ใหความหมายวาการศึกษานอกระบบ หมายถึงกิจกรรมการศึกษาท่ีมี

กลุมเปาหมายผูรับบริการและวัตถุประสงคของการเรียนรูท่ีชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและ

ยะระเวลาเรียนหรือฝกอบรมท่ียืดหยุนและหลากหลายตามสภาพความตองการและศักยภาพในการ

เรียนรูของกลุมเปาหมายนั้นและมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูท่ีมีมาตรฐานเพ่ือรับคุณวุฒิ

ทางการศึกษา หรือเพ่ือจัดระดับผลการเรียนรู 

 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2554, หนา 48) ได

ใหความหมายวาการศึกษานอกระบบ หมายถึง การศึกษาท่ีจัดใหกับประชาชน ทุกเพศทุกวัย ไมจํากัด

พ้ืนฐานการศึกษา อาชีพ ประสบการณหรือความสนใจ โดยมีจุดมุงหมายท่ีจะใหผูเรียนไดรับความรู

ดานพ้ืนฐาน ทักษะในการประกอบอาชีพ และทักษะท่ีจําเปนสําหรับความรูดานอ่ืนๆ เปนฐานในการ

ดํารงชีวิต การจัดการศึกษาระบบมีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมายรูปแบบ วิธีการจัดการ

ศึกษาระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลและประเมินผล ซ่ึงเปนเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา โดย

เนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับวิถีชีวิตและความตองการของผูเรียน 

 จากความหมายขางตนสรุปไดวา การศึกษานอกระบบ หมายถึงการจัดการศึกษาท่ีมุงเนน

กลุมเปาหมายท่ีอยูนอกระบบโรงเรียนมีจุดมุงหมายท่ีจะใหผูเรียนไดรับความรูดานพ้ืนฐาน ทักษะใน

การประกอบอาชีพ และทักษะท่ีจําเปนสําหรับความรูดานอ่ืนๆ เปนฐานในการดํารงชีวิตการจัด

การศึกษานอกระบบมีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมายหลักสูตร เวลาเรียน สถานท่ีเรียน วิธี

เรียน ผูเรียน ไมมีขอจํากัดในเรื่องอายุ อาชีพ พ้ืนฐานการศึกษา เนนการเรียนเรื่องท่ีเปนสภาพ

ปจจุบันเพ่ือแกปญหาในชีวิตประจําวัน 

 2.2.2 ความหมายของการศึกษาตามอัธยาศัย 

 วิจิตร ศรีสะอาน (2532, หนา 299 -300) ไดใหความหมายวา การศึกษาตามอัธยาศัย 

หมายถึง กระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต ซ่ึงแตละบุคคลแสวงหาความรู พัฒนาทักษะ คานิยมและ

เสริมสรางประจากประสบการณในชีวิตประจําวัน เปนการเรียนรูดวยตนเอง จากสิ่งท่ีอยูรอบตัวมี

ลักษณะเปนไปตามธรรมชาติท่ีมีผลตอการดําเนินชีวิตของบุคคล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 (2542, หนา 6) ไดใหความหมายวา

การศึกษาตามอัธยาศัย หมายถึง การศึกษาตามอัธยาศัยวาเปนการศึกษาท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูดวย
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ตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพรอม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณสังคม 

สภาพแวดลอม สื่อ หรือแหลงความรูอ่ืนๆ 

 สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน (2549, หนา 35) ไดใหความหมายของการศึกษา

ตามอัธยาศัยวา การศึกษาตามอัธยาศัยเปนการศึกษาท่ีเกิดข้ึนตามวิถีชีวิตตามสถานการณในชีวิตเปน

การเรียนรูจากประสบการณ การทํางาน หรือเรียนรูจากบุคคล ครอบครัว สภาพแวดลอม สื่อ แหลง

ความรูตางๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูทักษะ ความบันเทิง และการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีลักษณะสําคัญ

คือ ไมมีหลักสูตร ไมมีเวลาท่ีแนนอน ไมจํากัดอายุ ไมมีการลงทะเบียน และไมมีการสอน ไมมี

ประกาศนียบัตรหรือไมมีสถานท่ีแนนอน เรียนท่ีไหนก็ได  

 พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 

(2551, หนา 1) ใหความหมายของการศึกษาตามอัธยาศัยวาการศึกษาตามอัธยาศัย หมายความวา 

กิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตตามความสนใจความตองการ โอกาส ความพรอม และศักยภาพในการ

เรียนรูของแตละบุคคล 

 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2554, หนา 49) ไดให

ความหมายวาการศึกษาตามอัธยาศัย หมายถึงการศึกษาท่ีเกิดข้ึนตามวิถีชีวิตท่ีผูเรียนรูดวยตนเองตาม

ความสมัครใจ ศักยภาพ ความพรอม และโอกาส โดยศึกษาจากประสบการณการทํางาน บุคคล 

ครอบครัว สื่อมวลชน ชุมชน แหลงความรูตางๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูทักษะ ความบันเทิง และการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีลักษณะสําคัญคือ ไมมีหลักสูตร ไมมีเวลาเรียนท่ีแนนอน ไมจํากัดอายุ ไมมี

การลงทะเบียน ไมมีการสอบ ไมมีการรับประกาศนียบัตร มีหรือไมมีสถานศึกษาท่ีแนนอนเรียนท่ีไหน

ก็ได สามารถเรียนไดตลอดเวลาและเกิดข้ึนในทุกชวงวัยตลอดชีวิต 

 จากความหมายของการศึกษาตามอัธยาศัย สรุปไดวา การศึกษาตามอัธยาศัย หมายถึง 

การศึกษาท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองและความสนใจศักยภาพ ความพรอม และโอกาส โดยศึกษา

จากบุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม สื่อ หรือแหลงความรูอ่ืนๆ โดยมีลักษณะสําคัญคือ ไม

มีหลักสูตร ไมมีเวลาเรียนท่ีแนนอน ไมจํากัดอายุ ไมมีการลงทะเบียน ไมมีการสอบ 

 2.3.3 เปาหมายของการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

 สุมาลี  สังขศรี (2545, หนา 119 - 120) กลุมเปาหมายหลักท่ีการศึกษานอกระบบจะ

ใหบริการ คือ ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพโดย 8เฉพาะผูท่ีอยูนอกระบบโรงเรียนตั้งแตวัย

เด็กจนถึงวัยสูงอายุ และใหความสําคัญมากแกกลุมผูดอยโอกาสทางการศึกษา ถาพิจารณาตามชวง

อายุตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต กลุมเปาหมายของการศึกษานอกระบบจะคลอบคลุมดังนี้ กลุมเด็ก

กอนวัยเรียน กลุมผูท่ีอยูในวัยเรียนแตพลาดโอกาสหรือดอยโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียน

นอกจากนั้นยังครอบคลุมกลุมวัยเรียนท่ีตองการเรียนรูทางการศึกษานอกระบบเพ่ิมเติม กลุมพนวัย
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เรียนมาแลวหรือกลุมวัยทํางานและกลุมผูสูงอายุกลุมเปาหมายตามความจําเปนท่ีจะตองใหบริการ

เรงดวนมีดังนี ้

8  1) กลุมเยาวชนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับแลวไมมีโอกาสเขาศึกษาตอแตตองการเขา

สูตลาดแรงงาน 

8  2) กลุมแรงงานท่ีอยูในตลาดแรงงานอยูแลวและมีการศึกษานอย ความรูและทักษะ

ทางอาชีพ 

8  3) กลุมเปาหมายเฉพาะ เชนสตรี ผูสูงอายุ เปนตน 

8  4) กลุมคนพิการ เด็กเรรอน ผูตองโทษและผูดอยโอกาสในลักษณะอ่ืนๆ 

8  5) กลุมพอแม ผูปกครอง ซ่ึงตองดูแลบุตรกอนเขาสูระบบการศึกษา 

8  6) กลุมผูนําชุมชน กรรมการชุมชน องคกรทองถ่ินท่ีจะมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาใหแกชุมชน 

 2.3.4 กิจกรรมการศึกษานอกระบบและกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 

กิจกรรมการศึกษานอกระบบ มีดังนี้ (สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 2554, หนา 47)  

1) การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนการศึกษาเพ่ือสงเสริมการรูหนังสือ การจัดการศึกษานอก

ระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการศึกษาท่ีจัดข้ึนเพ่ือเทียบเทาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2) การศึกษาตอเนื่อง เปนการศึกษาท่ีเปนหลักสูตรเฉพาะหรือหลักสูตรฝกอบรมตาม

ความตองการของกลุมเปาหมายมีเนื้อหาเก่ียวกับอาชีพ การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต การพัฒนาสังคมและชุมชน 

3) การประเมินเทียบระดับการศึกษา แบงการประเมินเปน 4 เรื่อง ไดแก ความรู

พ้ืนฐาน ทักษะอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาสังคม โดยผูประเมินเทียบระดับ

การศึกษาสามารถนําความรู ประสบการณ และอาชีพ มาเขารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาใน

ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

4) การจัดการศึกษาในรูปแบบอ่ืนๆ โดยมีกําหนดบทบาทใหเปนหนาท่ีของสถานศึกษา

กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย มีดังนี้ (สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย 2554, หนา 48)  

  4.1) การเรียนรูท่ีเกิดจากการสรางสภาพแวดลอม 

  4.2) รูปแบบการเรียนรูท่ีมีการสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมไวหลายมิติ 

  4.3) รูปแบบการเรียนรูตามวิถีชีวิต วิถีธรรมชาติ และวิถีชุมชน 

  4.4) การเรียนรูท่ีจัดเพ่ือใหคนเรียนไดเรียนรูตามตองการ 

  4.5) การเรียนรูดวยตนเอง 
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  4.6) รูปแบบการเรียนรูลักษณะอ่ืนๆ แลวแตสภาพและวิธีการของแตละคน และ

ผูจัดการเรียนรู 

 2.3.5 วิธีการจัดการศึกษา 

การศึกษานอกระบบ มีวิธีการจัดการศึกษา ดังนี้ (สํานักงานบริหารงานการศึกษา

นอกโรงเรียน 2549 : 40)  

1) ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางโดยคํานึงถึงความตองการ ความสนใจ ความแตกตาง 

ระหวางผูเรียนใหความสําคัญแกประสบการณของผูเรียนหรือกลุมเปาหมาย 

2) ใชวิธีการท่ีหลากหลาย เชนเรียนเปนกลุมใหญ กลุมยอย การสนทนาแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น การเรียนรายบุคคล ใหผูเรียนเลือกได และใหเหมาะสมกับสภาพของกลุมเปาหมายและ

สภาพทองถ่ิน 

3) ใชสื่อชนิดตางๆ ชวยในการเรียนการสอนอาจใชสื่อหลายชนิดผสมผสานกัน 

(Multimedia) ใชระบบการศึกษาทางไกลเขามาชวย 

4) ความยืดหยุนในดานตางๆ เชน เวลา หลักสูตร สถานท่ีเรียน การลงทะเบียน 

และลดกฎระเบียบตางๆ  

5) ควรศึกษารูปแบบและวิธีการรับความรูและการถายทอดความรูเรื่องท่ีมีมาตั้งแต

ดังเดิม 

6) เนนทักษะกระบวนการคิด การวิเคราะห การจัดการ การเผชิญ สถานการณ การ

แกปญหา และการประยุกตใชความรู ตองปรับท่ีตัวผูเรียน ผูเรียนอาจจะยังเคยชินกับการเรียน

แบบเดิม คือ คอยเปนผูรับเทานั้นตองปรับใหฝกคิด ฝกวิเคราะห 

7) สงเสริมการเรียนรูดวยตนเองและการนําตนเอง 

8) จัดการเรียนรูใหผสมกลมกลืนกับชีวิตไมควรใหแปลกแยกออกมาจากการดําเนิน

ชีวิต 

9) ควรเนนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ 

10) เนนการเรียนรูจากสถานการณจริง การฝกปฏิบัติจริงจนสามารถทําได 

11) ตองสรางแรงจูงใจในการเรียนรูของการเรียนรูสรางนิสัยใฝรู สงเสริมใหเกิด

ความใฝรูอยางตอเนื่อง 

12) ควรสอนวิธีการในการแสวงหาความรูมากกวาเนนการใหเนื้อหาความรูให

เครื่องมือในการแสวงหาความรู และการฝกการเรียนรูดวยการนําตนเอง 

13) ครูเปนผูสรางบรรยากาศในการเรียนรู เปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียน

เปนผูแนะนําชวยแกไขปญหา ผูเรียนอาจเปนท้ังครูและผูเรียนในเวลาเดียวกัน 

14) ควรใชภูมิปญญาชาวบานและวิถีชีวิตในการเรียนรู 
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15) จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลา ทุกสถานท่ี 

 การศึกษาตามอัธยาศัย อาจจัดไดหลายลักษณะ ดังนี้ (สํานักบริหารงานการศึกษานอก

โรงเรียน 2549, หนา 41) 

  1) การจัดแหลงเรียนรูในชุมชนประเภทตางๆ เชนท่ีอานหนังสือประจําหมูบาน ศูนย

ขอมูลขาวสาร หองสมุด พิพิธภัณฑ สวนสมุนไพร ศูนยกีฬา ฯลฯ 

  2) การเผยแพรความรูผานสื่อประเภทตางๆ เชน วิทยุ  โทรทัศน หนังสือ 

อินเทอรเน็ต 

  3) การจัดกิจกรรมกลุมในชุมชน เชน เวทีชาวบาน กลุมสหกรณหมูบาน กลุมสตรี 

กลุมเยาวชน กลุมผูสูงอายุ ฯลฯ ประชาชนจะไดรับความรูจากกิจกรรมเหลานี้เปนผลพลอยได 

 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2551, หนา 3-4) ได

กลาวถึงโครงสรางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไวดังนี้ 

 1. ระดับการศึกษา แบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี้คือ 

  1.1 ระดับประถมศึกษา มีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 48 หนวย แบงเปนวิชาบังคับ 

36 หนวยกิต และวิชาเลือกไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

  1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 56 หนวยกิตแบงเปน

วิชาบังคับ 40 หนวยกิต และวิชาเลือกไมนอยกวา 16 หนวยกิต 

  1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 76 หนวยกิตแบง

เปนวิชาบังคับ 44 หนวยกิต และวิชาเลือกไมนอยกวา 32 หนวยกิต 

 2. สาระการเรียนรู ประกอบดวย 5 สาระดังนี้  

  2.1 สาระทักษะการเรียนรู เปนสาระเก่ียวกับการเรียนรูดวยตนเอง การใชแหลง

เรียนรู การจัดการความรู การคิดเปน การวิจัยอยางงาย 

  2.2สาระความรู พ้ืนฐานเปนสาระเก่ียวกับภาษาและการสื่อสาร คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี

2.3 สาระการประกอบอาชีพ เปนสาระเก่ียวกับการมองเห็นชองทางและการ

ตัดสินใจประกอบอาชีพทักษะในอาชีพ การจัดการอาชีพอยางมีคุณธรรมและพัฒนาอาชีพใหมีความ

ม่ันคง 

  2.4สาระทักษะการดําเนินชีวิตเปนสาระเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สุขอนามัย และความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต ศิลปะและสุทรียภาพ  

  2.5 สาระการพัฒนาสั งคม เปนสาระเ ก่ียว กับภู มิศาสตร  ประวัติศาสตร 

เศรษฐศาสตร การเมือง การปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี หนาท่ีพลเมืองและการพัฒนา

ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม 
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 3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือใหผูเรียนพัฒนาตนเอง ครอบครัว 

ชุมชน สังคม ซ่ึงผูเรียนตองทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับละไมนอยกวา 100 ชั่วโมง 

 4.มาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 กําหนดมาตรฐานการเรียนรูตามสาระการเรียนรูท้ัง 5 สาระท่ีเปนขอกําหนด

คุณภาพของผูเรียน ดังนี ้

  4.1 มาตรฐานการเรียนรูการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปน

มาตรฐานการเรียนรูในแตละสาระการเรียนรู เม่ือผูเรียนเรียนจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

  4.2 มาตรฐานการเรียนรูระดับเปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละสาระการเรียนรูเม่ือ

ผูเรียนจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 5. เวลาเรียน ในแตละระดับใชเวลาเรียน 4 ภาคเรียน ยกเวนกรณีท่ีมีการเทียบโอนผลการ

เรียน ท้ังนี้ผูเรียนตองลงทะเบียนเรียนในสถานศึกษาอยางนอย 1 ภาคเรียน 

 

2.3 สภาพพ้ืนที่ที่ใชในการวิจัย 

 ขอมูลท่ัวไป ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองรอยเอ็ด 

ประวัติและความเปนมา 

 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองรอยเอ็ด จัดตั้งข้ึนตาม

ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดตั้งศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ลงวันท่ี  

27สิงหาคม2536เปนสถานศึกษาในราชการบริหารสวนกลางซ่ึงในขณะนั้นศูนยบริการการศึกษานอก

โรงเรียนอําเภอเมืองรอยเอ็ดสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนปพ.ศ. 2542 ไดมีการปฏิรูประบบ

ราชการกรมการศึกษานอกโรงเรียนจึงไดเปลี่ยนชื่อเปนสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนสังกัด

สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

 ตอมา สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนไดมีพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ซ่ึงพระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 4 มีนาคม

พ.ศ.2551 จึงสงผลให ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองรอยเอ็ด  เปลี่ยนชื่อใหมตาม

พระราชบัญญัติ เปนศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองรอยเอ็ด 

 ท่ีตั้งปจจุบัน ตั้งอยูถนนรัชชูปการ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ซ่ึง

ตั้งอยูในพ้ืนท่ีสํานกังาน กศน.จังหวัดรอยเอ็ด มีพ้ืนท่ีจํานวน11ไร มีอาคารสํานักงาน 1หลัง หองเรียน

สายสามัญ 3 หลัง อาคารเด็กกอนวัยเรียน 3 หลัง อาคารหองเรียนวิชาชีพ 2 หลัง รับโอนจาก กศน.

จังหวัดรอยเอ็ด เม่ือป พ.ศ.2537 และมีอาคารหองสมุดประชาชนจังหวัดรอยเอ็ด 1 หลัง รับโอนจาก 
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กศน.จังหวัดรอยเอ็ด เม่ือป พ.ศ.2551 มีหนาท่ีบริหารจัดการงานการการศึกษานอกโรงเรียน ในพ้ืนท่ี

อําเภอเมืองรอยเอ็ด รวม 15 ตําบล 210 หมูบาน 

 ปจจุบันศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองรอยเอ็ด มีการ

พัฒนาอยางตอเนื่องท้ังพัฒนาบริเวณพ้ืนท่ีบริการประชาชน และพัฒนาอาคารสถานท่ี หองเก็บพัสดุ 

หองสื่อการเรียนการสอน หองขอมูลสารสนเทศ เพ่ือบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอยางพอเพียง ในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองรอยเอ็ด ปจจุบันมีครูและบุคลากร จํานวน 58 คนโดยมี 

นางสาวจิราวัลย ซาเหลา เปนผูบริหารสถานศึกษาคนปจจุบัน 

 ทรัพยากร 

  1. อาคารสํานักงาน จํานวน 1 หลัง รับโอนจาก กศน.จังหวัดรอยเอ็ด เม่ือป พ.ศ.

2537 ลักษณะเปนอาคาร ชั้นเดียว อาคารคอนกรีต สรางดวยเงินงบประมาณจากกรมการศึกษานอก

โรงเรียน 

   2. อาคารเด็กกอนวัยเรียน จํานวน3 หลัง รับโอนจาก กศน.จังหวัดรอยเอ็ด เม่ือป 

พ.ศ. 2537 ลักษณะเปนอาคารชั้นเดียว อาคารคอนกรีต สรางดวยเงินงบประมาณ กรมการศึกษา

นอกโรงเรียน 

   3. อาคารหองเรียนเรียนวิชาชีพจํานวน 2 หลัง รับโอนจาก กศน.จังหวัดรอยเอ็ด 

เม่ือป พ.ศ. 2537 ลักษณะ เปนอาคารชั้นเดียว อาคารคอนกรีตสรางดวยเงินงบประมาณ กรมการ

ศึกษานอกโรงเรียน 

   4. อาคารหองสมุดประชาชน จํานวน 1 หลัง รับโอนจาก กศน.จังหวัดรอยเอ็ด เม่ือ

ป พ.ศ.  2551ลักษณะเปนอาคารชั้นเดียว อาคารคอนกรีต งบประมาณกรมการศึกษานอกโรงเรียน 

   5. อาคารฝายพัฒนาผูเรียนสายสามัญ จํานวน 1 หลัง รับโอนจาก กศน.จังหวัด

รอยเอ็ด เม่ือป พ.ศ. 2537 ลักษณะเปนอาคารชั้นเดียว อาคารคอนกรีตสรางดวยเงินงบประมาณ 

กรมการศึกษานอกโรงเรียน 

   6. อาคารเอนกประสงค 1 หลัง สรางเม่ือป พ.ศ. 2550 ลักษณะเปนอาคารแบบเปด

โลง สรางดวยเงินงบประมาณ 50,000 บาท 

ขอมูลครูและบุคลากร 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองรอยเอ็ด มีครูและบุคลากร

ในงบประมาณ2558 ดังนี้ 

1.ขาราชการ     จํานวน 4  คน 

2. ครูอาสาสมัครฯ   จํานวน 4  คน 

3. ครู กศน.ตําบล   จํานวน 28 คน 

4. ครูศูนยการเรียนชุมชน   จํานวน 2  คน 
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5. ครูประจํากลุม      จํานวน  10 คน 

6. ครูประจํากลุมคนพิการ   จํานวน  5  คน 

7. บรรณารักษจางเหมา                    จํานวน  1  คน 

8. ครูผูสอนเด็กกอนวัยเรียน  จํานวน  4  คน   

รวม    จํานวน  58  คน 

การวิเคราะห  SWOT 

 จากการวิเคราะห SWOT ของสถานศึกษา โดยประชุมระดมความคิดเห็นของบุคลากรและ

ผูเก่ียวของในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน สรุปไดดังนี้ 

  จุดแข็ง  ( S = Strengths) 

    1. ผูบริหารสถานศึกษามีความรูความสามารถในการบริหารโดยยึดหลักธรรมมาภิ

บาล 

   2. ผูบริหารมีคุณธรรม  จริยธรรม และเปนแบบอยางท่ีดี 

  3. ผูบริหารมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีและเปนแบบอยางท่ีดีตามหลักการของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

  4. ผูบริหารมีความซ่ือสัตย โปรงใส ยุติธรรม 

  5. ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ 

 6. ครูและบุคลากรมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู 

 7. ครูและบุคลากรมีความสามารถในการประสานงานใหเกิดกระบวนการเรียนรู 

  8. ครูและบุคลากรไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

  9. ครูและบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมและเปนแบบอยางท่ีดี 

 10. ครูบุคลากรทุกฝายมีการทํางานเปนทีม มีสวนรวมในการวางแผนพัฒนา

การศึกษา 

 11. ผูบริหารมีสภาวะความเปนผูนําสูงเปดโอกาสใหครู บุคลากร กรรมการ

สถานศึกษา   องคกรนักศึกษา และผูท่ีมีสวนเก่ียวของ มีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาการศึกษา 

 12. ครู บุคลากร สวนมากเปนคนในพ้ืนท่ี  ทําใหมีความคลองตัวในการประสานงาน

ท่ีดี 

 13. มีแผนการใชจายเงินงบประมาณท่ีเปนรูปธรรม และใชจายเงินงบประมาณตรง

ตามแผนงานโครงการ 

 14. ไดรับการสนับสนุนชวยเหลือ การจัดกิจกรรมจากภาคีเครือขายเปนอยางดี เชน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูนําชุมชนกํานัน ผูใหญบาน และสวนราชการของอําเภอเมืองรอยเอ็ด 
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 15. มีภูมิปญญาทองถ่ินและแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย มีสวนรวมในการจัด

กิจกรรมและพัฒนาศักยภาพผูเรียน 

  16. สถานศึกษามีภูมิทัศน สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู 

 จุดออน  (Weaknesses) 

   1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ในหมวดวิชาพ้ืนฐานยังไมเปนท่ีพอใจ เชน 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ซ่ึงตองไดรับการพัฒนา 

   2. ทักษะการคิดวิเคราะห การแสวงหาความรูดวยตนเอง การรักการอานของผูเรียน

ยังจําเปนตองไดรับการฝกฝนอยางตอเนื่อง 

  3. ครู และบุคลากรไมเพียงพอ ไมครบวิชาเอก หรือขาดแคลนครูหมวดวิชาพ้ืนฐาน 

เชน ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษสอนไมตรงวิชาเอกท่ีเรียนมา 

  4. อัตราผูเรียนตอครูมากเกินไป และพ้ืนท่ีรับผิดชอบกวางท้ังตําบลทําใหการดูและ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการชวยเหลือนักศึกษาทําไดไมท่ัวถึง  

 โอกาส  (Opportunities) 

  1. ภาคีเครือขายใหความรวมมือสนับสนุนการจัดการศึกษา 

  2. ชุมชนมีแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายและเอ้ือตอการเรียนรู 

  3. ผูเรียน ผูรับบริการมีความตองการท่ีจะพัฒนาตนเองดานความรูพ้ืนฐาน ดาน

อาชีพ และการดํารงชีวิต 

  4. สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีหลากหลาย ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู 

  5. ผูบริหาร ครูและบุคลากรมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรู 

 อุปสรรค  (Threats) 

  1. เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของครูมีความกวางขวาง มีพ้ืนท่ีมาก จํานวนศูนยการเรียน

ชุมชนกระจายกันอยูในพ้ืนท่ีหางไกล 

  2. ครูและบุคลากรไมเพียงพอ ไมครบวิชาเอก หรือขาดแคลนครูหมวดวิชาพ้ืนฐาน 

เชนภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษสอนไมตรงวิชาเอกท่ีเรียนมา 

  3. งบประมาณท่ีเปนงบอุดหนุนรายหัวของนักศึกษาเพ่ือการจัดการศึกษานอยเม่ือ

เปรียบเทียบกับการศึกษาในระบบในระดับเดียวกัน และงบอุดหนุนรายหัวสวนใหญใชเปน

คาตอบแทนครูศูนยการเรียนชุมชน เหลือใชเพ่ือการดําเนินการนอยมาก 

  4. ประชาชนสวนใหญมีความรูนอยและยากจนไมสนใจเรียน เพราะตองประกอบ

อาชีพเลี้ยงปากทองการจัดการศึกษาจึงจัดไดไมเต็มท่ีสงผลใหคุณภาพการศึกษาไมเปนไปตามหวังคาด

ไว 
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  5. อัตราผูเรียนตอครูมากเกินไป และพ้ืนท่ีรับผิดชอบกวางท้ังตําบลทําใหการดูแล

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการชวยเหลือนักศึกษาทําไดไมท่ัวถึง  

  6. ครู/บุคลากรเชน ครูอาสาสมัครฯครู กศน.ตําบลครู ศรช. บรรณารักษจางเหมา 

ขาดขวัญกําลังใจ  ในการปฏิบัติงาน  ไมมีความม่ันคงในอาชีพ 

ทิศทางของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน 

 คนไทยไดรับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง  

และเทาเทียมเพ่ือใหเกิดสังคมฐานความรูและการมีอาชีพอยางยั่งยืน 

พันธกิจ 

1.จัดและสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีคุณภาพ 

2.จัดและสงเสริมการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของ

ประชาชนและชุมชนใหสามารถสรางสรรคและแขงขันดานอาชีพไดอยางยั่งยืน 

3. สงเสริมการมีสวนรวมของภาคีเครือขายท้ังในและตางประเทศในการดําเนินงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพ่ือ

การมีงานทํา 

   4. พัฒนาและสงเสริมการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารมาใชใหเกิดประสิทธิภาพตอการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษา

อาชีพเพ่ือการมีงานทํา 

   5.พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการใหสามารถดําเนินงานการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพ่ือการมีงานทําของ

ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงค/ตัวช้ีวัด/กลุมเปาหมาย 

เปาประสงค 

  1. คนไทยไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึง  ครอบคลุมและเปนธรรม 

   2. ผูเรียนและผูรับบริการไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานและมีคุณลักษณะ

ท่ีพึงประสงคเพ่ือนําไปสูความเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

พระประมุข 

   3. ภาคีเครือขายเขามารวมดําเนินการจัดการศึกษาตลอดชีวิตอยางกวางขวาง 

   4. ชุมชนมีการจัดการความรูและกระบวนการเรียนรูเพ่ือสรางสังคมแหงภูมิปญญา

และการเรียนรู 
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   5. แหลงการเรียนรูมีอยูอยางท่ัวถึงและไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมโอกาส  และ

ชองทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  ท่ีมีคุณภาพและตอบสนองความตองการของประชาชน 

   6. นําเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการ

บริหารองคกร  และจัดบริการการเรียนรูแกประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ 

   7. มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ  สามารถจัดบริการตอบสนองกับสภาพ

และความตองการของผูเรียนและผูรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 

 เชิงปริมาณ 

1. รอยละของกลุมเปาหมาย ท่ีไดรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อยางท่ัวถึง ครอบคลุม และเปนธรรม 

1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

   1)  ผูดอยโอกาส 

   2) ผูพิการหรือทุพพลภาพ 

   3) ผูสูงอายุ 

   4) ชนตางวัฒนธรรม 

   5) ประชาชนท่ัวไปท่ีมีความสนใจใฝเรียนรู 

  1.2 การพัฒนาความสามรถในเชิงการแขงขันทางเศรษฐกิจ 

   1)  ผูอยูในวัยแรงงานท่ีอยูนอกระบบ 

   2)  ผูอยูในวัยแรงงานท่ีอยูในระบบ 

2. รอยละของผูเรียนและผูรับบริการท่ีมีผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุงหมายการเรียนรูของแตละ

หลักสูตร  หรือกิจกรรมการเรียนรูและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคเพ่ือนําไปสูความเปนพลเมืองดีใน

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

3. รอยละของผูรับบริการท่ีมีความพึงพอใจตอการใชบริการของหนวยงานและ

สถานศึกษา 

4. รอยละของภาคีเครือขายท่ีเพ่ิมข้ึนในการเขามามีสวนรวมดําเนินการจัดการศึกษา

ตลอดชีวิต 

5. รอยละของชุมชนท่ีมีการจัดการความรูและกระบวนการเรียนรูอันเปนผลเนื่องมาจาก

การเขารวมกิจกรรม 

6. รอยละของชุมชนท่ีมีแหลงการเรียนรูท่ีพรอมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาตลอด

ชีวิต 
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7. รอยละของหนวยจัดกิจกรรมท่ีนําเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร มาใชในการบริหารองคกรและการจัดบริการการเรียนรูแกประชาชน 

8. รอยละของผูรับบริการท่ีมีความพึงพอใจตอการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงานและสถานศึกษา 

9. รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาสมรรถนะในการดําเนินงานการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

10. รอยละของหนวยจัดกิจกรรมท่ีสามารถนําแผนการนิเทศไปสูการปฏิบัติไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

11. รอยละของหนวยงานสถานศึกษาท่ีมีการจัดการความรูอยางเปนระบบตอเนื่องและ

สามารถนําไปพัฒนาการบริหารจัดการองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เชิงคุณภาพ 

1. กลุมเปาหมายท่ีไดรับบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี 

2. ผูเรียนและผูรับบริการท่ีมีผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุงหมายการเรียนรูของแตละหลักสูตร

หรือกิจกรรมการเรียนรู  และศักยภาพท่ีพึงประสงค 

3.ผูรับบริการท่ีมีความพึงพอใจตอการใชบริการของหนวยงานและสถานศึกษา 

4. ภาคสวนตางๆ ของสังคมท่ีเขามามีสวนรวมเปนภาคีเครือขายในการจัดกิจกรรม

การศึกษาตลอดชีวิต 

5. ชุมชนท่ีเขารวมกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีการจัดการ

ความรูและกระบวนการเรียนรู 

6. ชุมชนท่ีมีแหลงการเรียนรูท่ีพรอมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต 

7. หนวยจัดกิจกรรมท่ีมีการนําเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร มาใชในการบริหารองคกร และจัดบริการการเรียนรูแกประชาชน 

8. ผูรับบริการท่ีมีความพึงพอใจตอการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงานและสถานศึกษา 

9.บุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาสมรรถนะในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

10. สถานศึกษาท่ีมีระบบการนิเทศท่ีมีคุณภาพ  

11. สถานศึกษาท่ีมีการจัดการความรูอยางเปนระบบตอเนื่องและสามารถนําไป

พัฒนาการบริหารจัดการองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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กลุมเปาหมาย 

ตารางท่ี 2.1 แยกตามกลุมเปาหมาย 

ท่ี กลุมเปาหมาย 

ระดับ 

รวม ประถม 

จํานวนคน 

ม.ตน 

จํานวนคน 

ม.ปลาย 

จํานวนคน 

1. เด็กดอยโอกาส - 3 3 6 

2. สตรีกลุมเสี่ยง - - - - 

3. ผูสูงอายุ - 1 1 2 

4. คนพิการ 23 35 14 72 

5. ผูนําทองถ่ิน 5 8 17 30 

6. องคการบริหารสวนตําบล - 2 - 2 

7. ผูตองขัง 30 56 57 143 

8. ทหารกองประจําการ - 81 191 272 

9. ผูใชแรงงาน 108 545 879 1532 

10. แรงงานตางดาว - - - - 

11. เกษตรกร 115 381 350 846 

12. ชาวไทยภูเขา - - - - 

13. ปอเนาะ -  - - 

14. ชุมชนแออัด - - - - 

15. อาสาสมัครสาธารณะสุขประจําหมูบาน 374 272 120 766 

16. ผูปฏิบัติศาสนกิจ - - -  

17. อ่ืนๆ - - -  

รวม 655 1384 1632 3671 

 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ไพบูลยจันทรพรม (2550, หนา 101) ไดศึกษาการพัฒนาครูศูนยการเรียนรูชุมชนดานการะ

บวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน อําเภอกุฉินารายณ 

จังหวัดกาฬสินธุ  โดยใชหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ตามแนวคิดของ KemmisและMctaggart 

ดําเนินการพัฒนา 2 วงรอบ โดยใชกระบวนการ PAORกรอบการศึกษาคือการเรียนแผนการสอนเนน

ผูเรียนเปนสําคัญรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและบทบาทของครู

ในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและใชกลยุทธในการพัฒนา คือการอบรมเชิง
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ปฏิบัติการและการนิเทศภายในในการพัฒนาครูศูนยการเรียนชุมชนดานการ จัดการเรียนการสอนท่ี

เนนผูเรียนเปนสําคัญประสบผลสําเร็จสามารถพัฒนาครูใหเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของตนเอง

ใหมีประสิทธิภาพ สงผลใหผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค คือ เปนคนดี คนเกง และอยูในสังคม

อยางมีความสุข 

 กนิษฐา คํายืน (2556, บทคัดยอ) ไดศึกษาการบริหารจัดความรูของศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอพาน ในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวา  

  1. สภาพการดําเนินงานจัดความรูพบวารองรอยการดําเนินงานการจัดการความรู

ของสถานศึกษาเพียง 5 แหลงขอมูล คือแผนปฏิบัติการประจําป รายงานผลการเมินตนเอง รายงาน

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษารายงาการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาและแผนงาน/

โครงการของฝายงานมีการกําหนดวิสัยทัศนและนโยบายดานการจัดการความรูไวในแผนพัฒนา

ประจําป มีการกําหนดกลยุทธ รูปแบบในการจัดความรูไวในแผนปฏิบัติงานประจําปของสถานศึกษา 

  2. แนวทางในการบริหารจัดการความรูของสถานศึกษา พบวามีการกําหนด

วิสัยทัศนในการดําเนินงานการจัดการความรูของสถานศึกษา โดยจัดโครงสรางการบริหารใหมีองคกร

หรือคณะบุคคลรวมรับผิดชอบงานดานการจัดการความรูมีการแตงตั้งคณะบุคคลปฏิบัติหนาท่ีในการ

จัดความรู กําหนดบทบาทหนาท่ีรับผิดชอบของครูผูสอน ในการเสนองาน/โครงการประชุมสัมมนา

จัดระบบการบริหารจัดใหมีการรวมประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณในการนํารูปแบบการจัดการ

ความรูไปประยุกตใชในแตละฝายงานเพ่ือเปนการพัฒนาตนเองอยางยั่งยืน 

 กอบกุล  กลับอําไพ (2556, บทคัดยอ) ไดศึกษาการบริหารจัดการศูนยการเรียนชุมชน ของ

ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย จังหวัดนครศรีธรรมราช การวิจัยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการจัดการ

ศูนยการเรียนชุมชนของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนสถานศึกษาสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนครศรีธรรมราชและ 2)เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค ของครู

ประจําศูนยการเรียนชุมชนท่ีมีตอการบริหารจัดการศูนยการเรียนชุมชน ตามมาตรฐานศูนยการเรียน

ชุมชนประชากรในการศึกษา คือ ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน จํานวน 127 คน เครื่องมือท่ีใชในการ

วิจัยคือแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา และแบบสอบถามปลายเปดเก่ียวกับปญหาอุปสรรคท่ีมี

ตอการบริหารจัดการศูนยการเรียนชุมชนสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือคารอยละคาเฉลี่ย และคา

เบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบวา 

 1. การบริหารจัดการศูนยการเรียนชุมชนของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราชโดย
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ภาพรวม พบวาอยูในระดับดีมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวามาตรฐานดานปจจัยมีคาเฉลี่ยมาก

ท่ีสุดรองลงมาคือ มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานกระบวนการตามลําดับ 

 2. ปญหา อุปสรรค ท่ีมีตอการบริหารจัดการศูนยการเรียนชุมชนของครูประจําศูนยการเรียน

ชุมชนสรุปไดดังนี้ 

  2.1 มาตรฐานดานผลผลิตโดยภาพรวมพบวาผูรับบริการไมสามารถเรียนรูไดดวย

ตนเองอยางตอเนื่องไมมีทักษะความรูพ้ืนฐานไมสามารถเขารวมกิจกรรมไดครบถวนทุกกิจกรรมไมได

นําองคความรู ท่ีไดรับไปพัฒนาตนเองในการสรางงาน อาชีพ ไมเคารพกฎ ระเบียบขาดความ

รับผิดชอบ ความกระตือรือรนในการรับรู และศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมจากแหลงการเรียนรูภูมิปญญา 

นักศึกษาสอบตกเปนจํานวนมากไมมีความตระหนักในคุณคาหรือประโยชนในกิจกรรมการเรียนรู 

  2.2 มาตรฐานดานกระบวนการ โดยภาพรวมพบวาไมไดมีการสํารวจสภาพปญหา

ความตองการของคนในชุมชนไมไดจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูรับบริการเปนสําคัญไมมีระบบนิเทศ

ติดตามภาคีเครือขายไมใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมการสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ 

ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน คณะกรรมการและผูท่ีเก่ียวของ ไมไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

  2.3 มาตรฐานดานปจจัย โดยภาพรวมพบวาสภาพอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม

ท่ีไมเอ้ือตอการเรียนรูตั้งอยูหางไกลชุมชน อาคารไมเปนเอกเทศ สื่อ วัสดุ อุปกรณ สิ่งอํานวยความ

สะดวกไมมีเพียงพอ ไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณและไมมีขอมูลสารสนเทศ 

 ศิริวรรณ ปนเครือ (2557, บทคัดยอ) ไดศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมของศูนยการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในจังหวัดลําปาง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการมีสวนรวม

ในการบริหารแบบมีสวนรวมของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ใน

จังหวัดลําปางท้ัง 5 ดาน กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ผูบริหารครูและคณะกรรมการ

สถานศึกษาของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอในจังหวัดลําปางรวม 168 

คน เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และปลายเปดวิเคราะห 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาคาความถ่ี 

ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับการมีสวนรวมในการบริหารแบบมีสวนรวมของศูนยการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอในจังหวัดลําปางท้ัง 5 ดาน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก

เรียงลําดับคาเฉลี่ยคือ ดานการวางแผนและดานประสานงาน ดานการจัดสรรทรัพยากร ดานการ

ติดตามประเมินผล และดานการจัดการเรียนการสอน 2) สภาพปญหาท่ีสําคัญของการบริหารแบบมี

สวนรวมของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพบวา ศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ขาดการสงเสริม สนับสนุนใหผูบริหาร ครูและคณะกรรมการ

สถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารงานตามหลักการบริหารแบบมีสวนรวมไมตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

สําหรับแนวทางในการแกไขปญหาคือ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
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ควรสงเสริม สนับสนุนใหผูบริหาร ครูและคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารงานมาก

ข้ึน 

 อรุณโรจน  ทองงาม (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการ

สอนของผูอํานวยการท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของครูสังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ1) พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอน

ของผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 2)การปฏิบัติงานของครู

สังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 3) พฤติกรรมการบริหารการจัดการ

เรียนการสอนของผูอํานวยการท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของครูสังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกลุมตัวอยางคือศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภอจํานวน 103 อําเภอผูใหขอมูลศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอๆละ 

3 คนประกอบดวยผูอํานวยการหัวหนากลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบและครูศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลสังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภอรวมผูใหขอมูลท้ังสิ้นจํานวน 309 คนเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามความคิดเห็น

เก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของผูอํานวยการตามแนวคิดของฮอลลิงเจอร

และเมอรฟและการปฏิบัติงานของครูตามคูมือการดําเนินงานตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือความถ่ีคารอยละคามัชฌิม

เลขคณิตสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนผลการวิจัยพบวา 1)

พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากเรียงลําดับตามคามัชฌิมเลข

คณิตจากมากไปนอยไดดังนั้นการสื่อสารเปาหมายของสถานศึกษาการสงเสริมใหมีการพัฒนาวิชาชีพ

การพัฒนาและการสรางมาตรฐานดานวิชาการการกําหนดเปาหมายของสถานศึกษาการประสานงาน

ดานการใชหลักสูตรการจัดใหมีสงสงเสริมสภาพการเรียนรูการนิเทศและประเมินผลดานการสอนการ

จัดใหมีสิ่งจูงใจใหกับครูการดูแลเอาใจใสครูและผูเรียนการควบคุมการใชเวลาในการสอนและการ

ตรวจสอบความกาวหนาของผูเรียน 2)การปฏิบัติงานของครูสังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอท้ังโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากเรียงลําดับตามคามัชฌิม

เลขคณิตจากมากไปนอยไดแกการปฐมนิเทศและการวางแผนการเรียนรูการรับสมัครผูเรียนและการ

ตรวจสอบหลักฐานการศึกษาการแนะแนวและการวัดและประเมินผล3)พฤติกรรมการบริหารการ

จัดการเรียนการสอนของผูอํานวยการสงผลตอการปฏิบัติงานของครูสังกัดศูนยการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพบดังนี้ พิจารณาเปนรายดานพบวาดานการพัฒนาและสราง

มาตรฐานดานวิชาการดานการนิเทศและประเมินผลดานการสอนดานการสงเสริมใหมีการพัฒนา

วิชาชีพและพฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของผูอํานวยการโดยภาพรวมสงผลตอการ
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ปฏิบัติงานของครูสังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

2.7 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของในการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือ

สรางสรรคของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ดโดย

ประยุกตใช ตัวชี้วัดของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2553 : 1-

5) 5 ดาน คือ 1) ดานการวางแผนจัดการเรียนรูตลอดชีวิต 2) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 3) ดาน

การใหบริการเรียนรู 4) ดานการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคม วัฒนธรรม ประเพณี 5) ดาน

การสรางเครือขายการเรียนรูโดยใชสถานภาพ เพศ และประสบการณทํางาน เปนตัวแปรตนกําหนดเปน

กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

 

       ตัวแปรพ้ืนฐาน            ตัวแปรท่ีศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

ปจจัยสวนบุคคล 

1) สถานภาพ 

2) ประสบการณทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนย

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอ

เมือง จังหวัดรอยเอ็ด 

1.ดานการวางแผนจัดการเรียนรูตลอดชีวิต 

2.ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

3.ดานการใหบริการเรียนรู 

4.ดานการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคม 

วัฒนธรรม ประเพณี 

5.ดานการสรางเครือขายการเรียนรู 



 

 
บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด” ในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) ผูวิจัยไดเสนอข้ันตอนการวิจัยดังนี้ 

 3.1กลุมเปาหมาย 

 3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 3.3 การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.5 การวิเคราะหขอมูล 

 3.6 สถิติท่ีใชในการวิจัย  

 

3.1 กลุมเปาหมาย 

 3.1.1 กลุมเปาหมาย 

  ไดแก ครู ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัด

รอยเอ็ด จํานวน 34 คน 

 

3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูลท่ีสรางข้ึนจากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารท่ีเก่ียวของ โดยขอคําถามไดครอบคลุมถึง

วัตถุประสงคท่ีตองการศึกษาและแบงขอคําถามออกเปน 3 ตอน ดังนี้    

    ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามผูตอบแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปด (Close–ended) 

เก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ และประสบการณทํางาน 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ดมีลักษณะมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) โดยแบงระดับของการวัดออกเปน 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอย

ท่ีสุด โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน (ธานินทร ศิลปจารุ,:2552) ดังนี้ 

 5 หมายถึง  การดําเนินการระดับมากท่ีสุด 
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 4 หมายถึง  การดําเนินการในระดับมาก 

 3 หมายถึง  การดําเนินการในระดับปานกลาง 

 2 หมายถึง   การดําเนินการในระดับนอย 

 1 หมายถึง  การดําเนินการในระดับนอยท่ีสุด 

 การแบงชวงคะแนนเฉลี่ยซ่ึงใชเกณฑมาตรฐาน เพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับคาคะแนนท่ี

คํานวณไดตามข้ันตอนท่ีระบุไวโดยเกณฑ ดังนี้ 

  คาคะแนนเฉลี่ย   ความหมาย 

  4.50–5.00  การดําเนินการในระดับมากท่ีสุด 

  3.50–4.49  การดําเนินการในระดับมาก 

  2.50–3.49  การดําเนินการในระดับปานกลาง 

  1.50–2.49  การดําเนินการในระดับนอย 

  1.00–1.49  การดําเนินการในระดับนอยท่ีสุด 

 ตอนที่ 3 เปนคําถามลักษณะแบบปลายเปด (Open–ended) เกี่ยวกับขอเสนอแนะ

เก่ียวกับการบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ดจํานวน 5 ดานคือ 1. ดานการวางแผนจัดการเรียนรูตลอดชีวิต 

2. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 3. ดานการใหบริการเรียนรู 4. ดานการสนับสนุนกิจกรรมของ

ชุมชนและสังคม วัฒนธรรม ประเพณี 5. ดานการสรางเครือขายการเรียนรู 

 

3.3 การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) ซ่ึงผูวิจัยไดมีข้ันตอน

การสรางแบบสอบถาม ดังนี ้

 3.3.1 ศึกษาคนควาขอมูลปฐมภูมิจากเอกสารตําราวิชาการ แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ี

เก่ียวของท้ังเปนงานวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) และขอมูลจากอินเตอรเน็ต 

 3.3.2 กําหนดประเด็นตางๆ ตามวัตถุประสงค กรอบแนวคิด และนิยามศัพทเฉพาะเก่ียวกับ

การปฏิบัติงาน เพ่ือจะนําไปใชในการสรางเปนขอคําถาม ในแบบสอบถาม  

 3.3.3 สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมขอบเขตของการวิจัย โดยใชคําถาม 2 ประเภทคือ

แบบสอบถามปลายปดและแบบสอบถามปลายเปด 

 3.3.4 นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จเรียบรอยแลว เสนออาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธแกไข

ปรับปรุงตามท่ีอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธเสนอแนะและนําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนตามเนื้อหาและ

วัตถุประสงค เสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบปรับปรุงแกไขความเท่ียงตรงท้ังดานโครงสรางเนื้อหาและ

สํานวนภาษา ผูเชี่ยวชาญท้ังสามทาน 
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           1. ดร.สมศรี  แกวกิตติเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบดานวิทยาการวิจัย และพิจารณาความ

สอดคลอง 

 การศึกษา   : ปร.ด(การบริหารการศึกษา) 

 ตําแหนง : อาจารยประจํามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด 

           2. ดร.ประพิศ  โบราณมูลเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบดานสถิติ และพิจารณาความ

สอดคลอง 

 การศึกษา : ปร.ด.(วัฒนธรรมศาสตร) 

 ตําแหนง : เจาหนาท่ีงานสารบรรณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย                                             

           3. ผศ. ดร.สุรสิทธิ์ ไกรสิน เปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองดานอักษรและความ

สอดคลองของเครื่องมือ 

 การศึกษา : ปร.ด(วัฒนธรรมศาสตร) 

 ตําแหนง : ผูชวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด 

เพ่ือตรวจสอบหรือปรับปรุงแกไขความถูกตองสมบูรณของเนื้อหา เพ่ือใหไดแบบสอบถามท่ีมี

ความตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสมของคําถามโดยใชแบบวัด ดัชนีความสอดคลอง (Index of 

consistency: IOC) (ภาคผนวก จ) ไดคา IOC = 0.67-1.00 

3.3.5 นําแบบสอบถามท่ีผานการแกไขจากผูเชี่ยวชาญท้ัง 3 ทาน ไปปรับปรุงแกไขแลวไป

ทดสอบ (Try–out) กับกลุมตัวอยางท่ีไมใชกลุมตัวอยาง แตมีคุณลักษณะคลายกันกับกลุมตัวอยาง ใน

การวิจัยนี้ จํานวน 30 คน จากนั้นจึงนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณ นําขอมูลท่ีได

ไปทดสอบวัดความเชื่อม่ันโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบัค (Cronbach) 

ไดคาความเชื่อม่ันของเครื่องมือเทากับ 0.96(ภาคผนวก ฉ) 

3.3.6 ผูวิจัยไดแกไขปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะท่ีไดจากการทดลองใชพรอม

จัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับจริง เพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

 

3.4 การเก็บและรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดนําเครื่องมือ คือแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูล ตามข้ันตอน ดังนี้  

 3.4.1 ทําหนังสือขอความรวมมือในการจัดเก็บขอมูลจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพ่ือ

ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัย 

3.4.2 ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยทําการชี้แจงรายละเอียดของ

แบบสอบถามใหกลุมตัวอยางฟง โดยใหเวลาในการตอบแบบสอบถามและไดรับแบบสอบถามคืนมา

ท้ังหมด 
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3.4.3 ผูวิจัยไดตรวจสอบแบบสอบถาม พบวา มีแบบสอบถามท่ีสมบูรณจํานวน 34ฉบับ ท่ี

สามารถนํามาวิเคราะหตอไป 

 3.4.4 ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดแลวท้ังหมด เพ่ือดําเนินการวิเคราะหขอมูลตอไป 

 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามของคณะกรรมการ นํามาประมวลผลขอมูลและนํา

สถิติทางการวิจัยทางสังคมศาสตรมาประมวลผลขอมูลวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ไดแก คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) S.D. เพ่ือนําไปวิเคราะหกับแบบสอบถามโดยมีข้ันตอนดังนี้  

 ตอนท่ี 1ครู ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัด

รอยเอ็ด ผูตอบแบบสอบถามโดยใชสถิติ พ้ืนฐานหาคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ 

(Percentage) แลวนําเสนอแบบความเรียง 

 ตอนท่ี 2 ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนย

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ดโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ไดแก คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 ตอนท่ี 3 ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการเรียนรูเพ่ือ

สรางสรรคของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ดแลว

เรียบเรียงขอมูลตามประเด็น นํามาเรียงเสนอในรูปแบบการบรรยาย โดยหาคาความถ่ี (Frequency) 

แลวนําเสนอการบรรยาย 

 

3.6 สถิติที่ใชในการวิจัย 

 สําหรับการวิจัยเรื่องนี้ มีสถิติท่ีใชในการทําวิจัย ไดแก 

 สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ไดแก ความถ่ี (Frequency) รอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สําหรับบรรยาย 

1. สูตรการหาคาสถิติท่ีใชในการวิจัย มีดังนี้ 

1) การหาคารอยละ (Percentage) 

P =  
N

f 100×
 

                               P =    คารอยละ 

f = ความถ่ีท่ีตองการแปลงใหเปนรอยละ 
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N =  จํานวนความถ่ีท้ังหมด 

 

2) การหาคาเฉล่ีย (Mean) หรือมัชฌิมาเลขคณิต 

Χ  =  N
x∑

 

 

Χ  =  คาเฉลี่ย 

∑X =  ผลรวมของผูตอบแบบสอบถาม 

N =  จํานวนกลุมเปาหมาย 

3) การหาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

S.D. =  
)1(

)( 22

−
−∑ ∑

NN
fxfxN  

 

S.D. = คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

∑fX = ผลรวมของผูตอบแบบสอบถามแตละระดับ 

N = จํานวนประชากร 

  

 2. สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 IOC        =     Ν

Χ∑  

 

เม่ือ  IOC        = ดัชนีความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับเนื้อหาหรือ 

ระหวางขอสอบกับวัตถุประสงค 

∑X = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละคน 

N = จํานวนผูเชี่ยวชาญท้ังหมด 

 

 3.สถิติท่ีใชในการหาสมมุติฐานของการวิจัย 

  1) ทดสอบสมมติฐาน (t-test) 

t         =           X1   -   X  2
  

     S1
2 

  -     S2
2 

       n1       n2   
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เม่ือ             t  = คาที-เทสท (t- test) 

         X 1  , X2 = คาเฉลี่ยของคะแนนกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 ตามลําดับ 

        S1
2 

  ,    S2
2 = ความแปรปรวนของคะแนนกลุมท่ี1 และกลุมท่ี2 ตามลําดับ 

         n1   , n2 = จํานวนคะแนนของกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 ตามลําดับ 

 

2) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA): F-test) 

 

  F        =    
w

b

MS
MS  

 

 F    =   อัตราสวนของความแปรปรวน 

 MSb =   คาความแปรปรวนระหวางกลุม 

 MSw =    คาความแปรปรวนภายในกลุม 

 

 



 

บทท่ี  4 

ผลการศึกษาคนควา 
 

ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือ

สรางสรรคของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด” ผู

ศึกษาคนควานําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 

4.1 สัญลักษณท่ีใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

4.2 ลําดับการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

4.1 สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

              การเสนอผลการศึกษาคนควาในครั้งนี้ เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกัน ผูศึกษาคนควาได

กําหนด สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

n แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 

µ  แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 

σ  แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

F แทน คาสถิติท่ีใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ F (F- 

distribution) 

* แทน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

4.2 ลําดับการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

           การวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาคนควาไดเสนอตามลําดับ ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห“การบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด”    

            ตอนท่ี 3 เปรียบเทียบการบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 
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4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 

            ตอนท่ี 1 การวิเคราะห สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

ผูศึกษาคนควาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยมีรายละเอียด ดังแสดง 

ไวในตารางท่ี 4.1 

 

ตารางท่ี 4.1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 

1.  สถานภาพ   

ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 4 11.77 

ครู กศน.ตําบล 28 82.35 

ครูประจําศูนยการเรียนรูชุมชน  2 5.88 

รวม 34 100.00 

2. ประสบการณทํางาน   

ต่ํากวา 5 ป        8 23.53 

5 – 10 ป   11 32.35 

ตั้งแต 10 ปข้ึนไป 15 44.12 

รวม 34 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพเปนครู กศน.ตําบล 

จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 82.35 เปนครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จํานวน 4 คน คิด

เปนรอยละ11.77 และเปนครูประจําศูนยการเรียนรูชุมชน จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 5.88 เม่ือ

จําแนกตามประสบการทํางานของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญมีประสบการณทํางาน ตั้งแต 

10 ปข้ึนไป จํานวน 15 คน คิดเปนรอย 44.12 มีประสบการณทํางาน 5 – 10 ป จํานวน 11 คน คิด

เปนรอย 32.35 และมีประสบการณทํางาน ต่ํากวา 5 ป จํานวน 8 คน คิดเปนรอย 23.53 
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ตอนท่ี 2 การวิเคราะหการบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด   

การวิเคราะหการบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด ดังแสดงไวในตาราง 4.2 – 4.7 

 

ตารางท่ี 4.2 คาเฉล่ีย (µ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ ) ระดับการบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือ

สรางสรรคของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง 

จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมและรายดาน 
 

การบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนย

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ระดับการบริหารจัดการ 

µ  σ  อันดับ ระดับ 

1. ดานการวางแผนจัดการเรียนรูตลอดชีวิต  4.15 0.40 3 มาก 

2. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 4.08 0.46 4 มาก 

3. ดานการใหบริการเรียนรู 4.15 0.37 2 มาก 

4. ดานการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคม วัฒนธรรม 

ประเพณี  4.17 0.44 1 

มาก 

5. ดานการสรางเครือขายการเรียนรู 4.02 0.54 5 มาก 

เฉลี่ย 4.12 0.37  มาก 
 

จากตารางท่ี 2 พบวา ครู มีการบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด เม่ือพิจารณาโดยรวม พบวา อยู

ในระดับมาก ( µ =4.12) แตเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ดานการ

สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ( µ =4.17) รองลงมาคือดานการ

ใหบริการเรียนรู ( µ =4.15) ดานการวางแผนจัดการเรียนรูตลอดชีวิต ( µ = 4.15) ดานการจัด

กิจกรรมการเรียนรู ( µ = 4.08) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการสรางเครือขายการเรียนรู 

(µ =4.02) 
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ตารางท่ี 4.3   คาเฉล่ีย ( µ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ ) ระดับการบริหารจัดการการเรียนรู

เพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอ

เมือง จังหวัดรอยเอ็ด ดานการวางแผนจัดการเรียนรูตลอดชีวิต โดยรวมและราย

ขอ 
 

ขอท่ี ดานการวางแผนจัดการเรียนรูตลอดชีวิต 
ระดับการบริหารจัดการ 

µ  σ  อันดับ ระดับ 

1 สํารวจความตองการในการพัฒนาการศึกษา 4.21 0.59 2 มาก 

2 วิเคราะหขอมูล สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ

ดานการจัดกิจกรรม 4.09 0.57 3 มาก 

3 การเก็บรวบรวมขอมูลชุมชนเพ่ือการวางแผนกิจกรรม

และโครงการ 4.06 0.60 4 มาก 

4 การจัดกระบวนการเรียนรูใหนักศึกษามีความรู ความ

เขาใจเกิดทักษะ เจตคติ คานิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค 4.26 0.62 1 มาก 

เฉลี่ย 4.15 0.40  มาก 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา ครูมีการบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด ดานการวางแผนจัดการเรียนรู

ตลอดชีวิต เม่ือพิจารณาโดยรวม พบวา อยูในระดับมาก ( µ =4.15) แตเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ การจัดกระบวนการเรียนรูใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเกิดทักษะ เจต

คติ คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ( µ =4.26) รองลงมาคือ สํารวจความตองการในการ

พัฒนาการศึกษา ( µ =4.21) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การเก็บรวบรวมขอมูลชุมชนเพ่ือการ

วางแผนกิจกรรมและโครงการ (µ =4.06) 
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ตารางท่ี 4.4    คาเฉล่ีย (µ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ ) ระดับการบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือ

สรางสรรคของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง 

จังหวัดรอยเอ็ด ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยรวมและรายขอ 
 

ขอท่ี ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ระดับการบรหิารจัดการ 

µ  σ  อันดับ ระดับ 

1 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ีสอดคลองกับสภาพ

ปญหาของชุมชนและความตองการของกลุมเปาหมาย  4.15 0.70 2 มาก 

2 การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู 4.24 0.70 1 มาก 

3 มีการประเมินความตองการของผูเรียน เพ่ือนําขอมูลมา

วางแผนการเรียนการสอน 4.09 0.62 3 มาก 

4 ใชกระบวนการวิจัยและการจัดความรูเปนกระบวนการ

สําคัญในการแกปญหาหรือพัฒนา 3.85 0.78 5 มาก 

5 นําเทคโนโลยีทางการศึกษามาชวยเสริมประสิทธิภาพการ

เรียนการสอน 4.06 0.65 4 มาก 

เฉลี่ย 4.08 0.46  มาก 
        

           จากตารางท่ี 4.4  พบวา การบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู เม่ือ

พิจารณาโดยรวม พบวา อยูในระดับมาก ( µ =4.08) แตเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ย

มากท่ีสุด คือ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ( µ =4.24) 

รองลงมา คือ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาของชุมชนและความตองการ

ของกลุมเปาหมาย ( µ =4.15) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ใชกระบวนการวิจัยและการจัดความรูเปน

กระบวนการสําคัญในการแกปญหาหรือพัฒนา (µ =3.85) 
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ตารางท่ี 4.5  คาเฉล่ีย ( µ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ ) ระดับการบริหารจัดการการเรียนรู

เพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอ

เมือง จังหวัดรอยเอ็ด ดานการใหบริการเรียนรู โดยรวมและรายขอ 
 

ขอท่ี ดานการใหบริการเรียนรู 
ระดับการบริหารจัดการ 

µ  σ  อันดับ  ระดับ 

1 การสํารวจความตองการของประชาชน 4.18 0.63 3 มาก 

2 ความสามารถใหบริการดานอินเตอรเน็ต 4.12 0.69 5 มาก 

3 การจัดทําขอมูลและจัดเก็บอยางเปนระบบพรอมใหบริการ 4.12 0.59 4 มาก 

4 จัดทําและจัดหาวัสดุในทองถ่ินมาใชในการฝกอาชีพ 4.29 0.63 1 มาก 

5 สื่ออุปกรณกาเรียนรู พอเพียง  3.97 0.76 6 มาก 

6 ประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับงานของศูนยการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 4.24 0.70 2 มาก 

เฉลี่ย 4.15 0.37  มาก 
 

จากตารางท่ี 4.5 พบวา  การบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด ดานการใหบริการเรียนรู เม่ือพิจารณา

โดยรวม พบวา อยูในระดับมาก ( µ =4.15) แตเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 

คือ จัดทําและจัดหาวัสดุในทองถ่ินมาใชในการฝกอาชีพ ( µ =4.29) รองลงมา คือ ประชาสัมพันธให

ความรูเก่ียวกับงานของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ( µ =4.24) ขอท่ีมีคาเฉลี่ย

ต่ําสุด คือ สื่ออุปกรณกาเรียนรู พอเพียง (µ =3.97) 
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ตารางท่ี 4.6  คาเฉล่ีย ( µ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ ) ระดับการบริหารจัดการการเรียนรู

เพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอ

เมือง จังหวัดรอยเอ็ด ดานการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน และสังคม วัฒนธรรม 

ประเพณีโดยรวมและรายขอ 
 

ขอท่ี 
ดานการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน และสังคม วัฒนธรรม 

ประเพณี 

ระดับการบริหารจัดการ 

µ  σ  อันดับ  ระดับ 

1 มีการสงเสริมการจัดกิจกรรมชุมชน อยางตอเนื่อง เชน 

กิจกรรมวันสําคัญ ชาติ ศาสนา 4.26 0.62 2 มาก 

2 การแลกเปลี่ยนเรียนรูชุมชนมาก 4.06 0.74 5 มาก 

3 การจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย เชน การสงเสริม

การอาน การบริการสื่อ (สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส 

วิทยุ) 4.09 0.57 4 มาก 

4 จั ด กิจกรรม พัฒนา คุณภาพชี วิ ต ท่ี เ ก่ี ย ว กับศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีทองถ่ิน 4.18 0.67 3 มาก 

5 การมีสวนรวมทําใหชุมชนเกิดการเรียนรู 4.26 0.57 1 มาก 

เฉลี่ย 4.17 0.44  มาก 
 

จากตารางท่ี 4.6 พบวา  การบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด ดานการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน 

และสังคม วัฒนธรรม ประเพณี เม่ือพิจารณาโดยรวม พบวา อยูในระดับมาก ( µ =4.17) แตเม่ือ

พิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ การมีสวนรวมทําใหชุมชนเกิดการเรียนรู 

( µ =4.26) รองลงมา คือ มีการสงเสริมการจัดกิจกรรมชุมชน อยางตอเนื่อง เชน กิจกรรมวันสําคัญ 

ชาติ ศาสนา (µ =34.26) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรูชุมชนมาก (µ =4.06) 
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ตารางท่ี 4.7 คาเฉล่ีย (µ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ ) ระดับการบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือ

สรางสรรคของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง 

จังหวัดรอยเอ็ด ดานการสรางเครือขายการเรียนรู โดยรวมและรายขอ 
 

ขอท่ี ดานการสรางเครือขายการเรียนรู 
ระดับการบริหารจัดการ 

µ  σ  อันดับ  ระดับ 

1 การใชประโยชน จากแหลงเรียนรู หรือภูมิปญญาอยาง

ตอเนื่อง 4.26 0.75 1 มาก 

2 การจัดทําขอตกลงความรวมมือหรือเอกสารความรวมมือ

กับเครือขายใหความรวมมือกับเครือขายหรือผูเก่ียวของใน

ชุมชน 4.03 0.67 2 มาก 

3 ภาคีหรือเครือขายใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรม

ในดานงบประมาณและวัสดุอุปกรณ 3.97 0.72 4 มาก 

4 เครือขายมีสวนรวมในการติดตามผล 3.85 0.78 5 มาก 

5 รายผลตอชุมชนและภาคีเครือขาย 4.00 0.70 3 มาก 

เฉลี่ย 4.02 0.54  มาก 
 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา  การบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด ดานการสรางเครือขายการเรียนรู เม่ือ

พิจารณาโดยรวม พบวา อยูในระดับมาก ( µ =4.02) แตเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ย

มากท่ีสุด คือ การใชประโยชน จากแหลงเรียนรู หรือภูมิปญญาอยางตอเนื่อง ( µ =4.26) รองลงมา คือ 

การจัดทําขอตกลงความรวมมือหรือเอกสารความรวมมือกับเครือขายใหความรวมมือกับเครือขายหรือ

ผูเก่ียวของในชุมชน ( µ =4.03) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ เครือขายมีสวนรวมในการติดตามผล 

(µ =3.85) 
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ตอนท่ี 3 เปรียบเทียบการบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด  

การเปรียบเทียบการบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด ดังแสดงไวในตาราง 4.8 – 4.11 

ตารางท่ี 4.8 แสดงคาเฉล่ีย ( µ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ ) และระดับการบริหารจัดการ

การเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมและรายดาน โดยจําแนกตามสถานภาพ 
 

การบริหารจัดการการเรียนรู

เพ่ือสรางสรรค 

สถานภาพ (n=34) 

ครูอาสาสมัคร

การศึกษานอกโรงเรียน 

(n=4) 

ครู กศน.ตําบล  

 

(n=28) 

ครูประจําศูนยการ

เรียนรูชุมชน  

(n=2) 

µ  σ  ระดับ µ  σ  ระดับ µ  σ  ระดับ 

1. ดานการวางแผนจัดการ

เรียนรูตลอดชีวิต  4.06 0.38 มาก 4.17 0.43 มาก 4.13 0.18 มาก 

2. ดานการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู 4.25 0.53 มาก 4.06 0.47 มาก 4.00 0.00 มาก 

3. ดานการใหบริการเรียนรู 4.00 0.24 มาก 4.17 0.40 มาก 4.17 0.00 มาก 

4. ด า น ก า ร ส นั บ ส นุ น

กิจกร รมของชุ มชนและ

สังคม วัฒนธรรม ประเพณี  4.15 0.50 มาก 4.17 0.45 มาก 4.20 0.28 มาก 

5. ดานการสรางเครือขายการ

เรียนรู 4.25 0.53 มาก 3.96 0.55 มาก 4.40 0.28 มาก 

รวม 4.14 0.35 มาก 4.11 0.39 มาก 4.18 0.15 มาก 

 

จากตารางท่ี 4. 8 พบวา การบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด โดยจําแนกตามสถานภาพ ท้ังโดยรวม

และรายดานอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวามีดังนี้ 

ดานการวางแผนจัดการเรียนรูตลอดชีวิต พบวา การบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือ

สรางสรรคของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด อยู
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ในระดับมาก ลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ครู กศน.ตําบล ครูประจําศูนยการเรียนรูชุมชน 

และครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ตามลําดับ 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู พบวา การบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนย

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด อยูในระดับมาก ลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครู กศน.ตําบล และครู

ประจําศูนยการเรียนรูชุมชน ตามลําดับ 

ดานการใหบริการเรียนรู พบวา การบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนย

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด อยูในระดับมาก ลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ครูประจําศูนยการเรียนรูชุมชน ครู กศน.ตําบล และครูอาสาสมัคร

การศึกษานอกโรงเรียนตามลําดับ 

ดานการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคม วัฒนธรรม ประเพณี พบวา การบริหาร

จัดการการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง 

จังหวัดรอยเอ็ด อยูในระดับมาก ลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ครูประจําศูนยการเรียนรู

ชุมชน ครู กศน.ตําบล และครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ตามลําดับ 

ดานการสรางเครือขายการเรียนรู พบวา การบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของ

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด อยูในระดับมาก 

ลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ครูประจําศูนยการเรียนรูชุมชน ครูอาสาสมัครการศึกษานอก

โรงเรียน และครู กศน.ตําบล ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.9 
1เปรียบเทียบ 1คาเฉล่ีย ( µ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ ) และระดับการบริหาร

จัดการการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด โดยจําแนกตามสถานภาพ 
          

การบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือ

สรางสรรคของศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

แหลงความ

แปรปรวน 

SS DF MS F P 

1. ดานการวางแผนจัดการเรียนรู

ตลอดชีวิต  

ระหวางกลุม 0.04 2 0.02 0.12 0.89 

ภายในกลุม 5.33 31 0.17   

รวม 5.38 33    

2. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ระหวางกลุม 0.14 2 0.07 0.32 0.73 

 ภายในกลุม 6.82 31 0.22   

 รวม 6.96 33    

3. ดานการใหบริการเรียนรู ระหวางกลุม 0.10 2 0.05 0.36 0.70 

 ภายในกลุม 4.53 31 0.15   

 รวม 4.63 33    

4. ดานการสนับสนุนกิจกรรมของ

ชุ ม ช น แ ล ะ สั ง ค ม  วั ฒ น ธ ร ร ม 

ประเพณี 

ระหวางกลุม 0.00 2 0.00 0.01 0.99 

ภายในกลุม 6.41 31 0.21   

รวม 6.41 33    

5. ดานการสรางเครือขายการ

เรียนรู 

ระหวางกลุม 0.59 2 0.29 1.01 0.38 

ภายในกลุม 8.99 31 0.29   

รวม 9.58 33    

คาเฉลี่ย ระหวางกลุม 0.01 2 0.01 0.04 0.96 

 ภายในกลุม 4.56 31 0.15   

 รวม 4.57 33    

จากตารางท่ี 4.9 พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีสถานภาพตางกัน มีคาเฉลี่ยของระดับการบริหาร

จัดการการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง 

จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน ไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงคาเฉล่ีย ( µ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ ) และระดับการบริหารจัดการ

การเรียนรูเ พ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมและรายดาน โดยจําแนกตาม

ประสบการณทํางาน 
 

การบริหารจัดการการ

เรียนรูเพ่ือสรางสรรค 

สถานภาพ (n=34) 

 ต่ํากวา 5 ป 

(n=8) 

5 - 10 ป 

(n=11) 

ตั้งแต 10 ปข้ึนไป 

(n=15) 

µ  σ  ระดับ µ  σ  ระดับ µ  σ  ระดับ 

1. ดานการวางแผนจัดการ

เรียนรูตลอดชีวิต  4.22 0.21 มาก 4.05 0.50 มาก 4.20 0.41 มาก 

2. ดานการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู 4.08 0.50 มาก 4.00 0.42 มาก 4.13 0.49 มาก 

3. ดานการใหบริการเรียนรู 4.25 0.43 มาก 4.11 0.41 มาก 4.13 0.33 มาก 

4. ด า น ก า ร ส นั บ ส นุ น

กิจกรรมของชุมชนและสังคม 

วัฒนธรรม ประเพณี  4.20 0.50 มาก 4.05 0.47 มาก 4.24 0.39 มาก 

5. ดานการสรางเครือขาย

การเรียนรู 3.98 0.63 มาก 4.00 0.50 มาก 4.07 0.55 มาก 

รวม 4.14 0.37 มาก 4.04 0.38 มาก 4.15 0.39 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.10 พบวา การบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด โดยจําแนกตามประสบการณทํางาน

ท้ังโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวามีดังนี้ 

ดานการวางแผนจัดการเรียนรูตลอดชีวิต พบวา การบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือ

สรางสรรคของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด อยู

ในระดับมาก ลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ตั้งแต 10 ปข้ึนไป 5 - 10 ป และต่ํากวา 5 ป 

ตามลําดับ 

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู พบวา การบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนย

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด อยูในระดับมาก ลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ตั้งแต 10 ปข้ึนไป ต่ํากวา 5 ป และ5 - 10 ป ตามลําดับ 
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ดานการใหบริการเรียนรู พบวา การบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนย

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด อยูในระดับมาก ลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ต่ํากวา 5 ป ตั้งแต 10 ปข้ึนไป และ5 - 10 ป ตามลําดับ 

ดานการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคม วัฒนธรรม ประเพณี พบวา การบริหาร

จัดการการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง 

จังหวัดรอยเอ็ด อยูในระดับมาก ลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ตั้งแต 10 ปข้ึนไป ต่ํากวา 5 

ป และ5 - 10 ป ตามลําดับ 

ดานการสรางเครือขายการเรียนรู พบวา การบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของ

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด อยูในระดับมาก 

ลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ตั้งแต 10 ปข้ึนไป 5 - 10 ป และต่ํากวา 5 ป ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.11 
1เปรียบเทียบ 1คาเฉล่ีย ( µ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ ) และระดับการบริหาร

จัดการการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด โดยจําแนกตามประสบการณการทํางาน 
          

การบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือ

สรางสรรคของศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
แหลงความแปรปรวน SS DF MS F P 

1. ดานการวางแผนจัดการเรียนรู

ตลอดชีวิต  

ระหวางกลุม 0.19 2 0.10 0.58 0.56 

ภายในกลุม 5.18 31 0.17   

รวม 5.38 33    

2. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ระหวางกลุม 0.11 2 0.06 0.26 0.78 

 ภายในกลุม 6.85 31 0.22   

 รวม 6.96 33    

3. ดานการใหบริการเรียนรู ระหวางกลุม 0.11 2 0.05 0.36 0.70 

 ภายในกลุม 4.53 31 0.15   

 รวม 4.63 33    

4. ดานการสนับสนุนกิจกรรมของ

ชุ มชนและสั ง คม  วัฒนธรรม 

ประเพณี 

ระหวางกลุม 0.23 2 0.11 0.57 0.57 

ภายในกลุม 6.18 31 0.20   

รวม 6.41 33    

5. ดานการสรางเครือขายการ

เรียนรู 

ระหวางกลุม 0.05 2 0.03 0.09 0.92 

ภายในกลุม 9.53 31 0.31   

รวม 9.58 33    

คาเฉลี่ย ระหวางกลุม 0.09 2 0.05 0.31 0.73 

 ภายในกลุม 4.48 31 0.14   

 รวม 4.57 33    

 

จากตารางท่ี 4.11 พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีประสบการณการทํางานตางกัน มีคาเฉลี่ยของ

ระดับการบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน ไมสอดคลองกับสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว 



 

บทท่ี  5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การศึกษาคนควาครั้งนี้  มีความมุงหมายเพ่ือศึกษา 1. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการเรียนรูเพ่ือ

สรางสรรคของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด             

2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ดตามความคิดเห็นของครูท่ีมี สถานภาพและประสบการณการ

ทํางาน ตางกัน กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ครู ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 34 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคนควา คือ แบบสอบถาม

แบบมาตราสวนประมาณคา สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบคาที (t-test) และทดสอบคา (f- test) ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยตามลําดับ 

ดังนี้ 

 

5.1 สรุปผล 

การสรุปผลการศึกษาคนควา ดังตอไปนี้ 

1. ครู มีการบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด เม่ือพิจารณาโดยรวม พบวา อยูในระดับมาก แตเม่ือพิจารณา

เปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ดานการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคม 

วัฒนธรรม ประเพณี รองลงมาคือดานการใหบริการเรียนรู ดานการวางแผนจัดการเรียนรูตลอดชีวิต ดาน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการสรางเครือขายการเรียนรู  

2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด พบวา ครูมีการบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือ

สรางสรรคของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด จําแนก

ตามสถานภาพตางกัน และประสบการณการทํางานตางกัน ท้ังโดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน ไม

สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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5.2 การอภิปรายผล 

จากการศึกษาการบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด ผูศึกษาคนควาขอนําเสนอการอภิปรายผล ตามลําดับ

ดังนี้ 

1. ครูมีการบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด เม่ือพิจารณาโดยรวม พบวา อยูในระดับมาก แตเม่ือพิจารณา

เปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ดานการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคม 

วัฒนธรรม ประเพณี และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการสรางเครือขายการเรียนรู ท้ังนี้อาจ

เนื่องมาจาก ครูศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด เล็งเห็น

ถึงความสําคัญในการบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือสรางสรรค ของนักเรียน ดังท่ี การปฏิรูปการเรียนรูจาก 

Instructionism สู  Constructionism ซ่ึง ปราณี ชาญณรงค (2542 ,หนา 48) ใหความหมายวา 

Instructionism เปนการเรียนการสอนแบบยึดถือผูสอนเปนศูนยกลางรวบรวมสิ่งท่ีเปนประโยชนแก

ผูเรียน สอนใหผูเรียนเปนฝายรับความรูดวยการจดจําจากผูสอนเหมือนกับ ครูสอนอยางไร เด็กรูเทานั้น 

โดยมีหลักสูตรท่ีมีกรอบจํากัดมีทางเลือกนอยแตมีท้ังขอดีและขอเสีย คือ การเรียนการสอนแบบนี้

เหมาะสมกับวิชาพ้ืนฐานและความรูท่ัวไปท่ีเปนหลักใน การดํารงชีวิต หรือเปนการสอนใหจําและรูจักบาง

สิ่งบางอยางเทานั้น การสอนท่ีหยุดลงโดยตัวผูเรียนรับสิ่งท่ีสอนไวไดแตตอยอดไมได คือ คิดตอไปเองไมได 

และไมกอใหเกิดความสนใจรูอีกตอไป เพราะผูสอนเปนผูควบคุมสถานการณ ผูเรียนไมเกิดความอยากรู 

และไมไดเปนผูควบคุมสถานการณ การสอนแบบนี้จึงเปนวิธีการท่ีไมเหมาะสมซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย

ของ อรุณโรจน ทองงาม (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของ

ผูอํานวยการท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของครูสังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของผูอํานวยการศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ

งานวิจัยของ ศิริวรรณ ปนเครือ (2557, บทคัดยอ) ไดศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมของศูนยการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในจังหวัดลําปาง ผลการวิจัยพบวา ระดับการมีสวนรวมใน

การบริหารแบบมีสวนรวมของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอในจังหวัด

ลําปางท้ัง 5 ดาน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด พบวา ครูมีการบริหารจัดการการเรียนรู

เพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 

จําแนกตามสถานภาพตางกัน และประสบการณการทํางานตางกัน ท้ังโดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

ไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
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อัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด มีระบบการบริหารจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของครูเทาเทียมกัน 

โดยไมไดคํานึงถึงสถานภาพ และประสบการณทํางาน จึงทําใหครู ท่ีมีสถานภาพ และประสบการณ ตางกัน มี

การบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด ไมแตกตางกัน ดังท่ี วิทยา ดานธํารงกูล (2546, หนา 46) กลาววา การบริหาร 

(Management) ท่ีบางคนเรียกวา “การจัดการ” หรือบางครั้งอาจเรียกวา “การบริหารจัดการ” หมายถึง 

กระบวนการของการวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การนําการบังคับบัญชาและการ

ควบคุม (Controlling) ควบคุมทรัพยากรตางๆ ขององคการเพ่ือเปาหมายท่ีกําหนดไว ดังมีองคประกอบดังนี้ 

1) วัตถุประสงคท่ีแนนอน (Objectives) กลาวคือ จะตองรูวาจะดําเนินการไปทําไมเพ่ืออะไร และตองการอะไร

จากการดําเนินการ เชน ตองมีวัตถุประสงคในการใหบริการ หรือในการผลิตตองรูวาจะผลิตเพ่ือใคร ตองการ

ผลตอบแทนเชนใด ถาหากไมมีเปาหมายหรือวัตถุประสงคแลว ก็ไมมีประโยชนท่ีจะบริหาร การดําเนินการ

ตางๆ จะไมมีผลสําเร็จเพราะไมมีเปาหมายกําหนดไวแนนอน 2) ทรัพยากรในการบริหาร (Resources) 

ทรัพยากรในการบริหาร ไดแก วัตถุและเครื่องใชเพ่ือประกอบการดําเนินงานรวมไปถึงความสามารถในการ

จัดการ ทรัพยากรในการบริหารสามารถแบงแยกไดเปน 4 ประเภท หรือเรียกยอๆ วา 4 M’s คือ มนุษย 

(Man) เงิน (Money) วัสดุเครื่องใช (Material) ความสามารถในการจัดการ (Management) 3) มีการ

ประสานงานระหวางกัน หรือเรียกไดวามีปฏิกิริยาระหวางกัน กลาวคือ เปาหมายและวัตถุประสงครวมท้ัง

ทรัพยากรในการบริหารท้ัง 4 ประเภทดังกลาว จะตองมีความสัมพันธซ่ึงกันและกันเกิดปฏิกิริยาระหวางกัน 

หรือกลาวไดวาจะตองมีระบบของการทํางานรวมกันและจะตองมีการทํางานรวมกันท่ีเกิดข้ึนจริงๆ ดวย การ

นําเอาปจจัยท้ังหลายเบื้องตนมาไวรวมกันแลวไมเกิดปฏิกิริยาระหวางกัน ไมเกิดความสัมพันธระหวางกันการ

บริหารก็จะไมเกิดข้ึน ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ อรุณโรจน ทองงาม (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติ

กรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของผูอํานวยการท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของครูสังกัดศูนย

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผลการวิจัยพบวา  พฤติกรรมการบริหารการจัดการเรียน

การสอนของผูอํานวยการ สงผลตอ การปฏิบัติงานของครู สังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอําเภอ พบดังนี้ พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการพัฒนาและสรางมาตรฐานดานวิชาการ 

ดานการนิ เทศและประเมินผลดานการสอน ดานการสงเสริมให มีการพัฒนาวิชาชีพ และพฤติ

กรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนของผูอํานวยการ โดยภาพรวม สงผลตอการปฏิบัติงานของครู

สังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาคนควาเรื่อง การบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด มีขอเสนอแนะจากการศึกษาคนควาดังนี้ 
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1. ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

  จากการวิจัย พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก ดังนั้น ครู จึงควรคงสภาพไวและดําเนินการ

พัฒนาใหสูงข้ึน สวนในดานการสรางเครือขายการเรียนรู ท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํานั้น ครูของศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด ควรท่ีจะหาแนวทางพัฒนาดานนี้ใหสูง

ยิ่งข้ึนตอไป 

2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาครั้งตอไป 

   2.1 ควรศึกษาความตองการบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนย

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 

   2.2 ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนย

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 

   2.3 ควรศึกษาปญหาการบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง  การบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 

………………………………………………………………………… 

คําช้ีแจง  แบบสอบถามชุดนี้จัดทําข้ึนเพ่ือสอบถามการบริหารจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสรรค

ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด ทานเปนบุคคล

หนึ่งท่ีไดรับเลือกเปนผูตอบแบบสอบถาม  กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง  และตอบให

ครบทุกขอ เนื่องเพราะคําตอบของทานจะเปนประโยชนในการศึกษาวิจัย  เพ่ือนําผลท่ีไดมาใชในการ

สงเสริมความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารจัดการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด  ใหเกิดผลมากยิ่งข้ึน 

 

 ภาสกร ชมภูบุตร 

 นักศึกษาปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา 

 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป     

คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง ตามความเปนจริง   

1.  สถานภาพ 

   1. ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน     

   2.  ครู กศน.ตําบล  

    3.  ครูประจําศูนยการเรียนรูชุมชน         

2.  ประสบการณทํางาน 

   1.  ต่ํากวา 5 ป    

   2.  5 – 10 ป            

  3.  ตั้งแต 10 ปข้ึนไป 

      

ตอนท่ี 2 การบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 

คําช้ีแจงโปรดเขียนเครื่องหมาย ลงในชองท่ีตรงกับระดับความเปนจริงตามความคิดเห็นของทาน 

ขอ

ท่ี 
ขอความคําถาม 

ระดับการบริหาร 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

 

1 

1. ดานการวางแผนจัดการเรียนรูตลอดชีวิต 

สํารวจความตองการในการพัฒนาการศึกษามากนอย

เพียงใด 

     

2 วิ เคราะหขอมูล สภาพปจจุบัน ปญหาและความ

ตองการดานการจัดกิจกรรมมากนอยเพียงใด 

     

3 การเก็บรวบรวมขอมูลชุมชนเพ่ือการวางแผนกิจกรรม

และโครงการมากนอยเพียงใด 

     

4 การจัดกระบวนการเรียนรูใหนักศึกษามีความรู ความ

เขาใจเกิดทักษะ เจตคติ คานิยม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงคมีมากนอยเพียงใด 
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ขอ

ท่ี 
ขอความคําถาม 

ระดับการบริหาร 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

 

5 

2. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ีสอดคลองกับสภาพ

ปญหาของชุมชนและความตองการของกลุมเปาหมาย 

มากนอยเพียงใด     

     

6 การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู มากนอยเพียงใด 

     

7 มีการประเมินความตองการของผูเรียน เพ่ือนําขอมูลมา

วางแผนการเรียนการสอน มากนอยเพียงใด 

     

8 ใชกระบวนการวิจัยและการจัดความรูเปนกระบวนการ

สําคัญในการแกปญหาหรือพัฒนามากนอยเพียงใด 

     

9 นําเทคโนโลยีทางการศึกษามาชวยเสริมประสิทธิภาพ

การเรียนการสอนมากนอยเพียงใด 
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3. ดานการใหบริการเรียนรู 

การสํารวจความตองการของประชาชนมากนอย

เพียงใด 

     

11 ความสามารถใหบริการดานอินเตอรเน็ตมากนอย

เพียงใด 

     

12 การจัดทําขอมูลและจัดเก็บอยางเปนระบบพรอม

ใหบริการมากนอยเพียงใด 

     

13 จัดทําและจัดหาวัสดุในทองถ่ินมาใชในการฝกอาชีพ

มากนอยเพียงใด 

     

14 สื่ออุปกรณกาเรียนรู พอเพียง มากนอยเพียงใด      

15 ประชาสัม พันธ ให ความรู เ ก่ี ยว กับงานของ ศูนย

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมาก
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ขอ

ท่ี 
ขอความคําถาม 

ระดับการบริหาร 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ท่ีสุด 

นอยเพียงใด 
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4. ดานการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน และสังคม 

วัฒนธรรม ประเพณี 

มีการสงเสริมการจัดกิจกรรมชุมชน อยางตอเนื่อง เชน 

กิจกรรมวันสําคัญ ชาติ ศาสนา มากนอยเพียงใด 

     

17 การแลกเปลี่ยนเรียนรูชุมชนมากนอยเพียงใด      

18 การจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย เชน การ

สงเสริมการอาน การบริการสื่อ (สื่อสิ่ ง พิมพ  สื่อ

อิเล็กทรอนิกส วิทยุ)มากนอยเพียงใด 

     

19 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเ ก่ียวกับศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีทองถ่ินมากนอยเพียงใด 

     

20 การมีสวนรวมทําใหชุมชนเกิดการเรียนรูมากนอย

เพียงใด 
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5. ดานการสรางเครือขายการเรียนรู 

การใชประโยชน จากแหลงเรียนรู หรือภูมิปญญาอยาง

ตอเนื่องมากนอยพียงใด 

     

22 การจัดทําขอตกลงความรวมมือหรือเอกสารความ

รวมมือกับเครือขายใหความรวมมือกับเครือขายหรือ

ผูเก่ียวของในชุมชน 

     

23 ภาคีหรือเครือขายใหความรวมมือในการเขารวม

กิจกรรมในดานงบประมาณและวัสดุอุปกรณมากนอย

เพียงใด 

     

24 เครือขายมีสวนรวมในการติดตามผลมากนอยเพียงใด      

25 รายผลตอชุมชนและภาคีเครือขายมากนอยเพียงใด      
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ตอนท่ี  3 ขอเสนอเก่ียวกับการบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 

  คําช้ีแจง  ขอใหทานแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอเสนอแนะท่ีจะกอใหเกิดการบริหารจัดการ

การเรียนรูเพ่ือสรางสรรคของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง 

จังหวัดรอยเอ็ดท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.ดานการวางแผนจัดการเรียนรูตลอดชีวิต 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

2. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

3. ดานการใหบริการเรียนรู 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

4. ดานการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคม วัฒนธรรม ประเพณี 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

5. ดานการสรางเครือขายการเรียนรู 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีตอบแบบสอบถามครบทุกขอ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 
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แสดงคาอํานาจจําแนกรายขอและคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
 

ขอ คาอํานาจจําแนก ขอ คาอํานาจจําแนก 

1 0.53 14 0.69 

2 0.80 15 0.60 

3 0.71 16 0.67 

4 0.56 17 0.51 

5 0.70 18 0.47 

6 0.76 19 0.79 

7 0.74 20 0.63 

8 0.45 21 0.56 

9 0.61 22 0.70 

10 0.72 23 0.64 

11 0.58 24 0.68 

12 0.61 25 0.57 

13 0.78   
 

คาอํานาจจําแนกรายขอ (Discrimination Power) โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์สัมพันธ ในการ

หาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับโดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 

Coeffeient) ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ 0.85 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

คาอํานาจจําแนกและความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
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คาอํานาจจําแนกและความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

การแปลผลคา IOC จากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน 

 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามการบริหารจัดการการเรียนรูเพ่ือ

สรางสรรคของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 

 

1. ดานการวางแผนจัดการเรียนรูตลอดชีวิต 
 

คําถามขอท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รวม คา IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 

2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

3 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

4 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

 

 2.  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 

คําถามขอท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รวม คา IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 

2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

3 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

4 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

5 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 

 

 3. ดานการใหบริการเรียนรู 
 

คําถามขอท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รวม คา IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 

2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
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คําถามขอท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รวม คา IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

3 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

4 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 

5 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

6 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

  

 4. ดานการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน และสังคม วัฒนธรรม ประเพณ ี
 

คําถามขอท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รวม คา IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

3 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 

4 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

5 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

 

 5. ดานการสรางเครือขายการเรียนรู 
 

คําถามขอท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รวม คา IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 

2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

3 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 

4 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

5 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

 

คาความเชื่อม่ันเทากับ 0.89 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ช่ือ-สกุล  นายภาสกร  ชมภูบุตร 

วัน / เดือน /ปเกิด  วันท่ี 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2511 

ท่ีอยูปจจุบัน  53/1 บานตําแย หมูท่ี 11 ตําบลดงลาน อําเภอ

เมือง จังหวัดรอยเอ็ด 
   

วุฒิการศึกษา  ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยครูมหาสารคาม 

สถานท่ีทํางาน  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอําเภอเมืองรอยเอ็ด 

สํานักงานสง เสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดรอยเอ็ด 

ตําแหนง  รับราชการ ตําแหนง ครู คศ.1 
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