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 This thesis was designed as a mixed methodology based on qualitative and 
quantitative research. The research objectives were to determine the statement of problems and 
the components of the integration of formal, informal and nonformal education administration for 
academic problems solving in basic education institutions. The research was comprised of                
2 procedures as follows; firstly, to study concepts, theories, and related literatures, interview of 
problems in integration of educational administration in basic education institutions for factor 
analysis, secondly to analyze the components of integration of formal, informal, and nonformal 
education administration for academic problems solving in basic education institutions. The 
instruments used for data collection were a five-point rating scale opinionnaire. The sample of this 
research consisted of 99 expanded opportunity schools under the Office of the Basic Education 
Commission. There were 3 respondents  from each school which included a school director,        
a deputy school director in academic department or teacher in charge of academic affairs, and          
a representative of school board, with a total of 246 respondents. The statistics used for data 
analysis were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, and confirmatory factor 
analysis. 

 The findings of this research revealed as follows:  

1. The problems of integration of formal, informal and nonformal education 

administration for academic problems solving in basic education institutions  composed of the 

problems on 1.paradigm shift, 2.curriculum administration, 3.students grouping, 4.financial 

administration, 5.instruction administration, 6.equivalency administration, 7.measurement and 

evaluation administration, 8.media and supervision administration, and 9.participative administration 

of community.  

2. There were 8 components of integration of formal, informal and nonformal 

education administration for academic problem solving in basic education institutions namely; 

1.paradigm shift, 2.curriculum administration, 3. financial administration, 4. instruction administration, 

5.equivalency administration, 6.measurement and evaluation administration, 7.media and 

supervision administration, and 8. participative administration of community. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

                
คุณสมบัติท่ีสําคัญประการหนึ่งของมนุษย�ก็คือ มนุษย�แต"ละบุคคลสามารถเรียนรู'และ

พัฒนาตนเองได'อย"างต"อเนื่องตลอดเวลา  ตลอดชีวิต ความรู'ความสามารถท่ีมนุษย�มีจะถูกสั่งสมพัฒนา
และถ"ายทอดสืบต"อกันไปได' ต้ังแต"อดีตจนถึงป0จจุบัน เราเรียนกระบวนการเรียนรู'ของมนุษย�ดังกล"าวนี้ว"า
การศึกษา จึงสามารถพัฒนาตนเองให'มีชีวิตอยู"รอดสืบต"อกันมาจนถึงป0จจุบัน 1  การศึกษาได'รับความ
คาดหมายให'ทําหน'าท่ีต"างๆ ในทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจมากมายต้ังแต"การช"วยให'ประชาชน
อ"านออกเขียนได'และคิดเป5น เรียนรู'จริยธรรมและความเป5นพลเมือง ตลอดจนพัฒนาทักษะเศรษฐกิจ 
ซ่ึงจะช"วยเพิ่มความเท"าเทียมในสังคมระยะยาว จากบทบาทหน'าที่สําคัญหลายประการดังกล"าว 
การศึกษาท่ีไม"มีคุณภาพจึงก"อให'เกิดป0ญหาร'ายแรงต"อประเทศโดยเฉพาะในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงประชาชน
ต'องการทักษะการคิดและการดํารงชีวิตที่แตกต"างจากอดีตท่ีผ"านมาอย"างมีนัยสําคัญ2 “การศึกษา
สร'างคน คนสร'างชาติ” เป5นคําพูดที่ชี้ให'เห็นว"าการศึกษานั้นมีความสําคัญต"อการพัฒนาคนและ
ประเทศ เพราะคนถือว"าเป5นทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุดในการขับเคลื่อนทรัพยากรในด'านอ่ืนๆ ของชาติ
หากประเทศใดประชาชนมีความรู'สูง มีความฉลาดท้ังด'านป0ญญา อารมณ�และจิตสํานึกเพ่ือสังคม มี
ความเข'มแข็งทางภูมิป0ญญามากพอท่ีจะช"วยกันแก'ไขป0ญหาทางด'านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
ย"อมส"งผลให'ประเทศนั้นมีความเจริญตามไปด'วยจึงสรุปได'ว"าการศึกษาเป5นกลไกท่ีสําคัญอย"างหนึ่งใน
การพัฒนาชาติ เนื่องจากการศึกษาจะช"วยให'ประชาชนอ"านออกเขียนได' คิดวิเคราะห�เป5น เรียนรู'
คุณธรรมจริยธรรม ความเป5นพลเมือง และการดํารงชีวิตอยู"ในสังคมตลอดจนถึงทักษะในการประกอบ
อาชีพและทักษะทางเศรษฐกิจ ซ่ึงจะช"วยให'มีความสามารถในการแข"งขัน ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
ในระยะยาว กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเป5นหน"วยงานท่ีมีอํานาจหน'าท่ีจัดและส"งเสริมการจัด
การศึกษาของชาติ ให'สอดคล'องกับนโยบายรัฐบาล แนวนโยบายพ้ืนฐานแห"งรัฐตามรัฐธรรมนูญ และ
การพัฒนาประเทศ โดยรัฐบาลมุ"งจัดให'มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู' โดยให'ความสําคัญท้ัง
การศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร'อมกัน เพ่ือสร'างคุณภาพของคนไทยให'สามารถเรียนรู' 

                                                           

 1 ทวีป อภิสิทธิ์, การศึกษาตามอัธยาศัยการศึกษาของโลกยุคใหม�ท่ีมาแรง (กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพ�จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 2554), 1 

 2 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, การจัดทํายุทธศาสตร#การปฏิรูปการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานให,เกิดความรับผิดชอบ  (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 
2556), 1.  



2 
 

พัฒนาตนได'เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได'โดยมีความใฝKรู'และทักษะท่ีเหมาะสม 
เป5นคนดีมีคุณธรรม สร'างเสริมคุณภาพการเรียนรู' โดยเน'นการเรียนรู'เพ่ือสร'างสัมมาชีพในพ้ืนท่ี ลด
ความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนให'เป5นที่ต'องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด'านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ3 
 รัฐธรรมนูญแห"งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ได'ให'ความสําคัญกับ การจัดการ
ศึกษาของชาติ โดยกําหนดเจตนารมณ�ไว'อย"างชัดเจนใน ส"วนท่ี 8 สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา 
มาตรา 49 บุคคลย"อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม"น'อยกว"าสิบสองปPท่ีรัฐจะต'องจัดให'อย"างท่ัวถึง 
และมีคุณภาพ โดยไม"เก็บค"าใช'จ"าย และมาตรา 80 ท่ีกําหนดให'รัฐต'องจัดการศึกษาอบรมสนับสนุนให'
เอกชนจัดการศึกษาให'สอดคล'องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร'างเสริมความรู'และ
ปลูกฝ0งจิตสํานึกท่ีเก่ียวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรง
เป5นประมุข  สนับสนุนการศึกษาค'นคว'าวิจัย ศิลปะวิทยาการต"าง ๆ เร"งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาประเทศ  พัฒนาวิชาชีพครูและส"งเสริมภูมิป0ญญาท'องถ่ิน และศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ 4  และนอกจากนี้รัฐบาลยังได'ให'ความสําคัญในการจัดการศึกษาแก"เด็ก     ให'ความเสมอภาค
ทางการศึกษาตามสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีกําหนดไว'ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห"งชาติพุทธศักราช 2542 
ในมาตรา 6 ท่ีกําหนดให'การจัดการศึกษาต'องเป5นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให'เป5นมนุษย�ท่ีสมบูรณ�ท้ัง
ร"างกาย จิตใจ สติป0ญญา ความรู' และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถ
อยู"ร"วมกับผู'อ่ืนได'อย"างมีความสุข และในมาตรา 10 ระบุว"าการจัดการศึกษาต'องจัดให'บุคคลมีสิทธิ
และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม"น'อยกว"าสิบสองปPท่ีรัฐจัดให'อย"างท่ัวถึงและมี
คุณภาพโดยไม"เก็บค"าใช'จ"าย และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห"งชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ี
แก'ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545บัญญัติไว'ใน มาตรา 15  การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 1. การศึกษาในระบบ เป5นการศึกษาท่ี
กําหนดจุดมุ"งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตรระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซ่ึงเป5น
เง่ือนไขของการสําเร็จการศึกษาท่ีแน"นอน 2. การศึกษานอกระบบ เป5นการศึกษาท่ีมีความยืดหยุ"นใน
การกําหนดจุดมุ"งหมายรูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซ่ึง
เป5นเง่ือนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต'องมีความเหมาะสมสอดคล'อง
กับสภาพป0ญหาและความต'องการของบุคคลแต"ละกลุ"ม 3. การศึกษาตามอัธยาศัย เป5นการศึกษาท่ีให'

                                                           

 3กระทรวงศึกษาธิการ, ข�าวสํานักงานรัฐมนตรี 3/2558, เข'าถึงเม่ือ 15 พฤษภาคม 2558, 
เข'าถึงได'จาก http://www.moe.go.th/websm/2015/jan/003.html  
           4“รัฐธรรมนูญแห"งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550,” ราชกิจจานุเบกษา เล"มท่ี 124, 
ตอนท่ี 47 ก, (2550): 15–23. 
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ผู'เรียนได'เรียนรู'ด'วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร'อม และโอกาส โดยศึกษาจาก
บุคคล ประสบการณ� สังคม สภาพแวดล'อมสื่อหรือแหล"งความรู'อ่ืนๆสถานศึกษาอาจจัดการศึกษาใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือท้ังสามรูปแบบก็ได' 5 พร'อมกันนี้ได'ปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให'มี
ความสอดคล'องกับเจตนารมณ�แห"งพระราชบัญญัติการศึกษาแห"งชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแก'ไข
เพ่ิมเติม ประกอบกับข'อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห"งชาติฉบับท่ี  10  เก่ียวกับแนวทาง
การพัฒนาคนในสังคมไทย และจุดเน'นของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนสู"ศตวรรษท่ี 21 จึง
เกิดการทบทวนหลักสูตร เพ่ือนําไปสู"การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ที่มีความเหมาะสม ชัดเจน ทั้งเปdาหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผู'เรียน และ
กระบวนการนําหลักสูตรไปสู"การปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา โดยได'มีการกําหนด
วิสัยทัศน� จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผู'เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค�  มาตรฐานการเรียนรู'และ
ตัวชี้วัดท่ีชัดเจน เพ่ือใช'เป5นทิศทางในการจัดทําหลักสูตร การเรียนการสอนในแต"ละระดับ  นอกจากนั้น
ได'กําหนดโครงสร'างเวลาเรียนข้ันตํ่าของแต"ละกลุ"มสาระการเรียนรู'ในแต"ละชั้นปPไว'ในหลักสูตร
แกนกลาง และเปeดโอกาสให'สถานศึกษาเพ่ิมเติมเวลาเรียนได'ตามความพร'อมและจุดเน'น อีกท้ังได'
ปรับกระบวนการวัดและประเมินผลผู'เรียน เกณฑ�การจบการศึกษาแต"ละระดับ และเอกสารแสดง
หลักฐานทางการศึกษาให'มีความสอดคล'องกับมาตรฐานการเรียนรู' มีความชัดเจนต"อการนําไปปฏิบัติ 
โดยหลักสูตรมุ"งพัฒนาผู'เรียนทุกคน ซึ่งเป5นกําลังของชาติให'เป5นมนุษย�ที่มีความสมดุลท้ังด'านร"างกาย 
ความรู' คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป5นพลเมืองไทยและเป5นพลโลกยึดม่ันในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป5นประมุข มีความรู'และทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ัง เจตคติ ท่ีจําเป5น
ต"อการศึกษาต"อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ"งเน'นผู'เรียนเป5นสําคัญบนพ้ืนฐาน
ความเชื่อว"า ทุกคนสามารถเรียนรู'และพัฒนาตนเองได'เต็มตามศักยภาพ6   
 
ความเป6นมาและความสําคัญของป9ญหา 
 การศึกษาเป5นกระบวนการท่ีมุ"งพัฒนาคนให'เป5นมนุษย�ท่ีมีคุณภาพมีความสามารถเต็ม
ศักยภาพ มีการพัฒนาท่ีสมดุลท้ังสติป0ญญา จิตใจ ร"างกาย และสังคม เพ่ือเสริมสร'างการพัฒนาและ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การศึกษาเป5นกระบวนการถ"ายทอดและเรียนรู'
ในการท่ีจะสร'างสรรค�และ พัฒนาคนท้ังในแง"ความรู' ความคิด ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให'

                                                           

 5 “พระราชบัญญัติการศึกษาแห"งชาติ พุทธศักราช 2542,” ราชกิจจานุเบกษา เล"มท่ี 
116, ตอนท่ี 74ก (19 สิงหาคม 2542): 5-6. 
 6สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (กรุงเทพมหานคร: คุรุสภาลาดพร'าว, 2551), 1-2. 
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สามารถดํารงชีวิตอยู"ในสังคมได'อย"างมีความสุข สามารถสนองตอบทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศชาติ ซ่ึงประเทศท่ีต'องการความก'าวหน'าต"างให'ความสําคัญกับการพัฒนาคน  โดย
อาศัยการศึกษาเป5นเครื่องมือ โดยเฉพาะอย"างยิ่งทิศทางการเปลี่ยนแปลงไปสู"ยุคอุตสาหกรรมท่ีผ"านมา
และการก'าวสู"สังคมแห"งการเรียนรู'ในทศวรรษท่ี 21 ดังนั้นระบบการศึกษาของประเทศไทยจึงถูกท'าทาย
จากแรงผลักดันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมค"อนข'างมาก  การจัดการศึกษาต'องเป5นไปอย"างรวดเร็ว
ถูกต'องและมีประสิทธิภาพตลอดจนทําให'สถานศึกษามีอํานาจในการบริหารจัดการด'วยตนเองมากข้ึน 
ซ่ึงสอดคล'องกับหลักการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช
2546 มาตรา 44 บัญญัติให'สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาดังกล"าวให'เป5นไปตามเจตนารมณ�
ของการปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงกําหนดให'สถานศึกษามีฐานะเป5นนิติบุคคลเพ่ือให'เกิดความอิสระ คล"องตัว 
สามารถบริหารสถานศึกษาได'อย"างมีประสิทธิภาพ7   

 
ป9ญหาของการวิจัย 

           จากแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559 ได'กําหนด
ยุทธศาสตร� 5 ประเด็น ท่ีครอบคลุมท้ังการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู'เรียน ครู คณาจารย� 
บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา การส"งเสริมการวิจัยและพัฒนาถ"ายทอด องค�ความรู'
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การขยายโอกาสการเข'าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู'อย"างต"อเนื่อง
ตลอดชีวิตรวมท้ังการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส"งเสริมให'ทุกภาคส"วนมีส"วนร"วมในการจัด
การศึกษา โดยเฉพาะยุทธศาสตร�ท่ี 4 มีจุดมุ"งหมาย คือเร"งขยายการเข'าถึงบริการศึกษาอย"างท่ัวถึงท้ัง
ในเมืองและชนบททุกระดับ ทุกประเภท กระจายโอกาสและสร'างความเป5นธรรมให'กับกลุ"ม
ผู'ด'อยโอกาสต"างๆ ให'ได'รับบริการทางการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนเพ่ือให'
ผู'เรียนได'รับโอกาสในการเรียนรู'ด'วยตนเองอย"างต"อเนื่องตลอดชีวิต ตลอดจนการพัฒนาระบบข'อมูล
สารสนเทศให'สามารถนํามาใช'ในการบริหารจัดการได'อย"างเหมาะสม8  
              ซ่ึงจะสอดคล'องกับแผนการศึกษาชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.252-2559) การจัดทํา
แผนการศึกษาแห"งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึด
ทางสายกลางอยู"บนพ้ืนฐานของความสมดุลพอดี รู'จักพอประมาณ อย"างมีเหตุผล มีความรอบรู'เท"าทันโลก 
เพ่ือมุ"งให'เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนและความอยู"ดีมีสุขของคนไทย เกิดการบูรณาการแบบองค�รวมท่ียึด 

                                                           

 7กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ    
พ.ศ.2546 (กรุงเทพมหานคร: องค�การรับส"งสินค'าและพัสดุภัณฑ�, 2546) , 16-17. 

 8สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับ
ท่ีสิบเอ็ด (พ.ศ. 2555-2559) (กรุงเทพมหานคร: สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2557), 24. 
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“คน” เป5นศูนย�กลางของการพัฒนาอย"างมี “ดุลยภาพ” ท้ังด'านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
สิ่งแวดล'อม เป5นแผนท่ีบูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ รวมท้ัง
เชื่อมโยงการพัฒนาการศึกษากับการพัฒนาด'านต"าง ๆ ท้ังด'านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง 
วัฒนธรรม สิ่งแวดล'อม วิทยาศาสตร� และเทคโนโลยี เป5นต'น โดยคํานึงถึงการพัฒนาอย"างต"อเนื่อง
ตลอดชีวิต ซ่ึงเจตนารมณ�ของแผนการศึกษาแห"งชาติมีเจตนารมณ�เพ่ือมุ"งพัฒนาชีวิตให'เป5น “มนุษย�ท่ี
สมบูรณ�ท้ังทางร"างกาย จิตใจ สติป0ญญา ความรู'และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยู"ร"วมกับผู'อ่ืนได'อย"างมีความสุข”  พัฒนาสังคมไทยให'เป5นสังคมท่ีมีความเข'มแข็ง
และมีดุลยภาพใน 3 ด'าน คือ เป5นสังคมคุณภาพ สังคมแห"งภูมิป0ญญาการเรียนรู'และสังคมสมานฉันท�
และเอ้ืออาทรต"อกัน ซ่ึงรัชนี ธงไชยพบว"า การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีผ"านมา (พ.ศ.2551-2552) 
ยังไม"อาจถือได'ว"าบรรลุผลสําเร็จ เนื่องด'วยป0ญหาสําคัญอันเป5นเรื่องพื้นฐานยังคงดํารงอยู"ดังเรื่อง
คุณภาพผู'เรียนและสถานศึกษา พบว"าสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานกว"าร'อยละ 65 จากสถานศึกษาสามหม่ืน
กว"าแห"งท่ัวประเทศ ยังมีคุณภาพตํ่า ส"วนใหญ"เป5นโรงเรียนขนาดเล็กในชนบท ผู'เรียนยังขาดทักษะ
ความรู'ท่ีจําเป5น มีสัมฤทธิผลในวิชาหลักตํ่ากว"าร'อยละ 50 มีเด็กออกกลางคันมาก การให'บริการ
การศึกษาแก"ผู'ด'อยโอกาส ผู'มีความต'องการพิเศษยังไม"ท่ัวถึง หน"วยปฏิบัติยังไม"มีอิสระและความ
คล"องตัวในการบริหารงานและจัดการศึกษาเท"าท่ีควร  ในด'านกฎหมายการศึกษา ส"วนท่ีประกาศใช'
แล'วยังไม"สามารถบังคับใช'ได'อย"างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่หลายเรื่องยังขาดกฎหมายรองรับ 
หน"วยงานส"วนกลางบังคับใช'กฎหมายโดยเน'นการปฏิรูปโครงสร'างองค�กรมากกว"าการปฏิรูปคุณภาพ
การเรียนการสอนในด'านการศึกษาท่ีมีความหลากหลายท้ังการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ยังไม"ได'รับการส"งเสริมอย"างจริงจัง9 ซ่ึงชัญญา พงษ�ชัยและคณะได'ศึกษา
เรื่องป0ญหาและแนวทางแก'ไขการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาได'แก" ป0ญหาการบริหาร
การวัดและประเมินผล คือ เครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีใช'ในโรงเรียนยังไม"ได'มาตรฐาน ขาดความ
เข'าใจระเบียบการวัดและประเมินผล 10เพ่ือให'บรรลุวัตถุประสงค�ท้ังสามประการดังกล"าว ประกอบกับ
การคํานึงถึงทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตท่ีเน'นการใช'ความรู'เป5นฐานของการพัฒนา ท้ังด'าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประชากร สิ่งแวดล'อม วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี จึงได'กําหนด
แนวนโยบายในแต"ละวัตถุประสงค� ไว' โดยเฉพาะในแผนงานขยายโอกาสทางการศึกษา ประกอบด'วย 
การจัดให'ประชาชนทุกคนได'รับการศึกษาอย"างท่ัวถึงและมีคุณภาพไม"น'อยกว"า 12 ปPโดยไม"เก็บ
                                                           

 9รัชนี ธงไชย, “การศึกษาทางเลือกในสังคมไทย ข'อเสนอยุทธศาสตร�เพ่ือการขับเคลื่อน”
(โครงการศึกษาวิจัยการศึกษาทางเลือกเพ่ือการสร'างเสริมสุขภาวะ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร'างเสริมสุขภาพ, กุมภาพันธ� 2553), 2. 
 10ชัญญา พงษ�ชัยและคณะ, “ป0ญหาและแนวทางแก'ไขการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2” (วิทยานิพนธ�ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต�จอห�น, 2553), บทคัดย"อ. 
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ค"าใช'จ"ายเพ่ือให'เกิดความเสมอภาคและเป5นธรรมและพัฒนาระบบการศึกษาและเรียนรู'ท่ียืดหยุ"น 
หลากหลาย เข'าถึงง"าย มีระบบเทียบโอนความรู'และประสบการณ� เพ่ือให'ประชาชนทุกคนมีโอกาส
เรียนรู'อย"างต"อเนื่องตลอดชีวิต รวมท้ังส"งเสริมกําลังแรงงานและผู'สูงอายุให'มีโอกาสศึกษาและเรียนรู'
เพ่ิมเติมตามความต'องการรวมท้ังเพ่ิมบทบาทการศึกษานอกระบบและอัธยาศัย จัดให'มีศูนย�การเรียนรู'
ชุมชนศูนย�การศึกษาตลอดชีวิต พิพิธภัณฑ� ค"ายลูกเสือและเนตรนารี ค"ายเยาวชนและแหล"งเรียนรู'ใน
รูปแบบท่ีหลากหลายและกระจายอย"างท่ังถึงในทุกชุมชน ท'องถ่ิน11 สอดคล'องกับสํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา ได'นําเสนอผลการวิจัย เรื่อง กรอบทิศทางการวิจัยทางการศึกษาในอนาคต และ
ประเด็นที่ส"งผลกระทบต"อภาพรวมการศึกษาของประเทศไทย เก่ียวกับป0ญหาด'านหลักสูตร คือ 
การพัฒนาหลักสูตร เนื่องจากครูผู'ใช'หลักสูตรยังขาดความรู'ความเข'าใจอย"างถ"องแท'ในสาระของ
หลักสูตร หลักสูตรไปไม"ถึงมือผู'ปฏิบัติในระดับสถานศึกษา การขาดแคลนงบประมาณในการบริหาร12 

              จากเจตนารมณ�ของพระราชบัญญัติ แผนการศึกษาชาติ รวมท้ังแผนพัฒนา

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ แสดงอย"างชัดเจนให'เห็นว"า การให'โอกาสทางการศึกษาเป5นสิ่ง

สําคัญและจําเป5นอย"างเร"งด"วน จากความเป5นมาและความสําคัญดังกล"าวข'างต'น ถึงแม'นว"าในการจัด

การศึกษาในประเทศไทยมีการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายรูปแบบ  คือ  ในระบบ  นอกระบบ  

และตามอัธยาศัย  แต"ในสภาพป0จจุบันของสังคมไทยมีการเปลี ่ยนทางด'านวัฒนธรรม  การ

ดําเนินชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงได'ตามกระแสโลกยุคโลกาภิวัฒน�  ยังคงพบว"าการจัดการเรียนการสอนท้ัง สาม

ระบบของไทยยังมีจุดอ"อนซ่ึงผู'ท่ีมีส"วนเก่ียวข'องกับการจัดการศึกษาในประเทศไทยได'พยายามหา

แนวทางในการแก'ไข  ดังเช"นท่ี คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา  อดีตเลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (กพฐ.) ได'ให'สัมภาษณ�ทางหนังสือพิมพ�ไว'ว"า “จากท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) “พยายามหาแนวทางเพ่ือแก'ไขป0ญหานักเรียนออกกลางคัน ซ่ึงแนวทาง

หนึ่งคือให'โรงเรียนสามารถปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพ่ือรองรับเด็กท่ีมีป0ญหา อาทิ ป0ญหาเรียน

ช'า ป0ญหาพฤติกรรมทะเลาะวิวาท ป0ญหายาเสพติด หรือเด็กท่ีถูกข"มขืนจนต้ังครรภ� เป5นต'น ซ่ึง

โรงเรียนเหล"านี้จะมีการสอน 2 ระบบ คือ สอนหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสําหรับเด็กท่ัวไป และ

หลักสูตรการศึกษานอกระบบข้ันพ้ืนฐานของสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) และมี

ความยืดหยุ"นด'านต"างๆ อาทิ วิชาเรียน เวลาเรียน การแต"งกาย เพ่ือดึงให'เด็กท่ีมีป0ญหาเข'าสู"ระบบ

                                                           

 11กระทรวงศึกษาธิการ,  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, แผนการศึกษาแห�งชาติฉบับ 
ปรับปรุง (พ.ศ. 2552 — 2559) (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ, 2559), 133 -134. 
 12 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานสรุปผลการสัมมนา เรื่อง กรอบทิศทาง
การวิจัยทางการศึกษา (กรุงเทพมหานคร: ฮาซัน พริ้นต้ิง, 2550), 2. 
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โรงเรียน โดยมีโรงเรียนท่ีเปeดสอนลักษณะนี้แล'ว 5 โรงเรียน ได'แก" โรงเรียนน้ําพองพัฒนศึกษา 

รัชมังคลาภิเษก จังหวัดขอนแก"น โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนโฮงเฮียนจาว

บ'าน จังหวัดเชียงราย โรงเรียนสีดาวิทยา และโรงเรียนวัดประชานิมิต  จังหวัดนครราชสีมา แม' 

สพฐ.จะเปeดโอกาสให'โรงเรียนคิดนอกกรอบ แต"ต'องมีกติการ"วมกัน เช"น หลักเกณฑ�ในการคัดเลือกเด็ก

เข'าเรียน ซ่ึงหากไม"ระวังอาจทําให'เกิดป0ญหาเด็กหันมาเข'าเรียนต"อในโรงเรียนเหล"านี้จํานวนมากเพราะ

เข'าใจว"าจบเร็วกว"าเรียนในระบบปกติ 13 ซ่ึงสอดคล'องกับ  นายชินภัทร ภูมิรัตน อดีตเลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (กพฐ.) กล"าวถึง การแก'ไขป0ญหาเด็กออกกลางคัน เพราะแม'จะมี

การเกณฑ�นักเรียนท่ีอยู"ในวัยการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐานให'เข'าเรียน แต"เมื่อไป

สํารวจเด็กท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาปPท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปPท่ี 6 พบว"ามีการตกหล"นเป5นจํานวนมาก 

จากการสํารวจของ สพฐ.เมื่อปPการศึกษา 2551 พบนักเรียนที่ออกกลางคันจํานวน 119,404 คน 

โดยสาเหตุท่ีออกมีหลายประการ อาทิ ป0ญหาความยากจน ป0ญหาครอบครัว การสมรส อพยพตาม

ครอบครัว ต'องโทษคดี เป5นต'น แต"ระหว"างปPการศึกษา 2551-2552 ตัวเลขเด็กออกกลางคันลดลง

เหลือ 49,562 คน อย"างไรก็ตามสพฐ.จะต'องมีมาตรการในการลดจํานวนเด็กออกกลางคันให'น'อยลง

ไปอีก สพฐ.พยายามคิดรูปแบบการศึกษาท่ีหลากหลายเพ่ือให'เหมาะสมกับเด็กแต"ละกลุ"มในแต"ละ

พ้ืนท่ี รวมท้ัง จัดทําระบบการช"วยเหลือนักเรียนอย"างต"อเนื่อง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ

โรงเรียนต'องมีข'อมูลนักเรียนกลุ"มเสี่ยงรายบุคคล และจัดระบบการช"วยเหลือนักเรียนให'ได'รับ

การศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ ซ่ึงระบบช"วยเหลือนักเรียนนี้ค"อนข'างได'ผลอย"างมากในการ

แก'ป0ญหาเด็กออกกลางคัน14 นอกจากนี้.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา  อดีตปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ยังได'กล"าวถึงโรงเรียนท่ีพยายามร"วมแก'ไขป0ญหาของการจัดการศึกษาของประเทศ  เช"น 

โรงเรียนหนองชุมแสง  จังหวัดเพชรบุรี  เป5นอีกหนึ่งสถานศึกษาที่เปeดโอกาสให'แก"เด็กนักเรียนท่ี

ประสบป0ญหาชีวิต แต"มีความต้ังใจจริง และมุ"งหวังจะศึกษาต"อให'สําเร็จ ซ่ึงทางโรงเรียนได'มอบ

โอกาสให'เด็กเหล"านี้ได'กลับมาเรียนอีกครั้ง โดยต้ังกติกาหรือแผนการสอนต"างๆ ท่ีเอ้ืออํานวย โดยใช'

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                                                           

 
13

 กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา,  หนังสือพิมพ#ข�าวสด, ฉบับวันท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2551, 
เข'าถึงเม่ือ 17 เมษายน 2558, เข'าถึงจาก http://www.teenpath.net/content.asp?ID=2657#. 
VWSoy9Kqqko 
 

14
 ชินภัทร ภูมิรัตน, หนังสือพิมพ# คมชัดลึก, ฉบับวันพุธท่ี 25 พฤษภาคม 2554, 

เข'าถึงเม่ือ 17 เมษายน 2558, เข'าถึงจาก http://www.komchadluek.net/detail/20110525/ 
98592.  
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เช"นเดียวกับท่ีใช'สอนเด็กในระบบ ซ่ึงการจัดการเรียนรู'มีความยืดหยุ"นตามความพร'อม และความ

ต'องการของผู'เรียน เปeดโอกาสให'ผู'เรียนได'พัฒนาศักยภาพตนเอง ศึกษาค'นคว'าหาความรู' จึงทําให'

เด็กที่เข'าไปเรียนท่ีหนองชุมแสง มีจํานวนมากเพ่ิม    แม'ว"า สพฐ.พร'อมให'โอกาสให'โรงเรียนหนอง

ชุมแสงวิทยา ได'คิดนอกกรอบจากฐานความคิดเดิมๆ แต"ถึงอย"างไรไม"ว"าจะเป5นโรงเรียนท่ีใช'แนว

ทางการสอนในลักษณะใด ก็ต'องใช'กติกาไปในแนวทางเดียวกัน โดยเฉพาะหลักเกณฑ�ในการคัดเลือก

นักเรียนเข'ามาศึกษาในโรงเรียน เพราะหากว"า ไม"ระมัดระวังในเรื่องนี้ อาจทําให'เด็กแห"เข'ามาเรียน

ต"อในโรงเรียนนอกระบบอย"างหนองชุมแสงเป5นจํานวนมาก เพราะมีความเชื่อและเข'าใจท่ีว"า เรียน

ท่ีนี่จบเร็วกว"าโรงเรียนสามัญในระบบปกติ หากหนองชุมแสง ไม"ตริตรองอย"างรอบคอบ ไม"ระมัดระวัง

ให'ดี อาจทําให'ในอนาคตจะมีเด็กๆ แห"เข'ามาเรียนจนมากเกินควร เพราะคิดว"าเรียนแบบนี้ยืดหยุ"น 

สะดวก และจบเร็วกว"าเด็กท่ีเรียนในระบบปกติอย"างมาก ดังนั้น โรงเรียนควรจะต'องเริ่มมีระบบคัด

กรองท่ีเข'มข'นข้ึนกว"าเดิม เพ่ือใช'ในการตรวจสอบเด็กแต"ละคนว"า เด็กคนใดบ'างมีลักษณะท่ีเข'าเกณฑ� 

หรืออาจต'องรับเฉพาะเด็กท่ีมีความจําเป5นจริงๆ และนี่ถือว"าเป5นอีกหนึ่งเรื่องท่ีต'องกังวล ฉะนั้นทาง

โรงเรียนจะต'องวางแผนให'เหมาะสม และต"อยอดให'เป5น15 ชัยณรงค� อดทน ได'ทําการศึกษาเรื่อง 

รูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อศึกษาสภาพป0จจุบันป0ญหาและ

ความต'องการจัดการศึกษาทางเลือกในสถานศึกษา โดยการสํารวจความคิดเห็นของผู'บริหารสถานศึกษา 

จํานวน  242 คน และการศึกษาดูงานกรณีศึกษาสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาทางเลือก จํานวน 3 แห"ง 

เพ่ือกําหนดองค�ประกอบ ของรูปแบบ และประเมินองค�ประกอบ โดยผู'เชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน และ

เพ่ือสร'างรูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือก ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามองค�ประกอบท่ีได'ใน

ข้ันตอนท่ี 1 และประเมินองค�ประกอบของรูปแบบ โดยผู'เชี่ยวชาญ จํานวน 15 คน และ 3) เพ่ือ

นําเสนอเสนอและประเมินความเหมาะสมความเป5นไปได' และความเป5นประโยชน�ของ รูปแบบ โดย

การประชุมสัมมนาอิงผู'เชี่ยวชาญ จํานวน 21 คน การวิเคราะห�ข'อมูลใช'สถิติร'อยละ ค"าเฉลี่ย 

ส"วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห�เนื้อหา ผลการวิจัยพบว"า 1. ผลศึกษาสภาพป0จจุบันป0ญหา

และความต'องการจัดการศึกษาทางเลือกในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการสอบถามความคิดเห็น

ผู'บริหารสถานศึกษา พบว"า สภาพการปฏิบัติ โดยรวมอยู"ในระดับปานกลาง สภาพป0ญหามากท่ีสุด 

คือ ป0ญหาด'านความประพฤติ รองลงมา คือ ป0ญหาหาด'านการเรียน ส"วนความต'องการ โดยภาพรวม

อยู"ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป5นรายด'าน พบว"า ด'านหลักการและจุดมุ"งหมาย มีค"าเฉลี่ยมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ ด'านการบริหารและการจัดการ ส"วนด'านการจัดการเรียนรู'มีค"าเฉลี่ยน'อยท่ีสุด 2. รูปแบบ
                                                           

 15กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา, หนังสือพิมพ#ไทยรัฐ(ฉบับวันท่ี 4 ธันวาคม 2557), เข'าถึง
เม่ือ 17 เมษายน 2558, เข'าถึงจาก http://www.thairath.co.th/content/467112. 
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การจัดการศึกษาทางเลือกในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว"า มี 5 องค�ประกอบหลัก 47 องค�ประกอบย"อย 

โดยองค�ประกอบหลักมีสาระสําคัญ ดังนี้ คือ 1) ด'านหลักการและจุดมุ"งหมาย ให'ความสําคัญกับหลัก

ความเสมอภาค กระจายและให'โอกาสทางการศึกษา หลักการบูรณาการ หลักการยืดหยุ"น และ

หลากหลาย และหลักการมีส"วนร"วมของชุมชน โดยมีจุดมุ"งหมายเพ่ือให'ผู'เรียนมีความรู' ทักษะและ

คุณลักษณะ อันพึงประสงค�ตามหลักสูตร 2) ด'านหลักสูตร เน'นให'มีความหลากหลาย บูรณาการและ

เชื่อมโยงกับสถานประกอบการ เพื่อให'สามารถนําไปใช'ในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต 

3) ด'านการจัด การเรียนรู' เน'นการจัด การเรียนรู'ให'สอดคล'องกับความสนใจ ความแตกต"างระหว"าง

บุคคล โดยการปฏิบัติจริง 4) ด'านการวัดและประเมินผล เน'นการประเมินให'ครอบคลุมท้ังทักษะ ความรู' 

และการมีคุณธรรมจริยธรรม ตามสภาพจริง โดยเครื่องมือ ท่ีหลากหลายสอดคล'องเหมาะสม 5) ด'าน

การบริหารและการจัดการ เน'นการพัฒนาครูและบุคลากรให'มีความรู' เข'าใจในการจัดการศึกษา

ทางเลือก จัดหาสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัยสร'างแหล"งเรียนรู'อย"างหลากหลาย และประสาน ความร"วมมือ

กับชุมชน 3. ผลการนําเสนอและประเมินความเหมาะสม ความเป5นไปได' และความเป5นประโยชน�ของ 

รูปแบบ พบว"า โดยภาพรวมทุกด'าน อยู"ในระดับมากท่ีสุด16 
  จึงสรุปได'ว"าการจัดการศึกษาในระบบ ป0จจุบันไม"สามารถแก'ป0ญหาได'ตรงจุดถึงแม'ว"าจะ
มีการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยเพ่ือสร'างทางเลือกให'กับผู'เรียน ก็ตาม ประเด็นคําถาม
ท่ีสําคัญ ทําไมจึงมีนักเรียนออกกลางคันจํานวนมากถึงแม'ว"าจะเป5นการศึกษาภาคบังคับก็ตามซ่ึงจาก
บทความดังกล"าวข'างต'น  มีสถานศึกษาในระบบหลายแห"ง ได'เปeดการจัดการศึกษาสามระบบข้ึนใน
สถานศึกษาเพ่ือเป5นทางเลือกให'แก"ผู'เรียน   ซ่ึงในการจัดการศึกษาสามระบบในสถานศึกษานั้นยังมี
อุปสรรคและป0ญหาและคุณภาพของการศึกษา  ด'วยเหตุนี้  ผู'วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง การบูรณาการ
การบริหารจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก'ป0ญหาทางวิชาการ ว"ามีสภาพ ป0ญหา
อย"างไร มีองค�ประกอบการแก'ป0ญหาอะไรบ'างและแนวทางการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษา
ดังกล"าวเป5นท่ียอมรับและเป5นไปตามเจตนารมณ�ของพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช  2542 ท่ี
บัญญัติ ให'สถานศึกษาจัดการศึกษาในรูปแบบใดแบบหนึ่งหรือท้ังสามรูปแบบก็ได'เราจะทําอย"างไรให'
เราสามารถใช'ประโยชน�จากการบูรณาการการบริหารจัดการดังกล"าว สามารถช"วยแก'ไขวิกฤต
การศึกษาไทย  ซ่ึงมีการจัดการเรียนการสอนท่ีก"อให'ผู'เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู'  เป5นการจัดการศึกษา
แบบก'าวหน'าบนรากฐานทางป0ญญา โดยมีปรัชญาการศึกษาและเปdาหมายท่ีการพัฒนาความเป5น
มนุษย�ท่ีสมบูรณ�  ท้ังทางด'านร"างกาย อารมณ� สังคมและสติป0ญญา   
                                                           

 
16

 ชัยณรงค� อดทน, “รูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” 
(วิทยานิพนธ�ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริการศึกษา  คณะครุศาสตร�  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี, 2558), บทคัดย"อ.   
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วัตถุประสงค#ของการวิจัย 
1. เพ่ือทราบ สภาพ ป0ญหาการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ

และอัธยาศัยเพ่ือแก'ป0ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. เพ่ือทราบองค�ประกอบการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและ

อัธยาศัยเพ่ือแก'ป0ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                                            
ข,อคําถามของการวิจัย 
              เพ่ือให'สอดคล'องกับวัตถุประสงค�ของการวิจัย และเป5นแนวทางในการหาคําตอบผู'วิจัยได'
กําหนดข'อคําถามของการวิจัย  ดังนี้                                                                         

1. สภาพ ป0ญหาการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและอัธยาศัย
เพ่ือแก'ป0ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป5นอย"างไร 

2. องค�ประกอบการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและอัธยาศัย
เพ่ือแก'ป0ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป5นอย"างไร  
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. สภาพ ป0ญหา การจัดการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและ
อัธยาศัยเพ่ือแก'ป0ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป5นพหุป0จจัย 

2. องค�ประกอบการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและอัธยาศัย
เพ่ือแก'ป0ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป5นพหุองค�ประกอบ 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
             การวิจัยในครั้งนี้   ผู'วิจัยต'องการทราบสภาพป0ญหาและองค�ประกอบการบูรณาการ
การบริหารจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและอัธยาศัยเพื่อแก'ป0ญหาทางวิชาการในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ผู'วิจัยได'กําหนดกรอบในการวิจัย  จากแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข'อง แล'วนํามาเป5นกรอบแนวคิด
การวิจัย (Conceptual framework) เพ่ือเป5นแนวทางการศึกษาดังนี้ 
            กู}ด (good) ได'กล"าวถึง หลักการบูรณาการว"าเป5นหลักการเชิงปรัชญาท่ีแสดงให'เห็นถึง
ลักษณะของการนําเอาสิ่งใด ๆ มาสังเคราะห�ข้ึนเป5นรูปใหม" กล"าวคือ เป5นความสัมพันธ�ของแนวคิด
จากสาขาวิชาต"าง ๆ เกิดเป5นแนวความคิดหรือทฤษฎีใหม"ข้ึนมา เพ่ือให'ทดสอบข'อคิดเห็นหนึ่งได'อย"าง
เท่ียงตรง แนวคิดหรือทฤษฎีใหม"นี้อาจมีการลองนําไปใช' แล'วมีการปรับปรุงแก'ไขหากยังขาดความ
เหมาะสมอยู"17 พนายุทธ เชยบาล พบว"า สิ่งบ"งชี้ถึงความสําเร็จหรือยั่งยืนต'องมีอิสระสร'างสรรค� ใน 

                                                           

 17 Carter V Good, Dictionary of Education (New York: McGraw-Hill Book 
Company, 1973). 
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การจัดทําเนื้อหา วิธีการสอน และตําราเรียน  มีปรัชญาการเรียนรู'และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  
ท่ีแตกต"างจากโรงเรียนในระบบทั่วไปอย"างชัดเจนโดยจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน'นผู'เรียน
เป5นสําคัญ  ใช'แนวคิดเชิงนวัตกรรมการเรียนรู'แก"ผู'เรียน  จัดการเรียนการสอนบนพ้ืนฐานของความเชื่อ
ท่ีว"าธรรมชาติของมนุษย�มีความแตกต"างหลากหลาย  พัฒนาความรู'ความสามารถของเด็กอย"างเต็ม
ศักยภาพโดยมีจุดมุ"งหมายเพ่ือพัฒนาผู'เรียนให'เป5นมนุษย�ท่ีสมบูรณ�18  และบุชชี  พบว"าความเป5นผู'นํา
ทางวิชาการของผู'บริหารมีความสัมพันธ�กับความมีประสิทธิภาพของโรงเรียนและเป5นตัวนําทํานาย
ความมีประสิทธิภาพของโรงเรียนด'วย19 ส"วนฮอลและคณะ ได'กล"าวถึงป0จจัยท่ีสถานศึกษามีคุณภาพ
ประกอบด'วย การบริหารวิชาการท่ีมีความสําคัญ  ได'แก" 1)การมุ"งเน'นทางด'านวิชาการ 2)การมุ"ง
สัมฤทธิ์ผล 3)หลักสูตรมีคุณภาพและโอกาสการเรียนรู' 4)การจัดบรรยากาศของโรงเรียน 5)บรรยากาศใน
ชั้นเรียน 6) การมีส"วนร"วมในการพัฒนาการศึกษาของผู'ปกครอง 7) ศักยภาพในการประเมิน 8) การใช'
เวลาเรียนรู'อย"างมีประสิทธิภาพ 9) การมีรูปแบบจัดการเรียนการสอน 10) มีการพัฒนาปรับ       
การจัดการเรียนการสอน 11) มีการเรียนรู'อย"างอิสระ 12) การให'ข'อมูลย'อยกลับ20 ซ่ึง ชวนพิศ สิทธิ์ธาดา
กล"าวว"า สมรรถนะของผู'บริหารข้ันพ้ืนฐานท่ีมีประสิทธิผลมีองค�ประกอบ ด'านวิชาชีพด'านภาวะผู'นํา 
ด'านหน'าท่ีด'านบุคลและการบังคับบัญชา21และพรพรรณ อินทรประเสริฐ ได'อ'างถึงองค�ประกอบการ
บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในทศวรรษหน'าได'แก"ด'านโครงสร'างและกระบวนการบริหารงานวิชาการ22 
ดังท่ี นงลักษณ� เรือนทอง ได'กล"าวถึงรูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล ประกอบด'วยเป5น 
 

                                                           

 18 พนายุทธ เชยบาล, “การนําเสนอแบบจําลองการบริหารจัดการโรงเรียนทางเลือกใน
ประเทศไทย” (วิทยานิพนธ�ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550). 

 19Michael J. Buzzi, “The Relationship of School in the State of 
Connecticut,” Dissertaion Abstracts International 51, 9(June 1991): 3167-A.   

 20 Wayne K Hoy and C.G. Miskel, Educational Administration: The Theory 
Research and Pratice, 6 th ed. (New York: McGraw-hill, 2001), 135. 

 21 ชวนพิศ สิทธิ์ธาดา, “รูปแบบสมรรถนะของผู'บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมี
ประสิทธิผล” (วิทยานิพนธ�ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), บทคัดย"อ. 

 22พรพรรณ อินทรประเสริฐ, “องค�ประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใน
ทศวรรษหน'า” (วิทยานิพนธ�ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), บทคัดย"อ. 
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องค�การเรียนรู'ผู'บริหารเป5นครูมืออาชีพ23 ซ่ึงสมกิต บุญยะโพธิ์ ได'กล"าวถึงองค�ประกอบด'านภาวะผู'นํา
ของผู'บริหารมีอิทธิพลทางตรงด'านความคาดหวังต"อความสําเร็จของผู'เรียน24และ.นริศรา จริยะพันธ�
พบว"าแนวคิดการเรียนรู'เพ่ือสร'างสรรค� ด'วยป0ญญา แนวคิดวิถีพุทธ แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสต� แนวคิด
ไฮสโคป แนวคิดวอลดอร�ฟ แนวคิด เรกจิโอ เอมิเลีย และแนวคิดมอนเตสซอรี่ ผลการศึกษาพบว"า 
โรงเรียนทางเลือกทุกโรงเรียนมีลักษณะการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ"งเน'น ผู'เรียนเป5นสําคัญโดย
คํานึงถึงความแตกต"างด'านศักยภาพของผู'เรียนแต"ละคน การเรียนรู'ผ"าน การลงมือทําและการจัด
กิจกรรมส"งเสริมทักษะอย"างหลากหลาย แต"การจัดการเรียนการสอน ท่ีแตกต"างกัน คือ การจัดเนื้อหา
สาระการเรียนรู' รูปแบบการจัดกิจกรรม และวิธีการประเมินผลผู'เรียน สําหรับการจัดทรัพยากร
ทางการศึกษานั้นโรงเรียนทางเลือกส"วนใหญ"จัดให'มีการใช'สื่อ อุปกรณ� และการสร'างบรรยากาศให'
เอ้ือต"อการเรียนรู' สําหรับแหล"งท่ีมาของรายได' การคัดเลือก ครูผู'สอน การจัดสภาพแวดล'อมของ
โรงเรียนและห'องเรียน และการใช'เทคโนโลยีสําหรับการเรียนรู' ของแต"ละโรงเรียนมีความแตกต"างกัน25 
ณรินทร� ชํานาญดู พบว"าป0จจัยของการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน
กลุ"มเสี่ยงในโรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบด'วย 12 ด'าน คือ 1)การบริหารจัดการศึกษา 2) การวัดและ
ประเมินผล 3)สื่อและแหล"งเรียนรู' 4)คุณลักษณะของผู'บริหาร  5) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
6)หน"วยงานท่ีรับผิดชอบ  7)สถานท่ีจัดการศึกษา   8) การมีส"วนร"วมของหน"วยงานต"างๆ 9) วิธีการ
จัดการศึกษา 10)ระยะเวลาในการจัดการศึกษา 11)ระบบดูแลช"วยเหลือนักเรียน และงบประมาณ 26             
          สรุป กรอบแนวคิดการวิจัย การบูรณาการการบริหารการจัดการศึกษาในระบบนอกระบบ
และอัธยาศัยเพ่ือแก'ป0ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานนั้นมีองค�ประกอบท่ีสําคัญซ่ึงเก่ียวกับ
การบริหารจัดการท่ีหลายรูปแบบ เป5นการจัดการศึกษาซ่ึงมีจุดมุ"งหมายตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
แต"มีความยืดหยุ"น ด'านกระบวนการเรียนการสอน เวลาเรียน การวัดผลประเมินผล ให'สอดคล'องกับ
สภาพผู'เรียนมีศักยภาพในการศึกษาต"อและประกอบอาชีพตามมาตรฐานการเรียนรู'  เกิดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค�ตามหลักสูตร โดยมีการบูรณาการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือแก'ป0ญหาทางวิชาการ   
 
                                                           

 23 นงลักษณ� เรือนทอง, “รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล” (วิทยานิพนธ�ปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 
บทคัดย"อ. 

 24 สมกิต บุญยะโพธิ์, “การบริหารสถานศึกษาสู"ความเป5นเลิศ” (วิทยานิพนธ�ปริญญาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2555), บทคัดย"อ. 

 
25

 นริศรา จริยะพันธ�, “การศึกษาการจัดการเรียนการสอนและประสิทธิผลของโรงเรียน
ทางเลือก” (วิทยานิพนธ�ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประสาศนศาสตร� คณะ
รัฐประศาสนศาสตร� สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�, 2555), บทคัดย"อ. 

 
26

 ณรินทร� ชํานาญดู, “การบริหารจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน
กลุ"มเสี่ยงในโรงเรียนมัธยมศึกษา,” สุทธิปริทัศน# 86 (เมษายน-มิถุนายน 2557): 72-97. 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                               

                                                                                                                                      

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

งานวิจัย “การจัดทํายุทธศาสตร�การ
ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานให'เกิดความ

รับผิดชอบ” ทีดีอาร�ไอ 
 

การบูรณาการการบริหาร
จัดการศึกษา 

ในระบบ นอกระบบและ
อัธยาศัยเพ่ือแก,ป9ญหาทาง
วิชาการในสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

กรอบนโยบายการจัดการศึกษา 
1.รัฐธรรมนูญแห"งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 
2.พระราชบัญญัติการศึกษา
แห"งชาติ พ.ศ.  2542. 
3. แผนพัฒนาการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่
11  พ.ศ.2555 – 2559 
4.แผนการศึกษาชาติ ฉบับ
ปรับปรุง(พ.ศ. 2552-2559) 
5.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พ.ศ.2551 
6.พระราชบัญญัติ ส"งเสริม
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 

งานวิจัยของ ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี 
   

งานวิจัยของ นริศรา จริยะพันธ� 
 

งานวิจัยของ ณรินทร�  ชํานาญดู 
 

�������	 
�.�	������ ������� 

   

  งานวิจัยนงลักษณ� เรืองทอง 

 

 งานวิจัย  David  F Ford 

 

งานวิจัย Haastrup Tilehin 

Ekundayo 

  ���วิจัย Mennatallah M.S.Nada 

 งานวิจัย Shukri Nur 

 

  งานวิจัย ABRAMLILES 

  งานวิจัย Bae, Sung 

 

แนวคิด Sergiovanni & others 
(1980) 

  �����
Hoy and Miskel (2001) 

 

งานวิจัยสมศักด์ิ  ดลประสิทธิ ์

 

   งานวิจัย คมกฤษ จันทร�ขจร 

 

      งานวิจัยของ รัชนี ธงชัย  

 

งานวิจัยของพนายุทธ เชยบาล  

   

งานวิจัย ชวนพิศ สิทธิ์ธาดา 
 

งานวิจัย สมกิต บญุยะโพธิ ์

งานวิจัย พรพรรณ อินทรประเสริฐ 
 

   งานวิจัย สันติ บุญภิรมย� 

 

      งานวิจยั ชัยณรงค� อดทน 
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นิยามศัพท#เฉพาะ 
 เพ่ือให'เกิดความเข'าใจท่ีถูกต'องตรงกันในความหมายของข'อมูลท่ีผู'วิจัยนําเสนอ ผู'วิจัยจึง
กําหนดความหมายหรือคําจํากัดความท่ีใช'ในการวิจัยเป5นนิยามศัพท�เฉพาะ ดังนี้ 

 การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก,ป9ญหา
ทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หมายถึง การบูรณาการการบริหารการจัดการศึกษาหลายรูปแบบ
จัดการศึกษาซ่ึงมีจุดมุ"งหมายตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ"งพัฒนาคนไทยให'เป5นมนุษย�ท่ี
สมบูรณ�  เป5นคนดี  มีป0ญญา มีความสุข  และมีความเป5นไทย  มีศักยภาพในการศึกษาต"อ  และ
ประกอบอาชีพ  ตามมาตรฐานการเรียนรู'  เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค�ตามหลักสูตร ให'เด็กท่ีคาด
ว"าจะไม"จบหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต'น เด็กท่ีออกกลางคัน  และเด็กท่ีไม"ได'เข'าเรียนในระบบ 
ให'กลับเข'าเรียนและจบหลักสูตรภาคบังคับโดยกําหนดรูปแบบการจัดการศึกษาท่ียืดหยุ"นสอดคล'อง
และเหมาะสมกับสภาพผู'เรียน 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข,อง 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและ
อัธยาศัยเพ่ือแก'ป0ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ” ผู'วิจัยได'ค'นคว'าเอกสารและงานวิจัย
ท่ีเก่ียวข'อง  ซ่ึงได'แบ"งออกเป5นหัวข'อดังนี้ 

1. แนวคิดทฤษฎีและหลักการ การบูรณาการ 
2. แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการศึกษา 
3. แนวคิดทฤษฎีหลักการ การจัดการศึกษานอกระบบ 
4. แนวคิดทฤษฎีหลักการการจัดการศึกษาอัธยาศัย 
5. แนวคิดทฤษฎีหลักการ การจัดการศึกษานอกระบบและอัธยาศัย 
6. สภาพป0ญหาการบริหารจัดการทางวิชาการ 
7. งานวิจัยท่ีเก่ียวข'อง 
8. สรุป  

 
1. แนวคิดทฤษฎีและหลักการ การบูรณาการ 
 ประวัติความเป6นมาและวิวัฒนาการ 

 แนวคิดเรื่องบูรณาการ (Integration) เป5นแนวคิดท่ีเกิดข้ึนในโลกท้ังซีกตะวันตกและซีก
ตะวันออกท้ังในด'านของความคิดในด'านของการนําไปจัดการศึกษาในลักษณะของหลักสูตรหรือ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนมิใช"เรื่องท่ีเกิดข้ึนจากปราชญ�ทางโลกตะวันตกเพียงฝKายเดียวต"างกัน
แต"เพียงว"าแนวคิดเรื่องบูรณาการของโลกท้ังด'านตะวันออก หรือทางทวีปเอเชีย ปรากฏมาในรูปแบบ
ของความเชื่อทางศาสนาแต"มิได'นําเอามาใช'ออกในรูปของการจัดการศึกษาท่ีมีแบบแผนเหมือนทาง
ตะวันตก พระธรรมปeฎก(ป.อ.ปยุตโต). ดังนั้น ประวัติความเป5นมาของแนวคิดเรื่องบูรณาการท่ีจะ
นํามาใช'ในการจัดการศึกษาจึงมักเริ่มมาจากการศึกษาทางชาติตะวันตกจากความคิดของนักปราชญ�
ชาวอังกฤษ จอห�น ล็อค  ซ่ึงเสนอแนวความคิดท่ีว"า “เด็กไม"มีเวลาและกําลังพอท่ีจะเรียนรู'ทุกสิ่งทุกอย"าง
ได'ท้ังหมด ดังนั้น เด็กจึงต'องสนใจแต"เฉพาะสิ่งท่ีจําเป5นท่ีสุดและท่ีเขาได'ใช'บ"อยท่ีสุดในชีวิต” 1 และ 
ดิวอ้ี, อ'างถึงใน อรทัย มูลคํา และคนอ่ืน ๆ นักการศึกษาชาวอเมริกันเป5นผู'นําแนวคิด เรื่องบูรณาการ      
                                                           

 
1
 พระธรรมปeฎก (ป.อ.ปยุตโต), การศึกษาพัฒนาการแบบบูรณาการ (กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพ�มูลนิธิ พุทธธรรม, 2540), 40-43. 
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มาเสนอให'เป5นรูปธรรมมากข้ึนภายใต'ปรัชญาความเชื่อท่ีว"าการศึกษาจะต'องพัฒนาผู'เรียนในลักษณะ
เบ็ดเสร็จท้ังตัวมิใช"พัฒนาแต"เพียงเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือด'านใดด'านหนึ่งเท"านั้น การดําเนินการ
ในการนําเสนอแนวคิดของหลักสูตรและการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ซ่ึง ดิวอ้ี เป5นผู'ริเริ่มข้ึนและ
ได'รับการสนับสนุนจากนักศึกษาท่ีมีชื่อเสียงหลายคนในระยะต"อมา อาทิ บรุนเนอร� วีกอทสก้ี  และโรกอล�ฟ 
เป5นต'นในปP พ.ศ. 2473 ในประเทศสหรัฐอเมริกานักการศึกษาและครูได'เสนอแนวคิดเรื่องการบูรณาการ
และได'ทดลองศึกษาเป5นเวลา 8 ปP เรียกการทดลองการศึกษาครั้งนี้ว"า The 8 Years Study ในปP 
พ.ศ. 2483 ในประเทศสหรัฐอเมริกาได'นําผลการทดลอง 8 ปP นั้นมาใช'กันโดยแพร"หลายในโรงเรียน
ท่ัวไปและเรียกการศึกษาในยุคนี้ว"า “การศึกษาแผนใหม"” (Progressive Education) 2 ปP พ.ศ. 2496 
ได'มีการเรียนการสอนเรื่องการศึกษาแผนใหม"และบูรณาการเป5นครั้งแรกในประเทศไทยท่ีวิทยาลัย
วิชาการศึกษาประสานมิตรและสมาคมการศึกษาแห"งประเทศไทยก็ได'ช"วยเผยแพร"ความคิดนี้ออกไป
อย"างกว'างขวางปP พ.ศ. 2520 กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการจัดหลักสูตรประถมศึกษาตามแนวคิด
ของหลักการบูรณาการบางประการและได'ทําการทดลองใช'เป5นเวลา 1 ปP ปรากฏว"า ได'ผลดี
กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศใช'หลักสูตรใหม"นี้ ในปPการศึกษา 2521 และเรียกหลักสูตรใหม"นี้ว"า 
“หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ท้ังนี้ให'เริ่มเปลี่ยนหลักสูตรได'ปPละชั้น ทําจนครบ 6 ชั้นปP
ของประถมศึกษา ปP พ.ศ. 2541 ในการวางแนวทางจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการได'มีแนวคิดในเรื่องของการนําเอาหลักบูรณาการมาใช'ในการจัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา ปP พ.ศ. 2542 ประเทศไทยประกาศใช'กฎหมายว"าด'วยการศึกษาแห"งชาติเป5นครั้ง
แรก คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห"งชาติ พ.ศ. 2542 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห"งชาติฉบับนี้
ได'กล"าวถึง บูรณาการไว'ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 23 ซ่ึงบูรณาการมีการกําหนดโดย
กฎหมายว"าด'วยแนวการจัดการเรียนรู' ท่ีผู'เรียนเป5นสําคัญอีกท้ังหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2544 ได'กําหนดให'ผู'สอนจัดการเรียนรู'แบบบูรณาการโดยคํานึงถึงผู'เรียนเป5นสําคัญจาก
การศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของแนวคิดการบูรณาการท้ังหมด สรุปได'ว"าการบูรณาการได'เริ่ม
เกิดข้ึนท้ังทางด'านศาสนาและการ จัดการศึกษา โดยในการจัดการศึกษาได'เริ่มใช'มาไม"น'อยกว"า 60 ปP 
ท้ังในประเทศและต"างประเทศ และในหลักสูตรประเทศไทย พุทธศักราช 2521 ได'ใช'แนวคิดของ
การบูรณาการเป5นกรอบในการจัดทําหลักสูตรด'วย และถึงแม'ว"าแนวคิดเรื่องการบูรณาการจะนํามาใช'
ในการจัดการศึกษามานานแล'ว แต"ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห"งชาติ พ.ศ. 2542 ก็ยังกล"าวถึง

                                                           

 
2
 อรทัย มูลคํา และ สงวน สุทธิเลิศอรุณ, การบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอน

โดยเน,นผู,เรียนเป6นศูนย#กลาง (กรุงเทพมหานคร: ที พี ปริ้นท�, 2542), 12. 
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บูรณาการในการจัดการศึกษาและในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 โดยให'
ความสําคัญว"าบูรณาการเป5นส"วนสําคัญของการจัดการเรียนรู'ท่ีเน'นผู'เรียนเป5นสําคัญ3 
 ทฤษฎีการบูรณาการ  

 การบูรณาการ หมายถึง การทําให'หน"วยย"อย ๆ ท้ังหลาย ท่ีสัมพันธ�อิงอาศัยซ่ึงกันและกัน
เข'ามาร"วมทําหน'าท่ีประสานกลมกลืนเป5นองค�รวมหนึ่งเดียว ท่ีมีความครบถ'วนสมบูรณ�ในตัว การบูรณาการ
นั้น เราจะเอาหน"วยย"อยหน"วยหนึ่งมารวมเข'าในองค�รวมท่ีมีหน"วยย"อยอ่ืนอยู"แล'ว ก็ได' หรือจะเอา
หน"วยย"อยท้ังหลายท่ีต"างแยกๆกันอยู"มารวมเข'าด'วยกันเป5นองค�รวมก็ได' ซ่ึงเรียกว"าบูรณาการท้ังสิ้น 
แต"ข'อสําคัญจะต'องมีตัวยืนท่ีเป5นหลักอยู" 3 อย"างในเรื่องบูรณาการ คือ 

1. มีหน"วยย"อยองค�ประกอบ ชิ้นส"วน อวัยวะ หรือข้ัน ระดับ แง" ด'านท่ีจะเอามาประมวล
เข'าด'วยกัน อันนี้เป5นสิ่งท่ีจะเอามาประมวลเข'าด'วยกันคือสิ่งย"อย ส"วนย"อย 

2. หน"วยย"อยเป5นต'นนั้นมีความสัมพันธ�เชื่อมโยงอิงอาศัยซ่ึงกันและกัน อันนี้อาจจะเลย
ไปถึงลักษณะท่ีว"ายืดหยุ"นปรับตัวได' มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาด'วย 

3. เม่ือรวมเข'าด'วยกันแล'วก็จะเกิดความครบถ'วนเต็มบริบูรณ� โดยมีความประสาน 
กลมกลืน เกิดภาวะได'ท่ี พอดี หรือสมดุล พอได'ท่ีหรือพอดีสมดุลแล'วองค�รวมนั้นก็มีชีวิตชีวา ดํารงอยู"
และดําเนินไปด'วยดีอันเป5นภาวะของบูรณาการ 

 จอห�น ดิต ได'สรุปเง่ือนไขความสําเร็จของการบูรณาการสวัสดิการของชุมชนในระดับ
นโยบายคือ 1) ผู'ดําเนินกิจกรรมหลักและผู'มีส"วนได'ส"วนเสีย 2) เปdาประสงค� 3) ทรัพยากร 4) กระบวนการ
และแนวทางการทํางาน 5) ผลกระทบ ผลผลิต และวิวัฒนาการ4 และอิงแกรม อ'างถึงใน ววินิดา 
เจียระนัย ได'ศึกษาเก่ียวกับ รูปแบบของการบูรณาการ แบ"งออกเป5น การบูรณาการตามลําดับข้ัน 
(Hierarchical) และการ บูรณาการร"วมกับสาขาวิชาข'างเคียง (Lateral) หรืออาจบูรณาการเป5น 3 
ระดับ ได'แก" 1) ระดับรายวิชา (Subject Level) โดยการเชื่อมโยงกับรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีมีคุณลักษณะ
ใกล'เคียงกัน 2) ระดับของสหวิทยาการ (Interdisciplinary Corporation) โดยการรวมสาขาวิชาท่ี
แตกต"างกันและ  3) ระดับสาขาวิชา (Transdisplinary) โดยการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะของ

                                                           

 
3
 ยุภา ปรีชานุกูลการ, “การบริหารงานวิชาการโดยการบูรณาการกับภูมิป0ญญาท'องถ่ิน

ของข'าราชการครูโรงเรียนชุมชนวัดหน'าไม' สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1” (วิทยานิพนธ�
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร, 2551), บทคัดย"อ. 

 4 Ditch, J.,  “Integrated approaches to active welfare and employment 
policies” (University of York United Kingdom, 2002). 
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สาขาวิชาให'แทนด'วยคุณลักษณะของความรู'ท่ีมีการจัดระเบียบข้ึนใหม" (Lose their Separate 
Identities) 5 

 หลักการบูรณาการพัฒนา 
 อิสมาอีล เจ}ะนิ ได'ศึกษาเรื่องแนวคิดงานบูรณาการกระบวนทัศน�พัฒนาคุณภาพชีวิตตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมิติองค�รวม อ'างถึง SEAMEO Secretariat, 2554  ได'กล"าวถึงเรื่องราว
ท่ีสําคัญของงานบูรณาการการพัฒนาข้ันพ้ืนฐานไว'ดังนี้ ความหมายของคําว"า “บูรณาการ” เม่ือเรา
มองเห็นว"าการท่ีสิ่งท้ังหลายซ่ึงเป5นหน"วยย"อย จะต'องมาประสานสัมพันธ�กลมกลืนกันให'ดีจึงจะเกิด
ความพอดีเป5นสมดุล และสิ่งนั้นจึงจะดําเนินไปได'ด'วยดี บูรณาการ แปลว"าการกระทําให'สมบูรณ� 
ภาษาอังกฤษใช'ว"า integration  บูรณาการ คือการทําให'สมบูรณ�   การนําหน"วยย"อยอันหนึ่งเข'ารวม
กับหน"วยย"อยอ่ืนๆ ภายในองค�รวมเพ่ือให'เกิดความสมบูรณ� ซ่ึงสัมพันธ�กับทรรศนะท่ีมองสิ่งท้ังหลาย
เป5นองค�รวม ท่ีเรียกว"า holistic view หรือ holism ซ่ึงเนื้อหาและการปฏิบัติในบูรณาการ มีข'อพึง
พิจารณาดังนี้ iการบูรณาการนั้นไม"เฉพาะจะทําในขอบเขตท่ีครอบคลุมท้ังหมดหรือในระดับองค�รวม
ใหญ"สุดเท"านั้น  แต"บูรณาการนั้นจะต'องทําในทุกระดับของพัฒนาการ คือในการพัฒนาแต"ละระดับ
จะต'องมีภารกิจในการท่ีจะสร'างบูรณการอยู"เสมอจะต'องทําเรื่อยไปทุกระดับของพัฒนาการและ
จะต'องทําในทุกขอบเขตหรือทุกขนาดท่ีบูรณาการ6 

 การบริหารเชิงบูรณาการ (CEO)  
             เนื่องจากสถานการณ�ของโลกเปลี่ยนแปลงอย"างรวดเร็วด'วยความก'าวหน'าทางเทคโนโลยี 
และอิทธิพลทางการค'าเสรีทําให'เกิดภาวะ การแข"งขันอย"างรุนแรงในทุกด'านทั้งด'านการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคมรวมท้ังวัฒนธรรม  โลกจึงเข'าสู"ยุคใหม"ของการแข"งขันการบริหารจัดการใน
องค�การจึงก'าวเข'าสู"ยุคใหม" ที่เรียกว"ารูปแบบการบริหารจัดการยุคศตวรรษท่ี 21 (Twenty first 
century management model) คือ การบริหารจัดการท่ีปรับตัวเองได'ตลอดเวลา (adaptive) และ
เพ่ือให'เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจึงต'องมีการกระจายอํานาจ (decentralize) 
และมีระบบการติดตามผลและตรวจสอบได' 

                                                           

 5ววินิดา เจียระไน, “รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการรายวิชาท่ีมี
ความสัมพันธ�กับสาขานันทนาการของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย,” รวมสารวิชาการ 
สถาบันการพละศึกษา  3, 1 (มกราคม - เมษายน 2554): 171. 

 6 อิสมาอีล เจ}ะนิ, การศึกษาแนวคิดงานบูรณาการกระบวนทัศน#พัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มิติองค#รวม, เข'าถึงเมื่อ  15 มิถุนายน 2558, เข'าถึงได'จาก 
http://www.deepsouthwatch.org/en/node/2663. 
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            รูปแบบของการบริหารในยุคใหม"จึงต'องการผู'นําท่ีมีความสามารถในการบริหารจัดการ          
มีความมุ"งม่ันสามารถตัดสินใจได'ทุกสถานการณ�มีอุดมการณ�ท่ีเข'มแข็งมีทิศทางการทํางานท่ีชัดเจน 
สามารถทํางานได'เบ็ดเสร็จ รวดเร็ว อย"างกลมกลืนท่ีเรียกว"าการบริหารเชิงบูรณาการแบบมีทิศทาง
อย"างเบ็ดเสร็จ (Automation of Public Expenditure Management Process-APEMP) เรียกว"า
รูปแบบการบริหารแบบ CEO หรือ CEO style 
             CEO Style เป5นรูปแบบการบริหารท่ีเน'นการเป5นผู'นําแห"งการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงสามารถ
เป5นผู'นําได'หลายรูปแบบในเวลาเดียวกัน ท้ังนี้ข้ึนอยู"กับโอกาสและสถานการณ�ซ่ึงเป5นผู'นําท่ีเก"งรอบด'าน 
มีวิธีการทํางานอย"างบูรณาการและเบ็ดเสร็จในตัวคนเดียวกัน 
             ลักษณะการเป5นผู'นําแบบนี้เป5นการผสมผสานความเป5นผู'นําของผู'นําในรูปแบบต"างๆ คือ 
ผู'นําแบบ  ผู'บังคับบัญชา ผู'นําแบบผู'จัดการ ผู'นําแบบผู'บัญชาการ ผู'นําแบบนําและผู'นําแบบเป5น
เจ'าภาพ  ผู'ท่ีจะเป5นผู'นําแบบนี้ได'จะต'องเป5นนักคิด นักอ"าน กล'าเสี่ยงและคิดบริหารจัดการในรูปแบบใหม"ๆ 
อยู"เสมอ จึงไม"นิยมท่ีจะเป5นผู'ตามหรือผู'บริหารตามรูปแบบของคนอ่ืน จะนําเสนอสิ่งใหม"ๆ ทางการ
บริหารอยู"เสมอจะมีความเชื่อม่ันในตนเองสูง 

 ลักษณะเด�นของผู,บริหารแบบ CEO คือ 
1. เป5นผู'นําเชิงบริหาร (Manager Leadership) คือ จะพัฒนาริเริ่มวิธีการใหม"ๆ ท่ี

สอดคล'องกับสถานการณ�ท่ีเปลี่ยนแปลงไป (innovate) และมีการพัฒนาปรับปรุงอยู"เสมอ (develop) 
โดยรู'จักใช'วิธีการจูงใจ กระตุ'นให'คนทํางานด'วยความต้ังใจของตนเอง (inspire) มีวิสัยทัศน�ไกล 
(Long-term view) และหาแนวทางใหม"ๆ อยู"เสมอ (challenge) 

2. บริหารงานมากกว"าระเบียบ ถ'าระเบียบไม"ถูกต'องไม"ชัดเจนให'ปรับแก'ไข จะไม"นํา
ระเบียบมาเป5นข'อจํากัดกรอบการทํางาน 

3. สามารถกําหนดยุทธศาสตร�ในการทํางาน (Strategy Driven) และใช'ยุทธศาสตร�ใน
การทํางาน เริ่มต้ังแต"กําหนดวิสัยทัศน� พันธกิจ ยุทธศาสตร�และนําไปสู"โครงการหรือการปฏิบัติงานใน
เชิงบูรณาการ 

4. มีเครื่องมือท่ีทันสมัย สามารถติดตามวัดผลงานและแก'ไขป0ญหาได'อย"างรวดเร็ว ซ่ึง
จะต'องมีระบบข'อมูลข"าวสารทันสมัยและวิธีการติดตามความก'าวหน'าของงานท่ีดี 

5. ต'องทํางานในเชิงรุกไม"ใช"ตั้งรับ เป5นการทํางานท่ีมุ"งไปข'างหน'าอย"างต"อเนื่อง 
          ลักษณะของการทํางาน CEO Style จะมีลักษณะสําคัญดังนี ้

 ต'องกล'าคิดนอกกรอบและพิจารณาป0จจัยภายนอกท่ีมีผลต"อองค�กร และการสื่อข'อมูล
ภายในองค�กรท่ีดีรวมท้ังสามารถทํางานร"วมกันกับทุกฝKาย โดยใช'ทรัพยากรร"วมกันมุ"งไปสู"ผลสําเร็จ
และเปdาหมาย รวมท้ังสร'างเสริมความสัมพันธ�และขวัญกําลังใจลักษณะเด"นและลักษณะการทํางาน
แบบ CEO จึงเป5นลักษณะของผู'นําการเปลี่ยนแปลง ท่ีเน'นการทํางานร"วมกันเป5นทีม มุ"งเอาผลประโยชน�
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ขององค�กรหรือประชาชนเป5นหลัก โดยการประมวลความคิด ศักยภาพของทีมงานขับเคลื่อนการ
ทํางาน ผู'นําการบริหารจะทําหน'าท่ีเป5นเจ'าภาพ ทําหน'าท่ีชี้นําความคิด จุดประกายความคิด โดยหา
กลยุทธ�ให'ทุกฝKายคิดร"วมกันและรับผิดชอบงานร"วมกันในการบริหารงานจึงจําเป5นต'องมีหน"วยงาน
ยุทธศาสตร� (Strategies Unit) ในระดับงานให'เกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีสําคัญ คือ มีบูรณาการจากกระบวนการ
สร'างความเห็นพ'องต'องกัน เพ่ือสร'างวาระงานระดับพ้ืนท่ี (Area Agenda) และ มีการริเริ่มในการ
แก'ไขป0ญหาและพัฒนางานในระดับหน"วยงานท่ีจะพัฒนางานได'ด'วยหน"วยงานเอง ไม"ต'องรอรับคําสั่ง
จากหน"วยงานอ่ืน  มีการกําหนดยุทธศาสตร�ในการทํางาน เลือกยุทธศาสตร�ที่เหมาะสมกับลักษณะ
งานและลดภาระการทํางานหรือการแก'ไขป0ญหาของหน"วยงานระดับเหนือข้ึนไป 
          คุณลักษณะของผู,ว�าราชการ CEO  

1. เป5นเจ'าภาพในการบริหารงาน แนวความคิดการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ คือ 
ต'องการหา”เจ'าภาพ” ในการบริหารจัดการในทุกเรื่องเพราะภารกิจในการแก'ไขป0ญหาของสังคมและ
ของชาติ เป5นภารกิจท่ีไม"มีวันสิ้นสุด (Endless Job) มีแต"ต'องการพัฒนาให'ดีจึงต'องเป5นนักบริหารเป5น
มืออาชีพ 

2. ทําหน'าท่ีประธานคณะผู'บริหาร การเป5นเจ'าภาพไม"จําเป5นต'องทํางานคนเดียว (One 
Man Show) คําว"า CEO คือ Chief Executive Officer แปลว"าเป5นประธานคณะผู'บริหาร แสดงว"ามี
ผู'บริหารหลายคนอยู"ร"วมกัน เพ่ือประชุมหารือกันในลักษณะของคณะผู'บริหารเสมือนเป5นคณะรัฐมนตรี
ของจังหวัด และควรมีการประชุมทุกสัปดาห�ด'วย ต'องรู'จักการCoaching สอนแนะทีมงานท่ีกระตุ'นให'
ทุกฝKายได'ร"วมกันคิด ช"วยกันทํา เอายุทธศาสตร�มาวางรวมกัน เอาภารกิจเป5นตัวต้ัง ให'ทุกส"วนคิด
ร"วมกัน มีความรู'สึกว"า เราร"วมรับผิดชอบ 

3. ต'องมีภาวะผู'นํา ภาวะผู'นํา (Leadership) ของผู'ว"าฯ CEO นั้นสําคัญมาก ต'องกล'าใช'
ภาวะผู'นําในจังหวัดท่ีรับผิดชอบ กล'าคิด กล'าทํา กล'าเปลี่ยน ต'องรับรู'สภาพป0ญหาของพ้ืนท่ี และ
เข'าใจแก'ไขไม"หนีความจริง แต"ให'สู'กับข'อเท็จจริงท่ีมีอยู" ถ'าไม"ยอมรับ เราก็แก'ไขป0ญหาไม"ได' 

4. เป5นผู'นําการเปลี่ยนแปลง ต'องมีลักษณะของความสามารถในการปรับตัวสูง ให'ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว ไม"เฉพาะโครงสร'าง ต'องสํานึกและเชื่อม่ันต"อการเปลี่ยนแปลง ต'องเปลี่ยน
วัฒนธรรม ค"านิยม ทัศนคติให'ทันการปฏิรูปท้ังหลายด'วย ต'องเปลี่ยนทัศนคติของคนท่ีเก่ียวข'องด'วย 
มิฉะนั้น การปฏิรูปจะไม"มีความหมาย เม่ือทัศนคติดี การแก'ไขเรื่องอ่ืนๆ ก็จะเป5นเรื่องง"ายมาก  

5. ต'องทํางานเชิงรุก ผู'ว"าราชการจังหวัดต'องไม"ต้ังรับ ต'องรุก เพราะเป5นเจ'าภาพแล'วต'องรุก 
ต'องคอยพิจารณาป0ญหาและผสมผสานให'กลมกลืนกันระหว"างหน"วยงานต"างๆ เม่ือใดท่ีองค�กรไหน   
มีการเคลื่อนตัวช'ากว"าองค�กรอ่ืนๆ ในระนาบเดียวกัน โอกาสไปถึงท่ีไหนก็ไม"มี ยิ่งเหนือมากยิ่งมีโอกาส
สําเร็จมาก ถ'ามีความเอาใจใส"ก็มีประสิทธิภาพได' ถ'าไม"มีความเอาใจใส" ก็จะไม"มีประสิทธิภาพ 



21 
 

 

6. เปลี่ยนจากการปกครองเป5นการบริหารจัดการ เม่ือก"อนนั้น มีลักษณะเป5นการปกครอง
แบบมองจากภายใน (Inside out Approach) เอาองค�กรเป5นตัวต้ัง ในป0จจุบันสถานการณ�โลก
เปลี่ยน เราต'องเปลี่ยนการปกครองเป5นการบริหารจัดการ (Management) มองจากประชาชนเป5นตัว
ต้ัง นักบริหารจะแก'ป0ญหาได'ตรงจุด คือเป5นท้ัง Leader Coacher และ Manager พร'อมกันในตัว 
การบริหารต'องเป5นหัวใจสําคัญของความสําเร็จท้ังหมด ระบบราชการต'องลดการมองแบบแยกส"วน
เฉพาะของตนเองออกไป เพ่ือนําไปสู"การบริหารคือ การจัดการองค�การ จัดการทรัพยากรท่ีมีอยู"อย"าง
มีประสิทธิภาพ นําคนท่ีมีอยู"มาทํางานร"วมกัน ก็คือทํางานให'ได'ผลอย"างมีประสิทธิภาพและประหยัด
ท่ีสุด การบริหารยุคใหม"ต'องปรับกระบวนทัศน� แต"ต'องเป5นเครือข"ายการทํางานร"วมกันเชิงแนวราบ  

7. ต'องมีทัศนะว"าสามารถทําได' สิ่งท่ีพูดนี้จะไม"สามารถเปลี่ยนแปลงในชั่วเวลาข'ามคืน    
แต"ต'องมีทัศนะว"าสามารถทําได' (Can do Attitude) ถ'าสามารถมองเห็นความเป5นไปได'เกินกว"า 60% 
ลงมือทําให'รู'ว"าอีก 40% ที่เป5นจุดอ"อนนั้นคืออะไร แล'วค"อยปรับแก'ไขเมื่อลงมือทํา ระหว"างทํา 
มิฉะนั้นจะไม"ได'เดิน 

8. การคิดนอกกรอบ ต'องคิดนอกกรอบเดิม (Think out of the box) อย"าคิดตามกรอบ
เดิม อย"าทําวิธีเดิม ต'องอย"าถูกจองจําด'วยความคิดเดิมๆ (Prisoner of History)  “ถ'าอยากทํางานให'
สําเร็จ ในสิ่งท่ีไม"เคยสําเร็จมาก"อน อย"าใช'วิธีการเดิม” ความภูมิใจเกิดได'เม่ือได'แสดงฝPมือให'สัมฤทธิ์ผล 
และสามารถสืบทอดให'เห็นได' ต'องกล'าคิดออกนอกกรอบเดิม อย"าให'การเปลี่ยนแปลงนั้น ถูกธรรมชาติ
บังคับให'คนท่ีประสบความสําเร็จในวันนี้ คือ คนท่ีกล'าเปลี่ยนแปลงก"อน เหตุการณ�บังคับให'เปลี่ยนคน
ท่ีเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติบังคับ ไม"เคยมีความสําเร็จในชีวิต 

9. ต'องรู'ป0ญหาและระดมสรรพกําลัง CEO อาจจะไม"ต'องรู'ทุกเรื่อง แต"จะต'องพยายาม
เข'าใจทุกเรื่อง ไม"ต'องรู'เองทุกเรื่องเพราะว"ามีผู'ท่ีรู'ทุกเรื่อง แต"จะจับเอาคนเหล"านั้นมารวมกันแล'วต"อ
ภาพให'ได' คือ ศิลปะของการเป5นผู'นํา นํามาหลอมรวมกัน หาทิศทางเดินร"วมกัน ขับเคลื่อนไปใน
เปdาหมายเดียวกัน ฉะนั้นถ'าร"วมกันคิด ร"วมกันทํา และในท่ีสุดก็ก'าวไปสู"การใช'ทรัพยากรร"วมกัน 
ความสามัคคีจะเกิดข้ึนในหมู"ส"วนราชการ และนําไปสู"ความสามัคคี 

10. ต'องมีเครื่องชี้วัดการทํางาน ต'องยกระดับและต'องมีเครื่องชี้วัดการพัฒนา เช"น 
เครื่องวัดทางเศรษฐกิจ ต'องรู'ว"า GPP ของจังหวัดมีเท"าไร GPP Growth เป5นอย"างไร เครื่องวัดทาง
สังคม เช"น อาชญากรรม ยาเสพติด การเจ็บปKวย สาธารณสุข เป5นต'น และเครื่องวัดความพึงพอใจใน
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การบริการประชาชน ต'องหม่ันตรวจตราและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ และสิ่งเหล"านี้เป5นส"วนหนึ่ง
ของการประเมินผล7 

 หัวใจสําคัญของการบริหารแบบบูรณาการ 
             หัวใจสําคัญของการบริหารแบบบูรณาการ คือ มุ"งเอาผลประโยชน�ของประชาชนเป5นหลัก 
กําหนด  บทบาทของผู'นําเป5นแบบเจ'าภาพ คือ รับผิดชอบงานท้ังหมดต้ังแต"เริ่มต'นจนงานสําเร็จ ใน
การทํางานจึงอาศัยความเป5นผู'นําท่ีเป5นฝKายกระทําคือทํางานรวดเร็ว แต"ต'องอาศัยการรวบรวมข'อมูล
ท่ีดีมีความคิดเป5นของตนเอง อาศัยการทํางานเป5นทีม มีการใช'ทีมงานในลักษณะทีมนําคิด ทีมกํากับ
การทํางานและทีมติดตามและประเมินผล โดยอาศัยวิธีการทํางานโดยใช'วิธีบริหารท่ีเป5นยุทธศาสตร�   ดังนั้น 
เม่ือพิจารณาหัวใจของการบริหารแบบบูรณาการแล'วการท่ีจะบริหารแบบนี้ให'สําเร็จผล  ผู'บริหาร
จะต'องมีป0จจัยสนับสนุนท่ีสําคัญ คือ 
             1.  มีข'อมูลทันสมัยเพ่ือใช'ประกอบการตัดสินใจ 
             2.  มีการกําหนดแผนยุทธศาสตร�หลักและแผนยุทธศาสตร�ย"อย 
             3.  มีการจัดระบบบริหารจัดการท่ีดี โปร"งใส ตรวจสอบได' 
             4.  มีการติดตามและประเมินผลการบริหารอยู"ตลอดเวลา 

 ผลการบริหารแบบบูรณาการก�อให,เกิดผลอย�างไร 
 ผู'ท่ีเก่ียวข'องจะได'ประโยชน�จากการบริหารแบบบูรณาการ สรุปได'ดังนี้ 

1. ได'รับรู'ป0ญหาเพ่ือตรวจสอบว"าถูกต'องตามต'องการหรือเป5นป0ญหาจริงหรือไม" 
2. ได'รับรู'เปdาหมายของการดําเนินงานในการแก'ไขป0ญหาตามลําดับความสําคัญของ

ป0ญหา 
3. การมีส"วนร"วมในการบริหารและการแก'ไขป0ญหา 
4. ตรวจการทํางานของคณะผู'บริหารได' 
5. มีโอกาสรู'ล"วงหน'าของการทํางานของคณะผู'บริหาร 
6. มีโอกาสเรียนรู'กับการบริหารงานแบบใหม" 

           แนวทางการพัฒนาการบริหารเชิงบูรณาการ 
 ในแนวทางการบริหารเชิงบูรณาการจะประสบความสําเร็จได'  จะต'องได'รับความร"วมมือ

จากทุกฝKายเริ่มจากแนวความคิดของแต"ละคนท่ีจะเปลี่ยนแนวคิดทีละแนว  ท้ิงแนวคิดแบบเดิมๆ ท่ี

                                                           

 7 โครงการการประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศาสตร#การพัฒนา
จังหวัดแบบบูรณาการ,  7-9 เข'าถึงเม่ือ 15 มิถุนายน 2558, เข'าถึงได'จาก www.stabundamrong. 
go.th/research/research4/Chapter_2.doc 
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อยู"  ในกรอบมาแสวงหาวิธีการใหม"ๆ คิดออกนอกกรอบ นํากฎระเบียบมาเป5นเครื่องมือสนับสนุนการ
บริหาร ไม"ใช"มาเป5นข'อจํากัดทางการบริหาร 

 ผู'บริหารจึงต'องเป5นผู'แสวงหาความรู'แสวงหาประสบการณ�ในการทํางานอย"างต"อเนื่อง 
กล'าได'กล'าเสียและตัดสินใจเร็วบนพ้ืนฐานข'อมูลท่ีถูกต'องผู'บริหารลักษณะนี้จะต'องเป5นผู'ต่ืนตัวเสมอ
และท่ีสําคัญท่ีสุดผู'บริหารจะต'องมีทีมงานท่ีดี ท้ังทีมนโยบาย ทีมยุทธศาสตร�การทํางาน ทีมประเมิน
ติดตามผลทํางานร"วมกันโดยการรวมพลังโดยมีการกําหนดตัวชี้วัดผลงานท้ังปริมาณ คุณภาพและเวลา
เป5นเกณฑ�การบริหารแบบนี้จึงเป5นแนวการบริหารยุคใหม"ท่ีท'าทาย 8 
           ความหมายของบูรณาการ 

 คําว"า “บูรณาการ” เป5นคําท่ีมีผู'นํามาใช'กันอย"างแพร"หลายในป0จจุบันในทุกสาขาวิชา
อาชีพท่ีเก่ียวข'อง ได'มีนักวิชาการให'ความหมายของคําว"า บูรณาการ ไว'ดังนี้ 

 สุมน อมรวิวัฒน� อ'างถึงใน อุไรวรรณ มีเพียรได'ให'ความหมายของบูรณาการว"า ความ
สมบูรณ� ความเต็ม ความพอดี ความสมดุล ความผสมกลมกลืนได'สัดส"วนพอเหมาะสนองวัตถุประสงค�
เกิดผลในทางสร'างสรรค� และเป5นเอกภาพ9และพระธรรมปeฎก (ป.อ.ปยุตโต).  ได'ให'ความหมายบูรณาการ 
ไว'ว"า หมายถึง การทําให'หน"วยย"อยทั้งหลายที่สัมพันธ�อิงอาศัยซึ่งกันและกันเข'ามาร"วมทําหน'าท่ี
ประสานกลมกลืนเป5นองค�รวมหนึ่งเดียวท่ีมีความหมายครบถ'วนสมบูรณ�ในตัว10สอดคล'องกับอรทัย 
มูลคํา และคนอ่ืน ๆ ได'ให'ความหมายของบูรณาการว"า บูรณาการหมายถึง การนําศาสตร�สาขาวิชาต"าง ๆ 
ท่ีมีความสัมพันธ�เก่ียวข'องกันมาผสมผสานเข'าด'วยกันเพ่ือประโยชน�ในการจัดหลักสูตรและจัดการ
เรียนการสอน11ซ่ึง ทิศนา แขมมณี ได'ให'ความหมายของการบูรณาการว"าหมายถึงการนําเนื้อหาสาระ
ท่ีมีความเก่ียวข'องกันมาสัมพันธ�ให'เป5นเรื่องเดียวกันและจัดกิจกรรมการเรียนรู'ให'ผู'เรียนเกิดความรู'

                                                           

 8 การบริหารเชิงบูรณาการ (CEO), เข'าถึงเมื่อ 15 มิถุนายน 2558, เข'าถึงได'จาก 
http://www.kroobannok.com/20497             

 9อุไรวรรณ มีเพียร, “การพัฒนาชุดการสอนแบบบูรณาการ สําหรับเด็กปฐมวัยในชนบท
การศึกษาเฉพาะกรณี: หมู"บ'านตลาดควายจังหวัดราชบุรี.” (วิทยานิพนธ�ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
การศึกษาวิทยาศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 2538), 33. 

 10 พระธรรมปeฎก. (ป.อ.ปยุตโต).  การศกึษาพัฒนาการแบบบูรณาการ (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพ�มูลนิธิ พุทธธรรม, 2540), 3. 

 11 อรทัย มูลคํา และ สงวน สุทธิเลิศอรุณ, การบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยเน,นผู,เรียนเป6นศูนย#กลาง, พิมพ�ครั้งท่ี 3 (กรุงเทพมหานคร: ที พี ปริ้นท�, 2542), 21. 



24 
 

 

ความเข'าในในลักษณะท่ีเป5นองค�รวมและสามารถนําความรู'ความเข'าใจไปประยุกต�ใช'ในชีวิตประจําวัน
ได'12 

 ไพรัช สู"แสนสุข และบรรเจอดพร รัตนพันธุ�กล"าวว"า บูรณาการหมายถึง การเชื่อมโยง
หลอมรวมจุดมุ"งหมายสาระความรู'ประสบการณ�ต"าง ๆ เข'าด'วยกันอย"างกลมกลืน13  
            กู}ด (good)  ได'กล"าวถึงหลักการบูรณาการว"าเป5นหลักการเชิงปรัชญาท่ีแสดงให'เห็นถึง
ลักษณะของการนําเอาสิ่งใด ๆ มาสังเคราะห�ข้ึนเป5นรูปใหม" กล"าวคือ เป5นความสัมพันธ�ของแนวคิด
จากสาขาวิชาต"าง ๆ เกิดเป5นแนวความคิดหรือทฤษฎีใหม"ข้ึนมา เพ่ือให'ทดสอบข'อคิดเห็นหนึ่งได'อย"าง
เท่ียงตรง แนวคิดหรือทฤษฎีใหม"นี้   อาจมีการลองนําไปใช'แล'วมีการปรับปรุงแก'ไขหากยังขาดความ
เหมาะสมอยู"14 

 การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การประสานกลมกลืนกันของแผน กระบวนการ 
สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ� และการวิเคราะห� เพ่ือสนับสนุน
เปdาประสงค�ท่ีสําคัญขององค�กร การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป5นมากกว"าความสอดคล'องไปใน
แนวทางเดียวกัน (Alignment) และจะสําเร็จได'ก็ต"อเม่ือการดําเนินการของแต"ละองค�ประกอบภายใน
ระบบการจัดการผลการดําเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป5นหนึ่งเดียวอย"างสมบูรณ�15  

 จากความหมายท้ังหมดสรุปได'ว"า บูรณาการ หมายถึง การหลอมรวมศาสตร�ประสบการณ�ต"าง ๆ 
ท่ีมีความสัมพันธ�เก่ียวข'องกันมาผสมผสานเข'าด'วยกันเพ่ือประโยชน�ในการจัดการบริหารจัดการศึกษา 
ให'เกิดการเรียนรู' ท่ีเหมาะสมสอดคล'องกับสภาพจริงสามารถนําไปใช'ในการแก'ป0ญหาและการ
ดํารงชีวิตอย"างมีความสุขเป5นไปตามเจตนารมณ�ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห"งชาติและตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 
 

                                                           

 12 ทิศนา แขมมณี, ศาสตร#การสอน: องค#ความรู,เพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู,ท่ีมีประสิทธิภาพ 
(กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 2545), 145. 

 13 ไพรัช สู"แสนสุข และบรรเจอดพร รัตนพันธุ�, การบูรณาการเพ่ือการเรียนรู,เป6นสําคัญ 
(ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 1. 

 14Carter V  Good, Dictionary of Education (New York: McGraw-Hill Book 
Company, 1973). 

 15มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล, การจัดการความรู,, เข'าถึงเม่ือ 
10 กรกฎาคม 2558, เข'าถึงได'จาก http://www1.si.mahidol.ac.th/km/node/2287.   
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2. แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการศึกษา  
 คําว"า การบริหาร(administration)มีรากศัพท�มาจากภาษาลาติน “administatrae” 

หมายถึง ช"วยเหลือ (assist) หรืออํานวยการ (direct) การบริหารมีความสัมพันธ�หรือมีความหมาย
ใกล'เคียงกับคําว"า “minister” ซ่ึงหมายถึง การรับใช'หรือผู'รับใช' หรือผู'รับใช'รัฐ คือ รัฐมนตรี สําหรับ
ความหมายด้ังเดิมของคําว"า administerหมายถึง การติดตามดูแลสิ่งต"างๆ 

 ส"วนคําว"า การจัดการ (management) นิยมใช'ในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซ่ึงมีผลประโยชน�
ท่ีจะตกแก"วัตถุประสงค�ในการจัดตั้งเพื่อมุ"งแสวงหากําไร (profits) หรือกําไรสูงสุด (maximum 
profits) สําหรับสาธารณะถือเป5นวัตถุประสงค�รองหรือเป5นผลพลอยได'   (by product) เม่ือเป5น
เช"นนี้ จึงแตกต"างจากวัตถุประสงค�ในการจัดต้ังหน"วยงานภาครัฐท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือให'บริการสาธารณะ
ท้ังหลาย (public services) แก"ประชาชน การบริหารภาครัฐทุกวันนี้อาจเรียกว"า การบริหารจัดการ 
(management administration) เก่ียวข'องกับภาคธุรกิจมากข้ึน เช"น การนําแนวคิดผู'บริหารสูงสุด 
(Chief Executive Officer) หรือ ซีอีโอ (CEO) มาปรับใช'ในวงราชการ การบริหารราชการด'วยความ
รวดเร็ว การลดพิธีการท่ีไม"จําเป5น การลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ และการจูงใจด'วยการให'รางวัล
ตอบแทน เป5นต'น นอกเหนือจากการท่ีภาครัฐได'เปeดโอกาสให'ภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจเข'ามารับ
สัมปทานจากภาครัฐ เช"น ให'สัมปทานโทรศัพท�มือถือ การขนส"ง เหล'า บุหรี่ อย"างไรก็ดี ภาคธุรกิจก็ได'
ทําประโยชน�ให'แก"สาธารณะหรือประชาชนได'เช"นกัน เช"น จัดโครงการคืนกําไรให'สังคมด'วยการลด
ราคาสินค'า ขายสินค'าราคาถูก หรือการบริจาคเงินช"วยเหลือสังคม เป5นต'น 

 การบริหาร บางครั้งเรียกว"า การบริหารจัดการ หมายถึง การดําเนินงาน หรือการ
ปฏิบัติงานใด ๆ ของหน"วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ'าหน'าท่ีของรัฐ (ถ'าเป5นหน"วยงานภาคเอกชน หมายถึง
ของหน"วยงาน และ/หรือ บุคคล) ท่ีเก่ียวข'องกับคนสิ่งของและหน"วยงานโดยครอบคลุมเรื่อง
ต"างๆ เช"น(1) การบริหารนโยบาย (Policy) (2) การบริหารอํานาจหน'าท่ี (Authority) (3) การบริหาร
คุณธรรม (Morality)   (4)การบริหารท่ีเก่ียวข'องกับสังคม (Society)  (5)การวางแผน(Planning)  (6) การจัด
องค�การ (Organizing) (7) การบริหารทรัพยากรมนุษย� (Staffing) (8) การอํานวยการ (Directing) 
(9) การประสานงาน (Coordinating) (10)การรายงาน(Reporting)และ (11) การงบประมาณ  
(Budgeting) เช"นนี้ เป5นการนํา “กระบวนการบริหาร” หรือ “ป0จจัยท่ีมีส"วนสําคัญต"อการบริหาร” ท่ี
เรียกว"า แพ็มส�-โพสคอร�บ (PAMS-POSDCoRB) แต"ละตัวมาเป5นแนวทางในการให'ความหมาย พร'อม
กันนี้ อาจให'ความหมายได'อีกว"า การบริหาร หมายถึง การดําเนินงาน หรือการปฏิบัติงานใด ๆ ของ
หน"วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ'าหน'าที่ของรัฐ ที่เกี่ยวข'องกับ คน สิ่งของ และหน"วยงาน โดย
ครอบคลุมเรื่องต"าง ๆ เช"น 1) การบริหารคน (Man) 2) การบริหารเงิน (Money) 3) การบริหารวัสดุ
อุปกรณ� (Material) 4) การบริหารงานท่ัวไป (Management) 5) การบริหารการให'บริการประชาชน 
(Market) (6) การบริหารคุณธรรม (Morality) 7) การบริหารข'อมูลข"าวสาร (Message) 8) การบริหาร
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เวลา (Minute) และ 9) และการบริหารการวัดผล (Measurement) เช"นนี้ เป5นการนํา “ป0จจัยท่ีมี
ส"วนสําคัญต"อการบริหาร” ที่เรียกว"า 9M แต"ละตัวมาเป5นแนวทางในการให'ความหมาย   คือ 
“กระบวนการบริหาร” และ “ป0จจัยท่ีมีส"วนสําคัญต"อการบริหาร” มาใช'เป5นแนวทางหรือกรอบแนวคิด
ในการให'ความหมายซ่ึงน"าจะมีส"วนทําให'การให'ความหมายคําว"าการบริหารเช"นนี้ครอบคลุมเนื้อหา
สาระสําคัญท่ีเก่ียวกับการบริหาร ชัดเจน เข'าใจได'ง"าย เป5นวิชาการ และมีกรอบแนวคิด ยังอาจนํา
ป0จจัยอ่ืนมาใช'เป5นแนวทางในการให'ความหมายได'อีก เป5นต'นว"า 3M ซ่ึงประกอบด'วย การบริหารคน 
(Man) การบริหารเงิน (Money) การบริหารงานท่ัวไป (Management) และ 5ป ซ่ึงประกอบด'วย 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ประสานงาน และประชาสัมพันธ�16 

 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ในปP พ.ศ. 2545 แบ"งการบริหาร ตามวัตถุประสงค�หลักของการ
จัดต้ังหน"วยงานไว' 6 ส"วน ดังนี้  

 ส"วนท่ีหนึ่ง การบริหารงานของหน"วยงานภาครัฐ ซ่ึงเรียกว"า การบริหารรัฐกิจ (public 
administration) หรือการบริหารภาครัฐ มีวัตถุประสงค�หลักในการจัดต้ัง คือ การให'บริการสาธารณะ 
(public services) ซ่ึงครอบคลุมถึงการอํานวยความสะดวก การรักษาความสงบเรียบร'อย ตลอดจน
การพัฒนาประชาชนและประเทศชาติ เป5นต'น การบริหารส"วนนี้เป5นการบริหารของหน"วยงานของ
ภาครัฐ (public or governmental organization) ไม"ว"าจะเป5นหน"วยงานท้ังในส"วนกลาง ส"วนภูมิภาค และ
ส"วนท'องถิ่น เช"น การบริหารงานของหน"วยงานของสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง กรม หรือ
เทียบเท"า การบริหารงานของจังหวัดและอําเภอ การบริหารงานของหน"วยการบริหารท'องถ่ิน 
หน"วยงานบริหารเมืองหลวง รวมตลอดท้ังการบริหารงานของหน"วยงานของรัฐวิสาหกิจ เป5นต'น 

 ส"วนท่ีสอง การบริหารงานของหน"วยงานภาคธุรกิจ ซ่ึงเรียกว"า การบริหาร ธุรกิจ (business 
administration) หรือการบริหารภาคเอกชนหรือการบริหารของหน"วยงานของเอกชน ซ่ึงมีวัตถุประสงค�
หลักของการจัดต้ังเพ่ือการแสวงหากําไร หรือการแสวงหากําไรสูงสุด (maximum profits) ในการทํา
ธุรกิจ การค'าขาย การผลิตอุตสาหกรรม หรือให'บริการ เห็นตัวอย"างได'อย"างชัดเจนจากการบริหารงาน
ของ บริษัท ห'างร'าน และห'างหุ'นส"วนท้ังหลาย 

 ส"วนท่ีสาม การบริหารของหน"วยงานท่ีไม"สังกัดภาครัฐ (non-governmental organization) 
ซ่ึงเรียกย"อว"า หน"วยงาน เอ็นจีโอ (NGO.) เป5นการบริหารงานของหน"วยงานท่ีไม"แสวงหาผลกําไร 
(non-profit administration) มีวัตถุประสงค�หลักในการจัดต้ัง คือการไม"แสวงหาผลกําไร (non-
profit) เช"น การบริหารของมูลนิธิ และสมาคม 

                                                           

 
16

 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, แนวคิดและความหมายของการบริหารและการบริหารจัดการ,
เข'าถึงเม่ือ 10 กรกฎาคม 2558, เข'าถึงได'จาก http://www.wiruch.com/.     
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 ส"วนท่ีสี่ การบริหารงานของหน"วยงานระหว"างประเทศ  
(international   organization) มีวัตถุประสงค�หลักของการจัดต้ัง คือ ความสัมพันธ�ระหว"างประเทศ 
เช"น การบริหารงานของสหประชาชาติ (United Nations Organization) องค�การค'าระหว"างประเทศ 
(World Trade Organization) และกลุ"มประเทศอาเซียน (ASEAN) 

 ส"วนท่ีห'า การบริหารงานขององค�กรตามรัฐธรรมนูญ การบริหารงานขององค�กรส"วนนี้
เกิดข้ึนหลังจากประกาศใช'รัฐธรรมนูญแห"งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) โดยบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญได'กําหนดให'มีองค�กรตามรัฐธรรมนูญข้ึน เช"น การบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญ ศาล
ปกครอง คณะกรรมการปdองกันและปราบปรามการทุจริตแห"งชาติ คณะกรรมการการเลือกต้ัง และ
ผู'ตรวจการแผ"นดินของรัฐสภา เป5นต'น องค�กรดังกล"าวนี้ถือว"าเป5นหน"วยงานของรัฐเช"นกัน แต"มี
ลักษณะพิเศษ เช"น เกิดข้ึนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล"าว และมีวัตถุประสงค�หลักในการ
จัดต้ังเพ่ือปกปdองคุ'มครองและรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนควบคุมตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของหน"วยงานของรัฐและเจ'าหน'าท่ีของรัฐ 

 ส"วนท่ีหก การบริหารงานของหน"วยงานภาคประชาชน มีวัตถุประสงค�หลักในการจัดต้ัง
เพ่ือปกปdองรักษาผลประโยชน�ของประชาชนโดยส"วนรวมซ่ึงเป5นประชาชนส"วนใหญ"ของประเทศและ
ถูกเอารัดเอาเปรียบตลอดมา เช"น การบริหารงานของหน"วยงานของเกษตรกร กลุ"มผู'ใช'แรงงาน และ
กลุ"มผู'ให'บริการ 17 

 เฮอร�เบิร�ต เอ. ไซมอน กล"าวถึงการบริหารว"าหมายถึง กิจกรรมท่ีบุคคลต้ังแต" 2 คนข้ึนไป
ร"วมกันดําเนินการเพ่ือให'บรรลุวัตถุประสงค�18 

 เฟรดเดอร�ริค ดับบลิว. เทเลอร�  ให'ความหมายการบริหารไว'ว"า งานบริหารทุกอย"าง
จําเป5นต'องกระทําโดยมีหลักเกณฑ� ซ่ึงกําหนดจากการวิเคราะห�ศึกษาโดยรอบคอบ ท้ังนี้ เพ่ือให'มีวิธีท่ี
ดีท่ีสุดในอันท่ีจะก"อให'เกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากยิ่งข้ึนเพ่ือประโยชน�สําหรับทุกฝKายท่ี
เก่ียวข'อง19 

 
 

                                                           

 17 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท,องถ่ิน: สหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ ฝรั่งเศส ญ่ีปุnน และไทย (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�โฟร�เพซ, 2545),  36-38. 

 18 Herbert A.Simon, Administrative Behvior (New york: Macmillian, 
1947), 3. 

 19Frederick W. Taylor, อ'างถึงใน สมพงศ� เกษมสิน, การบริหาร, พิมพ�ครั้งท่ี 7 
(กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2523),  27. 
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 ความหมายของการบริหาร 
 ปPเตอร�ดรักเกอร�  ปรมาจารย�ทางการบริหารของอเมริกาได'ให'ความหมายของการบริหารว"า 

“การบริหารคือศิลปะในการทํางานต"าง ๆ ให'บรรลุเปdาหมายร"วมกับผู'อ่ืน 20 
 เออร�เนสต�เดล  กล"าวว"า การบริหาร หมายถึงการ กระบวนการจัดการองค�การและการ

ใช'ทรัพยากรต"าง ๆ เพ่ือให'บรรลุวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว'ล"วงหน'า 21 
 พะยอม วงศ�สารศรี ได'ให'ความหมายไว'ว"า การบริหาร หมายถึง กระบวนการท่ีผู'จัดการ

ให'ศิลปะและกลยุทธ�ต"าง ๆ โดยอาศัยความร"วมแรงร"วมใจของสมาชิกในองค�การ การตระหนักถึง 
ความสามารถ ความถนัด ความต'องการและความมุ"งหวังด'านความเจริญก'าวหน'าในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกในองค�การควบคู"ไปด'วยองค�การจึงจะสัมฤทธิผลตามเปdาหมายท่ีกําหนด22 
 เติมศักด์ิ ทองอินทร� ได'เขียนถึงหลัก POSDCoRB ในหนังสือ ความรู'เบื้องต'นทางการ
บริหารรัฐกิจ ไว'ว"า การบริหารรัฐกิจได'รับการย'อมรับว"าเป5นศาสตร�ทางการบริหารมากข้ึนเม่ือมีผลงาน
ของนักวิชาการด'านบริหารรัฐกิจผู'ท่ีได'รับการกล"าวถึงเสมอและถือเป5นจุดสูงสุดในการยอมรับนับถือ 
คือ ผลงานการเขียน Luther Gulick and LyndallUrwick ในปP ค.ศ. 1973 ชื่อหนังสือ Papers on 
the Science of Administration ซ่ึงมีการเสนอกระบวนการบริหารหรือหลักเกณฑ�การบริหารข้ึนมา
จนเป5นท่ีโด"งดังและต"อมา Gulickได'พัฒนาปรับปรุงอักษรย"อหลักการบริหารเป5น 7 ตัวโดยได'มาจาก
งานวิเคราะห�ของ Henry Fayolและกลายเป5นอักษรย"อต'นบัญญัติท้ัง 7 อันหมายถึงกิจกรรมการ
ปฏิบัติงานของหัวหน'าฝKายบริหาร อักษรย"อดังนี้ POSDCoRB23 
 ประพันธ� สุริหาร กล"าวได'ว"า การบริหาร เป5นท้ังศาสตร�และศิลปะในการทํางานให'สําเร็จ
โดยใช'คนอ่ืน เป5นความถนัดหรือทักษะส"วนบุคคลอันได'แก" การวางแผน การจัดองค�กร การสั่งการ
และการควบคุม รวมถึงการใช'ทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือความสําเร็จขององค�กรท่ีกําหนดไว' ส"วนการบริหาร
นั้นเป5นแนวทางหรือ วิธีการท่ีผู'บริหารใช'ในการปฏิบัติหน'าท่ีในองค�กรบรรลุวัตถุประสงค� และเปdาหมาย
ขององค�กรท่ีกําหนดไว' ตามข้ันตอนและหลักเกณฑ�ทางวิทยาศาสตร�อย"างมีระบบ และได'ขยายความ

                                                           

 
20

 Drucker Peter F, The Practice of Management (New York: Harper & 
Row Publishers, 1974), 12. 

 
21

 Ernest Dale, Management: Theory and Practice (New York: McGraw-
Hill,1973), 4. 

 22 พะยอม วงศ�สารศรี, องค#การและการจัดการ (กรุงเทพมหานคร: พรานนกการพิมพ�, 
2542),36. 

 23 เติมศักด์ิ ทองอินทร�, ความรู,เบ้ืองต,นทางการบริหารรัฐกิจ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2550),37. 
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เก่ียวกับกระบวนการบริหารตามเป5นแนวคิดของ Gulick ว"ากระบวนการบริหารประกอบด'วย 7 
กิจกรรม หรือเรียนกว"า POSDCoRB24  

 พระเมธีธรรมาภรณ� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กล"าวว"า หน'าท่ีของนักบริการปรากฏอยู"ในคํา
จํากัดความท่ีว"า การบริหาร หมายถึง ศิลปะแห"งการทํางานให'สําเร็จโดยอาศัยคนอ่ืนนักบริหารมี
หน'าท่ีวางแผน จัดองค�การ อํานวยการและควบคุมทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอ่ืนๆ  ให'ดําเนินงาน
ไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือบรรลุเปdาหมายท่ีวางไว' หน'าท่ีของนักบริหารมีอยู"5 ประการ คือ การวางแผน 
(Planning) การจัดองค�การ (Organizing) การแต"งต้ังบุคลากร (Staffing) การอํานวยการ (Directing) 
และการควบคุม (Controlling) แม'ว"าหน'าท่ีของนักบริหารท้ัง 5 ประการจะถูกกําหนดโดยวิชาการ
สมัยใหม"ก็ตาม แต"เม่ือว"ากันทางปฏิบัติแล'ว คนไทยเราก็บริหารบ'านเมืองแบบนี้มานานแล'ว หน'าท่ี
ของนักบริหารปรากฏชัดเจนในการปฏิบัติขององค�การต้ังแต"สมัยโบราณ25 
 ปPเตอร� เอฟ. ดรัคเกอร� กล"าวว"า การบริหาร คือ ศิลปะในการทํางานให'บรรลุเปdาหมาย
ร"วมกับผู'อ่ืน การทํางานต"าง ๆ ให'ลุล"วงไปโดยอาศัยคนอ่ืนเป5นผู'ทําภายในสภาพองค�การท่ีกล"าวนั้น 
ทรัพยากรด'านบุคคลจะเป5นทรัพยากรหลักขององค�การท่ีเข'ามาร"วมกันทํางานในองค�การ ซ่ึงคนเหล"านี้
จะเป5นผู'ใช'ทรัพยากรด'านวัตถุอ่ืน ๆ เครื่องจักร อุปกรณ� วัตถุดิบ เงินทุน รวมท้ังข'อมูลสนเทศต"าง ๆ 
เพ่ือผลิตสินค'าหรือบริการออกจําหน"ายและตอบสนองความพอใจให'กับสังคม26  
 แฮร�โรลด� คูนตซ�  ให'ความหมายของการจัดการ หมายถึง การดําเนินงานให'บรรลุ
วัตถุประสงค�ท่ีตั้งไว'โดยอาศัยป0จจัยท้ังหลาย ได'แก" คน เงิน วัสดุสิ่งของเป5นอุปกรณ�การจัดการนั้น27  
 แคมเบล และคณะ, อ'างถึงใน พิณสุดา สิริธรังศรีได'นําเสนองานบริหารจัดการสถานศึกษา
ของผู'บริหารโรงเรียนไว'ว"า ประกอบด'วย 1) กําหนดนโยบาย เปdาหมาย และกฎของโรงเรียน เพ่ือเป5น
กรอบแนวทางการดําเนินงาน 2) กําหนดกลยุทธ� และมาตรการท่ีนําไปสู"การปฏิบัติให'บรรลุวัตถุประสงค�
และเปdาหมายของโรงเรียน 3) จัดต้ังและประสานงานในองค�กรเพ่ือการนํานโยบาย แผนงาน โครงการ
ไปสู"การปฏิบัติ ท้ังนี้ ผู'บริหารจะต'องมีมนุษยสัมพันธ�ท่ีดีท่ีทาให'บุคลากรเข'าใจระบบงาน 4) จัดหา
แหล"งสนับสนุนทรัพยากร รวมถึงการบริหารทรัพยากรและงบประมาณให'เพียงพอและประสบผลสําเร็จ 
5) สร'างความสัมพันธ�อันดีกับชุมชน และสร'างการยอมรับในการบริหารจัดการ 6) บริหารจัดการให'

                                                           

 24 ประพันธ� สรุิหาร, ศัพท#เทคนคิทางการบริหาร (ขอนแก"น: ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก"น, 2547), 18. 

 
25

 พระเมธีธรรมาภรณ� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), คุณธรรมสําหรับนักบริหาร (กรุงเทพมหานคร: 
มูลนิธิพุทธธรรม, 2549),2-4. 

 
26

 เรื่องเดียวกัน,  6.  
 

27
 เรื่องเดียวกัน, 6.  
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เป5นไปอย"างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค�และเปdาหมายของสถานศึกษาอย"าง
ประหยัดและคุ'มค"า28   
 คิมเบิร�ก, อ'างถึงใน พิณสุดา สิริธรังศรี ได'กล"าวถึงงานการบรหิารการศึกษาว"า ประกอบด'วย 
(1) การจัดโครงสร'างและองค�การ (2) การพัฒนาหลักสูตร (3) การบริหารกิจการนักเรียน (4) การเป5น
ผู'นาในชุมชนของโรงเรียน (5) การบริหารงานบุคคล (6) การบริหารอาคารสถานท่ีและสิ่งปลูกสร'าง  
(7) การบริหารจัดการให'เป5นไปตามมาตรฐานของโรงเรียน และ (8) การจัดหาธุรการและการเงิน29 
 เซอรฺจิวานี่ และคณะ อ'างถึงใน  พิณสุดา สิริธรังศรีได'อ'างอิงถึงโครงการความร"วมมือ
ทางการบริหารการศึกษาของกลุ"มรัฐตอนใต'ของสหรัฐอเมริกาว"า ได'กล"าวถึงภารกิจทางการบริหาร
การศึกษาไว'ว"า ประกอบด'วย 1) งานด'านการสอนและปรับปรุงหลักสูตร 2) งานด'านกิจการนักเรียน 
3) งานด'านการเป5นผู'นาของชุมชน 4) การบริหารงานบุคคล 5) งานบริหารอาคารสถานท่ี 6) งานด'าน
การคมนาคมและขนส"งนักเรียน 7) งานด'านโครงสร'างและองค�การ และ 8) งานด'านธุรการและ
การเงิน30 
 สมพงศ� เกษมสินได'ให'ความหมาย การบริหารว"า หมายถึง การใช'ศาสตร�และศิลป�นําเอา
ทรัพยากรบริหาร (administrative resource) เช"น คน เงิน วัสดุสิ่งของ และการจัดการ มา
ประกอบการตามกระบวนการบริหาร (process of administration) เช"น POSDCoRB Model ให'
บรรลุวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว'อย"างมีประสิทธิภาพ 31   
 ไพบูลย� ช"างเรียน ได'ให'ความหมายการบริหารว"า หมายถึง ระบบท่ีประกอบไปด'วย
กระบวนการในการนาทรัพยากรทางการบริหารท้ังทางวัตถุและคนมาดําเนินการเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว'อย"างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล32  

                                                           

 28แคมเบล และคณะ, อ'างถึงใน พิณสุดา สิริธรังศรี, รายงานการวิจัยและพัฒนา เรื่อง 
รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (กรุงเทพมหานคร: พริกหวานการพิมพ�, 2557),  
10. 
           29 เรื่องเดียวกัน, 10.  

 30 เรื่องเดียวกัน, 10. 
 31 สมพงศ� เกษมสิน, การบริหาร, พิมพ�ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�เกษม

สุวรรณ, 2514),  3-14.   
 32 ไพบูลย� ช"างเรียน, วัฒนธรรมการบริหาร  (กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญทัศน�, 2532), 

17.  
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 ติน ปรัชญพฤทธิ์ มองการบริหารในลักษณะท่ีเป5นกระบวนการโดยหมายถึงกระบวนการ
นําเอาการตัดสินใจ และนโยบายไปปฏิบัติ ส"วนการบริหารรัฐกิจหมายถึงเก่ียวข'องกับการนําเอา
นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 33 
 แฮร�โรลด� คูนตซ� ได'ให'ความหมาย การบริหารว"า หมายถึง การดําเนินงานให'บรรลุ
วัตถุประสงค�ท่ีตั้งไว'โดยอาศัยป0จจัยท้ังหลาย ได'แก" คน เงิน วัสดุสิ่งของ เป5นอุปกรณ�การจัดการนั้น34 
 สมคิด บางโม ได'สรุปว"า การบริหารหรือการจัดการ หมายถึง ศิลปะ ในการใช'คน เงิน 
วัสดุอุปกรณ�ขององค�การและนอกองค�การ เพ่ือให'บรรลุวัตถุประสงค�อย"างมีประสิทธิภาพ35 
 ธงชัย สันติวงษ� กล"าวถึงลักษณะของงานบริหารจัดการไว' 3 ด'าน คือ  

1. ในด'านท่ีเป5นผู'นําหรือหัวหน'างาน งานบริหารจัดการ หมายถึง ภาระหน'าท่ีของบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งท่ีปฏิบัติตนเป5นผู'นําภายในองค�การ  

2. ในด'านของภารกิจหรือสิ่งท่ีต'องทํา งานบริหารจัดการ หมายถึง การจัดระเบียบ
ทรัพยากรต"าง ๆ ในองค�การ และการประสานกิจกรรมต"าง ๆ เข'าด'วยกัน  

3. ในด'านของความรับผิดชอบ งานบริหารจัดการ หมายถึง การต'องทําให'งานต"าง ๆ 
สําเร็จลุล"วงไปด'วยดีด'วยการอาศัยบุคคลต"าง ๆ เข'าด'วยกัน36 
 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ กล"าวไว'ว"า การบริหารจัดการ (management administration) 
การบริหารการพัฒนา (development administration) แม'กระท่ังการบริหารการบริการ (service 
administration) แต"ละคําความหมายคล'ายคลึงหรือใกล'เคียงกันที่เห็นได'อย"างชัดเจนมีอย"างน'อย    
3 ส"วน คือ  

1. ล'วนเป5นแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐท่ีหน"วยงานของรัฐและหรือ เจ'าหน'าท่ี
ของรัฐ นํามาใช'ในการปฏิบัติราชการเพ่ือช"วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการ  

2. มีกระบวนการบริหารงานท่ีประกอบด'วย 3 ข้ันตอน คือ การคิด (thinking) หรือการ
วางแผน (planning) การดําเนินงาน (acting) และการประเมินผล (evaluating)  

                                                           

 33 ติน ปรัชญพฤทธิ์, ศัพท#รัฐประศาสนศาสตร# (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย, 2535),  8.   

 34 Harold Koontz, อ'างถึงใน สมพงศ� เกษมสิน, การบริหาร, พิมพ�ครั้งท่ี 7 (กรุงเทพมหานคร: 
ไทยวัฒนาพานิช, 2523),  6.   

 35 สมคิด บางโม, การบริหาร (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2545),  61.   
 36 ธงชัย สันติวงษ�, องค#การและการบริหาร, พิมพ�ครั้งท่ี 11 (กรุงเทพมหานคร: ไทย

วัฒนาพานิช, 2543),  21-22.  
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3. มีจุดหมายปลายทาง คือ การพัฒนาประเทศไปในทิศทางท่ีทําให'ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน รวมท้ังประเทศชาติมีความเจริญก'าวหน'าและม่ันคงเพ่ิมข้ึน  
 สําหรับส"วนท่ีแตกต"างกัน คือ แต"ละคํามีจุดเน'นต"างกัน กล"าวคือ การบริหารจัดการเน'น
เรื่องการนําแนวคิดการจัดการของภาคเอกชนเข'ามาใช'ในการบริหารราชการ เช"น การมุ"งหวังผลกาไร 
การแข"งขัน ความรวดเร็ว การตลาด การประชาสัมพันธ� การจูงใจด'วยค"าตอบแทน การลดข้ันตอน 
และการลดพิธีการ เป5นต'น ในขณะท่ีการบริหารการพัฒนาให'ความสําคัญเรื่องการบริหารรวมท้ังการ
พัฒนานโยบาย แผน แผนงาน โครงการ (policy, plan, program, project) หรือกิจกรรมของ
หน"วยงานของรัฐ ส"วนการบริหารการบริการเน'นเรื่องการอํานวยความสะดวกและการให'บริการแก"
ประชาชน37 
           แนวคิดทฤษฎีบริหารสถานศึกษา  
           วิโรจน� สารรัตนะ กล"าวว"าการบริหารสถานศึกษาเป5นการบริหารการจัดการศึกษาแนว
ใหม"ท่ีมุ"งให'สังคมทุกส"วนมีส"วนร"วมและรับผิดชอบการจักการศึกษาต"อเนื่องตลอดชีวิต โดยมีเครือข"าย
แหล"งการเรียนรู'โดยการกระจายอํานาจให'สถานศึกษามีความคล"องตัวและตัดสินใจดําเนินงานใน
ขอบเขตท่ีรับผิดชอบโดยให'ประขาชน องค�กรต"างๆมีส"วนร"วมในเรื่องต"างๆอย"างเหมาะสม38  ซ่ึงมี
ความสอดคล'องกับ สุรพล พุฒคํา ท่ีกล"าวว"า การบริหารศึกษาเป5นการจัดการหาวิธีการท่ีจะทําให'
บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยเข'ามามีส"วนร"วมในการดําเนินงานของโรงเรียนทําให'
เกิดความร"วมมือและความรับผิดชอบต"อหน'าท่ี โดยมีตัวชี้วัดท่ีบ"งบอกถึงความมีประสิทธิผลในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 39 

 ธีระ รุญเจริญ ได'ศึกษาวิจัยพบว"า ในการจัดการศึกษามีความจําเป5นต'องอาศัยผู'บริหาร
การศึกษา และผู'บริหารสถานศึกษามืออาชีพ จึงจําทําให'การบริหารและการจัดการศึกษาประสบ
ความสําเร็จและเป5นไปตามแนวทางท่ีพึงประสงค�ในการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห"งชาติจะประสบผลสําเร็จ จําเป5นต'องอาศัยองค�กรปฏิบัติคือ สถานศึกษาซ่ึงหมายถึงการ

                                                           

 37 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององค#กรตาม
รัฐธรรมนูญและหน�วยงานของรัฐ (กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ�นิติธรรม, 2548), 5.  

 38 วิโรจน� สารรัตนะ, การบริหาร หลักการ ทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�ทิพยวิสุทธิ์,2542), 11.   

 
39

 สุรพล พุฒคํา, โครงสร,างการจัดการในสถานศึกษา (ลพบุรี: คณะครุศาสตร�สถาบัน
ราชภัฏเทพสตรี, 2544),  30. 
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ปฏิบัติภารกิจของผู'บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาได'เป5นอย"างดีและผู'บริหารสถานศึกษา
จะต'องเป5นผู'ทําการปฏิรูปท่ีมีประสิทธิภาพ40 

 การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห"งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก'ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)
พุทธศักราช 2545 มาตรา 39 ได'กําหนดให'กระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหาร 4 ด'าน 
คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารท่ัวไปไปยัง
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง41  
 รัฐธรรมนูญแห"งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห"งชาติ 
พุทธศักราช 2542 และท่ีแก'ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 ได'กําหนดให'มีการกระจาย
อํานาจและให'ทุกฝKายมีส"วนร"วมในการจัดการศึกษา จึงจัดให'มีการปฏิรูปการศึกษาข้ึนท้ังนี้โดยมี
จุดมุ"งหมายท่ีจะจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให'เป5นมนุษย�ท่ีสมบูรณ� เป5นคนดีมีความรู'ความสามารถ
และมีความสุข และได'มีการจัดระบบโครงสร'างและกระบวนการจัดการศึกษาให'มีความเป5นเอกภาพ
เชิงนโยบาย รวมท้ังมีความหลากหลายในทางปฏิบัติมีการกระจายอํานาจไปสู"เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา ดังปรากฏในบทบัญญัติมาตรา 39 แห"งพระราชบัญญัติการศึกษาแห"งชาติ พุทธศักราช 
2542 และท่ีแก'ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ความว"า “กําหนดให'กระทรวงกระจาย
อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาด'านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาโดยตรง”42 

           ความหมายของนิติบุคคล 
 นิติบุคคล เป5นบุคคลท่ีกฎหมายสมมติข้ึน เพ่ือให'มีสิทธิหน'าท่ีและสามารถทํากิจการอัน
เป5นการก"อนิติสัมพันธ�กับบุคคลอ่ืนได'ภายในขอบวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว'ตามประมวลกฎหมายแพ"ง
และพาณิชย� ตามความในมาตรา 68-70 ได'ให'ความหมายตลอดจนสิทธิและหน'าท่ีของนิติบุคคลจะมี
ข้ึนได'ก็แต"ด'วยอาศัยอํานาจแห"งบทบัญญัติท้ังหลายของประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืน ในส"วนของ

                                                           

 
40

 ธีระ รุญเจริญ, รายงานวิจัยสภาพและป9ญหาการบริหารและการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย (เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเรื่องการกระจายอํานาจสู"
การศึกษา บริหารโดนใช'โรงเรียนเป5นฐาน 8-9 กุมภาพันธ� 2545), 11-12. 

 
41

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห"งชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 
2542 (กรุงเทพมหานคร: บริษัทพริกหวานกราฟฟeค จํากัด, 2545), 38. 

 
42

 กระทรวงศึกษาธิการ, คู�มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป6นนิติบุคคล 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�องค�การรับส"งสินค'าและพัสดุภัณฑ� (ร.ส.พ.), 2542), 6. 



34 
 

 

สิทธิและหน'าท่ีนั้นกําหนดได'ว"า นิติบุคคลย"อมมีสิทธิและหน'าท่ีต"างๆ บทบัญญัติท้ังปวงของกฎหมาย 
ภายในขอบวัตถุท่ีประสงค�ของตน ด่ังมีกําหนดไว'ในข'อบังคับหรือตราสารจัดต้ัง อนึ่งนิติบุคคลย"อมมี
สิทธิและหน'าท่ีเหมือนบุคคลธรรมดาเว'นเสียแต"สิทธิและหน'าท่ีซ่ึงโดยสภาพจะพึงมีพึงเป5นโดยเฉพาะ
แก"บุคคลธรรมดาเท"านั้น43 

 ดังกล"าวมาแล'วว"า นิติบุคคลก็คือกลุ"มของบุคคลหรือทรัพย�สินท่ีจัดต้ังข้ึน โดยอาศัย
อํานาจตามกฎหมาย นิติบุคคลสถานศึกษาก็เช"นเดียวกัน จัดต้ังข้ึนโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห"งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 35 เพ่ือให'
ดําเนินกิจกรรมด'านการจัดการศึกษา ตามท่ีกําหนดไว'ในกฎหมาย 
 นิติบุคคลสถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามมาตรา 34 (2) 
แห"งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีกฎหมายยอมรับให'สามารถทํากิจกรรมต"างๆ ได'ด'วยตนเองภายในของเขตของ
วัตถุประสงค�ท่ีกําหนด มีสิทธิและหน'าท่ีตามบทบัญญัติแห"งกฎหมายระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติแห"งชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแก'ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ประมวลกฎหมายแพ"งและพาณิชย�และกฎหมายอ่ืนๆ ซ่ึงกําหนดสิทธิและ
หน'าท่ีไว'เป5นเฉพาะ44 
              สรุปการบริหารและจัดการศึกษา เป5นท้ังศาสตร�และศิลปะในการทํางานให'สําเร็จโดย
ความร"วมมือของทุกฝKายคณะครู ชุมชน ผู'ปกครอง โดยร"วมกัน เข'าใจ เข'าถึงพัฒนา การวางแผน การ
จัดองค�กร การสั่งการและการควบคุม รวมถึงการใช'ทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือความสําเร็จขององค�กรท่ี
กําหนดไว' โดยท่ีผู'บริหารใช'ในการปฏิบัติหน'าท่ีในองค�กรบรรลุวัตถุประสงค� และเปdาหมายขององค�กร
ท่ีกําหนดไว' ตามข้ันตอนและหลักเกณฑ�ทางวิทยาศาสตร�อย"างมีระบบ 
 
3. แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับการศึกษานอกระบบ 
 แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู' มีหลักการ และวิธีการท่ีส"งเสริมกลุ"มเปdาหมายในฐานะ
ผู'เรียนท่ีมีวุฒิภาวะ มีความรับผิดชอบ มีประสบการณ� ให'ได'ศึกษาหาความรู' ได'แลกเปลี่ยน และแสดง
ความคิดเห็นกับผู'สอนและผู'เรียนในกลุ"ม มีโอกาสได'คิดวิเคราะห� สรุป และสร'างองค�ความรู' โดย

                                                           

 
43

 กระทรวงศึกษาธิการ, คู�มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเป6นนิติบุคคล 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�องค�การรับส"งสินค'าและพัสดุภัณฑ� (ร.ส.พ.), 2542), 7. 

 
44

 กระทรวงศึกษาธิการ,คําอภิปรายสนับสนุนการเป6นนิติบุคคลของโรงเรียน (เอกสาร
ประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการเรื่องโรงเรียนนิติบุคคล :มิติใหม"ของการบริหารการศึกษา, 2558),  
8. 
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วิธีการจัดให'เกิดการเรียนรู'ในการศึกษานอกระบบโรงเรียนนั้น หลายรูปแบบ หลายวิธีการ เหมาะสม
กับการประยุกต�ใช'ในบริบทของสังคมไทย ดังนี้  ทฤษฎีการเรียนแบบเบ็ดเสร็จ (Functional 
Context) แนวคิดเรื่อง คิดเป5น (Khit-Pen) ทฤษฎีการเรียนรู'จากประสบการณ�(Experiential 
Learning)  ทฤษฎีการเรียนรู'จากสถานการณ�(Stituated Learning) ทฤษฎีการสร'างองค�ความรู' 
(Constructivism Theory) ทฤษฎีสร'างสรรค�ทางป0ญญา(Constructionism Theory)  การเรียนรู'
ด'วยการนําตนเอง (Self-direct Learning) การเรียนรู'แบบมีส"วนร"วม (Participatory Learning) การ
เรียนรู'ตามสภาพจริง(Authentic Learning) การเรียนรู'จากการปฏิบัติ(Action Learning)  ทฤษฎี
การเรียนรู'จากการปรับเปลี่ยนมโนทัศน�(Transformative  Learning) การเรียนรู'แบบร"วมมือร"วมใจ
(Cooperative Learning) การเรียนรู'ร"วมกัน(Collaborative Learning) 
 ทฤษฎีการเรียนแบบเบ็ดเสร็จ (Functional Context) 
 ที จี สตรีช, อ'างถึงใน วรรัตน� อภินันท�กูล กล"าวว"า เป5นบุคคลท่ีคิดริเริ่มทฤษฎีการเรียน
แบบเบ็ดเสร็จ ประมาณปPค.ศ.1975 เน'นความสําคัญของการเรียนรู'ในสิ่งท่ีสัมพันธ�กับประสบการณ�
ของผู'เรียนและในบริบทการทํางานของผู'เรียน การพยายามช"วยผู'เรียนได'เชื่อมโยงความรู'ใหม"เข'ากับ
ความรู'เดิมท่ีมีอยู" ขณะเดียวกันก็พยายามโยงความรู'เดิมเข'ากับความรู'ใหม"ด'วย กระบวนการดังกล"าว
ผู'เรียนสามารถศึกษาเพ่ิมเติมภายหลังการศึกษาอบรมได'จากสื่อต"างๆ และนําสิ่งท่ีเรียนจากชั้นเรียนไป
ใช'ในชีวิตจริง มีการจัดลําดับสิ่งท่ีเขาควรจะเรียนรู' การใช'สื่อและเครื่องมืออุปกรณ�ท่ีผู'เรียนสามารถ
ใช'ได'อย"างต"อเนื่องภายหลังศึกษาอบรมแล'ว โดยรูปแบบของระบบความรู'ตามวิธีการนี้เน'นปฏิสัมพันธ�
ขององค�ประกอบ 3 อย"าง คือ (1)ความรู'พ้ืนฐานท่ีผู'เรียนมีอยู"แล'ว (2)ทักษะ เช"น ทักษะทางด'านการ
แก'ป0ญหา ยุทธศาสตร�การเรียนรู' (3)การแสดงออกซ่ึงข'อมูลท่ีมีอยู" เช"น การแสดงออกโดยการเขียน 
การสื่อสาร การจัดนิทรรศการแสดงข'อมูล45 
           แนวคิดเรื่องคิดเป6น (Khit Pen) 
            ดร.โกวิทย� วรพิพัฒน� ได'นําแนวคิดการคิดเป5นมาใช'ในการศึกษาผู'ใหญ"แบบเบ็ดเสร็จ 
เม่ือประมาณ ปP พ.ศ. 2517 โดยมีความเชื่อพ้ืนฐานของคิดเป5นคือ มนุษย�ทุกคนต'องการความสุขซ่ึง
ความสุขของแต"ละคนแตกต"างกัน ความสุขของมนุษย�เกิดได'จากความประสมกลมกลืนของมนุษย�กับ
สิ่งแวดล'อมถ'าทําไม"ได'จะเกิดความขัดแย'ง วิธีปรับแก'คือ ปรับตัวเองให'เข'ากับสิ่งแวดล'อม ปรับ
สิ่งแวดล'อมให'เข'าตนเอง ปรับท้ังตนเองและสิ่งแวดล'อมให'เข'ากัน โดยผู'ท่ีปรับได'จะต'องเป5นคนคิดเป5น 

                                                           

 45 T.G.Sticht,  อ'างถึงใน วรรัตน� อภินันท�กูล, แนวคิดทฤษฎีการเรียนทางการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน (กรุงเทพมหานคร: ศูนย�ตําราและเอกสารทางวิชาการคณะคุรุศาสตร�จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย, 2551), 173. 
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               ในการคิดจะต'องใช'ข'อมูลประกอบการคิดอย"างน'อยสามด'านคือข'อมูลเก่ียวกับวิชาการ 
ข'อมูลเก่ียวกับสังคมและสิ่งแวดล'อมและข'อมูลเก่ียวกับตนเอง โดยเม่ือปฏิบัติไปแล'ว ถ'ามีความสุขก็ทํา
ต"อไป ถ'าไม"พอใจและไม"มีความสุขก็หาวิธีใหม" การจัดการศึกษาให'คนคิดเป5นทําได'หลายวิธี เช"นให'
ผู'เรียนศึกษาและอุปสรรคของบุคคลอ่ืนและวิธีแก'ป0ญหาและอุปสรรคโดยเหตุผลอย"างไร วิธีการใด 
ผู'เรียนจะเกิดประสบการณ�ในการแก'ป0ญหานั้นในการคิด อีกวิธีโดยให'ผู'เรียนนําป0ญหาของตนเองและ
สิ่งแวดล'อมของตนเองท่ีประสบอยู"มาคิดวิจัยแก'ป0ญหาระหว"างเรียน หรือให'ฝ�กคิดป0ญหาท่ีอาจจะ
ประสบในอนาคต โดยให'ผู'เรียนสามารถใช'แนวคิดของตนเองแก'ป0ญหาได' 46 
 ทฤษฎีการเรียนรู,จากประสบการณ# (Experiential  Learning) 
 ชาลส� ดาร�วิน เริ่มแนวคิดการเรียนรู'จากประสบการณ�ท่ีเผยแพร"ความเชื่อในวิธีการทาง
วิทยาศาสตร�เชิงอุปนัย ต"อมา John Dewey นักปรัชญาการศึกษาอเมริกันเผยแพร"ทฤษฎีการเรียนรู'
จากประสบการณ� กลางศตวรรษท่ี 19 ต"อมา Carl Rogers ได'พัฒนาวิธีการเรียนนี้ข้ึน โดยจําแนกการ
เรียนรู'ออกเป5น 2 ชนิด คือ การเรียนรู'จากความรู'ความเข'าใจ ซ่ึงไม"ค"อยมีความหมาย เนื่องจากการ
เรียนรู'แบบนี้ใช'กับการเรียนความรู'วิชาการ และการเรียนรู'จากประสบการณ� ซ่ึงถือว"ามีความสําคัญ 
เนื่องจากการเรียนรู'แบบนี้นํามาใช'กับความรู'ที่จะนําไปประยุกต�ใช' โดยความแตกต"างท่ีสําคัญ คือ 
การเรียนรู'จากประสบการณ�แสดงให'เห็นถึงความต'องการและความจําเป5นของผู'เรียน47 
 ทฤษฎีการเรียนรู,จากสถานการณ# (Stituated Learning) 

 เจ เลฟ พัฒนาแนวคิดทฤษฎีนี้ โดยเขาเห็นว"า การเรียนรู'เกิดข้ึนได'จากกิจกรรม บริบท 
และวัฒนธรรม นั่นคือ เป5นการเรียนจากสภาพปกติท่ีเป5นสถานการณ� โดยปฏิสัมพันธ�ทางสังคม เป5น
องค�ประกอบท่ีสําคัญของการเรียนรู'จากสถานการณ�ท่ีผู'เรียนเข'ามาเก่ียวข'อง และร"วมดําเนินการ การ
เรียนรู'ประกอบด'วยการแสวงหาความเชื่อและพฤติกรรมต"างๆ การเรียนรู'จากสถานการณ�โดยปกติ
เป5นเรื่องท่ีเกิดข้ึนได'โดยไม"ต้ังใจมากกว"าการเป5นความต้ังใจหรือเจตนาทําให'เกิด จึงเป5นกระบวนการ
ของการเรียนรู'โดยการเข'าไปมีส"วนรวม 

 ทฤษฎีการเรียนรู'จากสถานการณ�นี้สามารถนําไปประยุกต�ใช'ได'โดยการเน'นความรู'จาก
การฝ�กงาน ซ่ึงเป5นการเรียนรู'ท่ีส"งเสริมสนับสนุนให'ผู'เรียนแสวงหา พัฒนา และใช'เครื่องมือเพ่ือเรียนรู'

                                                           

 46 โกวิทย�  วรพิพัฒน�,  อ'างถึงใน วรรัตน� อภินันท�กูล, แนวคิดทฤษฎีการเรียนทาง
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (กรุงเทพมหานคร: ศูนย�ตําราและเอกสารทางวิชาการคณะคุรุศาสตร�
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 2551), 176. 

 47 Charles Darwin,  อ'างถึงใน วรรัตน� อภินันท�กูล, แนวคิดทฤษฎีการเรียนทาง
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (กรุงเทพมหานคร: ศูนย�ตําราและเอกสารทางวิชาการคณะคุรุศาสตร�
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 2551), 176. 



37 
 

 

และทํากิจกรรมต"างๆตามสภาพจริง หรือการนํามาประยุกต�ใช'สําหรับการเรียนรู'ท่ีเน'นทักษะการ
แก'ป0ญหา โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู'ท่ีต'องใช'เทคโนโลยี ซ่ึงกระบวนการเช"นนี้ทําให'ผู'เรียนได'ฝ�ก
การแก'ป0ญหาท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา48 
 ทฤษฎีการสร,างองค#ความรู, (Constructivism Theory) 

 เลฟ วิกอตสกี นักจิตวิทยาชาวรัสเซียได'ศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาทางเชาว�ป0ญญาใน
สมัยเดียวกับ Jean Piaget ผลงานท่ีได'รับการยอมรับเม่ือ ได'รับการแปลงเป5นภาษาอังกฤษในปP ค.ศ. 
1962 โดยทฤษฎีพัฒนาการทางเชาว�ป0ญญาของท้ัง 2 ท"าน เป5นรากฐานท่ีสําคัญของทฤษฎีการสร'าง
องค�ความรู' ต"อมา   เจอโรม บรูเนอร� ได'พัฒนากรอบแนวคิดท่ีสําคัญตามทฤษฎีนี้ดังนี้ การเรียนรู'เป5น
กระบวนการท่ีผู'เรียนสร'างความคิดหรือความคิดรวบยอดใหม"อย"างกระตือรือร'นโดยอาศัยความรู'ใน
อดีตและป0จจุบันของตน ผู'เรียนเลือกและแปรข'อมูล สร'างสมมติฐาน และตัดสินใจโดยอาศัย
โครงสร'างความรู' โดยโครงสร'างความรู' คือ แผนการหรือรูปแบบความคิดท่ีทําให'เกิดการจัดระบบ
ประสบการณ�ต"างๆด'วยความพยายาม และช"วยให'ได'ข'อมูลท่ีก'าวไกลกว"าข'อมูลท่ีผู'สอนจัดให'กับผู'เรียน 

 การประยุกต�แนวคิดนี้ไปใช'ในการเรียนการสอนทําได'โดยผู'เรียนต'องมีโอกาสได'พบและ
ได'มีส"วนร"วมในประสบการณ�และได'ใช'ทรัพยากรต"างๆ ท้ังในและนอกห'องเรียนซ่ึงเป5นสิ่งท่ีสัมพันธ�กับ
ความจริง และผู'เรียนต'องมีโอกาสสร'างความรู'ข้ึนมาเองจากประสบการณ�ต"างๆ โดยจะต'องสํารวจ 
ตรวจสอบ ทดสอบความรู'ท่ีได'รับ และหาข'อสรุป49 
           ทฤษฎีสร,างสรรค#ทางป9ญญา (Constructionism Theory)   
 ซีมัวร� เพเปอร�ต แห"งสถาบันเทคโนโลยีแห"งมลรัฐแมสซาชูเสท สหรัฐอเมริกา เป5น
ผู'พัฒนาแนวการเรียนการสอนข้ึนในปP ค.ศ.1980 โดยได'รับอิทธิพลทางความคิดจาก Jean Piaget 
ท่ีว"า ความรู'เกิดจากการสร'างข้ึนด'วยตนเอง การศึกษาก็จะประกอบด'วยการจัดโอกาสให'ผู'เรียนมีส"วน
ร"วมในกิจกรรมสร'างสรรค� เพ่ือนําไปสู"การสร'างสรรค�ทางป0ญญา ซ่ึงการเรียนรู'เกิดข้ึนได'เม่ือผู'เรียนมี
บทบาทสําคัญในการสร'างสิ่งท่ีมีความหมายกับตน50 
 

                                                           

 48 J. Lave, อ'างถึงใน วรรัตน� อภินันท�กูล, แนวคิดทฤษฎีการเรียนทางการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน (กรุงเทพมหานคร: ศูนย�ตําราและเอกสารทางวิชาการ คณะคุรุศาสตร�จุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย 2551), 178. 

 49 L.S.Vygotsky, อ'างถึงใน วรรัตน� อภินันท�กูล, แนวคิดทฤษฎีการเรียนทางการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน (กรุงเทพมหานคร: ศูนย�ตําราและเอกสารทางวิชาการ คณะคุรุศาสตร�
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 2551), 178. 

 50 เรื่องเดียวกัน,  179. 
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           การเรียนรู,ด,วยการนําตนเอง (Self-direct Learning) 
 มัลคอล�ม โนวลส� ได'พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนโดยการนําตนเองในปP ค.ศ.1975 
โดยเน'นกระบวนการท่ีผู'เรียนควบคุมการเรียนรู'ของตนเอง โดยเฉพาะอย"างยิ่งการกําหนดเปdาหมายใน
การเรียน กําหนดทรัพยากร ตัดสินใจเลือกวิธีเรียน และการประเมินผลความก'าวหน'าในการเรียน51 
 การเรียนรู,แบบมีส�วนร�วม (Participatory Learning) 
 Juies N  Prettyและคณะ ได'กล"าวถึงหลักการเรียนรู'แบบมีส"วนร"วม ดังนี้ การเรียนรู'
แบบมีส"วนร"วมมาจากความเชื่อท่ีว"า การเรียนรู'ของคนเราเป5นกระบวนการสร'างความรู'ข้ึนด'วยตัวของ
ผู'เรียนเอง โดยผู'สอนเป5นผู'ช"วยจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเอ้ืออํานวยให'เกิดการสร'างความรู'
มากกว"าการถ"ายทอดความรู'จากผู'สอน ดังนั้นกระบวนการสร'างความรู'จึงต'องอ'างอิงจากประสบการณ�
ของผู'เรียน เป5นการเรียนรู'ท่ีผู'เรียนเป5นฝKายกระทํา ซ่ึงจะทําให'เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู"พลวัตรของ
การเรียนรู'อย"างต"อเนื่องต"อไปอย"างไม"มีสิ้นสุด 
 หลักการจัดการเรียนการสอนการเรียนรู'แบบมีส"วนร"วมต'องมีองค�ประกอบ 4 ประการ 
คือ ประสบการณ� (Experience) การสะท'อนความคิดและอภิปราย(Reflection and Discussion) 
การสรุปความเข'าใจและเกิดเป5นความคิดรวบยอด(Understanding and Conceptualization) การ
ทดลองหรือประยุกต�แนวคิด(Experiment/Application) ดังนั้น การนําวิธีการเรียนรู'แบบมีส"วนร"วม
ไปประยุกต�ใช'ในการเรียนการสอนแต"ละครั้งอาจต'องผสมผสานกับหลายๆเทคนิค โดยลักษณะของ
การเรียนการสอนแบบมีส"วนร"วม เช"น ผู'เรียนมีการเรียนเป5นกลุ"ม ใช'คําถามและเทคนิคต"างๆเป5นสื่อ
ให'คิด ให'ผู'เรียนได'ทํากิจกรรมละสร'างผลงานของตนเองแล'วนํามาเชื่อมโยงกับชีวิตจริง นอกจากนี้
ผู'สอนต'องสร'างสิ่งแวดล'อมเพ่ือกระตุ'นให'ผู'เรียนเรียนรู'ด'วยตนเอง เกิดความอยากรู' อยากเรียน และ
อยากปฏิบัติ52 
 การเรียนรู,ตามสภาพจริง(Authentic Learning) 

 กอร�ดอน ได'กล"าวในปP ค.ศ.1998 ดังนี้ การเรียนรู'ตามสภาพจริงเป5นการจัดการเรียนการ
สอนท่ีผู'เรียนสําคัญท่ีสุดท่ีมุ"งให'ผู'เรียนได'ฝ�กกระบวนการคิดวิเคราะห� สังเคราะห� และปฏิบัติจริง
เพ่ือให'เกิดการเรียนรู' เกิดป0ญญา อันส"งผลให'สามารถแก'ป0ญหาเองได' หรือเป5นการเรียนรู'ไปพร'อมกับ
การปฏิบัติจริง โดยมีความเชื่อว"า การเรียนการสอนท่ีบรรลุผลนั้น ต'องเรียนตามข'อมูลท่ีเก่ียวข'องกับ
ชีวิตจริงของผู'เรียน เนื้อหาท่ีนํามาเรียนควรเป5นเรื่องท่ีผู'เรียนอยากเรียน ไม"ใช"เอาเรื่องท่ีผู'สอนชอบ

                                                           

 51  เรื่องเดียวกัน,  181.  
 52  เรื่องเดียวกัน,  182. 
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หรือผู'สอนถนัดเหมือนท่ีเคยทํามาในอดีต นอกจากนี้การเรียนการสอนยังมุ"งเน'นให'ผู'เรียนเกิดการ
เรียนรู' และให'สามารถนําไปประยุกต�ใช'ในชีวิตจริงได'53 
 การเรียนรู,จากการปฏิบัติ(Action  Learning)   
 เร็ก เรวนส� นักฟeสิกส�ชาวอังกฤษ ผู'ได'ชื่อว"าเป5นบิดาของการเรียนรู'จากการปฏิบัติ  ในปP 
ค.ศ.1920 มีความเชื่อว"า การเรียนรู'จากการปฏิบัติเป5นวิธีท่ีปฏิบัติได'ง"าย โดยการให'กลุ"มผู'ปฏิบัติงาน
ได'สํารวจ และต้ังคําถามเก่ียวกับความสําเร็จ ความล'มเหลวในการทํางาน แล'วให'คิดใคร"ครวญว"าควร
ปรับปรุงแก'ไขงานให'ดีข้ึนเช"นไร การเรียนรู'จากการปฏิบัติเป5นการเรียนรู'ท่ีมีพ้ืนฐานจากการเรียนรู'ท่ี
บุคคลหรือผู'เรียนได'เผชิญกับสภาพป0ญหาจริงท่ีเกิดข้ึน แล'วต'องการท่ีจะหาคําตอบเพ่ือแก'ไขป0ญหา
ดังกล"าว โดยพยายามเรียนรู'จากการลงมือปฏิบัติจริง54 
           ทฤษฎีการเรียนรู,จากการปรับเปล่ียนมโนทัศน#(Transformative  Learning) 
 แจ็ค เมซิโรว เสนอทฤษฎีนี้ในปP ค.ศ.1978 โดยมีแนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู'ว"า  
การเรียนรู'เป5นกระบวนการท่ีบุคคลตีความหรือแปลความหมายจากประสบการณ�เก"าเพ่ือการพัฒนา 
ทบทวน แล'วแปลความหมายของประสบการณ�นั้น และนําไปสู"การปฏิบัติต"อไป ดังนั้นการเรียนรู'ใน
ท่ีนี้จึงหมายถึง กิจกรรมการสร'างความหมายให'เกิดข้ึน โดยการเรียนรู'เป5นกระบวนการท่ีใช'การแปล
ความหมายจากประสบการณ�เก"า ดังนั้น ทฤษฎีนี้จึงเป5นทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการแปลความหมายจาก
ประสบการณ�ชีวิต และการพยายามทําความเข'าใจความหมายท่ีแท'จริงของประสบการณ�นั้น55  
 สรุปการประยุกต#ใช,แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู,ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
 โดยแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู'ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนท่ีใช'ต'องมุ"งเน'นให'
ผู'เรียนเป5นผู'ปฏิบัติ ลงมือศึกษาหาความรู'ด'วยตนเอง และนําความรู'ท่ีได'ไปประยุกต�ใช'แก'ป0ญหาท่ี
เกิดข้ึนในชีวิตจริงพร'อมๆไปกับการได'ความรู'และประสบการณ�จากการลงมือปฏิบัติและแก'ป0ญหาจริง
ท่ีเกิดข้ึน โดยสิ่งสําคัญในกระบวนการเรียนรู'ท่ีผู'เรียนสามารถจะตรวจสอบความรู'ท่ีแต"ละคนศึกษา
ค'นคว'ามาได'ด'วยตนเองและจากประสบการณ�ท่ีมีอยู"ว"าจะถูกต'องหรือไม" จะช"วยให'ผู'เรียนเกิดความ
ม่ันใจในความรู'ท่ีได'รับมา และยังรู'ต"อไปอีกว"าความรู'ส"วนใดท่ีตนเองยังขาดตกบกพร"อง และต'องการ
ไปเติมเต็มให'ครบถ'วนจากแหล"งความรู'ใดต"อไป ทําให'การเรียนรู'ท่ีเกิดข้ึนสามารถพัฒนาผู'เรียนให'เกิด
ความรู' ทักษะ ทัศนคติในทางท่ีดี สามารถนําไปประยุกต�ใช'ในชีวิตจริง ตรงกับป0ญหาท่ีต'องการแก'ไข 
และตรงกับความต'องการท้ังในชีวิตส"วนตัวและการทํางานอย"างแท'จริง 
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 สรุปการประยุกต�ใช'แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู'ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนได'
ดังนี้ แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู'ที่นํามาใช'ในการจัดให'เกิดการเรียนรู'ในการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนนั้นเป5นไปเพ่ือให'สอดคล'องกับผู'เรียนการศึกษานอกระบบโรงเรียน โดยมุ"งการเสริมสร'างและ
นําความรู'ประสบการณ�ของผู'เรียนมาใช' สอดคล'องกับความจําเป5น เรียนจากประสบการณ� เรียนจาก
สถานการณ� มีการปฏิบัติแสวงหา และสร'างความรู'ด'วยตนเอง และเรียนโดยการนําตนเอง ท้ังนี้เพ่ือ
พัฒนาให'เป5นผู'เรียนท่ีมีวุฒิภาวะ มีความรับผิดชอบเพ่ือสร'างให'เป5นผู'เรียนตลอดชีวิต 
 การจัดการศึกษาจึงเป5นการบูรณาการ และการเชื่อมโยงระหว"างการศึกษาท้ัง 3 รูปแบบ 
โดยรูปแบบแรก คือ การศึกษาในระบบ ซ่ึงเป5นการศึกษาท่ีกําหนดจุดมุ"งหมาย วิธีการศึกษาฯ หลักสูตร 
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซ่ึงเป5นเง่ือนไขของการสําเร็จการศึกษาท่ีแน"นอน  
โดยส"วนใหญ"เป5นการจัดการศึกษาโดยสถาบันการศึกษา หรือโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย เป5นตัน 
รูปแบบท่ีสอง คือ การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษานอกระบบโรงเรียน เป5นการศึกษาท่ีมีความ
ยืดหยุ"นในการพัฒนาจุดมุ"งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและ
ประเมินผล ซ่ึงเป5นเง่ือนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต'องมีความ
เหมาะสมสอดคล'องกับสภาพป0ญหาและความต'องการของบุคคล และโดยส"วนใหญ"เป5นการจัด
การศึกษาโดยสถาบันการศึกษานอกระบบโรงเรียน องค�กรและหน"วยงาน ซึ่งตลอดจนชุมชนท่ีมี
ภารกิจในด'านการจัดการศึกษาและการพัฒนาบุคลากร เช"น ศูนย�การศึกษานอกโรงเรียน มหาวิทยาลัย
นอกระบบโรงเรียนและวิทยาลัยที่จัดหลักสูตรนอกระบบ รวมทั้งโรงงานและสถานประกอบการ 
มูลนิธิต"างๆท่ีจัดหลักสูตรนอกระบบร"วมกับสถานศึกษา หรือจัดโดยอิสระ เป5นต'น สําหรับรูปแบบท่ี
สามคือ การศึกษาตามอัธยาศัย เป5นการศึกษาที่ให'ผู'เรียนได'เรียนรู'ด'วยตนเองตามความสนใจ 
ศักยภาพ ความพร'อม โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ� สังคม สภาพแวดล'อม สื่อ หรือแหล"ง
ความรู'อ่ืนๆ 
 เม่ือกล"าวโดยสรุป การศึกษานอกระบบโรงเรียน หมายถึง มวลความรู'ประสบการณ� และ
กิจกรรมทางการศึกษาทุกรูปแบบท่ีจัดให'บริการแก"ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ซ่ึงอาจจะเป5นเด็กก"อนวัย
เรียน เด็กในวัยเรียน ซ่ึงได'ศึกษาในโรงเรียนระดับหนึ่งแต"ไม"มีโอกาสได'ศึกษาต"อ หรืออาจเป5นผู'ใหญ"
วัยทํางาน หรือผู'สูงอายุ ซ่ึงพลาดโอกาสศึกษาเล"าเรียนเม่ืออยู"ในวัยเรียนด'วยสาเหตุต"างๆ การศึกษา
ดังกล"าวนี้จัดให'ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ไม"มีการจํากัดพ้ืนฐานการศึกษา อาชีพ ประสบการณ� หรือ
ความสนใจ โดยมีจุดมุ"งหมายท่ีจะให'ผู'เรียนได'รับความรู'ท้ังในด'านท่ีจะเป5นพ้ืนฐานแก"การดํารงชีวิต 
การอ"านการเขียน การคิดคํานวณเบื้องต'น ความรู'ทางด'านทักษะ การประกอบอาชีพ ตลอดจนความรู' 
และข"าวสารข'อมูลท่ีเป5นป0จจุบันในด'านต"างๆ เพ่ือเป5นพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต และปรับตัวเข'ากับ
สภาพสังคม สิ่งแวดล'อมท่ีเปลี่ยนแปลงอยู"ตลอดเวลาได'อย"างเหมาะสม  
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 พระราชบัญญัติการศึกษาแห"งชาติ  ได'ให'ความหมายของการศึกษาไว'ว"า  การศึกษา
หมายความว"า กระบวนการเรียนรู'เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  โดยการถ"ายทอดความรู' 
การฝ�ก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร'างสรรค�จรรโลงความก'าวหน'าทางวิชาการ  
การสร'างองค�ความรู' อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล'อม สังคม การเรียนรู'และป0จจัยเก้ือหนุนให'บุคคล
เรียนรู'อย"างต"อเนื่องตลอดชีวิต ตามความหมายดังกล"าว การจัดการศึกษาจึงเป5นวิธีการส"งเสริมให' 
ประชาชนเกิดการเรียนรู'ตลอดชีวิต 
 เม่ือเด็กมีอายุย"างเข'าปPท่ี 7 ก็จะได'เข'าเรียนในสถานศึกษาขันพ้ืนฐานจนกระท่ังอายุ 16 
หรือ 18 ปP ต"อจากนั้น ก็มีโอกาสเข'ารับการศึกษาใน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ซ่ึงสามารถได'รับ
การศึกษาจนจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ในขณะที่มีเยาวชนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน                
อีกจํานวนหนึ่งท่ีไม"ได'ศึกษาต"อในระดับอุดมศึกษา แต"จะเข'าสู"โลกอาชีพ โดยเริ่มเข'ารับการศึกษานอก
ระบบ ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และได'เรียนรู'ตลอดชีวิต ซ่ึงป0จจุบันมีประชากรอยู"ใน กลุ"มนี้
ประมาณ 40 ล'านคน 
 ถึงแม'ว"าประชาชนท่ีม่ีอายุระหว"าง 6 ถึง 18 ปP จะมีโอกาสเข'ารับ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
จากสถานศึกษาในระบบโรงเรียน แต"ก็ยังมีประชาชนผู'ด'อยโอกาส อีกส"วนหนึ่ง ท่ีไม"สามารถเข'าเรียน
ในระบบโรงเรียนได' จําเป5นต'องมีสถานศึกษา รับผิดชอบให'การศึกษาสําหรับประชาชนกลุ"มนี้ซ่ึง
ป0จจุบันสถานศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนทําหน'าท่ีรับผิดชอบและจัดการศึกษาสําหรับประชาชน
ผู'ด'อยโอกาสกลุ"มนี้และขณะเดียวกันการเรียนรู'ของเยาวชนกลุ"มท่ีอยู"ในระบบโรงเรียนนี้ ก็ยังสามารถ
เรียนรู'ได' จากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยควบคู"กันไป 
          ความหมายของการศึกษานอกระบบ 
 ฟeลลิป กล"าวว"า การศึกษานอกโรงเรียน หมายถึง กิจกรรมการศึกษาท่ีจัดข้ึนนอกระบบ
การศึกษาภาคปกติ ไม"ว"ากิจกรรมจะจัดข้ึนเป5นกิจกรรมต"างหากหรือจัดเป5นส"วนสําคัญส"วนหนึ่งของ
กิจกรรมใหญ"อ่ืนๆ เป5นกิจกรรมท่ีมุ"งบริการกลุ"มผู'เรียนท่ีกําหนดเป5นเปdาหมาย และอย"างมีความมุ"งหมาย56 
 เดวิดและเคนท� ให'คําจํากัดความไว'ว"า การศึกษานอกโรงเรียน เหมือนกับการศึกษาท่ี
เรียนว"า การศึกษานอกระบบ การศึกษาผู'ใหญ" การศึกษาชั่วชีวิตการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ เป5นคําท่ี
หมายถึงชนิดของการศึกษาท่ีพัฒนาข้ึนมา เพ่ือเป5นทางเลือกหรือส"งเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียน 
หรือเป5นการศึกษาท่ีจัดข้ึนเพ่ือช"วยปeดช"องว"างของประชากรจํานวนมาก ซ่ึงไม"สามารถจะรับบริการ
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จากระบบการศึกษาในโรงเรียนได'อย"างเต็มท่ี เม่ือเปรียบเทียบกับการศึกษาระบบในโรงเรียนแล'ว 
การศึกษานอกระบบโรงเรียนเป5นการศึกษาท่ียืดหยุ"นได'ง"าย 57  
 แมคคอลล� กล"าวว"า การศึกษานอกระบบ โรงเรียนนั้น หมายถึงประสบการณ�การเรียนรู'
ท้ังหลาย ซ่ึงอยู"นอกระบบชั้นของโรงเรียนภาคปกตินั้นๆ การศึกษานอกโรงเรียน เป5นคําท่ีมีความหมาย
กว'างขวางมาก หมายถึงการศึกษาทุกอย"าง การเรียนรู'จากพ"อแม" การเรียนรู'จากประสบการณ� การ
เรียนรู'จากเพ่ือน ๆ การเรียนรู'จากสื่อมวลชน การเรียนรู'จากโรงเรียนผู'ใหญ"และจากหน"วยพัฒนาต"างๆ 
การเรียนรู'จากการฝ�กงาน การเรียนรู'จักการเป5นสมาชิกกลุ"มหนุ"มสาว ฯลฯ 58   เจมส�และดายโจมัวฮ� 
กล"าวว"า การศึกษานอกระบบโรงเรียนเป5นคําท่ีมีความหมายกว'าง ครอบคลุมการฝ�กอบรม และการสอน
นอกระบบชั้นเรียนในโรงเรียนเกือบท้ังหมด เริ่มต้ังแต"การเรียนรู'ของบุคคลแต"ละคนจากพ"อแม" จาก
โรงงาน ไปจนถึงการรณรงค�เพ่ือให'ประชาชนท้ังชาติได'รู'หนังสือ การศึกษานอกระบบโรงเรียนควรจะ
เป5นบริหารท่ีตอบสนองความต'องการหลายอย"าง เช"น 

1. เพ่ือให'ผู'ท่ีไม"มีโอกาสเรียนในระบบโรงเรียนได'มีโอกาสศึกษาเล"าเรียน 
2. เพ่ือให'ผู'ท่ีจบการศึกษาจากระบบในโรงเรียนแล'วได'มีโอกาสหาความรู'และได'รับการ

ฝ�กฝนเพ่ิมเติม โดยเฉพาะสําหรับการท่ีจะไปประกอบอาชีพ 
3. สําหรับช"วยให'ผู'ท่ีกําลังปฏิบัติงานอยู"ได'มีโอกาสศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน59 
 โคลและทอมป�สัน กล"าวว"า การศึกษานอกระบบโรงเรียนหากจะให'คําจํากัดความท่ีดีท่ีสุด   
ก็เห็นจะเป5นการศึกษาท่ีก"อให'เกิดทักษะและความรู'ต"าง ๆ ข้ึนนอกระบบโรงเรียนตามปกติ เป5นการ
ผสมผสานของกิจกรรมต"าง ๆ ท่ีไม"มีมาตรฐานแน"นอนและดูเหมือนว"าไม"สัมพันธ�กันเลย โดยมีจุดมุ"งหมาย
ไปสู"เปdาหมายนานัปการ การศึกษานอกระบบโรงเรียนหาใช"เป5นภาระรับผิดชอบของกระทรวงใด
กระทรวงหนึ่งไม" การบริการและการควบคุมการศึกษานอกระบบโรงเรียน การจัดการกระจายท่ัวไป
ท้ังในฝKายรัฐบาลและฝKายเอกชน งบประมาณและกําลังคนท่ีทุ"มเทเพ่ือดําเนินการตลอดจนผลท่ีได'รับ
อาจจะวัดเป5นมาตรฐานแน"นอนไม"ได' บางทีการศึกษานอกโรงเรียนอาจจะถือได'ว"าเป5นระบบท่ี ไม"มีระบบ 
ของระบบต"าง ๆ แต"ในประเทศท่ีกําลังพัฒนาส"วนใหญ"แล'วบทบาทของสถานศึกษานอกโรงเรียนใน
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การก"อให'เกิดทักษะต"าง ๆ ในการสร'างอิทธิพลต"อทัศนคติของประชากร และในการหล"อหลอมค"านิยม
ท้ังหลายท้ังปวงนั้น มีความสําคัญเท"าเทียมกัน กับโรงเรียนปกติ60 
 สุนทร สุนันท�ชัย ได'อธิบายความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนไว'ว"า “นิยาม
ของ การศึกษาในทางสังคมวิทยา” คือการถ"ายทอดความรู' ประสบการณ� ความคิดท่ีผู'ใหญ"กระทําต"อ
ผู'เยาว� เพ่ือให'ผู'เยาว�มีความสามารถท่ีจะรับบทบาทของผู'ใหญ"ในอนาคต และจากคํานิยามนี้จะเห็นว"า 
การศึกษามิใช"จะทําในรูปแบบของโรงเรียน ชั้นเรียนเท"านั้น แต"อาจจะทําด'วยวิธีใด ๆ ก็ได' เช"น การ
สั่งสอนอบรมในครอบครัว การสั่งสอนอบรมในชุมชน การสั่งสอนอบรมในวัด การสั่งสอนอบรมใน
กิจกรรมต"าง ๆ 61 
 การสั่งสอน ฝ�กหัด อบรมท่ีทํากันนอกโรงเรียนหรือชั้นเรียนนี่เองเป5นการศึกษานอกระบบ 
หรือท่ีฝรั่งเรียกว"า “Non Formal Education” ซ่ึงภาษาไทยก็มีคําเรียกหลาย ๆ อย"าง เช"น 
การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษานอกแบบการศึกษารูปนัย เป5นต'น  
 บรรจง ชูสกุลชาติ สรุปไว'ในการให'สัมภาษณ�วารสารคุรุปริทัศน� ถึงความหมายของ
การศึกษานอกระบบโรงเรียนว"า การศึกษานอก (ระบบ) โรงเรียน คือ การศึกษาท่ีพยายามจัดข้ึนเพ่ือ
ช"วยเหลือคน ซ่ึงผิดหวังในระบบโรงเรียน หรือไม"มีโอกาสท่ีจะเข'าในระบบการศึกษาในโรงเรียนให'มี
โอกาสได'ความเสมอภาคและให'สมหวังในการศึกษา เพ่ือการดํารงชีวิตอยู"รอดปลอดภัย และดํารงชีวิต
อยู"อย"างเป5นสุขในสังคม62 
 มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ให'ความหมายของคําว"า การศึกษา
นอกระบบ (Non-formal  education) เป5นการศึกษาท่ีมีความยืดหยุ"นและหลากหลายรูปแบบ ไม"มี
ข'อจํากัดเรื่องอายุและสถานท่ี โดยมุ"งหมายให'เป5นการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพมนุษย� มีการกําหนด
จุดมุ"งหมาย หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อ การวัดผลและการประเมินผล ท่ีสอดคล'องกับสภาพ
ป0ญหาและความต'องการของกลุ"มเปdาหมาย ซ่ึงอาจแบ"งได' 3 ประเภทใหญ" ๆ คือ ประเภทความรู'
พ้ืนฐานสายสามัญ ประเภทความรู'และทักษะอาชีพ และประเภทของมูลความรู'ท่ัวไป  
 ทวีป อภิสิทธิ์จากแนวคิดเก่ียวกับนิยามความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ตามท่ีได'ประมวลมา พอจะสรุปเป5นลักษณะสําคัญของการศึกษานอกระบบโรงเรียนเป5นข'อ ๆ ดังนี้ 
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1. ด'านรูปแบบ การศึกษานอกระบบโรงเรียนเป5นการจัดการศึกษาท่ีไม"มีรูปแบบแน"นอน    
มีรูปแบบการจัดท่ีแตกต"างกันออกไป เป5นการจัดเพ่ือให'บรรลุจุดมุ"งหมายหลายประการตามความ
ประสงค�ของผู'จัดและผู'รับ เป5นการช"วยเสริมให'หารศึกษานอกระบบโรงเรียนสมบูรณ�มากยิ่งข้ึน 

2. สถาบันท่ีรับผิดชอบ สถาบันท่ีมีส"วนร"วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนมีมากมายหลายหน"วยงานหลายสถาบันท้ังของรัฐและเอกชน 

3. หลักสูตร หลักสูตรการศึกษานอกระบบโรงเรียน ยืดหยุ"นได'มากบางแห"ง อาจจะ
เข'มงวดเก่ียวกับกําหนดเวลาเรียนเวลาสอน มีการใช'เทคโนโลยีต"าง ๆ เข'ามาช"วย แต"บางแห"งก็ไม"
เข'มงวด   ในเรื่องเหล"านี้ สามารถสร'างหลักสูตรจากความต'องการของผู'เรียน 

4. วิธีสอน วิธีการสอนของการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีแตกต"างกันออกไป ตามลักษณะ
ความเหมาะสมบางครั้งจําเป5นต'องสอนในห'องเรียนระหว"างครูกับผู'เรียน แต"บางแห"งอาจจะต'องใช'
โสตทัศนศึกษาและสื่อมวลชนเข'าช"วย 

5. ครูผู'สอน อาจใช'ครูท่ีเรียนมาและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาโดยตรง หรืออาจเป5น 
ผู'ท่ีได'รับความรู'จากประสบการณ�ในการทําอาชีพของตนก็ได' 

6. เนื้อหาวิชา การศึกษานอกระบบโรงเรียนอาจจะมีท้ังทฤษฏีและปฏิบัติอย"างใดอย"างหนึ่ง 
หรือท้ังสองอย"าง 

7. ระยะเวลา ข้ึนอยู"กับชนิดและลักษณะของวิชา ไม"มีการกําหนดอายุของผู'เรียน และ
เวลาเรียน ข้ึนกับความสมัครใจของผู'เรียนเป5นสําคัญ ไม"มีก่ีบังคับ 

8. ความยืดหยุ"นของการจัด โครงการต"าง ๆ ของการศึกษานอกระบบโรงเรียนนี้มักจัด
ข้ึนเพ่ือสนองความต'องการของผู'เรียนเป5นสําคัญ วันเวลา สถานท่ี หลักสูตร วิธีสอน ฯลฯ จึงมีความ
ยึดหยุ"นได'มาก  

9. การปรับระดับ การปรับระดับของสถานศึกษานอกระบบโรงเรียน อาจพัฒนาไปสู"
การศึกษาในระบบ หรือมีการสลับสับเปลี่ยนเรียนต"อกันได'ท้ังหลักสูตรในระบบและนอกระบบโรงเรียน 
การขยายตัวของการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนอาจพัฒนาไปสู"การศึกษาในระบบในโรงเรียนก็ได' 
เช"น ศูนย�อาชีพ ซ่ึงเยาวชนหรือหน"วยงานเอกชนริเริ่มข้ึน ต"อมาเม่ือมีผู'ยอมรับมากข้ึน ก็อาจขยายตัว
เป5นรูปแบบของการศึกษาในระบบโรงเรียนได'เช"นกัน 

10. ความสามารถและคุณวุฒิ การศึกษานอกระบบโรงเรียนมักจะมีการประเมินผลใน
ระยะสั้น ๆ วุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตรท่ีได' ไม"ถือเป5นเรื่องท่ีสําคัญมากนัก ความรู'ความสามรถ
ข้ึนอยู"กับตัวผู'เรียนเป5นสําคัญ สรุปความหมายของ “การศึกษานอกระบบ” ได'หมายถึง การศึกษาท่ี
จัดให'กับประชาชน เพศทุกวัย ไม"จํากัดพ้ืนฐานการศึกษา อาชีพ ประสบการณ�หรือความสนใจ โดยมี
จุดมุ"งหมายท่ีจะให'ผู'เรียนได'รับความรู'พ้ืนฐาน ทักษะในการประกอบอาชีพ และทักษะจําเป5นสําหรับ
ความรู'ทางด'านอ่ืนๆ เป5นฐานในการดํารงชีวิต การจัดการศึกษานอกระบบ มีความยึดหยุ"นในหาร
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กําหนดจุดมุ"งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลและประเมินผล 
ซ่ึงเป5นเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต'องมีความเหมาะสมสอดคล'องกับวิถีชีวิต
และความต'องการของผู'เรียน63 
 ความมุ�งหมายของการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
 ทวีป อภิสิทธิ์ ให'หัวข'อความมุ"งหมายของการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ดังนี้  

1. เพ่ือให'ประชาชนอ"านออกเขียนได' และมีนิสัยรักการอ"าน รักการค'นคว'า จะได'เป5น
เครื่องมือในการแสวงหาวิชาความรู'เพ่ิมเติม 

2. เพ่ือส"งเสริมสร'างให'ประชาชน คิดเป5น แก'ป0ญหาเป5นโดยใช'เหตุผล และมีความคิดเป5น
วิทยาศาสตร�มากข้ึน อันจะช"วยให'สามารถดํารงชีวิตอยู"ในสังคมได'อย"างเป5นสุข  

3. เพ่ือให'ประชาชนท่ีมิได'อยู"ในระบบโรงเรียนได'มีโอกาสศึกษาหาความรู'เพ่ิมเติมในชั้นท่ี
สูงข้ึน เป5นการสร'างภาวะแวดล'อมของการเรียนรู'อย"างเท"าเทียมกัน ในการเรียนรู'ด'วยตนเองอย"าง
ต"อเนื่องกันไป 

4. เพ่ือให'ประชาชนได'มีโอกาสศึกษาวิชาชีพ และเพ่ิมเติมวิชาความรู'ในการประกอบ
อาชีพท่ีตนปฏิบัติอยู" หรือในการท่ีจะเปลี่ยนอาชีพใหม"ตามความต'องการอันจะเป5นประโยชน� ในการ
ยกรับฐานะทางเศรษฐกิจของตน ของครอบครัว ของชุมชนและของประเทศชาติ 

5. เพ่ือให'ประชาติได'พัฒนาตนเองให'ทันต"อเหตุการณ�ป0จจุบันของโลกซ่ึงเปลี่ยนแปลงอยู"
เสมอ ตลอดจนมีสํานึกต"อการรับผิดชอบต"อชุมชนของตนเอง 

6. เพ่ือส"งเสริมให'ประชาชนรู'จักการใช'เวลาให'เป5นประโยชน�มากยิ่งข้ึน 
7. เพ่ือส"งเสริม ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ64 

 ความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียน ซ่ึงผู'เชี่ยวชาญ UNESCO โดย กูรูจี ได'
เสนอไว'ในเอกสารเรื่อง Life Education โดยสรุปดังนี้ 

1. เพ่ือสอนให'ประชาชนอ"านออกเขียนได' ควบคู"ไปกับการประกอบอาชีพ 
2. เพ่ือสอนด'านอาชีวศึกษาให'สามารถนําไปปรับปรุงงานอาชีพของตนเอง หรือเตรียมตัว

ให'พร'อมเพ่ือการประกอบอาชีพต"อไป 
3. เพ่ือฝ�กอบรมวิชาชีพเพ่ิมเติม แก"ผู'ท่ีประกอบอาชีพอยู"แล'ว และต'องการจะปรับตัวให'

ทันกับความเปลี่ยนแปลงของวิทยาการสมัยใหม" เพ่ือความก'าวหน'ายิ่งข้ึน 
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 ทวีป อภิสิทธิ์, “การศึกษานอกระบบโรงเรียน,” ใน เอกสารนิเทศการศึกษา ฉบับท่ี 
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 เรื่องเดียวกัน, 10. 



46 
 

 

4. เพ่ือให'การฝ�กอบรมท่ีรับกับการพัฒนาของบ'านเมือง 
5. เพ่ือฝ�กอบรมให'เป5นพลเมืองดี ให'มีความรับผิดชอบทางการเมือง เช"น ให'รู'จักหน'าท่ี

พลเมืองทุกคนจะต'องปฏิบัติ เช"น การเสียภาษี การรักษาสิ่งสาธารณประโยชน� การใช'สิทธิทาง
การเมือง เป5นต'น 

6. เพ่ือฝ�กอบรมในด'านศีลธรรม และวัฒนธรรม ตลอดจนนันทนาการ การฝ�กอบรมใน
เรื่องนี้นอกจากการกล"อมเกลาจิตใจแล'วยังเป5นส"วนหนึ่งของวิธีการส"งเสริมการใช'เวลาว"างให'เกิด
ประโยชน� เพ่ิมพูนพลังกายและพลังใจ ให'สามารถปฏิบัติหน'าท่ีในสังคมได'มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 ดังนั้นจุดมุ"งหมาย ของการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีสาระสําคัญ 3 ประการ ตามท่ีกรม
สามัญศึกษา ได'สรุปไว'ในแผนพัฒนาการศึกษาระยะท่ี 4 ดังนี้ 

1. เพ่ือให'ประชาชนทุกเพศทุกวัยท้ังในเมืองและชนบทซ่ึงอยู"นอกระบบโรงเรียนได'มี
โอกาส เพ่ือเสริมสร'างทางด'านความรู'ความเข'าใจเก่ียวกับตนเอง สิ่งแวดล'อมและสังคมให'ดียิ่งข้ึน 

2. เพ่ือเสริมสร'างทักษะท่ีจําเป5นในการดํารงชีวิตในป0จจุบันเช"น การอ"านออกเขียนได' 
การรู'จักหาข'อมูล และมีฝPมือในการทํางาน 

3. เพ่ือให'มีความรู'ความเข'าใจและทัศนคติท่ีเหมาะสมเก่ียวกับป0ญหาของครอบครัว การ
อนามัย เศรษฐกิจ อาชีพ วัฒนธรรม หน'าท่ีพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย และการใช'เวลาว"างให'
เกิดประโยชน� 
 สรุปได'ว"า การจัดการศึกษานอกระบบ เพ่ือมุ"งหวังให'ผู'ท่ีขาดโอกาสและผู'ท่ีด'อยโอกาส
ทางการศึกษา สามารถพัฒนาตนเอง และพ่ึงพาตนเองได'สอดคล'องกับสภาพป0ญหา และความต'องการ
ของประชาชน 
 
4.  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการศึกษาตามอัธยาศัย 
 แนวคิดและความหมายการศึกษาตามอัธยาศัย 
 พระราชบัญญัติแห"งชาติ พ.ศ.2542 ระบุว"าประชาชนจะต'องมีการเรียนรู'ตลอดชีวิต โดย
การเรียนรู'จะต'องมุ"งปลูกฝ0งจิตสํานึก ท่ีถูกต'องเก่ียวกับการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีมหากษัตริย�เป5นประมุข รู'จักรักษาและส"งเสริมสิทธิ หน'าท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความ
เสมอภาค และศักด์ิศรีความเป5นมนุษย� มีความภูมิใจในความเป5นไทย รู'จักรักษาผลประโยชน�ส"วนรวม
ของประเทศชาติ การกีฬา ภูมิป0ญญาท'องถ่ิน ภูมิป0ญญาไทย และความรู'อันเป5นสากล ตลอดจน
อนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อมมีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู'จักพ่ึงตนเองมี
ความริเริ่มสร'างสรรค� ใฝKรู' และเรียนรู'ด'วยตนเองอย"างต"อเนื่อง 
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 การศึกษาตามอัธยาศัย หมายถึง วิธีการท่ีหลากหลายท่ีนําไปสู"การเรียนรู' อาจเกิดข้ึนโดย
การถูกผลักดันให'เกิดข้ึนผ"านกระบวนการสนทนา เก่ียวข'องกับการ สํารวจ แลละขยายประสบการณ� 
โดยมิอาจทํานายล"วงหน'าได' เป5นสิ่งที่บังเอิญเกิดขึ้น อุบัติขึ้น การศึกษาตามอัธยาศัย  หมายถึง  
การศึกษาท่ีเกิดข้ึนตามวิธีชีวิตท่ีเป5นการ เรียนรู'จากประสบการณ� จากการทํางาน จากบุคคล จาก
ครอบครัว จากชุมชน จากแหล"งความรู'ต"างๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู' ทักษะ ความบันเทิง และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  โดยมีลักษณะท่ีสําคัญคือ  ไม"มีหลักสูตร ไม"มีเวลาเรียนท่ีแน"นอน ไม"จํากัดอายุ ไม"มีการ
ลงทะเบียน และไม"มีการสอน ไม"มีการรับประกาศนียบัตร มีหรือไม"มีสถานท่ีแน"นอน เรียนท่ีไหนก็ได' 
ลักษณะการเรียนส"วนใหญ"เป5นการเรียนเพ่ือความรู'และนันทนาการ อีกทั้งยังไม"จํากัดเวลาเรียน 
สามารถเรียนได'ตลอดเวลาและเกิดข้ึนได'ในทุกช"วงวัยตลอดชีวิต ศูนย�ส"งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 
กรมการศึกษานอกโรงเรียน ให'นิยามการศึกษาตามอัธยาศัยว"า เป5นการจัดสภาพแวดล'อม สถานการณ� 
ป0จจัยเก้ือหนุน สื่อ แหล"งความรู'และบุคคล เพ่ือส"งเสริมให'บุคคลได'เรียนรู'ตามความสนใจ 
 มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2546ให'ความหมายของคําว"า การศึกษาตาม
อัธยาศัย (Informal education) เป5นการศึกษาท่ีเกิดข้ึนตามวิถีชีวิต เป5นการเรียนรู'จากประสบการณ� 
การทํางาน หรือเรียนรู'จักบุคคล ครอบครัว สภาพแวดล'อม สื่อ ผู'เรียนเรียนรู'ได'ต้ังใจและไม"ต้ังใจ เป5น
การจัดการศึกษาท่ีไม"มีหลักสูตรชัดเจน ไม"มีระบบและรูปแบบของการจัดการศึกษาแน"นอนจนถึงไม"มี
เลย หากแต"กิจกรรดังกล"าวก"อให'เกิดการเรียนรู' ผู'เรียน มีความรู' มีทักษะ มีเจตคติ เช"นเดียวกับ
การศึกษาอ่ืน ๆ  
 ในมาตรา 15 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห"งชาติ  นิยามว"า การศึกษาตามอัธยาศัย 
เป5นการศึกษาท่ีให'ผู'เรียนได'เรียนรู'ด'วยตนเอง ตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร'อมและโอกาส โดย
ศึกษาจากบุคคล ประสบการณ� สังคม สภาพแวดล'อม สื่อ หรือแหล"งความรู'อ่ืน ๆ  
 นักการศึกษาคนสําคัญชื่อ คูมบ�สและอฮาเมด ให'ความหมายว"า เป5นกระบวนการเรียนรู'
ตลอดชีวิต ซ่ึงบุคคลแสวงหาและรับความรู' ทักษะ ทัศนคติ ความเข'าใจท่ีกระจ"างชัดท่ีเก่ียวกับ
ประสบการณ�ในชีวิตประจําวัน และการแสดงออก ต"อสิ่งแวดล'อมรอบ ๆ ตัวบุคคล 
 การศึกษาตามอัธยาศัยหมายถึง ผลของการเรียนรู'ซ่ึงเกิดจากสถานการณ�ท่ีผู'เรียน หรือ
แหล"งความรู'อย"างใดอย"างหนึ่ง มีเจตจํานงเพ่ือส"งเสริมการเรียนรู' แต"ไม"ใช" ท้ังสองป0จจัยเกิดตรงกัน  
 สรุปได'ว"า การศึกษาตามอัธยาศัย หมายถึง การศึกษาท่ีเกดข้ึนตามวิถีชีวิตท่ีผู'เรียนเรียนรู'
ด'วยตนเองความสนใจ ศักยภาพ ความพร'อม และโอกาส โดยศึกษาจากประสบการณ� การทํางาน 
บุคคล ครอบครัว สื่อมวลชน ชุมชน แหล"งความรู'ต"าง ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู' ทักษะไม"มีเวลาเรียนท่ี
แน"นอน ไม"จํากัดอายุ ไม"มีการลงทะเบียน และไม"มีการสอน ไม"มีการรับประกาศนียบัตร  สามารถ
เรียนได'ตลอดเวลาและเกิดข้ึนในทุกช"วงวัยตลอดชีวิต 
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 แนวคิดเรื่องหลักสูตรของการศึกษาตามอัธยาศัย 
 แนวคิดเรื่องหลักสูตรนี้ เจฟส� และสมิทได'โต'แย"งความเห็นท่ีว"าหลักสูตรทําให'เกิดการ 
เส'นแบ"งระหว"างการศึกษาในระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขายืนยันว"าทฤษฏีหลักสูตรและการปฏิบัติ
กําหนดข้ึนภายใต'บริบทของโรงเรียน  และนี่เองคือ ป0ญหาท่ีสําคัญเม่ือ นํามาใช'ในการศึกษาตาม
อัธยาศัย การรับแนวคิดในเรื่องทฤษฏีหลักสูตรและการปฏิบัติ โดยนักการศึกษาตามอัธยาศัยเกิดข้ึน
จากความต'องการท่ีจะมีความชัดเจน เก่ียวกับเนื้อหาซ่ึงก็ยังมีความลําบากในความเห็นนี้ ขอบเขตใน
ความคิดนี้  ยังมีสิ่งท่ีต'องเน'นในเรื่องสําหรับการศึกษาตามอัธยาศัย 2 ประการ  
 ประการแรก ในรูปแบบของหลักสูตร ครูเข'าสู"สถานการณ�ด'วยข'อเสนอของการปฏิบัติซ่ึง
กําหนดหลักการและรายละเอียดขงการศึกษาท่ี ชัดเจนแล'ว แต"การศึกษาตามอัธยาศัยมิใช"เช"นนั้น นัก
การศึกษาตามอัธยาศัยไม"จําเป5นต'องมีสิ่งนี้ เข'าไม"จําเป5นต'องก'าวสู"สถานการณ�ด'วยข'อเสนอของการ
ปฏิบัติท่ีชัดเจน แต"เขามีความคิดท่ีว"าจะทําอะไรเพ่ือให'ความเป5นอยู"ของคนดีข้ึนหรือซาบซ้ึงในบทบาท
ยุทธวิธี จากนั้นเขาก็พัฒนาเปdาหมายและวิถีการปฏิสัมพันธ�ท่ีสอดแทรกเข'าไป 
 ประการท่ีสอง คือบริบท ซ่ึงการศึกษาจามอัธยาศัยย"อมมีบริบทท่ีแตกต"างกันออกไปเม่ือ
บริบทเปลี่ยนไป ลักษณะของกิจกรรมก็ย"อมเปลี่ยนไปด'วย  
 ดังนั้นการศึกษาตามอัธยาศัย เป5นการจัดการศึกษาเพ่ือให'คนได'เรียนรู'จากบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน สื่อ หรือแหล"งเรียนรู'ต"าง ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู' ทักษะ ความบันเทิง และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
โดยมีความยืดหยุนอย"างมากในเรื่องเนื้อหา ระยะเวลาเรียน กลุ"มเปdาหมาย มุ"งให'เกดการเรียนรู'  ด'วย
การนําตนเอง อันจะนําไปสู"การเรียนรู'ตลอดชีวิต 
 สรุปได'ว"า การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป5นรูปแบบการศึกษาท่ี 
ให'บริการสําหรับกลุ"มประชาชนท่ัวไปท่ีสามารถเข'ารับ การศึกษาได'ตลอดชีวิต เป5นการศึกษาท่ีสมควร
จะให'ความสําคัญและกําหนดแนวทาง วิธีการและองค�กรท่ีรับผิดชอบการกําเนิดงานอย"างชัดเจน เพ่ือ
สามารถดําเนินการจัด การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได'อย"างแท'จริงและมี
ประสิทธิภาพ 
  
5. แนวคิดเก่ียวกับเก่ียวกับการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
 หลักการ ทฤษฎี จัดการเรียนรู'ท่ีสอดคล'องกับการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จากแนวทางการนําภูมิป0ญญาไทยเข'าสู"กระบวนการเรียนรู'นอกระบบโรงเรียน
และการเรียนรู'ตามอัธยาศัย มีหลักการ ทฤษฎี  รูปแบบ วิธีการจัดการเรียนรู'ท่ีครู  อาจารย�  ผู'สอน
และภูมิป0ญญาใช'ถ"ายทอดความรู'ให'แก"ผู'เรียนนั้นมีหลากหลาย ดังนี้        
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 หลักการเรียนรู,แบบมีส�วนร�วม (Participatory  Learning) 
 หลักการเรียนรู'แบบมีส"วนร"วมนี้  มาจากความเชื่อท่ีว"า  การเรียนรู'ของคนเราเป5นกระบวนการ
สร'างความรู'ข้ึนด'วยตัวของผู'เรียนเอง  โดยครูเป5นผู'ช"วยจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเอ้ืออํานวยให'
เกิดการสร'างความรู'  มากกว"าถ"ายทอดความรู'จากผู'สอนมาสู"ผู'เรียน   
 หลักการเรียนรู,ท่ีเน,นผู,เรียนเป6นศูนย#กลาง (Learner  Center  Approach) 
 หลักการเรียนรู'ท่ีเน'นผู'เรียนเป5นศูนย�กลาง  เป5นการเปeดโอกาสให'ผู'เรียนมีส"วนร"วมในการ
เรียนรู'  เกิดการรู'จริงเห็นจริงด'วยตนเอง  มีความเป5นตัวของตัวเอง  มีอิสระในการเรียนรู'  ด'วยการให'
ความสําคัญกับกระบวนการเรียนรู'เพ่ือส"งเสริมให'ผู'เรียนไปพัฒนาตามศักยภาพของตนเองและ
สามารถดํารงชีวิตอยู"ในสังคมได'อย"างเป5นสุข   
 หลักการจัดการเรียนรู,ท่ีเน,นผู,เรียนเป6นสําคัญ (Learner  Center) 
 หลักการจัดการเรียนรู'ท่ีเน'นผู'เรียนเป5นสําคัญ  เป5นการจัดกระบวนการเรียนรู'ท่ีให'โอกาส
แก"ผู'เรียน  ได'เลือกเรียนและทํากิจกรรมตรงตามความรู'และตรงกับระดับความสามารถ  ท่ีมุ"งเน'นให'
สามารถไปใช'ในชีวิตประจําวันของตนเอง  ซ่ึงมีวิธีการท่ีหลากหลายท้ังกระบวนการกลุ"ม  และการศึกษา
ด'วยตนเอง 
 หลักการจัดการเรียนรู,แบบประสบการณ# (Learning  by  Experience)   
 หลักการจัดการเรียนรู'แบบประสบการณ� เป5นกระบวนการจัดการเรียนรู'ท่ีผู'เรียนมีโอกาส
สร'างประสบการณ�  และครูกระตุ'นให'ผู'เรียนสะท'อนประสบการณ�เพื่อนําสู"การพัฒนาทักษะใหม"ๆ  
เจตคติใหม"ๆ  และแนวคิดใหม"ๆ 
 หลักการเรียนรู,ด,วยตนเอง (Self  Directed  Learning) 
  หลักการเรียนรู'ด'วยตนเอง เป5นการเรียนรู'ท่ียอมรับศักยภาพความแตกต"าง  และความ
สนใจของผู'เรียนแต"ละคนว"า เป5นผู'มีความสามารถท่ีจะเรียนรู'สิ่งต"างๆ ได'ด'วยตนเอง  เพ่ือให'สามารถ
ดํารงตนเองอยู"ในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอย"างมีความสุขได' 
 หลักการเรียนรู,เพ่ือการรอบรู, (Mastery  Learning) 
 หลักการเรียนรู'เพ่ือการรอบรู'อยู"บนพ้ืนฐานความเชื่อท่ีว"า การเรียนรู'เป5นความสามารถ
เฉพาะของแต"ละบุคคล ผู'เรียนทุกคนสามารถเรียนรู' และประสบผลสําเร็จตามเกณฑ�ท่ีต้ังไว'ได' โดยใช'
ระยะเวลาท่ีแตกต"างกัน 
 หลักการเรียนรู,ท่ีตอบสนองชีวิตจริง (Authentic  Learning) 
 หลักการเรียนรู'ท่ีตอบสนองชีวิตจริง เป5นการเรียนรู'เรื่องเก่ียวกับชีวิตจริง  และป0ญหาท่ี
เกิดข้ึนกับผู'เรียน  เนื้อหาท่ีนํามาเรียนจึงเป5นเนื้อหาท่ีผู'เรียนอยากเรียน  ไม"ใช"เนื้อหาท่ีครูคาดคิดว"า
ผู'เรียนควรเรียนรู'  หรือเรื่องท่ีครูถนัดสอนเหมือนท่ีครูเคยจัดการเรียนการสอนให'แก"ผู'เรียนอย"างท่ีเคย
ทํามาในอดีต 
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           ความหมายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห"งชาติ พ.ศ. 2542  แก'ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545 
ได'ให'คํานิยามการศึกษาไว'ในหมวด 3 ระบบการศึกษา มาตรา 15(2) ดังนี้ 
 การศึกษานอกระบบ เป5นการศึกษาท่ีมีความยืดหยุ"นในการกําหนดจุดมุ"งหมาย  รูปแบบ  
วิธีการจัดการศึกษา  ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล  ซ่ึงเป5นเง่ือนไขสําคัญของการ
สําเร็จการศึกษา  โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต'องมีความเหมาะสมและสอดคล'องกับสภาพป0ญหาและ
ความต'องการของบุคคลแต"ละกลุ"ม  พระราชบัญญัติส"งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ได'ให'ความหมายของการศึกษานอกระบบ ไว'ว"า  การศึกษานอกระบบเป5น
กิจกรรมการศึกษาท่ีมีกลุ"มเปdาหมายผู'รับบริการและวัตถุประสงค�ของการเรียนรู'ท่ีชัดเจน  มีรูปแบบ  
มีหลักสูตร  วิธีการจัด  และระยะเวลาเรียนท่ียืดหยุ"นและหลากหลายตามสภาพความต'องการและ
ศักยภาพในการเรียนรู'ของกลุ"มเปdาหมาย  มีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู'ท่ีมีมาตรฐานเพ่ือ
รับคุณวุฒิทางการศึกษาหรือจัดระดับผลการเรียน 
 ทวีป   อภิสิทธิ์ ได'ให'ความหมายของการศึกษานอกระบบ ไว'ว"า การศึกษาท่ีจัดให'กับ
บุคคลกลุ"มเปdาหมายผู'อยู"นอกโรงเรียน นอกสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ท้ังท่ีจัดโดยภาครัฐและ
เอกชน เป5นการศึกษาท่ีมีความยืดหยุ"นในการจัดการศึกษามากกว"าการศึกษาในระบบ สถานท่ีเรียน 
ไม"คงท่ีแม'จะมีหลักสูตรเป5นลายลักษณ�อักษรแต"ก็มีความหลากกลาย ยืดหยุ"น ตอบสนองความต'องการ
การเรียนรู'ของผู'เรียนได'หลากหลายเป5นการจัดการเรียนท่ีเอ้ือต"อการใช'ความรู'และประสบการณ�เดิม
ของผู'เรียนมาต"อยอดให'สูงข้ึนมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ"งเน'นการปฏิบัติได'จริง65 
 ฟeลิปเอชคูมส� กล"าวว"า การศึกษานอกระบบ หมายถึง กิจกรรมการศึกษาท่ีจัดข้ึนนอกระบบ
การศึกษาภาคปกติ ไม"ว"าจะเป5นกิจกรรมท่ีจัดข้ึนต"างหากหรือจัดเป5นส"วนหนึ่งของกิจกรรมใหญ"อ่ืนๆ 
เป5นกิจกรรมท่ีมุ"งให'บริการกลุ"มผู'เรียนท่ีกําหนดเป5นเปdาหมายและอย"างมีความมุ"งหมาย66 
 เดวิด  ไคลน�  และคณะ ได'ให'ความหมายของการศึกษานอกระบบ ไว'ว"า การศึกษานอก
โรงเรียน เหมือนกับการศึกษาท่ีเรียกว"าการศึกษานอกระบบ  การศึกษาผู'ใหญ"  การศึกษาตลอดชีวิต  
การศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ และอาจหมายความรวมถึงชนิดของการศึกษาที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป5น

                                                           

 
65

 ทวีป อภิสิทธิ์ ,  การศึกษาตามอัธยาศัยการศึกษาของโลกยุคใหม�ท่ีมาแรง 
(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 2554), 3. 

 
66

 Philip H Coombs, “Non-formal Education for Rural Development: 
Strengthening Learning Opportunities for Children and youth” (Interim report prepared 
by the Internationnal Council for Educational Development, 1973) 12-13,  
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ทางเลือกหรือเสริมการศึกษาในระบบเป5นการศึกษาท่ีช"วยปeดช"องว"างประชากรจํานวนมากท่ีไม"สามารถ
เข'ารับบริการจากการศึกษาในระบบโรงเรียนอย"างท่ัวถึง67 
 จากท่ีมีนักการศึกษาได'ให'ความหมายของ การศึกษานอกระบบ สามารถสรุปได'ว"า  
การศึกษานอกระบบ เป5นการศึกษาท่ีจัดข้ึนรองรับกลุ"มเปdาหมายท่ีไม"สารถรับการศึกษาในระบบปกติ
ได'  และมีความยืดหยุ"นในการวัดและประเมินผล จัดหลักสูตร  และกระบวนการเรียนการสอนท่ีตรง 
และเหมาะสมกับผู'เรียนแต"ละบุคคล พระราชบัญญัติการศึกษาแห"งชาติ พ.ศ. 2542 แก'ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได'ให'คํานิยามการศึกษาไว'ในหมวด 3 ระบบการศึกษา มาตรา 15 (3) ดังนี้  
การศึกษาตามอัธยาศัย  เป5นการศึกษาท่ีให'ผู'เรียนได'เรียนรู'ด'วยตนเอง ตามความสนใจ ศักยภาพ 
ความพร'อมและโอกาส  โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ� สังคม สภาพแวดล'อม สื่อ หรือแหล"ง
ความรู'อ่ืนๆ 
 กรมการศึกษานอกโรงเรียน ได'ให'ความหมายของการศึกษาตามอัธยาศัย  ไว'ว"า  การศึกษา
ตามอัธยาศัย เป5นการศึกษาท่ีเกิดข้ึนตามวิถีชีวิตท่ีผู'เรียนเรียนรู'ได'ด'วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ
ความพร'อม และโอกาส โดยศึกษาจากประสบการณ� การทํางาน  บุคคล  ครอบครัว สื่อมวลชน  
ชุมชน  และแหล"งความรู'ต"างๆ  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู' ทักษะ ความบันเทิง และพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมี
ลักษณะสําคัญคือไม"มีหลักสูตร ไม"มีเวลาเรียนท่ีแน"นอน ไม"จํากัดอายุ ไม"มีการลงทะเบียน ไม"มีการสอบ 
ไม"มีการรับประกาศนีบัตรมีหรือไม"มีสถานศึกษาท่ีแน"นอน เรียนท่ีไหนก็ได' สามารถเรียนได'ตลอดเวลา
และเกิดข้ึนในทุกช"วงวัย ตลอดชีวิต68 
 ฟeลิป คูมบ�และคณะ ได'กล"าวว"า  การศึกษาตามอัธยาศัย  เป5นกระบวนการตลอดชีวิต 
(Life long Process) ซ่ึงบุคคลแสวงหา สะสมความรู' ทักษะ เจตคติ เกิดความกระจ"างชัดจาก
ประสบการณ�ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันรวมท้ังการปฏิสัมพันธ�กับสภาพแวดล'อมท้ังท่ีบ'านและท่ีทํางาน
หรือขณะกําลังเล"น เป5นการเรียนรู'ตลอดชีวิตท่ีได'จากเจตคติของครอบครัวและเพ่ือนๆ จากการท"องเท่ียว  
การอ"านหนังสือ และหนังสือพิมพ�  โดยการฟ0งวิทยุ  ดูภาพยนตร�  ดูโทรทัศน�  การศึกษาตามอัธยาศัย

                                                           

 
67

 David kline and Thomas B Keehn, Non-School Population Education 
(Chicago: Mimeographed, 1971). 

 
68กรมการศึกษานอกโรงเรียน, สารานุกรมการศึกษาตลอดชีวิต (เล�ม1) (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ�คุรุสภาลาดพร'าว, 2538 
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ไม"ได'เป5นระบบและไม"ได'แม'แต"ตั้งใจจะให'เกิดเวลาใดแต"เป5นการเรียนรู'ท่ีเกิดข้ึนในช"วงกว'างของชีวิตซ่ึง
รวมถึงช"วงท่ีอยู"ในโรงเรียนด'วย69 
 จากท่ีมีนักการศึกษาได'ให'ความหมายของ การศึกษาตามอัธยาศัย  สามารถสรุปได'ว"า  
การศึกษาตามอัธยาศัย  เป5นการศึกษาท่ีเน'นให'ผู'เรียนได'เรียนรู'ด'วยตนเองตามความสนใจ  ศักยภาพ  
และความพร'อม  ไม"เน'นในเรื่องหลักสูตร  การวัดและประเมินผล  ผู'เรียนจะได'เรียนรู'อยู"ตลอดเวลา  
จากการทํางาน  เพ่ือน  สิ่งแวดล'อม  ประสบการณ�การทํางาน  โดยเน'นให'ผู'เรียนสามารถเรียนได'
ตลอดเวลาและเกิดข้ึนในทุกช"วงวัย ตลอดชีวิต 
           แนวคิดของการศึกษานอกระบบ  
 การศึกษานอกระบบหรือ Non-formal Education (NFE) ได'เกิดข้ึนครั้งแรกใน ปP ค.ศ. 
1967 ในการประชุมของ UNESCO เรื่อง The World Educational Crisis ซ่ึงได'นิยามการศึกษา
นอกระบบ หมายถึง “การจัดการกิจกรรมการเรียนรู'อย"างเป5นระบบ แต"นอกกรอบของการการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนปกติ โดยมุ"งบริการให'คนกลุ"มต"างๆ ของประชากร 
ท้ังท่ีเป5นผู'ใหญ"และเด็ก” โดยเน'นการเรียนรู' (Learning)  แต"ในป0จจุบันการศึกษานอกระบบคือ 
กระบวนการจัดการพัฒนาสมรรถนะของผู'เรียน ท้ังท่ีเป5นทัศนคติ ทักษะ และความรู'ซ่ึงทําได'ยืดหยุ"น
กว"าการเรียนในระบบโรงเรียนท่ัวไป สมรรถนะท่ีเกิดจากการศึกษานอกระบบมีต้ังแต"ทักษะในการ
เรียนรู'ด'วยตนเอง การทํางานเป5นกลุ"ม การแก'ไข ความขัดแย'งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การเป5นผู'นํา 
การแก'ป0ญหาร"วมกัน การสร'างความเชื่อม่ัน ความรับผิดชอบและความมีวินัย “ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (Non - Formal Education) เป5นแนวทางหนึ่งในการจัดการศึกษาซ่ึงเปeดโอกาสให'กับผู'ท่ี
ไม"ได'เข'ารับการศึกษาในระบบโรงเรียนตามปกติ ได'มีโอกาสศึกษาหาความรู' พัฒนาตนเอง ให'สามารถ
ดํารงตนอยู"ในสังคมได'อย"างมีความสุข เป5นการจัดการศึกษาในลักษณะอ"อนตัวให'ผู'เรียนมีความ
สะดวกเลือกเรียนได'หลายวิธีจึงก"อให'เกิดประโยชน�ต"อตัวผู'เรียนและสังคมเป5นอย"างยิ่ง การศึกษานอก
โรงเรียนมีความหมายครอบคลุมถึงมวลประสบการณ�การเรียนรู'ทุกชนิดท่ีบุคคลได'รับจากการเรียนรู' 
ไม"ว"าจะเป5นการเรียนรู'ตามธรรมชาติการเรียนรู'จากสังคมและการเรียนรู' ท่ีได'รับจากโปรแกรม
การศึกษาท่ีจัดข้ึนอกเหนือไปจากการศึกษาในโรงเรียนตามปกติ เป5นกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือเปeดโอกาส

                                                           

 69Philip H Coombs. “Non-formal Education for Rural Development: 
Strengthening Learning Opportunities for Children and youth” (Interim report prepared 
by the Internationnal Council for Educational Development, 1973), 12-13. 
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ให'บุคคลท่ีมิได'อยู"ในระบบในโรงเรียนปกติ ได'มีโอกาสแสวงหาความรู' ทักษะ ทัศนคติ เพ่ือมุ"ง
แก'ป0ญหาในชีวิตประจําวัน ฝ�กฝน  อาชีพหรือการพัฒนาความรู'เฉพาะเรื่องตามท่ีตนสนใจ70 
             “การศึกษานอกระบบโรงเรียน เป5นการศึกษาท่ีมุ"งจัดให'กลุ"มเปdาหมายได'พัฒนาชีวิตและ
สังคมโดยมีหลักการจัดการศึกษาเพ่ือให'เกิดการเรียนรู'อย"างต"อเนื่องตลอดชีวิต จึงเป5นการเปeดโอกาส
ให'ผู'ท่ีด'อยโอกาสพลาดหรือขาดโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียน ได'มีโอกาสศึกษาหาความรู' ฝ�ก
ทักษะ ปลูกฝ0งเจตคติท่ีจําเป5นในการดํารงชีวิต และการประกอบสัมมาชีพ อีกท้ังสามารถปรับตัวให'
ทันกับความเปลี่ยนแปลงของวิทยาการต"าง ๆ ท่ีเจริญก'าวหน'าไปอย"างรวดเร็วได'อย"างมีความสุขตาม
ควร แก"อัตภาพ71 

 งานด'านการศึกษานอกระบบโรงเรียนหมายถึง การจัดกิจกรรมการศึกษาท่ีจัดข้ึนนอก

ระบบโรงเรียน โดยมีกลุ"มเปdาหมายผู'รับบริการและวัตถุประสงค�ในการเรียนรู'ชัดเจน กิจกรรม

การศึกษาดังกล"าว มีท้ังท่ีจัดกิจกรรมโดยเอกเทศ และเป5นส"วนหนึ่งของกิจกรรมอ่ืน หน"วยงานท่ีจัด

การศึกษานอกโรงเรียนนั้น เป5นท้ังหน"วยงานท่ีมีหน'าท่ีทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยตรง และ

หน"วยงานอ่ืนท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนชุมชนท่ีอาศัย การศึกษาเป5นเครื่องมือนําไปสู"

วัตถุประสงค�ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และสังคม ในทางทฤษฎีจึงได'นับเนื่องเอาการศึกษานอก

โรงเรียนเป5นระบบหนึ่งของการศึกษาตลอดชีวิต ท่ีมีส"วนเชื่อมโยงอย"างแนบแน"นและต"อเนื่องกับ

การศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ทําให'การศึกษานอกระบบโรงเรียนเป5น

ความหวังของวงการศึกษา และเป5นกลไกท่ีสําคัญของรัฐในการพัฒนาคุณภาพของคนส"วนใหญ"ใน

ประเทศได' การศึกษานอกระบบโรงเรียนจึงถือเป5นกระบวนการของการศึกษาตลอดชีวิต ซ่ึงมีภารกิจ

สําคัญท่ีจะต'องให'ประชาชนได'รับการศึกษาอย"างเสมอภาค โดยเฉพาะการศึกษาข้ันพ้ืนฐานซ่ึงจําเป5น

ต"อการดํารงชีวิตตามมาตรฐานของสังคมท่ีเป5นสิทธิท่ีคนทุกคน72  

 

 

 
                                                           

 70จรวยพร ธรณินทร�, การศึกษานอกระบบยุคใหม� (Learning and Competency) 
(กรุงเทพมหานคร: สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2550). 

 71อาชัญญา รัตนอุบล, กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2538 – 2542) (กรุงเทพมหานคร: 
ภาควิชาการศึกษา นอกโรงเรียน คณะครุศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 2542), 3. 

 72 สํานักงานส"งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, หน"วยศึกษานิเทศก�, 
เอกสารสาระหลักการและแนวคิดประกอบการดําเนินงาน กศน. คัมภีร#.กศน. (กรุงเทพมหานคร: 
หน"วยศึกษานิเทศก� สํานักงานส"งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2551), 23. 
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           แนวคิดการจัดการเรียนรู,         
 สํานักงานการศึกษานอกโรงเรียน ได'พัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ให'เหมาะสมและสอดคล'องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมป0จจุบันและประชาชนท่ีอยู"นอกระบบโรงเรียน การจัดการเรียนรู'ให'กับผู'เรียนอย"างมีคุณภาพมี
แนวคิดท่ีสําคัญซ่ึงจะเป5นแนวทางการจัดการเรียนรู' ดังนี้73 
 แนวทางการจัดการเรียนรู,แนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห�งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก,ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห"งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก'ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545 มีสาระสําคัญในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา ดังนี้ 

           มาตรา 22 การจัดการศึกษาต'องยึดหลักว"าผู'เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู'และพัฒนา
ตนเองได' และถือว"าผู'เรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา ต'องส"งเสริมให'ผู'เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 23 การจัดการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต'องเน'นความสําคัญท้ังความรู' คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรู'และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต"ละระดับการศึกษา ในเรื่องต"อไปนี้ ความรู'เรื่อง
เก่ียวกับตนเอง และความสัมพันธ�ของตนเองกับสังคม ได'แก" ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก 
รวมถึงความรู'เก่ียวกับประวัติศาสตร�ความเป5นมาของสังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป5นประมุข 2) ความรู'และทักษะด'นวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยี รวมท้ังความรู'ความเข'าใจและประสบการณ�เรื่องการจัดการ การบํารุงรักษาและการใช'
ประโยชน�จากทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล'อม อย"างสมดุลยั่งยืน 3) ความรู'เก่ียวกับศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิป0ญญาไทย และการประยุกต�ใช'ภูมิป0ญญา4) ความรู' และทักษะด'าน
คณิตศาสตร� และด'านภาษา เน'นการใช'ภาษาอย"างถูกต'อง 5)  ความรู' และทักษะในการประกอบ
อาชีพและการดํารงชีวิตอย"างมีความสุข มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู' ให'สถานศึกษาและ
หน"วยงานท่ีเก่ียวข'องดําเนินดังต"อไปนี้ 1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให'สอดคล'องกับความสนใจและ
ความถนัดของผู'เรียน โดยคํานึงถึงความแตกต"างระหว"างบุคคล 2) ฝ�กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ�และการประยุกต�ความรู'มาใช'เพ่ือปdองกันและแก'ไขป0ญหา 3) จัดกิจกรรมให'
ผู'เรียนได'เรียนรู'จากประสบการณ�จริง ฝ�กการปฏิบัติให'ทําได' คิดเป5น ทําเป5น รักการอ"าน และเกิดการ
ใฝKรู'อย"างต"อเนื่อง 4) จัดการเรียนรู'โดยผสมผสานสาระความรู'ด'านต"าง ๆ อย"างได'สัดส"วนสมดุลกัน 

                                                           

 73 สํานักงานส"งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, แนวทางการจัดการ
เรียนรู,ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551(กรุงเทพมหานคร: 
รังสีการพิมพ�, 2553), 8-10. 
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รวมท้ังปลูกฝ0งคุณธรรม ค"านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค�ในทุกวิชา 5) ส"งเสริม สนับสนุน
ให'ผู'สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล'อม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพ่ือให'ผู'เรียน
เกิดการเรียนรู'และมีความรอบรู' รวมท้ังสามารถใช'การวิจัยเป5นส"วนหนึ่งของกระบวนกาเรียนรู' ท้ัง
ผู'สอนและผู'เรียนอาจเรียนรู'ไปพร'อมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและแหล"งวิทยาการประเภทต"าง ๆ 
6) จัดการเรียนรู'ให'เกิดข้ึนได'ทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร"วมมือกับบิดามารดา ผู'ปกครอง 
และบุคคลในชุมชนทุกฝKาย เพ่ือร"วมกันพัฒนาผู'เรียนตามศักยภาพ มาตรา 26 ให'สถานศึกษาจัดการ
ประเมินผู'เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู'เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
การร"วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู"ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมแต"ละ
ระดับและรูปแบบการศึกษา74 
            แนวทางการจัดการเรียนรู,การจัดการเรียนรู,ตามพระราชบัญญัติส�งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 

 พระราชบัญญัติส"งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ได'
กําหนดแนวทางในการจัดการเรียนรู'ไว'ดังนี้ 
 มาตรา 4 “การศึกษานอกระบบ”หมายความว"ากิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ"มเปdาหมาย
ผู'รับบริการและวัตถุประสงค�ของการเรียนรู'ท่ีชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลา
เรียนหรือฝ�กอบรมท่ียืดหยุ"นและหลากหลายตามสภาพความต'องการและศักยภาพในการเรียนรู'ของ
กลุ"มเปdาหมายนั้นและมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู' ท่ีมีมาตรฐานเพ่ือรับคุณวุฒิทาง
การศึกษา หรือเพ่ือจัดระดับผลการเรียนรู' “การศึกษาตามอัธยาศัย”  หมายความว"า กิจกรรมการ
เรียนรู'ในวิถีชีวิติประจําวันของบุคคล ซ่ึงบุคคลสามารถเลือกท่ีจะเรียนรู'ได'อย"าต"อเนื่องตลอดชีวิต ตาม
ความสนใจ ความต'องการ โอกาส ความพร'อม และศักยภาพในการเรียนรู'ของแต"ละบุคคล 
“สถานศึกษา” หมายความว"า สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใน
สํานักงานส"งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
 มาตรา 6 การส"งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให'
ยึดหลักการดังต"อไปนี้  

1. การศึกษานอกระบบ  
  1.1 ความเสมอภาคในการเข'าถึงและได'รับการศึกษาอย"างกว'างขวาง ท่ัวถึงเป5นธรรม 
และมีคุณภาพ เหมาะสมกับสภาพชีวิตของประชาชน 
  1.2 การกระจายอํานาจแก"สถานศึกษาและการให'ภาคีเครือข"ายมีส"วนร"วมในการ
จัดการเรียนรู' 

                                                           

 
74“พระราชบัญญัติการศึกษาแห"งชาติ พุทธศักราช 2542,” ราชกิจจานุเบกษา เล"ม 

116, ตอนท่ี 74ก  (19 สิงหาคม 2542): 6-7. 
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2. การศึกษาตามอัธยาศัย 
  2.1 การเข'าถึงแหล"งการเรียนรู'ท่ีสอดคล'องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู'เรียนทุก
กลุ"มเปdาหมาย     
  2.2 การพัฒนาแหล"งเรียนรู'ให'มีความหลากหลายท้ังส"วนท่ีเป5นภูมิป0ญญาท'องถ่ิน และ
ส"วนท่ีนํา เทคโนโลยีมาใช'เพ่ือการศึกษา    
  2.3 การจัดกรอบหรือแนวทางการเรียนรู'ท่ีเป5นคุณประโยชน�ต"อผู'เรียน 
 มาตรา 7 การส"งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ ให'ดําเนินการเพ่ือเปdาหมายใน
เรื่องดังต"อไปนี้  
 1. ประชาชนได'รับการศึกษาอย"างต"อเนื่อง เพ่ือพัฒนาศักยภาพกําลังคนและสังคม ท่ีใช'
ความรู' และภูมิป0ญญาเป5นฐานในการพัฒนา ท้ังด'านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล'อม ความม่ันคง และ
คุณภาพชีวิต ท้ังนี้ตามแนวทางพัฒนาประเทศ  
 2. ภาคีเครือข"ายเกิดแรงจูงใจและมีความพร'อมในการมีส"วนร"วมเพ่ือจัดกิจกรรมการศึกษา 
 มาตรา 9 ให'กระทรวงศึกษาธิการส"งเสริม และสนับสนุนการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยให'ความสําคัญแก"ผู'เก่ียวข'องตามบทบาทและหน'าท่ี ดังต"อไปนี้ 

1. ผู'เรียน ซ่ึงเป5นผู'ท่ีได'รับประโยชน�มีส"วนร"วมในกิจกรรมการเรียนรู' และสามารถเลือก
รับบริการได'หลากหลายตามความต'องการของตนเอง  

2. ผู'จัดการเรียนรู'สําหรับการศึกษานอกระบบ และผู'จัดแหล"งการเรียนรู'สําหรับ
การศึกษาตามอัธยาศัย มีการดําเนินการท่ีหลากหลายตามศักยภาพเพ่ือตอบสนองความต'องการของ
ผู'เรียน โดยบูรณาการความรู' ปลูกฝ0งคุณธรรม และค"านิยมท่ีดีงาม 

3. ผู'ส"งเสริมและสนับสนุน ซ่ึงเป5นผู'ท่ีเอ้ือประโยชน�ให'แก"ผู'เรียนและผู'จัดการเรียนรู' มี
การดําเนินการท่ีหลากหลาย เพ่ือส"งเสริมและสนับสนุนให'เกิดการเรียนรู'อย"างต"อเนื่อง 
 มาตรา 11 เพ่ือประโยชน�ในการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ให'ส"วนราชการและหน"วยงานของรัฐท่ีเก่ียวร"วมมือกับภาคีเครือข"ายเพ่ือดําเนินการในเรื่อง
ดังต"อไปนี้ 

1. จัดให'มีโครงสร'างพ้ืนฐานเพ่ือการเรียนรู' เช"น แหล"งการเรียนรู' ศูนย�การเรียนชุมชน สื่อ
และเทคโนโลยีท่ีหลากหลายเพ่ือให'ผู'เรียนมีโอกาสเข'าถึงการเรียนรู'  

2. ส"งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของภาคีเครือข"าย เพ่ือให'เกิดความร"วมมือและ
การพัฒนาอย"างต"อเนื่อง  
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3. ส"งเสริมและสนับสนุนให'ภาคีเครือข"ายได'รับโอกาสในการจัดสรรทรัพยากรและเข'าถึง
แหล"งเงินทุนเพ่ือการดําเนินงาน75 
 แนวทางการจัดการเรียนรู,หลักการศึกษานอกโรงเรียน 
 การศึกษานอกโรงเรียนเป5นกระบวนการของการศึกษาตลอดชีวิต มุ"งให'ประชาชนได'รับ
การศึกษาอย"างท่ัวถึง โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จําเป5นต"อการดํารงชีวิตตามมาตรฐานของ
สังคมซ่ึงเป5นสิทธิท่ีคนทุกคนพึงได'รับ นอกจากนั้นยังจะได'รับการศึกษาที่ต"อเนื่องจากการศึกษา
พ้ืนฐานเพ่ือนําความรู'ไปใช'ในการพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาชุมชนและสังคม ต"อไป 
การจัดการเรียนรู'การศึกษานอกโรงเรียน จึงยึดหลักการสําคัญ 5 ประการ ดังนี้ หลักความเสมอภาค
ทางการศึกษา กลุ"มเปdาหมายของการศึกษานอกระบบส"วนมากเป5นผู'พลาดโอกาส และผู'ด'อยโอกาส
ทางการศึกษา ซ่ึงอาจมีความแตกต"างทางด'านสถานภาพในสังคม อาชีพเศรษฐกิจ และข'อจํากัดต"าง ๆ 
ในการจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู'การศึกษานอกระบบต'องไม"มีการเลือกปฏิบัติ หากแต"สร'าง
ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู'อย"างเท"าเทียมกันหลักการพัฒนาตนเองและ
การพ่ึงพาตนเอง การจัดการศึกษานอกระบบจะต'องจัดการเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู'
เพ่ือให'ผู'เรียนได'พัฒนาศักยภาพของตน สามารถเรียนรู' เกิดความสํานึกท่ีจะพัฒนาตนเองได' เป5นคน
คิดเป5น ปรับตัวเพ่ือให'ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเรียนรู'อยู"ตลอดเวลา เรียนด'วย
ตนเอง พ่ึงพาตนเอง เพ่ือให'สามารถดํารงชีวิตอย"างเป5นปกติสุขท"ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
หลักการบูรณาการการเรียนรู'กับวิถีชีวิต หลักการนี้อยู"บนพ้ืนฐานของการจัดการเรียนรู'ท่ีสัมพันธ�กับ
สภาพป0ญหา วิถีชีวิต สภาพแวดล'อมและชุมชนท'องถ่ินของผู'เรียน ซ่ึงเป5นหลักการท่ีสําคัญในการ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา สิ่งดังกล"าวส"งผลโดยตรงต"อการจัดกระบวนการเรียนรู' การจัดการเรียนรู'
เป5นลักษณะของการบูรณาการจึงมีความเหมาะสม โดยบูรณาการสาระต"าง ๆ เพ่ือการเรียนรู' และ
บูรณาการวิธีการจัดการเรียนการสอน เพ่ือนําไปสู"การพัฒนาการคุณภาพชีวิตของผู'เรียนอย"างเป5น
องค�รวม หลักความสอดคล'องกับป0ญหาความต'องการและความถนัดของผู'เรียน  หลักการนี้เป5นการ
ส"งเสริมให'ผู'เรียนรู'จักความต'องการของตนเอง สามารถจัดการศึกษาให'กับตนเองได'อย"างเหมาะสม 
ครู กศน. มีบทบาทในการส"งเสริมกระบวนการเรียนรู'ด'วยตนเองของผู'เรียน โดยให'ผู'เรียนร"วมกําหนด
วัตถุประสงค� สาระการเรียนรู' วิธีการเรียน และการประเมินผลการเรียนรู'ของตนเอง ซ่ึงเป5น
กระบวนการการศึกษานอกระบบท่ีผู'เรียนเป5นสําคัญ หลักการเรียนรู'ร"วมกันและการมีส"วนร"วมของ
ชุมชน การเรียนรู'ร"วมกันในกลุ"มผู'เรียนนับว"าสําคัญ เป5นการส"งเสริมและสร'างกัลยาณมิตรในกลุ"ม

                                                           

 75กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานส"งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย, 2551),  4. 
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ผู'เรียน ก"อให'เกิดความร"วมมือความผูกพัน เอ้ืออาทร การช"วยกันและกัน ปลูกฝ0งวินัยในตนเอง ฝ�ก
ความรับผิดชอบ ซ่ึงเป5นสิ่งท่ีควรเกิดข้ึนสําหรับผู'เรียนท่ีมีวุฒิภาวะ สําหรับการมีส"วนร"วมของชุมชน ก็
นับว"าเป5นหลักการสําคัญในการจัดการศึกษานอกระบบ ชุมชนสามารถเข'ามาร"วมในการจัดทําหลักสูตร 
สถานศึกษา การจัดสรรทรัพยากรเป5นแหล"งเรียนรู' และสนับสนุนในเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ือผลิตผู'เรียนท่ีเป5น
สมาชิกท่ีดีของชุมชนต"อไป 
 แนวทางการจัดการเรียนรู,หลักการจัดการเรียนรู,ให,กับผู,ใหญ� (Andragogy) 
 ทฤษฎีการเรียนรู'ของผู'ใหญ" ของ มัลคัม โนลส�  Andragogy Theory of Malcolm 
Knowles  ดร.อรทัย ศักด์ิสูง ให'ความหมายว"า  การเรียนรู'ของผู'ใหญ"แตกต"างจากการเรียนรู'ของเด็ก 
เพราะผู'ใหญ"มีประสบการณ� มากกว"า ดังนั้นการเรียนการสอนต'องยึดหลักให'ตอบสนองต"อธรรมชาติ
ของผู'ใหญ" นั่นคือต'องรู' หลักการศึกษาผู'ใหญ" ซ่ึงโนลส� (Knowles, 1980) เรียกวิชาการศึกษาผู'ใหญ"นี้
ว"า แอนดราโกจี (Andragogy)76อาชัญญา รัตนอุบล  ได'ให'คํานิยามไว'ว"าเป5น “ ศิลป�และศาสตร�ใน
การช"วยให'ผู'ใหญ"เกิดการเรียนรู' ” ซ่ึงประกอบด'วย 1) มโนทัศน�ของผู'เรียน(Self –concept) ผู'ใหญ"
จะมีลักษณะท่ีเติบโต ท้ังด'านร"างกายและจิตใจ มีวุฒิภาวะสูง มโนทัศน�ต"อตนเอง จะพัฒนาจากการ
พ่ึงพาผู'อ่ืนไปเป5นการนําตนเอง เป5นตัวของตัวเอง 2)ประสบการณ�ของผู'เรียน(Experience) ผู'ใหญ"มี
วุฒิภาวะมากข้ึน มีประสบการณ�อย"างกว'างขวางท่ีจะเป5นแหล"งทรัพยากรอันมีค"าของการเรียนรู' 
ขณะเดียวกันก็จะมีพ้ืนฐานเปeดกว'างท่ีจะเรียนรู'สิ่งใหม"ๆ 3) ความพร'อมท่ีจะเรียน(Readiness) ผู'ใหญ"
มีความพร'อมท่ีจะเรียน เม่ือรู'สึกว"าสิ่งนั้น “จําเป5น” ต"อบทบาทและสถานภาพทางสังคมของตน และ 
4) แนวทางการเรียนรู' (Orientation to learning) ผู'ใหญ"จะยึดป0ญหาเป5นศูนย�กลางในการเรียนรู' มุ"ง
นําความรู'ไปใช'ทันที77 วิธีสอนผู'ใหญ"ตามหลักการศึกษาผู'ใหญ" )   
 ทฤษฎี แอนดราโกจี (Andragogy) ของ มัลคัล โนลส� ได'กําหนดข้ึนตอนวิธีการสอน
ผู'ใหญ" ดังนี้ มโนทัศน�ของผู'เรียน (Self – concept) ประกอบด'วย การสร'างบรรยากาศการเรียนรู'          
การวิเคราะห�ความต'องการในการเรียนรู'  การวางแผนร"วมกัน  การนําประสบการณ�การเรียนรู'มาใช'

                                                           

 
76

 อรทัย ศักด์ิสูง, “การวิเคราะห�ความสอดคล'องระหว"างทฤษฎี แอนดราโกจี (Andragogy) 
ของ มัลคัล โนลส� กับวิธีการสอนในหลักสูตรผู'บริหารสถานศึกษาระดับสูง ของสถาบัน พัฒนาผู'บริหาร
การศึกษา” (วิทยานิพนธ�ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 2543).      

 77 อาชัญญา รัตนอุบล, เง่ือนไขการเรียนรู,ของผู,ใหญ�และแนวทางการสอนผู,ใหญ� 
(กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาการศึกษา นอกโรงเรียน คณะครุศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 2542), 
อัดสําเนา. 
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ในการเรียนการสอน  การประเมินผลการเรียนรู'เป5นประโยชน�ต"อการเรียนรู'ของผู'ใหญ" วิธีการหนึ่งท่ี
ช"วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให'สอดคล'องกับธรรมชาติของผู'ใหญ" 78 
 การจัดเรียนรู'การศึกษานอกโรงเรียนจําเป5นจะต'องมีความรู' ความเข'าใจ ธรรมชาติของ
ผู'เรียนซ่ึงเป5นกลุ"มเปdาหมายท่ีอยู"นอกระบบโรงเรียน และส"วนใหญ"เป5นผู'ใหญ"  มีความพร'อมและ
ศักยภาพในการเรียนรู'ท่ีแตกต"างจากกลุ"มเปdาหมายในระบบโรงเรียน การจัดการเรียนรู'ควรคํานึงถึง
จิตวิทยาผู'ใหญ" ซ่ึงต'องทําความเข'าใจเก่ียวกับความคิด จิตใจ อารมณ� พฤติกรรมของผู'ใหญ" ซ่ึงจะมี
ความแตกต"างระหว"างบุคคล มีความสนใจ มีลักษณะการเรียนรู'เฉพาะของตน เพ่ือสามารถดําเนินการ
จัดการศึกษาสําหรับผู'ใหญ"ได'อย"างถูกต'อง79  
           หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551    
 การพัฒนาประเทศในป0จจุบันท"ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงอย"างรวดเร็วและเกิน
กว"าจะคาดการณ�ได'แน"นอนท้ังภาคเศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครอง  สังคม  และวัฒนธรรม  ล'วน
ส"งผลกระทบต"อความเป5นอยู"ของประชาชนท้ังมวล  ประเทศต"าง ๆ พยายามท่ีจะปฏิรูปหรือ
ปรับเปลี่ยนระบบหรือกลไกทางสังคมต"างๆ  เพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน� ให'
นําพาสังคมไปสู"ความม่ันคง ยั่งยืน สําหรับประเทศไทย การพัฒนาประเทศทุกข้ันตอนต'องอาศัยความ
รอบรู' รอบคอบเป5นไปตามลําดับข้ันตอน และความสอดคล'องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมท้ังการ
เสริมสร'างศีลธรรมและสํานึกในคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน'าท่ี และดําเนินชีวิตด'วยความ
เพียร อันจะเป5นภูมิคุ'มกันในตัวท่ีดี ให'พร'อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนท้ังในระดับครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ดังนั้น จะเห็นว"าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห"งชาติในระยะหลังๆ 
ให'ความสําคัญกับการมีส"วนร"วมของทุกภาคส"วนในสังคม และมุ"งให' “คนเป5นศูนย�กลางการพัฒนา” 
ปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาแบบแยกส"วนมาเป5นบูรณาการแบบองค�รวม เพ่ือให'เกิดความสมดุลระหว"าง
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และสิ่งแวดล'อม เพ่ือนําไปสู"การพัฒนาท่ียั่งยืนและ
ความอยู"เย็นเป5นสุขร"วมกัน ดังนั้น เพ่ือให'การพัฒนาประเทศเป5นไปในทิศทางเดียวกันต'องอาศัยความ
ร"วมมือกันของหน"วยงานต"างๆ  
 กระทรวงศึกษาธิการมีหน'าท่ีจัดการศึกษาให'กับประชาชน โดยเฉพาะการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานซ่ึงกําหนดไว'ในรัฐธรรมนูญแห"งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 ว"าบุคคล
ย"อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม"น'อยกว"าสิบสองปPท่ีรัฐจะต'องจัดให'อย"างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

                                                           

 78 Knowles, Malcolm S., The Modern Practice of Adult Education: From 
Pedagogy to Andragogy (New York: Cambridge, The Adult Education Company, 1980). 

 79 กลุ"มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน, เอกสารเสริมความรู,การจัดการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�คุรุสภาลาดพร'าว, 2547), 34-36. 
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และมาตรา 80 ได'กําหนดเป5นนโยบายด'านการศึกษา ว"าต'องดําเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบ ให'สอดคล'องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม จัดให'มีแผนการศึกษาแห"งชาติ กฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติ  ซ่ึงกฎหมายเพ่ือการ
พัฒนาการศึกษาของชาติกําหนดให'มีการส"งเสริมการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษา
ตามอัธยาศัย การเรียนรู'ด'วยตนเอง การเรียนรู'ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนหรือรูปแบบอ่ืน รวมท้ัง
ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือกําหนดหน"วยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมและสอดคล'องกับ
ระบบการศึกษาทุกระดับของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และพระราชบัญญัติการศึกษาแห"งชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแก'ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 15 กําหนดนิยามการศึกษานอกระบบว"า เป5น
การศึกษาท่ียืดหยุ"น ในการกําหนดจุดมุ"งหมาย  รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา 
การวัดและประเมินผล ซ่ึงเป5นเง่ือนไขของการสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต'องมีความ
เหมาะสมสอดคล'องกับสภาพป0ญหา และความต'องการของบุคคล แต"ละกลุ"ม การศึกษานอกระบบได'
กล"าวถึงการแบ"งระดับไว'ในมาตรา 16 วรรคท'าย ว"าให'เป5นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  ท้ังนี้
กฎกระทรวงว"าด'วยการแบ"งระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
พ.ศ. 2546 ได'กําหนดให'มีการแบ"งระดับเช"นเดียวกันกับการแบ"งระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และยังได'
กําหนดให'การศึกษานอกระบบท่ีมีระดับเดียวกันกับการศึกษาในระบบให'ถือว"ามีมาตรฐานการศึกษา
เท"าเทียมกัน  
 เม่ือประกาศใช'พระราชบัญญัติส"งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
พ.ศ. 2551 สํานักงานส"งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงเห็นสมควรพัฒนา
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป5นหลักสูตรท่ีมีความ
เหมาะสมสอดคล'องกับสภาพป0ญหา และความต'องการของบุคคลท่ีอยู"นอกระบบโรงเรียนซ่ึงเป5นผู'มี
ความรู'และประสบการณ�จากการทํางาน และการประกอบอาชีพ โดยการกําหนดสาระการเรียนรู' 
มาตรฐานการเรียนรู' การจัดการเรียนรู' การวัดและประเมินผล ให'ความสําคัญกับการพัฒนา
กลุ"มเปdาหมาย ด'านจิตใจ ให'มีคุณธรรม ควบคู"ไปกับการพัฒนาการเรียนรู'  สร'างภูมิคุ'มกัน สามารถ
จัดการกับองค�ความรู' ท้ังภูมิป0ญญาท'องถ่ิน และเทคโนโลยี เพ่ือให'ผู'เรียนสามารถปรับตัวอยู"ในสังคมท่ี
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สร'างภูมิคุ'มกันตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังคํานึงถึง
ธรรมชาติการเรียนรู'ของผู'ท่ีอยู"นอกระบบ และสอดคล'องกับสภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง 
ความเจริญก'าวหน'าของเทคโนโลยีและการสื่อสาร  
           หลักการ 
 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนด
หลักการไว'ดังนี้ 
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1. เป5นหลักสูตรท่ีมีโครงสร'างยืดหยุ"นด'านสาระการเรียนรู' เวลาเรียน และการจัดการ
เรียนรู' โดยเน'นการบูรณาการเนื้อหาให'สอดคล'องกับวิถีชีวิต ความแตกต"างของบุคคล และชุมชน 
สังคม 

2. ส"งเสริมให'มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัย   

3. ส"งเสริมให'ผู'เรียนได'พัฒนาและเรียนรู'อย"างต"อเนื่องตลอดชีวิต โดยตระหนักว"าผู'เรียน
ความสําคัญ สามารถพัฒนาตนเองได'ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  

4. ส"งเสริมให'ภาคีเครือข"ายมีส"วนร"วมในการจัดการศึกษา  
          จุดหมาย 
 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ"งพัฒนาให'
ผู'เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสติป0ญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและการ
เรียนรู'อย"างต"อเนื่อง ซ่ึงเป5นคุณลักษณะอันพึงประสงค�ท่ีต'องการ จึงกําหนดจุดหมาย ดังต"อไปนี้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม ค"านิยมท่ีดีงาม และสามารถอยู"ร"วมกันในสังคมอย"างสันติสุข 
2. มีความรู'พ้ืนฐานสําหรับการดํารงชีวิต และการเรียนรู'อย"างต"อเนื่อง 
3. มีความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีพ ให'สอดคล'องกับความสนใจ ความถนัด

และตามทันความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  
4. มีทักษะการดําเนินชีวิตท่ีดี และสามารถจัดการกับชีวิต ชุมชน สังคม ได'อย"างมี

ความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. มีความเข'าใจประวัติศาสตร�ชาติไทย ภูมิใจในความเป5นไทย โดยเฉพาะภาษา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิป0ญญาไทย ความเป5นพลเมืองดี ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา ยึด
ม่ันในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป5นประมุข 

6. มีจิตสํานึกในการอนุรักษ� และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม 
7. เป5นบุคคลแห"งการเรียนรู'  มีทักษะในการแสวงหาความรู' สามารถเข'าถึงแหล"งเรียนรู'

และบูรณาการความรู'มาใช'ในการพัฒนาตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
           กลุ�มเป{าหมาย 
 กลุ"มผู'ใช'แรงงาน   กลุ"มเกษตรกร   กลุ"มสูงอายุ   กลุ"มคนพิการ  กลุ"มเยาวชนนอกระบบ  
กลุ"มชาวไทยภูเขา  กลุ"มผู'ต'องขังท่ีไม"ได'อยู"ในระบบโรงเรียน 
           โครงสร,าง 
 เพ่ือให'การจัดการศึกษาเป5นไปตามหลักการ จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู'ท่ีกําหนด
ไว' ให'สถานศึกษาและภาคีเครือข"าย มีแนวปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา จึงได'กําหนด
โครงสร'างของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ไว'ดังนี้ 
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1. ระดับการศึกษา  
  ระดับการศึกษา  แบ"งออกเป5น 3 ระดับ  ดังนี้คือ 
  1.1 ระดับประถมศึกษา  
  1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต'น  
  1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2. สาระการเรียนรู'  
  สาระการเรียนรู'ประกอบด'วย 5 สาระ ดังนี้ 
  2.1 สาระทักษะการเรียนรู' เป5นสาระเก่ียวกับการเรียนรู'ด'วยตนเอง การใช'แหล"ง
เรียนรู' การจัดการความรู' การคิดเป5น และการวิจัยอย"างง"าย 
  2.2 สาระความรู'พ้ืนฐาน เป5นสาระเก่ียวกับภาษาและการสื่อสาร คณิตศาสตร� วิทยาศาสตร�
และเทคโนโลยี 
  2.3 สาระการประกอบอาชีพ เป5นสาระเก่ียวกับ การมองเห็นช"องทางและการตัดสินใจ
ประกอบอาชีพ การมีทักษะในอาชีพ การจัดการอาชีพอย"างมีคุณธรรม และการพัฒนาอาชีพให'มี
ความม่ันคง 
  2.4 สาระทักษะการดําเนินชีวิต เป5นสาระเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สุขภาพ
อนามัย และความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต ศิลปะและสุนทรียภาพ 
  2.5 สาระการพัฒนาสังคม เป5นสาระเก่ียวกับภูมิศาสตร� ประวัติศาสตร� เศรษฐศาสตร� 
การเมือง การปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี หน'าท่ีพลเมือง และการพัฒนาตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน สังคม 

3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเป5นกิจกรรมท่ีจัด ข้ึนเพ่ือให'ผู' เรียนพัฒนาตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม  

4. มาตรฐานการเรียนรู' 
  หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนด
มาตรฐานการเรียนรู' ตามสาระการเรียนรู'ท้ัง 5 สาระ ท่ีเป5นข'อกําหนดคุณภาพของผู'เรียน ดังนี้ 
  4.1 มาตรฐานการเรียนรู'การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐา เป5นมาตรฐาน
การเรียนรู'ในแต"ละสาระการเรียนรู'เม่ือผู'เรียน เรียนจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  4.2 มาตรฐานการเรียนรู'ระดับ เป5นมาตรฐานการเรียนรู'ในแต"ละสาระการเรียนรู' เม่ือ
ผู'เรียนเรียนจบในแต"ละระดับ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 
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5. เวลาเรียนในแต"ละระดับใช'เวลาเรียน 4 ภาคเรียน ยกเว'นกรณีท่ีมีการเทียบโอน ท้ังนี้
ผู'เรียนต'องลงทะเบียนเรียนในสถานศึกษาอย"างน'อย 1 ภาคเรียน            

6. หน"วยกิต ใช'เวลาเรียน 40 ชั่วโมง  มีค"าเท"ากับ 1 หน"วยกิต    
 
 โครงสร,างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 
ตารางท่ี 1 โครงสร'างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

ท่ี สาระการเรียนรู' 

จํานวนหน"วยกิต 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต'น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

วิชา
บังคับ 

วิชาเลือก วิชา
บังคับ 

วิชาเลือก วิชา
บังคับ 

วิชาเลือก 

1 ทักษะการเรียนรู' 5  5  5  
2 ความรู'พ้ืนฐาน 12  16  20  
3 การประกอบอาชีพ 8  8  8  
4 ทักษะการดําเนินชีวิต 5  5  5  
5 การพัฒนาสังคม 6  6  6  

รวม 
36 12 40 16 44 32 
48 หน"วยกิต 56 หน"วยกิต 76 หน"วยกิต 

กิจกรรมพัฒนา 
คุณภาพชีวิต 

100 ชั่วโมง 100 ชั่วโมง 100 ชั่วโมง 

หมายเหตุ: 
1. จํานวนหน"วยกิตในแต"ละระดับ แบ"งเป5นดังนี้คือ  

  1.1 ระดับประถมศึกษา ไม"น'อยกว"า 48 หน"วยกิต  
   แบ"งเป5นวชิาบังคับ 36 หน"วยกิต และวชิาเลือกไม"น'อยกว"า 12 หน"วยกิต 
  1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต'น ไม"น'อยกว"า 56 หน"วยกิต  
   แบ"งเป5นวชิาบังคับ 40 หน"วยกิต และวชิาเลือกไม"น'อยกว"า 16 หน"วยกิต 
  1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม"น'อยกว"า 76 หน"วยกิต  
   แบ"งเป5นวิชาบังคับ 44 หน"วยกิต และวิชาเลือกไม"น'อยกว"า 32 หน"วยกิต 

2. จํานวนหน"วยกิต วิชาเลือก ผู'เรียนสามารถเลือกเรียนได'ตามความต'องการ โดยเลือก
สาระการเรียนรู'ใดสาระการเรียนรู'หนึ่ง หรือหลายๆ สาระการเรียนรู'ก็ได' ให'ครบตามจํานวนหน"วยกิต
ท่ีกําหนดในแต"ละระดับ 

3. วิชาเลือกในแต"ละระดับสถานศึกษาต'องจัดให'ผู'เรียน เรียนรู'จากการทําโครงงาน
จํานวนอย"างน'อย 3 หน"วยกิต 
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 การจัดหลักสูตร 
 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ี
สถานศึกษานําไปใช'จัดการเรียนรู'นั้น ประกอบด'วยสาระการเรียนรู' 5 สาระ คือ ทักษะการเรียนรู' 
ความรู' พ้ืนฐาน การประกอบอาชีพ ทักษะการดําเนินชีวิต และการพัฒนาสังคม โดยโครงสร'าง
หลักสูตรกําหนดจํานวนหน"วยกิตในแต"ละระดับท้ังวิชาบังคับและวิชาเลือก ซ่ึงผู'เรียนทุกคนต'องเรียน
วิชาบังคับตามท่ีกําหนด เพ่ือให'เป5นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต"อ สําหรับวิชาเลือกให'
ผู'เรียนเลือกเรียนได'ตามแผนการเรียนรู'เป5นรายบุคคลและหรือกลุ"ม โดยเลือกเรียนในสาระการเรียนรู'ใด
สาระการเรียนรู'หนึ่ง  หรือหลายสาระการเรียนรู'ก็ได'  ให'ครบจํานวนหน"วยกิต ตามโครงสร'างหลักสูตร
ในแต"ละระดับ ตามความต'องการของผู'เรียนท่ีจะประกอบอาชีพหรือศึกษาต"อ 
 การจัดการศึกษาสําหรับกลุ"มเปdาหมายเฉพาะ 
 การจัดการศึกษาสําหรับกลุ "มเปdาหมายเฉพาะ เช"น ผู 'บกพร"องในด'านต"างๆ ผู 'มี
ความสามารถพิเศษ  การศึกษาทางเลือกท่ีจัดโดยครอบครัวและองค�กรต"าง ๆ การจัดการศึกษาเหล"านี้  
สามารถปรับใช'มาตรฐานการเรียนรู'ในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ได'ตามความเหมาะสม  
 สาระและมาตรฐานการเรียนรู' 
 สาระและมาตรฐานการเรียนรู'ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด'วยสาระและมาตรฐานการเรียนรู' ดังนี้ 
 1. สาระทักษะการเรียนรู' ประกอบด'วย 5 มาตรฐาน ดังนี้ 
  มาตรฐานท่ี 1.1  มีความรู'ความเข'าใจ ทักษะ และเจตคติท่ีดีต"อการเรียนรู'ด'วยตนเอง 
  มาตรฐานท่ี 1.2   มีความรู'ความเข'าใจ ทักษะ และเจตคติท่ีดีต"อการใช'แหล"งเรียนรู' 
  มาตรฐานท่ี 1.3  มีความรู'ความเข'าใจ ทักษะ และเจตคติท่ีดีต"อการจัดการความรู' 
  มาตรฐานท่ี 1.4  มีความรู'ความเข'าใจ ทักษะ และเจตคติท่ีดีต"อการคิดเป5น 
            มาตรฐานท่ี 1.5  มีความรู'ความเข'าใจ ทักษะ และเจตคติท่ีดีต"อการวิจัยอย"างง"าย 
 2. สาระความรู'พ้ืนฐาน ประกอบด'วย  2  มาตรฐาน ดังนี้ 
  มาตรฐานท่ี  2.1 มีความรู'ความเข'าใจ และทักษะพ้ืนฐานเก่ียวกับภาษาและการ
สื่อสาร 
  มาตรฐานท่ี 2.2 มีความรู'ความเข'าใจ และทักษะพ้ืนฐานเก่ียวกับคณิตศาสตร�
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  
 3. สาระการประกอบอาชีพ ประกอบด'วย 4 มาตรฐาน ดังนี้ 
  มาตรฐานท่ี 3.1  มีความรู'ความเข'าใจ และเจตคติท่ีดีในงานอาชีพ มองเห็นช"องทาง
และตัดสินใจประกอบอาชีพได'ตามความต'องการ และศักยภาพของตนเอง 
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  มาตรฐานท่ี 3.2  มีความรู'ความเข'าใจ และทักษะในอาชีพท่ีตัดสินใจเลือก 
  มาตรฐานท่ี 3.3  มีความรู'ความเข'าใจ ในการจัดการอาชีพอย"างมีคุณธรรม  
  มาตรฐานท่ี 3.4  มีความรู'ความเข'าใจ ในการพัฒนาอาชีพให'มีความม่ันคง  
 4. สาระทักษะการดําเนินชีวิต ประกอบด'วย 3 มาตรฐาน ดังนี้ 
  มาตรฐานท่ี 4.1  มีความรู'ความเข'าใจ เจตคติท่ีดีเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
และสามารถประยุกต�ใช'ในการดําเนินชีวิตได'อย"างเหมาะสม 
  มาตรฐานท่ี 4.2  มีความรู'ความเข'าใจ และทักษะเก่ียวกับการดูแล ส"งเสริมสุขภาพ 
อนามัย และความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต 
  มาตรฐานท่ี 4.3  มีความรู'ความเข'าใจ และเจตคติท่ีดีเก่ียวกับศิลปะและสุนทรียภาพ 
 5. สาระการพัฒนาสังคม ประกอบด'วย 4 มาตรฐาน ดังนี้ 
  มาตรฐานท่ี 5.1  มีความรู'ความเข'าใจ และตระหนักถึงความสําคัญเก่ียวกับภูมิศาสตร�  
ประวัติศาสตร� เศรษฐศาสตร� การเมือง การปกครอง สามารถนํามาปรับใช'ในการดํารงชีวิต 
  มาตรฐานท่ี 5.2 มีความรู'ความเข'าใจ เห็นคุณค"า และสืบทอดศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี เพ่ือการอยู"ร"วมกันอย"างสันติสุข 
  มาตรฐานท่ี 5.3 ปฏิบัติตนเป5นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย มีจิตสาธารณะ เพ่ือ
ความสงบสุขของสังคม 
  มาตรฐานท่ี 5.4  มีความรู'ความเข'าใจ เห็นความสําคัญของหลักการพัฒนาและ
สามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน/สังคม 
  หมายเหตุ  สาระการเรียนรู'ความรู'พ้ืนฐาน มาตรฐานท่ี 2.1 มีความรู'ความเข'าใจ 
ทักษะพ้ืนฐานเก่ียวกับภาษาและการสื่อสาร ซ่ึงภาษาในมาตรฐานนี้ หมายถึง ภาษาไทย และ
ภาษาต"างประเทศ 
           วิธีการจัดการเรียนรู, 
 ศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยกําหนดให'มีวิธีจัดการเรียนรู'  ได'แก" 

1. การเรียนรู'ด'วยตนเอง  เป5นวิธีการจัดการเรียนรู'ท่ีผู'เรียนกําหนดแผนการเรียนรู'ของ
ตนเองตามรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน โดยมีครูเป5นท่ีปรึกษาและให'คําแนะนําในการการศึกษาหา
ความรู'ด'วยตนเอง ภูมิป0ญญา ผู'รู' และสื่อต"าง ๆ  

2. การเรียนรู'แบบพบกลุ"ม เป5นวิธีการจัดการเรียนรู'ท่ีกําหนดให'ผู'เรียนมาพบกันโดยมีครู
เป5นผู'ดําเนินการให'เกิดกระบวนการกลุ"ม เพ่ือให'มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู' และหาข'อสรุป
ร"วมกัน 
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3. การเรียนรู'แบบทางไกล  เป5นวิธีการจัดการเรียนรู'จากสื่อต"าง ๆ โดยท่ีผู'เรียนและครู
จะสื่อสารกันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส�เป5นส"วนใหญ"ถ'ามีความจําเป5นอาจพบกันเป5นครั้งคราว 

4. การเรียนรู'แบบชั้นเรียน  เป5นวิธีการจัดการเรียนรู'ท่ีสถานศึกษากําหนดรายวิชา เวลา
เรียน และสถานท่ี ท่ีชัดเจน ซ่ึงวิธีการจัดการเรียนรู'เหมาะสําหรับผู'เรียนท่ีมีเวลามาเข'าชั้นเรียน 

5. การเรียนรู'ตามอัธยาศัย เป5นวิธีการจัดการเรียนรู' ท่ีผู'เรียนสามารถเรียนรู'ได'ตาม        
ความต'องการ และความสนใจ จากสื่อเอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส� หรือจากการฝ�กปฏิบัติตามแหล"ง
เรียนรู'ต"าง ๆ  แล'วนําความรู'และประสบการณ�มาเทียบโอนเข'าสู"หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

6. การเรียนรู'จากการทําโครงงาน  เป5นวิธีการจัดการเรียนรู'ท่ีผู'เรียนกําหนดเรื่องโดย  
สมัครใจ  ตามความสนใจ ความต'องการ หรือสภาพป0ญหา ท่ีจะนําไปสู"การศึกษาค'นคว'า ทดลอง  ลง
มือปฏิบัติจริง และมีการสรุปผลการดําเนินการตามโครงการ โดยมีครูเป5นผู'ให'คําปรึกษา แนะนํา 
อํานวยความสะดวกในการเรียนรู' และกระตุ'นเสริมแรงให'เกิดการเรียนรู' 

7. การเรียนรู'รูปแบบอ่ืน ๆ สถานศึกษาสามารถออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู'ในรูปแบบ  
อ่ืน ๆ ได'ตามความต'องการของผู'เรียน 
 วิธีการจัดการเรียนรู'ดังกล"าวข'างต'น สถานศึกษาและผู'เรียนร"วมกันกําหนดวิธีเรียนโดย
เลือกเรียนวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได'ข้ึนอยู"กับความยากง"ายของเนื้อหา และสอดคล'องกับวิถี ชีวิต 
และการทํางานของผู'เรียน โดยขณะเดียวกันสถานศึกษาสามารถจัดให'มีการสอนเสริมได'ทุกวิธีเรียน 
เพ่ือเติมเต็มความรู'ให'บรรลุมาตรฐานการเรียนรู' 
          การจัดกระบวนการเรียนรู, 
 การจัดกระบวนการเรียนรู'ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 มุ"งพัฒนาให'ผู'เรียนสู"ความเป5นคน “คิดเป5น”โดยเน'นพัฒนาทักษะการแสวงหา
ความรู' ประยุกต�ใช'ความรู' และสร'างองค�กรความรู'สําหรับตนเอง และชุมชน สังคม ซ่ึงกําหนดการจัด
กระบวนการเรียนรู' กศน. หรือ ONIE MODEL ซ่ึงเป5นกระบวนการเรียนรู'ท่ีจัดข้ึนอย"างเป5นระบบตาม
ปรัชญา “คิดเป5น” ประกอบด'วย 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
         1. ข้ันกําหนดสภาพ ป0ญหา ความต'องการในการเรียนรู' (O: Orientation) 
         2. ข้ันแสวงหาข'อมูลและจัดการเรียนรู'(N: New ways of learning) 
         3. ข้ันปฏิบัติและนําไปประยุกต�ใช'( I: Implementation) 
         4. ข้ันประเมินผลการเรียนรู'(E:Evaluation) 
          ข้ันท่ี 1 กําหนดสภาพ ป9ญหา ความต,องการในการเรียนรู,  (O: Orientation) 
 เป5นการเรียนรู'จากสภาพ ป0ญหา หรือความต'องการของผู'เรียน และชุมชน สังคม โดยให'
เชื่อมโยงกับประสบการณ�เดิม และสอดคล'องกับมาตรฐานการเรียนรู'ของหลักสูตร 



67 
 

 

 ข้ันตอนการเรียนรู, 
1. ครูและผู'เรียนร"วมกันกําหนดสภาพ ป0ญหา ความต'องการในการเรียนรู' ซ่ึงอาจจะ

ได'มาจากสถานการณ�ในขณะนั้น หรือเป5นเรื่องท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจริง หรือเป5นประเด็นท่ีกําลังขัดแย'ง 
และกําลังอยู"ในความสนใจของชุมชน ซ่ึงจะช"วยกระตุ'นให'ผู'เรียนกระตือรือร'นท่ีคิดจะหาทางออกของ
ป0ญหา หรือความต'องการนั้น ๆ  

2. ทําความเข'าใจกับสภาพ ป0ญหา ความต'องการในสิ่งท่ีต'องการเรียนรู' โดยดึงความรู'
และประสบการณ�เดิมของผู'เรียน เน'นการมีส"วนร"วม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู'สะท'อนความคิดและ
อภิปรายโดยให'เชื่อมโยงกับความรู'ใหม" 

3. วางแผนการเรียนรู'ท่ีเหมาะสม โดยกิจกรรมการเรียนรู'ท่ีกําหนดสามารถมองเห็น
แนวทางในการค'นพบความรู'หรือคําตอบได'ด'วยตนเอง 
         ข้ันท่ี 2 ข้ันแสวงหาข,อมูลและจัดการเรียนรู, (N: New ways of learning) 
 การแสวงหาข'อมูล และจัดการเรียนรู' โดยศึกษา ค'นคว'าหาความรู' และรวบรวมข'อมูล
ของตนเอง ข'อมูลของชุมชน สังคม และข'อมูลทางวิชาการ จากสื่อและแหล"งเรียนรู'ท่ีหลากหลายมี    
การระดมความคิดเห็น วิเคราะห� สังเคราะห�ข'อมูล และสรุปเป5นความรู' 
 ข้ันตอนการเรียนรู,  

1. ผู'เรียนแสวงหาความรู'ตามแผนการเรียนรู'ท่ีกําหนดไว' โดยเน'นการเรียนรู'ด'วยตนเอง  
การเรียนรู'ผ"านประสบการณ� กระบวนการกลุ"ม ศึกษาจากผู'รู' / ภูมิป0ญญา และวิธีอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม 

2. ครูและผู'เรียนร"วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู' และสรุปความรู'เบื้องต'น โดยใช'คําถาม
ปลายเปeดในการชวนคิด ชวนคุย เป5นเครื่องมือ ด'วยกระบวนการการระดมสมอง สะท'อนความคิด 
และอภิปราย 

3. ผู'เรียนนําความรู'ท่ีได'ไปตรวจสอบความถูกต'อง เพ่ือประเมินความเป5นไปได'โดย  วิธี
ต"าง ๆ เช"น การทดลอง การทดสอบ การตรวจสอบกับผู'รู' 
           ข้ันท่ี 3 การปฏิบัติและนําไปประยุกต#ใช, ( I: Implementation) 
 นําความรู'ท่ีได'ไปปฏิบัติ และประยุกต�ใช'ให'สอดคล'องกับสถานการณ� เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมและสังคม 
 ข้ันตอนการเรียนรู, 
 ผู'เรียนปฏิบัติตามข้ันตอนโดยสังเกตปรากฏการณ�จดบันทึกและสรุปผลเก็บรวบรวมไว'ใน
แฟdมสะสมงาน ระหว"างดําเนินการต'องมีการตรวจสอบหาข'อบกพร"องและรวบรวมไว'ในแฟdมสะสมงาน 
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           ข้ันท่ี 4 การประเมินผลการเรียนรู, (E:Evaluation) 
 ประเมิน ทบทวน แก'ไขข'อบกพร"อง ผลจากการนําความรู'ไปประยุกต�ใช'แล'วสรุปเป5น
ความรู'ใหม" พร'อมกับเผยแพร"ผลงาน 
 ข้ันตอนการเรียนรู, 

1. ครู และผู'เรียนนําแฟdมสะสมงาน และผลงานท่ีได'จากกการปฏิบัติมาใช'เป5นสารสนเทศ
ในการประเมินคุณภาพการเรียนรู' 

2. ครู และผู'เรียนร"วมกันสร'างเกณฑ�การประเมินคุณภาพการเรียนรู' 
3. ครู ผู'เรียนและผู'เก่ียวข'องร"วมกันประเมิน พัฒนาการเรียนรู'ให'เป5นไปตามเกณฑ�

คุณภาพการเรียนรู' 
 ท้ัง 4 ข้ันตอนเป5นวงจรของกระบวนการเรียนรู' ตามปรัชญาคิดเป5น ซ่ึงสถานศึกษา
สามารถปรับใช' ข้ันตอนการเรียนรู'ได'อย"างเหมาะสมตามสภาพของรายวิชา หรือเง่ือนไขอ่ืน ๆ ตาม
ความต'องการของผู'เรียน 
           ส่ือการเรียนรู, 
 ในการจัดการเรียนรู'มุ"งเน'นให'ผู'เรียนแสวงหาความรู'ด'วยตนเอง โดยการใช'สื่อหลากหลาย
ลักษณะของสื่อท่ีจะนํามาใช'ในการจัดการเรียนรู' เช"น สื่อสิ่งพิมพ� สื่ออิเล็กทรอนิคส� สื่อบุคคล          
ภูมิป0ญญา แหล"งการเรียนรู' ท่ีมีอยู"ในท'องถ่ิน ชุมชน และแหล"งอ่ืนๆ ผู'เรียน ผู'สอน สามารถจัดทําและ
พัฒนาสื่อการเรียนรู'ข้ึนเองหรือนําสื่อต"างๆท่ีมีอยู"รอบตัว และระบบสารสนเทศมาใช'ในการเรียนรู' โดย
ใช'วิจารณญาณในการเลือกใช'สื่อต"างๆ  ซ่ึงจะช"วยส"งเสริมให'การเรียนรู'เป5นไปอย"างมีคุณค"า น"าสนใจ 
ชวนคิด ชวนติดตาม เข'าใจง"าย รวมท้ังกระตุ'นให'ผู'เรียนรู'จักวิธีการแสวงหาความรู' เกิดการเรียนรู'
อย"างกว'างขวาง ลึกซ้ึงและต"อเนื่องตลอดเวลา 
           การเทียบโอน  
 สถานศึกษาต'องจัดให'มีการเทียบโอนผลการเรียนหรือเทียบโอนความรู'และประสบการณ�
ของผู'เรียน ให'เป5นส"วนหนึ่งของผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยสถานศึกษาต'องจัดทําระเบียบหรือแนวปฏิบัติการเทียบโอนให'
สอดคล'องกับแนวทางการเทียบโอนท่ีสํานักงาน กศน. กําหนด 
           การวัดและประเมินผล 
 การวัดและประเมินผลเป5นกระบวนการท่ีให'ผู'สอนใช'พัฒนาคุณภาพผู'เรียน เพราะจะ
ช"วยให'ได'ข'อมูลสารสนเทศท่ีแสดงถึงการพัฒนาความก'าวหน'า และความสําเร็จทางการเรียนรู'ของ
ผู'เรียน รวมท้ังข'อมูลท่ีจะเป5นประโยชน�ต"อการส"งเสริมให'ผู'เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู'เต็มศักยภาพ 
ซ่ึงสถานศึกษาในฐานะผู'รับผิดชอบการจัดการศึกษา จะต'องจัดทําระเบียบ และแนวปฏิบัติในการวัด
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และประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา เพ่ือให'บุคลากรท่ีเก่ียวข'องทุกฝKายถือปฏิบัติร"วมกัน และ
เป5นไปในมาตรฐานเดียวกัน  
 การวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา เป5นการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู' เรียนมีจุดหมายท่ีสําคัญ คือมุ"งหาคําตอบว"า ผู' เรียนมีความก'าวหน'าท้ังด'านความรู'  ทักษะ 
กระบวนการคุณธรรม และค"านิยมอันพึงประสงค� อันเป5นผลเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู'
หรือไม"เพียงใด ดังนั้นการวัดและประเมินจึงต'องใช'วิธีการท่ีหลากหลาย เน'นการปฏิบัติให'สอดคล'อง
และเหมาะสมกับสาระการเรียนรู' กระบวนการเรียนรู'ของผู'เรียน และสามารถดําเนินการอย"าง
ต"อเนื่อง ควบคู"ไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู'ของผู'เรียน โดยประเมินจากความประพฤติ พฤติกรรม
การเรียน การร"วมกิจกรรมและผลงานจากโครงงานหรือแฟdมสะสมผลงาน ผู'เรียนจะทราบระดับ
ความก'าวหน'า ความสําเร็จของตน ครู จะเข'าใจความต'องการของผู'เรียนแต"ละคน แต"ละกลุ"ม 
สามารถประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู'ของตนเองได' 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (National Test) สถานศึกษาจัดให'ผู'เรียน เข'า
รับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ โดยให'สอดคล'องกับกลุ"มเปdาหมายนอกโรงเรียนไม"เน'น
ความรู' ความจํา เป5นการประเมินเชิงคุณภาพ เพ่ือนําข'อมูลไปใช'ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษาต"อไป ท้ังนี้ ไม"มีผลต"อการได'หรือตกของผู'เรียน 
           การจบหลักสูตร 
 ผู'จบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ในแต"ละระดับต'องผ"านเกณฑ�การจบหลักสูตร ดังนี้ 

1. ผ"านการประเมิน และได'รับการตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ�ท่ีสถานศึกษากําหนดท้ัง 
5 สาระการเรียนรู'และได'ตามจํานวนหน"วยกิตท่ีกําหนดในโครงสร'างหลักสูตร 

2. ผ"านกระบวนการประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม"น'อยกว"า 100 ชั่วโมง 
3. ผ"านกระบวนการประเมินคุณธรรม จริยธรรม  
4. เข'ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (National Test) 

           เอกสารหลักฐานการศึกษา 
 เอกสารหลักฐานการศึกษาให'เป5นไปตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด สถานศึกษาทุก
แห"งต'องใช'เหมือนกัน เพ่ือประโยชน�ในการสื่อความเข'าใจท่ีตรงกันและการส"งต"อ ได'แก"  

1. ระเบียนแสดงผลการเรียน  
2. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร)  
3. แบบรายงานผู'สําเร็จการศึกษา  
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 เอกสารหลักฐานการศึกษาอ่ืนๆ สถานศึกษาต'องพิจารณาจัดทําเพ่ือใช'ประกอบการจัด
การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ตามท่ี
เห็นสมควร เช"น แบบประเมินผลกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
           การบริหารหลักสูตร  
 สถานศึกษาท่ีจะนําหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ไปใช'ควรดําเนินงาน ดังนี้  

1. วางแผน สถานศึกษาชี้แจง สร'างความเข'าใจให'บุคลากรท่ีเก่ียวข'อง และร"วมกันวาง
แผนการดําเนินงานโดย สํารวจกลุ"มเปdาหมาย ภาคีเครือข"ายท่ีจะร"วมจัดการศึกษา วางแผนเก่ียวกับ
บุคลากร งบประมาณ หลักสูตร เอกสาร สื่อ อุปกรณ�ทางการศึกษา และขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 

2. อบรมครู สถานศึกษาจัดให'มีการอบรมครูให'มีความรู' ความเข'าใจการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดการเรียนรู' การวัดและประเมินผล และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข'อง 

3. ประชาสัมพันธ� สถานศึกษาดําเนินการประชาสัมพันธ�เก่ียวกับการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ให'กับประชาชนท่ัวไป
รับทราบข"าวสาร ข'อมูลอย"างต"อเนื่อง โดยใช'สื่อท่ีหลากหลาย 

4. ประสานความร"วมมือกับภาคีเครือข"าย ให'สถานศึกษาประสานงาน ชี้แจงทําความ
เข'าใจกับภาคีเครือข"ายเพ่ือร"วมกันส"งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5. รับสมัครและข้ึนทะเบียนผู'เรียน สถานศึกษาหรือภาคีเครือข"าย ดําเนินการรับสมัคร
และข้ึนทะเบียนผู'เรียน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 

6. แนะแนวการเรียน เม่ือรับสมัครผู'เรียนแล'วจัดให'ผู'เรียนได'รับการแนะแนวเก่ียวกับ
กระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551  

7. เทียบโอน สถานศึกษาจัดให'มีการเทียบโอนความรู'และประสบการณ� หรือเทียบโอน
ผลการเรียน 

8. วางแผนการเรียน สถานศึกษาและผู'เรียนร"วมกันจัดทําแผนการเรียนให'สอดคล'องกับ
ศักยภาพ ความต'องการ ความจําเป5นในการศึกษา และการดําเนินชีวิตของผู'เรียนแต"ละบุคคล/กลุ"ม 
เพ่ือเป5นแนวทางในการพัฒนา ติดตาม และประเมินผู'เรียน  

9. ลงทะเบียนเรียน สถานศึกษาจัดให'ผู' เรียนลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน
รายบุคคล/กลุ"ม โดยให'ลงทะเบียนเรียนเป5นรายวิชา และหรือลงทะเบียนเรียนในลักษณะบูรณาการ 
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10. จัดการเรียนรู'ตามแผนการเรียน ให'สถานศึกษาดําเนินการจัดการเรียนรู'โดยเน'นให'
บรรลุวัตถุประสงค�ตามแผนการเรียนตามปรัชญาและหลักการการศึกษานอกโรงเรียน 

11. วัดและประเมินผลการเรียน ให'สถานศึกษาร"วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู'เก่ียวข'อง ดําเนินการจัดทําระเบียบ/แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผล ให'สอดคล'องกับแนวทาง 
การวัดและประเมินผลท่ีสํานักงาน กศน. กําหนด 

12. จบหลักสูตร การจบหลักสูตรให'เป5นไปตามท่ีกําหนดไว'ในหลักสูตร  
 
6. สภาพป9ญหาการบริหารจัดการทางวิชาการ 
            สภาพป9ญหาเก่ียวกับการจัดการศึกษา  
             การศึกษา (Education) เป5นป0จจัยสําคัญของการสร'างคนเพ่ือนาไปสู"การพัฒนาสังคม 
พัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศชาติ ชาติ ความสําคัญของการศึกษาเป5นสิ่งจําเป5นและมีคุณค"าท่ี
ทุกฝKายต"างตระหนักและให'ความสําคัญ รวมท้ังยอมรับในระบบการจัดการศึกษาตลอดมาว"าจะนําไปสู"
การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตและสังคมโดยรวมได'ในท่ีสุดการศึกษาเป5นวิธีการท่ีดีท่ีสุด
ท่ีจะสร'างความเข'มแข็งให'กับระบอบประชาธิปไตยและพัฒนาคนไทยให'เป5นกําลังสําคัญได'ในอนาคต 
โดยเฉพาะอย"างยิ่งในสังคมใหม"นั้นจะต'องมีการวางเปdาหมายการจัดการศึกษาให'บรรลุผล บังเกิด
ศักยภาพสูงสุดแก"ประชาชน ท้ังนี้เนื่องจากสังคมยุคใหม"จะเป5นสังคมท่ีคาดหวังว"าจะเกิดเป5นมิติสําคัญ
ใน 3 มิติ ดังท่ีรุ"ง แก'วแดง (2540) กล"าวถึงดังนี้คือ 
 1. เป5นสังคมแห"งการเรียนรู' (Learning Society) 
 2. เป5นสังคมท่ีมีความพร'อมในการแข"งขันกับสังคมโลก 
 3. เป5นสังคมแห"งคนดี 
 กล"าวโดยสรุปว"า “การศึกษา”เป5นป0จจัยและเป5นพลังอํานาจท่ีสําคัญในการสร'างชาติให'
เกิดความเข'มแข็ง เกิดศักยภาพในการแข"งขันกับนานาประเทศได' และพลังอํานาจของชาติยุคป0จจุบัน
จะข้ึนอยู"กับศักยภาพและคุณภาพของ “คน” เป5นสําคัญ การศึกษาจึงเป5นป0จจัยสําคัญอย"างยิ่งในการ
พัฒนาคนให'เป5นทรัพยากรท่ีมีคุณค"าของประเทศชาติ80 
           ป9ญหาการศึกษาไทยในสถานการณ#โลก 
 วิชัย ตันศิริ กล"าวว"า ภายใต'บริบทใหม"แห"งกระแสโลกท่ีมีความเปลี่ยนแปลงอย"างรวดเร็ว 
และมีความรุนแรงในป0จจุบันท่ีเรียกกันว"าสังคมแห"งความเป5นโลกาภิวัตน� ( Globalization ) นั้น จะมี

                                                           

 80 สุรศักด์ิ ปาเฮ, “แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข'องกับศึกษาศาสตร�” (เอกสารประกอบการ
สัมมนาเข'มครั้ ง ท่ี  1 ชุดวิชาแนวคิดและทฤษฎีที่ เ กี่ยวข'องกับศึกษาศาสตร� ระดับปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 13 – 14 สิงหาคม 2554). 
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ตัวแปรหลากหลายประการท่ีทําให'รูปแบบสาระการเรียนรู'ท่ีแปรเปลี่ยนไปแตกต"างจากสมัยก"อนส"งผล
ต"อการศึกษาโดยรวม ประเด็นป0ญหาในสังคมจึงเป5นประเด็นท่ีระบบการเรียนรู'ในสังคมต'องเผชิญ เช"น 
ประเด็นของการปรับการเรียนรู'ของผู'เรียนให'รู'ซ้ึงถึงวิถีชีวิตวิถีวัฒนธรรม รวมท้ังมีความเข'าใจใน
วัฒนธรรมของต"างชาติและของโลก การปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนไทยให' ทันสมัย ทันโลก ทัน
เหตุการณ� สามารถดําเนินการทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ การค'า การศึกษาวิทยาศาสตร� วัฒนธรรมในเวที
โลกได'อย"างเสมอบ"าเสมอไหล"กับนานาชาติ จึงเป5นเปdาหมายการเรียนรู'ท่ี ต'องปรับเปลี่ยนโดยเน'นใน
เนื้อหาสาระทางการศึกษาอย"างแท'จริง 81 
 สรุปแล'วจะพบว"าป0ญหาการศึกษาของไทยในป0จจุบันซ่ึงนิธิ เอ่ียวศรีวงศ� กล"าวว"าจะมี 3 
ประการสําคัญท่ีมีความเก่ียวโยงสัมพันธ�ดังนี้ 

1. ด'านปริมาณ ในด'านปริมาณของเด็กนักเรียนต"อชั้นในระดับมัธยมศึกษาข้ึนไปมีสัดส"วน
ลดลงอย"างรวดเร็วจนเหลือเพียงเล็กน'อยในข้ันหลังมัธยมศึกษา ส"วนปริมาณของแรงงานนั้นมีทักษะไม"
เพียงพอต"อการขยายตัว ทางเศรษฐกิจ  

2. ด'านคุณภาพ คุณภาพของการศึกษาของไทยยังไม"เป5นท่ีน"าพอใจดังข'อวิจารณ�ท่ีได'ยิน
ได'ฟ0งอยู"เสมอว"าการศึกษาไทยไม"ทําให'ผู'เรียนคิดหรือแม'แต"ทําเป5นสาระ รวมท้ังสื่อมวลชนยังไม"ให'
สาระความรู'อย"างเพียงพอ การศึกษาเชิงความรู'คืองานวิจัยมีน'อยท้ังด'านปริมาณและคุณภาพ จนไม"อาจ
เป5นฐานในการพัฒนาได' 

3. ขาดความเป5นธรรม ไม"ขยายโอกาสให'แก"กลุ"มคนท่ีไม"มีเงินลงทุนด'านการศึกษา ส"งผล
ให'โอกาสทางการศึกษายิ่งห"างไกลจากคนส"วนใหญ"มากยิ่งข้ึน เพราะรัฐต'องผลักดันภาระการลงทุน
ทางการศึกษาให'ประชาชนมากข้ึนตามไปด'วย82 
 ในเวทีโลก McKinsey & Company ซ่ึงเป5นสถาบันท่ีได'รับการยอมรับจากท่ัวโลกว"ามี
ผลงานการวิจัยด'านการศึกษานานาชาติท่ีเชื่อถือได' ได'ออกรายงานฉบับล"าสุดเม่ือปลายปP 2553 ชื่อ 
How the World’s Most Improved Schools Systems Keep Getting Better สรุปผลการ
วิเคราะห�ระบบการศึกษาท่ีประสบผลสําเร็จท่ัวโลกพบว"า ระบบการศึกษาของประเทศในทวีปเอเชียท่ี
ประสบความสําเร็จมากท่ีสุดเช"น สิงคโปร� เกาหลีใต' ฮ"องกง มีการปฏิรูปการศึกษาอย"างต"อเนื่องและ
จริงจัง โดยมีการจัดลําดับความสําคัญหรือจุดเน'นของการปฏิรูปและเลือกทําอย"างเป5นระบบข้ันตอน 
ต้ังแต"การปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาครู การกระจายอํานาจ การสร'างเครือข"าย

                                                           

 81 วิชัย ตันศิริ, อ'างถึงใน  สุรศักด์ิ ปาเฮ, ภาพอนาคตการศึกษาไทย:วิเคราะห#บนฐาน
การวิจัย (2541) (เอกสารอัดสําเนา) , 2. 

 
82

 นิธิ เอ่ียวศรีวงศ�, อ'างถึงใน  ใน  สุรศักด์ิ ปาเฮ, ภาพอนาคตการศึกษาไทย:วิเคราะห#
บนฐานการวิจัย (2541) (เอกสารอัดสําเนา), 4. 
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แลกเปลี่ยนเรียนรู' ผลท่ีปรากฏคือประเทศเหล"านี้ได'รับการยอมรับจากท่ัวโลกว"าสามารถจัดการศึกษา
ได'อย"างมีคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงกว"าประเทศท่ีพัฒนาแล'ว อ่ืน ๆ และการศึกษาท่ี มี
คุณภาพสูงนี้ก็ทําให'ผลผลิต ด'านกําลังคนมีคุณภาพ นําไปสู"ความม่ันคงทางเศรษฐกิจรวมท้ังความ
ม่ันคงทางการเมืองและสังคม ซ่ึง รุ"ง แก'วแดงกล"าวว"า ป0จจัยหลักท่ีนําไปสู"ความสําเร็จของประเทศ
เหล"านั้นคือการมีผู'นําทางการเมืองหรือนักปฏิรูป การศึกษาท่ีดําเนินงานตามนโยบายอย"างต"อเนื่อง
เป5นเวลายาวนานพอท่ีจะทําให'เกิดความยั่งยืนได' รวมท้ังมีการประเมินผลและนําผลมาใช'เป5น
ประโยชน�ในการพัฒนาการศึกษามาโดยตลอด 83 
 พิณสุดา สิริธรังศรี ทําการได'ศึกษาเรื่อง ภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10-20 ปP สรุปได'
ดังนี้  

1. สภาพป0จจุบันและแนวโน'มของบริบทโลกท่ีส"งผลต"อการศึกษาในอนาคต 10-20 ปP
ข'างหน'าในด'านต"างๆจะมีลักษณะดังนี้ 
  1.1ด'านสังคม สังคมโลกในอนาคตจะส"งผลต"อสังคมไทยจะเป5น 3 ลักษณะคือ สังคม
แข"งขันท่ีใช'ความรู'เป5นพ้ืนฐานของการพัฒนาและแข"งขัน เป5นสังคมการเรียนรู'ในยุค เศรษฐกิจ
ฐานความรู' และ สังคมสิทธิมนุษยชน ซ่ึงจะได'รับความสําคัญมากข้ึนในสังคมไทยจากการบังคับใช'
กฎหมายท่ีมีความชัดเจนเพ่ิมมากข้ึนรวมด'วยสังคมพอเพียง จากสภาวะการแข"งขันและวิกฤตการณ�
ทางเศรษฐกิจท่ีจะต"อเนื่องในอนาคต ทําให'สังคมไทยต'องหันมาให'ความสําคัญในเรื่องปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอย"างจริงจังมากข้ึนเพ่ือเป5นภูมิคุ'มกันต"อชีวิตและสังคม 
  1.2 ด'านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจในอนาคตจะเป5นเศรษฐกิจท่ีมีการแข"งขันกันอย"าง
รุนแรงและมีความระมัดระวังมากข้ึน ซ่ึงจะมีลักษณะท่ีเป5น ความเป5นโลกาภิวัตน� มีการเคลื่อนย'าย
แหล"งเศรษฐกิจสู"เอเชีย ลักษณะการผลิตและการบริการท่ีคํานึงถึงความเชี่ยวชาญท่ีเน'นชิ้นส"วนมาก
ข้ึนตามความถนัด ความชํานาญเฉพาะ  มีคุณภาพและราคาถูก มีองค�กรท่ีมีประสิทธิภาพ/การเรียนรู' 
แรงงานท่ีมีความรู' (Knowledge Workers ) มีการการจัดการความรู' การวิจัยและพัฒนา และให'
ความสําคัญกับทรัพย�สินทางป0ญญามากข้ึน ส"งผลให'เกิดท้ังเศรษฐกิจแข"งขัน และเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.3 ด'านสิ่งแวดล'อมและพลังงาน สถานการณ�ท่ัวโลกกําลังอยู"ในภาวะวิกฤตด'าน
พลังงาน จะส"งผลกระทบต"อเศรษฐกิจโลกอย"างรุนแรงจนเกิดการต่ืนตัวพยายามหาพลังงานอ่ืน
ทดแทนสถานการณ�ด'านสิ่งแวดล'อมท่ีส"งผลกระทบต"อโลก การอนุรักษ�และการพัฒนาสิ่งแวดล'อม
ศึกษาเพ่ือปลูกฝ0งให'ความรู'แก"พลเมืองของตนในทุกระดับการศึกษา 

                                                           

 83 รุ"ง แก'วแดง, “วิกฤตการศึกษา วิกฤตประเทศไทย,”  มติชนรายวัน  (19 พฤษภาคม 
2554): 15. 
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  1.4 ด'านวิทยาศาสตร� เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทิศทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
ในสหัสวรรษใหม"แบ"งเป5น 3 ด'านคือ ด'านพลังงาน ด'านสุขภาพและอาหาร และ ด'านการติดต"อสื่อสาร
และจากการสํารวจของสถาบันวิจัยระดับโลก พบว"าเทคโนโลยีอุบัติใหม"ท่ีเกิดข้ึนในโลก สามารถจัดได' 
4 กลุ"มหลัก คือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยี
วัสดุและเทคโนโลยีอื่นๆ โดยทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีจะเชื่อมโยงกันมากข้ึนในลักษณะ
ของสหวิทยาการและจะแตกแขนงในเชิงลึกมากข้ึนเพ่ือสร'างความรู'ใหม" รวมท้ังเทคโนโลยีจะเป5น
เครื่องมือในการเข'าถึงความรู'ซึ่งล'วนมีผลกระทบต"อวิถีชีวิตและการเรียนรู'ของมนุษย�มากข้ึน 
  1.5 ด'านการเมืองการปกครอง สถานการณ�โลกจากอดีตส"งผลต"อป0จจุบันทําให'
อนาคตจะเกิดการรวมตัวของประเทศต"างๆและปกปdองผลประโยชน�ประเทศของตนมากข้ึน การเพ่ิม
ความสําคัญกับสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชน การปกครองท่ีคํานึงถึงการกระจายอํานาจและการมีส"วน
ร"วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ควบคู"กับความโปร"งใสและการตรวจสอบจากภาค
ประชาชนจะมีความสําคัญไม"ยิ่งหย"อนไปกว"ากันส"งผลต"อการจัดการศึกษาท่ีต'องคํานึงถึงกระแส
ประชาธิปไตย การกระจายอํานาจ และการจัดการศึกษาสาหรับชายแดนมากข้ึน 
  1.6 ด'านประชากรพบว"า โครงสร'างประชากร ท่ีจํานวนประชากรวัยเรียนจะลดลงถึง
ร'อยละ 25 ในอีก 15 ปPข'างหน'า แนวโน'มของผู'สูงอายุจะมีมากข้ึน สัดส"วนประชากรอายุ 60 ปPข้ึนไป
จะเพ่ิมสูงข้ึนขาดทักษะพ้ืนฐาน การอ"านออกเขียนได' และ 2 ใน 3 เป5นสตรี และการเคลื่อนย'าย
ประชากรมีการเคลื่อนย'ายถ่ินฐานกันอย"างเสรี เกิดการทางานข'ามชาติและข'ามถ่ินและมีแนวโน'มจะ
เพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ ในอนาคต ในขณะเดียวกันการกระจายตัวของประชากรโลกมากกว"าร'อยละ 60 
จะอาศัยอยู"ในเมือง ทําให'ภาวะความเป5นเมืองเพ่ิมสูงข้ึนอย"างต"อเนื่อง ส"งผลต"อการวางแผนและการ
บริหารจัดการศึกษาท่ีกลุ"มเปdาหมายและจํานวนเปลี่ยนแปลงไป 
 ภาพอนาคตการศึกษาไทย ควรเป5นดังนี้  ภาพอนาคตการศึกษาไทยท่ีพึงประสงค� เป5น
การศึกษาท่ีมุ"งม่ันพัฒนาป0จเจกบุคคลให'มีความรู' ทักษะ สติป0ญญา ความฉลาดทางอารมณ� การ
ปรับตัวเพ่ืออยู"ร"วมในสังคมอย"างมีความสุขมุ"งเน'นการพัฒนาสมองและสติป0ญญาของมนุษย�ควบคู"กับ
สภาวะแห"งคุณธรรม จริยธรรม ท่ีมีความสมบูรณ�อย"างเป5นองค�รวม ด'วยกลไกทางวิทยาศาสตร� และ
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาเป5นฐานยุคเศรษฐกิจ –สังคมฐานความรู' ภาพอนาคตการศึกษาไทยท่ี
ไม"พึงประสงค� เป5น “การศึกษาจําแลง”ท่ีมุ"งให'ผู'เรียนเป5นคนเก"งแต"ไร'คุณธรรมความรับผิดชอบท้ังต"อ
ตนเอง สังคม ครอบครัวและประเทศชาติ ขาดการวิเคราะห�อย"างมีเหตุผลบนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร� 
มุ"งประกาศนียบัตรและปริญญาบัตรมากกว"าเนื้อหาความรู'ส"งผลให' ผู' เรียน “สมองกลวง”ไม"มีความรู' 
ทักษะ เจคติตามวัตถุประสงค�ของหลักสูตร ขาดการคิด ริเริ่มสร'างสรรค� ไม"รักการเรียนรู'และแสวงหา
ความรู' ไม"รู'จริง ไม"รู'กว'าง ทําตัวไร'สาระไม"มีแก"นสาร ไม"สามารถนาความรู'ไปใช'พัฒนาตนเองได'  
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 โอกาสและอุปสรรค โอกาสท่ีดีท่ีอาจเกิดข้ันจากอนาคตทางการศึกษาไทยได'แก" กระแส
การให'ความสําคัญต"อการศึกษาและการเรียนรู'ตลอดชีวิต  เศรษฐกิจเอเชียเกิดความม่ันคง ส"งผลให'
ประเทศไทยเกิดการต่ืนตัวและปรับตัวรองรับการพัฒนาและสร'างความสามารถในการแข"งขัน ความ
เจริญก'าวหน'าทางด'านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีเป5นช"องทางการเรียนรู'และแสวงหาความรู'ของ
ผู'เรียนเพ่ิมมากข้ึน  ประชากรวัยเรียนลดลงส"งผลให'รัฐมีโอกาสการเพ่ิมงบประมาณเพ่ือการศึกษาได'
มากข้ึน  ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล'อมเป5นพิษ ภาวะโลกร'อน การขาดแคลนน้ํามันและ
พลังงาน เป5นผลต"อการต่ืนตัวและระมัดระวังวางแผนปdองกัน ส"งผลต"อการศึกษาและการเรียนรู'มาก
ข้ึน เพ่ือเป5นเครื่องมือและกลไกการจัดการภาวะวิกฤติต"างๆ ดังกล"าวอุปสรรค แม'ว"าประเทศไทยใน
อนาคตจะมีโอกาสดีๆจากกระแสโลกดังกล"าว แต"อาจพบอุปสรรคดังนี้ ความไม"ม่ันคงทางการเมือง
ส"งผลให'นโยบายทางการศึกษาไม"ต"อเนื่องและไม"ยั่งยืน  รัฐบาลให'ความสําคัญต"อการศึกษาน'อยกว"า
ด'านอ่ืนๆ  ประชากร พ"อแม"ผู'ปกครองให'ความสําคัญต"อปากท'องมากกว"าการศึกษา  ภาวะวิกฤติทาง
เศรษฐกิจท่ีอาจเกิดข้ึนอีกในอนาคต ส"งผลต"อการสนับสนุนการศึกษาของรัฐและผู'ปกครอง และ
อุบัติภัยต"างๆท้ังภัยธรรมชาติสิ่งแวดล'อมท่ีรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน โรคระบาดอุบัติใหม" ป0ญหาชายแดนท่ีคุ
กรุ"นต"อเนื่องในแต"ละพ้ืนท่ี เหล"านี้ล'วนเป5นอุปสรรคในการพัฒนาการศึกษาท้ังสิ้นท่ีชะงักงันไม"ราบรื่น 
 ข'อเสนอเพ่ือพัฒนาการศึกษาไทย เพ่ือให'เกิดการพัฒนาการศึกษาไทยใน 10-20 ปP
ข'างหน'าเป5นฐานการพัฒนาคนไทยและการพัฒนาประเทศอย"างยั่งยืนในท่ีสุด ควรดําเนินการเป5น 3 
ระยะดังนี้ 

1. ระยะเร"งด"วน โดยเร"งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับโดยเพาะระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษาและเร"งรัดการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให'ครอบคลุม
สถานศึกษาทุกแห"งทุกระดับ/ประเภท ท่ีรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และหน"วยงานท่ีรับผิดชอบใน
แต"ละด'านพึงยอมรับและตกลงร"วมกันในผลของการประเมินเพ่ือนําผลมาปรับปรุงการบริหารและจัด
การศึกษาท้ังด'านบุคลากร งบประมาณและวิชาการ และการจัดโครงสร'างพ้ืนฐานเพ่ือเอ้ืออานวยให'
การศึกษาดําเนินไปอย"างมีคุณภาพ 

2. ระยะปานกลาง เร"งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยนําผลการประเมินทางการบริหารจัด
การศึกษาท่ีเก่ียวข'อง มาพิจารณาร"วมกับผลกระทบ/สภาวการณ�ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
ปกครอง สิ่งแวดล'อมและพลังงาน วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในกระแส
โลกาภิวัตน� โดยพิจารณาปรับปรุงท้ังระบบท้ังด'านปรัชญา แนวคิด จุดมุ"งหมาย หลักสูตรการสอนการ
ประเมินผลครูและบุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากรและการลงทุน รวมท้ังรูปแบบการจัดการศึกษา
แนวใหม"ท่ีสอดคล'องกับการเปลี่ยนแปลงได'อย"างทันท"วงที ให'ความสําคัญกับวิทยาศาสตร�เทคโนโลยี 
การวิจัยและพัฒนาเพ่ือการเรียนรู'และสร'างองค�ความรู'ใหม"ในฐานะเป5นเครื่องมือในการเรียนรู'
มากกว"าการเน'นการสอนเนื้อหาวิชา 



76 
 

 

3. ระยะยาว ปรับระบบการบริหารและการจัดการศึกษา จากการศึกษาท่ีเป5นหน'าท่ีรัฐ
แต"เพียงผู'เดียวโดย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปลี่ยนเป5นการศึกษาท่ีเป5นหน'าท่ีของประชาชนท่ีรัฐ
เป5นผู'สนับสนุน โดยกระจายให'องค�กรปกครองส"วนท'องถ่ิน ชุมชน เอกชนและสถาบันทางสังคมเป5นผู'
จัดในลักษณะการจัดการศึกษาโดยใช'พ้ืนท่ีหรือชุมชนเป5นฐาน (Area-based) โดยหน"วยงานของรัฐให'
การสนับสนุนและติดตามประเมินผลอย"างเข'มข'น สําหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเปลี่ยนเป5น
การศึกษาในกํากับของรัฐเพ่ือส"งเสริมศักยภาพความเข'มแข็งของการอุดมศึกษาและลดภาระ
งบประมาณของรัฐ ยกเว'นสถานศึกษาท่ีจัดต้ังเพ่ือสนองคงวามต'องการของท'องถ่ินและชุมชนท่ียังคง
ต'องการความช"วยเหลือจากรัฐค"อนข'างมาก84   
           แนวคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                 
 ศาตราจารย� ดร.ฃัยอนันต� สมุทวณิช  กล"าวไว'ว"า เหตุผลและความจําเป5น ในการศึกษา 
โดยท่ัวไปแล'ว การบริหารจัดการการศึกษาเป5นเรื่องท่ีมีการศึกษา วิจัยในแง"ของการบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาน'อยมาก แนวคิด เก่ียวกับการศึกษาท่ีโยงกับเรื่องประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และเศรษฐศาสตร�เป5นของใหม"สําหรับ ผู'บริหารจัดการโรงเรียน การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการ 
ศึกษาเพ่ิงได'รับการยอมรับเม่ือไม"ก่ีปPมานี้เองว"า จะต'องมีความโปร"งใส และ เป5นธรรม ท้ัง ๆ ท่ีระบบ
โรงเรียนของรัฐมีอายุมากกว"าร'อยปP ในป0จจุบัน บทบาทของการศึกษาต"อสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองมีมากข้ึน และแนวคิดเรื่อง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความเท"าเทียมกัน เริ่มมี
ความสําคัญในการ ดําเนินการปรับปรุงและใช'หลักสูตร การกําหนดกรอบท่ีพิจารณาคุณภาพทาง 
การศึกษาและกระบวนการติดตาม ประเมินผล ตลอดจนความรับผิดชอบ ท่ีบริการสาธารณะประเภท
นี้มีต"อสังคม ชี้ให'เห็นถึงโอกาส (opportunities) และการท'าทาย (threats) ท่ีมีต"อระบบโรงเรียน85 
ซ่ึง ดรักเกอร� ได'กล"าวว"า “สังคมความรู' ว"าในสังคมความรู'นั้น ความรู'ข้ันสูงและการเพ่ิมพูนความรู'
จะต'องไปหาเอาหลังวัยเรียน ในสถานท่ีต"าง ๆ นอกโรงเรียน และผ"านกระบวนการศึกษาท่ีไม"ได'อยู"ท่ี
โรงเรียนแบบด้ังเดิมอีกต"อไปเช"น การศึกษาอย"างต"อเนื่อง สถานท่ีทํางาน เป5นต'น ในเวลา เดียวกัน
การปฏิบัติงาน ผลงานของโรงเรียน และคุณค"าพ้ืนฐานของ โรงเรียนจะกลายเป5นสิ่งท่ีสังคมโดยรวมให'

                                                           

 84 พิณสุดา สิริธรังศรี, รายงานการวิจัยเรื่องภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10-20 ป| 
(กรุงเทพมหานคร: พิมพ�ดีการพิมพ�, 2553), 168-208. 

 85ชัยอนันต� สมุทวณิช, รายงานการวิจัยระบบบริหารจัดการเพ่ือจัดสรรทรัพยากร
สําหรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน12ป| ท่ีสอดรับกับ พรบ.การศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.2542 (กรุงเทพมหานคร: 
สถาบันแห"งชาติเพ่ือการปฏิรูปการเงินการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห"งชาติ, 2546), 1. 
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ความสนใจมากข้ึน แทนท่ีจะปล"อยให' เป5นเรื่องของ “พวกมืออาชีพ” คือ ตกอยู"ในมือของนัก
การศึกษาแต"เพียงฝKาย เดียว86 
 การบริหารงานวิชาการเป5นภารกิจหลักของสถานศึกษาท่ีพระราชบัญญัติการศึกษา
แห"งชาติ พ.ศ.2542 และแก'ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ2) พ.ศ.2542 มุ"งให'กระจายอํานาจในการบริหารจัดการ
ไปให'สถานศึกษาให'มากท่ีสุดด'วยเจตนารมณ�ที่จะให'สถานศึกษาดําเนินการได'โดยอิสระ คล"องตัว
รวดเร็วสอดคล'องกับความต'องการของผู'เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท'องถ่ิน และการมีส"วนร"วมจากผู'ท่ี
มีส"วนได'เสียทุกฝKาย ซ่ึงจะเป5นป0จจัยสําคัญทําให'สถานศึกษามีความเข'มแข็งในการบริหารงานวิชาการ 
รวมท้ังวักป0จจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท'องถิ่นได'อย"างมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ 
 ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 
 จันทรานี สงวนนาม ได'ให'ความหมายของการบริหารวิชาการไว'ว"า การบริหารวิชาการ 
หมายถึง การบริหารงานกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา ซ่ึงเก่ียวข'องกับการปรับปรุงพัฒนาการสอน
ให'เกิดผลตามเปdาหมายของหลักสูตรอย"างมีประสิทธิภาพ87 
 ประเทือง สังข�นาค กล"าวว"า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การปฏิบัติงานของ
ผู'บริหารท่ีเก่ียวข'องกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาท่ีเก่ียวกับการพัฒนาการเรียนการสอน 
พัฒนาบุคคลให'ได'ผลดีและมีประสิทธิภาพท่ีสุด นั่นคือ การปรับปรุงการเรียนการสอนของนักเรียน
เพ่ือให'เป5นคนดีมีคุณภาพต"อไป88 

 ปรียาพร วงศ�อนุตรโรจน� กล"าวว"า การบริหารงานวิชาการ ถ'ามองในด'านกระบวนการ
การดําเนินงานแล'ว หมายถึง กระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอย"างท่ีเก่ียวข'องกับการปรับปรุงการ
เรียนการสอนให'ดีข้ึน ต้ังแต"การกําหนดนโยบาย การวางแผน การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
ตลอดจนการประเมินผลการสอน เพ่ือให'เป5นไปตามจุดมุ"งหมายของหลักสูตรและจุดมุ"งหมายของ

                                                           

 86 Drucker,  อ'างถึงใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห"งชาติ,  รายงานการวิจัย
ระบบบริหารจัดการเพ่ือจัดสรรทรัพยากรสําหรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 12 ป| ท่ีสอดรับกับ พรบ.
การศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.2542 (กรุงเทพมหานคร: สถาบันแห"งชาติเพ่ือการปฏิรูปการเงินการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห"งชาติ, 2546), 2. 

 
87

 จันทรานี  สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา (กรุงเทพมหานคร:       
บุ}คพอยท�, 2545),142. 

 88 ประเทือง สังข�นาค, “การบริหารงานวิชาการของผู'บริหารวิทยาลัยเทคนิคนครนายก” 
(สารนิพนธ�การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ, 2545), 11. 
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การศึกษา เพ่ือให'เกิดประโยชน�สูงสุดกับผู'เรียน และหากมองการบริหารงานวิชาการในด'านงานของ
สถานศึกษา งานบริหารงานวิชาการ ได'แก" งานการควบคุมดูแลหลักสูตรการสอน อุปกรณ�การสอน 
การจัดแบบเรียน คู"มือครู การจัดชั้นเรียน การจัดครูเข'าสอนการปรับปรุงการเรียนการสอน การฝ�กอบรม
ครู การนิเทศการศึกษา การเผยแพร"งานวิชาการการวัดผลการศึกษา การศึกษาวิจัย การประเมิน
มาตรฐานสถานศึกษา เพ่ือปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของสถานศึกษา89 

 เชาวลิต  จงมี  กล"าวว"า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การดําเนินงานการจัดกิจกรรม
ทุกอย"างเพ่ือเป5นการส"งเสริมหรือเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนตลอดจนด'านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข'อง
กับการศึกษาของโรงเรียนให'เป5นไปด'วยดีและได'ผลอย"างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงงานเหล"านี้จะรวมท้ังผู'ท่ี
เก่ียวข'องท้ังหลาย อาทิเช"น ผู'บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรอ่ืนๆ เป5นต'น90 
 สรุปได'ว"า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การดําเนินงานกิจกรรมทุกอย"างในโรงเรียน
ท่ีเก่ียวข'องกับการพัฒนาการเรียนการสอนให'เกิดประโยชน�สูงสุดต"อผู'เรียน 
           ขอบข�ายของการบริหารงานวิชาการ 
 ฟอเรทส� และกินเซอร� ให'ความหมายการบริหารงานวิชาการว"า เป5นงานท่ีจะต'อง
รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารและการส"งเสริมการจัดทําหลักสูตร การสอนและการจัดการเรียนรู'                  
ชูศรี ถนอมกิจ พบว"า การบริหารงานวิชาการสอนเพ่ือพัฒนาให'ผู'เรียนมีความรู' ความสามารถ และ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และยังเป5นตังบ"งชี้ท่ีสําคัญแสดงให'เห็นถึงความสําเร็จหรือความล'มเหลวของ
สถานศึกษา ท่ีสําคัญคือผู'บริหารโรงเรียนต'องมีภาวะผู'นํา และต'องบริหารจัดการ โดยให'ผู'ท่ีเก่ียวข'อง
กับการจัดการของโรงเรียนมีส"วนร"วมด'วย91 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กล"าวว"า ขอบข"ายของงานบริการงาน
วิชาการประกอบด'วย 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2)การพัฒนากระบวนการเรียนรู' 3)การวัดผล 
ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน 4)การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา        
5)การพัฒนาและการใช'สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและ 8) การส"งเสริมชุมชนให'มีความรู'เข'มแข็งทาง

                                                           

 89 ปรียาพร วงศ�อนุตรโรจน�, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพมหานคร: ศูนย�สื่อเสริม
กรุงเทพฯ, 2546), 2. 
 90 เชาวลิต  จงมี, “การศึกษาความรอบรู'เก่ียวกับงานในหน'าท่ีผู'บริหารโรงเรียนตามทัศนะ
ของครูและกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานีเขต 2 อําเภอ
หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี” (สารนิพนธ�ปริญญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548), 21. 

 91 JamesForest  and  Kevin Kinser, Higher Education in United States: 
An Encyclopedia (Oxford: ABC-CLIO, 2002), 1. 
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วิชาการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กําหนดขอบข"ายงานวิชาการ ดังนี้ 1) การพัฒนา
หรือการดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรท'องถ่ิน 2) การวางแผนงานด'านวิชาการ 3) การ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  5) การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู' 6) การวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 8) การพัฒนาและการส"งเสริมให'มีแหล"งเรียนรู' 9)การนิเทศ
การศึกษา 10) การแนะแนว 11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
12)การส"งเสริมให'ชุมชนมีความเข'มแข็งทางวิชาการ13) การประสานความร"วมมือมนการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษา และองค�กรอ่ืน ๆ 14) การส"งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการเก่ียวกับบุคคล 
ครอบครัว องค�กร หน"วยงานสถานประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 15)การจัดทําระเบียบ
และแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด'านวิชาการของสถานศึกษา 16) การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใช"ใน
สถานศึกษา 17) การพัฒนาและใช"สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา92  
 ปรียาพร วงศ�นุตรโรจน� ได'ให'หลักการบริหารงานวิชาการว"า ผู'บริหารควรจะได'คํานึงถึง
หลักการบริหาร ดังนี้ 1) มีเปdาหมายและวัตถุประสงค�ของสถานศึกษาท่ีชัดเจน ผู'บริหารต'องเข'าใจถึง
เปdาหมายของสถานศึกษาว"าเป5นไปในทิศทางใด จึงจะจัดงาน จัดคน จัดเงิน จัดวัสดุอุปกรณ�ได'
เหมาะสม 2) ต'องมีเทคนิควิธีการในการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานทุกประเภทย"อมต'องมี
เทคนิควิธีการ ข้ันตอน และกระบวนการท่ีทําควรมีระบบ มีความรอบครอบ จึงจะทําให'งานดําเนินไป
ด'วยดี 3) มีการประเมินผลงานทางวิชาการ เม่ือได'ดําเนินกิจการ เม่ือได'ดําเนินกิจการใด ควรจะมีการ
ประเมินและติดตามผลเพ่ือจะได'เป5นแนวทางในการปรับปรุงงานได'ดี93  
 เซอร�จิโอวานนี และคณะ ได'ให'ความเห็นว"า ขอบข"ายการบริหารงานวิชาการ ได'แก"  
1) การต้ังปรัชญาการศึกษาข้ึนมาและต้ังวัตถุประสงค�ในการบริหารงานเพ่ือให'บรรลุปรัชญาการศึกษานั้น 
2) จัดทําโครงการเพ่ือให'การบริหารบรรลุวัตถุประสงค�ท่ีต'องการ 3) จัดให'มีการประเมินผลหลักสูตร
และการเรียนการสอนอย"างสมํ่าเสมอ 4) สร'างบรรยากาศในโรงเรียนให'พร'อมท่ีจะรับการเปลี่ยนแปลง 
5) จัดหาวัสดุเพ่ือการเรียนการสอนให'เพียงพอ ส"วนโซลิแมน ได'จัดแบ"งภาระงานทางวิชาการเป5น 3 น 

                                                           

 92 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, คู�มือปฏิบัติงานด,านการบริหารท่ัวไป
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ#และวิธีการกระจายอํานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544),11. 

 
93

 ปรียาพร วงศ�อนุตรโรจน�, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพมหานคร: ศูนย�สื่อเสริม
กรุงเทพฯ, 2546), 9. 
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ได'แก" งานสอน (Teaching ) งานวิจัย (Research) และงานบริการวิชาการแก"สังคม (Community 
Services) 94 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได'กําหนดขอบข"ายและภารกิจวิชาการ มี 12 ด'าน ดังนี้ 1) การ
พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู' 3) การวัดผล ประเมินผลและการ
เท่ียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 6) การพัฒนาแหล"งเรียนรู' 7) การนิเทศการศึกษา               
8) การแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 10) การส"งเสริม
ความรู'ด'านวิชาการแกชุมชน 11) การประสานความร"วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องค�กรอ่ืน 12) การส"งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก"บุคคล ครอบครัว องค�กร หน"วยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัดกิจกรรมทุกอย"างในโรงเรียนท่ีก"อให'เกิดการเรียนรู'และสามารถจะ
บรรลุถึงจุดมุ"งหมายของการศึกษาท่ีวางไว' ซ่ึงสามารถสรุปจัดเป5นหมวดหมู" ได'ดังนี้ 1) การบริหาร 
การพัฒนาหลักสูตร 2) บาบาทและหน'าท่ีของผู'บริหารงานวิชาการ 3) การจัดงานวิชาการในสถานศึกษา 
4) การพัฒนากระบวนการเรียนรู' 5) นักเรียนกับการเรียนรู' 6) การพัฒนาแหล"งเรียนรู' 7) การพัฒนา
สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน 8) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 9) การนิเทศภายใน
สถานศึกษา 10) การวัดและประเมินผล 11) การประกันคุณภาพการศึกษา 12) การส"งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการ95  

 บุชชี ได'ศึกษาความสัมพันธ�ระหว"างประสิทธิภาพของโรงเรียนกับความเป5นผู'นําทาง
วิชาการของผู'บริหารโรงเรียนประถมศึกษา รัฐคอนเนคติคัส ผลการวิจัยพบว"า องค�ประกอบความเป5น
ผู'นําทางวิชาการของผู'บริหารมีความสัมพันธ�กับความมีประสิทธิภาพของโรงเรียนและเป5นตัวนํา
ทํานายความมีประสิทธิภาพของโรงเรียนด'วย 96 

 ปรียาพร วงศ�อนุตรโรจน� กล"าวว"า ขอบข"ายของงานวิชาการ ประกอบด'วย  
1. การวางแผนเก่ียวกับงานวิชาการ  เป5นการวางแผนเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและ

การนําหลักสูตรไปใช'การจัดการล"วงหน'าเก่ียวกับการเรียนการสอนมีรายละเอียดของงานดังนี้ 

                                                           

 
94

 Thomas J. Sergiovanni and others, Educational Governance and 
Administraation (New Jerey: Prentice-Hall, 1980), 267-268. 

 95 กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�องค�การรับส"งสินค'าและพัสดุภัณฑ�, 
2549), 28-29. 

 96 Michael J. Buzzi, “The Relationship of School in the State of Connecticut,” 
Dissertaion Abstracts International 51, 9 (June 1991): 3167-A. 
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  1.1 แผนปฏิบัติงานวิชาการ ได'แก" การประชุมเก่ียวกับหลักสูตร การจัดปฏิทินการศึกษา 
ความรับผิดชอบงานตามภาระหน'าท่ี  การจัดข้ันตอนและเวลาในการทํางาน 

  1.2 โครงการสอนเป5นการจัดรายละเอียดเก่ียวกับวิชาท่ีต'องสอนตามหลักสูตร 
  1.3 บันทึกการสอนเป5นการแสดงรายละเอียดของการกําหนดเนื้อหาท่ีจะสอนเป5นหลัก 

2. การจัดดําเนินงานเก่ียวกับการเรียนการสอนเพ่ือให'การสอนในสถานศึกษาดําเนินไป
ด'วยดี  และสามารถปฏิบัติได'  จึงต'องมีการจัดเก่ียวกับการเรียนการสอนดังนี้ 

  2.1 การจัดตารางสอนเป5นการกําหนดวิชา เวลา ผู'สอน สถานท่ี ตลอดจนผู'เรียนใน
แต"ละรายวิชา 

  2.2 การจัดชั้นเรียนเป5นงานท่ีฝKายวิชาการต'องประสานกับผ"ายอาคารสถานท่ีรวมท้ัง
การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกต"างๆ ในห'องเรียน 

  2.3 การจัดครูเข'าสอนการจัดครูเข'าสอนต'องพิจารณาถึงความพร'อมของสถานศึกษา
และความพร'อมของบุคลากร รวมถึงการเชิญวิทยากรภายนอกมาช"วยสอน 

  2.4 การจัดแบบเรียน โดยปรกติสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจะใช'
แบบเรียนท่ีกระทรวงกําหนดนอกจากนั้นครูอาจใช'หนังสืออ่ืนเป5นหนังสือประกอบหรือจากเอกสารท่ีครู
เตรียมเอง 

  2.5 การปรับปรุงการเรียนการสอน  เป5นการพัฒนาครูผู'สอนให'ก'าวทันวิทยาการ  
เทคโนโลยีใหม"ๆ  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  เพ่ือให'สอดคล'องกับความต'องการ  ความก'าวหน'า
ของสังคม  ธุรกิจ  อุตสาหกรรม 

  2.6 การฝ�กงาน  จุดมุ"งหมายของการฝ�กงาน  เป5นการให'นักเรียนนักศึกษารู'จักนําเอา
ทฤษฏีมาประยุกต�ใช'กับชีวิตจริง  ท้ังยังมุ"งให'ผู'เรียนได'เห็นป0ญหาท่ีแท'จริงในสาขาวิชา  และอาชีพนั้น  
เพ่ือให'โอกาสผู'เรียนได'เตรียมตัวท่ีจะออกไปเผชิญกับชีวิตจริงต"อไป 

3. การจัดบริหารเก่ียวกับการเรียนการสอน  เป5นการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก  และ
การส"งเสริมการจัดหลักสูตร  และโปรแกรมการศึกษาให'มีประสิทธิภาพและคุณภาพ  ได'แก" 

  3.1 การจัดสื่อการเรียนการสอน  เป5นสิ่งท่ีเอ้ือต"อการศึกษาของนักเรียน  นักศึกษา  
เน'นเครื่องมือและกิจกรรมให'ครูได'เลือกใช'ในการสอน 

  3.2 การจัดห'องสมุด  เป5นท่ีรวมหนังสือ  เอกสาร  สิ่งพิมพ�  และวัสดุอุปกรณ�ท่ีเป5น
แหล"งวิทยาการ  ให'นักเรียนนักศึกษาได'ศึกษาและค'นคว'าเพ่ิมเติม 

  3.3 การนิเทศการสอน  เป5นการช"วยเหลือแนะแนวครูให'เกิดการปรับปรุงแก'ไข
ป0ญหาการเรียนการสอน 

4. การวัดและประเมินผล  กระบวนการเพ่ือใช'เป5นเครื่องมือในด'านการตรวจสอบและ
วิเคราะห�ผลการเรียน 
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 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได'กําหนดขอบข"ายงานวิชาการของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไว'  ดังนี้ งานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร งานวิจัยในชั้นเรียน งานจัดการ
เรียนการสอน งานนิเทศภายใน งานวัดผลและประเมินผลและงานประกันคุณภาพการศึกษา97 

 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพิจารณา
ดําเนินการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และ 
มาตรา 39 วรรคสอง  แห"งพระราชบัญญัติการศึกษาแห"งชาติ พ.ศ.2542 ซ่ึงแก'ไขเพ่ิมเติมโดย  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห"งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในงานด'านวิชาการ  ด'านงบประมาณด'าน
การบริหารงานบุคคล  และด'านการบริหารท่ัวไปไปยังคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในอํานาจหน'าท่ีของตนแล'วแต"กรณี  ซ่ึงในด'านการบริหารงาน
ด'านวิชาการท่ีกฎกระทรวงศึกษาธิการประกาศ  ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2550  กําหนดขอบข"ายการ
บริหารงานวิชาการไว'  17 ด'าน  ดังต"อไปนี้ 

1. การพัฒนาหรือการดําเนินการเก่ียวกับการให'ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท'องถ่ิน 

2. การวางแผนงานด'านวิชาการ 
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู' 
6. การวัดผล การประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
7. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
8. การพัฒนาและส"งเสริมให'มีแหล"งเรียนรู' 
9. การนิเทศการศึกษา 
10. การแนะแนว 
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
12. การส"งเสริมชุมชนให'มีความเข'มแข็งทางวิชาการ 
13. การประสานความร"วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค�กรอ่ืน 
14. การส"งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก"บุคคล ครอบครัว องค�กร หน"วยงานสถาน

ประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
15. การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด'านวิชาการของสถานศึกษา 

                                                           

 97 ปรียาพร วงศ�อนุตรโรจน�, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพมหานคร: ศูนย�สื่อเสริม
กรุงเทพฯ, 2546), 3-4. 
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16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช'ในสถานศึกษา 
17. การพัฒนาและใช'สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาสู"เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและในโรงเรียน ท้ังด'านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป 
ซ่ึงท้ังผู'บริหารโรงเรียน คณะครู และผู'มีส"วนเก่ียวข'องทุกฝKาย ต'องมีความรู'ความเข'าใจ ให'ความสําคัญ
และมีส"วนร"วมในการวางแผน กําหนดแนวทางปฏิบัติ ในส"วนการบริหารวิชาการมีขอบข"ายและ
ภารกิจตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด ในคู"มือการปฏิบัติงานข'าราชการครู98  มี 12 ด'าน
ดังต"อไปนี้ 

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ได'แก"  การศึกษาวิเคราะห�เอกสารหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน วิเคราะห�สภาพแวดล'อมและประเมินสถานภาพสถานศึกษา เพ่ือร"วมกําหนดวิสัยทัศน� 
ภารกิจ เปdาหมาย คุณลักษณะท่ีพึงประสงค� โดยการมีส"วนร"วมของทุกฝKาย รวมท้ังคณะกรรมการ
สถานศึกษา การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวปฏิบัติเก่ียวกับการใช'หลักสูตร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การจัดสาระการเรียนรู' บูรณาการระหว"างสาระการเรียนรู' ประเมินผลการใช'
หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรให'มีคุณภาพยิ่งข้ึน 

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู'  ได'แก"   จัดทําแผนการจัดการเรียนรู'และจัด
กระบวนการเรียนรู'ให'ยืดหยุ"นตามความเหมาะสม โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให'สอดคล'องกับ
ความสนใจ ความถนัดของนักเรียน โดยจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล'อม แหล"งเรียนรู'ให'เอ้ือต"อการเรียนรู' 
นิเทศการเรียนการสอนในกลุ"มสาระการเรียนรู'ต"างๆ ส"งเสริมให'ใช'การวิจัยเป5นส"วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู' และส"งเสริมให'ครูได'รับการพัฒนา วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู'อย"างหลากหลาย
และต"อเนื่อง เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู'ตามความเหมาะสม 

3. การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ได'แก" การกําหนดระเบียบวัดและ
ประเมินผลโดยการมีส"วนร"วมของทุกฝKาย พิจารณายกร"างระเบียบประเมินผลการเรียนรู'ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล อบรมพัฒนาการจัดสร'าง
เครื่องมือวัดและประเมินผล เพ่ือให'ครูได'ความรู'ความเข'าใจเหมาะสมสอดคล'องกับเหตุการณ�ท่ี
เปลี่ยนแปลง ตลอดจนจัดทําและบริการเอกสาร หลักฐานทางการเรียนของนักเรียน เช"น  หลักฐาน
ผลการเรียน ประกาศนียบัตร รวมท้ังหนังสือรับรองผลการเรียนทุกประเภท และเก็บรักษาและ
รวบรวมสถิติข'อมูลผลการเรียนของนักเรียน รวมท้ังเผยแพร"และรายงานผู'เก่ียวข'องทราบ 

                                                           

 
98

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,คู�มือการปฏิบัติงานข,าราชการครู 
(กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2552), 6-7. 
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4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได'แก" การศึกษาและสร'างความตระหนัก
เก่ียวกับการศึกษาวิเคราะห� วิจัย และการนําผลวิจัยมาใช'ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู'ของโรงเรียน และวิจัย ประเมินผลเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู'ของ
สถานศึกษา 

5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ได'แก" การสํารวจ วิเคราะห�
สภาพป0ญหา การจัดหา การเลือก การใช' และการประเมินคุณภาพสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา เพ่ือใช'จัดการเรียนการสอนและการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในทุกกลุ"มสาระการ
เรียนรู' จัดหาสื่อและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยอย"างหลากหลาย เพ่ือใช'ในการเรียนการสอนและการพัฒนา
งานด'านวิชาการ ทําการประเมินผลการผลิต จัดหา พัฒนา และใช'สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาอย"างต"อเนื่อง 

6. การพัฒนาแหล"งเรียนรู' ได'แก" แหล"งการเรียนรู'ท่ีเก่ียวข'องกับการพัฒนาคุณภาพท้ังใน
และนอกสถานศึกษา ท้ังในและนอกเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีโรงเรียนสังกัด เผยแพร"แหล"งเรียนรู'แก"ครู 
บุคลากร ครอบครัว องค�กร หน"วยงาน สถานศึกษาอ่ืนๆ ท่ีจัดการศึกษา บริเวรใกล'เคียงส"งเสริม
สนับสนุนให'เพ่ือนครูได'ใช'แหล"งเรียนรู'เชิงอนุรักษ�ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา โรงเรียนในการ
จัดกระบวนการเรียนรู'ให'ครอบคลุมถึงภูมิป0ญญาท'องถ่ิน 

7. การพัฒนางานห'องสมุด จัดหาหนังสือ เอกสาร วิทยาการวัสดุอุปกรณ�สําหรับ
ให'บริการแก"นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และชุมชนอย"างพอเพียงและทันสมัย ส"งเสริม สนับสนุนให'
ครู นักเรียนและบุคคลในชุมชนรักการอ"านและการเรียนรู' เช"นสัปดาห�ห'องสมุด กิจกรรมรักการอ"าน
เป5นต'น 

8. การนิเทศการศึกษา ได'แก" การนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายใน
สถานศึกษา จัดทําเครื่องมือนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอน ดําเนินการนิเทศงานวิชาการ
และการเรียนการสอนตามท่ีได'รับมอบหมาย สร'างความตระหนักความรู'ความเข'าใจกับผู'เก่ียวข'อง 
กําหนดปฏิทินการนิเทศ ดําเนินการตามแผนนิเทศ ประเมินผลระบบและกระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษา ต้ังคณะกรรมการประเมินผลการนิเทศ จัดทําเครื่องมือประเมินผลการนิเทศ ประเมินผล
การนิเทศอย"างต"อเนื่อง 

9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แนวทางการดําเนินงานของ
สถานศึกษา ประกอบด'วย จัดทําระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามท่ีกฎกระทรวงกําหนด 
กําหนดแนวทางและวิธีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กํากับติดตามให'ความเห็น
และข'อเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจัดทําแผนการ
กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน และรายงานผลการดําเนินงานตามแผน ดําเนินการตามแผนพัฒนา
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คุณภาพ/แผนกลยุทธ� จัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปP (รายงานประจําปP)เสนอ
หน"วยงานต'นสังกัด หน"วยงานท่ีเก่ียวข'อง 

10. การส"งเสริมความรู'ด'านวิชาการแก"ชุมชน 
11. การประสานความร"วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนๆ 
12. การส"งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก"บุคคล ครอบครัว องค�กร หน"วยงานและ

สถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
 สรุปได'ว"าขอบข"ายงานวิชาการ คือ ภาระงานท่ีผู'บริหารและผู'ท่ีเก่ียวข'องทุกฝKายในการ

จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยขอบข"ายงานวิชาการต'องเป5นกระบวนการ มี
ข้ันตอน และมีแผนงานอย"างชัดเจน และจากขอบข"ายงานวิชาการท่ีกล"าวมาข'างต'นสรุปได'ว"า การ
จําแนกขอบข"ายงานวิชาการมีลักษณะคล'ายคลึงกัน โดยมีภารกิจย"อยในรายละเอียดท่ีแตกต"างกัน 
และเพ่ือให'สอดคล'องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห"งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก'ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ.2545 มาตรา24 กําหนดให'จัดการเรียนการสอนผสมผสานระหว"างความรู'ต"างๆอย"างได'สัดส"วน
สมดุลกันและสามารถใช'การวิจัยเป5นส"วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู' มาตรา26 กําหนดให'ประเมิน
ผู'เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู'เรียน  มาตรา27 กําหนดให'จัดทําสาระหลักสูตรตาม
วัตถุประสงค� และคุณลักษณะอันพึงประสงค� มาตรา 30 กําหนดให'พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู'วิจัยจึงสนใจศึกษาการบริหารงานวิชาการ 3 ด'าน ได'แก" การบริหารงาน
วิชาการด'านหลักสูตร การบริหารงานวิชาการด'านการจัดการเรียนการสอน การบริหารงานวิชาการ
ด'านการวัดและประเมินผล 

 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได'นําเสนอผลการวิจัย เรื่อง กรอบทิศทางการวิจัย
ทางการศึกษาในอนาคต และประเด็นท่ีส"งผลกระทบต"อภาพรวมการศึกษาของประเทศไทย เก่ียวกับ
ป0ญหาด'านหลักสูตร คือ การพัฒนาหลักสูตร เนื่องจากครูผู'ใช'หลักสูตรยังขาดความรู'ความเข'าใจอย"าง
ถ"องแท'ในสาระของหลักสูตร หลักสูตรไปไม"ถึงมือผู'ปฏิบัติในระดับสถานศึกษา การขาดแคลน
งบประมาณในการบริหารหลักสูตร99 

 สันติ  บุญภิรมย� ได'กล"าวถึง ป0ญหาการบริหารงานวิชาการยังมีจุดอ"อนและข'อบกพร"อง
ในด'านหลักสูตร ดังนี้ 

1. ขาดการพัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางให'สอดคล'องกับหลักสูตร
ท'องถ่ิน และหลักสูตรสถานศึกษา 

                                                           

 
99

 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานสรุปผลการสัมมนา เรื่อง กรอบทิศทาง
การวิจัยทางการศึกษา (กรุงเทพมหานคร: ฮาซัน พริ้นต้ิง, 2550), 2. 
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2. การส"งเสริมสนับสนุนจากผู'บริหารโรงเรียนและระดับสูงไม"เพียงพอและท่ีสําคัญ
ผู'บริหารให'ความสนใจกับงานอ่ืนๆของสถานศึกษามากกว"างานวิชาการ 

3. สถานศึกษาให'ความร"วมมือกับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและองค�กรสังคมอ่ืนๆในการมี
ส"วนร"วมในการพัฒนางานวิชาการน'อย100 

 ธีระ รุญเจริญได'กล"าวถึง สภาพและป0ญหาการจัดการศึกษา ตามรัฐธรรมนูญแห"ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และได'รับการแก'ไขเพ่ิมเติมบางมาตรา (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545 
เก่ียวกับป0ญหาการบริหารงานวิชาการด'านหลักสูตร ดังนี้  

1. ผู'บริหารและครูขาดความเข'าใจและขาดความสามารถในการจัดทําหลักสูตร ส"งผลให'
สถานศึกษาสับสน ไม"ม่ันใจ และเข'าใจไม"ตรงกัน 

2. การให'ความรู'ในการพัฒนาหลักสูตรของแต"ละหน"วยงานไม"ตรงกัน 
3. ปฏิรูปหลักสูตรได'ตามแนวทางท่ีกําหนดไว'แต"ไม"สามารถบริหารให'บรรลุเปdาหมายได' 
4. ส"วนกลางกําหนดมาตรฐานระหว"างช"วงชั้นค"อนข'างมากและซํ้าซ'อน ทําให'หน"วยการ

เรียนรู'และเนื้อหาสาระมากมาย101 
 
7. งานวิจัยท่ีเก่ียวข,อง 
           งานวิจัยในประเทศ 

1. รายงานการจัดทํายุทธศาสตร�การปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให'เกิดความรับผิดชอบ” 
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ดร.สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย� หัวหน'าคณะนักวิจัย ชี้ว"า 
ป0ญหาของระบบศึกษาไทยไม"ได'เกิดจากการขาดทรัพยากร แต"เป5นป0ญหาการใช'ทรัพยากรอย"างไม"มี
ประสิทธิภาพ ใช'ทรัพยากรมากแต"ผลสัมฤทธิ์ตํ่า ดังท่ีข'อมูลชี้ว"าในช"วง 10 ปPท่ีผ"านมา งบประมาณ
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ิมข้ึนกว"า 2 เท"า และไม"น'อยกว"าประเทศอ่ืนในภูมิภาคเอเชีย ขณะท่ีรายได'ต"อ
เดือนของครูท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีและสอนในโรงเรียนรัฐก็เพ่ิมสูงข้ึนจากประมาณ 1.5 หม่ืน
บาทในปP 2544 เป5นประมาณ 2.4-2.5 หม่ืนบาทในปP 2553 และครูมีรายได'ไม"น'อยกว"าอาชีพอ่ืนอีก
ต"อไป แต"ในทางตรงกันข'าม ผลคะแนนการทดสอบมาตรฐานของนักเรียนไทยท้ังในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติกลับมีแนวโน'มลดตํ่าลง 

                                                           

 100 สันติ  บุญภิรมย�, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพมหานคร: บุ}คพอยท�, 2552), 
19-20. 

 101 ธีระ รุญเจริญ, รายงานวิจัยเรื่องสภาพและป9ญหาการบริหารและจัดการศึกษาข้ัน 
พ้ืนฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร: วี.ที.ซี.คอมมิวนิเคชั่น, 2545), 10-15. 



87 
 

 

  งานศึกษาของ ที ดี อาร� ไอ ตอบโจทย�ระบบการศึกษาไทยว"า ใจกลางของป0ญหาคือ
การขาดความรับผิดชอบ (accountability) ของระบบการศึกษาตลอดทุกข้ันตอน นอกจากนั้น ระบบ
การศึกษาของไทยยังมีความเหลื่อมล้ําของคุณภาพการศึกษาในระดับสูง และระบบการเรียนการสอน
ไม"เหมาะกับบริบทของศตวรรษท่ี 21 ดังนั้น หัวใจสําคัญของการปฏิรูประบบการศึกษาจึงอยู"ท่ี (1) 
การสร'างระบบความรับผิดชอบ (accountability) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให'โรงเรียนมี
ความรับผิดชอบโดยตรงต"อผู'ปกครองและนักเรียนมากข้ึน โรงเรียนควรมีอิสระในการบริหารจัดการ 
และพ"อแม"สามารถเป5นผู'เลือกโรงเรียนให'ลูกตามข'อมูลคุณภาพของโรงเรียนท่ีได'รับการเปeดเผยต"อ
สาธารณะ (2) การปรับหลักสูตร สื่อการสอนและการพัฒนาครู เพ่ือให'นักเรียนเรียนรู'อย"างเหมาะสม
กับบริบทของศตวรรษท่ี 21  และ (3) การลดความเหลื่อมล้ําของคุณภาพการศึกษา โดยปรับการ
จัดสรรงบประมาณให'พ้ืนท่ีท่ีมีป0ญหาทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมมากข้ึน และสร'างระบบให'ความ
ช"วยเหลือโรงเรียน ครูและนักเรียนท่ีมีป0ญหา งานวิจัยชิ้นนี้ เสนอแนวทางการปฏิรูประบบการศึกษา 
5 ด'าน ได'แก" 

1.1 หลักสูตร สื่อการสอน และเทคโนโลยี       
   คณะนักวิจัยเสนอว"าให'ต้ังทักษะแห"งศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) เป5น
เปdาหมายหลัก และปรับเนื้อหา สมรรถนะ (ทักษะ) และคุณลักษณะท่ีพึงปรารถนาของนักเรียนให'
สอดคล'องกับเปdาหมายดังกล"าว โดยปฏิรูปหลักสูตรให'มีลักษณะกระชับ ช"างคิด และบูรณาการ อัน
ได'แก" เน'นแนวคิดหลักและคําถามสําคัญในสาระการเรียนรู' เรียนรู'ผ"านโครงงานและการทํางานเป5น
ทีม สนับสนุนการใช' ICT ในการหาความรู'ด'วยตนเอง พัฒนาผู'เรียนให'มีทักษะการคิดข้ันสูง และ
สามารถเชื่อมโยงองค�ความรู'ต"างๆ เข'าด'วยกันได' นอกจากนั้น หลักสูตรควรมีความยืดหยุ"นโดย ให'แต"
ละโรงเรียนสามารถพัฒนาหลักสูตรให'สอดคล'องกับบริบทของตนได' ท้ังนี้ ควรมีการลดจํานวนชั่วโมง
การเรียนในห'องเรียน และเพ่ิมการใช'วิธีการสอนท่ีหลากหลาย เหมาะกับการพัฒนาทักษะแห"ง
ศตวรรษท่ี 21 เช"น การเรียนรู'ผ"านโครงการและการแก'ป0ญหา รวมถึงมีการใช'เทคโนโลยีนําเสนอ
เนื้อหาอย"างทันสมัย มีปฏิสัมพันธ� มีส"วนร"วม และใช'สนับสนุนการเรียนรู'ในรูปการสร'างความรู'ด'วย
ตนเอง (constructivism) และการเรียนรู'ผ"านเครือข"าย (connectivism) 

1.2 การปฏิรูประบบการวัดและประเมินผลการเรียน 
   คณะนักวิจัยเสนอให'มีการปฏิรูปการทดสอบมาตรฐานในระดับประเทศ โดยปรับ
จากระบบ O-NET และอ่ืนๆ ในป0จจุบัน มาเป5นการทดสอบเพ่ือวัดความรู'ความเข'าใจและทักษะ 
(literacy-based test) ซ่ึงสามารถประยุกต�เนื้อหาเข'ากับโจทย�จริงในชีวิตประจําวันได' และนําผลการ
ทดสอบมาตรฐานระดับประเทศแบบใหม"ไปสร'างความรับผิดชอบในระบบการศึกษา เช"น การ
ประเมินผลงานของครู การประเมินสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและเข'าช"วยเหลือสถานศึกษาท่ีมี
ป0ญหา และการประเมินผลและให'รางวัลแก"ผู'บริหารสถานศึกษา นอกจากนั้น ให'มีการปฏิรูประบบ
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การจัดเก็บ เปeดเผย และรายงานผลการสอบต"อสาธารณะ เพ่ือเป5นฐานข'อมูลในการกําหนดนโยบาย
ของรัฐและการเลือกสถานศึกษาของผู'ปกครอง 
   นอกจากนั้น ในระดับโรงเรียน คณะนักวิจัยเสนอให'มีวิธีการวัดและประเมินผลท่ี
หลากหลายต้ังแต" แฟdมงาน โครงงาน การสอบวัดความรู' การแก'ไขป0ญหาชีวิตจริง ในทางท่ีช"วยพัฒนา
ทักษะแห"งศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียน โดยการประเมินผลการเรียนในระดับโรงเรียนควรเป5นการ
ประเมินผลเพ่ือเสริมสร'างการเรียนรู'และวิเคราะห�ผู'เรียน (formative test) ซ่ึงเป5นการประเมินผล
ระหว"างทางตลอดการเรียนรู' 

1.3 การปฏิรูประบบพัฒนาคุณภาพครู 
   ในส"วนของการฝ�กอบรมครู คณะนักวิจัยเสนอว"า รัฐต'องปรับบทบาทจากผู'จัดหา
มาเป5นผู'กํากับดูแลคุณภาพและการจัดการความรู' โดยให'โรงเรียนเป5นหน"วยพัฒนาหลัก ได'รับการ
จัดสรรงบประมาณและมีอํานาจในการตัดสินใจเลือกหลักสูตรและผู'อบรมเอง และให'ความสําคัญกับ
การนําความรู'ไปสู"การปฏิบัติจริง การพัฒนาครูใหม" และการสนับสนุนให'เกิดระบบชุมชนเรียนรู'ทาง
วิชาการร"วมกัน (Professional Learning Community) 
   ในส"วนของระบบผลตอบแทนครู คณะนักวิจัยเสนอให'การเลื่อนข้ันเงินเดือนและ
วิทยฐานะของครูส"วนหนึ่งข้ึนอยู"กับพัฒนาการของผลการทดสอบมาตรฐานแบบใหม"ของนักเรียน 
(โดยคํานึงถึงระดับต้ังต'นของคะแนน) เพ่ือให'ครูรับผิดชอบต"อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนมาก
ข้ึน นอกจากนั้น การประเมินครูควรใช'วิธีสังเกตการณ�ร"วมกับการพิจารณาเอกสาร กําหนดให'มีการ
ประเมินคงสภาพวิทยฐานะทุก 5 ปP และปรับลดงานธุรการของครูลง ให'เน'นหน'าท่ีในการสอนเป5น
สําคัญ 

1.4 การประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
   คณะนักวิจัยชี้ว"า ระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาควรใช'การประเมิน
คุณภาพภายในของโรงเรียนเป5นหน"วยหลักในการประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพ ส"วนระบบการประเมิน
คุณภาพสถานศึกษาภายนอกของส"วนกลางควรเป5นเพียงหน"วยเสริม โดยสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ควรปรับบทบาทมาเป5นหน"วยสนับสนุนด'านความรู'ให'แก"
โรงเรียน กําหนดกฎกติกาข้ันตํ่าเท"าท่ีจําเป5นเพ่ือกํากับคุณภาพของการประเมินคุณภาพภายในของ
โรงเรียน และมีบทบาทในการประเมินตามระดับป0ญหา (risk-based inspection) เพ่ือแยกโรงเรียนท่ี
มีป0ญหามาให'ความช"วยเหลือเพ่ือพัฒนาคุณภาพโดยคัดแยกจากคะแนนการทดสอบมาตรฐาน
ระดับประเทศแบบใหม"ของนักเรียน รวมถึงมีบทบาทในการประเมินเฉพาะเรื่อง (thematic 
inspection) โดยเลือกบางประเด็น เช"น การใช'เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน หรือสุ"มประเมิน
ในระดับพ้ืนท่ีหรือประเทศ 
 



89 
 

 

1.5 การปฏิรูประบบการเงินเพ่ือการศึกษา 
   งานวิจัยพบว"า ป0ญหาด'านการเงินในระบบการศึกษาในป0จจุบันคือ งบประมาณ
ส"วนใหญ"จ"ายไปยังฝ0�งอุปทาน (สถานศึกษา)มากกว"าด'านอุปสงค� (งบอุดหนุนรายหัว) ซ่ึงไม"เอ้ือต"อการ
สร'างความรับผิดชอบ และโรงเรียนรัฐได'รับการอุดหนุนมากกว"าโรงเรียนเอกชนเท"าตัว อีกท้ังเงิน
อุดหนุนดังกล"าวก็ไม"ช"วยลดความเหลื่อมล้ําระหว"างโรงเรียนในเขตร่ํารวยและยากจนเท"าท่ีควร คณะ
นักวิจัยจึงเสนอว"าการปฏิรูปควรมีวัตถุประสงค�เพ่ือสร'างความรับผิดชอบและลดความเหลื่อมล้ํา
ระหว"างพ้ืนท่ี โดยมีการกําหนดเปdาหมายคะแนนการทดสอบมาตรฐานข้ันตํ่าของนักเรียนท่ีต'องการ 
และจัดสรรเงินอุดหนุนจํานวนมากกว"าให'แก"โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีด'อยโอกาส เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา
ด'านทรัพยากร จากนั้น นําข'อมูลผลสอบมาตรฐานของนักเรียนท่ีเกิดข้ึนจริงเทียบกับคะแนนเปdาหมาย
ท่ีกําหนดไว'เพ่ือประเมินผลการทํางานและให'รางวัลแก"ผู'บริหาร นอกจากนี้ ในระยะยาวควร
ปรับเปลี่ยนงบประมาณด'านการศึกษาไปสู"ระบบการเงินด'านอุปสงค�มากข้ึนเพ่ือให'สอดคล'องกับการ
สร'างความรับผิดชอบทางการศึกษา102 
   อัญชุลี ตรงด"านกลาง ได'ทําการศึกษาเรื่อง การมีส"วนร"วมในการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานของบุคลากรองค�การบริหารส"วนตําบล อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค�เพ่ือ
ศึกษาการมีส"วนร"วมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของบุคลากรองค�การบริหารส"วนตําบล อําเภอโนน
สูง จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามภูมิหลังของผู'ปกครอง ใช'วิธีการศึกษาเชิงสํารวจจากกลุ"มตัวอย"าง
ท่ีเป5นบุคลากรขององค�การบริหารส"วนตําบล จํานวน 220 คน ผู'ศึกษาใช'แบบสอบถามเป5นเครื่องมือ

ในการเก็บรวบรวมข'อมูล และวิเคราะห�ข'อมูลโดยใช'สถิติ ร'อยละ ค"าเฉลี่ย ((  ) ส"วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) สถิติทดสอบค"าที (t - test) การวิเคราะห�ความแปรปรวนทางเดียว (One - way 
ANOVA) 
 ผลการศึกษา พบว"า 

1. การมีส"วนร"วมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของบุคลากรองค�การบริหาร ส"วนตําบล 
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวมมีส"วนร"วมในการจัดการศึกษา ข้ันพ้ืนฐานอยู"ในระดับ
ปานกลาง (ค"าเฉลี่ย 2.80 ส"วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92) เม่ือพิจารณาเป5นรายด'าน พบว"า อันดับหนึ่ง 
คือ มีส"วนร"วมในด'านการจัดกิจกรรมของโรงเรียน อยู"ในระดับ ปานกลาง (ค"าเฉลี่ย 2.96 ส"วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86) รองลงมา คือ ด'านการระดมทรัพยากร (ค"าเฉลี่ย 2.91 ส"วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.89) ด'านการวางแผน (ค"าเฉลี่ย 2.80 ส"วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91) ด'านการติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา (ค"าเฉลี่ย 2.70 ส"วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98) ตามลําดับ และด'านการ

                                                           

 102แผนปฏิรูปการศึกษาครบวงจร, เข'าถึงเม่ือ 17 เมษายน 2558, เข'าถึงได'จาก
http://tdri.or.th/priority-research/educationreform/ 
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ตัดสินใจในการบริหารและการจัดการศึกษา (ค"าเฉลี่ย 2.66 ส"วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96) เป5นอันดับ
สุดท'าย 

2. ผลการวิเคราะห�ข'อมูลเปรียบเทียบการมีส"วนร"วมในการจัดการศึกษา ข้ันพ้ืนฐานของ
บุคลากรองค�การบริหารส"วนตําบล อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามตําแหน"งภายใน
องค�การบริหารส"วนตําบล พบว"า การมีส"วนร"วมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของบุคลากรองค�การ 
บริหารส"วนตําบล อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ท่ีมีตําแหน"งต"างกัน มีส"วนร"วมในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในภาพรวมและรายด'านไม"แตกต"างกัน103 

 ชัญญา พงษ�ชัยและคณะได'วิจัยเรื่องป0ญหาและแนวทางแก'ไขการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต2 ผลการวิจัย
พบว"า ป0ญหาการบริหารการวัดและประเมินผล คือ เครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีใช'ในโรงเรียนยัง
ไม"ได'มาตรฐาน ขาดความเข'าใจระเบียบการวัดและประเมินผล รวมท้ัง การขาดงบประมาณท่ีเพียงพอ 
ส"งผลให'การสร'างเครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีไม"ได'มาตรฐาน104 

 ชัยณรงค� อดทน ได'ทําการศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือศึกษาสภาพป0จจุบันป0ญหาและความต'องการจัดการศึกษาทางเลือกในสถานศึกษา
โดยการสํารวจความคิดเห็นของผู'บริหารสถานศึกษา จํานวน  242 คน และการศึกษาดูงาน
กรณีศึกษาสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาทางเลือก จํานวน 3 แห"ง เพ่ือกําหนดองค�ประกอบ ของรูปแบบ 
และประเมินองค�ประกอบ โดยผู'เชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน และเพ่ือสร'างรูปแบบการจัดการศึกษา
ทางเลือก ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามองค�ประกอบท่ีได'ในข้ันตอนท่ี 1 และประเมินองค�ประกอบ
ของรูปแบบ โดยผู'เชี่ยวชาญ จํานวน 15 คน และ3) เพ่ือนําเสนอเสนอและประเมินความเหมาะสม
ความเป5นไปได' และความเป5นประโยชน�ของ รูปแบบ โดยการประชุมสัมมนาอิงผู'เชี่ยวชาญ จํานวน 
21 คน การวิเคราะห�ข'อมูลใช'สถิติร'อยละ ค"าเฉลี่ย ส"วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห�เนื้อหา 
ผลการวิจัยพบว"า 1. ผลศึกษาสภาพป0จจุบันป0ญหาและความต'องการจัดการศึกษาทางเลือกใน

                                                           

 103
 อัญชุลี ตรงด"านกลาง, “การมีส"วนร"วมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของบุคลากร

องค�การบริหารส"วนตําบล อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา” (วิทยานิพนธ�ปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2554), 
บทคัดย"อ. 
 104ชัญญา พงษ�ชัยและคณะ, “ป0ญหาและแนวทางแก'ไขการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต2” (วิทยานิพนธ�
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาหลักสูตร มหาวิทยาลัยเซนต�จอห�น, 
2553), บทคัดย"อ. 
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สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จากการสอบถามความคิดเห็นผู'บริหารสถานศึกษา พบว"า สภาพการปฏิบัติ 
โดยรวมอยู"ในระดับปานกลาง สภาพป0ญหามากท่ีสุด คือ ป0ญหาด'านความประพฤติ รองลงมา คือ 
ป0ญหาหาด'านการเรียน ส"วนความต'องการ โดยภาพรวมอยู"ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป5นรายด'าน 
พบว"า ด'านหลักการและจุดมุ"งหมาย มีค"าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด'านการบริหารและการจัดการ 
ส"วนด'านการจัดการเรียนรู'มีค"าเฉลี่ยน'อยท่ีสุด 2. รูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกในสถานศึกษา   
ข้ันพ้ืนฐาน พบว"า มี 5 องค�ประกอบหลัก 47 องค�ประกอบย"อย โดยองค�ประกอบหลักมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
คือ 1) ด'านหลักการและจุดมุ"งหมาย ให'ความสําคัญกับหลักความเสมอภาค กระจายและให'โอกาส
ทางการศึกษา หลักการบูรณาการ หลักการยืดหยุ"น และหลากหลาย และหลักการมีส"วนร"วมของ
ชุมชน โดยมีจุดมุ"งหมายเพ่ือให'ผู'เรียนมีความรู' ทักษะและคุณลักษณะ อันพึงประสงค�ตามหลักสูตร 
2) ด'านหลักสูตร เน'นให'มีความหลากหลาย บูรณาการและเชื่อมโยงกับสถานประกอบการ เพ่ือให'
สามารถนําไปใช'ในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต 3) ด'านการจัด การเรียนรู' เน'นการจัด การเรียนรู'
ให'สอดคล'องกับความสนใจ ความแตกต"างระหว"างบุคคล โดยการปฏิบัติจริง 4)ด'านการวัดและ
ประเมินผล เน'นการประเมินให'ครอบคลุมท้ังทักษะ ความรู' และการมีคุณธรรมจริยธรรม ตามสภาพจริง 
โดยเครื่องมือ ท่ีหลากหลายสอดคล'องเหมาะสม 5) ด'านการบริหารและการจัดการ เน'นการพัฒนาครู
และบุคลากรให'มีความรู' เข'าใจในการจัดการศึกษาทางเลือก จัดหาสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัยสร'างแหล"ง
เรียนรู'อย"างหลากหลาย และประสาน ความร"วมมือกับชุมชน 3. ผลการนําเสนอและประเมินความ
เหมาะสม ความเป5นไปได' และความเป5นประโยชน�ของ รูปแบบ พบว"า โดยภาพรวมทุกด'าน อยู"ใน
ระดับมากท่ีสุด105 

 อมลวรรณ  วีระธรรมโม และคณะ ได'ทําการวิจัยเรื่อง สภาพป0จจุบันละป0ญหาการ
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวคิดการบริหารโรงเรียนเป5นฐานในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงขลา เขต1 ผลการวิจัยพบว"า ป0ญหาการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษา ดังนี้ ด'านการเตรียมความพร'อม การจัดทําสาระหลักสูตรสถานศึกษา ยังพบป0ญหาอยู"ใน
ระดับมากและด'านการดําเนินการใช'หลักสูตร ด'านการกํากับ ติดตาม นิเทศและประเมินการใช'
หลักสูตรพบป0ญหาระดับกลาง ท่ีเป5นเช"นนี้เนื่องจากโรงเรียนแต"ละแห"งมีความจําเป5นเร"งด"วนท่ีต'อง
ดําเนินการสร'างหลักสูตรตามเวลาท่ีสํานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด ซ่ึงครูในสถานศึกษายัง
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 ชัยณรงค� อดทน, “รูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” 
(วิทยานิพนธ�ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริการศึกษา  คณะครุศาสตร�  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี, 2558), (บทคัดย"อ).  
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ไม"ได'รับการเตรียมความพร'อม ยังขาดความรู'ความเข'าใจเก่ียวกับแนวคิดหลักสูตร กระบวนการพัฒนา
หลักสูตรและท่ีสําคัญผู'ปฏิบัติไม"เคยมีประสบการณ�ในการสร'างหรือพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน106 
 พนายุทธ เชยบาล ได'ทําการศึกษาเรื่อง การนําเสนอแบบจําลองการบริหารจัดการ
โรงเรียนทางเลือกในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว"า  ได'แบบจําลองการบริหารจัดการสําหรับโรงเรียน
ทางเลือกในประเทศไทย 6 ด'าน คือ ลักษณะของโรงเรียนทางเลือก วิสัยทัศน�ของโรงเรียนทางเลือก 
พันธกิจท่ีสําคัญของโรงเรียนทางเลือก การบริหารงานสําหรับโรงเรียนทางเลือก สิ่งบ"งชี้ถึงความสําเร็จ
หรือยั่งยืนของการบริหารสําหรับโรงเรียนทางเลือก และอนาคตของโรงเรียนทางเลือก ลักษณะของ
โรงเรียนทางเลือกในประเทศไทย เป5นโรงเรียนในระบบที่ดําเนินงานโดยเอกชน ใช'หลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ มีอิสระสร'างสรรค�ในการจัดทําเนื้อหา วิธีการสอน และตําราเรียน  มีปรัชญา
การเรียนรู'และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีแตกต"างจากโรงเรียนในระบบท่ัวไปอย"างชัดเจนโดย
จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน'นผู'เรียนเป5นสําคัญ  ใช'แนวคิดเชิงนวัตกรรมการเรียนรู'แก"ผู'เรียน  
จัดการเรียนการสอนบนพ้ืนฐานของความเชื่อท่ีว"าธรรมชาติของมนุษย�มีความแตกต"างหลากหลาย  
พัฒนาความรู'ความสามารถของเด็กอย"างเต็มศักยภาพโดยมีจุดมุ"งหมายเพ่ือพัฒนาผู'เรียนให'เป5น
มนุษย�ท่ีสมบูรณ� วิสัยทัศน�ของโรงเรียนทางเลือกในประเทศไทย  มุ"งท่ีจะพัฒนาองค�กรหรือโรงเรียน
ไปสู"การเป5นองค�กรแห"งการเรียนรู'   เป5นผู'นําทางการศึกษา  เป5นผู'นําทางด'านนวัตกรรมการเรียนรู'   
มีระบบบริหารและจัดการท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพ มุ"งเน'นให'ผู'เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพของผู'เรียน ธํารงไว'ซ่ึงศิลปวัฒนธรรม และภูมิป0ญญาไทย นักเรียนมีจิตสํานึกต"อ
สาธารณประโยชน� เป5นมนุษย�ท่ีสมบูรณ� และมีคุณภาพตามเกณฑ�มาตรฐานการศึกษาพันธกิจท่ีสําคัญ
ของโรงเรียนทางเลือกในประเทศไทย ได'แก"  การจัดกระบวนการเรียนรู'โดยเน'นผู'เรียนเป5นสําคัญ  
บ"มเพาะนิสัยความเป5นมนุษย�ท่ีสมบูรณ�  ให'ผู'เรียนได'พัฒนาตนเองให'มีความพร'อมในดํารงชีวิตในสังคม 
พัฒนาศักยภาพผู'เรียนด'านต"างๆ เพื่อให'เป5นคนดี เก"ง และมีความสุข พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ให'มีประสิทธิภาพ   ส"งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให'มีความรู'ความสามารถ   และจัดบรรยากาศและ
แหล"งเรียนรู'ท่ีเอ้ือต"อการเรียนการสอน การบริหารงานสําหรับโรงเรียนทางเลือกในประเทศไทย   
ควรมีฐานะเป5นนิติบุคคลหรือโรงเรียนเอกชน เพ่ือความคล"องตัวในการบริหารจัดการ คณะกรรมการ
สถานศึกษาประกอบไปด'วย  ผู'รับใบอนุญาต  ผู'บริหารโรงเรียน  ผู'แทนผู'ปกครอง ผู'แทนชุมชน  
ผู'แทนศิษย�เก"าผู'แทนครู  ผู'ทรงคุณวุฒิและผู'แทนหน"วยงานท่ีกํากับดูแล สิ่งบ"งชี้ถึงความสําเร็จหรือ

                                                           

 106
 อมลวรรณ วีระธรรมโมและวิทวัฒน� ขัตติยะมาน, สภาพป9จจุบันและป9ญหาการ

บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวคิดการบริหารโรงเรียนเป6นฐานในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (สงขลา: สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงขลา เขต1 มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2551),163-
164. 
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ยั่งยืนของการบริหารสําหรับโรงเรียนทางเลือกในประเทศไทย ประกอบไปด'วยจํานวนนักเรียนท่ี
เพ่ิมข้ึน  การรับรองคุณภาพจากหน"วยงานภายนอก  คุณภาพของนักเรียน การยอมรับและแพร"ขยาย
ของนวัตกรรมการเรียนรู'ท่ีโรงเรียนเป5นผู'ริเริ่ม         
 โดยสรุป อนาคตของโรงเรียนทางเลือกในประเทศไทยควรมีจํานวนโรงเรียนทางเลือกให'
มากข้ึน การรวมกลุ"มกัน โรงเรียนทางเลือกท่ีองให'โอกาสแก"ทุกคน โรงเรียนทางเลือกสําหรับบุคคล
กลุ"มพิเศษ  โรงเรียนทางเลือกโดยท'องถ่ิน โรงเรียนทางเลือกสําหรับกลุ"มคนท่ีด'อยโอกาส มีโรงเรียน
ทางเลือกท่ีมีการจัดนวัตกรรมการเรียนรู'ท่ีเหมาะสม สอดคล'องกับสภาพและความต'องการ  รัฐควร
ส"งเสริมและเปeดโอกาสในการจัดต้ัง เข'ามากํากับ ดูแลและประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ
โรงเรียน  โรงเรียนควรมีอิสระในการนํานวัตกรรมการเรียนรู'ใหม"ๆ มาใช'และควรมีการขยายความคิด 
แนวคิดเก่ียวกับโรงเรียนทางเลือกให'กับสาธารณชนมากยิ่งข้ึน107 
 ณรินทร� ชํานาญดู  ได'ทําการศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาของนักเรียนกลุ"มเสี่ยงในโรงเรียนมัธยมศึกษาการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือทราบ  1) ป0จจัย
ของการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนกลุ"มเสี่ยงในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
2)แนวทางท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนกลุ"มเสี่ยง
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  ประชากรท่ีใช'ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด'วย   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาจํานวน 19 เขต  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาจํานวน 18 เขต  สํานักงานศูนย�
ส"งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด  จํานวน 19 จังหวัด สํานักงาน
ส"งเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 19 จังหวัด โรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 833 โรงเรียน  โรงเรียน
ประถมศึกษาท่ีเป5นโรงเรียนขยายโอกาส  จํานวน 2,609 โรงเรียน  โรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน
จํานวน 514 โรงเรียน  และศูนย�การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จํานวน 
333 อําเภอ  เครื่องมือท่ีใช'ในการวิจัย ได'แก" 1) แบบสัมภาษณ�ก่ึงโครงสร'าง  2) แบบสอบถามความ
คิดเห็น  3) แบบสอบเพ่ือตรวจสอบและยืนยันแนวทางท่ีเหมาะสม  สถิติท่ีใช'ในการวิเคราะห�ข'อมูล  
ได'แก" ค"าความถ่ี  ค"าร'อยละ ค"ามัชฌิมเลขคณิต  ส"วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห�ป0จจัยเชิง
สํารวจ (Exploratory  Factor Analysis) ด'วยการทดสอบค"าที(t-test) และค"าเอฟ(F-test one  
way  ANOVA) โดยใช'โปรแกรมคอมพิวเตอร� 
 
 

                                                           

 107 พนายุทธ เชยบาล, “การนําเสนอแบบจําลองการบริหารจัดการโรงเรียนทางเลือกใน
ประเทศไทย” (วิทยานิพนธ�ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550).  



94 
 

 

 ผลการวิจัยพบว"า 
1. ป0จจัยของการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนกลุ"มเสี่ยง

ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบด'วย 12 ด'าน คือ 1)การบริหารจัดการศึกษา 2)การวัดและ
ประเมินผล 3)สื่อและแหล"งเรียนรู' 4)คุณลักษณะของผู'บริหาร  5)การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
6)หน"วยงานท่ีรับผิดชอบ  7)สถานท่ีจัดการศึกษา 8)การมีส"วนร"วมของหน"วยงานต"างๆ 9)วิธีการ
จัดการศึกษา 10)ระยะเวลาในการจัดการศึกษา 11)ระบบดูแลช"วยเหลือนักเรียน 12)งบประมาณ                

2. พบแนวทางท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาของ
นักเรียนกลุ"มเสี่ยงในโรงเรียนมัธยมศึกษาจํานวน 788 แนวทาง  และผลการตรวจสอบแนวทางท่ี
เหมาะสมในการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนกลุ"มเสี่ยงในโรงเรียน
มัธยมศึกษา  โดยผู'เชี่ยวชาญ  พบว"ามีความเหมาะสมกับบริบท  เป5นไปได'ในการนําไปใช'  มีความถูก
ต'องเชิงทฤษฎี  และเป5นประโยชน�ต"อการนําไปพัฒนาสถานศึกษา108 
 จักรกฤษณ�  วงษ�วิทยานันท� ได'ศึกษาป0ญหาในการบริหารจัดการหลักสูตรระดับ
สถานศึกษาในโรงเรียนพร'อมใช'หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
กรณีศึกษาโรงเรียนท"าหลวงวิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต5 ผลการวิจัย
พบว"า ครูยังขาดความรู'ความเข'าใจในการจัดทําหลักสูตรโรงเรียน ความสามารถการบริหารจัดการ
หลักสูตรโรงเรียน ชุมชนขาดการมีส"วนร"วมในการจัดทําหลักสูตรท'องถ่ิน ขาดการนิเทศติดตามการใช'
หลักสูตรโรงเรียน โรงเรียนขาดการวางแผนประเมินการใช'หลักสูตรโรงเรียนตามสภาพจริงท้ังก"อนใช' 
ระหว"างใช'และหลังใช' การวิจัยเพ่ือติดตามและประเมินผลการใช'หลักสูตรโรงเรียน โรงเรียนยังไม"มี
การทําวิจัยหลักสูตรโรงเรียนอย"างจริงจัง 
 จากการศึกษาข'างต'นจะพบป0ญหาการบริหารหลักสูตร ได'แก" 1) บุคลากรขาดความรู'
ความเข'าใจในการจัดทําหลักสูตร 2)ขาดการพัฒนาหลักสูตรอย"างต"อเนื่อง 3)ขาดการมีส"วนร"วมในการ
จัดทําหลักสูตร 4)ขาดการประเมินการใช'หลักสูตร 5)ไม"สามารถบริหารหลักสูตรได'อย"างบรรลุ
เปdาหมาย 
 สรุปจะเห็นว"าการบริหารวิชาการด'านหลักสูตร ท่ีสามารถจัดการเรียนรู' เพ่ือให'บรรลุ
เปdาหมายของการจัดการเรียนรู'ได' ผู'มีบทบาทการบริหารงานวิชาการด'านหลักสูตรต'องเริ่มต'นด'วยการ
วิเคราะห�หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การเตรียมความพร'อมความรู'ความเข'าใจแก"
บุคลากรทุกฝKายท่ีเก่ียวข'อง ศึกษาความต'องการของชุมชนและท'องถ่ิน จัดสรรงบประมาณในการ
บริหารหลักสูตร ส"งเสริม สนับสนุนบุคลากรเข'ารับการอบรมพัฒนาความรู'เก่ียวกับหลักสูตร จัดเตรียม

                                                           

            108 ณรินทร� ชํานาญดู, “การบริหารจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน
กลุ"มเสี่ยงในโรงเรียนมัธยมศึกษา,” สุทธิปริทัศน# 86 (เมษายน-มิถุนายน 2557): 72-97. 
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เอกสารคู"มือการจัดทําหลักสูตรและแนวปฏิบัติการใช'หลักสูตร ให'สามารถบูรณาการเนื้อหาสาระท้ัง
ในกลุ"มสาระการเรียนรู'เดียวกันและระหว"างกลุ"มสาระการเรียนรู'ได' ส"งผลให'หลักสูตรท่ีใช'ในการ
จัดการเรียนการสอน ความถนัด ความต'องการของนักเรียน ชุมชนและท'องถ่ิน ตลอดจนการ
ดําเนินการติดตาม ประเมินหลักสูตรท้ังก"อนใช' ระหว"างใช'และหลังใช'หลักสูตร รวมถึงการส"งเสริมการ
วิจัยหลักสูตร เพ่ือนําผลการประเมินและการวิจัยมาใช'ปรังปรุง พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนต"อไป109 
 นริศรา จริยะพันธ� ได'ทําการศึกษาเรื่อง “การศึกษาการจัดการเรียนการสอนและ
ประสิทธิผลของโรงเรียนทางเลือก” การวิจัยครั้งนี้.มีวัตถุประสงค� คือ 1) เพ่ือศึกษาลักษณะการ
จัดการเรียนการสอน 2) เพ่ือศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา และ 3) เพ่ือศึกษาประสิทธิผล
ของโรงเรียนทางเลือก วิธีการวิจัย เป5นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช'การศึกษาวิจัยจากเอกสาร การ
สัมภาษณ�แบบเจาะลึก และ การสังเกตแบบไม"มีส"วนร"วม ซ่ึงมีกลุ"มตัวอย"าง คือ กลุ"มผู'บริหารโรงเรียน 
กลุ"มครูผู'สอน และกลุ"ม ผู'ปกครอง จาก 7 โรงเรียนตาม 7 แนวคิดในการจัดการศึกษา ได'แก" แนวคิด
การเรียนรู'เพ่ือสร'างสรรค� ด'วยป0ญญา แนวคิดวิถีพุทธ แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสต� แนวคิดไฮสโคป 
แนวคิดวอลดอร�ฟ แนวคิด เรกจิโอ เอมิเลีย และแนวคิดมอนเตสซอรี่ ผลการศึกษาพบว"า โรงเรียน
ทางเลือกทุกโรงเรียนมีลักษณะการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ"งเน'น ผู'เรียนเป5นสําคัญโดยคํานึงถึงความ
แตกต"างด'านศักยภาพของผู'เรียนแต"ละคน การเรียนรู'ผ"าน การลงมือทําและการจัดกิจกรรมส"งเสริม
ทักษะอย"างหลากหลาย แต"การจัดการเรียนการสอน ท่ีแตกต"างกัน คือ การจัดเนื้อหาสาระการเรียนรู' 
รูปแบบการจัดกิจกรรม และวิธีการประเมินผลผู'เรียน สําหรับการจัดทรัพยากรทางการศึกษานั้น
โรงเรียนทางเลือกส"วนใหญ"จัดให'มีการใช'สื่อ อุปกรณ� และการสร'างบรรยากาศให'เอ้ือต"อการเรียนรู' 
สําหรับแหล"งท่ีมาของรายได' การคัดเลือก ครูผู'สอน การจัดสภาพแวดล'อมของโรงเรียนและห'องเรียน 
และการใช'เทคโนโลยีสําหรับการเรียนรู' ของแต"ละโรงเรียนมีความแตกต"างกัน  การศึกษาประสิทธิผล
ของโรงเรียนทางเลือก พบว"า กลุ"มตัวอย"างผู'ปกครองของทุกโรงเรียน  มีความพึงพอใจต"อแนวคิด 
วิธีการเรียนการสอน คุณลักษณะของครูผู'สอนและผู'บริหาร และ ผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึนกับผู'เรียน แต"ยังคง
มีผู'ปกครองบางส"วนท่ีมีความกังวลใจต"อโรงเรียนทางเลือกเรื่อง การเข'าศึกษาต"อ และการปรับตัวของ
นักเรียน ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา จาก สมศ. (4) ของทุกโรงเรียนมีผลการ
ประเมินเฉลี่ยอยู"ในระดับดีถึงดีมาก นอกจากนี้โรงเรียนทางเลือกยังได'รับการยอมรับให'เป5นรูปแบบท่ี
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 จักรกฤษณ�  วงษ�วิทยานันท�, “การบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษาในโรงเรียน
พร'อมใช'หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กรณีศึกษาโรงเรียนท"าหลวง
วิทยาคม, สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5” (วิทยานิพนธ�ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2554), บทคัดย"อ.  
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จะนําไปใช' และได'มีการเผยแพร"นวัตกรรมของโรงเรียนโดยการเป5นวิทยากรและท่ีปรึกษาให'กับ
หน"วยงานท่ีสนใจนํานวัตกรรมไปปรับใช' แต"จากการศึกษายังคงพบว"า นักเรียนท่ีสามารถเข'าถึง
การศึกษาในโรงเรียนทางเลือกเป5นนักเรียนท่ีผู'ปกครองมีความสามารถในการจ"ายเท"านั้น 
ข'อเสนอแนะหลักของการศึกษา คือ รัฐบาลและหน"วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข'องควรทบทวน กฎระเบียบ
ท่ีเป5นอุปสรรคต"อการจัดการศึกษาของโรงเรียนทางเลือก และควรสนับสนุนให'นักเรียนท่ีครอบครัวมี
รายได'น'อยมีโอกาสเข'าถึงการศึกษาในโรงเรียนทางเลือก110 
 รัชนี ธงไชย ได'ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาทางเลือกในสังคมไทย ข'อเสนอยุทธศาสตร�เพ่ือ
การขับเคลื่อน ผลการวิจัยพบว"า การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีผ"านมา (พ.ศ.2551-2552) ยังไม"
อาจถึอได'ว"าบรรลุผลสําเร็จ เนื่องด'วยป0ญหาสําคัญอันเป5นเรื่องพ้ืนฐานยังคงดํารงอยู"  ดังเรื่องคุณภาพ
ผู'เรียน/สถานศึกษา ท่ีพบว"าสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานกว"าร'อยละ 65 จากสถานศึกษาสามหม่ืนกว"าแห"ง
ท่ัวประเทศ ยังมีคุณภาพตํ่า ส"วนใหญ"เป5นโรงเรียนขนาดเล็กในชนบท  ผู'เรียนยังขาดทักษะความรู'ท่ี
จําเป5น มีสัมฤทธิผลในวิชาหลักตํ่ากว"าร'อยละ 50 มีเด็กออกกลางคันมาก เด็กไม"นิยมเรียนอาชีวศึกษา 
การให'บริการการศึกษาแก"ผู'ด'อยโอกาส ผู'มีความต'องการพิเศษยังไม"ท่ัวถึง ยังไม"มีกลไกท่ีชัดเจน ขาด
องค�ความรู'/เครื่องมือในการจัดการในด'านการพัฒนาครู พบว"ายังขาดระบบการพัฒนาท่ีมีคุณภาพ
อย"างต"อเนื่อง ความคาดหวังท่ีจะได'ครูยุคใหม"ท่ีมีจรรยาบรรณ มีมาตรฐานเหมาะสมกับการเป5นวิชชา
ชีพชั้นสูง สามารถดึงดูดคนเก"งคนดีมีใจรักในวิชาชีพครูมาเป5นครู ยังไม"เป5นจริง  ในด'านการส"งเสริม
การมีส"วนร"วมและการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษา ยังไม"เป5นไปตามเปdาหมาย หน"วย
ปฏิบัติยังไม"มีอิสระและความคล"องตัวในการบริหารงานและจัดการศึกษาเท"าท่ีควร  ในด'านกฏหมาย
การศึกษา ส"วนท่ีประกาศใช'แล'วยังไม"สามารถบังคับใช'ได'อย"างมีประสิทธิภาพ ในขณะท่ีหลายเรื่องยัง
ขาดกฎหมายรองรับ หน"วยงานส"วนกลางบังคับใช'กฎหมายโดยเน'นการปฏิรูปโครงสร'างองค�กร
มากกว"าการปฏิรูปคุณภาพการเรียนการสอนในด'านการศึกษาท่ีมีความหลากหลายท้ังการศึกษาตลอด
ชีวิต การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยังไม"ได'รับการส"งเสริมอย"างจริงจัง ยังขาดการ
ปรับปรุงกฎระเบียบท่ีจะขจัดอุปสรรคและเอ้ืออํานวยให'เกิดการเรียนรู'ด'วยตนเอง การเรียนรู'ใน
รูปแบบการศึกษาท่ีมีความแตกต"างออกไปได'อย"างแท'จริง  เหล"านี้เป5นต'นกล"าวโดยสรุป การปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีผ"านมา นอกจากไม"เกิดผลต"อตัวเด็กผู'เรียน ล'มเหลวในเรื่องการปฏิรูปการ
เรียนรู' เนื่องจากไปมุ"งปฏิรูปโครงสร'างองค�กรมากกว"าท่ีจะมุ"งปฏิรูปการเรียนรู' ในขณะเดียวกันก็ไม"
เกิดผลต"อการพัฒนาครู ท้ังยังทําให'ครูดีครูเก"งหลุดออกไปจากระบบการศึกษามากยิ่งข้ึน ตลอดจนยัง
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 นริศรา จริยะพันธ�, “การศึกษาการจัดการเรียนการสอนและประสิทธิผลของ
โรงเรียนทางเลือก” (วิทยานิพนธ�รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 
คณะรัฐประศาสนศาสตร� สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�, 2555), บทคัดย"อ.  
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ยึดติดอยู"ในอํานาจในระบบวิธีการแบบเดิมจึงไม"สามารถทําให'สังคมโดยรวมเข'ามามีส"วนร"วมในการจัด
การศึกษาได' จากผลดังกล"าวทําให'เกิดข'อสังเกตสําคัญ กล"าวคือ การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี
สองต"อไป ลําพังเพียงการปฏิรูปจากในระบบหรือโดยกระทรวงศึกษาธิการ ย"อมไม"เพียงพอ จําเป5นท่ี
จะต'องอาศัยพลังในการปฏิรูปจากภายนอกจากทุกๆ ส"วนในสังคมด'วย  รวมท้ังลําพังเพียงรูปแบบ
วิธีการจัดการศึกษาตามหลักสูตรและมาตรฐานกลางเพ่ือมุ"งตอบสนองระบบการผลิตหรือตลาดการ
จ'างงาน ไม"สามารถตอบสนองหลักการและจุดมุ"งหมายของการปฏิรูปการศึกษา ไม"สามารถสร'างความ
เจริญงอกงามท้ังในตัวป0จเจกชนและสังคมโดยรวมได'บทเรียนจากนานาประเทศเห็นชัดเจนว"า หาก
ขาดเสียซ่ึงเสรีภาพทางการศึกษาก็ไม"อาจคาดหวังได'ถึงเรื่องคุณภาพ จําเป5นจะต'องมีการศึกษา
ทางเลือกท่ีมีความแตกต"างหลากหลาย มีนวัตกรรมของการศึกษาเรียนรู'ตอบสนองต"อผู'เรียนทุกกลุ"ม 
และสามารถระดมการมีส"วนร"วมจากทุกภาคส"วนในสังคมให'เข'ามาร"วมกันรับผิดชอบการศึกษาของ
ชาติได'อย"างแท'จริงการขับเคลื่อนการศึกษาทางเลือกหรือการศึกษาท่ีมีรูปแบบต"างไปจากการศึกษาใน
ระบบแบบเดิม เพ่ือร"วมส"วนในการปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปการเรียนรู'ของชาติ ในช"วงท่ีผ"านมาแม'มี
ความก'าวหน'ามาเป5นลําดับ แต"ก็ยังขาดความเข'มแข็ง ยังไม"เอ้ือประโยชน�เท"าท่ีควร อันอาจ
เนื่องมาจากความติดขัดจากป0ญหาท่ีสําคัญต"อไปนี้111 
 สมศักด์ิ  ดลประสิทธิ์ ได'สรุปผลการศึกษา” ข'อเสนอการปฏิรูปการศึกษาใหม" 2552 – 2555 ” 
(New Educational Reform Model : NERM) ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาว"า การท่ีจะ
ปฏิรูปการศึกษาใหม"ให'เกิดความสําเร็จยกระดับมาตรฐานการศึกษาได'อย"างแท'จริง การปฏิรูป
การศึกษาใหม"จึงควรเน'น 3 เรื่อง ได'แก" การปฏิรูปการเรียน การปฏิรูปการสอน และการปฏิรูปการ
บริหาร  

1. การเรียน (Learning) เป5นการกําหนดกระบวนการเรียนรู'ท่ีมุ"งพัฒนาผู'เรียน 4 ด'าน  
ได'แก" การเรียนเพ่ือให'มีผู'เรียนความรู'และสามารถจัดการกับความรู'ได'   การเรียนเพ่ือให'ผู'เรียนมี
ทักษะชีวิต มีชีวิตอยู"ได' ช"วยตัวเองและผู'อ่ืนได' โดยยึดม่ันในหลักคุณธรรมและหลีกเลี่ยงการสร'าง
ภาระให'สังคม  การเรียนเพ่ือให'ผู'เรียนนําความรู'ไปปฏิบัติหรือใช'ในชีวิตประจําวันได' สามารถ
แก'ป0ญหาในชีวิตโดยใช'สติป0ญญา (Wisdom) และแสวงหาความรู'จากแหล"งความรู' ได'อย"าง
หลากหลาย  และการเรียนเพ่ือให'สามารถดํารงชีวิตอยู"ร"วมกับผู'อ่ืนและสังคมได'อย"างสันติสุขและมี
ความสุข สร'างความสามัคคี และมีจิตสาธารณะ ท้ังนี้ ผู'จบการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ต'องมี
สมรรถนะท้ังด'านสติป0ญญา (Intelligent Quotient : IQ ) วุฒิภาวะทางอารมณ� (Emotional 

                                                           

 111 รัชนี ธงไชย, “การศึกษาทางเลือกในสังคมไทย ข'อเสนอยุทธศาสตร�เพ่ือการขับเคลื่อน” 
(โครงการศึกษาวิจัยการศึกษาทางเลือกเพื่อการสร'างเสริมสุขภาวะ สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร'างเสริมสุขภาพ (สสส.), กุมภาพันธ� 2553), 2. 
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Quotient : EQ) และความสํานึกด'านคุณธรรมจริยธรรม (Moral Quotient : MQ)เพ่ือนําไปสู"การ
สร'างทรัพยากรทางป0ญญาท่ีจะพัฒนาประเทศ  

2. การสอน (Teaching) เป5นกระบวนการจัดบรรยากาศให'ผู'เรียนสามารถเรียนรู'ได'เต็ม
ตามศักยภาพ ตามความถนัดและความสนใจ โดยท่ีครูต'องเปลี่ยนบทบาทจากการสอนหนังสือเป5น
บทบาทของการเป5นผู'อํานวยความสะดวก (Facilitator) ให'ผู'เรียนได'แสวงหาความรู'จากแหล"งเรียนรู'
ต"างๆ ได' บทบาทเป5นผู'สร'างแรงกระตุ'นจูงใจ (Motivation) ให'ผู'เรียนมีแรงบันดาลใจ (Inspiration) 
มุ"งมันสู"เปdาหมายชีวิต และบทบาทของการให'คําแนะนําปรึกษา (Coaching) ช"วยเหลือนักเรียน 
รวมท้ังสร'างโอกาสและความเสมอภาคในการเข'าถึงแหล"งเรียนรู'ต"างๆ โดยใช'นวัตกรรม (Innovation) 
ท่ีหลากหลาย การเปลี่ยนบทบาทของครูจึงเป5นการปฏิรูปการสอนท่ีจะนําไปสู"การเรียนรู'ได'อย"าง
แท'จริง จึงต'องกําหนดแนวทางให'ชัดว"าทําอย"างไรครูประจําการท่ีมีจํานวนมากจึงจะเปลี่ยนบทบาท
และวิธีการสอนได' 

3. การบริหาร (Management) เป5นการจัดการให'การเรียนและการสอนมีคุณภาพและ
บรรลุผลอย"างมีประสิทธิภาพ โดยเน'นการจัดการท่ีทันสมัย นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาใช'ท้ังด'านการเรียน (Learning Management System) และด'านการสอน โดยการนําระบบการ
บริหารท่ีทันสมัย(E - Administration)มาประยุกต�ใช'ให'เหมาะสม  ท้ังนี้ต'องมุ"งพัฒนาผู'บริหารให'มี
สมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพท่ีเป5นผู'บริหารมืออาชีพ รวมท้ังการสร'างผู'นําเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
(Transformational Leadership) ให'เกิดข้ึนกับผู'บริหารการศึกษาทุกคนทุกระดับเพ่ือให'การพัฒนา
คุณภาพการศึกษามีความต"อเนื่อง และการบริหารท่ีมีคุณภาพ112 

 ปรียาภัสสร�  เส็งเส ได'ศึกษาป0ญหาและการนําเสนอแนวทางการบริหารงานวิชาการ 
โรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอไพศาลี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค� เขต 3 มา
วิเคราะห�ป0ญหาท่ีพบ การบริหารการจัดการเรียนการสอน คือ กระบวนการเรียนการสอน โดย
ภาพรวมมีป0ญหาระดับปานกลาง ข'อท่ีมีป0ญหาอันดับท่ี 1 คือ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู'ท่ีเน'น
ผู'เรียนเป5นสําคัญของครู ป0ญหาอันดับท่ี 2 คือ แผนการจัดการเรียนรู'มีความสอดคล'องกับหลักสูตร

                                                           

 112สมศักด์ิ ดลประสิทธิ์, ข,อเสนอการปฏิรูปการศึกษาใหม� 2552 – 2555 (New 
Educational Reform Model NERM) (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2552), 23-26. 
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สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และป0ญหาอันดับท่ี 3 คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล'องกับ
สภาพของชุมชนและท'องถ่ิน113 

 อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา  ได'ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการการสอนแบบบูรณาการ
คุณค"าของความเป5นมนุษย�  โดยอิงแนวคิดการเรียนรู'จากการหยั่งรู'ด'วยตนเอง   ผลการวิจัยสรุปได'
ดังนี้  การศึกษาและค'นคว'าเอกสารพบว"า ต"างประเทศได'ให'การยอมรับแนวคิดการเรียนรู'แบบ
บูรณาการคุณค"าความเป5นมนุษย�  มิใช"เพียงแต"ในประเทศไทยเท"านั้น ในหลายประเทศท่ัวโลกพบว"า   
มีหลักฐานการเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมของผู'เรียน ครู และผู'ปกครอง  ซ่ึงเกิดข้ึนจากการ
มีคุณค"าความเป5นมนุษย� 5 ประการ ได'แก" ความจริง ความประพฤติชอบ ความสงบสุข ความรัก และ
อหิงสาการวิจัยแบบ ex post facto ในโรงเรียนสัตยาไส พบว"า สาเหตุท่ีทําให'นักเรียนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมมาจาก การสวดมนต�ภาวนา นั่งสมาธิทุกวัน ได'รับแรงบันดาลใจจาก
ครู เพ่ือนๆ ในโรงเรียนและบรรยากาศของโรงเรียน  จากการศึกษาทฤษฎีการเรียนรู'ต"างๆ พบว"า มี
แนวคิดท่ีใกล'เคียงกับแนวคิดการเรียนรู'แบบบูรณาการคุณค"าความเป5นมนุษย�และการวิจัยข'างต'น 
ผู'วิจัยจึงได'พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการคุณค"าความเป5นมนุษย�ข้ึนมา ซ่ึงรูปแบบ
ดังกล"าวประกอบด'วย ทฤษฏีและแนวคิดของรูปแบบ วัตถุประสงค� และกระบวนการเรียนการสอนท่ี
สําคัญคือ 1. การสวดมนต�นั่งสมาธิแบบใช'แสงสว"าง 2. การสอนโดยสร'างแรงบันดาลใจให'กับผู'เรียน 
3. การสร'างบรรยากาศท่ีดีโดยครูต'องเป5นตัวอย"างท่ีดี 4. การดึงคุณค"าความเป5นมนุษย�ออกมาจาก
ภายในตัวผู'เรียน (Educare) 5. การบูรณาการคุณค"าความเป5นมนุษย�ในรายวิชาและกิจกรรมต"างๆ       
6. การจัดการเรียนรู'แบบร"วมมือ (Collaborative Learning) นอกจากนั้นรูปแบบยังให'รายละเอียด
เก่ียวกับบทบาทท่ีจําเป5นสําหรับผู'บริหาร ผู'ปกครอง ชุมชนและรัฐ ในการพัฒนาเด็กด'วย 
 ผู'วิจัยได'นําเสนอรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการคุณค"าความเป5นมนุษย� ต"อครุ
และอาจารย�ในต"างประเทศ เช"น ประเทศคาซัคสถาน จีน อินโดนีเซียและหมู"เกาะฟeจิ ซ่ึงเป5นท่ียอมรับ
ของครูและอาจารย� พร'อมกันนั้นได'มีการทดลองสอนรูปแบบนี้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและ
นิสิตในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ซ่ึงพบว"าสามารถช"วยให'ผู'เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด
และพฤติกรรมไปในทางท่ีพึงประสงค�114                                                                                      

                                                           

 113
 ปรียาภัสสร�  เส็งเส “แนวทางการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนขนาดเล็ก, ในอําเภอ

ไพศาลี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค� เขต 3.”(วิทยานิพนธ�ปริญญานิพนธ�
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค�, 2554). 
 

114
 อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการคุณค"า

ของความเป5นมนุษย�โดยอิงแนวคิดการเรียนรู'จากการหยั่งรู'ด'วยตนเอง” (วิทยานิพนธ�ปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 2546), 154 – 162. 
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            นงลักษณ� เรืองทอง ได'ศึกษาเรื่องการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล พบว"าองค�ประกอบ
ท่ีสําคัญม่ีทําให'การบริหารโรงเรียนมีประสิทธิผลคือการมีวิสัยทัศน�และวัตถุประสงค�ร"วมกันและเป5น
องค�กรแห"งการเรียนรู'ของโรงเรียนประกอบด'วย การพัฒนาบุคลการทุกฝKายในโรงเรียนให'มีการเรียนรู'
และรับผิดชอบร"วมกันเพ่ือสร'างทีมงานในการพัฒนาการกําหนดวิสัยทัศน�และวัตถุประสงค�  เปdาหมาย
ของโรงเรียนท่ีเกิดจากการมีส"วนร"วมของบุคลากรทุกคนท่ีช"วยกันคิดและร"วมกันกําหนดแล'วจะเกิด
เป5นแนวทางในการปฏิบัติ ซ่ึงจะมีคุณค"าทางด'านพันธะสัญญาทางใจของบุคลากรทุกคนท่ีจะเกิดความ
มุ"งม่ันและสร'างพลังในการปฏิบัติงาน  เพ่ือท่ีจะก'าวไปให'ถึงหลักชัยท่ีทุกคนได'ช"วยกันกําหนดไว'อีกท้ัง
ทําให'เกิดประสิทธิผลในกระบวนการบริหารงานอีกด'วย115   
            เพชริน สงค�ประเสริฐ ได'ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยยึด
หลักการทํางานเป5นทีมในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว"าการดําเนินกิจกรรมตามข้ันตอนการทํางาน
เป5นทีม ทําให'บุคลากรและผู'เก่ียวข'องมีความรู'ความเข'าใจเก่ียวกับหลักการทํางานเป5นทีมสามารถ
ปฎิบัติได'อย"างเป5นรูปธรรม ส"งผลให'บุคลากรและผู'เก่ียวข'องได'เข'าใจประเด็นและลําดับความสําคัญ
ของป0ญหาทางวิชาการได'ตรงกัน  สาเหตุของป0ญหาอย"างแท'จริงและสามารถกําหนดแนวทางการ
ดําเนินกิจกรรมท่ีสอดคล'องกับเปdาหมายบทบาทวิธีการทํางาน ทําให'บุคลากรฝ�กฝนการทํางานร"วมกัน
ทําให'มีประสบการณ�ในการแก'ป0ญหาอย"างเป5นรูปธรรมและได'สารสนเทศเก่ียวกับผลการดําเนินการ
ตามข้ันตอน การทํางานเป5นทีมซ่ึงสามารถนําไปวางแผนในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาได'116 
           อิสรพล ปe�นขจรและคณะได'ศึกษาเรื่องการศึกษาแนวทางการมีส"วนร"วมในการบริหาร
สถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว"า การมีส"วนร"วมในการบริหารสถานศึกษา 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือควรจัดอบรม ให'ความรู'ความเข'าใจแก"คณะกรรมการ
สถานศึกษา สร'างความ ตระหนักถึงความสําคัญในบทบาทหน'าท่ีของคณะกรรมการ สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน จัดระบบเผยแพร"ประชาสัมพันธ� ข'อมูลสารสนเทศ แต"งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาร"วมเป5น 
คณะกรรมนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุง จัดกิจกรรมสร'างความสัมพันธ�อันดี

                                                           

                 
115นงลักษณ� เรืองทอง, การบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล (วิทยานิพนธ�ปริญญาปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), บทคัดย"อ. 
          116 เพชริน สงค�ประเสริฐ, “บทความวิจัย,” วารสารศึกษาศาสตร# มหาวิทยาลัยนเรศวร 
10, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2551): 48. 
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ร"วมกันระหว"างสถานศึกษา กับคณะกรรมการสถานศึกษา จัดเวลาประชุมในช"วงเวลาท่ี เหมาะสม จัด
ศึกษาดูงานในสถานศึกษาท่ีประสบความสําเร็จในการบริหารแบบมีส"วนร"วม117 
          จิรพร เตียวิรัตน� ได'ศึกษาเรื่อง การศึกษาป0ญหาและแนวทางการแก'ป0ญหาการ
บริหารงานวิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ในสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3 
กรุงเทพมหานคร พบว"า มีประเด็นป0ญหา ได'แก" ด'านการวางแผนงานวิชาการ (2) ด'านการจัดการ
เรียนการสอน (3) ด'านการบริหารงานวิชาการ (4) ด'านการพัฒนาและส"งเสริมทางด'านวิชาการ (5) 
ด'านการวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียนและ (6) ด'านการประเมินผลการจัด
งานวิชาการ ตามลําดับป0ญหาด'านการวางแผนงานวิชาการ เช"น การเก็บรวบรวมข'อมูลระเบียบและ
แนวปฏิบัติเก่ียวกับงานวิชาการอย"างเป5นระบบและสะดวกในการนําไปใช' การประเมินผลเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนางานวิชาการและบุคลากรผู'รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข'อมูล ระเบียบและแนว
ปฏิบัติทางราชการเก่ียวกับงานวิชาการ มีป0ญหา บุคลากรผู'รับผิดชอบในการใช'นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการดําเนินงานวิชาการ การจัดกลุ"มการเรียนให'นักเรียนเลือกเรียนตามความต'องการ 
ความถนัดและความสนใจเพ่ือการศึกษาต"อหรือการประกอบอาชีพ และ การจัดกลุ"มการเรียนตาม
โครงสร'างของหลักสูตร ด'านการจัดการเรียนการสอน มีป0ญหา บุคลากรท่ีจะให'ความรู'แก"ครูในการ
ผลิตสื่อและอุปกรณ�ใช'ประกอบการเรียนการสอน มีป0ญหาอยู"ในระดับมาก ครูขาดความรู'ความเข'าใจ
เก่ียวกับการจัดทําแผนการสอนและวิธีการเขียนแผนการสอนท่ีถูกต'อง และ งบประมาณสําหรับจัดทํา 
จัดหา สื่อการเรียนการสอน ด'านการประเมินผล การดําเนินการตามแผนหรือโครงการพัฒนาครูด'าน
วิชาการ การส"งเสริมให'ครู-อาจารย�มีความรู'ในการวิเคราะห�วิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 118 

พรพิมล คํามะยอมและคณะ ได'ศึกษาเรื่อง สภาพป0ญหาและแนวทางการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาสังกัดประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3 พบว"า ด'านการพัฒนากระบวนการเรียนรู' การจัด
กิจกรรมให'สอดคล'องกับความสนใจและความถนัดของผู'เรียนโดยคํานึงถึงความแตกต"างระหว"าง
บุคคล กระบวนการคิด การจัดการ และการประยุกต�ความรู'ใช'ในชีวิตประจําวันได' ส"งเสริมพัฒนาครู
ให'จัดทําแผนการจัดการเรียนรู'ให'สอดคล'องกับความสนใจ ความถนัดของผู'เรียน มุ"งเน'นให'ครูจัดทํา
วิจัย ส"งเสริมให'ครูใช'เทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย จัดปฐมนิเทศเพ่ือช"วยเหลือครูใหม" ๆ ปรับเปลี่ยน 
                                                           

           117 อิสรพล ปe�นขจรและ ดร.ธีระ ภูดี, “แนวทางการมีส"วนร"วมในการบริหารสถานศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,”  วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม 3, 3 (กันยายน - ธันวาคม 
2556): 112. 
 118 จิรพร เตียวิรัตน�, การศึกษาป9ญหาและแนวทางการแก,ป9ญหาการบริหารงาน
วิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ในสหวิทยาเขตกรุงธนบุรี 3  (วิทยานิพนธ�
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏบ'าน
สมเด็จเจ'าพระยา, 2546), 77-79. 
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วิธีการสอน การอบรม การศึกษาดูงานตามแหล"งต"างๆ นิเทศการเรียนการสอนแก"ครูโดยเน'นการ
นิเทศแบบกัลยาณมิตรดําเนินการนิเทศโดยหัวหน'ากลุ"ม หัวหน'าแผนก หัวหน'าฝKาย และควรจัดอบรม
ให'ความรู'ให'กับบุคลากรโรงเรียนด'านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโครงสร'างหลักสูตรของ
สถานศึกษาให'เป5นป0จจุบันและพัฒนาให'ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด'านเศรษฐกิจ สังคมความรู'ความ
เข'าใจในหลักสูตรสถานศึกษา การดําเนินการจัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษานําหลักสูตรสู"การจัด
การศึกษาและนําหลักสูตรไปใช'นิเทศกํากับติดตามและประเมินผลการใช'หลักสูตรสถานศึกษา
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร119 
  งานวิจัยต�างประเทศ 
 แบ ซุง  ได'ศึกษาเรื่องการออกกลางคันโรงเรียนมัธยมปลายและการกลับมา: โดยมี
วัตถุประสงค�ของการวิจัยเพ่ือสํารวจป0ญหาการออกกลางคันของโรงเรียนมัธยมในสหรัฐอเมริกา และ
วัตถุประสงค�หลักของการวิจัย คือเพ่ือทําความเข'าใจ : 1) สิ่งท่ีทําให' นักเรียนออกกลางคัน 2) สิ่งท่ี
สนับสนุนการเปลี่ยนความคิดของนักเรียนและกลับมาเรียน  3) สิ่ง ท่ีนักเรียนได'รับในโรงเรียนมัธยม 
การศึกษาครั้งนี้ใช' "วิธีการเข'าร"วมเป5นพันธมิตร-essentialist" แหล"งข'อมูลหลักคือการสัมภาษณ�เชิง
ลึก (ประมาณ 40-90 นาทีสําหรับการสัมภาษณ�แต"ละครั้ง)  โรงเรียนมัธยมท่ีกําลังเข'าร"วมโรงเรียน
ทางเลือกสําหรับประกาศนียบัตรมัธยมปลาย และทุกเพศทุกวัยท่ีมีช"วง 17-25 ปP .ผลการวิจัยพบว"า 
ส"วนใหญ"ของผู'ให'ข'อมูลไม"ได'เชื่อมโยงความสําคัญกับการศึกษาของโรงเรียนมัธยมปลาย ในอนาคต
ของชีวิตเม่ือพวกเขากําลังเรียน โรงเรียนมัธยมปลาย เพราะพวกเขารู'สึกหลักสูตรของโรงเรียนไม"ได'
เก่ียวข'องกับความสนใจหรือ ความต'องการ นอกจากนี้ผู'ให'ข'อมูลส"วนใหญ" รู'สึกว"าพวกเขาไม"ได'รับการ
ดูแลโดยครูในช"วงการออกกลางคัน พวกเขามีประสบการณ�คือ ความง"ายท่ีจะลดชั้นเรียน และสนุก 
ต่ืนเต'นท่ีอยู"นอกโรงเรียน และไม"มีตัวเลือกอ่ืนๆ นอกเหนือจากการออกกลางคันจากโรงเรียน และเม่ือ
พวกเขารู'ว"า พวกเขาไม"สามารถสําเร็จการศึกษาในเวลา ผลการศึกษายังแสดงให'เห็นว"า  แท'จริงแล'ว
ความก'าวหน'าของนักเรียนสามารถทําให'จํานวนการออกกลางคันลดลง และความสัมพันธ�กับความ
พยายามของการให'บริการสอดคล'องกับความพยายามของระบบโรงเรียนให'หลักสูตรท่ีเก่ียวข'องกับ
ระบบการดูแลและการสร'างแผนแทรกแซงท่ีมีประสิทธิภาพและระยะยาว120 
 

                                                           

  
119

 พรพิมล คํามะยอม,  “สภาพป0ญหาและแนวทางการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
สังกัดประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3,” วารสารคณะศึกษาศาสตร# มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับ
พิเศษ 2557): 1300. 

 120Bae, Sung, “High school dropping-out and returning: Cause studies and 
policy recommendations” (Doctor of Education Dissertation, University of Illinois, 2008), 
259. 
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  เดวิด เอฟ ฟอร�ด  ได'ทําการศึกษาเก่ียวกับภาวะผู'นําการเปลี่ยนแปลงและองค�การแห"ง 
การเรียนรู'โดยได'ศึกษาในแง"การปฏิบัติกิจกรรมของผู'บริหารในการกระตุ'นให'เกิดการเรียนรู'เป5น 
รายบุคคลและรายกลุ"ม โดยได'จัดให'กลุ"มตัวอย"างมีการแลกเปลี่ยนความรู'และแง"คิดต"าง ๆ กระตุ'น ให'
เกิดความต'องการท่ีจะเรียนรู' ให'มีการผสมผสานความรู'และการสร'างรูปแบบข้ึน เพ่ือให'เกิด การ
แลกเปลี่ยนความรู'ข'อมูลเทคนิคการบริหารงานภายในองค�กร ท่ีมีความสลับซับซ'อนโดยมีการมุ"ง 
ปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงองค�กรไปในทิศทางเดียวกันได'อย"างมีประสิทธิภาพและมีการถ"ายทอด 
องค�ความรู'อย"างเป5นระบบ121

 

 เมนนาทาร"า เอ็ม เอส นาดา ได'ทําการศึกษาเรื่อง Non-formal Esd Program In 
Cairo พบว"า การศึกษาในระบบ การศึกษาในระบบสอดคล'องกับรูปแบบการศึกษาท่ีมีระบบและจัด
โครงสร'างตามกฎเกณฑ�และบรรทัดฐานท่ีกําหนดโดยการนําเสนอหลักสูตรท่ีเข'มงวดเก่ียวกับ
วัตถุประสงค�เนื้อหาและวิธีการเป5นลักษณะกระบวนการศึกษาท่ีต"อเนื่องสอดคล'องกับสภาพป0ญหา
และความต'องการของกลุ"มเปdาหมายตลอดจนประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมถึงคุณภาพมนุษย�ด'วย 
เห็นได'ชัดว"าการศึกษาในระบบมีคุณลักษณะท่ีกําหนดไว'อย"างชัดเจนเม่ือใดก็ตามท่ีหนึ่งหรือมากกว"า
เหล"านี้ขาดเราอาจระบุได'ว"าเป5นกระบวนการศึกษานอกระบบดังนั้นหากระบบการศึกษาท่ีได'รับไม"
นําเสนอเกือบตลอดเวลา การติดต"อสื่อสารไม"ต"อเนื่องเราท่ีมีกลุ"มเปdาหมายเป5นผู'ท่ีพลาดโอกาสจาก
การศึกษาในระบบอาจพูดได'ว"ามีคุณลักษณะของการศึกษานอกระบบในทํานองเดียวกันลักษณะ
การศึกษานอกระบบจะพบได'เม่ือกระบวนการไม"สนเรื่องการเข'ารับการศึกษาของนักเรียนการลดการ
ติดต"อระหว"างครูกับนักเรียนและกิจกรรมส"วนใหญ"เกิดข้ึนนอกสถาบันเช"นการอ"านหนังสือท่ีบ'านและ
เอกสารงานกระบวนการเรียนรู'ท่ีมีรูปแบบหลักสูตรวิธีการจัดและระยะการเรียนมีความยืดหยุ"นและ
หลากหลายกว"าสนองตามสภาพความต'องการและศักยภาพในการเรียนรู'ของกลุ"มเปdาหมายแต"ก็ยังคง
มีการวัดประเมินผลแต"ก็ข้ึนอยู"การศึกษานอกระบบประกอบด'วยการศึกษาท่ีมีความหลากหลาย
รูปแบบซ่ึงแต"ละอย"างมีบทบาทในระบบการศึกษา เราสามารถระบุได' 3 อย"างของการศึกษานอก
ระบบว"า “การเรียนรู'การติดต"อสื่อสาร การศึกษาทางไกล และการศึกษาแบบระบบเปeด” เหล"านี้คือ
คุณลักษณะของการศึกษานอกระบบ122 

 Shukri Nur ได'ศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนทัศน�ผู'นําด'านวิธีการบริหารโรงเรียนกับผู'อพยพ
ชาวโซมาเลีย กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมสองโรงเรียนในเขตชุมชน งานวิจัยเป5นการสํารวจ สภาวะการ
เป5นผู'นําในการบริหารงานกลุ"มนักเรียนมัธยมชาวโซมาเลีย ในรัฐมิดเวสต� รวบรวมข'อมูลโดยการ
สัมภาษณ� การวิเคราะห�ข'อมูลเอกสารพบว"าการมีส"วนร"วมในการเป5นผู'นําการเปลี่ยนแปลงโดยสร'าง
                                                           

           121 Ford, David F., “Toward a Learning Organization: Guidelines for Bureaucracies” 
(ME.D. Dissertation Abstract, Memorial University of Newfoundland (Canada), 1997). 

 
122

 Mennatallah M.S.Nada, Non-formal Esd Program In Cairo (The Center 
for Sustainnable Development at the American University in Cairo, 2015). 
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สภาพ แวดล'อมแห"งการเรียนรู'อย"างเป5นธรรมและสากลจึงมีความจําเป5นท่ีผู'บริหารจะจัดต้ังโครงการ
คุณภาพเพ่ือส"งเสริมการปรับตัวของนักเรียนชาวโซมาเลียโดยเฉพาะอย"างยิ่งโครงการท่ีเป5นการให'
คําปรึกษาและการให'สนับสนุนทางวิชาการท่ีทางโรงเรียนควรบรรจุรวมในโครงการของโรงเรียน123 
 
8. สรุป  
 จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับข'องกับการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษา
ในระบบ นอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก'ป0ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังอดีตและใน
อนาคต การสร'างโอกาสทางเลือกให'กับผู'เรียน จึงมีความจําเป5นและมีความสําคัญยิ่ง  การจัดการ
ศึกษาหลายรูปแบบเพ่ือเป5นแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาได'รับการยืนยันจากแนวคิด ทฤษฎีและ
ผลการวิจัยถึงรูปแบบท่ีหลากหลายในการจัดการศึกษา ท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  ซ่ึงแต"
สถานศึกษาได'เลือกใช'แนวทางการจัดการศึกษาท่ีเหมาะกับบริบทของแต"ละสถานศึกษาเป5นสําคัญ 
หากนําไปวิจัยและพัฒนาเพ่ิมเติมก็จะช"วยให'การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ นอก
ระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก'ป0ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป5นท่ียอมรับและเกิด
ประโยชน�กับบริหารจัดการศึกษาต"อไป 

                                                           

           123 Shukri Nur, “leadership Paradigms Informing the ways school 
Administratorswork with Somali immigrant students: Case Studies of Two the High 
School in an Uban school” (District, University of Illinois at Urbana Champaign, 2012). 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือ
แก'ป0ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีวัตถุประสงค�เพ่ือทราบสภาพ ป0ญหา และเพ่ือทราบ
องค�ประกอบ การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก'ป0ญหา
ทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือให'การวิจัยดําเนินการเป5นไปตามระเบียบวิธีวิจัยและสอดคล'อง
กับวัตถุประสงค�ของการวิจัยท่ีกําหนดไว'  ผู'วิจัยจึงได'กําหนดข้ันตอนการดําเนินการวิจัยไว' 3 ข้ันตอน 
ดังนี้ 
 
ข้ันตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย 
 การจัดเตรียมโครงการวิจัยเป5นระบบตามระเบียบวิธีการดําเนินการวิจัย  โดยศึกษาจาก
เอกสารท่ีเก่ียวข'อง  ตํารา เอกสารวิชาการ บทความ รายงานการวิจัย และข'อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข'อง
กับสภาพป0ญหาการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก'ป0ญหา
ทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นําผลท่ีได'จากการศึกษามาจัดทําโครงร"างการวิจัย นํา เสนอ
อาจารย�ท่ีปรึกษา สอบและแก'ไขโครงร"างการวิจัยตามข'อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบโครงร"างการ
วิจัย แล'วจึงขออนุมัติหัวข'อการทําวิจัยต"อบัณฑิตวิทยาลัย 
 
ข้ันตอนท่ี 2 การดําเนินการวิจัย 
 การดําเนินการวิจัยแบ"งออกเป5น 3 ข้ันตอนดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 2.1 ศึกษาค'นคว'าเก่ียวกับสภาพป0ญหาการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก'ป0ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแล'วนํามากําหนด
กรอบแนวคิดของการวิจัยโดยศึกษา วิเคราะห� สังเคราะห�และสรุปวรรณกรรม โดยใช'วิธีวิเคราะห�เอกสาร 
(Documentary Analysis) แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข'องกับ สภาพ  ป0ญหาการบูรณาการการ
บริหารจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก'ป0ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
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2.1.1 การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือ

แก'ป0ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสรุปวรรณกรรม โดยใช'วิธีวิเคราะห�เอกสาร 

(Documentary Analysis) ผลท่ีได' คือ ผลสรุปประเด็นสภาพ ป0ญหา เก่ียวกับการบูรณาการการบริหารจัด

การศึกษาในระบบ นอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก'ป0ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2.1.2 การเก็บข'อมูลป0ญหาในการการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ นอก

ระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก'ป0ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยการสัมภาษณ�แบบไม"มี

โครงสร'างจากสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาสามระบบ โรงเรียนหนองชุมแสง อําเภอท"ายาง จังหวัง

เพชรบุรี โรงเรียนนิวิฐราษฎร�อุปถัมป� อําเภอท"ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  โรงเรียนท'ายหาด อ.เมือง 

จังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือทราบสภาพ ป0ญหา ต"างๆในการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาใน

ระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก'ป0ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2.1.3 นําผลมา สรุปประเด็น จาก ข'อ2.1.1 และ2.1.2 มาสรุปประเด็น  สภาพ ป0ญหา

การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก'ป0ญหาทางวิชาการใน

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือนํามาสร'างเป5นกระทงคําถาม 

          ข้ันตอนท่ี 2.2 กําหนดองค�ประกอบ การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ นอก

ระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก'ป0ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

รายละเอียดดังนี้  

2.2.1 นําตัวแปรการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและอัธยาศัย

เพ่ือแก'ป0ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จากข้ันตอนท่ี 1 มาสร'างเป5นข'อคําถามใน

แบบสอบถามชนิดประมาณค"า (Rating Scale) เป5นเครื่องมือการวิจัยในลักษณะแบบสอบถาม 

(opinionnaire)  ชนิดจัดลําดับคุณภาพ 5 ระดับ (Likert’s Rating Scale) นําเสนออาจารย�ท่ีปรึกษา

เพ่ือขอคําชี้แนะ โดยกําหนดค"าน้ําหนักระดับความสําคัญของตัวแปรการบูรณาการการบริหารจัด

การศึกษาในระบบ นอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก'ป0ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2.2.2 ตรวจคุณภาพเครื่องมือการวิจัย (แบบสอบถาม) โดยการตรวจ ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 

(Content Validity) ด'วยผู'เชียวชาญ 5 ท"าน เพ่ือนํามาหาค"าดัชนีความสอดคล'อง (Index of Item-

Objective Congruence : IOC) โดยพิจารณาค"า IOC มากกว"า 0.5 ข้ึนไป ปรับปรุงแก'ไขสํานวน

ภาษาตามข'อเสนอแนะ 

2.2.3 ทดลองใช' (Try out) เครื่องมือการวิจัย (แบบสอบถาม) กับสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี

ไม"ใช"กลุ"มตัวอย"างเดียวกับการวิจัย แต"มีคุณสมบัติเหมือนกับกลุ"มตัวอย"างทุกประการจํานวน รวม10

โรงเรียน ผู'ให'ข'อมูลผู'บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และรอง
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ผู'บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ังสิ้นโรงเรียนละ 3 คนรวมผู'ให'ข'อมูลท้ังสิ้น 30 คน วิเคราะห�ค"า

ความเชื่อม่ัน  (Reliability)   ด'วยการคํานวณค"าสัมประสิทธิ์  แอลฟา (α- coefficient)   ตามวิธีการของ 

ครอนบาค (Cronbach)1 ผลปรากฏว"าค"าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเท"ากับ 0.98 ได'แบบสอบถาม ฉบับ

สมบูรณ� 
            ข้ันตอนท่ี 2.3 นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ�เก็บรวบรวมข'อมูลกับกลุ"มตัวอย"างจํานวน 99 
โรงเรียน ผู'ให'ข'อมูลคือผู'บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และรอง
ผู'บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ังสิ้นโรงเรียนละ 3 คนรวมผู'ให'ข'อมูลท้ังสิ้น 297 คนเพ่ือการ
วิเคราะห�องค�ประกอบด'วยเทคนิคการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงสํารวจ (Confirmatory Factor 
Analysis : CFA) ของการการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือ
แก'ป0ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยมีข้ันตอนการดําเนินการวิจัยข'างต'น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1Lee J. Cronbach, Essentialsof Psychological Tests, 3rd ed. (New York: Row 
Publishers, 1974), 161. 
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แผนภาพท่ี 2 แสดงข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
 

ขั้นท่ี 1 ศึกษาสภาพ ป0ญหา
การบูรณาการการบริหาร

จัดการศึกษาในระบบ 
นอกระบบและอัธยาศัย

เพื่อแก'ป0ญหาทาง
วิชาการในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 
  

ขั้นการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย ผลลัพธ# 

ศึกษา แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข'องกับ
การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาใน

ระบบ นอกระบบและอัธยาศัยเพือ่
แก'ป0ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
เก็บข'อมูลภาคสนาม 
เก็บข'อมูลภาคสนาม 

ขั้นที่ 2 กําหนดองค�ประกอบ
การบูรณาการการบริหาร
จัดการศึกษาในระบบ นอก

ระบบและอธัยาศัยเพื่อ
แก'ป0ญหาทางวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  

สร'างแบบแสดงความคิดเห็น
(opinionnaire) แล'วตรวจสอบคุณภาพ
แบบสอบถาม  Content Validity 
โดยใช'วิธ ีIOC  Reliability โดย 

ใช'ค"า α-coefficient 
เก็บข'อมูลกลุ"มตัวอย"าง แล'ววิเคราะห�

ข'อมูล– วิเคราะห�องค�ประกอบด'วยเทคนิค

การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน: (CFA) 

ประเด็น การบูรณาการ           
การบริหารจัดการศึกษาใน

ระบบ นอกระบบและอัธยาศัย
เพื่อแก'ป0ญหาทางวิชาการใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

องค�ประกอบและตัวช้ีวัดของการบูรณาการ

การบริหารจัดการศึกษาในระบบ  

นอกระบบและอัธยาศัยเพื่อแก'ป0ญหา 

ทางวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

กระทงคําถามเพ่ือสร'างเครื่องมือ (แบบสอบถามการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ นอก

ระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก'ป0ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สภาพป0ญหาและองค�ประกอบการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ      
นอกระบบและอัธยาศัยเพื่อแก'ป0ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

สภาพป0ญหาและองค�ประกอบการ 

บูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ 

นอกระบบและอัธยาศัยเพื่อแก'ป0ญหาทาง

วิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ข้ันตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจัย 
              ผู'วิจัยจัดทําร"างรายงานผลการวิจัยเพ่ือนําเสนอต"อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ�ตรวจสอบ
ความถูกต'องปรับปรุงแก'ไขข'อบกพร"องตามที่คณะกรรมการผู'ควบคุมวิทยานิพนธ�เสนอแนะ  
พิมพ�และส"งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ�ต"อบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือขอจบ
การศึกษา 
 ระเบียบวิธีวิจัย  
 เพ่ือให'การวิจัยมีประสิทธิผลสูงสุดและสอดคล'องตามวัตถุประสงค�ของการวิจัย ผู'วิจัยได'
กําหนดระเบียบวิธีวิจัย ซ่ึงประกอบด'วย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุ"มตัวอย"าง ตัวแปรท่ีศึกษา 
เครื่องมือท่ีใช'ในการวิจัย การสร'างและพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข'อมูล การวิเคราะห�ข'อมูล 
และสถิติท่ีใช'ในการวิจัย ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 แผนแบบงานวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป5นการศึกษากลุ"มตัวแปรเดียวศึกษาสภาวการณ�โดยไม"มีการทดลอง                    
(The One-Shot, Non-Experimental Case Study Design) 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 3  แสดงแผนผังของแผนแบบการวิจัย 
 
 R   หมายถึง  กลุ"มตัวอย"างท่ีได'จากการสุ"มอย"างง"ายจํานวน   297  คน 
 X   หมายถึง  ตัวแปรท่ีศึกษาได'แก" ตัวแปรข'อมูลท่ัวไปของผู'ตอบแบบสอบถามตัวแปร 
การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก'ป0ญหาทางวิชาการใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 O   หมายถึง ข'อมูลท่ีได'สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ประชากร 
 ประชากร คือ โรงเรียนขยายโอกาส สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจํานวนประชากรท้ังสิ้น 
7061 โรงเรียน 
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 กลุ�มตัวอย�าง 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู'วิจัยใช'หน"วยสถานศึกษาในการวิเคราะห� (Unit of analysis)โดย
แบ"งประชากรที่เป5นสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยใช'เทคนิคการเลือกกลุ"มตัวอย"าง ด'วยการสุ"ม
ตัวอย"างแบบแบ"งประเภท (Stratified Random Sampling)  จากประชากรในแต"ละเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา สังกัดคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู'วิจัยได'คํานวณหาขนาดกลุ"ม
ตัวอย"างจากตารางสําเร็จรูปของทาโร" ยามาเน" ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 90%  ได'กลุ"มตัวอย"างท้ังหมด 
จํานวน 99 โรงเรียนแล'วจึงใช'วิธีการสุ"มแบบเทียบสัดส"วนกลุ"มตัวอย"างกับประชากรในแต"ละเขตผู'ให'
ข'อมูลคือ ผู'บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รองฝKายวิชาการหรือครูท่ีรับผิดชอบฝKายวิชาการและ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ังสิ้นโรงเรียนละ 3 คนรวมผู'ตอบแบบสอบถามท้ังหมด  
297 คน รายละเอียด ดังตารางท่ี  22 
 

ตารางท่ี 2 จํานวนประชากรและกลุ"มตัวอย"างของการวิจัย 

ภาค 

ผู'ให'ข'อมูล 

ปร
ะช

าก
ร 

 

กล
ุ"มต

ัวอ
ย"า

ง 

 

ผอ
.รร

 

รอ
งฯ

 ผ
อ. 

คณ
ะก

รร
มก

าร
ฯ 

รว
ม 

เหนือ 835 12 12 12 12 36 
กลาง 1555 20 20 20 20 60 
ใต' 612 9 9 9 9 27 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3280 45 45 45 45 135 
ตะวันออก 411 8 8 8 8 24 
ตะวันตก 368 5 5 5 5 15 

รวม 7061 99 99 99 99 297 
 

ท่ีมา:  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี 
เขต 3, ฝKายสารสนเทศ, จํานวนประชากรและกลุ�มตัวอย�างของการวิจัย (กาญจนบุรี: สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 3, ม.ป.ป.) 

 

                                                           

 
2
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

กาญจนบุรี เขต 3, ฝKายสารสนเทศ, จํานวนประชากรและกลุ�มตัวอย�างของการวิจัย (กาญจนบุรี: 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 3, ม.ป.ป.). 
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 ตัวแปรท่ีศึกษา  

 ประกอบด'วย 2 ตัวแปร 

 ตัวแปรพ้ืนฐาน คือ  ตัวแปรท่ีเก่ียวกับสถานภาพส"วนตัวของผู'ให'ข'อมูลได'แก" เพศ อายุ วุฒิ

การศึกษา อายุราชการ ตําแหน"ง และประสบการณ�ในการทํางาน 

 ตัวแปรท่ีศึกษา คือ  ตัวแปรท่ีเก่ียวข'องกับองค�ประกอบ การบูรณาการการบริหารจัด

การศึกษาในระบบ นอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก'ป0ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 เครื่องมือท่ีใช,ในการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู'วิจัยได'ใช'เครื่องมือ 2 ฉบับดังนี้ 

1. แบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ"มตัวอย"าง (Opinionnaire) ซ่ึงเครื่องมือแต"ละฉบับ

ได'ใช'เก็บรวบรวมข'อมูลในการวิจัยดังนี้ 

2. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ องค�ประกอบการบูรณาการการบริหารจัด

การศึกษาในระบบ นอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก'ป0ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สําหรับใช'สอบถามความคิดเห็นกลุ"มตัวอย"าง เพ่ือท่ีจะนําข'อมูลมาใช'ในการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิง

ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis ): CFA 

 การสร,างและพัฒนาเครื่องมือ 

  ในการสร'างและพัฒนาเครื่องมือเพ่ือนําไปศึกษาวิจัยในแต"ละข้ันตอนมีรายละเอียด

ดังต"อไปนี้    

1. แบบสัมภาษณ�แบบไม"มีโครงสร'าง(Unstructured Interview) เพ่ือเก็บรวมรวมข'อมูล

ในการกําหนดตัวแปรท่ีเก่ียวข'องในการวิจัย ได'ศึกษา วิเคราะห� สังเคราะห� ประมวลองค�ความรู'และ

สรุปตัวแปรท่ีศึกษา ด'วยเทคนิคการวิเคราะห�เอกสาร (documentary analysis)และข'อมูลท่ีได'จาก

การลงภาคสนาม โดยการสังเกต การสัมภาษณ� การสอบถาม ของโรงเรียนและผู'ท่ีเก่ียวข'อง  ผู'วิจัยได'

ลงพ้ืนท่ีภาคสนามในสถานศึกษาท่ีเป5นกรณีศึกษาโรงเรียน นิวิฐราษฎร�อุปถัมภ� อําเภอท"ามะกา   

จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนท'ายหาด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม และโรงเรียนหนองชุมแสง 

อําเภอท"ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือศึกษาเอกสาร สังเกต สัมภาษณ�ผู'ท่ีเก่ียวข'องเพ่ือศึกษาสภาพป0ญหา 

การบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย  
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2. แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire)  

2.1 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาใน

ระบบ นอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก'ป0ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสร'างโดยการ

วิเคราะห�เอกสารและแนวคิดจากการสัมภาษณ� โดยการวิเคราะห�เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อ

นํามากําหนดตัวแปร แล'วนํามาสร'างเป5นข'อกระทงคําถามของแบบสอบถามความคิดเห็น แบ"ง

ออกเป5น 3 ตอน ดังนี้ 

   ตอนท่ี 1 เป5นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผู'ตอบแบบสอบถาม

เก่ียวกับ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อายุราชการตําแหน"ง และประสบการณ�ในการทํางานเป5นแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check-List)  

   ตอนท่ี 2 เป5นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับองค�ประกอบของการบูรณาการ

การบริหารจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก'ป0ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ท่ีผู'วิจัยสร'างข้ึนโดยจาํแนกข'อ ซ่ึงเป5นแบบสอบถามแบบมาตราส"วนประมาณค"าจัดอันดับ 5 

ระดับของลิเคอร�ท (Likert) 3โดยผู'วิจัยกําหนดค"าคะแนนของช"วงน้ําหนักเป5น 5 ระดับซ่ึงมีความหมาย

ดังนี้ 

   ค"าน้ําหนักระดับความสําคัญของตัวแปรการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาใน

ระบบ นอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก'ป0ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

   ค"าคะแนน 

   1 หมายถึง เห็นด'วยกับตัวแปรการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ

นอกระบบและ  อัธยาศัยเพ่ือแก'ป0ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน น'อยท่ีสุด ให'มี 1 คะแนน 

   2 หมายถึง เห็นด'วยกับตัวแปรการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ

นอกระบบและ อัธยาศัยเพ่ือแก'ป0ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน น'อย ให'มี 2 คะแนน 

   3 หมายถึง เห็นด'วยกับตัวแปรการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ

นอกระบบและ    อัธยาศัยเพ่ือแก'ป0ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปานกลาง   ให'มี 3 

คะแนน 

   4 หมายถึง เห็นด'วยกับตัวแปรการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ

นอกระบบและ อัธยาศัยเพ่ือแก'ป0ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาก  ให'มี 4 คะแนน 

                                                           

 3Likert, Rensis, The Method of Constructing and Attitude Scale, 
Fishbeic, Matin, Ed. (New York: Wiley & Son, 1967),107-108. 
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   5 หมายถึง เห็นด'วยกับตัวแปรการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ

นอกระบบและ อัธยาศัยเพ่ือแก'ป0ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มากท่ีสุด ให'มี 5 คะแนน 

            นําเสนอแบบสอบถามขอคําแนะนําจากอาจารย�ท่ีปรึกษาและนํามาปรับปรุงแก'ไข

แล'วจึงตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดังนี้ 

2.2 การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม ด'วยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 

(Content Validity) ด'วยเทคนิค IOC (Index of Objective Congruence) ตรวจสอบความ

เท่ียงตรงเชิงเนื้อหาจากผู'เชี่ยวชาญ 5 ท"านโดยพิจารณาจากค"า IOC ท่ีมากกว"า 0.5 ข้ึนไปคัดเลือกไว'

ใช' และปรับปรุงแก'ไขภาษาตามคําแนะนํา 

2.3 การหาความเชื่อม่ันของเครื่องมือโดยการทดลองใช' (Try Out) เครื่องมือวิจัย ผู'วิจัยนํา

แบบสอบถามไปทดลองกับสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีไม"ใช"กลุ"มตัวอย"างแต"มีคุณลักษณะเหมือนกลุ"มตัวอย"าง

ทุกประการ จํานวน 10 โรงเรียน ผู'ให'ข'อมูลคือ ผู'บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รองฝKายวิชาการหรือ 

ครูท่ีรับผิดชอบฝKายวิชาการและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ังสิ้นโรงเรียนละ 3 คน

แบบสอบถามจํานวนท้ังสิ้น 30 ฉบับ  หาค"าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยรวบรวม

แบบสอบถามท่ีได'รับกลับคืนท้ังหมด นํามาหาความเชื่อม่ันโดยใช'ค"าสัมประสิทธิ์แอลฟา (∝ - 

Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ปรากฏว"าค"าความเชื่อม่ันเท"ากับ0.987  

ปรับปรุงเป5นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ� นําไปใช'สอบถามกลุ"มตัวอย"าง 

 การเก็บรวบรวมข,อมูล 

 ในการเก็บรวบรวมข'อมูลครั้งนี้ผู'วิจัยได'ดําเนินการเก็บข'อมูลโดย 

1. การเก็บข'อมูลจากโรงเรียนท่ีดําเนินการ การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาใน

ระบบ นอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก'ป0ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยใช'แบบ

สัมภาษณ�ไม"มีโครงสร'าง เพ่ือทราบ สภาพป0ญหาและแนวดําเนินการ โดยการสัมภาษณ�  นัดวัน เวลา 

สถานท่ีในการสัมภาษณ� โดยใช'แบบสัมภาษณ�ไม"มีโครงสร'าง ด'วยตนเอง  

2. การเก็บข'อมูลจากกลุ"มตัวอย"างโดยใช'แบบสอบถามความคิดเห็นดังนี้ 

2.1 ผู'วิจัยขอหนังสือแนะนําตัวจากภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เพ่ือขอความร"วมมือจากการเก็บข'อมูลจากสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป5นกลุ"มตัวอย"าง 
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2.2 ผู'วิจัยจัดส"งหนังสือแนะนําตัวจากภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย

ศิลปากรเพ่ือขอความอนุเคราะห�ตอบแบบสอบถามของผู'วิจัย เอกสารประกอบด'วย คําชี้แจงในการ

ตอบแบบสอบถาม ซองปeดแสตมป�จ"าหน'าซองถึงผู'วิจัย แล'วส"งถึงสถานศึกษาท่ีเป5นกลุ"มตัวอย"างและ

ขอรับแบบสอบถามกลับทางไปรษณีย� 

 การวิเคราะห#ข,อมูลและสถิติท่ีใช,ในการวิจัย 

 ในการวิเคราะห�ข'อมูลและสถิติท่ีใช'ในการวิจัยครั้งนี้  ดําเนินการดังนี้ 

1. การวิเคราะห�ข'อมูลจากแบบสัมภาษณ�แบบไม"มีโครงสร'าง มาใช'การวิเคราะห�เนื้อหา 

(Content Analysis) 

2. การวิเคราะห�ข'อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น ผู'ให'ข'อมูลคือกลุ"มตัวอย"างมีวิธีการ

ดังนี้ 

2.1 ตรวจนับแบบสอบถาม พร'อมท้ังตรวจสอบความถูกต'อง สมบูรณ�ของแบบสอบถามท่ี

ได'รับคืน ซ่ึงจํานวนแบบสอบถามส"งไปเก็บข'อมูล จํานวน 297 ชุด 

2.2 นําข'อมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 1 ซ่ึงเป5นข'อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู'ตอบ

แบบสอบถามมาทําการหาค"า ความถ่ี ค"าร'อยละและนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

2.3 นําข'อมูลจากแบบสอบถามซ่ึงเป5นความคิดเห็นเก่ียวกับองค�ประกอบจัดการศึกษา 

การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก'ป0ญหาทางวิชาการใน

สถานศึกษาข้ันพ้ืน ในรูปมาตราประมาณค"า (Rating Scale) มาตรวจนับคะแนนแต"ละข'อหา

ค"าเฉลี่ยหรือค"ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetics Means) และส"วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป5นราย

ข'อ และในภาพรวม และวิเคราะห�ค"าระดับความคิดเห็นของผู'ตอบแบบสอบถาม โดยนําค"ามัชฌิมเลขคณิต

เปรียบเทียบกับเกณฑ�ตามแนวคิดของเบสท� (Best) 4ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

   ค"ามัชฌิมเลขคณิต 1.00 – 1.49 หมายถึง เห็นด'วยกับตัวแปรการบูรณาการการ

บริหารจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก'ป0ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน อยู"ในระดับน'อยท่ีสุด 

                                                           

 
4Best, John w, Research in Education, 4th .ed. (Englewood Cliffs, New Jersey: 

Prentice-Hall, 1981), 204-208. 
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   ค"ามัชฌิมเลขคณิต 1.50 – 2.49 หมายถึง เห็นด'วยกับตัวแปรการบูรณาการการ

บริหารจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก'ป0ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน อยู"ในระดับน'อย 

   ค"ามัชฌิมเลขคณิต 2.50 – 3.49 หมายถึง  เห็นด'วยกับตัวแปร การบูรณาการ

การบริหารจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก'ป0ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน อยู"ในระดับปานกลาง 

   ค"ามัชฌิมเลขคณิต 3.50 – 4.49 หมายถึง เห็นด'วยกับตัวแปร การบูรณาการการ

บริหารจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก'ป0ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานอยู"ในระดับมาก 

   ค"ามัชฌิมเลขคณิต 4.50 – 5.00 หมายถึง เห็นด'วยกับตัวแปรการบูรณาการการ

บริหารจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก'ป0ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน อยู"ในระดับมากท่ีสุด 

2.4 วิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน(Confirmatory Factor Analysis)CFA  ได'

องค�ประกอบการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก'ป0ญหา

ทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยถูกสกัดตัวแปรท่ีไม"สําคัญออกไปกับ

ข'อมูลท่ีได'จากกลุ"มตัวอย"างเพ่ือสรุปองค�ประกอบการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ นอก

ระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก'ป0ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู'วิจัยนําผลการวิเคราะห�ข'อมูล

ตามเกณฑ�จะได' องค�ประกอบ การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและ

อัธยาศัยเพ่ือแก'ป0ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

การนําเสนอข,อมูล 

           การนําเสนอข'อมูลจากผลการวิเคราะห�ข'อมูล ผู'วิจัยนําเสนอในรูปแบบ ของตาราง 

แผนภูมิและพรรณนาตามลักษณะข'อมูล 
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สรุป 

 การดําเนินการวิจัยเรื่อง การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและ

อัธยาศัยเพ่ือแก'ป0ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิจัยนี้ใช'ระเบียบวิธีวิจัยท้ังเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ (mixed methodology) วัตถุประสงค�การวิจัยมีดังนี้ เพ่ือทราบ สภาพ 

ป0ญหาการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและอัธยาศัยเพื่อแก'ป0ญหาทาง

วิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเพ่ือทราบองค�ประกอบ การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษา

ในระบบ นอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก'ป0ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กําหนดข้ันตอน

การดําเนินการวิจัยไว' 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดตัวแปรท่ีเก่ียวข'องในการวิจัย

องค�ประกอบการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก'ป0ญหา

ทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในข้ันนี้ ได'ศึกษา วิเคราะห� สังเคราะห� ประมวลองค�ความรู'และ

สรุปตัวแปรท่ีศึกษา ด'วยเทคนิคการวิเคราะห�เอกสาร (documentary analysis)และข'อมูลท่ีได'จาก

การลงภาคสนาม โดยการสังเกต การสัมภาษณ� การสอบถาม ของโรงเรียนและผู'ท่ีเก่ียวข'อง  ผู'วิจัยได'

ลงพ้ืนท่ีภาคสนามในสถานศึกษาท่ีเป5นกรณีศึกษา เพ่ือศึกษาเอกสาร สังเกต สัมภาษณ�ผู'ท่ีเก่ียวข'อง

เพ่ือให'ได'ข'อมูลเก่ียวกับการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือ

แก'ป0ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาที่ที่เป5นกรณีศึกษา ซ่ึงมีโรงเรียนท่ี

ดําเนินการโครงการการจัดการศึกษาเพ่ือให'โอกาสแก"ผู'เรียนท่ีขาดโอกาสทางการศึกษาจํานวนสาม

โรงเรียนดังนี้ โรงเรียน นิวิฐราษฎร�อุปถัมภ� อําเภอท"ามะกา   จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนท'ายหาด 

อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม และโรงเรียนหนองชุมแสง อําเภอท"ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือ

ศึกษาสภาพ ป0ญหาการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือ

แก'ป0ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยการสัมภาษณ� ผู'บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ 

ครูท่ีรับผิดชอบ การเก็บข'อมูลโดยการนัดหมาย จัดทําแบบสัมภาษณ�แบบไม"มีโครงสร'างเพ่ือศึกษา

สภาพป0ญหา การบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยและข้ันตอนท่ี 2 การตรวจสอบ

คุณภาพเครื่องมือการวิจัย ผู'วิจัยนําประเด็นสภาพ ป0ญหาการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาใน

ระบบ นอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก'ป0ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจากการเก็บข'อมูล

โดยวิเคราะห� สังเคราะห� ประมวลองค�ความรู'และสรุปตัวแปรท่ีศึกษา ด'วยเทคนิคการวิเคราะห�

เอกสาร (documentary analysis)และข'อมูลท่ีได'จากการลงภาคสนาม โดยการสังเกต การสัมภาษณ� 

การสอบถาม ของโรงเรียนและผู'ท่ีเก่ียวข'อง  เพ่ือให'ได'องค�ประกอบมาสร'างแบบสอบถามเพ่ือรวบรวม

ข'อมูล โดยนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ�ท่ีตรวจคุณภาพแล'ว การเก็บรวบรวมข'อมูลและวิเคราะห�
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ข'อมูล ผู'วิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บข'อมูลกับกลุ"มตัวอย"างสําหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนขยาย

โอกาส  สังกัด  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 99 โรง ผู'ให'ข'อมูล 

ประกอบด'วย ผู'อํานวยการโรงเรียน 1คน รองฝKายวิชาการ/ครูวิชาการหรือครูท่ีรับผิดชอบฝKายวิชาการ

จํานวน 1 คนและคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 1 คน รวบรวมข'อมูลท้ังหมดนํามาวิเคราะห�ด'วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร�สําเร็จรูป สถิติวิเคราะห�ข'อมูลการวิจัย ได'แก" ค"าความถ่ี (Frequency) ค"าร'อยละ 

(Percentage) ค"าเฉลี่ย (Mean) ส"วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) วิเคราะห�องค�ประกอบเชิงการ

ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)  การยืนยันความเหมาะสมขององค�ประกอบการบูรณาการบริหารจัด

การศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก'ป0ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานต"อไป  
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บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 
 

              การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหา
ทางวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว+ามีสถานศึกษาหลายแห+งได�ดําเนินการจัดการศึกษา
ทางเลือกท้ังในระบบ นอกระบบและอัธยาศัย เพ่ือหาแนวทางเพ่ือแก�ไขป ญหานักเรียนออกกลางคัน 
ซ่ึงแนวทางหนึ่งคือให�โรงเรียนสามารถปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพ่ือรองรับเด็กท่ีมีป ญหา อาทิ 
ป ญหาเรียนช�า ป ญหาพฤติกรรมทะเลาะวิวาท ป ญหายาเสพติด หรือเด็กท่ีถูกข+มขืนจนต้ังครรภ7 เป8นต�น 
ซ่ึงโรงเรียนเหล+านี้จะมีการสอน 2 ระบบ คือ สอนหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสําหรับเด็กท่ัวไป และ
หลักสูตรการศึกษานอกระบบข้ันพ้ืนฐานของสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) และมี
ความยืดหยุ+นด�านต+างๆ อาทิ วิชาเรียน เวลาเรียน การแต+งกาย เพ่ือดึงให�เด็กท่ีมีป ญหาเข�าสู+ระบบ
โรงเรียน ซ่ึงการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาดังกล+าวนั้น สถานศึกษาได�ยึดถือและปฏิบัติตาม
อํานาจหน�าท่ีตามท่ีกฎหมายให�อํานาจในการบริหารจัดการกฎหมายและพระราชบัญญัติการศึกษาแห+งชาติ 
พุทธศักราช 2542 แก�ไขเพ่ิมเติม 2545และ 2553 รวมทั้งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2546 กฎกระทรวง ระเบียบต+างๆ ตามอํานาจและหน�าท่ี สถานศึกษา
เหล+านั้นมีการบูรณาการการบริหารจัดการท้ังด�านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ
การบริหารท่ัวไป ท้ังด�านการพัฒนานโยบาย การวางแผน การดําเนินงานและการนิเทศติดตามและ
ประเมินผล นอกจากนั้น ในการบริหารจัดการแต+ละรูปแบบจําต�องคํานึงถึงการบริหารจัดการแบบมี
ส+วนร+วมของท้ังภาครัฐเอกชน องค7กรปกครองส+วนท�องถ่ิน สถาบันศาสนา และสถาบันสังคมอ่ืนๆ 
รวมท้ังประชาชนด�วย เพ่ือให�เกิดความร+วมมือกันดําเนินงานเพ่ือเด็กและเยาวชน หรือผู�เรียนซ่ึงเป8น
เปGาหมายหลักของการจัดการศึกษา 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค7 เพ่ือทราบสภาพ ป ญหาการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษา
ในระบบ นอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  หลังจากผู�วิจัยได�
ศึกษาค�นคว�าแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรม เพ่ือทราบสภาพ ป ญหาการบูรณาการการบริหารจัด
การศึกษาแล�ว ในบทนี้จะการลงภาคสนามในสถานศึกษาที่เป8นกรณีศึกษา การศึกษาเอกสาร 
วรรณกรรมและการสอบถามความคิดเห็นของผู�บริหาร ฝIายวิชาการและคณะครูท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือนํามา
ประกอบการศึกษาและสร�างเป8นเครื่องมือในการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังรายละเอียดต+อไปนี้ 
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 ตอนท่ี 1 ผู�วิจัยได�ลงพ้ืนท่ีภาคสนามในสถานศึกษาท่ีเป(นกรณีศึกษา  
 เพ่ือศึกษาเอกสาร สังเกต สัมภาษณ7ผู�ท่ีเก่ียวข�องเพ่ือให�ได�ข�อมูลเก่ียวกับการบูรณาการ
การบริหารจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ในสถานศึกษาท่ีท่ีเป8นกรณีศึกษา ซ่ึงมีโรงเรียนท่ีดําเนินการโครงการการจัดการศึกษาเพ่ือให�
โอกาสแก+ผู�เรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาจํานวน 3 โรงเรียนดังนี้ โรงเรียน นิวิฐราษฎร7อุปถัมภ7 
อําเภอท+ามะกา   จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนท�ายหาด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม และโรงเรียน
หนองชุมแสง อําเภอท+ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือศึกษาสภาพ ป ญหาการบูรณาการการบริหารจัดการ
การศึกษาในระบบ นอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย
การสัมภาษณ7 ผู�บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ ครูท่ีรับผิดชอบ การเก็บข�อมูลโดยการนัดหมาย จัดทํา
แบบสัมภาษณ7แบบไม+มีโครงสร�างเพ่ือศึกษาสภาพป ญหา การบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบ
และตามอัธยาศัย มีรายละเอียดดังต+อไปนี้ 
 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา  อําเภอท0ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

 ตามหลักสูตรโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาสําหรับนักเรียนกลุ+มเปGาหมายเฉพาะ 
พุทธศักราช 2558 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2558 โรงเรียนหนอง
ชุมแสงวิทยา ได�จัดทําโครงการ น.ส.ว. ขอโอกาส โดยมีวัตถุประสงค7เพ่ือช+วยเหลือนักเรียน ท่ีไม+สามารถ
จบการศึกษาในระบบได� เนื่องจากสาเหตุต+าง ๆ เช+น ติด 0, ร, มผ, มส, เวลาเรียนไม+พอ, การต้ังครรภ7
ระหว+างเรียน, ทําให�นักเรียนต�องออกกลางคัน  ซ่ึงได�ดําเนินโครงการต้ังแต+ปN 2544 เป8นต�นมาอย+าง
ต+อเนื่อง โดยจัดการศึกษาให�เด็กเหล+านี้ในวันเสาร7-อาทิตย7 หรือช+วงปPดภาคเรียน โดยยึดหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแต+มีความยืดหยุ+นตามความพร�อม
และศักยภาพของผู�เรียนเปPดโอกาสให�ผู�เรียนได�พัฒนาศักยภาพตนเอง ศึกษาค�นคว�าหาความรู�ด�วย
ตนเองจากสื่อและนวัตกรรม เน�นการปลูกจิตสํานึกท่ีดีให�ผู�เรียน ได�รับโอกาสท่ีจะได�ศึกษาต+อในระดับ
ท่ีสูงข้ึน หรือประกอบอาชีพได� สามารถอยู+ในสังคมได�อย+างมีความสุขอย+างมีศักด์ิศรีความเป8นมนุษย7 
ในการดําเนินงานโครงการ ท่ีผ+านมาได�ยึดกฎหมายการศึกษาท่ีเก่ียวข�องมาเป8นกรอบในการดําเนินงาน 
ได�แก+ พระราชบัญญัติการศึกษาแห+งชาติ พุทธศักราช 2542แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 4 มาตรา 15 และมาตรา 22 

 จากการดําเนินงานตลอดระยะเวลา 14 ปN ทําให�นักเรียนในโครงการเพ่ิมข้ึนทุกปNเป8น
จํานวนมากจึงเกิดป ญหาหลายประการตามมา อาทิ เช+น การจัดทําเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา
ไม+ทันตามกําหนดระยะเวลา ความผิดพลาดในการจัดพิมพ7เอกสารหลักฐาน จํานวนครูและบุคลากรใน
การจัดการเรียนรู�และกํากับดูแลไม+เพียงพอ ความไม+พร�อมของ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี และ
อาคารสถานท่ีในการรองรับผู�เรียน และประสิทธิภาพของระบบข�อมูลสารสนเทศ ผลจากการดําเนินงาน
โครงการท่ีผ+านมาประกอบกับอุปสรรคป ญหาท่ีเกิดข้ึน ส+งผลให�นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาจาก
ดังกล+าว ขาดการยอมรับจากสังคมว+าไม+มีคุณภาพ 
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 ทําให�ผู�ท่ีมีส+วนเก่ียวข�องทุกฝIายต�องมาทบทวนการดําเนินงานโครงการ น.ส.ว.  ขอโอกาส 
เพ่ือพัฒนาโครงการให�มีความสอดคล�องตามเจตนารมณ7 ในการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห+งชาติ พุทธศักราช 2542 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงมุ+งหวังให�นําไปสู+การ
ปฏิรูปการศึกษาโดยให�หน+วยงานต+าง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน องค7กรปกครองส+วนท�องถ่ินบุคคล ครอบครัว 
องค7กรเอกชน องค7กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันทางสังคมต+าง ๆ มีสิทธิ
และมีส+วนร+วมการจัดการศึกษา ทําให�การศึกษามีความหลากหลาย และผู�เรียนมีโอกาสและมีทางเลือก
มากยิ่งข้ึนตามรูปแบบและวิธีการในการ จัดการศึกษานั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแห+งชาติได�เปPด
โอกาสให�สามารถจัดการศึกษาได�หลายรูปแบบ ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามป จจัย เพ่ือให�มีความยืดหยุ+น สนองต+อเจตนารมณ7 ความแตกต+าง และความต�องการ
ของกลุ+มเปGาหมาย 

 โดยการจัดการศึกษาแต+ละรูปแบบ สามารถเทียบโอนผลการเรียนระหว+างกันได�นอกจาก
ข�อกําหนดในกฎหมายทางการศึกษาแล�ว แนวคิดทางวิชาการ หลักปรัชญาทางการศึกษาถึงแนวคิด
การศึกษาแบบก�าวหน�า (Progressivism) การสร�างองค7ความรู�ด�วยตนเอง การศึกษาทางเลือก 
(Alternative Education) ตลอดจนความจําเป8นพ้ืนฐานความต�องการและความแตกต+างระหว+างบุคคล 
ซ่ึงรวมถึงศักยภาพของผู�เรียนท้ังท่ีมีความสามารถความบกพร+องหรือผู�ท่ีมีความถนัดและความต�องการ
ด�านต+าง ๆ เช+น ความถนัดด�านกีฬา นาฏศิลปe งานช+าง รวมถึงป จจัยอ่ืน ๆ เช+น ฐานะความเป8นอยู+ 
พ้ืนเพวัฒนธรรมเหล+านี้ นําไปสู+ความจําเป8นในการจัดการศึกษาสําหรับผู�เรียนท่ีเป8นกลุ+มเปGาหมาย
เฉพาะ เพ่ือให�ผู�เรียนสามารถเรียนรู�ได�อย+างมีประสิทธิภาพ และเต็มตามศักยภาพ 

 สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได�ประกาศใช�หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซ่ึงได�กําหนดมาตรฐานการเรียนรู�เป8นเปGาหมายของคุณภาพผู�เรียน 
ครอบคลุมการจัดการศึกษา ทุกรูปแบบท้ังการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือเป8นหลักประกันว+าผู�เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคนมีโอกาสใน
การได�รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพเท+าเทียมกัน แต+ให�มีความยืดหยุ+นในทางปฏิบัติโดยเปPดโอกาสให�การ
จัดการศึกษากลุ+มเปGาหมายเฉพาะสามารถปรับใช�หลักสูตรแกนกลาง ฯ ให�สอดคล�องเหมาะสมกับ
สภาพและบริบทได� ด�วยเหตุท่ีการศึกษาสําหรับกลุ+มเปGาหมายเฉพาะมีรูปแบบและวัตถุประสงค7
แตกต+างอย+างหลากหลาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงได�จัดทําหลักเกณฑ7และ
วิธีการปรับใช�หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สําหรับกลุ+มเปGาหมายเฉพาะ
ข้ึน โดยได�ผ+านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2554 
เพ่ือให�สถานศึกษาและผู�เก่ียวข�องทุกฝIายมีความเข�าใจ ท่ีชัดเจนตรงกันเก่ียวกับการจัดการศึกษาของ
กลุ+มเปGาหมายเฉพาะรูปแบบต+าง ๆ รวมทั้งบทบาทหน�าที่ของหน+วยงานท่ีเก่ียวข�อง และสามารถนํา
ข�อกําหนดและแนวทางท่ีนําเสนอในเอกสารไปพิจารณาในการปรับใช�หลักสูตรแกนกลางข้ันพ้ืนฐาน 
ท้ังในส+วนของเปGาหมาย โครงสร�างหลักสูตร การจัดการเรียนรู�การวัดและประเมินผลการเรียนรู� ตลอดจน
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ผู�เรียน 

1. ข้ันเตรียมการ 

รับสมัคร ตรวจคุณสมบัติ ประเมินความรู�พื้นฐาน จัดกลุ+ม ลงทะเบียน เทียบโอน 

2. ข้ันการเรียนรู� 

กลุ+มเก+ง 

กลุ+มปานกลาง 

กลุ+มอ+อน 

3. ขั้นการกาํกับดูแลนักเรียน 

4. ขั้นการวัดและประเมินผล 

รูปแบบแผนการเรียนท่ี 1 

รูปแบบแผนการเรียนท่ี 2 

รูปแบบแผนการเรียนท่ี 3 

การเทียบโอนผลการเรียนได�อย+างเหมาะสม และเป8นไปในทิศทางท่ีพึงประสงค7 อันก+อให�เกิดประโยชน7
สูงสุดต+อผู�เรียนตามเจตนารมณ7ของหลักสูตรต+อไป1 

 จากความเป8นมาและหลักการดังกล+าว โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา จึงได�พัฒนาโครงการ 
น.ส.ว. ขอโอกาสให�มีความสอดคล�องกับกฎหมาย และแนวปฏิบัติอย+างถูกต�องในการดําเนินงาน เพ่ือ
นําไปสู+ความเป8นนวัตกรรมทางการศึกษาโดยยึดเจตนารมณ7เพ่ือให�โอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู�เรียนท่ีออกจากการเรียนในระบบการศึกษา ชื่อ“หนองชุมแสง โมเดล”ดังแผนภาพท่ี 4 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 4 หนองชุมแสง โมเดล 
 

                                                           

            1โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา,  “หลักสูตรโรงเรียนหนองขุมแสงวิทยา,” (หลักสูตรโรงเรียน 
สําหรับนักเรียนกลุ+มเปGาหมายเฉพาะ พุทธศักราช 2558 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช, 2558), 1-8. 

เรียนรู�ในห�องเรียน 

บทเรียนออนไลน7 

ชุดการเรียน 

ส่ือ และแหล+งเรียนรู� 
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 หลักการ 
 หลักสูตรสถานศึกษา สําหรับนักเรียนกลุ+มเปGาหมายเฉพาะ (โครงการ น.ส.ว. ขอโอกาส)          
มีหลักการท่ีสําคัญ ดังนี้ มุ+งพัฒนาผู�เรียนสู+ความเป8นมนุษย7ท่ีสมบูรณ7 เพ่ือแก�ป ญหานักเรียนกลุ+มเสี่ยง
ท่ีไม+จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจากการศึกษาในระบบ ให�มีโอกาสได�รับการศึกษาอย+างเสมอภาค และมี
คุณภาพ ทั้งความรู� ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค7. คํานึงถึงสิทธิประโยชน7ของผู�เรียน       
เป8นสําคัญ เพ่ือให�ผู�เรียนท่ีจบการศึกษามีศักด์ิและสิทธิและเป8นท่ียอมรับเช+นเดียวกับผู�เรียนส+วนใหญ+
ในระบบ .โครงสร�างยืดหยุ+นท้ังด�านสาระการเรียนรู� เวลา และการจัดการเรียนรู� การจัดการเรียนรู�เน�น
ผู�เรียนเป8นสําคัญท่ีสุดสนองการกระจายอํานาจ ให�ชุมชนมีส+วนร+วมในการจัดการศึกษา ให�สอดคล�องกับ
สภาพความต�องการของท�องถ่ิน และมีความเป8นสากล 
          จุดมุ0งหมาย 
 หลักสูตรสถานศึกษา สําหรับนักเรียนกลุ+มเปGาหมายเฉพาะ (โครงการ น.ส.ว. ขอโอกาส)     
มุ+งพัฒนาผู�เรียนให�เป8นคนดี มีสติป ญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต+อ และประกอบอาชีพ 
จึงกําหนดเป8นจุดหมาย ดังนี้  มีคุณธรรม จริยธรรม และค+านิยมท่ีพึงประสงค7 เห็นคุณค+าของตนเอง      
มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีความรู� ความสามารถ และทักษะในการคิด การแก�ป ญหา การใช�เทคโนโลยี      
มีทักษะชีวิตและสื่อสาร ได�หลากหลายภาษา มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการ
ออกกําลังกาย มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป8นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดม่ันในวิถีชีวิตและ
การปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย7ทรงเป8นประมุข มีจิตสํานึกในการอนุรักษ7
วัฒนธรรมและภูมิป ญญาไทย การอนุรักษ7และพัฒนาสิ่งแวดล�อม มีจิตสาธารณะที่มุ+งทําประโยชน7 
สร�างสรรค7สิ่งท่ีดีงามเพ่ือสังคม และอยู+ร+วมกันในสังคมอย+างมีความสุข 
           วิสัยทัศน1โรงเรียน 
 ภายในปN 2560 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาร+วมกับชุมชน ส+งเสริมสิทธิโอกาสทางการศึกษา
อย+างทั่วถึง พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ส+งเสริมเทคโนโลยี แหล+งเรียนรู�  ภูมิป ญญา
ท�องถ่ิน เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรู�คู+คุณธรรมสู+อาชีพ ใช�ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และก�าวสู+
ประชาคมอาเซียน 
           คุณลักษณะอันพึงประสงค1 
 หลักสูตรโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา สําหรับนักเรียนกลุ+มเปGาหมายเฉพาะ กําหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค7ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือให�
สามารถอยู+ร+วมกับผู�อ่ืนในสังคมได�อย+างมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยแลพลโลก ดังนี้ 
 รักชาติ  ศาสน7 กษัตริย7  ซ่ือสัตย7สุจริต  มีวินัย  ใฝIเรียนรู�  อยู+อย+างพอเพียง มุ+งม่ันในการ
ทํางาน  รักความเป8นไทย  มีจิตสาธารณะ  
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          มาตรฐานการเรียนรู� 
 การพัฒนาผู�เรียนให�เกิดความสมดุล คํานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุป ญญา 
หลักสูตรโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา สําหรับนักเรียนกลุ+มเปGาหมายเฉพาะ จึงกําหนดให�ผู�เรียนเรียนรู� 8 
กลุ+มสาระการเรียนรู� ดังนี้ ภาษาไทย คณิตศาสตร7 วิทยาศาสตร7 สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษา
และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต+างประเทศ 
           การจัดเวลาเรียน 
 หลักสูตรโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา สําหรับนักเรียนกลุ+มเปGาหมายเฉพาะ (โครงการ 
น.ส.ว. ขอโอกาส) ได�กําหนดโครงสร�างเวลาเรียน ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายดังนี้ จัดเวลาเรียนเป8นรายภาคเรียน ใช�การเรียน ในห�องเรียน ในวันศุกร7 เวลา 
15.45-18.00 น. รวม 3 ชั่วโมง วันเสาร7-อาทิตย7 เวลา 08.30-15.45 น.  วันละ 8 ชั่วโมง การศึกษา
ด�วยตนเอง ด�วยการศึกษาหาความรู�จากแหล+งเรียนรู� ต+างๆ เช+นบทเรียนออนไลน7 หนังสือเรียน ชุดการเรียน 
ห�องสมุด เป8นต�น โดยใช�เวลาเรียนช+วงปPดภาคเรียน หรือวันหยุดราชการ คิดเป8นเวลาเรียนวันละ 1 
ชั่วโมง คิดเป8นน้ําหนักของรายวิชาท่ีเรียนเป8นหน+วยกิตใช�เกณฑ7 40 ชั่วโมงต+อภาคเรียน มีน้ําหนักวิชา 
เท+ากับ 1 หน+วยกิต (นก.) 
           การจัดกลุ0มผู�เรียน 
 เนื่องจากผู�เรียนกลุ+มเปGาหมายเฉพาะ (โครงการ น.ส.ว. ขอโอกาส) มีความหลากหลาย
ท้ังด�านพ้ืนฐาน ความรู� สภาพป ญหาซ่ึงมีความแตกต+างกัน โรงเรียนจึงกําหนดให�แบ+งกลุ+มผู�เรียนเป8น     
3 กลุ+ม เพ่ือให�การจัดการเรียนสินสอดคล�องกับศักยภาพของผู�เรียน ซ่ึงจะส+งผลในการพัฒนาผู�เรียนให�
มีคุณภาพต+อไป โดยมีหลักเกณฑ7 และวิธีการ ดังนี้ 
 กลุ+มท่ี 1 กลุ+มเก+ง มีผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิมมา 5-6 ภาคเรียน ผลการเรียนเฉลี่ย 
ระดับ 3 ข้ึนไปมีผลการประเมินความรู�พ้ืนฐานต้ังแต+ร�อยละ 80ข้ึนไป มีผลการประเมินพฤติกรรมและ           
บุคลิกภาพ ระดับดีมาก  
 กลุ+มท่ี 2 กลุ+มปานกลาง มีผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิมมา 4 ภาคเรียน ผลการเรียน
เฉลี่ย ระดับ 2.5 ข้ึนไป มีผลการประเมินความรู�พ้ืนฐาน ร�อยละ 60-79 มีผลการประเมินพฤติกรรม
และ บุคลิกภาพ ระดับดี 
 กลุ+มท่ี 3 กลุ+มอ+อน มีผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิม มา 2-3 ภาคเรียน ผลการเรียนเฉลี่ย 
ระดับ 1-2 มีผลการประเมินความรู�พ้ืนฐาน ต้ังแต+ ร�อยละ 59 ข้ึนลงมา มีผลการประเมินพฤติกรรม
และบุคลิกภาพ ระดับพอใช� 
 การจัดการเรียนรู� 
 การจัดการเรียนรู�เป8นกระบวนการสําคัญในการนําหลักสูตรสู+การปฏิบัติ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป8นหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู� สมรรถนะท่ี
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สําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค7ของผู�เรียน เป8นเปGาหมายสําหรับพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณสมบัติ
ตามเปGาหมายของหลักสูตร การจัดการเรียนรู�เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรู� ความสามารถ ตามมาตรฐานการ
เรียนรู� สมรรถนะท่ีสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค7 ตามท่ีกําหนดไว�ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน โดยยึดหลักว+าผู�เรียนสําคัญที่สุด เชื ่อว+าผู�เรียนสามารถเรียนรู�และพัฒนาตนเองได�  
ยึดประโยชน7ท่ีเกิดข้ึนกับผู�เรียนกระบวนการจัดการเรียนรู�ต�องส+งเสริมให�ผู�เรียน สามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพคํานึงถึงความแตกต+างระหว+างบุคคล และพัฒนาการทางสมอง เน�นให�
ความสําคัญท้ังความรู� และคุณธรรม จะต�องอาศัยกระบวนการเรียนรู�ท่ีหลากหลายเป8นเครื่องมือท่ีจะ
นําพาตนเองไปสู�เปGาหมายของหลักสูตรกระบวนการเรียนรู�ท่ีจําเป8นสําหรับผู�เรียน อาทิ กระบวนการ
สร�างความรู� กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ7และแก�ป ญหา 
กระบวนการเรียนรู�จากประสบการณ7จริง กระบวนการการปฏิบัติลงมือทําจริง กระบวนการจัดการ 
กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู�ด�วยตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย กระบวนการ
เหล+านี้เป8นแนวทางในการจัดการเรียนรู� เพ่ือให�ผู�เรียนได�รับการฝkกฝน พัฒนาให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู� 
จนบรรลุเปGาหมายของหลักสูตร โรงเรียนจึงออกแบแผนการเรียนรู�เพ่ือให�ผู�เรียน สามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คํานึงถึงความแตกต+างระหว+างบุคคล ดังนี้ 
 รูปแบบแผนการเรียนท่ี 1 เป8นการจัดการเรียนรู�สําหรับนักเรียนกลุ+ม 1 จัดการเรียนรู�ใน
ห�องเรียนโดยครูผู �สอน แบบเข�มข�นในเชิงเนื้อหาสาระ ในกลุ+มสาระการเรียนรู� คณิตศาสตร7         
และวิทยาศาสตร7 การเรียนรู�ในห�องเรียน ผู�เรียนต�องมาเรียนต+อเนื่อง อย+างน�อย 1 ภาคเรียน กลุ+ม
สาระการเรียนรู�ใช�กระบวนการเรียนรู�ด�วยตนเอง เช+น บทเรียนออนไลน7 ชุดการเรียน สื่อและแหล+ง
เรียนรู�ต+าง ๆ กระบวนการเผชิญสถานการณ7และแก�ป ญหาการเรียนรู�จากประสบการณ7จริง การปฏิบัติ
ลงมือทําจริงการพัฒนาลักษณะนิสัยเป8นต�น 

 รูปแบบแผนการเรียนท่ี 2 เป8นการจัดการเรียนรู�สําหรับนักเรียนกลุ+ม 2 จัดการเรียนรู�       
ในห�องเรียนโดยครูผู�สอน แบบเข�มข�นในเชิงเนื้อหาสาระ ในกลุ+มสาระการเรียนรู� ภาษาไทย สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ ภาษาต+างประเทศ การเรียนรู�ในห�องเรียน ผู�เรียนต�องมาเรียน
ต+อเนื่อง อย+างน�อย 2 ภาคเรียน กลุ+มสาระการเรียนรู�ใช�กระบวนการเรียนรู�ด�วยตนเองเช+น บทเรียน
ออนไลน7 ชุดการเรียน สื่อและแหล+งเรียนรู�ต+าง ๆ กระบวนการเผชิญสถานการณ7และแก�ป ญหาการ
เรียนรู�จากประสบการณ7จริง การปฏิบัติลงมือทําจริงการพัฒนาลักษณะนิสัยเป8นต�น 

 รูปแบบแผนการเรียนท่ี 3 เป8นการจัดการเรียนรู�สําหรับนักเรียนกลุ+ม 3 จัดการเรียนรู�ใน
ห�องเรียนโดยครูผู�สอน แบบเข�มข�นในเชิงเนื้อหาสาระ ในกลุ+มสาระการเรียนรู� ภาษาไทย สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาต+างประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
การเรียนรู�ในห�องเรียน ผู�เรียนต�องมาเรียนต+อเนื่อง อย+างน�อย 3 ภาคเรียน กลุ+มสาระการเรียนรู�ใช�
กระบวนการเรียนรู�ด�วยตนเองเช+น บทเรียนออนไลน7 ชุดการเรียน สื่อและแหล+งเรียนรู�ต+าง ๆ 
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กระบวนการเผชิญสถานการณ7และแก�ป ญหาการเรียนรู�จากประสบการณ7จริง การปฏิบัติลงมือทําจริง
การพัฒนาลักษณะนิสัยเป8นต�น 

 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 
 เป8นการจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการท้ังกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรม

เพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน7 เพ่ือส+งเสริมพัฒนาความสามารถของตนเองตามความถนัด ความ
สนใจให�เต็มตามศักยภาพ โดยเน�นการพัฒนาองค7รวมของความเป8นมนุษย7ท้ังด�านร+างกาย สติป ญญา 
อารมณ7และสังคม สร�างเยาวชนของชาติให�เป8นผู�มีศีลธรรม จริยาธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝ งและ
สร�างจิตสํานึกของการทําประโยชน7เพื่อสังคมและสามารถบริหารการจัดการตนเองได� ซ่ึงจะจัดใน
ลักษณะค+ายวิชาการ การเข�าร+วมชุมนุม การจัดกิจกรรมทางวิชาการ โดยใช�เวลาเรียนตามบริบท และ
ศักยภาพของผู�เรียน 

  แนวทางการดําเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบ (โรงเรียนทางเลือก) โครงการ น.ร.อ.
ให�โอกาสโรงเรียนนิวิฐราษฎร1อุปถัมภ1อําเภอท0ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต  8 
 แนวปฏิบัติการจัดการศึกษานอกระบบ โรงเรียนนิวิฐราษฎร7อุถัมภ7“ตามโครงการ น.ร.อ.
ให�โอกาส” การจัดการศึกษาตามโครงการ น.ร.อ. ให�โอกาส ได�ดําเนินการจัดการศึกษาตามแนวทาง
ปฏิรูป โดยอาศัยข�อกฎหมายและนโยบาย  ดังนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห+งชาติ พ.ศ. 2542    
ฉบับแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 4 การศึกษาตลอดชีวิต 
มาตรา 15 โรงเรียนจัดการศึกษาได�ทั้ง 3 ระบบ หมวด 4 ว+าด�วยแนวทางจัดการศึกษาทุกมาตรา
มาตรา 39 โรงเรียนเป8นนิติบุคคล เอกสารแนวทางเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาตํ่ากว+าปริญญา  สํานักงานทดสอบทางการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2546 การปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21  หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวง ประกาศ
กระทรวง ระเบียบกระทรวง ฯ  แนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข�อง2 
 
 
 

                                                           

 2 จังหวัดกาญจนบุรี, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8, แนวทางการ
ดําเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบ (โรงเรียนทางเลือก) โครงการ น.ร.อ. ให�โอกาส (กาญจนบุรี:  
โรงเรียนนิวิฐราษฎร7อุปถัมภ7อําเภอท+ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8, 2558), 4-9. 
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 นิยามศัพท1และขอบข0ายเฉพาะโครงการ น.ร.อ.ให�โอกาส 
 การจัดการศึกษานอกระบบ  เป8นการเรียนการสอนหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
นิวิฐราษฎร7อุปถัมภ7   การจัดการเรียนการสอนเน�นการเรียนในเวลาราชการเป8นส+วนใหญ+  และบางส+วน
นอกเวลาราช  ซ่ึงจะอยู+กับข�อตกลงระหว+างครูกับผู�เรียน  โดยเน�นความยืดหยุ+น 

 วิธีดําเนินการ โครงการ น.ร.อ. ให�โอกาส 
 การรับสมัคร 
 ข้ันตรวจเอกสาร ให�รับเฉพาะเอกสารฉบับจริง  คือ  ป.พ. 1: 4, หนังสือนําจากโรงเรียน   
เรื่องย�ายสถานศึกษา, สําเนาทะเบียนบ�านของนักเรียน, ของบิดา – มาดา, รูปถ+าย 2 รูป 
 ข้ันสัมภาษณ7  ให�สัมภาษณ7นักเรียนถึงสาเหตุที่ต�องออกจากโรงเรียนเดิมในแบบฟอร7ม      
การสัมภาษณ7  และให�คําปรึกษา  เพ่ือเป8นการเก็บรวบรวมข�อมูล  อันจะเป8นประโยชน7ต+อการรายงาน
หรือวิจัยต+อไป 
 ให�จัดทําแฟGมนักเรียนเป8นรายบุคคล สําหรับใช�เป8นข�อมูลสารเทศ  และติดตามนักเรียน
ในโอกาสต+อไป อีกท้ังยังใช�เพ่ือวิเคราะห7ผู�เรียนเป8นรายบุคคลเพ่ือประโยชน7ในการจัดทําแผนการเรียน
รายบุคคลออกเลขประจําตัวนักเรียน เป8นนักเรียนของโรงเรียนนิวิฐราษฎร7อุปถัมภ7 
            การเทียบโอนผลการเรียน 
 ให�ใช�เอกสารแนวดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  ระดับตํ่ากว+าปริญญา  จากสํานักทดสอบทางการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เป8นคู+มือในการเทียบโอน 
 การจัดการเรียนการสอน ใช�มาตรา 22 แห+งพระราชบัญญัติการศึกษาแห+งชาติ พ.ศ. 
2542 ฉบับแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553โดยเน�นผู�เรียนสําคัญท่ีสุด  
กระบวนการจัดการศึกษาต�องส+งเสริมให�ผู�เรียนพัฒนาธรรมชาติ  และเต็มศักยภาพ ใช� มารตรา 23 
แห+งพระราชบัญญัติการศึกษาแห+งชาติ  พ.ศ. 2542  ฉบับแก�ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 โดยเน�นคุณธรรมนําความรู� ใช� มาตรา  24  เป8นแนวทางในการจัด 
การเรียนการสอน เป8นการผสมผสานในด�านความรู� ทักษะกระบวนการคิด ประสบการณ7จริง  บรรยากาศ
การเรียน  สื่อ  ค+านิยม  คุณธรรม  การเผชิญสถานการณ7  การวิจัย  รวมท้ังกระตุ�นให�เกิดการใฝIรู�ใฝIเรียน  
ให�เกิดขึ้นกับตัวนักเรียน ให�ผู�เรียนเลือกวิธีเรียนตามที่สนใจตามหลักการการศึกษานอกระบบ   
เพ่ือให�เกิดความหลากหลายในวิธีเรียน  เช+น  การศึกษาด�วยตนเองแล�วสอบวัดผล  การทําโครงงาน  
การเรียนเสริมในรายวิชาท่ียาก  การเข�าค+ายวิชาการ  การเรียนกับแหล+งเรียนรู�และภูมิป ญญาท�องถ่ิน  
การเรียนจากสื่อและเทคโนโลยี  การเข�าค+ายส+งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การเข�าค+ายฝkกระเบียบวินัย  
การทํารายงาน  การทําวิจัย 
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           การประเมินผลการเรียน 
 ให�ใช� มาตรา 26  แห+งพระราชบัญญัติการศึกษาแห+งชาติ  พระราชบัญญัติการศึกษา
แห+งชาติ พ.ศ.2542  ฉบับแก�ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545และ (ฉบับท่ี  3) พ.ศ. 2553 โดย
ประเมินจากความประพฤติ  พัฒนาการในการเรียน  พฤติกรรมของผู�เรียน  การเข�าร+วมกิจกรรม  
รวมท้ังการทดสอบควบคู+ไปด�วย  ท้ังนี้ให�อยู+ภายใต�ข�อตกลงระหว+างครู  นักเรียน   ผู�ปกครอง  ท้ังนี้โดย
ยึดระเบียบว+าด�วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ควบคู+กันไประยะเวลา
เรียน ให�ยึดเวลาเรียน 08.30 – 16.30  น.  ตามหลักสูตรของโรงเรียน เนื่องจากโครงการ น.ร.อ. ให�
โอกาส  เป8นการจัดเรียนการสอนนอกระบบ  ส+วนใหญ+จะเป8นการศึกษาด�วยตนเอง  ให�ใช�เวลา  8  ชั่วโมง
ต+อ 1 วัน ในกรณีท่ีมีนักเรียน ม.3 , ม.6 ท่ีไม+จบการศึกษาต+อโรงเรียนเดิมแล�วย�ายมา  แต+มีผลการเรียน
มาแล�วครบทุกภาคเรียน  และครบทุกรายวิชา  แต+มีบางรายวิชา  ติด  0, ร, มส. ให�ถือว+านักเรียนคนนั้น
มีเวลาเรียนมาแล�ว  ครบ 1,200  ชั่วโมง  สามารถวัดและประเมินผลได�ทันที ในกรณีมีนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต�น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  ท่ีย�ายมา  มีผลการเรียนจากโรงเรียนเดิมไม+ครบทุก
ภาคเรียน และไม+ครบทุกรายวิชาให�เทียบโอนวิชาท่ีเหลือให�  คํานวณเป8นชั่วโมง  ต+อจากนั้นจึงมา
เทียบเป8นวัน การจัดการเรียนการสอนแบบช+วงเวลา (Block) ความหมายและวิธีการ คือ  การรวม
คาบเรียนมาเป8น Block  เช+น  วิชาการที่มีหน+อยกิต  0.5  หน+วย  มีเวลาเรียนเดิม  20  ชม. ให�
นําคาบเรียน  2  ชั่วโมง  มาจัดเป8น 1 Block ดังนั้นวิชาดังกล+าวจะสอน  5  Block  ก็จะจบรายวิชา  
กิจกรรมครบและมีวิธีการประเมินผลการเรียนไปในตัว (การเทียบBlock  เป8นชั่วโมง  โดยเทียบ  2  
ชั่วโมง  เป8น  1 Block) ลักษณะ/ประเภทของการจัด Block จัดเป8น Blockใหญ+โดย 2  ชั่วโมง  
เป8น  1 Block การจัดตารางสอนจะจัดทุกเดือนหรือแล�วแต+ความเหมาะสม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
จัดเป8น Block โดย 2ชั่วโมง  เป8น  1 Block ชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น  จัดเป8น  Block  โดย 2  ชั่วโมง  
เป8น  1 Block จัดซอยเป8นภาคเรียนย+อย  4  ภาคเรียนย+อย เช+น  ใน  1 ภาคเรียนมีวิชาการท่ีจะเรียนมี
ท้ังหมด  14  รายวิชา  ให�แบ+งครึ่ง  7  รายวิชาแรกเรียนประมาณ  2  เดือน  แล�วให�มีช+วงปลดกลางเดือน
ประมาณ  10 วัน  เพ่ือใช�เป8นกิจกรรมกีฬาหรือลูกเสือเนตรนารี  ซ่ึงแล�วตาความเหมาะสมของแต+ละ
โรงเรียน  หลังจากนั้นจึงนําอีก   7  รายวิชา  ท่ีเหลือมาสอนอีกในช+วง  2  เดือนหลัง  (วิธีนี้จัดตารางสอน
ทุก  2  เดือน)  ซ่ึงต�องคํานึงถึงความยืดหยุ+น  ในภาคเรียนท่ี  2  ก็ทําเช+นเดียวกับภาคเรียนแรก การจัด 
Block  ตามข�อตกลงของโรงเรียนโดยอาจจะจัดในบางรายวิชา  ตามความเหมาะสม  เช+น  วิชาท่ีเป8น
วิชาปฏิบัติ  วิชาท่ีต�องการฝkกทักษะ  หรือวิชาท่ีต�องใช�การทดลองจัดการเรียนการสอนแบบช+วงเวลา
วิธีใดควรเกิดจากข�อตกลงรวมท้ังเด็กนักเรียนผู�ปกครองกรรมการสถานศึกษาส+วนการจัดการเรียนการสอน 
นําแผนการสอนมาแปลงเป8นการกําหนดการสอน  หรือเรียกว+าชุดการสอน  ชุดการสอนดังกล+าวจะ
ถูกกําหนดเป8นราย  Block ชุดการสอนดังกล+าวสามารถแยกเป8นบทเรียนสําเร็จรูปได� อาจจะเกิด



128 
 

นวัตกรรมการเรียนการสอนใหม+ ๆ เกิดข้ึนเพราะการเรียนการสอนแบบ Block มีเวลาคิดค�น
นวัตกรรม 

 สภาพป>จจุบัน 
           โรงเรียนนิวิฐราษฎร7อุปถัมภ7อําเภอท+ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  สภาพชุมชน เป8นตําบล
ท่ีประชาชนส+วนหนึ่งพูดภาษาไทยภาคกลาง และอีกส+วนจะพูดภาษาไทยอีสานและมีคนไทยเชื้อสายจีน
อยู+บางหมูบ�าน นับถือศาสนาพุทธ เป8นตําบลท่ีเก+าแกตําบลหนึ่งของอําเภอท+ามะกา อยู+ในเขตการ
ปกครองของอําเภอท+ามะกา ประกอบด�วย 7 หมู+บ�าน ได�แก+หมู+ท่ี 1 บ�านเด+น หมู+ท่ี 2 บ�านเขาสะพายแร�ง 
หมู+ท่ี 3 บ�านทุ+งข้ีวัว หมู+ท่ี 4 บ�านหนองปลาไหลเผือกหมู+ท่ี 5 บ�านอ�อกระทุง หมู+ท่ี 6 บ�านสนามแย� 
และหมู+ท่ี 7 บ�านสนามแย� ตําบลสนามแย�มีอาณาเขตติดต+อกับ อําเภอบ�านโปIง จังหวัดราชบุรี และ
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม พ้ืนท่ี เป8นพ้ืนท่ีราบลุ+ม มีลําห�วยธรรมชาติไหลผ+านส+วนกลางของ
ตําบล มีระบบน้ําชลประทาน พื้นที่ทั่วไปใช�ในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว7  พ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ 
12,972 ไร+ ต่ังอยู+ทางทิศตะวันออกของอําเภอท+ามะกา อยู+ห+างจากท่ีว+าการอําเภอท+ามะกาประมาณ 
17 กิโลเมตร และอยู+ห+างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 47 กิโลเมตร ทิศเหนือ ติดกับ ต.ทุ+งลูกนก 
จ.นครปฐม และ ต.กรับใหญ+ จ.ราชบุรี ทิศใต� ติดกับ ต.ยางม+วง อ.ท+ามะกาจ.กาญจนบุรี ทิศ
ตะวันออก ติดกับ ต.กรับใหญ+ อ.บ�านโปIง จ.ราชบุรี ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ดอนชะเอม อ.ท+ามะกา    
จังหวัดกาญจนบุรี อาชีพหลักการเกษตร คือ การปลูกพืช ได�แก+ ข�าวโพดฝ กอ+อน อ�อย นาข�าว 
หน+อไม�ฝรั่ง พริก และการเลี้ยงสัตว7 ได�แก+ โคนม โคเนื้อ จํานวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟGาใช�ในเขต อบต. 
1,609 ครัวเรือน จํานวนบ�านท่ีมีโทรศัพท7 1,295 หลังคาเรือน คิดเป8นร�อยละ 84.45 ของจํานวน
หลังคาเรือน การเดินทางจากกรุงเทพฯ สามารถใช�เส�นทางถนนเอเชีย สาย 2 หรือ เพชรเกษม และ
ชิดซ�ายข�ามสะพานลอยแยกขวาเข�าอําเภอบ�านโปIง ใช�ถนนหลวงหมายเลข 323 ถนนแสงชูโต สู+
จังหวัดกาญจนบุรี ประมาณกิโลเมตรท่ี 89 แยกขวาเข�าถนนสายท+าไม� – ตะคร้ําเอน ประมาณ 10 
กิโลเมตร เข�าสู+ตําบลสนามแย� ผลิตภัณฑ1กล�วยอบน้ําผึ้ง,กล�วยอบกระเทียม-พริกไทยสถานท่ีสําคัญ  
รอยพระพุทธบาท วัดเขาสะพายแร�ง วัดสนามแย� โรงเรียนวัดเขาสะพายแร�งโรงเรียนวัดสนามแย� 
โรงเรียนนิวิฐน7ราชอุปถัมภ7 ศูนย7พัฒนาเด็กเล็กบ�านเขาสะพายแร�ง ศูนย7พัฒนาเด็กเล็กบ�านสนามแย�  
องค7การบริหารส+วนตําบลสนามแย�3 

                                                           

             3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8, “แผนปฏิบัติราชการประจําปN
งบประมาณ 2559,” (แผนปฏิบัติราชการประจําปNงบประมาณ โรงเรียนนิวิฐราษฎร7อุปถัมปe, 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 
2559), 2. . 
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   สภาพโรงเรียน   โรงเรียนนิวิฐราษฎร7อุปถัมภ7 ต้ังอยู+เลขท่ี 222 หมู+ 2 ตําบลสนามแย� 
อําเภอท+ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ก+อต้ังข้ึนเนื่องจากกรมสามัญศึกษาได�ขยายโรงเรียนมัธยมศึกษา
ออกสู+ตําบล ในปNการศึกษา 2519 พระครูสมณธรรม  นิวิฐ อดีตเจ�าอาวาสวัดเขาสะพายแร�ง พร�อม
ด�วยกํานัน ผู�ใหญ+บ�านและประชาชน ได�ร+วมใจกันขออนุญาตก+อต้ังโรงเรียนข้ึน โดยอาศัยอาคารเรียน
ของโรงเรียนวัดเขาสะพายแร�ง เปPดทําการสอนในชั้นมัธยมศึกษาปNท่ี 1 เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2519      
โดย มีอาจารย7วีระ  วอนเพียร ทําหน�าท่ีเป8นครูใหญ+ ต+อมาได�ย�ายมาเปPดทําการสอนท่ีโรงเรียนนิวิฐ
ราษฎร7อุปถัมภ7 ท่ีสร�างเสร็จสมบูรณ7ในปNการศึกษา 2525 ป จจุบันเปPดการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต�นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร7 – คณิตศาสตร7 และสายศิลปe – คํานวณ    
อีกท้ังยังมีการศึกษานอกระบบ (โรงเรียนทางเลือก) โครงการ น.ร.อ. ให�โอกาส และโรงเรียนส+ง
นักเรียนเข�าเรียนในระบบทวิศึกษาท่ีวิทยาลัยการอาชีพบ�านโปIง4 

                                  การเล+าเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีนักเรียนเป8นจํานวนมากท่ีมีป ญหาด�าน
ครอบครัวด�านเศรษฐกิจ ด�านชู�สาวและด�านยาเสพติดจนต�องออกจากโรงเรียนแล�วเข�าสู+ตลาดแรงงาน
แต+เป8นแรงงานฝNมือตํ่า ค+าแรงตํ่า และดํารงชีวิตอยู+ในสังคมอย+างยากลําบาก เพราะมีค+าใช�จ+ายสูงกว+า
รายรับ สืบเนื่องมาจากมีการศึกษาตํ่าและในที่สุดพวกเขาเหล+านั้นก็กลับมาเห็นความสําคัญทาง
การศึกษา แต+กลับหาสถานท่ีเรียนลําบากเพราะอายุเกินกว+าท่ีจะเล+าเรียน โรงเรียนนิวิฐราษฎร7อุปถัมภ7 
จึงเปPดการเรียนนอกระบบขึ้นเพื่อให�เยาวชนที่หลงผิดกลับมาศึกษาเล+าเรียน เพราะการศึกษามี
ความสําคัญในชีวิต และสามารถสร�างอนาคตท่ีสดใสให�กับเยาวชนและประเทศชาติให�เจริญทัดเทียม
อารยประเทศ ได�ตามยุทธศาสตร7ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลยุทธ7 ท่ี 1                     
ข�อ 1.3 ส+งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย ท้ังในรูปแบบปกติ รูปแบบเพ่ือความเป8นเลิศ 
รูปแบบเพ่ือเด็กพิการ เด็กด�อยโอกาส และรูปแบบการศึกษาทางเลือก ให�เหมาะสมกับความต�องการ
จําเป8นของผู�เรียนแต+ละบุคคล และมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยมีความเชื่อมโยงระหว+างรูปแบบต+างๆ 
โดยจัดการศึกษาให�กับนักเรียนท่ีไม+ได�เรียน ให�โอกาสกับนักเรียนท่ีเรียนไม+จบหลักสูตร นักเรียนท่ีออก
กลางคัน และนักเรียนท่ีไม+ได�เข�าเรียนในระบบ ต้ังแต+ชั้น ม.1–ม.6 ปรากฏว+าได�รับความสนใจมาก 
ฝIายบริหารวิชาการจึงต�องดําเนินโครงการนี้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคน โดยมีวัตถุประสงค7
คือเพ่ือให�โอกาสทางการศึกษากับนักเรียนท่ีหลงผิดและศึกษาเล+าเรียนไม+จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได�มี
สถานท่ีศึกษาเล+าเรียนและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่หลงผิดและเรียนไม+จบการศึกษา

                                                           

              4 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8, โรงเรียนนิวิฐราษฎร7อุปถัมปe,  
“แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปN 2557-2559,” (โรงเรียนนิวิฐราษฎร7อุปถัมปe, 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 
2559), 1. 
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ข้ันพ้ืนฐาน ได�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เพ่ือพัฒนาเยาวชนของชาติให�มีคุณภาพ เก+ง ดี มีความสุข สามารถ
ดํารงชีวิตอยู+ในสังคมได�อย+างมีประสิทธิภาพ โดยกําหนด เปGาหมายด�านปริมาณนักเรียนหรือเยาวชนท่ี
ออกจากการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดนครปฐม จํานวน 80 คน 
เข�ารับการศึกษาและเรียนรู�เพ่ือพัฒนาตนเองด�านคุณภาพ นักเรียนและเยาวชนท่ีเข�าศึกษาในโครงการ 
น.ร.อ. ให�โอกาส ร�อยละ 80 สามารถจบการศึกษาได�.  นักเรียนและเยาวชนท่ีเข�าศึกษา ร�อยละ 80 
สามารถนําความรู�ไปศึกษาต+อในระดับท่ีสูงข้ึนได�พ้ืนท่ีดําเนินการ โรงเรียนนิวิฐราษฎร7อุปถัมภ7 ระยะเวลา
ดําเนินการเริ่มต�น 1 ตุลาคม 2558 สิ้นสุด 30 กันยายน 2559  งบประมาณแหล+งท่ีมางบประมาณ 
จากองค7การบริหารส+วนตําบลสนามแย� จํานวน 40,000 บาทรวมงบประมาณท้ังหมด 40,000 บาท 
          ป>ญหาและการบริหารจัดการ  
         การจัดการศึกษานอกระบบ เป8นการเรียนการสอนหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน  
นิวิฐราษฎร7อุปถัมภ7 เป8นความต�องการของชุมชน โดนมีผู�ใหญ+บ�าน กรรมการสถานศึกษาให�ความสําคัญ
เริ่มปรึกษาหารือท่ีวัดเขาสะพายแร�ง ปN 2551 เปPดการเรียนสอนการสอน มีการศึกษา 2552 สมัย 
นายหงส7ดี ศรีเสน ดํารงตําแหน+งผู�อํานวยการโรงเรียน มีการประชุมวางแผนงานดําเนินการ เบื้องต�น
ได�ไปศึกษาดูงาน ท่ีโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา จังหวัดเพชรบุรี ต�นปNการศึกษา 2552 เริ่มเปPด
การศึกษา นรอ.ให�โอกาสเป8นครั้งแรก  จนเดือนมกราคม 2557 นายชนะ อปราชิกา ได�มารับตําแหน+ง 
จึงมีการดําเนินการโครงการจนถึงป จจุบัน 
          สภาพบริบทของโรงเรียนด�วนสภาพพ้ืนท่ี ชุมชนและสภาพสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
อย+างรวดเร็ว ทําให�การศึกษาต�องมีการปรับตัวตามสภาพป ญหาและความต�องการของชุมชน ในการ
ดําเนินการสานต+อโครงการในระยะแรกนั้น ต�องมีกระบวนการในการปรับทัศนคติเพ่ือสร�างทัศนคติ
เชิงบวกในการร+วมคิดร+วมทํา เข�าถึงและพัฒนา เพ่ือนักเรียนท่ีพลาดโอกาสทางการศึกษาในชุมชน
และละแวกใกล�เคียง โดยจัดประชุมสัมนาครูและบุคลากรเพ่ือชี้แจงนโยบายและสร�างความเข�าใจใน
การบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยซ่ึงได�รับการสนับสนุนจากนายทวีป เปาอินทร7 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนนิวิฐราษฎร7อุปถัมภ7 ป จจุบันดํารงตําแหน+งนายก
องค7การบริหารส+วนตําบลสนามแย� เป8นไปตามเจตนารมณ7และนโยบายขององค7การบริหารส+วนตําบล
สนามแย� โดยสนับสนุนงบประมาณ 40,000 บาท ในการสนับสนุนโครงการ 
           ภาพความสําเร็จของโครงการ ผู�บริหารเป8นผู�มีบทบาทสําคัญ ซ่ึงผู�บริหารท่ีมีคุณลักษณะ
เป8นกัลยาณมิตร ท่ีชุมชนยอมรับและให�ความไว�วางใจ เพราะว+า ตัวผู�บริหารเอาใจใส+ ทุ+มเทเวลาให�กับ
ราชการ ไม+มีผลประโยชน7แอบแฝง ในการดําเนินงาน ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ คือเจตนารมณ7ของโรงเรียนท่ี 
ไม+เก็บค+าใช�จ+ายใดๆ ท้ังสิ้น  
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  แนวทางการดําเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนท�ายหาดตําบลท�ายหาด 
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
          พระราชบัญญัติการศึกษาแห+งชาติ  พ.ศ. 2542 และแก�ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2545)  
ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2553)  ท่ีระบุว+า  การได�รับการศึกษาเป8นสิทธิและทุกคนมีโอกาสเสมอกันในการ
ได�รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (มาตรา 10) นําไปสู+การจัดการศึกษาภาคบังคับและการจัดการศึกษา    
ข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือให�ประชากรวัยเรียนได�เข�าศึกษาในวัยเรียนจํานวนมากท่ีพลาดโอกาสจากการศึกษา  
ส+งผลต+อคุณภาพประชากรของประเทศ 
 การเรียนรู�สามารถเกิดข้ึนได�ทุกท่ี ทุกเวลา  แต+สังคมส+วนใหญ+ยังมีความเชื่อว+าการศึกษา
การเรียนรู�เกิดข้ึนเฉพาะในระบบเท+านั้น  ระยะเวลาท่ีผ+านมา  พบว+า  การศึกษาในระบบ  ไม+สามารถ
ตอบสนองผู�เรียนท่ีมีความแตกต+างกันได�  การจัดการศึกษาเพ่ือต�องการให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�  และ
เป8นเครื่องมือในการพัฒนาผู�เรียนให�เป8นมนุษย7ท่ีสมบูรณ7ทุกด�านแล�ว  จึงไม+ควรจํากัดการเรียนแต+
ระบบใดระบบหนึ่ง การศึกษาทางเลือกจึงเป8นแนวทางหนึ่ง  เพื่อแก�ป ญหาการศึกษาในระบบและ
เป8นอีกทางเลือกหนึ่ง  ให�แก+ประชาชนทุกกลุ+ม 
 การศึกษาทางเลือก (Alternative Education) เป8นการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองตอบ
ต+อความต�องการของผู�เรียนท่ีไม+ประสงค7จะเรียนในระบบการศึกษาตามปกติซ่ึงมีเหตุผลมาจาก
พ้ืนฐานของบุคคล เป8นแนวทางท่ีสถานศึกษาสามารถกระทําได�  มีความสอดคล�องกับรัฐธรรมนูญแห+ง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550 มาตรา 49 วรรคสาม กําหนดให�การจัดการศึกษาอบรมของ
องค7กรวิชาชีพหรือเอกชน  การศึกษาทางเลือกของประชาชน  การเรียนรู�ด�วยตนเอง  และการเรียนรู�
ตลอดชีวิต  ย+อมได�รับความคุ�มครองและส+งเสริมท่ีเหมาะสมจากรัฐ  และสอดคล�องกับ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห+งชาติ พ.ศ. 2542 ยึดในหลักว+า  ผู�เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู� และสนใจ 
และความถนัดของผู�เรียน  โดยคํานึงถึงความแตกต+างระดับบุคคล 
 นอกจากนั้น การศึกษาทางเลือกยังมีความสอดคล�องกับการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย  โดย “การศึกษานอกระบบ”  เป8นกิจกรรมการศึกษาท่ีมีกลุ+มเปGาหมายผู�รับบริการและ
วัตถุประสงค7ของการเรียนรู�ท่ีชัดเจนมีรูปแบบ  หลักสูตร  วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝkกอบรม
ท่ียืดหยุ+นและหลากหลายตามสภาพความต�องการและศักยภาพในการเรียนรู�ของกลุ+มเปGาหมายนั้น
และมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู�ท่ีมีมาตรฐานเพ่ือรับคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเพ่ือจัด
ระดับผลการเรียนรู� สําหรับ “การศึกษาตามอัธยาศัย”  เป8นกิจกรรมการเรียนรู�ในวิถีชีวิตประจําวัน
ของบุคคลซ่ึงบุคคลสามารถเลือกท่ีจะเรียนรู�ได�อย+างต+อเนื่องตลอดชีวิต  ตามความสนใจ ความต�องการ
โอกาส  ความพร�อมและศักยภาพในการเรียนรู�ของแต+ละบุคคล  ซ่ึงท้ังสองระบบมีเปGาหมายเดียวกัน  
คือส+งเสริมให�บุคคลซ่ึงได�รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปแล�วหรือไม+ก็ตามมีสิทธิได�รับการศึกษาในรูปแบบ
การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยได� 
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 การศึกษานอกระบบ เน�นหลัก ความเสมอภาคในการการเข�าถึงและได�รับการศึกษา
อย+างกว�างขวาง  ท่ัวถึง เป8นธรรมและมีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพชีวิตของประชาชน การกระจาย
อํานาจแก+สถานศึกษาและการให�ภาคีเครือข+ายมีส+วนร+วมในการจัดการเรียนรู� ส+วนการศึกษาตาม
อัธยาศัย เน�น การเข�าถึงแหล+งการเรียนรู�ที่สอดคล�องกับความสนใจ และวิถีชีวิตของผู�เรียนทุก
กลุ+มเปGาหมาย การพัฒนาแหล+งการเรียนรู�ให�มีความหลากหลายท้ังส+วนท่ีเป8นภูมิป ญญาท�องถ่ิน และ
ส+วนท่ีนําเทคโนโลยีมาใช�เพ่ือการศึกษา การจัดกรอบหรือแนวทางการเรียนรู�ท่ีเป8นคุณประโยชน7ต+อ
ผู�เรียน การจัดการศึกษาทางเลือกจึงเป8นการช+วยแก�ป ญหาการจัดการศึกษาในระบบ ส+งเสริมโอกาส
ให�ประชาชนได�รับการศึกษาอย+างต+อเนื่อง เพ่ือพัฒนาศักยภาพกําลังคนและสังคม ท่ีใช�ความรู�และภูมิป ญญา
เป8นฐานในการพัฒนาท้ังด�านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล�อม ความม่ันคงและคุณภาพชีวิต 
 สําหรับบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนท�ายหาด พบว+า มีผู�เรียนจํานวนหนึ่ง ท่ีพลาด
โอกาสทางการศึกษา อันเนื่องมาจากสาเหตุต+างๆ เช+น การต้ังครรภ7 การทะเลาะวิวาท ป ญหาด�าน
ระเบียบวินัยและความประพฤติท่ีพึงประสงค7 ป ญหายาเสพติด นักเรียนบางคนต�องออกจากโรงเรียน
เพราะต�องไปช+วยเหลือครอบครัวทํางานเนื่องจากครอบครัวยากจน ความสามารถในการเรียนรู�สายสามัญ 
นักเรียนบางคนชอบและมีความถนัดทางวิชาชีพ แต+ต�องเรียนสายสามัญเพราะไม+มีทางเลือกอ่ืน 
ด�วยข�อจํากัดด�านรายได�ทางครอบครัว ตลอดท้ังค+านิยม ความเชื่อม่ัน และความกลัวของผู�ปกครองท่ี
ไม+อยากส+งบุตรหลานไปเรียนสายอาชีพ ทําให�ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า จนไม+จบการศึกษาตาม
หลักสูตรและต�องหยุดการเรียนออกไป นอกจากนั้นสภาพการที่เป8นสถานศึกษาขนาดกลาง และ
มักจะเป8นเปGาหมายของการระบายนักเรียน หรือ การส+งต+อนักเรียนท่ีมีความประพฤติอันไม+พึงประสงค7 
หรือนักเรียนท่ีมีป ญหาด�านความประพฤติ จากโรงเรียนมัธยมศึกษาต+างๆ ภายในจังหวัด มาอย+าง
ต+อเนื่อง ซ่ึงโรงเรียนท�ายหาด ไม+เคยปฏิเสธนักเรียนเหล+านี้ และยินดีรับนักเรียนมาดูแลด�วยความเต็มใจ 
และเข�าใจในธรรมชาติของนักเรียนโรงเรียนท�ายหาด โดยผู�บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและ
บุคลากร เล็กเห็นถึงป ญหา จึงได�ร+วมกันกําหนดโครงการจัดการศึกษาทางเลือกเพ่ือสร�างโอกาสทาง
การศึกษา โรงเรียนท�ายหาด  จังหวัดสมุทรสงคราม  ซ่ึงเป8นการจัดการศึกษาทางเลือกแบบการศึกษา
ต+อเนื่อง ข้ึนมาภายในโรงเรียน ต้ังแต+ปNการศึกษา 2551   เพ่ือช+วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนท�ายหาด 
และนักเรียนจากโรงเรียนอ่ืนๆ ท่ีพลาดโอกาสทางการศึกษาจากสาเหตุต+างๆ ให�ได�รับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ตามความพร�อม ความสนใจและศักยภาพของผู�เรียน และยังเปPดโอกาสให�กลุ+มประชากรท่ี
พลาดโอกาสทางการศึกษาอ่ืนๆ ได�มีโอกาสทางเลือกท่ีโรงเรียนได�จัดข้ึน 
 โครงการจัดการศึกษาทางเลือกเพ่ือสร�างโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนท�ายหาด จังหวัด
สมุทรสงคราม จึงเป8นส+วนเติมเต็มในการศึกษาตามปกติ ช+วยให�ผู�เรียนท่ีขาดโอกาสทางการศึกษา   
ได�มีโอกาสก�าวหน�าในชีวิต ไม+มีใครถูกทอดท้ิง เป8นยุทธวิธีท่ีสามารถช+วยเหลือผู�เรียนท่ีไม+สามารถเรียน
ในระบบปกติ ผู�เรียนสามารถผ+านหลักฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปได�อย+างมีความภาคภูมิ มีความพร�อม
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ท่ีจะศึกษาต+อ มีความพร�อมท่ีจะทํางาน และมีความพร�อมท่ีจะเป8นพลเมืองท่ีดี นอกจากนั้นยังเป8นการ
ส+งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ การศึกษาต+อตามอัธยาศัย และการศึกษาทางเลือกของ
ประชาชน เพ่ือเติมเต็มให�กับบุคคลท้ังในวัยเรียนท่ีพลาดโอกาสทางการศึกษาผู�ด�อยโอกาสทางการศึกษา
ทางการศึกษาและผู�ท่ีสนใจในการพัฒนาตนเอง ให�ได�รับโอกาสทางการศึกษาอย+างเท+าเทียม ต+อเนื่อง
ตลอดชีวิตสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนได�ตามศักยภาพ เป8นสังคมแห+งการเรียนรู�และภูมิป ญญา 
อันจะมีผลในการพัฒนากําลังคนและประเทศชาติให�เจริญก�าวหน�าต+อไป  

 ข�อมูลท่ัวไป  
 โรงเรียนท�ายหาด ท่ีตั้ง เลขท่ี 33/4 หมู+ที่ 5 ตําบลท�ายหาด อําเภอเมืองฯ จังหวัด
สมุทรสงคราม 75000 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โทร. 034-763-432 
โทรสาร 034-763-360 e-mail: thaihaad@gmail.com website: http://www.td.pcrit.netทํา
การเปPดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปNท่ี 1 –ชั้นมัธยมศึกษาปNท่ี 6 เนื้อท่ี 13 ไร+ 3 งาน 36 
ตารางวา มีเขตพ้ืนท่ีบริการ ได�แก+ หมู+ท่ี 1 ถึงหมู+ท่ี 6 ตําบลท�ายหาด หมู+ท่ี 1 ถึงหมู+ท่ี 12 ตําบล
บางขันแตก อําเภอเมืองฯ และหมู+ท่ี 1 ถึงหมู+ท่ี 9 ตําบลโพงพาง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
โรงเรียนบ�านท�ายหาด เป8นโรงเรียนมัธยมประจําตําบลแห+งแรก ของจังหวัดสมุทรสงคราม ต้ังอยู+เลขท่ี 
33/4 หมู+ท่ี 5 ตําบลท�ายหาดอําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงครามอยู+ริมถนนธนบุรีปากท+อใกล�หลัก
กิโลเมตรท่ี 4 ก+อต้ังข้ึนด�วยความร+วมมือของประชาชนทุกคนในท�องถ่ิน โดยมี นายเปลา อาทยกุล 
กํานันตําบลท�ายหาด เป8นผู�ริเริ่มและเป8นผู�นําในการก+อต้ังเม่ือปN พ.ศ. 2519 โดยมีวัตถุประสงค7ท่ีให�
โรงเรียนของชุมชน เนื่องจากการคมนาคมยุคนั้นยังไม+สะดวก ยังไม+มีโรงเรียนมัธยมศึกษาในตําบล
ท�ายหาด ได�ใช�บริเวณวัดหลวงญวนซ่ึงเป8นวัดร�างมาเป8นเวลานานกว+า50 ปN ใช�เป8นสถานท่ีในการก+อต้ัง
มีเนื้อท่ี 12 ไร+ 2 งาน1 ตารางวาป จจุบันเป8นท่ีซึ่งอยู+ในความดูแลของกรมการศาสนาทางโรงเรียนท�าย
หาดจึงต�องเสียค+าเช+าปNละ 12,120 บาทและภายหลังได�ซ้ือท่ีเพ่ิมเติม ป จจุบันจึงมีเนื้อท่ีท้ังสิ้นรวม   
13 ไร+ งาน 36 ตารางวา ป จจุบันเปPดสอนแบบการศึกษาในระบบระดับชั้นมัธยมศึกษาปNท่ี 1         
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปNท่ี 6 โดยมีแผนชั้นเรียนของนักเรียนภาคปกติเป8น 3-3-3 /2-2-2ประเภท
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนากกลาง และเปPดสอนตามโครงการจัดการศึกษาทางเลือกเพ่ือสร�างโอกาสทาง
การศึกษาให�กับผู�เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปNท่ี3และชั้นมัธยมศึกษาปNท่ี 6 ในวันเสาร7และภาคฤดูร�อน 

 วิสัยทัศน1 (Vision)จัดการศึกษาโดยเน�นให�ผู�เรียนเป8นบุคคลแห+งการเรียนรู�  คู+คุณธรรม 
บนพ้ืนฐานของความเป8นไทยและความเป8นสากล ใส+ใจสิ่งแวดล�อม  น�อมนําเศรษฐกิจพอเพียง 

 ค0านิยม (Value) ร+วมแรง  ร+วมใจ  พัฒนาคุณภาพอย+างต+อเนื่อง 
 พันธกิจ (Mission) 

1. จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให� ท่ัวถึง มีคุณภาพ สู+มาตรฐานชาติและอาเซียน (สากล) 
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให�สู+คุณภาพมาตรฐาน และมีความเป8นมืออาชีพ 
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3. บริหารจัดการสถานศึกษาให�มีสภาพและบรรยากาศท่ีดี น+าอยู+ และเอ้ือต+อการพัฒนา
ผู�เรียนสมบูรณ7ท้ังด�าน ร+างกาย จิตใจ อารมณ7 และสติป ญญา 

4. ส+งเสริมการสร�างเครือข+ายและความร+วมมือ ในการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และรักษาศิลปวัฒนธรรมร+วมกับชุมชน 
 วัตถุประสงค1 (Objective) 

1. เพ่ือจัดการเรียนการสอนที่เน�น – ผู�เรียนเป8นสําคัญ ให�เป8นคนดี คนเก+ง และอยู+ใน
สังคมอย+างมีความสุข 

2. ส+งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให�ความรู� ทักษะท่ีมี
คุณภาพตามมาตรฐาน และมีความเป8นมืออาชีพ 

3. บริหารจัดการอาคาร สถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกให�มีสภาพและบรรยากาศท่ีดี 
น+าอยู+ และเอ้ือต+อการพัฒนาผู�เรียนทางด�านร+างกาย จิตใจ อารมณ7และสติป ญญา 

4. ส+งเสริมและสร�างเครือข+ายความร+วมมือในการจัดการศึกษา และการทํานุ บํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ให�มีความยั่งยืน 

อัตลักษณ7ผู�เรียน   : ยิ้มแย�มแจ+มใส 
อัตลักษณ7ครู        : รักองค7กร 
อัตลักษณ7ผู�บริหาร : มุ+งม่ันพัฒนาองค7กร 
อัตลักษณ7ของบุคลากรอ่ืนในสถานศึกษา : รู�หน�าท่ี  มีคุณธรรม 
เอกลักษณสถานศึกษา : โรงเรียนน+าอยู+ 

 ข�อมูลผู�บริหาร นายบัณฑิตย7  ลิมปนชัยพรกุล  ผู�อํานวยการโรงเรียนและนายอุดม  
ละม�ายสกุล  รองผู�อํานวยการโรงเรียน    

 ข�อมูลนักเรียน  (ปNการศึกษา 2558 ณ วันท่ี 31 เดือนมีนาคม 2559) จํานวนนักเรียนใน
เขตพ้ืนท่ีบริการท้ังสิ้น 1,850 คน  จํานวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังสิ้น 670 คน จําแนกได�ดังนี้  นักเรียน
ในโครงการจัดการศึกษาทางเลือก เพ่ือสร�างโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนท�ายหาด เป8นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปNท่ี 3 และมัธยมศึกษาปNท่ี 6 จํานวน 341 คน ซ่ึงเรียนเฉพาะวันเสาร7 และภาคฤดูร�อน 
เดือนเมษายน 
 ข�อมูลท่ัวไป 
 อาคารเรียนจํานวน 2 หลัง อาคารประกอบจํานวน 3 หลัง ลานอเนกประสงค7มีหลังคา
พร�อมไฟสว+าง ห�องส�วมจํานวน 2 หลัง โรงอาหารจํานวน 1 หลัง หอประชุมจํานวน 1 หลัง โรงกรองน้ํา
สําหรับด่ืมจํานวน 1 หลัง หอส+งน้ําจํานวน 1 หอ บ�านพักครูจํานวน 9 หลัง สนามฟุตบอลจํานวน 1 
สนาม โรงจอดรถยนต7จํานวน 2 แห+ง โรงตาลและเตาเค่ียวตาล จํานวน 1 หลัง หลังคาเชื่อมอาคาร
ตลอดแนว โรงจอดรถยนต7จํานวน 1 แห+ง 
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1. ชุมชนมีลักษณะของการกระจายตัวทั่วๆ ไป ในแต+ละพื้นที่ มีประชากรประมาณ 
9,000 คน บริเวณใกล�เคียงโดยรอบโรงเรียน ได�แก+ พื้นที่สวนมะพร�าว คู คลอง ลําปะโดง วัด 
โรงพยาบาลส+งเสริมสุขภาพ อาชีพหลักของชุมชน คือทําการเกษตร รับจ�างตามโรงงานอุตสาหกรรม 
ร�านค�า บริษัท ส+วนใหญ+นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท�องถ่ินท่ีเป8นท่ีรู�จักโดยท่ัวไป คือ 
ทําบุตรตักบาตร งานวัด ไหว�พระบุญสงกรานต7 งานบวช เทศกาลกินปลาทู และลอยกระทง 

2. ผู�ปกครองส+วนใหญ+ จบการศึกษาตํ่ากว+าปริญญาตรี อาชีพหลักคือ รับจ�าง/ทําสวน 
ส+วนใหญ+นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได�โดยเฉลี่ยต+อครอบครัว ต+อปN 9,000 – 15,000 
บาท จํานวนคนเฉลี่ยต+อครอบครัว 3 – 4 คน 

3. โอกาสและข�อจํากัดของโรงเรียน 
 ท่ีต้ังของโรงเรียนท�ายหาดต้ังอยู+บริเวณท่ีล�อมรอบไปด�วยสวนมะพร�าวของชุมชน ร+มรื่น 
มีคูคลอง ระดับน้ําไหลเวียนตลอดเวลาด�วยอิทธิพลของปรากฏการณ7น้ําข้ึนน้ําลง ทําให�รู�สึกเย็นสบาย 
บรรยากาศจึงเอ้ือต+อการเรียนรู� ด�านหน�าของโรงเรียนมีถนนสายสมุทรสงคราม – ปากท+อ ซ่ึงเป8น
เส�นทางท่ีมีการคมนาคม การเดินทางสะดวก มีวัดซึ่งตั้งอยู+บริเวณใกล�เคียงจํานวน 5 วัด อาทิ        
วัดบางขันแตก วัดวชิรคาม วัดท�ายหาด วัดบางนางจีนกลาง วัดแม+น้ํา จึงเป8นโอกาสดีท่ีทําให�นักเรียน
ถูกหล+อหลอมจิตใจให�เป8นคนดีได�โดยง+าย อีกท้ังโรงเรียนยังได�จัดและร+วมกิจกรรม เช+น กิจกรรมทาง
ศาสนา สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี เป8นประจําซ่ึงได�รับความร+วมมือเป8นอย+างดี จากเจ�าอาวาส คณะ
สงฆ7 และองค7กรปกครองส+วนท�องถ่ิน ในด�านแหล+งเรียนรู�ภายนอกสถานศึกษา พบว+ามีหลากหลายท้ัง
ในด�านวิทยาศาสตร7 สังคมศึกษา เกษตรกรรม ธุรกิจการค�า ศิลปวัฒนธรรม โรงเรียนจึงสามารถนํา
นักเรียนไปศึกษาจากแหล+งเรียนรู�เหล+านี้ได�ตลอดเวลา 
 สภาพป>ญหาการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและอัธยาศัย
เพ่ือแก�ป>ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  การปรับกระบวนทัศน1 
          ในการบริหารจัดการศึกษาซ่ึงต�องใช�ความเสียสละทุ+มเทของข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยทุกฝIายมีส+วนร+วม ทั้งชุมชน องค7กรปกครองส+วนท�องถ่ิน องค7กรอ่ืนๆ จึงมีความ
จําเป8นต�องสร�างความรู�ความเข�าใจในการบริหารจัดการ จากการสัมภาษณ7 ผู�ให�สัมภาษณ7คนท่ี 2  
กล+าวว+า “ในการดําเนินการโครงการได�มีการประชุมวางแผนโดยทุกฝIายมีส+วนร+วม ชุมชน ผู�นําองค7กร
ในท�องถ่ิน คณะครูและบุคลากรท่ีเก่ียวข�อง การเขียนโครงการและขออนุมัติโครงการการจัดการศึกษา
ในระบบนอกระบบและอัธยาศัย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห+งชาติ พ.ศ.  2542  ฉบับแก�ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2545และ (ฉบับท่ี 3 )พ.ศ. 2553มาตรา 4 และมาตรา 15” 5และสัมภาษณ7 
ผู�ให�สัมภาษณ7คนท่ี 8 ได�กล+าวว+า“เพ่ือความยั่งยืนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการพ่ึงพาตนเอง

                                                           

                5 สัมภาษณ7 ผู�ให�สัมภาษณ7คนท่ี 2, ผู�อํานวยการโรงเรียน, 6 มิถุนายน 2559. 
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นั้น จะต�องมีโครงสร�างการบริหารงานท่ีชัดเจน มีกระบวนการ มีการศึกษาระเบียบข�อกฎหมายและ
นโยบายต+างๆ เช+น พรบ.การศึกษา การเทียบโอน หลักสูตร กฎกระทรวงระเบียบปฏิบัติ ท่ีเก่ียวข�อง
กับการจัดการศึกษา จัดทําคู+มือครูเพ่ือดําเนินการจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยใน
สถานศึกษา “6 สอดคล�องกับการสัมภาษณ7 ผู� ให�สัมภาษณ7คนท่ี 4 กล+าวว+า  “จะต�องมีการ
ประชาสัมพันธ7เก่ียวกับนโยบายของโรงเรียนในการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและ
อัธยาศัยให�สาธารณชน ให�ทราบอย+างต+อเนื่อง จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานทางวิชาการในการบริหาร
จัดการและมีผู�รับผิดชอบอย+างชัดเจนจัดทําเอกสาร” 7 สอดคล�องกับเพชริน สงค7ประเสริฐได�ศึกษา
เรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยยึดหลักการทํางานเป8นทีมในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พบว+าการดําเนินกิจกรรมตามข้ันตอนการทํางานเป8นทีม ทําให�บุคลากรและผู�เก่ียวข�องมีความรู�ความ
เข�าใจเก่ียวกับหลักการและการทํางานเป8นทีมสามารถปฏิบัติได�อย+างเป8นรูปธรรม ส+งผลให�บุคลากร
และผู�เก่ียวข�องได�เข�าใจประเด็นและลําดับความสําคัญของป ญหาทางวิชาการได�ตรงกัน  สาเหตุของ
ป ญหาอย+างแท�จริงและสามารถกําหนดแนวทางการดําเนินกิจกรรมท่ีสอดคล�องกับเปGาหมายบทบาท
วิธีการทํางาน ทําให�บุคลากรฝkกฝนการทํางานร+วมกันทําให�มีประสบการณ7ในการแก�ป ญหาอย+างเป8น
รูปธรรมและได�สารสนเทศเก่ียวกับผลการดําเนินการตามข้ันตอนการทํางานเป8นทีมซ่ึงสามารถนําไป
วางแผนในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาได�8 และ  นงลักษณ7 เรืองทอง ได�ศึกษาเรื่องการบริหาร
โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล พบว+าองค7ประกอบท่ีสําคัญม่ีทําให�การบริหารโรงเรียนมีประสิทธิผลคือการมี
วิสัยทัศน7และวัตถุประสงค7ร+วมกันและเป8นองค7กรแห+งการเรียนรู�ของโรงเรียนประกอบด�วย การพัฒนา
บุคลการทุกฝIายในโรงเรียนให�มีการเรียนรู�และรับผิดชอบร+วมกันเพ่ือสร�างทีมงานในการพัฒนาการ
กําหนดวิสัยทัศน7และวัตถุประสงค7  เปGาหมายของโรงเรียนท่ีเกิดจากการมีส+วนร+วมของบุคลากรทุกคน
ท่ีช+วยกันคิดและร+วมกันกําหนดแล�วจะเกิดเป8นแนวทางในการปฏิบัติ ซ่ึงจะมีคุณค+าทางด�านพันธสัญญา
ทางใจของบุคลากรทุกคนท่ีจะเกิดความมุ+งม่ันและสร�างพลังในการปฏิบัติงาน  เพ่ือท่ีจะก�าวไปให�ถึง
หลักชัยท่ีทุกคนได�ช+วยกันกําหนดไว�อีกท้ังทําให�เกิดประสิทธิผลในกระบวนการบริหารงานอีกด�วย  ซ่ึง
มีความสอดคล�องกับการศึกษาวิจัยของ แซมมอนดส7  ฮิลแมน  และคณะ ท่ีพบว+าองค7ประกอบท่ีส+งผล
ถึงความสําเร็จหรือความมีประสิทธิผลของโรงเรียนมี 11 องค7ประกอบและการมีวิสัยทัศน7 และเปGาหมาย
ร+วมกัน  เป8นองค7ประกอบหนึ่งของความสําเร็จในโรงเรียน และสอดคล�องกับแนวคิดของเซ็งเก  
ท่ีกล+าวว+า การกําหนดวิสัยทัศน7ไม+ใช�เรื่องเฉพาะของผู�บริหารอีกต+อไปแล�ว  แต+จะต�องเป8นวิสัยทัศน7ร+วม 

                                                           

                6 สัมภาษณ7 ผู�ให�สัมภาษณ7คนท่ี 8, ผู�อํานวยการโรงเรียน, 7 มิถุนายน 2559. 
 7 สัมภาษณ7 ผู�ให�สัมภาษณ7คนท่ี 4, ผู�อํานวยการโรงเรียน, 4 มิถุนายน 2559. 

           8 เพชริน สงค7ประเสริฐ, “บทความวิจัย,” วารสารศึกษาศาสตร1 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
10, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2551): 48-64. 
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(Shared vision) ท่ีเกิดจากการกําหนดร+วมกันของสมาชิกในองค7การ แม�ว+าจะต�องใช�เวลาก็ตาม และ
ยังสอดคล�องกับแนวคิดของวิโรจน7 สารรัตนะ  ที่กําหนดว+าการตัดสินใจร+วมและวิสัยทัศน7ร+วมเป8น
ระบบย+อยระบบหนึ่งที่จะทําให�โรงเรียนเป8นองค7กรแห+งการเรียนรู� สอดคล�องกับ ซูครี เนอร7 ได�
ศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนทัศน7ผู�นําด�านวิธีการบริหารโรงเรียนกับผู�อพยพชาวโซมาเลีย กรณีศึกษา
โรงเรียนมัธยมสองโรงเรียนในเขตชุมชน งานวิจัยเป8นการสํารวจ สภาวะการเป8นผู�นําในการบริหารงาน
กลุ+มนักเรียนมัธยมชาวโซมาเลีย ในรัฐมิดเวสต7 รวบรวมข�อมูลโดยการสัมภาษณ7 การวิเคราะห7ข�อมูล
เอกสาร พบว+า การมีส+วนร+วมในการเป8นผู�นําการเปลี่ยนแปลงโดยสร�างสภาพแวดล�อมแห+งการเรียนรู�
อย+างเป8นธรรมและสากลจึงมีความจําเป8นท่ีผู�บริหารจะจัดต้ังโครงการคุณภาพเพ่ือส+งเสริมการปรับตัว
ของนักเรียนชาวโซมาเลียโดยเฉพาะอย+างยิ่งโครงการท่ีเป8นการให�คําปรึกษาและการให�สนับสนุนทาง
วิชาการท่ีทางโรงเรียนควรบรรจุรวมในโครงการของโรงเรียน” 9 
 สภาพป>ญหาการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและอัธยาศัย
เพ่ือแก�ป>ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  การบริหารหลักสูตรการจัดการศึกษา  

       การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหา
ทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานนั้นกระบวนการท่ีสําคัญก็คือหลักการและหลักสูตรการจัด
การศึกษา จากการสัมภาษณ7 ผู�ให�สัมภาษณ7คนท่ี 4” โรงเรียนได�ดําเนินการบริหารจัดการศึกษาคู+มือ
การดําเนินการ กระบวนการเรียนการสอน มีการบริหารหลักสูตรโดยบูรณาการการเรียนรู�แบบองค7รวม
ทุกกลุ+มสาระการเรียนรู�เป8นหลักสูตรท่ีหลากหลายและสอดคล�องกับศักยภาพของผู�เรียนมีความ
ยืดหยุ+นด�านเวลาและสาระการเรียนรู�และสถานท่ี เน�นทักษะชิวิต10สอดคล�องกับการสัมภาษณ7 ผู�ให�
สัมภาษณ7คนท่ี 7  “โรงเรียนใช�หลักการเทียบโอนประสบการณ7ของผู�เรียนมาเป8นหลักในการออกแบบ
จัดการเรียนรู�มีการอิงมาตรฐาน ตัวชี้วัดและมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษาใช�หลักบูรณาการด�าน
สาระการเรียนรู�ด�านเวลาและเง่ือนไขการจบหลักสูตรการจัดการบวนการเรียนการสอนการเรียนเน�น
คุณธรรมมากกว+าความรู�”  11และจากการสัมภาษณ7ผู�ให�สัมภาษณ7คนท่ี 3 พบว+า“โรงเรียนมีการ
ผสมผสานด�านความรู�ประสบการณ7จริง ทักษะกระบวนการคิดมีการกระตุ�นให�เกิดการใฝIรู�ใฝIเรียนใช�
กระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลายส+งเสริมการจัดการให�บุคคลเรียนรู�อย+างไม+เป8นทางการใน
รูปแบบท่ีหลากหลายอย+างต+อเนื่องตลอดชีวิตเปPดโอกาสให�ผู�เรียนรับผิดชอบในการเรียนรู�ของตนเอง
ตามโอกาสศักยภาพความพร�อมของตนเองเรียนรู�ตนเองจากวิถีชีวิตและแหล+งเรียนรู�ส+งเสริมสนับสนุน

                                                           

           9 Shukri Nur, “leadership Pardigms Informing the ways school Administrators 
work with Somali immigrant students,” (Case Studies of Two the High School in an 
Uban school District, University of Illinois at Urbana Champaign,2012). 
                10 สัมภาษณ7 ผู�ให�สัมภาษณ7คนท่ี 4, ผู�อํานวยการโรงเรียน,  4 มิถุนายน 2559. 
                11 สัมภาษณ7 ผู�ให�สัมภาษณ7คนท่ี 7, ครู, 23 มกราคม 2560. 
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ท่ีมุ +งเน�นทักษะมากกว+าทฤษฎีมีความยืดหยุ +นในการใช�หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน”12 
สอดคล�องกับการสัมภาษณ7 ผู�ให�สัมภาษณ7คนท่ี 9 “ได�กล+าวว+า โรงเรียนยึดหลักสูตร การศึกษา        
ข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแต+มีความยืดหยุ+นหลักสูตรการสอนจะมา
จากความต�องการของผู�เรียนท่ีตรงกับแนวโน�มการมีงานทําหลักสูตรการศึกษาต�องเปPดโอกาสให�
ผู�เรียนได�เรียนรู�ตามความสนใจของผู�เรียนตอบสนองตามความถนัด การจัดการเรียนการสอนให�ตรง
กับจุดมุ+งหมายของหลักสูตรยืดหยุ+นตามเหตุการณ7และท�องถ่ิน” 13  
        จักรกฤษณ7  วงษ7วิทยานันท7 “ได�ศึกษาป ญหาในการบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษา
ในโรงเรียนพร�อมใช�หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กรณีศึกษาโรงเรียน
ท+าหลวงวิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต5 ผลการวิจัยพบว+า ครูยังขาดความรู�
ความเข�าใจในการจัดทําหลักสูตรโรงเรียน ความสามารถการบริหารจัดการหลักสูตรโรงเรียน ชุมชน
ขาดการมีส+วนร+วมในการจัดทําหลักสูตรท�องถิ่น ขาดการนิเทศติดตามการใช�หลักสูตรโรงเรียน 
โรงเรียนขาดการวางแผนประเมินการใช�หลักสูตรโรงเรียนตามสภาพจริงท้ังก+อนใช� ระหว+างใช�และหลังใช� 
การวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลการใช�หลักสูตรโรงเรียน โรงเรียนยังไม+มีการทําวิจัยหลักสูตร
โรงเรียนอย+างจริงจัง จากการศึกษาข�างต�นจะพบป ญหาการบริหารหลักสูตร ได�แก+ 1) บุคลากรขาด
ความรู�ความเข�าใจในการจัดทําหลักสูตร 2)ขาดการพัฒนาหลักสูตรอย+างต+อเนื่อง 3)ขาดการมีส+วน
ร+วมในการจัดทําหลักสูตร 4)ขาดการประเมินการใช�หลักสูตร 5)ไม+สามารถบริหารหลักสูตรได�อย+าง
บรรลุเปGาหมาย จะเห็นว+าการบริหารวิชาการด�านหลักสูตร ท่ีสามารถจัดการเรียนรู� เพ่ือให�บรรลุ
เปGาหมายของการจัดการเรียนรู�ได� ผู�มีบทบาทการบริหารงานวิชาการด�านหลักสูตรต�องเริ่มต�นด�วยการ
วิเคราะห7หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเตรียมความพร�อมความรู�ความเข�าใจแก+
บุคลากรทุกฝIายท่ีเก่ียวข�อง ศึกษาความต�องการของชุมชนและท�องถ่ิน จัดสรรงบประมาณในการ
บริหารหลักสูตร ส+งเสริม สนับสนุนบุคลากรเข�ารับการอบรมพัฒนาความรู�เก่ียวกับหลักสูตร จัดเตรียม
เอกสารคู+มือการจัดทําหลักสูตรและแนวปฏิบัติการใช�หลักสูตร ให�สามารถบูรณาการเนื้อหาสาระท้ัง
ในกลุ+มสาระการเรียนรู�เดียวกันและระหว+างกลุ+มสาระการเรียนรู�ได� ส+งผลให�หลักสูตรท่ีใช�ในการ
จัดการเรียนการสอน ความถนัด ความต�องการของนักเรียน ชุมชนและท�องถิ่น ตลอดจนการ
ดําเนินการติดตาม ประเมินหลักสูตรท้ังก+อนใช� ระหว+างใช�และหลังใช�หลักสูตร รวมถึงการส+งเสริมการ
วิจัยหลักสูตร เพ่ือนําผลการประเมินและการวิจัยมาใช�ปรังปรุง พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนต+อไป” 14ซ่ึง
จากสัมภาษณ7 ผู�ให�สัมภาษณ7คนท่ี 4  กล+าวว+า” การจัดการศึกษาทางเลือก ใช�หลักสูตรเชิงบูรณาการ

                                                           

 12 สัมภาษณ7 ผู�ให�สัมภาษณ7คนท่ี 3, ครู, 6 มิถุนายน 2559. 
                13 สัมภาษณ7 ผู�ให�สัมภาษณ7คนท่ี 9, ครู, 20 มกราคม 2560. 
           14 จักรกฤษณ7  วงษ7วิทยานันท7, “การบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษาในโรงเรียน
พร�อมใช�หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551” (การบริหารจัดการหลักสูตร
ระดับสถานศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนท+าหลวงวิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5, 
2554), บทคัดย+อ. 
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เรียนรู�แบบองค7รวมกลุ+มสาระการเรียนรู� โดยอิงมาตรฐาน ตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู�ของหลักสูตร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนท�ายหาด ซ่ึงยืดหยุ+นด�านเวลาวิธีการเรียนรู� การวัดผลประเมิน เพ่ือให�
ผู�เรียนจบการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือนําไปสู+การอนุมัติจบการศึกษา โรงเรียนใช�หลักการ 
บรูณาการท้ังด�านสาระความรู� ด�านเวลา เง่ือนไขการจบหลักสูตรเพ่ือ เป8นหลักสูตรท่ีหลากหลายและ
สอดคล�องกับผู�เรียนท่ีคํานึกถึงศักยภาพความเป8นมนุษย7 และตัวตนของผู�เรียน มุ+งการเรียนเพ่ือการ
เรียนรู�ตามศักยภาพสู+ความเป8นมนุษย7ท่ีสมบูรณ7 ให�ความสําคัญกับการเรียนรู�มากกว+าการศึกษา โดย
ไม+ข้ึนอยู+กับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง มีความยืดหยุ+นท้ังด�านเวลา สาระการเรียนรู� และสถานท่ี เน�น
ทักษะชีวิต ภายใต�หลักการกว�างๆ หลักสูตรการจัดการเรียนรู�ของโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษา
ทางเลือกเพ่ือสร�างโอกาสทางการศึกษาโรงเรียน ยังใช�หลักการเทียบโอนประสบการณ7ของผู�เรียน มา
เป8นหลักการในการออกแบบการจัดการเรียนรู�สําหรับผู�เรียนอีกประการหนึ่งด�วย15 สอดคล�องกับการ
สัมภาษณ7ผู�ให�สัมภาษณ7คนท่ี 5 กล+าวว+า “โรงเรียนกําหนดโครงสร�างเนื้อหาการเรียนเป8นเอกสารชุด
การสอนแยกเป8นรายวิชา ประกอบด�วย ชุดการสอนกลุ+มสาระการเรียนรู�คณิตศาสตร7 ชุดการสอน
กลุ+มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร7 ชุดการสอนกลุ+มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชุดการสอนสาระการเรียนรู�สุขศึกษาและพลศึกษา ชุดการสอนกลุ+มสาระการเรียนรู�ศิลปะ ชุดการสอน
กลุ+มสาระการเรียนรู�ภาษาต+างประเทศ ชุดการสอนกลุ+มสาระการเรียนรู�การงานอาชีพและเทคโนโลยี
และกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน โดยแยกเป8นรายวิชาในแต+ละภาคเรียนของแต+ละกลุ+มสาระการเรียนรู� 
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรโดยครูนําข�อบกพร+องนํามาพัฒนาและปรับปรุงและให�ทุกภาคส+วนมี
ส+วนร+วมในการบริหารหลักสูตร กระบวนการเรียนรู�ท่ีหลากหลายเป8นเครื่องมือท่ีจะนําพาตนเองไปสู+
เปGาหมายของหลักสูตรมีการควบคุม ดูแล กํากับการใช�หลักสูตรของกลุ+มสาระการเรียนรู�” 16และผู�ให�
สัมภาษณ7คนท่ี 8 กล+าวว+า “โรงเรียนจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปNของสถานศึกษา ท่ีสอดคล�องกับ
นโยบาย และจุดเน�นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนเสนอแผนปฏิบัติงาน
ประจําปNของสถานศึกษาผ+านความเห็นชอบต+อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนรายงาน
ผลการดําเนินของสถานศึกษาให�สาธารณชนได�รับทราบ”17 ซ่ึงหลักสูตรของสถานศึกษา สําหรับ
นักเรียนกลุ+มเปGาหมายเฉพาะ มุ+งให�ผู�เรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ท่ีสอดคล�องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551ดังนี้ ความสามารถในการสื่อสาร เป8นความสามารถ
ในการรับและส+งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช�ภาษาถ+ายทอดความคิด ความรู�ความเข�าใจ ความรู�สึก 
และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข�อมูลข+าวสารและประสบการณ7อันจะเป8นประโยชน7ต+อการ
พัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาต+อรองเพ่ือขจัดและลดป ญหาความขัดแย�งต+าง ๆ การเลือก
รับหรือไม+รับข�อมูลข+าวสารด�วยหลักเหตุผลและความถูกต�อง ตลอดจนการเลือกใช�วิธีการสื่อสาร ท่ีมี
ประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีต+อตนเองและสังคม  ความสามารถในการคิด เป8นความสามารถ

                                                           

           15 สัมภาษณ7 ผู�ให�สัมภาษณ7คนท่ี 4, ผู�อํานวยการโรงเรียน, 4 มิถุนายน 2559. 
          16 สัมภาษณ7 ผู�ให�สัมภาษณ7คนท่ี 5, ครู, 4 มิถุนายน 2559. 
           17 สัมภาษณ7 ผู�ให�สัมภาษณ7คนท่ี 8, ผู�อํานวยการโรงเรียน, 7 มิถุนายน 2559 
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ในการคิดวิเคราะห7 การคิดสังเคราะห7 การคิด อย+างสร�างสรรค7  การคิดอย+างมีวิจารณญาณ และการคิด
เป8นระบบ เพ่ือนําไปสู+การสร�างองค7ความรู�หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคม
ได�อย+างเหมาะสม ความสามารถในการแก�ป ญหา เป8นความสามารถในการแก�ป ญหาและอุปสรรคต+าง ๆ 
ท่ีเผชิญได�อย+างถูกต�องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข�อมูลสารสนเทศ เข�าใจ
ความสัมพันธ7และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ7ต+าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู� ประยุกต7ความรู�มา
ใช�ในการปGองกันและแก�ไขป ญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
ต+อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล�อม ความสามารถในการใช�ทักษะชีวิต เป8นความสามารถในการนํา
กระบวนการต+าง ๆ ไปใช�ในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรู�ด�วยตนเอง การเรียนรู�อย+างต+อเนื่อง  
การทํางาน และการอยู+ร+วมกันในสังคมด�วยการสร�างเสริมความสัมพันธ7อันดีระหว+างบุคคล การจัดการ
ป ญหาและความขัดแย�งต+าง ๆ อย+างเหมาะสม การปรับตัวให�ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล�อม และการรู�จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม+พึงประสงค7ท่ีส+งผลกระทบต+อตนเองและผู�อ่ืน 
ความสามารถในการใช�เทคโนโลยี เป8นความสามารถในการเลือก และใช� เทคโนโลยีด�านต+างๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด�านการเรียนรู� การสื่อสาร การ
ทํางาน  การแก�ป ญหาอย+างสร�างสรรค7 ถูกต�อง เหมาะสม และมีคุณธรรม18 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค1 
 หลักสูตรโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา สําหรับนักเรียนกลุ+มเปGาหมายเฉพาะ กําหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค7ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือให�
สามารถอยู+ร+วมกับผู�อ่ืนในสังคมได�อย+างมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 
 รักชาติ  ศาสน7 กษัตริย7 ซ่ือสัตย7สุจริต  มีวินัย ใฝIเรียนรู� อยู+อย+างพอเพียง  มุ+งม่ันในการ
ทํางาน  รักความเป8นไทย   มีจิตสาธารณะ  
 มาตรฐานการเรียนรู� 
 การพัฒนาผู�เรียนให�เกิดความสมดุล คํานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุป ญญา 
หลักสูตรโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา สําหรับนักเรียนกลุ+มเปGาหมายเฉพาะ จึงกําหนดให�ผู�เรียนเรียนรู� 
8 กลุ+มสาระการเรียนรู� ดังนี้ ภาษาไทย คณิตศาสตร7 วิทยาศาสตร7สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 
สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต+างประเทศ 
 การจัดเวลาเรียน  

 หลักสูตรโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา สําหรับนักเรียนกลุ+มเปGาหมายเฉพาะ (โครงการ 
น.ส.ว. ขอโอกาส) ได�กําหนดโครงสร�างเวลาเรียน ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต�น และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายดังนี้ จัดเวลาเรียนเป8นรายภาคเรียน ใช�การเรียน ในห�องเรียน ในวันศุกร7 เวลา 

                                                           

                 18 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา, “หลักสูตรโรงเรียนหนองขุมแสงวิทยา,” (หลักสูตร
โรงเรียน สําหรับนักเรียนกลุ+มเปGาหมายเฉพาะ พุทธศักราช 2558 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช, 2558), 1-8. 
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15.45-18.00 น. รวม 3 ชั่วโมง วันเสาร7-อาทิตย7 เวลา 08.30-15.45 น.  วันละ 8 ชั่วโมง การศึกษา
ด�วยตนเอง ด�วยการศึกษาหาความรู�จากแหล+งเรียนรู� ต+างๆ เช+น บทเรียนออนไลน7 หนังสือเรียน ชุด
การเรียน ห�องสมุด เป8นต�น โดยใช�เวลาเรียนช+วงปPดภาคเรียน หรือวันหยุดราชการ คิดเป8นเวลาเรียน
วันละ 1 ชั่วโมง คิดเป8นน้ําหนักของรายวิชาท่ีเรียนเป8นหน+วยกิตใช�เกณฑ7 40 ชั่วโมงต+อภาคเรียน มี
น้ําหนักวิชา เท+ากับ 1 หน+วยกิต (นก.) 
 สภาพป>ญหาการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและอัธยาศัย
เพ่ือแก�ป>ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  การจัดกลุ0มการบริหารจัดการศึกษา 
              โครงการจัดการศึกษาทางเลือกเพ่ือสร�างโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนท�ายหาด จังหวัด
สมุทรสงคราม กําหนดเปGาหมายเฉพาะผู�เรียนท่ีพลาดโอกาสจากการศึกษา ดังนี้  กลุ+มผู�เรียนซ่ึงอยู+ใน
เกณฑ7การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และพลาดโอกาสจากการเข�ารับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเนื่องจากสาเหตุ การ
ต้ังครรภ7 การทะเลาะวิวาท ผู�ต�องคดี ผู�เจ็บปIวย ความสามารถในการเรียนรู� หรือสาเหตุอ่ืนท่ีไม+
สามารถศึกษาใน โรงเรียนท่ัวไปซ่ึง หลักการจัดการศึกษา โครงการจัดการศึกษาทางเลือกเพ่ือสร�าง
โอกาสทางการศึกษา โรงเรียนท�ายหาด จังหวัดสมุทรสงครามยืดหยุ+น 4 เรื่อง ได�แก+ใช�หลักสูตร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนท�ายหาด วิธีการจัดการเรียนการสอนระยะเวลาของการศึกษาและ
การประเมินผล19 
             การจัดกลุ+มการบริหารจัดการศึกษาการ เพ่ือให�การบริหารจัดการกลุ+มผู�เรียนท่ีมีนักเรียน
หลายประเภทเช+น ประเภทท่ีใช�เกณฑ7ผลการเรียนเป8นเกณฑ7ในการจัดกลุ+ม การแบ+งกลุ+มในการ
บริหารจัดการจึงมีความสําคัญและจําเป8นโดยมี การบริหารจัดการกลุ+มการเรียนดังนี้ กลุ+มเปGาหมาย
ผู�เรียนโรงเรียนท�ายหาดมีการการจัดกลุ+มการเรียน 
 โดยพิจารณาจากผลการเรียนเดิมของนักเรียน ดังนี้  
           กลุ+มแรกกลุ+มประเภทนักเรียนไม+จบการศึกษาในระดับ ม.3 , ม.6 มีเวลาเรียนมาครบแต+
มีผลการเรียนติด “0,ร” ทําให�ไม+จบการศึกษาในระดับท่ีเรียนมีผลการเรียนระดับดี ให�ศึกษาด�วย
ตนเองตามโครงสร�างหลักสูตรของโรงเรียน และจัดสอบเพ่ือตัดสินผลการเรียนและกลุ+ม ผลการเรียน
ระดับปานกลาง และอ+อน ให�ผู�เรียนเลือกเรียน วิธีการเรียน ดังนี้ 

                                                           

                19สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10, จังหวัดสมุทรสงคราม, โรงเรียนท�าย
หาด, คู0มือจัดการศึกษาทางเลือก” โครงการจัดการศึกษาทางเลือกเพ่ือสร�างโอกาสทางการศึกษา 
(กรุงเทพมหานคร: โรงเรียนท�ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม, สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 10, 2557), 16.  



142 
 

           เรียนด�วยตนเอง และรับการสอบเพ่ือตัดสินผลการเรียนและเรียนเสริมในกลุ+มสาระท่ี
เรียนอ+อน เรียนรู�จากแหล+งเรียนรู� ร+วมกิจกรรมส+งเสริม คุณธรรม จริยธรรม จัดทําโครงงาน รายงาน 
และส+งชิ้นงาน ผลงานตามท่ีกําหนดเพ่ือรับการเพ่ือรับการตัดสินผลการเรียน 
 กลุ+มประเภทนักเรียนออกกลางคันในระดับม.3 , ม.6 หรือ ปวช. ให�ศึกษาด�วยตนเอง
และจัดสอบเพ่ือตัดสินผลการเรียน ให�นักเรียนเลือกวิธีการเรียนให�ศึกษาด�วยตนเองตามโครงสร�าง
หลักสูตรของโรงเรียน และจัดสอบเพ่ือตัดสินผลการเรียนและกลุ+มเรียนรู�จากแหล+งเรียนรู� ร+วมกิจกรรม
ส+งเสริม คุณธรรม จริยธรรม จัดทําโครงงาน รายงาน และส+งชิ้นงาน ผลงานตามท่ีกําหนดเพ่ือรับการ
เพ่ือรับการตัดสินผลการเรียน 
 การจัดเวลาเรียน 

  ใช�หลักความยืดหยุ+น ท้ังนี้เพ่ือให�เกิดประโยชน7แก+ผู�เรียนท่ีมีอายุเกินเกณฑ7 สามารถจบ
การศึกษาได�ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม หมายถึง ให�ยืดเวลาเรียน 1,000-1,200 ชั่วโมงต+อปN หรือ 
3,000-3,600 ชั่วโมงต+อช+วงชั้นตามหลักสูตรของสถานศึกษา การจัดการศึกษาทางเลือกของโรงเรียน
ท�ายหาด เป8นการจัดการเรียนการสอนท่ีผสมผสานระหว+างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย ส+วนใหญ+จะเป8นการศึกษาด�วยตนเอง ให�ใช�เวลา 12 ชั่วโมงต+อ 1 วัน     
ในกรณีท่ีมีนักเรียน ม.3 และ ม.6 ท่ีไม+จบการศึกษาจากโรงเรียนเดิมแล�วย�าย มา แต+มีผลการเรียน
มาแล�วครบทุกภาคเรียน และครบทุกรายการวิชา แต+มีบางวิชา ติด 0 , ร, มส, ให�ถือว+านักเรียนคนนั้น
มีเวลาการเรียนมาแล�วครบ 1,200 ชั่วโมงต+อปN หรือ 3,600 ชั่วโมงต+อช+วงชั้น สามารถวัดและ
ประเมินผลได�ทันที ในกรณีมีนักเรียนช+วงชั้นท่ี 3 และช+วงชั้นท่ี 4 ตามหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 
2544 ท่ีย�ายมา มีผลการเรียนจากโรงเรียนเดิมไม+ครบทุกๆ ภาคเรียนและไม+ครบ  ทุกรายวิชาให�เทียบ
โอนวิชาท่ีเหลือ โดยการจัดเวลาในการเรียนให�สอดคล�องกับอายุของผู�เรียนเพ่ือเปPดโอกาสให�ผู�เรียนได�
จบการศึกษาพร�อมรุ+น นักเรียนท่ีมีอายุตามเกณฑ7ให�จัดเวลาเรียนตามหลักสูตร ตามเกณฑ7อายุ โดย 
ไม+จบการศึกษาก+อนกําหนด 
 การจัดกลุ0มผู�เรียน 
 เนื่องจากผู�เรียนกลุ+มเปGาหมายเฉพาะ มีความหลากหลายท้ังด�านพ้ืนฐาน ความรู� สภาพ
ป ญหาซ่ึงมีความแตกต+างกัน โรงเรียนจึงกําหนดให�แบ+งกลุ+มผู�เรียนเป8น 3 กลุ+ม เพ่ือให�การจัดการเรียน
สินสอดคล�องกับศักยภาพของผู�เรียน ซึ่งจะส+งผลในการพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณภาพต+อไป โดยมี
หลักเกณฑ7 และวิธีการ ดังนี้ กลุ+มแรก  กลุ+มเก+ง มีผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิมมา 5-6 ภาคเรียน 
ผลการเรียนเฉลี่ย ระดับ 3 ข้ึนไปมีผลการประเมินความรู�พ้ืนฐาน ต้ังแต+ ร�อยละ 80 ข้ึนไปและมีผล
การประเมินพฤติกรรมและบุคลิกภาพ ระดับดีมาก กลุ+มท่ีสอง กลุ+มปานกลาง มีผลการเรียนจาก
สถานศึกษาเดิมมา 4 ภาคเรียน ผลการเรียนเฉลี่ย ระดับ 2.5 ข้ึนไป มีผลการประเมินความรู�พ้ืนฐาน 
ร�อยละ 60-79 และมีผลการประเมินพฤติกรรมและบุคลิกภาพ ระดับดี กลุ+มท่ีสาม กลุ+มอ+อน มีผลการ
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เรียนจากสถานศึกษาเดิม มา 2-3 ภาคเรียน ผลการเรียนเฉลี่ย ระดับ 1-2 มีผลการประเมินความรู�
พ้ืนฐาน ต้ังแต+ ร�อยละ 59 ข้ึนลงมาและมีผลการประเมินพฤติกรรมและบุคลิกภาพ ระดับพอใช�      
ซ่ึงการจัดกลุ+มจะช+วยให�การบริการจัดการการบูรณาการป ญหาต+างได�ดีข้ึน ซ่ึง จากการ สัมภาษณ7     
ผู�ให�สัมภาษณ7คนท่ี 2 กล+าวว+า “กลุ+มผู�เรียนซ่ึงอยู+ในเกณฑ7การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และพลาดโอกาสจาก
การเข�ารับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเนื่องจากสาเหตุต+างๆนั้น เด็กกลุ+มเหล+านี้ต�องการโอกาสทางการศึกษา
และจุดประสงค7การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะของผู�เรียนให�มีความรู�สู+สากลและเพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีขาดโอกาสซ่ึงจะเปPดโอกาสให�ผู�เรียนได�เรียนรู�ตามความถนัดของตนเอง
เป8นไปตามเจตนารมณ7ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห+งชาติ” 20สอดคล�องกับการ สัมภาษณ7 ผู�ให�สัมภาษณ7
คนท่ี 8 กล+าวว+า“เป8นการจัดการการศึกษาท่ีเน�นทักษะชีวิตมีการบูรณาการและมีความยืดหยุ+นในการ
บริหารจัดการท้ังกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผล เง่ือนไขการจบหลักสูตรการศึกษา
โดยผู�เรียนทุกคนมีสิทธิเสมอภาคในการได�รับโอกาสทางการศึกษาท่ีเท+าเทียมกัน”21 
 สภาพป>ญหาการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและอัธยาศัย
เพ่ือแก�ป>ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  การบริหารจัดการงบประมาณ 
                    การบริหารจัดการด�านงบประมาณ เก่ียวข�องกับงบประมาณท่ีต�นสังกัดสนับสนุนได�แก+ 
เงินอุดหนุนรายหัว เงินเรียนฟรี 15 ปN ซึงโดยการยอดคํานวณจากข�อมูล 10 มิ.ย. (ข�อมูล จํานวน
นักเรียน ณ วันท่ี10มิถนายน ของปNปฎิทิน)และข�อมูล 10 พ.ย.(ข�อมูล จํานวนนักเรียน ณ วันท่ี 10 
พฤศจิกายน ของปNปฏิทิน) โดยรัฐจะจัดสรรงบประมาณดังต+อไปนี้ เงินอุดหนุนป จจุบันโรงเรียน      
ในสังกัด สพฐ. ได�รับค+าใช�จ+ายรายหัว 7 ด�าน คือ 1) ค+าจัดการเรียนการสอน (รวมค+าไฟฟGาและสาธารณูปโภค)   
2) ค+าหนังสือเรียนเฉลี่ยแต+ละระดับ 3) ค+าเครื่องแบบนักเรียน 4) ค+าอุปกรณ7การเรียน 5) ค+ากิจกรรมการ
พัฒนาคุณภาพผู�เรียน 6)  ป จจัยยากจน 7)โรงเรียนขนาดเล็ก  

            จากการสัมภาษณ7 ผู�ให�สัมภาษณ7คนท่ี 4 กล+าวเก่ียวกับการบริหารงบประมาณดังนี้“การ
บริหารจัดการงบประมาณ ของโรงเรียน ใช�ในลักษณะแบบ ถัวจ+าย ค+าหนังสือและอุปกรณ7การเรียน 
ค+าเสื้อผ�าและค+าเครื่องแต+งกายนักเรียน ค+าอาหารกลางวัน และค+าพาหนะในการเดินทางซ่ึงการใช�
จ+ายงบประมาณสถานศึกษาสามารถเลือกวิธีดําเนินการจ+ายหรือจัดหาป จจัยพ้ืนฐานท่ีจําเป8นต+อการ
ดํารงชีวิต และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให�แก+นักเรียนยากจนได�ตามความเหมาะสม ดังนี้ ค+าหนังสือ
และอุปกรณ7การเรียน จัดซ้ือแจกจ+ายให�แก+นักเรียน หรือยืมใช� ค+าเสื้อผ�าและวัสดุเครื่องแต+งกาย
นักเรียน จัดซ้ือหรือจัดจ�างผลิตแจกจ+ายให�แก+นักเรียน งบวิชาการ ร�อยละ 60-70 ของวงเงินงบประมาณ 
งบบริหารทั่วไป ร�อยละ 30-20 ของวงเงินงบประมาณ  งบสํารองจ+าย (สภาพคล+อง)  ร�อยละ  10 
ของวงเงินงบประมาณ เกณฑ7การจัดสรรเงินอุดหนุน(ข�อมูล 10 มิถุนายน)ค+ารายหัวก+อนประถมศึกษา 

                                                           

             20 สัมภาษณ7 ผู�ให�สัมภาษณ7คนท่ี 2, ผู�อํานวยการโรงเรียน, 6 มิถุนายน 2559. 
             21 สัมภาษณ7 ผู�ให�สัมภาษณ7คนท่ี 8, ผู�อํานวยการโรงเรียน, 7 มิถุนายน 2559. 
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1,700 บาท ประถมศึกษา 1,900 บาท มัธยมศึกษาต�น 3,500 บาท มัธยมศึกษาตอนปลาย 3,800 
บาทเด็กขาดแคลน  ประถม  500 บาท มัธยมศึกษา 1,500 บาทการบริหารจัดการงบประมาณของ
โรงเรียน” 22สอดคล�องกับการสัมภาษณ7 ผู�ให�สัมภาษณ7คนท่ี 8กล+าวว+า” การใช�จ+ายงบประมาณงบเงิน
อุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนค+าใช�จ+ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เกิด
ประโยชน7ต+อการเรียนการสอนได�มากท่ีสุด โรงเรียนจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปNของสถานศึกษา ท่ี
สอดคล�องกับนโยบาย และจุดเน�นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนเสนอ
แผนปฏิบัติงานประจําปNของสถานศึกษาผ+านความเห็นชอบต+อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และรายงานผลการดําเนินของสถานศึกษาให�สาธารณชนได�รับทราบการใช�จ+ายงบประมาณของ
โรงเรียนสอดคล�องกับแผนการปฏิบัติงานประจําปNของสถานศึกษา” 23ส+วนเงินบริจาคนั้น ผู�ให�สัมภาษณ7
คนท่ี 4 กล+าวเพ่ิมเติมว+า” เงินบริจาค หมายถึงเงินจากการรับบริจาคนักเรียนในโครงการ โดยผ+าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ไม+มีการบังคับถ�าไม+ประสงค7จะบริจาค โดยมีจัดทําใน
รูปแบบคณะกรรมการไม+น�อยกว+าสามคน มีการออกใบเสร็จและนําฝากธนาคาร โปร+งใส สามารถ
ตรวจสอบได�24 ด�วยหลักเกณฑ7การรับนักเรียนในโครงการนั้นโรงเรียนได�กําหนดคุณสมบัตินักเรียนท่ีมี
เวลาเรียนและผู�เรียนท่ีไม+ผ+านการวัดผลประเมินผลรวมท้ังผ+านการวัดผลและประเมินผลการเรียนแล�ว 
แต+ไม+ผ+าน ได�รับผลการเรียน 0,ร,มส,มผ. ซ่ึงนักเรียนในโครงการ มีจํานวนรายวิชาท่ีต�องเรียนใน
โครงการมีจํานวนไม+เท+ากัน โรงเรียนมีนโนโยบายรับผิดชอบร+วมในการดําเนินการตามโครงการ โดย
ขอรับบริจาค จากผู�ปกครองดังนี้ ค+าดําเนินการเทียบโอน นักเรียนทุกคนท่ีสมัครเข�าร+วมโครงการต�อง
จ+าย และเงินบริจาคเพ่ิมเติม ซ่ึงเงินบริจาค แหล+านี้ โรงเรียนออกใบสําคัญการรับเงิน ใบเสร็จ และนํา
เงินไปฝากเข�าระบบของโรงเรียน โดยมีคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบร+วมกัน การใช�เงินบริจาค โรงเรียน
จัดทําระเบียบการใช�เงินบริจาค โดยมีวัตถุประสงค7หลักเป8นค+าใช�จ+ายบริหารจัดการโครงการและเป8น
ตอบแทนแก+ครูท่ีปฎิบัติการเรียนการสอนทุกวันเสาร7 และ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว+าด�วยการ
เบิกจ+ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2500”25 “ข�าราชการ” หมายความว+า 
ข�าราชการพลเรือนตามกฎหมายว+าด�วยระเบียบข�าราชการพลเรือนข�าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามกฎหมายว+าด�วยระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “เงินตอบแทน” 
หมายความว+า เงินท่ีจ+ายให�แก+ข�าราชการท่ีปฏิบัติงานตามหน�าท่ีปกติ โดยลักษณะงานส+วนใหญ+ต�อง
ปฏิบัติงานในท่ีต้ังสํานักงานและได�ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในท่ีต้ังสํานักงาน หรือโดยลักษณะ
งานส+วนใหญ+ต�องปฏิบัติงานนอกท่ีต้ังสํานักงานและได�ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกท่ีต้ัง
                                                           

 22 สัมภาษณ7 ผู�ให�สัมภาษณ7คนท่ี 4, ผู�อํานวยการโรงเรียน, 4 มิถุนายน 2559. 
 23 สัมภาษณ7 ผู�ให�สัมภาษณ7คนท่ี 8, ผู�อํานวยการโรงเรียน, 7 มิถุนายน 2559. 
 24 สัมภาษณ7 ผู�ให�สัมภาษณ7คนท่ี 4, ผู�อํานวยการโรงเรียน, 4 มิถุนายน 2559. 
             25 “ระเบียบกระทรวงการคลังว+าด�วยการเบิกจ+ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 
ราชการ พ.ศ.2550,” ราชกิจจานุเบกษา เล+ม 124, ตอนพิเศษ 11 (31 มกราคม 2550): 2-3. 
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สํานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต�องปฏิบัติงานในลักษณะเป8นผลัดหรือกะและได�ปฏิบัติงานนั้น
นอกผลัดหรือกะของตน“เวลาราชการ” หมายความว+า เวลาระหว+าง 08.30 ถึง 16.30 น. ของวันทําการ 
และให�หมายความรวมถึงช+วงเวลาอ่ืนท่ีส+วนราชการกําหนดให�ข�าราชการในสังกัดปฏิบัติงานเป8นผลัด
หรือกะ หรือเป8นอย+างอ่ืน ด�วยการเบิกเงินตอบแทนให�เป8นไปตามหลักเกณฑ7และอัตราดังนี้ การปฏิบัติงาน
ในวันหยุดราชการ   ให�มีสิทธิเบิกเงินตอบแทนได�ไม+เกินวันละเจ็ดชั่วโมงอัตราชั่วโมงละหกสิบบาท” 
จากการสัมภาษณ7ผู�ให�สัมภาษณ7คนที่ 4 ยังกล�าวถึง “การจัดทําข�อมูลนักเรียนรายบุคคล Data 
Management Center: DMC”ว+า แนวการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนรายหัว โรงเรียนท่ีกรอกข�อมูล
นักเรียนเข�าระบบ DMC  จะได�รับการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวและเงินป จจัยพ้ืนฐาน  และสําหรับ
สถิติท่ีจะถูกนับโดย สพฐ. จะนับเฉพาะนักเรียนท่ีมีอายุตามเกณฑ7เท+านั้น ส+วนการศึกษาทางเลือก     
ไม+ต�องบันทึกในระบบ DMC”26 
 การบริหารจัดการงบประมาณหลักเกณฑ7การใช�จ+ายงบประมาณงบเงินอุดหนุน งบประมาณ
งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนค+าใช�จ+ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(ค+าใช�จ+ายรายหัว) จัดสรรให�สถานศึกษาเพ่ือใช�ในการเรียนการสอนให�ได�ประโยชน7สูงสุดในการพัฒนา
นักเรียน ให�เป8นไปตามเจตนารมณ7ของรัฐธรรมนูญแห+งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห+งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 
 เพ่ือให�การใช�จ+ายงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงิน
อุดหนุนค+าใช�จ+ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ค+าใช�จ+ายรายหัว) เกิดประโยชน7ต+อการเรียนการสอน
ได�มากท่ีสุด จึงกําหนดแนวปฏิบัติดังนี้ จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปNของสถานศึกษา ท่ีสอดคล�องกับ
นโยบาย และจุดเน�นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เสนอแผนปฏิบัติงานประจําปN
ของสถานศึกษาผ+านความเห็นชอบต+อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานรายงานผลการดําเนินของ
สถานศึกษาให�สาธารณชนได�รับทราบการใช�จ+ายงบประมาณของโรงเรียนสอดคล�องกับแผนการ
ปฏิบัติงานประจําปNของสถานศึกษา ได�บริหารจัดการ ใช�งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงิน
อุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุนค+าใช�จ+ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ค+าใช�จ+ายรายหัว) ปฏิบัติ
ตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข�อง27จากสัมภาษณ7 ผู�ให�สัมภาษณ7คนท่ี 4 โรงเรียนเลือก
วิธีดําเนินการวิธีบริหารโดยต้ังกรรมการเป8น 3 ชุด ชุดรับสมัคร,เทียบโอนมีหน�าท่ีกลั่นกรองคุณสมบัติ 
ตามวัสดุงบประมาณโครงการทําในรูปแบบคณะกรรมการปGองกันการทุจริต เน�นการมีส+วนร+วมของ 
ทุกคนในโรงเรียนไม+ใช�บุคลากรกลุ+มใดกลุ+มหนึ่ง  เพ่ือประโยชน7ของเด็กนักเรียน กรรมการหนึ่งชุดต�อง
                                                           

              26 สัมภาษณ7 ผู�ให�สัมภาษณ7คนท่ี 4, ผู�อํานวยการโรงเรียน, 23 มกราคม 2560. 
          27กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, คู0มือการใช�จ0าย 
เงินอุดหนุนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพ้ืนฐานสํานักการคลัง
และสินทรัพย1 (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 
2548), 16.  
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มีคณะครูอย+างน�อยสามคน กรรมการชุดท่ี 2 มีหน�าท่ี การจัดการเรียนการสอน โดยครูท้ังโรงเรียน
ต�องร+วมรับผิดชอบร+วมกันมีเงินค+าตอบแทน เน�นคุณภาพ  ตรงตามสาขาท่ีสอน  มีคําสั่งชัดเจน  กรรมการ
ชุดท่ี 3 ชุดตรวจสอบการทํางาน ซ่ึงจะมีบทบาทสําคัญมากในการตรวจสอบเวลาเรียนหลักสูตรการ
เรียนการสอนให�ความสมบรูณ7ครบถ�วนถูกต�อง  มีหลักฐานการเงิน ตรวจสอบได� ซ่ึงปGองกันการทุจริต
จ+ายหรือจัดหาป จจัยพ้ืนฐานท่ีจําเป8นต+อการดํารงชีวิต และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให�แก+นักเรียน
ยากจนได�ตามความเหมาะสม ดังนี้ป จจุบันเงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปN โรงเรียนดําเนินการ
ดังนี้ เงินค+าหนังสือ บริหารจัดการเป8น ชุดการเรียนรู�ของนักเรียนรายบุคลตามกลุ+มสาระรายวิชา เงิน
ค+าเสื้อผ�านักเรียน เป8นชุดพละของโรงเรียน  เงินค+าอุปกรณ7การเรียน เงินกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน จัด
โครงการทัศนศึกษา เรียนรู�นอกสถานท่ี เรื่องความขาดแคลนงบประมาณ ไม+มีป ญหา โดยการบริหาร
จัดการมีเงินท่ีได�รับการสนับสนุนค+ารายหัวนักเรียน เงินสนับสนุนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปN และยัง
มีเงินบริจาคตามโครงการนี้  จํานวนหนึ่ง การบริหารจัดการเงินงบประมาณ โรงเรียนมีนโยบายจัด
สัดส+วนงบประมาณเพื่อให�เกิดความเท+าเทียมกันโดยกําหนดเกณฑ7เด็กนักเรียนปกติใช�ปกติ 60:40  
ส+วนเด็กในโครงการใช� 60:40 เพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพและความคล+องตัว เด็กนักเรียนปกติจัดทํา
แผนการใช�เงินโครงการตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ส+วนเด็กนักเรียนในโครงการ การจัดทํา
โครงการการใช�เงินเสนอมาตามระบบ การบริหารงานจัดการโครงการบุคคลและใช�”28 เป8นไป
แนวทางจากการสัมภาษณ7 ผู�ให�สัมภาษณ7คนท่ี 8 กล+าวว+า “การใช�จ+ายงบประมาณของโรงเรียนต�อง
สอดคล�องกับแผนการปฏิบัติงานประจําปNของสถานศึกษาและด�านงบประมาณ โรงเรียนได�รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากต�นสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 8 และได�รับ
สนับสนุนจากองค7การบริหารส+วนตําบลในท�องถ่ิน มีงบประมาณเพียงพอตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยนโยบายของโรงเรียน ไม+เก็บค+าใช�จ+ายใดๆท้ังสิ้น”29 
 สภาพป>ญหาการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและอัธยาศัย
เพ่ือแก�ป>ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การบริหารการจัดการเรียนการสอน 
 อาศัยแนวทางการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห+งชาติ พ.ศ. 2542 แก�ไขเพ่ิมเติมฉบับ
ท่ี 2 พ.ศ. 2545 ดังนี้ มาตรา 22 แห+งพระราชบัญญัติการศึกษาแห+งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก�ไข
เพ่ิมเติม โดยเน�นผู�เรียนสําคัญที่สุดกระบวนการการจัดการศึกษาต�องส+งเสริมให�ผู�เรียนพัฒนาตาม
ธรรมชาติ และเต็มศักยภาพมาตรา 23 แห+งพระราชบัญญัติการศึกษาแห+งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี
แก�ไขเพ่ิมเติม โดยเน�นคุณธรรมนําความรู�และมาตรา 23 แห+งพระราชบัญญัติการศึกษาแห+งชาติ พ.ศ. 
2542 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม เป8นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน เป8นการผสมผสานในด�านความรู� 
ทักษะกระบวนการคิด ประสบการณ7จริง บรรยากาศการเรียนรู� สื่อค+านิยม คุณธรรม การเผชิญ

                                                           

          28 สัมภาษณ7 ผู�ให�สัมภาษณ7คนท่ี 4, ผู�อํานวยการโรงเรียน, 4 มิถุนายน 2559. 
         29 สัมภาษณ7 ผู�ให�สัมภาษณ7คนท่ี 8, ผู�อํานวยการโรงเรียน, 7 มิถุนายน 2559. 
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สถานการณ7จริง รวมทั้งกระตุ�นให�เกิดการใฝIรู�ใฝIเรียน ให�เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนมาตรา 24 แห+ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห+งชาติ พ.ศ. 2542และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ให�ผู�เรียนเลือกวิธีเรียนตามท่ีสนใจ
ตามอัธยาศัย เพ่ือให�เกิดความหลากหลายในวิธีเรียน เช+น การศึกษาด�วยตนเองแล�วสอบวัดผล การทํา
โครงการ การเรียนเสริมในรายวิชาท่ียาก การเข�าค+ายวิชาการการเรียนรู�กับแหล+งเรียนรู�และภูมิป ญญา
ท�องถิ่น การเรียนจากสื่อและเทคโนโลยี การเข�าค+ายส+งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การเข�าค+ายฝkก
ระเบียบวินัย การทํารายงาน การทําวิจัย กิจกรรมการเรียนการสอน เป8นการเปPดโอกาสให�ผู�เรียน
ได�มีความรับผิดชอบในการเรียนรู�ของตนเอง ตามโอกาส ศักยภาพ ความพร�อมและความสามารถของ
ตนเอง เรียนรู�ด�วยตนเองจากวิถีชีวิต แหล+งเรียนรู� สื่อ ภูมิป ญญา จัดการเรียนการเรียนรู� อาศัย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห+งชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 มาตรา 
22,23,24 ซ่ึงเน�นผู�เรียนเป8นสําคัญ, คุณธรรมนําความรู�, มีการผสมผสานความรู�ทักษะกระบวนการคิด, 
ประสบการณ7จริงๆ และการกระตุ�นให�เกิดการใฝIเรียน ให�เกิดข้ึนกับตัวผู�เรียน30 

 ซ่ึงนริศรา จริยะพันธ7 ได�ทําการศึกษาเรื่อง “การศึกษาการจัดการเรียนการสอนและ
ประสิทธิผลของโรงเรียนทางเลือก” ผลการศึกษาพบว+า โรงเรียนทางเลือกทุกโรงเรียนมีลักษณะการ
จัดการเรียนการสอนท่ีมุ+งเน�น ผู�เรียนเป8นสําคัญโดยคํานึงถึงความแตกต+างด�านศักยภาพของผู�เรียนแต+
ละคน การเรียนรู�ผ+าน การลงมือทําและการจัดกิจกรรมส+งเสริมทักษะอย+างหลากหลาย แต+การจัดการ
เรียนการสอน ท่ีแตกต+างกัน คือ การจัดเนื้อหาสาระการเรียนรู� รูปแบบการจัดกิจกรรม และวิธีการ
ประเมินผลผู�เรียน สําหรับการจัดทรัพยากรทางการศึกษานั้นโรงเรียนทางเลือกส+วนใหญ+จัดให�มีการใช�
สื่อ อุปกรณ7 และการสร�างบรรยากาศให�เอ้ือต+อการเรียนรู� สําหรับแหล+งท่ีมาของรายได� การคัดเลือก 
ครูผู�สอน การจัดสภาพแวดล�อมของโรงเรียนและห�องเรียน และการใช�เทคโนโลยีสําหรับการเรียนรู� 
ของแต+ละโรงเรียนมีความแตกต+างกันสอดคล�องกับ  สันติ  บุญภิรมย731  ได�กล+าวถึง ป ญหาการบริหารการ
จัดการเรียนการสอน ดังนี้ การจัดกระบวนการเรียนการสอน ครูผู�สอนส+วนใหญ+ในทุกระดับการศึกษา
ใช�รูปแบบเดิมๆ มีการปรับปรุงน�อยมาก เนื่องด�วยขาดอุปกรณ7 เครื่องมือ เครื่องอํานวยความสะดวก
ในการจัดการเรียนการสอน การส+งเสริมสนับสนุนจากผู�บิหารโรงเรียนและระดับสูง ไม+เพียงพอ 
และท่ีสําคัญผู�บริหารให�ความสนใจกับงานอ่ืนๆของสถานศึกษามากกว+างานวิชาการ ซ่ึงเป8นเครื่อง
บอกเหตุได�ว+างานวิชาการกําลังตกตํ่าและด�อยคุณภาพ สถานศึกษาและชุมชนขาดความร+วมมือในการ
จัดการศึกษา โดยการเข�ามามีส+วนร+วมในการพัฒนาการศึกษาและ  จากการสัมภาษณ7 ผู�ให�สัมภาษณ7

                                                           

                30 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10, จังหวัดสมุทรสงคราม, โรงเรียน
ท�ายหาด “คู+มือจัดการศึกษาทางเลือก,” (โครงการจัดการศึกษาทางเลือกเพ่ือสร�างโอกาสทางการศึกษา 
โรงเรียนท�ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม, สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10, 2557), 5. 
           31 สันติ  บุญภิรมย7, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ: บุ�คพอยท7, 2552), 19-20. 
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คนท่ี 4 กล+าวว+า  “ผู�เรียนจะต�องมีระเบียนประวัติของตนเองเหมือนระเบียบคนใช�  เป8นหลักฐานต้ังแต+
สมัครเข�าร+วมในโครงการต้ังแต+หลักฐานการสมัคร การเทียบโอน กระบวนการเรียนการสอน การพบกลุ+ม 
พบครูท่ีปรึกษาการเข�าร+วมกิจกรรม การวัดผลประเมินผลการเรียน จนจบการศึกษา    สภาพป ญหา
ของผู�เรียน การยอมรับจากผู�ปกครองและสังคมเรื่องของคุณภาพการศึกษา ต�องใช�เวลา ส+วนหนึ่งต�อง
ปรับระบบการบริหารจัดการเรียนสอนให�เข�มข�น มีคุณภาพตามท่ีสังคมคาดหวัง ตัวอย+าง เช+น  วินัย
ของเด็กต�องเรียบร�อย เชื่อว+าทุกคนอยากได�ของดี  อยากได�โรงเรียนดี ต�องทําให�มีคุณภาพ  การ
ดําเนินการอย+างเคร+งครัด อาจส+งผล จํานวนเด็กนักเรียนในโครงการจะลดลง เม่ือมีความเชื่อและ
ศรัทธาในคุณภาพแล�ว นักเรียนในโครงการจะกลับมา” 32 
 และสัมภาษณ7ผู�ให�สัมภาษณ7คนท่ี 5 กล+าวว+า “โรงเรียนจัดทําแผนการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียน
เป8นสําคัญจัดทําชุดการเรียนรู�ในแต+ละรายวิชาจัดการเรียนรู�ตามต�องการของผู�เรียนเพ่ือยกระดับ
ความก�าวหน�าวิชาชีพกํากับติดตามการกําหนดนโยบาย การวางแผน การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 
ตลอดจนกําหนดนโยบายวิชาการชัดเจนสอดคล�องกับหลักสูตรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรอย+างสมํ่าเสมอ โรงเรียนส+งเสริมและติดตามความรับผิดชอบงานตามภาระหน�าท่ี  
การจัดข้ันตอนและเวลาในการทํางาน จัดให�บุคลากรได�อบรมสัมมนาเพ่ือส+งเสริมการบริหารงานด�าน
วิชาการ จัดหาบุคลากรผู�เชี่ยวชาญ วิเคราะห7ทําแผนในการจัดการเรียนการสอนจัดให�ครูสอนตาม
ความสามารถตามวิชาเอกหรือประสบการณ7ท่ีตัวเองถนัด” 33 ซ่ึงจากการสัมภาษณ7ผู�ให�สัมภาษณ7คนท่ี 
9 พบว+า ติดตามผลการเรียนของเด็กอย+างต+อเนื่องและ สนับสนุนให�มีโอกาสแสดงออกด�วยวิธีการท่ี
หลากหลายส+งเสริมให�ครูสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในกิจกรรมการเรียนรู�ของผู�เรียนและบูรณาการ
ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให�นักเรียนสามารถนําไปประยุกต7ใช�ในชีวิตเน�นการพัฒนาศักยภาพ
ตามความถนัดและความสนใจของผู�เรียน“34 และผู�ให�สัมภาษณ7คนท่ี8 กล+าวว+า “ด�านผู�เรียน มี
นักเรียนในโครงการโครงการ น.ร.อ. ให�โอกาส จากชุมชนละแวกใกล�เคียงและต+างเขตอําเภอ การ
เดินทางมาเรียนในโครงการนั้น ผู�เรียนต�องเดินทางมาเอง การแต+งกายปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 
นักเรียนชาย ใส+กางเกงขายาวสีดํา เสื้อเชิตแขนยาวสีขาว นักเรียนหญิง สวมกระโปรงสีดํา เสื้อชุด
นักศึกษาสีขาว รองเท�าหุ�มส�น ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซ่ึงมีท้ังภาคปกติ โครงการทวิศึกษา
และโครงการน.ร.อ. ให�โอกาส ทําให�นักเรียนภาคปกติกับนักเรียนในโครงการอาจมีการขัดแย�งทะเลาะ

                                                           

 32สัมภาษณ7 ผู�ให�สัมภาษณ7คนท่ี 4, ผู�อํานวยการ, 4 มิถุนายน 2559. 
 33สัมภาษณ7 ผู�ให�สัมภาษณ7คนท่ี 5, ครู, 4 มิถุนายน 2559. 
 34สัมภาษณ7 ผู�ให�สัมภาษณ7คนท่ี 9, ครู, 20 มกราคม 2560. 
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วิวาทกันบ�างในอดีต โรงเรียน จัดตารางการเรียนการสอนให�ต+างห�วงเวลาสถานท่ีต+างกัน เพ่ือลด
ช+องว+างของการปะทะกันทําให�ป ญหาเบาบางลง” 35 
 สภาพป>ญหาการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและอัธยาศัย
เพ่ือแก�ป>ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  การบริหารจัดการเทียบโอน 
 แนวทางการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ยึดมาตรฐานจากสํานักงาน
ทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2546
แนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู�ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  2551 
แนวปฏิบัติเรื่องการเทียบโอน มี 2 กรณี  คือกรณีท่ี 1 นักเรียนท่ีได�เข�าเรียนมาก+อน ในการเทียบโอน 
ให�ยืดเอกสารแนวทางการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2546 ออกโดยสํานัก
ทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551และกรณีท่ี 2 
นักเรียนเคยเข�ามาเรียนมาก+อน แต+ออกกลางคันมาสมัครเรียนใหม+ ในการศึกษาภาคบังคับ ให�
โรงเรียนรับเข�าเรียนก+อน แล�วทําการเทียบโอนความรู�เดิมท่ีมี โดยวิธีการวัดและการประเมินผลท่ี
หลากหลาย แล�วจึงตัดสินให�นักเรียนเข�าเรียนในระดับท่ีเหมาะสมกับความรู�และประสบการณ7ท่ีมี 
ท้ังนี้หลักสูตรต+างๆ ท่ีเทียบโอนกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การเทียบโอน ใช�หลักการเทียบโอน 
3 หลัก คือ  การเทียบโอน ถ�ารหัสวิชา เหมือนกัน ให�ดอนวิชาดังกล+าวเป8นวิชาของโรงเรียน 
 การเทียบ ถ�ารหัสวิชาไม+เหมือนกัน ให�เทียบโดยใช�รหัสวิชาชองโรงเรียน ถ�ารายวิชาจากสถานศึกษา
เดิมไม+ชัดเจน ให�สอบวัดความรู�ใหม+ เพ่ือประเมินผลในรายวิชานั้นให�ตรงกับหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนท�ายหาด ในกรณีท่ีเทียบโอนแล�ว ยังมีรายวิชาท่ียังไม+ครบตามหลักสูตรของสถานศึกษา ให�
สอบเพ่ือวัดความรู�แล�วนําไปประเมินผลให�ครบทุกรายวิชาในหลักสูตรของสถานศึกษาถ�าสอบไม+ผ+าน
ให�สอนเสริมหรือให�จัดทําโครงงานหรือรายงาน หรือประเมินผลโดยวิธีท่ีหลากหลายให�อยู+ในดุลพินิจ
ของครู จากแฟGมสะสมงาน รายงาน โครงงาน พรรณงานท่ีปฏิบัติ เอกสารรับรองผลงาน เอกสาร
รับรองประสบการณ7 ใบผ+านงาน เกียรติบัตร หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีแสดงถึงประสบการณ7 ฝkกอบรม ฯลฯ 
ให�เทียบเคียงให�ตรงกับรายวิชาในหลักสูตร และให�ระดับผลการเรียนไม+เกิน 236 
 
 
 

                                                           

                35สัมภาษณ7 ผู�ให�สัมภาษณ7คนท่ี 8, ผู�อํานวยการโรงเรียน, 7 มิถุนายน 2559. 
 36 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10, จังหวัดสมุทรสงคราม, โรงเรียน

ท�ายหาด, “คู+มือจัดการศึกษาทางเลือก” (โครงการจัดการศึกษาทางเลือกเพ่ือสร�างโอกาสทางการศึกษา 
โรงเรียนท�ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม, สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10, 2557), 4.  
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 ข้ันตอนการรับสมัคร 
 ข้ันตรวจเอกสาร ให�รับเฉพาะเอกสารฉบับจริง คือ ป.พ. 1: 3 หรือ ป.พ. 1: 4 
สําเนาทะเบียนบ�านของนักเรียนและบิดา มารดา พร�อมรูปถ+าย 1 รูปของนักเรียน ขนาด 3 × 4 
เซนติเมตร  
 ข้ันสัมภาษณ1 ให�สัมภาษณ7นักเรียนถึงสาเหตุการออกจากโรงเรียนเดิมในแบบฟอร7มการ
สัมภาษณ7และให�คําปรึกษา เพ่ือเป8นการเรียบเรียงข�อมูล อันจะเป8นประโยชน7ต+อการายงานหรือวิจัย
ต+อไปให�จัดทําแฟGมนักเรียนเป8นรายบุคคลสําหรับใช�เป8นข�อมูลสารสนเทศ และติดตามนักเรียน ใน
โอกาสต+อไป อีกท้ังยังใช�พิจารณาผู�เรียนเป8นรายบุคคลเพื่อประโยชน7ในการวางแผนการเรียนของ
นักเรียนรายบุคคล การออกเลขประจําตัวนักเรียนเป8นนักเรียนของโรงเรียนเม่ือสมัครแล�ว จะมีนักเรียน
จําแนกได� ดังนี้ 
 กลุ+มท่ี 1 นักเรียนไม+จบการศึกษาในระดับชั้น ม.3 , ม.6 มีเวลาเรียนมาครบแต+มีผลการเรียน
ติด “0,ร” ทําให�ไม+จบการศึกษาในระดับท่ีเรียน กลุ+มท่ี 2นักเรียนท่ีออกกลางคันในระดับ ม.3, ม.6 
หรือ เทียบโอน ปวช. 
           ข้ันตอนการเรียน โครงการจัดการศึกษาทางเลือกเพ่ือสร�างโอกาสทางการศึกษา โรงเรียน
ท�ายหาดจังหวัดสมุทรสงคราม 
           ประเภทท่ี 1  นักเรียนไม+จบการศึกษาในระดับ ม.3, ม.6 (ใช�ใบนัดหมายสีเขียว) มีเวลา
เรียนมาครบแต+มีผลการเรียนติด “0,ร” ทําให�ไม+จบการศึกษาในระดับท่ีเรียน หลังจากวันสมัครแล�ว 
ให�นักเรียนมาดําเนินการสอบตามรายวิชาท่ีมีผลการเรียนติด  “0,ร”  ได�ในเวลาท่ีกําหนดและปฏิบัติ
กิจกรรมตามท่ีโรงเรียนกําหนดในทุกรายวิชา นักเรียนสามารถจบการศึกษาได�ตามเวลาท่ีกําหนดได�
ตามเกณฑ7  คือ 31 มีนาคม , 30 เมษายน  ในปNการศึกษานั้น  และ 31 ตุลาคม ในปNการศึกษาถัดไป  
โดยยืดหยุ+นเวลาเรียนให�โดยถือว+านักเรียนมีเวลาเรียนมาแล�วจากโรงเรียนเดิม (กรณีนี้นักเรียนต�องมี
หลักฐานการย�ายสถานศึกษามาประกอบด�วย) 
 ประเภทท่ี 2 นักเรียนท่ีออกกลางคันในระดับม.3 , ม.6 หรือ ปวช. (ใช�ใบนัดหมายสี
ชมพู) หลังจากวันสมัครแล�ว ให�เวลานักเรียนเพ่ือศึกษาชุดการเรียนและทําแบบฝkกหัดจากชุดการสอน
ในทุกรายวิชาท่ีนักเรียนไม+มีผลการเรียน  ตามลําดับท่ีเตรียมไว�ให�  นําชุดการสอนมาส+งในวันเสาร7ถัดไป
ท่ีมาโรงเรียน  วิชาการทําส+งให�ครูผู�สอนตรวจและให�คะแนน(คิดสัดส+วนคะแนนเต็ม: คะแนนเก็บ = 
100: 30) และเตรียมตัวให�พร�อมสําหรับการเรียนและสอบ  ให�เข�าสอบในรายวิชาท่ีนักเรียนนําชุด
การสอนมาส+ง โดยต�องสอบให�คะแนนผ+านเกณฑ7ท่ีโรงเรียนกําหนดในแต+ละวิชา (คิดสัดส+วนท่ีสอบได�
เป8น 70%)  การตัดเกรด จะนําคะแนนท่ีได�จากการทําชุดการสอน (ข�อ 2) รวมกับคะแนนสอบ (ข�อ 3 ) 
ในรายวิชานั้นคิดอัตราส+วนคะแนน 30:70 นํามาตัดสินผลการเรียนได� 8 ระดับตามเกณฑ7 คะแนนท่ี
สอบได� นักเรียนแต+งกายตามที่โรงเรียนกําหนดเท+านั้น จึงจะอนุญาตให�เข�าร+วมกิจกรรม โดยมา
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รายงานตัวกับเจ�าหน�าท่ีท่ีห�องวิชาการ  ต้ังแต+เวลา 07.30 -08.30 น.  ระหว+างเวลา 07.30-08.30 น. 
ของแต+ละวัน  นักเรียนต�องรายงานตัวเพ่ือปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะคนละ 2 ครั้ง  บันทึกลง
ในใบนัดหมายของแต+ละคนกิจกรรม  โดยท้ังการทํากิจกรรมรายบุคคล  และกิจกรรมกลุ+มนักเรียน
ระดับ  ม.ปลายจะต�องส+งชิ้นงานเพ่ือประเมินในรายวิชาเลือก และการอ+าน คิดวิเคราะห7 และเขียน 
ดังนี้  รายวิชาท�องถ่ินของเรา นักเรียนทํารายงาน คนละ 1 เรื่อง ความยาวไม+ตํ่ากว+า 5 หน�ากระดาษ 
A4 โดยศึกษารายละเอียดต+างๆ ของจังหวัดสมุทรสงครามและเลือกประเด็นเขียนรายงานตามความ
สนใจของตนเอง ส+งเล+มรายงานด�วยตนเองหรือส+งทาง e-mail ก+อนวันสุดท�ายของการวัดผล ตาม
รูปแบบท่ีโรงเรียนกําหนด (ประเมินวิชาเลือกท�องถ่ินของเรา  ประเมินการอ+าน และสมรรถนะการใช�
เทคโนโลยี) นักเรียนสามารถเริ่มทํารายงานได�หลังจากวันสมัครเรียน รายวิชากฎหมาย นักเรียนทํา
รายงานกรณีศึกษาคดีความท่ีเก่ียวข�องกับชีวิตประจําวัน  คนละไม+น�อยกว+า 2 กรณีศึกษา  ส+งเล+มรายงาน
ด�วยตนเอง หรือ ส+งทาง e-mail ก+อนวันสุดท�ายของการวัดผล  ตามรูปแบบท่ีโรงเรียนกําหนด 
(ประเมินวิชาเลือกกฎหมายในชีวิตประจําวัน, ประเมินการคิดวิเคราะห7 และสมรรถนะการใช�เทคโนโลยี) 
นักเรียนสามารถเริ่มทํารายงานได�หลังจากวันสมัครเรียน จัดทําคลังคําศัพท7 ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน จํานวน 500 คํา  โดยเขียนคําศัพท7และคําแปลเป8นภาษาไทย ส+งรายงานทาง e-mail 
ก+อนวันสุดท�ายของการวัดผล (ประเมินทักษะการสื่อสาร และการเตรียมเข�าสู+อาเซียน) นักเรียน
สามารถเริ่มทํารายงานได�ต้ังแต+วันสมัครเรียน นักเรียนในระดับ ม.ต�น และ ม.ปลาย จะต�องเข�าร+วม
กิจกรรมเพ่ือประเมินกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค7 และผ+านการประเมิน
ท้ัง 2 รายการ ดังนี้ 
  กิจกรรมชุมนุม นักเรียนต�องทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน7ใน วัด,ชุมชน ฯลฯ และเก็บ
ภาพถ+ายพร�อมสรุปผลการทํากิจกรรมอย+างน�อย 2 แห+ง รวม 5 ชั่วโมง โดยนําส+งสรุปกิจกรรมท่ีฝIาย
วิชาการและกิจกรรมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค7 นักเรียนจะต�องสะสมบัตรขาว ซ่ึงเป8นบัตรบันทึกความดี 
ท่ีนักเรียนจะต�องร+วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนอย+างน�อย 2 รายการ โดยนําส+งใบบันทึกความดีท่ีฝIาย
วิชาการ37 และจากการสัมภาษณ7ผู�ให�สัมภาษณ7คนท่ี 2 กล+าวว+า “โรงเรียนได�ดําเนินการจัดระบบการ
เทียบโอนผลการศึกษาท่ีสอดคล�องและถูกต�องตามกฎระเบียบจัดทําคู+มือ กฎเกณฑ7เป8นหลักการเทียบ

                                                           

 37 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10, จังหวัดสมุทรสงคราม, โรงเรียน
ท�ายหาด, “คู+มือจัดการศึกษาทางเลือก” (โครงการจัดการศึกษาทางเลือกเพ่ือสร�างโอกาสทางการศึกษา 
โรงเรียนท�ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม, สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10, 2557), 
11.  
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โอนตามหลักสูตรอย+างชัดเจนแต+งต้ังคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ7
วิธีการจัดระบบการเทียบโอนผลการศึกษาท่ีสอดคล�องกับทุกสถาบันในระดับเดียวกัน” 38 
 สภาพป>ญหาการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและอัธยาศัย
เพ่ือแก�ป>ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  การบริหารการวัดผลประเมินผล 
           แนวทางการวัดและประเมินผลท่ีสะท�อนคุณภาพนักเรียน ตามเปGาหมายของการจัด
การศึกษาจําเป8นต�องมีเครื่องมือ มีการวัด เกณฑ7การวัดและประเมินผลท่ีมีมาตรฐานและทันสมัย แต+
จากการศึกษายังคงพบป ญหาการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา ดังนี้ 

 ธีระ รุญเจริญ ได�กล+าวถึง สภาพและป ญหาการจัดการศึกษา ตามรัฐธรรมนูญแห+งราช
อาณจักรไทย พุทธศักราช 2540 และได�รับการแก�ไขเพ่ิมเติมบางมาตรา (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545 ได�
กล+าวถึงป ญหาการบริหารการวัดและประเมินผล ดังนี้ ขาดความสามารถในการสร�างเครื่องมือ การวัด
และประเมินไม+สะท�อนการเรียนรู�ครูขาดความเข�าใจในวิธีการและสับสนในการจัดทําเอกสารการวัด
และประเมินผล39 และปรียาภัสสร7  เส็งเส  และคณะ ได�ศึกษาป ญหาและการนําเสนอแนวทางการ
บริหารงานวิชาการ โรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอไพศาลี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค7 เขต 3 ผลการวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารการวัดและประเมินผล คือ ป ญหาการมีส+วนร+วม
ของนักเรียนและผู�ปกครองในการวัดผลและประเมินผลการเรียนและการพัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลให�ได�มาตรฐานรวมท้ังการวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียนขาดความหลากหลาย40 
 มาตรา 26 แห+งพระราชบัญญัติการศึกษาแห+งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.
2545 โดยใช�วิธีการท่ีหลากหลาย ประเมินจากความประพฤติ พัฒนาการในการเรียนรู� พฤติกรรมของ
ผู�เรียน การเข�าร+วมกิจกรรม รวมท้ังการทดสอบควบคู+ไปด�วย ท้ังนี้ ให�อยู+ภายใต�ข�อตกลงระหว+างครู 
นักเรียน ผู�ปกครอง โดยปฏิบัติตามระเบียบว+าด�วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
อิงเกณฑ7 ถ�า 50 คะแนนขึ้นไป ให�ตัดสินผลตามระดับคะแนน เช+น 80 คะแนน ได�ผลการเรียน 4 
(ยกเว�นติด 0 มาจากโรงเรียนเดิม)  อิงกลุ+ม ให�ใช�สําหรับผู�ท่ีไม+ผ+านเกณฑ7 ค+าเฉลี่ยทุกวิชาอยู+ท่ี 35 
คะแนน ถ�าได�คะแนน 35 คะแนน = 50 คะแนน ให�ระดับผลการเรียน 1 และบันทึกไว�ท�าย
กระดาษคําตอบ “ประเมินแบบอิงกลุ+ม” ให�คะแนนพัฒนาการผู�เรียน ในกรณีท่ีประเมินแบบอิงกลุ+ม

                                                           

 38 สัมภาษณ7 ผู�ให�สัมภาษณ7คนท่ี 2, ผู�อํานวยการโรงเรียน,  6 มิถุนายน 2559 
 39 ธีระ รุญเจริญ, รายงานวิจัยเรื่องสภาพและป>ญหาการบริหารและจัดการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย (กรุงเทพฯ:  วี.ที.ซี.คอมมิวนิเคชั่น, 2545), 10-15. 
 40 ปรียาภัสสร7  เส็งเส “การบริหารงานวิชาการ โรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอ  ไพศาลี

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค7 เขต 3” (ปริญญานิพนธ7ครุศาสตร  มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค7, 2554), บทคัดย+อ. 
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แล�วไม+ผ+าน (ไม+ถึง 35 คะแนน) โดยให�สอบครั้งท่ี 2 ถ�าผลการประเมินร�อยละ 5 ข้ึนไป ให�ได�ผลการ
เรียน 1 และบันทึกไว�ท�ายคําตอบ ประเมินโดยคะแนนพัฒนาการผู�เรียน41 
          นักเรียนจะต�องผ+านการประเมินการอ+าน คิดวิเคราะห7 และเขียน ตามหลักสูตร โดยการ
ทํากิจกรรมดังนี้ ระดับ ม.ต�น นักเรียนเข�ารับการประเมินเป8นรายบุคคลในวันเสาร7 ท่ี 2 ของการเรียน 
ระหว+างเวลา 08.30 – 09.30 น. (ประเมินการอ+านคล+อง เขียนคล+อง ภาษาไทย) และ นักเรียน ม.6 
เข�ารับการประเมินการอ+าน คิดวิเคราะห7 และเขียน ประเมินจากผลงาน ข้ันตอนการเข�ารับการทดสอบ
เพ่ือประมวลความรู�รายวิชาต+างๆ โครงการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อสร�างโอกาสทางการศึกษา 
โรงเรียนท�ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม 
  นักเรียนสามารถเข�ารับการทดสอบประมวลความรู�จากการเรียนเสริมและส+งชุดการ
สอนแล�วและนักเรียนจะต�องแต+งกายตามระเบียบท่ีโรงเรียนกําหนด ต�องปฏิบัติตามระเบียบการเข�า
สอบโดยเคร+งครัด หากทุจริตการสอบ จะถือว+าการสอบในครั้งนั้นได� 0 คะแนน  นักเรียนสามารถสอบ
แก�ตัวได� 2 ครั้ง หากสอบไม+ผ+านตามท่ีกําหนด นักเรียนจะต�องกลับไปทบทวนบทเรียนอีกครั้งและ
กําหนดสอบใหม+ เกณฑ7คะแนนให�เป8นไปตามท่ีโรงเรียนกําหนดแบบมีพัฒนาการ 
 เกณฑ1การวัดผล ประเมินผลการเรียน และอัตราส0วนน้ําหนักคะแนน ดังนี ้

1. คะแนนจากการศึกษากิจกรรมชุดการสอน ร�อยละ 30 
2. คะแนนสอบประมวลความรู�รายวิชา โดยแบบทดสอบปรนัย ร�อยละ 70 

           การให�ผลการเรียน ดังนี้ 
 ตํ่ากว+าร�อยละ 50 ไม+ผ+าน   ร�อยละ 50-54 ได�ผลการเรียน 1 
 ร�อยละ 55-59 ได�ผลการเรียน 1.5  ร�อยละ 60-64 ได�ผลการเรียน 2 
 ร�อยละ 65-69 ได�ผลการเรียน 2.5  ร�อยละ 70-74 ได�ผลการเรียน 3 
 ร�อยละ 75-79 ได�ผลการเรียน 3.5 ร�อยละ 80 ข้ึนไป ได�ผลการเรียน 4 
  นักเรียนสามารถส+งงานเพ่ิม เพ่ือพัฒนาผลการเรียน (Re-grade) ในรายวิชาท่ีสอบแล�ว มี
ผลคะแนนไม+เป8นท่ีพึงพอใจ โดยสามารถยื่นคําร�องได�ท่ีฝIายวัดผลหลังจากการสอบผ+านครบทุกรายวิชา 
นักเรียนสามารถยื่นคําร�องขอจบการศึกษา และขอรับใบรับรองได� โดยจะต�องดําเนินการตรวจสอบ
เอกสาร ถ+ายรูป และดําเนินการให�เป8นไปตามข้ันตอนของฝIายวัดผล 
 

                                                           

 41 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10, จังหวัดสมุทรสงคราม, โรงเรียน
ท�ายหาด, คู0มือจัดการศึกษาทางเลือก”โครงการจัดการศึกษาทางเลือกเพ่ือสร�างโอกาสทางการศึกษา 
(สมุทรสงคราม: โรงเรียนท�ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม, สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 10, 2557), 11. 
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           การจบการศึกษา  
 ให�ปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียนว+าด�วย แนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลการเรียนตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยจบการศึกษาเช+นเดียวกับการศึกษา 
ในระบบปกติ  การอนุมัติการจบหลักสูตร ในรอบปNการศึกษา กําหนดเป8น 3 ระยะ คือระยะท่ี 1 สิ้นปN
การศึกษา(มีนาคม) ระยะท่ี 2 เดือนเมษายน (สําหรับนักเรียนจบไม+พร�อมรุ+น) ระยะท่ี 3 กลางปN
การศึกษา (ตุลาคม)  ในกรณีมีผู�จบการศึกษากลางปNการศึกษา ให�ใช�ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว+า
ด�วยการออกใบสุทธิและหนังสือรับรองความรู�ของสถานศึกษา พ.ศ.2547 โดยออกเป8นหนังสือรับรอง
ความรู�ตามแบบฟอร7มท่ีกําหนดในระเบียบดังกล+าว กรณีเง่ือนไชการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต�น และมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีต�องใช�ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ใน
อัตราส+วนร�อยละ 80:20 นั้น ให�เป8นไปตามความสมัครใจของผู�เรียน42 จากผู�ให�สัมภาษณ7 คนท่ี 2 
กล+าวว+า“เพ่ือแก�ไขป ญหาด�านการเรียนรู�มีการจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการเก่ียวกับการจัดการเรียน 
การสอนให�สอดคล�องกับวัตถุประสงค7ของหลักสูตรมีการส+งเสริมการปรับปรุงการเรียนการสอน  เป8น
การพัฒนาครูผู�สอนให�ก�าวทันวิทยาการ  เทคโนโลยีใหม+ๆมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให�มีความรู�ความสามารถในการปฏิบัติหน�าท่ี การสร�างเครื่องมือ และวิธีการวัดผลประเมินผลส+งเสริม
ให�ครูมีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงและหลากหลายมีการกําหนดเครื่องมือท่ีใช�ในการ
วัดผลประเมินผลให�เหมาะสมสอดคล�องกับกิจกรรมของสถานศึกษาสนับสนุนและกํากับติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษาส+งเสริมให�มีการวัดและประเมินผล
ให�เหมาสมกับธรรมชาติวิชา อยู+บนพ้ืนฐานเท่ียงตรงและมีความน+าเชื่อถือ” 43สอดคล�องกับการเก็บ
ข�อมูลจากการสัมภาษณ7 ผู�ให�สัมภาษณ7คนท่ี 8 กล+าวว+า”มีการส+งเสริมการกระจายอํานาจในการกํากับ
ติดตามในการดําเนินงานการวัดผลประเมินผลการศึกษาในสถานศึกษาส+งเสริมให�ครูและบุคลากรนํา
ผลจากการวัดและประเมินผลมาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน สนับสนุนการนําผลการวัดและ
ประเมินผลมาใช�ในการแนะแนวนักเรียนส+งเสริมสนับสนุนให�ครูและบุคลากรแสวงหาวิธีการใหม+ๆมา
ใช�ในการวัดผลประเมินในสถานศึกษา” 44 และจาก ผู�ให�สัมภาษณ7 คนท่ี 5 , กล+าวว+า ” โรงเรียน
สนับสนุนการนําผลในการกํากับติดตามการวัดและประเมินผลมาปรับปรุงการปฏิบัติงานส+งเสริมและ

                                                           

               42 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10, จังหวัดสมุทรสงคราม, โรงเรียน
ท�ายหาด, คู0มือจัดการศึกษาทางเลือก”โครงการจัดการศึกษาทางเลือกเพ่ือสร�างโอกาสทางการศึกษา 
(สมุทรสงคราม: โรงเรียนท�ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม, สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 10, 2557), 7.  

 43 สัมภาษณ7 ผู�ให�สัมภาษณ7 คนท่ี 2, ผู�อํานวยการโรงเรียน, 6 มิถุนายน 2559. 
 44 สัมภาษณ7 ผู�ให�สัมภาษณ7 คนท่ี 8, ผู�อํานวยการโรงเรียน, 7 มิถุนายน 2559 
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สนับสนุนการนําโปรแกรมคอมพิวเตอร7มาใช�ในการพัฒนางานการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
ส+งเสริมและสนับสนุนการวัดและประเมินผลแบบมีส+วนร+วมท้ังผู�เรียน ชุมชนและผู�ปกครองส+งเสริม
และสนับสนุนการนํา ICT มาบริหารจัดการในการวัดและประเมินผลในสถานศึกษา” 45 
 สภาพป>ญหาการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและอัธยาศัย
เพ่ือแก�ป>ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การบริหารจัดการส่ือและการนิเทศ 
            คมกฤช จันทร7ขจร ได�ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
เพ่ือส+งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต พบว+าสิ่งท่ีผู�บริหารโรงเรียนควรนําไปปฏิบัติคือการพัฒนาแหล+ง
เรียนรู� การจัดการความรู�และสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาการจัดการบริหารสื่อการศึกษาและพัฒนา
เครือข+ายการเรียนรู �46 ซึ ่งสอดคล�องกับการให�สัมภาษณ7ของผู �ให�สัมภาษณ7คนท่ี 8 กล+าวว+า      
“มีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการศึกษาโดยชุมชนมีส+วนร+วมในการจัดหางบประมาณในการจัดหา 
จัดซ้ือสื่อการเรียนการสอนอย+างเพียงพอ ได�รับการสนับสนุนจากต�นสังกัด เรื่องของการใช�เทคโนโลยี         
สื่อมัลติมีเดีย ระบบเน็ตเวิร7ค ซ่ึงสามารถจัดกิจกรรมให�กับนักเรียนภาคปกติและนักเรียนในโครงการ 
มีห�องปฏิบัติการ เช+นห�องคอมพิวเตอร7 และยังได�รับการสนับสนุนแหล+งเรียนรู�ต+างในชุมชม โรงเรียน
เข�าร+วมโครงการโรงเรียนมีการผลิตสื่อนวัตกรรมท่ีทันสมัยเหมาะกับสภาพแวดล�อมมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู� การพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาอย+างสมํ่าเสมอ มีการวิเคราะห7ความจําเป8นในการใช�สื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือจัดการเรียนการสอนและการบริหารวิชาการมีการใช�สื่อให�คุ�มค+าต+อการเรียนรู�และมี
การเก็บสื่อให�สะดวกในการใช�งานมีการประเมินผลและพัฒนาการใช�สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาจัดทําคู+มือแนวทางการใช�สื่อและนวัตกรรมเพ่ือแก�ไขป ญหาด�านการเรียนรู�ให�เหมาะสมกับ
ผู�เรียนสนับสนุนให�ครูได�เลือกใช�สื่อและนวัตกรรมในการสอนเพ่ือแก�ไขป ญหาด�านการเรียนรู�ให�
เหมาะสมกับผู�เรียน ส+งเสริมการสร�างสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัยเหมาะสมกับสภาพแวดล�อม” 47 
จากการสัมภาษณ7 ผู�ให�สัมภาษณ7คนท่ี 4” การนิเทศ กํากับ ติดตาม เนื้อหาการสอนให�เป8นการ
ช+วยเหลือแนะแนวครูสามารถปรับปรุงแก�ไขป ญหาการเรียนการสอนกํากับการนิเทศภายในโดย
ผู�บริหารและคณะครูอย+างสมํ่าเสมอสนับสนุนการนิเทศเพ่ือช+วยปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนของ
ครูอย+างต+อเนื่อง ให�คําแนะนําปรึกษาหารือการติดตามผลการแก�ป ญหาการนิเทศการศึกษาอย+างเป8น
ระบบส+งเสริมการนิเทศภายในอย+างต+อเนื่องเพ่ือนาผลมาพัฒนาปรับปรุงและแก�ไขจัดต้ังคณะกรรมการ

                                                           

 45 สัมภาษณ7 ผู�ให�สัมภาษณ7 คนท่ี 5, ครู, 4 มิถุนายน 2559 
                46 คมกฤช จันทร7ขจร,  “การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือส+งเสริม
การเรียนรู�ตลอดชีวิต,” (วิทยานิพนธ7ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาผู�ใหญ+  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), 2551.     
 47 สัมภาษณ7 ผู�ให�สัมภาษณ7 คนท่ี 8, ผู�อํานวยการโรงเรียน, 7 มิถุนายน 2559. 
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นิเทศให�มีความเชื่อมโยงกับต�นสังกัดจัดระบบการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนอย+างเป8น
ระบบ” 48 และการสัมภาษณ7ผู�ให�สัมภาษณ7คนท่ี 5 “โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดทําสื่อ
เพ่ือแก�ป ญหาการวิจัยในชั้นเรียนสนับสนุนวิทยากรมาให�ความรู�ภายในโรงเรียนมีการอบรม อาจารย7
ผู�สอนให�มีความรู�ความสามารถในการทําการวิจัยเรียนส+งเสริมความรู�วิชาการแก+ชุมชน” 49  และ
สอดคล�องกับการสัมภาษณ7ผู�ให�สัมภาษณ7คนท่ี 9 กล+าวว+า “โรงเรียนจัดระบบงานโครงสร�างการแนะ
แนว ระบบดูแลช+วยเหลือนักเรียน กลุ+มเสี่ยงออกกลางคันให�มีโอกาสศึกษาจนจบการศึกษาส+งเสริม
การจัดชั้นเรียนและจัดสิ่งอํานวยความสะดวกต+างๆ ในห�องเรียนเพ่ือสร�างบรรยากาศในชั้นเรียน มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนของครูโดยจัดการเรียนการสอนโดยเน�นผู�เรียนเป8นสําคัญ”50 
 สภาพป>ญหาการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและอัธยาศัย
เพ่ือแก�ป>ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การบริหารการมีส0วนร0วมของชุมชน 

 อิสรพล ปP�นขจรและ คณะ ได�ทําการศึกษาเรื่องการศึกษาแนวทางการมีส+วนร+วมในการ
บริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ7 เขต 3 พบว+า การมีส+วนร+วมในการบริหารสถานศึกษา ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือควรจัดอบรม ให�ความรู�ความเข�าใจแก+คณะกรรมการสถานศึกษา สร�าง
ความ ตระหนักถึงความสําคัญในบทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการ สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดระบบ
เผยแพร+ประชาสัมพันธ7 ข�อมูลสารสนเทศ แต+งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาร+วมเป8น คณะกรรมนิเทศ 
ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุง จัดกิจกรรมสร�างความสัมพันธ7อันดีร+วมกันระหว+าง
สถานศึกษา กับคณะกรรมการสถานศึกษา จัดเวลาประชุมในช+วงเวลาท่ี เหมาะสม จัดศึกษาดูงานใน
สถานศึกษาท่ีประสบความสําเร็จในการบริหารแบบมีส+วนร+วม51ซ่ึงสอดคล�องกับการให� สัมภาษณ7 
ผู�ให�สัมภาษณ7 คนท่ี 2 กล+าวว+า “การบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให�นักเรียนสามารถนําไป
ประยุกต7ใช�ในชีวิตเน�นการพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจของผู�เรียนการจัดการศึกษา
เน�นด�านการดํารงชีวิตอย+างมีความสุขท่ัวถึงจัดสร�างรวบรวมความรู�ปราชญ7ชาวบ�าน มาเป8นพิพิธภัณฑ7
การศึกษาของชุมชนหรือในสถานศึกษาการจัดต้ังศูนย7ให�คําปรึกษาด�านความรู� ด�านอาชีพ และการ

                                                           

 48 สัมภาษณ7 ผู�ให�สัมภาษณ7คนท่ี 4, ผู�อํานวยการโรงเรียน, 4 มิถุนายน 2559. 
 49 สัมภาษณ7 ผู�ให�สัมภาษณ7คนท่ี 5, ครู, 23  มกราคม 2560. 
 50สัมภาษณ7 ผู�ให�สัมภาษณ7คนท่ี  9, ครู, 23 มกราคม 2560.  

            51 อิสรพล ปP�นขจร, “การมีส+วนร+วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน,”  วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ1 เขต 3  3, 3 (กันยายน - ธันวาคม 2556): 112. 
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ดํารงชีวิตสอดคล�องกับความต�องการส+งเสริมศูนย7ธรรมชาติศึกษาภายในชุมชนเพ่ือเป8นแหล+งเรียนรู�52

สนับสนุนการจัดนิทรรศการทางวิชาการ ของภูมิป ญญาท�องถ่ิน ด�านวัฒนธรรม  ด�านประเพณี และ
ด�านศาสนาเผยแพร+ต+อสาธารณะการจัดการความรู� และเผยแพร+ให�กับประชาชน โดยใช�สื่อสิ่งพิมพ7  
ปGายประกาศ“และฮาสสตัป ธิมลีฮินเคนเดลย7 และคณะ ได�ทําการศึกษาเรื่องการเสริมสร�างบทบาท
ของสมาคมครูผู�ปกครองในโรงเรียนมัธยมศึกษาเพ่ือการมีส+วนร+วมของชุมชนในการพัฒนาด�าน
การศึกษาในประเทศไนจีเรีย พบว+า ยังคงมีป ญหาการสนับสนุนงบประมาณ การมีส+วนร+วมและกํากับ
ติดตามการบริหารโรงเรียน โดยมีข�อเสนอแนะแนวทางท่ีจะเชื่อมโยงระหว+างชุมชนครูผู�ปกครองใน
การมีส+วนร+วมในการบริหารกํากับดูแลรวมท้ังสนับสนุนงบประมาณให�ทุกฝIายมีความรับผิดชอบมาก
ข้ึนรวมท้ังการใช�แรงงานของผู�ปกครองในชุมชนโดยตรงในการดําเนินกิจกรรมของโรงเรียน53  และ 
นงลักษณ7 เรืองทอง ได�ศึกษาเรื่องการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล พบว+าองค7ประกอบท่ีสําคัญม่ีทํา
ให�การบริหารโรงเรียนมีประสิทธิผลคือโรงเรียนสร�างบุคลากรให�เป8นบุคลแห+งการเรียนรู� เชื่อมโยง
แหล+งเรียนรู�ภายนอกโรงเรียนได� โรงเรียนมีระบบเครือข+ายพัฒนาความรู�กับโรงเรียนอ่ืนโรงเรียนมีส+วน
สนับสนุนให�ผู�ปกครองมีส+วนร+วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสภาพของสังคมในป จจุบันมีการแข+งขัน
สูงตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคมและบริบทอ่ืนๆ  ทําให�ผู�ท่ีมีความรู� ความสามารถเป8น
ผู�ท่ีมีความได�เปรียบและมีโอกาสมากกว+า  ดังนั้นเพ่ือให�เกิดความเท+าเทียมกัน และเกิดความเสมอภาค
ของโอกาสทางการศึกษาซ่ึงโรงเรียนเป8นองค7กรท่ีต�องสนองตอบความต�องการของสังคมและชุมชน 
กล+าวคือ โรงเรียนต�องปรับปรุงพัฒนาตนเองให�เป8นศูนย7บริการทางวิชาการของชุมชน  ต�องพัฒนา
คุณภาพโดยมุ+งเน�นการเรียนการสอนของนักเรียนให�มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน รวมท้ังการบริหาร
จัดการทางด�านวิชาการให�มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค7และความต�องการของสังคมและ
ชุมชน” 54จากการสัมภาษณ7  ผู�ให�สัมภาษณ7คนท่ี 2  “โรงเรียนมีนโยบายส+งเสริมสนับสนุนการสร�าง
เครือข+ายประชาชน (social network) มีส+วนร+วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษารวมท้ังสร�าง
แรงจูงใจและขวัญกําลังใจให�ครูพร�อมท่ีจะเรียนรู�ศึกษาค�นคว�าสํารวจความต�องการบุคลากรในการ
พัฒนาด�านวิชาการรวมท้ังส+งเสริมการพัฒนาบุคลากรอย+างเป8นระบบให�ท�องถ่ินมีส+วนร+วมและ

                                                           

 52 สัมภาษณ7 ผู�ให�สัมภาษณ7คนท่ี 2, ผู�อํานวนการโรงเรียน, 6 มิถุนายน 2559 
           53 Haastrup Timilehin Ekundayo and Hezekiah, “Ogbomida Alonge,” 
Journal of Educational and Developmental Psychology 2, 2 (2012): 16. 
           54 นงลักษณ7 เรืองทอง, “การบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล” (วิทยานิพนธ7ปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิยาลัยศิลปากร, 2550), 
117. 
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กระจายอํานาจในการจัดการศึกษารูปแบบต+างๆเพ่ือให�เกิดความหลากหลายสถานศึกษาให�ความ
ร+วมมือกับบุคคล ครอบครัวชุมชนและองค7กรสังคมอ่ืนๆ ในการมีส+วนร+วมในการพัฒนางานวิชาการ” 55 
 สรุป 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค7 เพ่ือทราบสภาพ ป ญหาการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษา
ในระบบ นอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการบริหาร 
จัดการท้ังด�านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ท้ังด�านการพัฒนา
นโยบาย การวางแผน การดําเนินงานและการนิเทศติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการแต+ละ
รูปแบบจําต�องคํานึงถึงการบริหารจัดการแบบมีส+วนร+วมของท้ังภาครัฐเอกชน องค7กรปกครองส+วน
ท�องถ่ิน สถาบันศาสนา และสถาบันสังคมอ่ืนๆ รวมท้ังประชาชนด�วย เพ่ือให�เกิดความร+วมมือกัน
ดําเนินงานเพ่ือเด็กและเยาวชน หรือผู�เรียนซ่ึงเป8นเปGาหมายหลักของการจัดการศึกษา สามารถสรุปได�
ว+ามีองค7ประกอบท้ังสิ้น 9 องค7ประกอบ คือ 1) การปรับกระบวนทัศน7 2)การบริหารจัดการหลักสูตร
การศึกษา 3) การจัดกลุ+มการบริหารจัดการศึกษา4) การบริหารจัดการงบประมาณ 5) กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน  6)  การบริหารจัดการการเทียบโอน 7) การบริหารการวัดผลประเมินผล   
8) การบริหารจัดการสื่อและการนิเทศ และ การบริหารการมีส+วนร+วมของชุมชน 

 
ตอนท่ี 1  การวิเคราะห1เพ่ือทราบองค1ประกอบการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบ
และอัธยาศัยเพ่ือแก�ป>ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
         จากการศึกษาการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย
เพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด�วย  9 องค7ประกอบ คือ 1. การปรับ
กระบวนทัศน7 2. การบริหารจัดการหลักสูตร 3.การบริหารการจัดกลุ+มการศึกษา 4.การบริหารจัดการ
งบประมาณ  5. การบริหารการจัดการเรียนการสอน 6.การบริหารจัดการการเทียบโอน 7.การบริหาร
การวัดผลประเมินผล 8.การบริหารจัดการสื่อและการนิเทศและการบริหารการมีส+วนร+วมของชุมชน 
 ตอนท่ี 1.1  องค1ประกอบ การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบ
และอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
            ส0วนท่ี 1  วิเคราะห1ระดับความเหมาะสมขององค1ประกอบการบูรณาการการบริหาร
จัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 
 

                                                           

 55 สัมภาษณ7 ผู�ให�สัมภาษณ7คนท่ี 2, ผู�อํานวยการโรงเรียน, 6 มิถุนายน 2559. 
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 1.1 ข�อมูลสถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถาม 
   สถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถาม แบ+งเป8น 3 กลุ+ม คือ ผู�ตอบแบบสอบถามท่ีดํารงตําแหน+ง
ผู�บริหารโรงเรียน  รองผู�อํานวยการฝIายวิชาการหรือครูที่ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบงานวิชาการและ
ผู�ตอบแบบสอบถามท่ีเป8นคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีรายละเอียดดังนี้ 
  สถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถาม คือ 1)ผู�บริหารสถานศึกษา 2)รองฝIายวิชาการ 
ครูวิชาการและ 3)คณะกรรมการสถานศึกษา  มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3  สถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ จํานวน ร�อยละ 
เพศ 
        ชาย 
        หญิง 

 
125 
121 

 
50.81 
49.19 

รวม 246 100.0 
อายุ 
         ตํ่ากว+า 30 ปN 
         31– 40 ปN 
         41 – 50 ปN  
         50 ปNข้ึนไป 

 
3 
82 
65 
96 

 
1.22 
33.33 
26.42 
39.02 

รวม 246 100.0 
ระดับการศึกษา 
        ตํ่ากว+าปริญญาตรี 
        ปริญญาตรี 
        ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
        ปริญญาโท 
        ปริญญาเอก  

 
14 
103 
9 

120 
- 

 
5.69 
41.87 
3.66 
48.78 

รวม 246 100.0 
ตําแหน+งหน�าท่ีในการปฏิบัติ 
        ผู�บริหารสถานศึกษา 
        รองฝIายวิชาการ/ครูวิชาการ 
        คณะกรรมการสถานศึกษา 

 
82 
82 
82 

 
33.33 
33.33 
33.33 

รวม 246 100.0 
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ตารางท่ี 3  สถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถาม (ต+อ) 
สถานภาพ จํานวน ร�อยละ 

ประสบการณ7ในการปฏิบัติงาน 
        ไม+เกิน 5 ปN 
        มากกว+า 5 ปN แต+ไม+ถึง 10 ปN 
       มากกว+า 10 ปNข้ึนไป 

 
49 
74 
123 

 
19.92 
30.08 
50.0 

รวม 246 100.00 
 
             จากตารางท่ี 3 พบว+า ผู�บริหารสถานศึกษา รองฝIายวิชาการ/ครูวิชาการและ
คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามส+วนใหญ+เป8นเพศชาย จํานวน 125 คน คิดเป8นร�อยละ 
50.81 และเพศหญิง จํานวน 121 ร�อยละ 49.19  ตามลําดับ  สถานภาพเก่ียวกับอายุ พบว+า  
ผู�บริหารสถานศึกษา รองฝIายวิชาการ/ครูวิชาการและคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม
ส+วนใหญ+ มีอายุ 50 ปNข้ึนไป จํานวน 96 คน คิดเป8นร�อยละ 39.02 รองลงมามีอายุ 31– 40 ปN จํานวน 
82 คน คิดเป8นร�อยละ  33.33 มีอายุ 41 – 50 ปN จํานวน 65 คน คิดเป8นร�อยละ 26.42 มีอายุตํ่ากว+า 
30 ปN จํานวน 3 คน คิดเป8นร�อยละ 1.22 ตามลําดับ สถานภาพเก่ียวกับการศึกษา พบว+า ผู�บริหาร
สถานศึกษา รองฝIายวิชาการ/ครูวิชาการและคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามส+วนใหญ+
มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท จํานวน 120 คน คิดเป8นร�อยละ 48.78 รองลงมามีวุฒิการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี จํานวน 103 คน คิดเป8นร�อยละ 41.87 มีวุฒิการศึกษาในระดับตํ่ากว+าปริญญาตรี 
จํานวน 14 คน คิดเป8นร�อยละ 5.69 มีวุฒิการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 9 คน 
คิดเป8นร�อยละ 3.66  และมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอกจํานวน 5 คน คิดเป8นร�อยละ 2.03 
ตามลําดับ สถานภาพเก่ียวกับตําแหน+งหน�าท่ีในการปฏิบัติงาน พบว+า  ผู�บริหารสถานศึกษา 82 คน
คิดเป8นร�อย 33.33 รองฝIายวิชาการ/ครูวิชาการ 82คน คิดเป8นร�อย 33.33และคณะกรรมการ
สถานศึกษา คือ จํานวน  82 คน คิดเป8นร�อยละ 33.33  ตามลําดับ สถานภาพเก่ียวกับประสบการณ7
ในการปฏิบัติงาน พบว+า พบว+า  ผู�บริหารสถานศึกษา รองฝIายวิชาการ/ครูวิชาการและคณะกรรมการ
สถานศึกษา ส+วนใหญ+มากกว+า 10 ปNข้ึนไป จํานวน 123 คน คิดเป8นร�อยละ 50.00  รองลงมามากกว+า 
5 ปN แต+ไม+ถึง 10 ปN  จํานวน 74 คน คิดเป8นร�อยละ 30.08 และไม+เกิน 5 ปN  จํานวน 49 คน คิดเป8น
ร�อยละ 19.92 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4 ค+าเฉลี่ย ( x ) ส+วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น องค7ประกอบ     
             การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหาทาง  
             วิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ด�าน การปรับกระบวนทัศน7  

ท่ี องค1ประกอบการปรับกระบวนทัศน1  
 

x . 
 

S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1 มีการปรับกระบวนทัศน7เพ่ือสร�างทัศนคติเชิงบวกในการ
ร+วมคิดร+วมทําเข�าถึงและพัฒนา นักเรียนท่ีพลาดโอกาส
ทางการศึกษา 

4.28 0.62 มาก 

2 จัดประชุมสัมมนาครูและบุคลากรเพ่ือชี้แจงนโยบายและ
สร�างความเข�าใจในการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอก
ระบบและอัธยาศัย 

4.23 0.71 มาก 

3 จัดประชุมครูบุคลากรท่ีเก่ียวข�องในการเขียนโครงการ
และขออนุมัติโครงการการจัดการศึกษาในระบบนอก
ระบบและอัธยาศัย 

4.22 0.73 มาก 

4 การสร�างทีมงานในโรงเรียนเพ่ือความยั่งยืนเน�นการ
พ่ึงพาตนเอง 

4.39 0.67 มาก 

5 ศึกษาระเบียบข�อกฎหมายและนโยบายต+างๆ เช+นพรบ.
การศึกษา การเทียบโอน หลักสูตร กฎกระทรวงระเบียบ
ปฏิบัติท่ีเก่ียวข�องกับการจัดการศึกษา 

4.31 0.69 มาก 

6 ประชาสัมพันธ7เก่ียวกับนโยบายของโรงเรียนในการ
บริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยให�
สาธารณชนให�ทราบอย+างต+อเนื่อง 

4.30 0.69 มาก 

7 จัดประชุมครูเพ่ือชี้แจงนโยบายและสร�างความเข�าใจและ
ตระหนักในการจัดกิจกรรมการจัดการศึกษาในระบบ
นอกระบบและตามอัธยาศัย 

4.30 0.69 มาก 

8 จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานทางวิชาการในการบริหารจัด
การศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยและมี
ผู�รับผิดชอบอย+างชัดเจน 

4.31 0.69 มาก 

9 จัดทําคู+มือครูการดําเนินการบริหารจัดการการเทียบโอน 
กระบวนการเรียนการสอนในระบบนอกระบบและ
อัธยาศัย 

4.22 0.74 มาก 

 รวม 4.28 0.52 มาก 
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  จากตารางท่ี 4 ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
องค7ประกอบการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหาทาง
วิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการปรับกระบวนทัศน7 โดยรวม อยู+ในระดับความเหมาะสม
ระดับมาก ( x  = 4.28)  เม่ือพิจารณาในแต+ละตัวแปร พบว+า ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความเหมาะสมขององค7ประกอบการบริหารจัดการงบประมาณ จํานวน 9ตัวแปร อยู+ในระดับความ
เหมาสมมากท้ังหมด ซ่ึงแต+ละตัวแปรมีค+าเฉลี่ยของความเหมาะสมอยู+ระหว+าง 4.22 – 4.39 โดยท่ีตัวแปร
ท่ีมีค+าเฉลี่ยของระดับความเหมาะสมสูงสุด คือ ตัวแปรการสร�างทีมงานในโรงเรียนเพ่ือความยั่งยืนเน�น
การพ่ึงพาตนเอง ( x  = 4.39) ตามด�วยตัวแปรศึกษาระเบียบข�อกฎหมายและนโยบายต+างๆ เช+นพรบ.
การศึกษา การเทียบโอน หลักสูตร กฎกระทรวงระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวข�องกับการจัดการศึกษา ( x  = 4.31) 
และตัวแปร จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานทางวิชาการในการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบ
และอัธยาศัยและมีผู�รับผิดชอบอย+างชัดเจน ( x  = 4.31) ตามด�วยตัวแปรจัดประชุมครูเพื่อชี้แจง
นโยบายและสร�างความเข�าใจและตระหนักในการจัดกิจกรรมการจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและ
ตามอัธยาศัย ( x  = 4.30) และตัวแปรประชาสัมพันธ7เก่ียวกับนโยบายของโรงเรียนในการบริหารจัด
การศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยให�สาธารณชนให�ทราบอย+างต+อเนื่อง ( x  = 4.30) และตัวแปร 
มีการปรับกระบวนทัศน7เพ่ือสร�างทัศนคติเชิงบวกในการร+วมคิดร+วมทําเข�าถึงและพัฒนา นักเรียนท่ี
พลาดโอกาสทางการศึกษา ( x  = 4.28) ตามด�วยตัวแปร จัดประชุมสัมมนาครูและบุคลากรเพ่ือชี้แจง
นโยบายและสร�างความเข�าใจในการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย ( x  = 4.23)
จัดทําคู+มือครูการดําเนินการบริหารจัดการการเทียบโอน กระบวนการเรียนการสอนในระบบนอกระบบ
และอัธยาศัย ( x  = 4.22) และตัวแปรท่ีมีค+าเฉลี่ยของระดับความเหมาะสมตํ่าสุด คือ ตัวแปร จัดประชุม
ครูบุคลากรท่ีเก่ียวข�องในการเขียนโครงการและขออนุมัติโครงการการจัดการศึกษาในระบบนอก
ระบบและอัธยาศัย ( x  = 4.22)   

 
ตารางท่ี 5 ค+าเฉลี่ย ( x ) ส+วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ องค7ประกอบ            

การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหาทาง            
วิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารการจัดการหลักสูตร  

ท่ี องค1ประกอบการบริหารการจัดการหลักสูตร 
 

x . 
 

S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

10 กําหนดกลุ+มเปGาหมายของกลุ+มผู�เรียนคืออยู+ในเกณฑ7
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและพลาดโอกาสจากการเข�ารับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเนื่องจากสาเหตุ การต้ังครรภ7การ
ทะเลาะวิวาท ผู�ต�องคดี ผู�เจ็บปIวยหรือสาเหตุอ่ืนท่ีไม+สามารถ
ศึกษาในโรงเรียนท่ัวไป 

4.26 0.70 มาก 
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ตารางท่ี 5 ค+าเฉลี่ย ( x ) ส+วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ องค7ประกอบ            
การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหาทาง            
วิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารการจัดการหลักสูตร (ต+อ)  

ท่ี องค1ประกอบการบริหารการจัดการหลักสูตร 
 

x . 
 

S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

11 มีการกําหนดจุดประสงค7การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะของผู�เรียนให�มีความรู�และความเป8นสากล 

4.32 0.62 มาก 

12 มีการกําหนดจุดประสงค7การการจัดการศึกษาเพ่ือใช�ใน
ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพมีความรู�ความสามารถ
ในการศึกษาต+อ 

4.36 0.63 มาก 

13 หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป8นป จจัยสําคัญในเพ่ิม
โอกาสทางการศึกษาของนักเรียนท่ีขาดโอกาสทาง
การศึกษา 

4.41 0.66 มาก 

14 หลักสูตรการศึกษาเปPดโอกาสให�ผู�เรียนได�เรียนรู�ตาม
ความสนใจตอบสนองตามความถนัดของผู�เรียน 

4.42 0.63 มาก 

15 หลักสูตรเน�นให�ผู�เรียนคิดเป8น ทําเป8นและเน�นหลักสูตร
ท�องถ่ินท่ีมีความหลากหลาย 

4.39 0.66 มาก 

16 หลักสูตรการศึกษาเปPดโอกาสให�ผู�เรียนได�เรียนรู�ตาม
ถนัดความสนใจ 

4.38 0.66 มาก 

17 มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรโดยครูนําข�อบกพร+อง
นํามาพัฒนาและปรับปรุงและให�ทุกภาคส+วนมีส+วนร+วม
ในการบริหารหลักสูตร 

4.30 0.62 มาก 

18 มีการจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการเก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนให�สอดคล�องกับวัตถุประสงค7ของหลักสูตร 

4.39 0.61 มาก 

19 การจัดการเรียนการสอนให�ตรงกับจุดมุ+งหมายของ
หลักสูตรยืดหยุ+นตามเหตุการณ7และท�องถ่ิน 

4.40 0.62 มาก 

20 กํากับติดตามการกําหนดนโยบาย การวางแผนการปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนกําหนดนโยบาย
วิชาการชัดเจนสอดคล�องกับหลักสูตร 

4.36 0.61 มาก 

21 หลักการจัดการศึกษามีความยืดหยุ+นเรื่องการใช�หลักสูตร 
วิธีการจัดการเรียนการสอนระยะเวลาของการศึกษาและ
การประเมินผล 

4.39 0.59 มาก 

22 ยึดหลักการบูรณาการท้ังด�านสาระความรู� ด�านเวลา
เง่ือนไขการจบหลักสูตร 

4.33 0.61 มาก 
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ตารางท่ี 5 ค+าเฉลี่ย ( x ) ส+วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ องค7ประกอบ            
การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหาทาง            
วิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารการจัดการหลักสูตร (ต+อ)  

ท่ี องค1ประกอบการบริหารการจัดการหลักสูตร 
 

x . 
 

S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

23 ให�ความสําคัญกับการเรียนรู�มีความยืดหยุ+นท้ังด�านเวลา
สาระการเรียนรู� และสถานท่ี เน�นทักษะชีวิต 

4.36 0.62 มาก 

 รวม 4.36 0.47 มาก 
 
              จากตารางท่ี 5 ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
องค7ประกอบการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหาทาง
วิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารการจัดการหลักสูตร โดยรวม อยู+ในระดับความเหมาะสม
ระดับมาก ( x  = 4.36)  เมื่อพิจารณาในแต+ละตัวแปร พบว+า ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เก่ียวกับความเหมาะสมขององค7ประกอบการบริหารจัดการหลักสูตร จํานวน 10 ตัวแปร อยู+ในระดับ
มากท้ังสิ้น ซ่ึงแต+ละตัวแปรมีค+าเฉลี่ยของความเหมาะสมอยู+ระหว+าง 4.26 – 4.42  โดยท่ีตัวแปรท่ีมี
ค+าเฉลี่ยของระดับความเหมาะสมสูงสุด คือ ตัวแปร หลักสูตรการศึกษาเปPดโอกาสให�ผู�เรียนได�เรียนรู�
ตามความสนใจตอบสนองตามความถนัดของผู�เรียน ( x  = 4.42) ตามด�วยตัวแปรหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานเป8นป จจัยสําคัญในเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนท่ีขาดโอกาสทางการศึกษา ( x  = 4.41)
และตามด�วยตัวแปร การจัดการเรียนการสอนให�ตรงกับจุดมุ+งหมายของหลักสูตรยืดหยุ+นตาม
เหตุการณ7และท�องถ่ิน ( x  = 4.40) ตัวแปร มีการจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการเก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนให�สอดคล�องกับวัตถุประสงค7ของหลักสูตร ( x  = 4.39) และตัวแปร หลักสูตรเน�นให�
ผู�เรียนคิดเป8น ทําเป8นและเน�นหลักสูตรท�องถ่ินท่ีมีความหลากหลาย ( x  = 4.39) และ หลักสูตร
การศึกษาเปPดโอกาสให�ผู�เรียนได�เรียนรู�ตามถนัดความสนใจ ( x  = 4.38) ตามด�วย ตัวแปรมีการกําหนด
จุดประสงค7การการจัดการศึกษาเพ่ือใช�ในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพมีความรู�ความสามารถใน
การศึกษาต+อ ( x  = 4.36) และตัวแปรให�ความสําคัญกับการเรียนรู�มีความยืดหยุ+นท้ังด�านเวลาสาระ
การเรียนรู� และสถานท่ี เน�นทักษะชีวิต ( x  = 4.36) ตัวแปรกํากับติดตามการกําหนดนโยบาย การ
วางแผนการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนกําหนดนโยบายวิชาการชัดเจนสอดคล�องกับ
หลักสูตร ( x  = 4.36) ตามด�วยตัวแปร ยึดหลักการ บูรณาการท้ังด�านสาระความรู� ด�านเวลาเง่ือนไข
การจบหลักสูตร ( x  =  = 4.33) ตามด�วยตัวแปรมีการกําหนดจุดประสงค7การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะของผู�เรียนให�มีความรู�และความเป8นสากล ( x  = 3.32) ตามด�วย ตัวแปรการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรโดยครูนําข�อบกพร+องนํามาพัฒนาและปรับปรุงและให�ทุกภาคส+วนมีส+วนร+วมในการบริหาร
หลักสูตร( x  =  = 4.30)  และตัวแปรท่ีมีค+าเฉลี่ยของระดับความเหมาะสมตํ่าสุด คือ ตัวแปร กําหนด
กลุ+มเปGาหมายของกลุ+มผู�เรียนคืออยู+ในเกณฑ7การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและพลาดโอกาสจากการเข�ารับ
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การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเนื่องจากสาเหตุ การต้ังครรภ7การทะเลาะวิวาท  ผู�ต�องคดี ผู�เจ็บปIวยหรือสาเหตุ
อ่ืนท่ีไม+สามารถศึกษาในโรงเรียนท่ัวไป ( x  = 4.26)   
 
ตารางท่ี 6 ค+าเฉลี่ย ( x ) ส+วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ องค7ประกอบ             

การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหาทาง               
วิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    ด�าน การบริหารการจัดกลุ+มการศึกษา  

ท่ี องค1ประกอบการบริหารการจัดกลุ0มการศึกษา   
 

x . 
 

S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

24 จัดกลุ+มการเรียนรู�ผ+านสื่อการเรียนและแหล+งเรียนรู�ชุด
วิชา สื่อ สิ่งพิมพ7และแหล+งเรียนรู�ต+างๆ 

4.30 0.65 มาก 

25 จัดกลุ+มการเรียนรู�ผ+านกิจกรรมเช+นกลุ+มออมทรัพย7กลุ+ม
อาชีพกิจกรรมกลุ+มสัมพันธ7 ค+ายทัศนศึกษา 

4.19 0.72 มาก 

26 จัดกลุ+มการเรียนรู�โดยภูมิป ญญาชาวบ�านการสร�างอาชีพ
ศิลปะ วัฒนธรรมผู�เรียนทุกคนต�องเข�าร+วมกิจกรรม
ทักษะอาชีพ 

4.15 0.71 มาก 

27 จัดกลุ+มเรียนรู�ผ+านคลินิควิชาการ พบกลุ+มเพ่ือแลกเปลี่ยน
ทบทวนป ญหาทางวิชาการ ผู�เรียนต�องเรียนรู�ผ+านคลินิค
ตามกําหนดการท่ีโรงเรียนกําหนด 

4.03 0.74 มาก 

28 มีการจัดกลุ+มการเรียนเพ่ือสะดวกในการจัดการเรียนการ
สอนและการวัดผลประเมินผลของผู�เรียน 

4.25 0.66 มาก 

29 การจัดการศึกษาเป8นการจัดการเรียนการสอนท่ี
ผสมผสานระหว+างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ส+วนใหญ+จะเป8นการศึกษา
ด�วยตนเอง 

4.12 0.76 มาก 

30 ผู� เรียนทุกคนต�องเข�ารับการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค7ได�แก+การพัฒนาจิต การประเมินทักษะการอ+าน 
เขียน และคิดวิเคราะห7 

4.39 0.61 มาก 

31 การลงบันทึกข�อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management 
Center : DMC โดยยึดข�อมูล 10 มิ.ยและ 10 พ.ย. 

4.43 0.67 มาก 

32 นักเรียนทุกคนต�องใช�เวลาในการศึกษาในโครงการนี้
มากกว+า 1 ภาคเรียนและถูกบันทึกข�อมูลนักเรียนรายบุคคล 
( DMC) จึงสามารถจบหลักสูตรได� 

4.24 0.80 มาก 

 รวม 4.23 0.51 มาก 
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               จากตารางท่ี 6 ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
องค7ประกอบการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหาทาง
วิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด�านการบริหารการการจัดกลุ+มการศึกษา โดยรวม อยู+ในระดับ
ความเหมาะสมระดับมาก  ( x  = 4.23)  เม่ือพิจารณาในแต+ละตัวแปร พบว+า ผู�ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมขององค7ประกอบการบริหารจัดการงบประมาณ จํานวน 9 ตัวแปร 
อยู+ในระดับความเหมาะสมมาก ทั้งหมด ซึ่งแต+ละตัวแปรมีค+าเฉลี่ยของความเหมาะสมอยู+ระหว+าง 
4.03 – 4.43  โดยท่ีตัวแปรท่ีมีค+าเฉลี่ยของระดับความเหมาะสม สูงสุดเรียงลําดับได�ดังนี้  คือ ตัวแปร 
การลงบันทึกข�อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center : DMC โดยยึดข�อมูล 10 มิ.ย
และ 10 พ.ย. ( x  = 4.43) ตามด�วยตัวแปร ผู�เรียนทุกคนต�องเข�ารับการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค7
ได�แก+การพัฒนาจิต การประเมินทักษะการอ+าน เขียน และคิดวิเคราะห7 ( x  = 4.39) และ  ตัวแปรจัด
กลุ+มการเรียนรู�ผ+านสื่อการเรียนและแหล+งเรียนรู�ชุดวิชา สื่อ สิ่งพิมพ7และแหล+งเรียนรู�ต+างๆ  ( x  = 4.30)
และตัวแปรมีการจัดกลุ+มการเรียนเพ่ือสะดวกในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล
ของผู�เรียน ( x  = 4.25) ตัวแปรนักเรียนทุกคนต�องใช�เวลาในการศึกษาในโครงการนี้มากกว+า 1 ภาค
เรียนและถูกบันทึกข�อมูลนักเรียนรายบุคคล( DMC) จึงสามารถจบหลักสูตรได� ( x  = 4.24) ตามด�วย 
ตัวแปรจัดกลุ+มการเรียนรู�ผ+านกิจกรรมเช+นกลุ+มออมทรัพย7กลุ+มอาชีพกิจกรรมกลุ+มสัมพันธ7 ค+ายทัศนศึกษา 
( x  = 4.19) และตัวแปรจัดกลุ+มการเรียนรู�โดยภูมิป ญญาชาวบ�านการสร�างอาชีพศิลปะ วัฒนธรรม
ผู�เรียนทุกคนต�องเข�าร+วมกิจกรรมทักษะอาชีพ ( x  = 4.15) และตัวแปร การจัดการศึกษาเป8นการ
จัดการเรียนการสอนท่ีผสมผสานระหว+างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ส+วนใหญ+จะเป8นการศึกษาด�วยตนเอง( x  = 4.14) และตัวแปรท่ีมีค+าเฉลี่ยของระดับความ
เหมาะสมตํ่าสุด คือ จัดกลุ+มเรียนรู�ผ+านคลินิควิชาการ พบกลุ+มเพ่ือแลกเปลี่ยนทบทวนป ญหาทาง
วิชาการผู�เรียนต�องเรียนรู�ผ+านคลินิกตามกําหนดการท่ีโรงเรียนกําหนด ( x =4.03) 
 
ตารางท่ี 7 ค+าเฉลี่ย ( x ) ส+วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ องค7ประกอบ              

การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหาทาง               
วิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   ด�านการบริหารการจัดการประมาณ  

ท่ี องค1ประกอบการบริหารการจัดการประมาณ  
 

x . 
 

S.D. ระดับความ 
คิดเห็น 

33 มีการจัดต้ังกองทุนโดยรับบริจาคเงินเพ่ือบริหารจัดการ
เพ่ือความม่ันคงและหลักความรับผิดชอบร+วมกัน 

3.89 1.06 มาก 

34 ค+าตอบแทนแก+ครูท่ีปฏิบัติการเรียนการสอนทุกวันเสาร7
จ+ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ชั่วโมงละ 60 บาท 
ไม+เกินวันละ 7 ชั่วโมง 420 บาท 

3.89 1.15 มาก 
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ตารางท่ี 7 ค+าเฉลี่ย ( x ) ส+วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ องค7ประกอบ              
การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหาทาง               
วิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   ด�านการบริหารการจัดการประมาณ (ต+อ) 

ท่ี องค1ประกอบการบริหารการจัดการประมาณ  
 

x . 
 

S.D. ระดับความ 
คิดเห็น 

35 การเบิกจ+ายเงินค+าตอบแทนโรงเรียนกําหนดเวลาให�จ+าย
ค+าตอบแทนเดือนละหนึ่งครั้งทุกสิ้นเดือน 

4.01 1.13 มาก 

36 การใช�จ+ายงบประมาณงบเงินอุดหนุนประเภทเงิน
อุดหนุนท่ัวไปรายการเงินอุดหนุนค+าใช�จ+ายในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ค+าใช�จ+ายรายหัว)เกิดประโยชน7ต+อ
การเรียนการสอน 

4.40 0.83 มาก 

37 โรงเรียนจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปNของสถานศึกษาท่ี
สอดคล�องกับนโยบาย และจุดเน�นของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4.46 0.75 มาก 

38 โรงเรียนเสนอแผนปฏิบัติงานประจําปNของสถานศึกษา
ผ+านความเห็นชอบต+อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

4.55 0.59 มากท่ีสุด 

39 โรงเรียนรายงานผลการดําเนินของสถานศึกษาให�
สาธารณชนได�รับทราบ 

4.50 0.59 มากท่ีสุด 

40 การใช�จ+ายงบประมาณของโรงเรียนสอดคล�องกับ
แผนการปฏิบัติงานประจําปNของสถานศึกษา 

4.51 0.63 มากท่ีสุด 

41 โรงเรียนบริหารงบประมาณ ใช�ในลักษณะแบบถัวจ+ายค+า
หนังสือและอุปกรณ7การเรียนค+าเสื้อผ�าและค+าเครื่องแต+ง
กายนักเรียน และค+าพาหนะในการเดินทาง 

4.37 0.75 มาก 

42 เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปN เงินค+าหนังสือบริหาร
จัดการเป8นชุดการเรียนรู�ของนักเรียนรายบุคลตามกลุ+ม
สาระรายวิชาเงินค+าเสื้อผ�านักเรียนชุดพละของโรงเรียน
เงินกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน จัดโครงการทัศนศึกษา เรียนรู�
นอกสถานท่ีเงินค+าอุปกรณ7การเรียนกระเป�าของโรงเรียน 

4.53 0.64 มากท่ีสุด 

 รวม 4.31 0.52 มาก 
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   จากตารางท่ี 7 ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
องค7ประกอบการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหาทาง
วิชาการในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ด�านการบริหารการจัดการประมาณ โดยรวม อยู+ในระดับความ
เหมาะสมระดับมาก  ( x  = 4.31)  เม่ือพิจารณาในแต+ละตัวแปร พบว+า ผู�ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมขององค7ประกอบการบริหารจัดการงบประมาณ จํานวน 10 ตัวแปร 
อยู+ในระดับมากท้ังสิ้น ซ่ึงแต+ละตัวแปรมีค+าเฉลี่ยของความเหมาะสมอยู+ระหว+าง 4.10 – 4.55  โดยท่ี
ตัวแปรท่ีมีค+าเฉลี่ยของระดับความเหมาะสมสูงสุด คือ ตัวแปร โรงเรียนเสนอแผนปฏิบัติงานประจําปN
ของสถานศึกษาผ+านความเห็นชอบต+อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ( x  = 4.55) ตามด�วยตัวแปร 
เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปN เงินค+าหนังสือบริหารจัดการเป8นชุดการเรียนรู�ของนักเรียนรายบุ
คลตามกลุ+มสาระรายวิชาเงินค+าเสื้อผ�านักเรียนชุดพละของโรงเรียนเงินกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน จัด
โครงการทัศนศึกษา เรียนรู�นอกสถานท่ีเงินค+าอุปกรณ7การเรียนกระเป�าของโรงเรียน ( x  = 4.53) ตัวแปร 
การใช�จ+ายงบประมาณของโรงเรียนสอดคล�องกับแผนการปฏิบัติงานประจําปNของสถานศึกษา ( x  = 4.51)
และตัวแปร โรงเรียนรายงานผลการดําเนินของสถานศึกษาให�สาธารณชนได�รับทราบ ( x  = 4.50)
ส+วนตัวแปรท่ีมีระดับความเหมาะสมมาก เรียงลําดับได�ดังนี้ ตัวแปรโรงเรียนจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําปNของสถานศึกษาท่ีสอดคล�องกับนโยบาย และจุดเน�นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ( x  = 4.46) ตามด�วย ตัวแปรการใช�จ+ายงบประมาณงบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุน
ท่ัวไปรายการเงินอุดหนุนค+าใช�จ+ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ค+าใช�จ+ายรายหัว)เกิดประโยชน7ต+อ
การเรียนการสอน ( x  = 4.40) และตัวแปรโรงเรียนบริหารงบประมาณ ใช�ในลักษณะแบบถัวจ+ายค+า
หนังสือและอุปกรณ7การเรียนค+าเสื้อผ�าและค+าเครื่องแต+งกายนักเรียน และค+าพาหนะในการเดินทาง 
( x  = 4.37)ตัวแปรการเบิกจ+ายเงินค+าตอบแทนโรงเรียนกําหนดเวลาให�จ+ายค+าตอบแทนเดือนละหนึ่ง
ครั้งทุกสิ้นเดือน ( x  = 4.01) ตามด�วยตัวแปร มีการจัดต้ังกองทุนโดยรับบริจาคเงินเพ่ือบริหารจัดการ
เพ่ือความม่ันคงและหลักความรับผิดชอบร+วมกัน ( x  = 3.89) และตัวแปรท่ีมีค+าเฉลี่ยของระดับความ
เหมาะสมตํ่าสุด คือ ตัวแปร ค+าตอบแทนแก+ครูท่ีปฏิบัติการเรียนการสอนทุกวันเสาร7จ+ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ชั่วโมงละ 60 บาท ไม+เกินวันละ 7 ชั่วโมง 420 บาท ( x  = 3.89)   

 
ตารางท่ี 8 ค+าเฉลี่ย ( x ) ส+วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ องค7ประกอบ              

การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหาทาง              
วิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารการจัดการเรียนการสอน 

ท่ี องค1ประกอบการบริหารจัดการเรียนการสอน x . 
 

S.D. ระดับความ 
คิดเห็น 

43 ข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนมีการบูรณาการในการ
จัดการศึกษาท้ังสามระบบคือการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย 

4.22 0.81 มาก 
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ตารางท่ี 8 ค+าเฉลี่ย ( x ) ส+วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ องค7ประกอบ              
การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหาทาง              
วิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารการจัดการเรียนการสอน (ต+อ) 

ท่ี องค1ประกอบการบริหารจัดการเรียนการสอน x . 
 

S.D. ระดับความ 
คิดเห็น 

44 การจัดการเรียนการสอนเน�นการเรียนในเวลาราชการ
และวันเสาร7อาทิตย7ซ่ึงจะข้ึนอยู+กับข�อตกลงระหว+างครู
กับผู�เรียนโดยเน�นความยืดหยุ+น 

4.23 0.78 มาก 

45 ผู�เรียนศึกษาด�วยตนเองผ+านสื่อและแหล+งเรียนรู�และ
ประมวลผลความรู�ศึกษาหาความรู�เพ่ิมเติมตามาตรฐาน
และตัวชี้วัด เพ่ือเตรียมความพร�อมในการวัดผล 

4.29 0.76 มาก 

46 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4.54 0.60 มากท่ีสุด 

47 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมท้ัง
กิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

4.55 0.58 มากท่ีสุด 

48 การจัดการบวนการเรียนการสอนการเรียนเน�นคุณธรรม
มากกว+าความรู� 

4.37 0.65 มาก 

49 มีการผสมผสานด�านความรู�ประสบการณ7จริงทักษะ
กระบวนการคิด 

4.39 0.62 มาก 

50 มีการกระตุ�นให�เกิดการใฝIรู�ใฝIเรียนใช�กระบวนการเรียน
การสอนท่ีหลากหลาย 

4.43 0.62 มาก 

51 ส+งเสริมการจัดการให�บุคคลเรียนรู�อย+างไม+เป8นทางการใน
รูปแบบท่ีหลากหลายอย+างต+อเนื่องตลอดชีวิต 

4.39 0.64 มาก 

52 เปPดโอกาสให�ผู�เรียนรับผิดชอบในการเรียนรู�ของตนเอง
ตามโอกาสศักยภาพความพร�อมของตนเอง 

4.36 0.70 มาก 

53 มีการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให�ผู�เรียน
สามารถนําไปประยุกต7ใช�ในชีวิตเน�นการพัฒนาศักยภาพ
ตามความถนัดและความสนใจของผู�เรียน 

4.47 0.62 มาก 
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ตารางท่ี 8 ค+าเฉลี่ย ( x ) ส+วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ องค7ประกอบ              
การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหาทาง              
วิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารการจัดการเรียนการสอน (ต+อ) 

ท่ี องค1ประกอบการบริหารจัดการเรียนการสอน x . 
 

S.D. ระดับความ 
คิดเห็น 

54 แนวทางในการจัดการเรียนการสอนเป8นการผสมผสาน
ในด�านความรู�ทักษะกระบวนการคิดประสบการณ7จริง
บรรยากาศการเรียนสื่อค+านิยมคุณธรรมการเผชิญ
สถานการณ7การวิจัยรวมท้ังกระตุ�นให�เกิดการใฝIรู�ใฝIเรียน
ให�เกิดข้ึนกับตัวผู�เรียน 

4.38 0.57 มาก 

55 ให�ผู� เ รี ยนเลือกวิ ธี เ รี ยนตามท่ีสนใจตามหลักการ
การศึกษานอกระบบเพ่ือให�เกิดความหลากหลายในวิธี
เรียนเช+นการศึกษาด�วยตนเองแล�วสอบวัดผลการทํา
โครงงานการเรียนเสริมในรายวิชาท่ียากการเข�าค+าย
วิชาการการเรียนกับแหล+งเรียนรู�และภูมิป ญญาท�องถ่ิน
การเรียนจากสื่อและเทคโนโลยีการเข�าค+ายส+งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมการเข�าค+ายฝkกระเบียบวินัยการทํา
รายงาน 

4.35 0.67 มาก 

56 ครูพบผู�เรียนเพ่ือกําหนดกิจกรรมการเรียนเรียนการสอน
โดยเรียนท้ังเนื้อหาตามหลักสูตรและมอบหมายงานเพ่ือ
คิดเป8นเวลาเรียน เช+น 1 หน+วยกิต พบครูสองครั้ง 
มอบหมายงานหนึ่งชิ้นงาน 

4.21 0.85 มาก 

57 ผู�เรียนไม+จบการศึกษาในระดับ ม.3 , ม.6 มีเวลาเรียนมา
ครบแต+มีผลการเรียนติด “0,ร” ทําให�ไม+จบการศึกษาแต+
มีผลการเรียนระดับดี ให�ศึกษาด�วยตนเองตามโครงสร�าง
หลักสูตรของโรงเรียนและจัดสอบเพ่ือตัดสินผลการเรียน 

4.14 0.88 มาก 

58 ผู�เรียนท่ีมีผลการเรียนระดับปานกลาง และอ+อนให�เลือก
เรียนเรียนด�วยตนเองและรับการสอบเพ่ือตัดสินผลการ
เรียนหรือ เรียนเสริมในกลุ+มสาระท่ีเรียนอ+อนเรียนรู�จาก
แหล+งเรียนรู� ร+วมกิจกรรมส+งเสริม คุณธรรม จริยธรรม 
จัดทําโครงงานรายงาน และส+งชิ้นงาน ผลงานตามท่ี
กําหนด 

4.15 0.73 มาก 
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ตารางท่ี 8 ค+าเฉลี่ย ( x ) ส+วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ องค7ประกอบ              
การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหาทาง              
วิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารการจัดการเรียนการสอน (ต+อ) 

ท่ี องค1ประกอบการบริหารจัดการเรียนการสอน x . 
 

S.D. ระดับความ 
คิดเห็น 

59 ในกรณีมีนักเรียนช+วงชั้นท่ี 3 และช+วงชั้นท่ี 4 ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2544 ท่ีย�ายมามีผล
การเรียนจากโรงเรียนเดิมไม+ครบทุกๆภาคเรียนและไม+
ครบทุกรายวิชาให�เทียบโอนวิชาท่ีเหลือโดยการจัดเวลา
ในการเรียนให�สอดคล�องกับอายุของผู� เรียนเพ่ือเปPด
โอกาสให�ผู�เรียนได�จบการศึกษาพร�อมรุ+น 

4.18 0.81 มาก 

60 กรณีท่ีมีนักเรียน ม.3 และ ม.6 ท่ีไม+จบการศึกษาจาก
โรงเรียนเดิมแล�วย�าย มาแต+มีผลการเรียนมาแล�วครบทุก
ภาคเรียน และครบทุกรายการวิชา แต+มีบางวิชา ติด 0 , 
ร, มส, ให�ถือว+านักเรียนคนนั้นมีเวลาการเรียนมาแล�ว
ครบ 1,200 ชั่วโมงต+อปN หรือ 3,600 ชั่วโมงต+อช+วงชั้น 
สามารถวัดและประเมินผลได�ทันที 

4.02 0.93 มาก 

61 การจบการศึกษาให�ปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียนว+าด�วย
แนวปฏิบั ติการวัดผลและประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 

4.42 0.65 มาก 

62 กรณีเง่ือนไชการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต�น
และมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีต�องใช�ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (O-NET) ในอัตราส+วนร�อยละ 
80:20 นั้น ให�เป8นไปตามความสมัครใจของผู�เรียน 

4.19 2.07 มาก 

 รวม 4.31 0.49 มาก 
 
             จากตารางท่ี 8 พบว+า  ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสม
ขององค7ประกอบการบริหารการเรียนการสอน เม่ือพิจารณาแต+ละตัวแปรพบว+า ผู�ตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมขององค7ประกอบ โดยรวม ในระดับความเหมาะสม ระดับมาก   
( x  = 4.31)  มีตัวแปรอยู+ในระดับระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด จํานวน 2 ตัวแปรและตัวแปรอยู+ใน
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ระดับความเหมาะสมมาก จํานวน 18 ตัวแปร  ซ่ึงแต+ละตัวแปรมีค+าเฉลี่ยของความเหมาะสมอยู+ระหว+าง 
4.02 – 4.55  โดยท่ีตัวแปรท่ีมีค+าเฉลี่ยของระดับความเหมาะสมสูงสุด คือ ตัวแปรมีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีเหมาะสมท้ังกิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ( x  = 4.55) ตามด�วย
ตัวแปร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ( x  = 4.54) และตัวแปรท่ี
มีความเหมาะสมอยู+ในระดับมาก เรียงตามลําดับได�ดังนี้ ตัวแปรการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือให�ผู�เรียนสามารถนําไปประยุกต7ใช�ในชีวิตเน�นการพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ
ของผู�เรียน ( x  = 4.47) ตัวแปร การกระตุ�นให�เกิดการใฝIรู�ใฝIเรียนใช�กระบวนการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย ( x  = 4.43) ตัวแปร การจบการศึกษาให�ปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียนว+าด�วยแนวปฏิบัติการ
วัดผลและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ( x  = 4.42)
ตัวแปร การผสมผสานด�านความรู�ประสบการณ7จริงทักษะกระบวนการคิด ( x  = 4.39) ตัวแปร 
ส+งเสริมการจัดการให�บุคคลเรียนรู�อย+างไม+เป8นทางการในรูปแบบท่ีหลากหลายอย+างต+อเนื่องตลอดชีวิต    
( x  = 4.39) ตัวแปร แนวทางในการจัดการเรียนการสอนเป8นการผสมผสานในด�านความรู�ทักษะ
กระบวนการคิดประสบการณ7จริงบรรยากาศการเรียนสื่อค+านิยมคุณธรรมการเผชิญสถานการณ7การ
วิจัยรวมท้ังกระตุ�นให�เกิดการใฝIรู�ใฝIเรียนให�เกิดข้ึนกับตัวผู�เรียน ( x  = 4.38) ตัวแปร การจัดกระบวนการ
เรียนการสอนการเรียนเน�นคุณธรรมมากกว+าความรู� ( x  = 4.37) ตัวแปร การเปPดโอกาสให�ผู�เรียน
รับผิดชอบในการเรียนรู�ของตนเองตามโอกาสศักยภาพความพร�อมของตนเอง ( x  = 4.36) ตัวแปร 
ผู�เรียนศึกษาด�วยตนเองผ+านสื่อและแหล+งเรียนรู�และประมวลผลความรู�ศึกษาหาความรู�เพ่ิมเติมตา
มาตรฐานและตัวชี้วัด เพ่ือเตรียมความพร�อมในการวัดผล ( x  = 4.29) ตัวแปรการจัดการเรียนการสอน
เน�นการเรียนในเวลาราชการและวันเสาร7อาทิตย7ซ่ึงจะข้ึนอยู+กับข�อตกลงระหว+างครูกับผู�เรียนโดยเน�น
ความยืดหยุ+น ( x  = 4.23) ตัวแปรข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนมีการบูรณาการในการจัดการศึกษาท้ัง
สามระบบคือการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  ( x  = 4.22) ตัวแปร ครูพบผู�เรียนเพ่ือ
กําหนดกิจกรรมการเรียนเรียนการสอนโดยเรียนท้ังเนื้อหาตามหลักสูตรและมอบหมายงานเพ่ือคิดเป8น
เวลาเรียน เช+น 1 หน+วยกิต พบครูสองครั้ง มอบหมายงานหนึ่งชิ้นงาน ( x  = 4.21)  ตัวแปร กรณี
เง่ือนไชการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต�นและมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีต�องใช�ผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ในอัตราส+วนร�อยละ 80:20 นั้น ให�เป8นไปตามความสมัครใจของ
ผู�เรียน  ( x  = 4.19) ตัวแปรในกรณีมีนักเรียนช+วงชั้นท่ี 3 และช+วงชั้นท่ี 4 ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
พุทธศักราช 2544 ท่ีย�ายมามีผลการเรียนจากโรงเรียนเดิมไม+ครบทุกๆภาคเรียนและไม+ครบทุกรายวิชา
ให�เทียบโอนวิชาท่ีเหลือโดยการจัดเวลาในการเรียนให�สอดคล�องกับอายุของผู�เรียนเพ่ือเปPดโอกาสให�
ผู�เรียนได�จบการศึกษาพร�อมรุ+น ( x  = 4.18) ตัวแปร ผู�เรียนท่ีมีผลการเรียนระดับปานกลาง และอ+อน
ให�เลือกเรียนเรียนด�วยตนเองและรับการสอบเพ่ือตัดสินผลการเรียนหรือ เรียนเสริมในกลุ+มสาระท่ี
เรียนอ+อนเรียนรู�จากแหล+งเรียนรู� ร+วมกิจกรรมส+งเสริม คุณธรรม จริยธรรม จัดทําโครงงานรายงาน 
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และส+งชิ้นงาน ผลงานตามท่ีกําหนด ( x  = 4.17) ตัวแปร ผู�เรียนไม+จบการศึกษาในระดับ ม.3, ม.6 มี
เวลาเรียนมาครบแต+มีผลการเรียนติด “0,ร” ทําให�ไม+จบการศึกษาแต+มีผลการเรียนระดับดี ให�ศึกษา
ด�วยตนเองตามโครงสร�างหลักสูตรของโรงเรียนและจัดสอบเพ่ือตัดสินผลการเรียน  ( x  = 4.14) และ
ตัวแปรท่ีมีค+าเฉลี่ยของระดับความเหมาะสมตํ่าสุด คือ ตัวแปร กรณีท่ีมีนักเรียน ม.3 และ ม.6 ท่ีไม+จบ
การศึกษาจากโรงเรียนเดิมแล�วย�าย มาแต+มีผลการเรียนมาแล�วครบทุกภาคเรียน และครบทุกรายการ
วิชา แต+มีบางวิชา ติด 0 , ร, มส, ให�ถือว+านักเรียนคนนั้นมีเวลาการเรียนมาแล�วครบ 1,200 ชั่วโมงต+อปN 
หรือ 3,600 ชั่วโมงต+อช+วงชั้น สามารถวัดและประเมินผลได�ทันที ( x  = 4.02)   
 
ตารางท่ี 9 ค+าเฉลี่ย ( x ) ส+วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับความคิดเห็นขององค7ประกอบ             

การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษา ในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหา              
ทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารจัดการเทียบโอน 

ท่ี องค1ประกอบการบริหารจัดการเทียบโอน x . 
 

S.D. ระดับความ 
คิดเห็น 

63 สามารถเทียบโอนผลการเรียนและมวลประสบการณ7ของ
ผู�เรียนเกิดจากการเรียนรู�จากการจัดการศึกษา ของบุคล
ครอบครัวสถานประกอบการสถาบันสังคมอ่ืนท่ีมีสิทธิใน
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4.10 0.88 มาก 

64 แต+งต้ังคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนเพ่ือกําหนด
หลักเกณฑ7วิธีการ 

4.26 0.77 มาก 

65 จัดระบบการเทียบโอนผลการศึกษาท่ีสอดคล�องกับทุก
สถาบันในระดับเดียวกัน 

4.28 0.80 มาก 

66 ใช�เอกสารแนวทางการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานจากสํานักงานทดสอบทางการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 แนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู�ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

4.29 0.75 มาก 

67 ข้ันตรวจเอกสาร ให�รับเฉพาะเอกสารฉบับจริงคือป.พ. 1: 
4, หนังสือนําจากโรงเรียนเรื่องย�ายสถานศึกษา, สําเนา
ทะเบียนบ�านของผู�เรียนของบิดา – มารดา, 

4.47 0.63 มาก 
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ตารางท่ี 9 ค+าเฉลี่ย ( x ) ส+วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และระดับความคิดเห็นขององค7ประกอบ             
การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษา ในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหา              
ทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารจัดการเทียบโอน (ต+อ) 

ท่ี องค1ประกอบการบริหารจัดการเทียบโอน x . 
 

S.D. ระดับความ 
คิดเห็น 

68 ข้ันสัมภาษณ7ให�สัมภาษณ7ผู�เรียนถึงสาเหตุท่ีต�องออกจาก
โรง เรี ยน เ ดิมในแบบฟอร7มการสัมภาษณ7และให�
คําปรึกษาเพ่ือเป8นการเก็บรวบรวมข�อมูลอันจะเป8น
ประโยชน7ต+อการรายงานหรือวิจัยต+อไป 

4.28 0.68 มาก 

69 จัดทําแฟGมนักเรียนเป8นรายบุคคลสําหรับใช�เป8นข�อมูล
สารเทศ ติดตามนักเรียนในโอกาสต+อไปเพ่ือวิเคราะห7
ผู� เ รี ยนเป8นรายบุคคลในการจัด ทําแผนการเรียน
รายบุคคล 

4.40 0.64 มาก 

70 ผู�เรียนท่ีเคยเข�ามาเรียนมาก+อนแต+ออกกลางคันมาสมัคร
เรียนใหม+ ในการศึกษาภาคบังคับ ให�โรงเรียนรับเข�าเรียน
ก+อนแล�วทําการเทียบโอนความรู�เดิมท่ีมี โดยวิธีการวัด
และการประเมินผลท่ีหลากหลายแล�วจึงตัดสินให�ผู�เรียน
เข�าเรียนในระดับท่ีเหมาะสมกับความรู�และประสบการณ7
ท่ีมี 

4.28 0.73 มาก 

71 กํากับติดตามผลการเรียนของผู�เรียนอย+างต+อเนื่องและ
สนับสนุนให�มีโอกาสแสดงออกด�วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

4.41 0.61 มาก 

72 การเทียบโอน ถ�ารหัสวิชา เหมือนกันให�โอนวิชาดังกล+าว
เป8นวิชาของโรงเรียนการเทียบ ถ�ารหัสวิชาไม+เหมือนกัน
ให�เทียบโดยใช�รหัสวิชาชองโรงเรียน ถ�ารายวิชาจาก
สถานศึกษาเดิมไม+ชัดเจนให�สอบวัดความรู� ใหม+เพ่ือ
ประเมินผลในรายวิชานั้นให�ตรงกับหลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียน 

4.28 0.77 มาก 

73 กรณีท่ี เ ทียบโอนแล�วยั ง มีรายวิชาท่ียั งไม+ครบตาม
หลักสูตรของสถานศึกษาให�สอบเพ่ือวัดความรู�แล�วนําไป
ประเมินผลให�ครบทุกรายวิชาในหลักสูตรของสถานศึกษา 

4.31 0.72 มาก 

 รวม 4.30 0.56 มาก 
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  จากตารางท่ี 9 พบว+า  ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสม
ขององค7ประกอบการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหา
ทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารการเทียบโอน โดยรวมอยู+ในระดับมาก ( x  = 4.30)  
เม่ือพิจารณาในแต+ละตัวแปร พบว+า ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของ
องค7ประกอบการบริหารการเทียบโอน จํานวน 10 ตัวแปร อยู+ในระดับมากท้ังสิ้น ซ่ึงแต+ละตัวแปรมี
ค+าเฉลี่ยของความเหมาะสมอยู+ระหว+าง 4.10 – 4.47 โดยท่ีตัวแปรท่ีมีค+าเฉลี่ยของระดับความเหมาะสม
สูงสุด คือ ตัวแปร ข้ันตรวจเอกสาร ให�รับเฉพาะเอกสารฉบับจริงคือป.พ. 1: 4, หนังสือนําจาก
โรงเรียนเรื่องย�ายสถานศึกษา, สําเนาทะเบียนบ�านของผู�เรียนของบิดามารดา ( x  = 4.47) และตัวแปร  
ท่ีมีค+าเฉลี่ยของระดับความเหมาะสมตํ่าสุด คือ ตัวแปร สามารถเทียบโอนผลการเรียนและมวล
ประสบการณ7ของผู�เรียนเกิดจากการเรียนรู�จากการจัดการศึกษา ของบุคลครอบครัวสถานประกอบการ
สถาบันสังคมอ่ืนท่ีมีสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ( x  = 4.10)   
 
ตารางท่ี 10 ค+าเฉลี่ย ( x ) ส+วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ องค7ประกอบ

การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหาทาง
วิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารวัดผลประเมินผล 

ท่ี องค1ประกอบการบริหารวัดผลประเมินผล 
 

x . 
 

S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

74 ใช�แนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

4.52 0.55 มากท่ีสุด 

75 การจัดการเรียนรู�ใช�ชุดการเรียนและทําแบบฝkกหัดจาก
ชุดการสอนในทุกรายวิชาท่ีนักเรียนไม+มีผลการเรียนและ
ส+งให�ครูผู�สอนตรวจและให�คะแนน(คิดสัดส+วนคะแนน
เต็ม: คะแนนเก็บ (100:30) และเตรียมตัวให�พร�อม
สําหรับการเรียนและสอบ 

4.36 0.74 มาก 

76 การตัดเกรด จะนําคะแนนท่ีได�จากการทําชุดการสอน
รวมกับคะแนนสอบ ในรายวิชานั้นคิดอัตราส+วนคะแนน 
30:70 นํามาตัดสินผลการเรียนได� 8 ระดับตามเกณฑ7 
คะแนนท่ีสอบได� 

4.41 0.62 มาก 

77 กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค7ผู� เรียนต�อง
รายงานตัวเพื่อปฏิบัติและบันทึกลงในใบนัดหมายของ
แต+ละคนกิจกรรมโดยท้ังการทํากิจกรรมรายบุคคลและ
กิจกรรมกลุ+มทุกเช�าตามเวลาท่ีกําหนดไว� 

4.36 0.57 มาก 
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ตารางท่ี 10 ค+าเฉลี่ย ( x ) ส+วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ องค7ประกอบ
การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหาทาง
วิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารวัดผลประเมินผล (ต+อ) 

ท่ี องค1ประกอบการบริหารวัดผลประเมินผล 
 

x . 
 

S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

78 ผู�เรียนจะต�องส+งชิ้นงานเพ่ือประเมินในรายวิชาเลือกและ
การอ+าน คิดวิเคราะห7 และเขียนการทํารายงานโดยเลือก
ประเด็นเขียนรายงานตามความสนใจของตนเองก+อนวัน
สุดท�ายของการวัดผล ตามรูปแบบท่ีโรงเรียนกําหนด 

4.35 0.60 มาก 

79 ผู�เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต�นและมัธยมศึกษาตอน
ปลายจะต�องเข�าร+วมกิจกรรมเพ่ือประเมินกิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค7 และผ+านการ
ประเมินท้ัง 2 รายการ 

4.45 0.61 มาก 

80 กิจกรรมชุมนุมผู�เรียนต�องทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน7
ใน วัด,ชุมชน ฯลฯและเก็บภาพถ+ายพร�อมสรุปผลการทํา
กิจกรรมอย+างน�อย 2 แห+ง รวม 5 ชั่วโมงโดยนําส+งสรุป
กิจกรรมท่ีฝIายวิชาการ 

4.40 0.63 มาก 

81 กิจกรรมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค7นักเรียนจะต�องสะสม
บัตรขาว ซ่ึงเป8นบัตรบันทึกความดีท่ีนักเรียนจะต�องร+วม
กิจกรรมท่ีโรงเรียนอย+างน�อย 2 รายการโดยนําส+งใบ
บันทึกความดีท่ีฝIายวิชาการ 

4.26 0.71 มาก 

82 ผู�เรียนจะต�องผ+านการประเมินการอ+านคล+องเขียนคล+อง
ภาษาไทย คิดวิเคราะห7 ตามกิจกรรมท่ีโรงเรียนกําหนด
ตามหลักสูตร 

4.50 0.59 มากท่ีสุด 

83 ผู�เรียนสามารถเข�ารับการทดสอบประมวลความรู�จาก
การเรียนเสริมและส+งชุดการสอนแล�วจะต�องแต+งกาย
ตามระเบียบท่ีโรงเรียนกําหนดปฏิบัติตามระเบียบการ
เข�าสอบโดยเคร+งครัด หากทุจริตการสอบจะถือว+าการ
สอบในครั้งนั้นได� 0 คะแนน 

4.38 0.68 มาก 
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ตารางท่ี 10 ค+าเฉลี่ย ( x ) ส+วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ องค7ประกอบ
การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหาทาง
วิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารวัดผลประเมินผล (ต+อ) 

ท่ี องค1ประกอบการบริหารวัดผลประเมินผล 
 

x . 
 

S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

84 ผู�เรียนสามารถสอบแก�ตัวได� 2 ครั้งหากสอบไม+ผ+าน
ตามท่ีกําหนดผู�เรียนจะต�องกลับไปทบทวนบทเรียนอีก
ครั้งและกําหนดสอบใหม+เกณฑ7คะแนนให�เป8นไปตามท่ี
โรงเรียนกําหนดแบบมีพัฒนาการ 

4.35 0.64 มาก 

85 ผู�เรียนสามารถส+งงานเพ่ิม เพ่ือพัฒนาผลการเรียน  
(Re-grade)ในรายวิชาท่ีสอบแล�ว มีผลคะแนนไม+เป8นท่ี
พึงพอใจโดยสามารถยื่นคําร�องได�ท่ีฝIายวัดผล 

4.29 0.73 มาก 

86 การประเมินผลการเรียน อิงเกณฑ7 ถ�า 50 คะแนนข้ึนไป
ให�ตัดสินผลตามระดับคะแนน เช+น 80 คะแนน ได�ผล
การเรียน 4 (ยกเว�นติด 0 มาจากโรงเรียนเดิม) 

4.34 0.68 มาก 

87 การประเมินผลการเรียนเกณฑ7 อิงกลุ+มให�ใช�สําหรับผู�ท่ี
ไม+ผ+านเกณฑ7 ค+าเฉลี่ยทุกวิชาอยู+ท่ี 35คะแนนถ�าได�
คะแนน 35คะแนน=50คะแนนให�ระดับผลการเรียน 1 
และบันทึกไว�ท�ายกระดาษคําตอบ“ประเมินแบบอิงกลุ+ม" 

4.04 0.86 มาก 

88 หลังจากการสอบผ+านครบทุกรายวิชาผู�เรียนสามารถยื่น
คําร�องขอจบการศึกษา และขอรับใบรับรองได�โดย
จะต�องดําเนินการตรวจสอบเอกสาร ถ+ายรูปและ
ดําเนินการให�เป8นไปตามข้ันตอนของฝIายวัดผล 

4.41 0.65 มาก 

89 เม่ือผู�เรียนพบครูผู�สอนเพ่ือปรึกษาการเรียนและส+งงาน
ครบจึงจะมีสิทธิ์เข�าทดสอบประเมินผลการเรียน 

4.32 0.73 มาก 

90 มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ค+ายวิชาการค+าย
คุณธรรม จริยธรรมอย+างน�อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

4.39 0.67 มาก 

91 ใช�วิธีการท่ีหลากหลาย ประเมินจากความประพฤติ
พัฒนาการในการเรียนรู� พฤติกรรมของผู�เรียน การเข�า
ร+วมกิจกรรมรวมท้ังการทดสอบควบคู+ไปด�วย ท้ังนี้ ให�อยู+
ภายใต�ข�อตกลงระหว+างครู นักเรียนผู�ปกครอง โดย
ปฏิบัติตามระเบียบว+าด�วยการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

4.39 0.68 มาก 



178 
 

ตารางท่ี 10 ค+าเฉลี่ย ( x ) ส+วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ องค7ประกอบ
การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหาทาง
วิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารวัดผลประเมินผล (ต+อ) 

ท่ี องค1ประกอบการบริหารวัดผลประเมินผล 
 

x . 
 

S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

92 การประเมินผลการเรียนจากความประพฤติพฤติกรรม
และการมีส+วนร+วมรวมท้ังการทดสอบควบคู+ไปด�วย 

4.35 0.75 มาก 

93 ผู�เรียนท่ีมีอายุตามเกณฑ7ให�จัดเวลาเรียนตามหลักสูตร
ตามเกณฑ7อายุ ไม+จบการศึกษาก+อนกําหนด 

4.31 0.77 มาก 

94 การอนุมัติการจบหลักสูตรให�ใช�ระเบียบว+าด�วยการออก
หนังสือรับรองความรู�ของสถานศึกษา ปN2553 มาใช�และ
การออกหลักฐาน ปพ.1และประกาศนียบัตรให�ออกเม่ือ
สิ้นปNการศึกษาปกติ 

4.5 0.61 มากท่ีสุด 

 รวม 4.37 0.46 มาก 
 

  จากตารางท่ี 10 พบว+า ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสม
ขององค7ประกอบการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหา
ทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารการวัดผลประเมินผล โดยรวมอยู+ในระดับมาก       
( x  = 4.37)  เม่ือพิจารณาในแต+ละตัวแปร พบว+า ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับความ
เหมาะสมขององค7ประกอบการบริหารการวัดผลประเมิน จํานวน 3 ตัวแปร อยู+ในระดับมากท่ีสุด และ
จํานวน 17 ตัวแปรอยู+ในระดับมาก ซ่ึงแต+ละตัวแปรมีค+าเฉลี่ยของความเหมาะสมอยู+ระหว+าง 4.04 – 4.52  
โดยท่ีตัวแปรท่ีมีค+าเฉลี่ยของระดับความเหมาะสมสูงสุด คือ ตัวแปรใช�แนวปฏิบัติการวัดผลและ
ประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ( x  = 4.52) ตามด�วยตัวแปร 
การอนุมัติการจบหลักสูตรให�ใช�ระเบียบว+าด�วยการออกหนังสือรับรองความรู�ของสถานศึกษา ปN2553 
มาใช�และการออกหลักฐาน ปพ.1และประกาศนียบัตรให�ออกเม่ือสิ้นปNการศึกษาปกติ ( x  = 4.50)
และตัวแปร ผู�เรียนจะต�องผ+านการประเมินการอ+านคล+องเขียนคล+องภาษาไทย คิดวิเคราะห7 ตาม
กิจกรรมท่ีโรงเรียนกําหนดตามหลักสูตร ( x  = 4.50) ส+วนตัวแปรท่ีมีความเหมาะสมในระดับมาก 
จํานวน 17 ตัวแปร เรียนลําดับได�ดังนี้ ตัวแปร ผู�เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต�นและมัธยมศึกษา
ตอนปลายจะต�องเข�าร+วมกิจกรรมเพ่ือประเมินกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค7 
และผ+านการประเมินท้ัง 2 รายการ ( x  = 4.45) ตามด�วยตัวแปร การตัดเกรด จะนําคะแนนท่ีได�จาก
การทําชุดการสอนรวมกับคะแนนสอบ ในรายวิชานั้นคิดอัตราส+วนคะแนน 30:70 นํามาตัดสินผลการ
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เรียนได� 8 ระดับตามเกณฑ7 คะแนนท่ีสอบได� ( x  = 4.45)  และตัวแปรท่ีมีค+าเฉลี่ยของระดับความเหมาะสม
ตํ่าสุด คือ ตัวแปร การประเมินผลการเรียนเกณฑ7 อิงกลุ+มให�ใช�สําหรับผู�ท่ีไม+ผ+านเกณฑ7 ค+าเฉลี่ยทุก
วิชาอยู+ท่ี 35 คะแนน ถ�าได�คะแนน 35 คะแนน = 50 คะแนน ให�ระดับผลการเรียน 1 และบันทึกไว�
ท�ายกระดาษคําตอบ “ประเมินแบบอิงกลุ+ม” ( x  = 4.04)   
 
ตารางท่ี 11 ค+าเฉลี่ย ( x ) ส+วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาใน

ระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ                
ระดับความคิดเห็นขององค7ประกอบ ด�านการบริหารจัดการสื่อและการนิเทศ 

ท่ี องค1ประกอบการบริหารจัดการส่ือและการนิเทศ x . 
 

S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

95 มีการผลิตสื่อนวัตกรรมท่ีทันสมัยเหมาะกับสภาพแวดล�อม
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�การพัฒนาสื่อนวัตกรรมทาง
การศึกษาอย+างสมํ่าเสมอ 

4.38 0.64 มาก 

96 มีการส+งเสริมการสร�างสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย
เหมาะสมกับสภาพแวดล�อมเพ่ือแก�ไขป ญหาด�านการ
เรียนรู� 

4.37 0.61 มาก 

97 มีการนิเทศ กํากับ ติดตามเนื้อหาการสอนให�เป8นการ
ช+วยเหลือแนะแนวครูสามารถปรับปรุงแก�ไขป ญหาการ
เรียนการสอน 

4.40 0.64 มาก 

98 กํากับการนิเทศภายในโดยผู�บริหารและคณะครูอย+าง
สมํ่าเสมอ 

4.40 0.63 มาก 

99 ให�คําแนะนําปรึกษาหารือการติดตามผลการแก�ป ญหา
การนิเทศการศึกษาอย+างเป8นระบบ 

4.39 0.59 มาก 

100 ส+งเสริมการนิเทศภายในอย+างต+อเนื่องเพ่ือนาผลมาพัฒนา
ปรับปรุงและแก�ไข 

4.41 0.62 มาก 

101 มีระบบดูแลช+วยเหลือนักเรียนในการบริหารจัดการศึกษา
นักเรียนกลุ+มเสี่ยง 

4.45 0.62 มาก 

102 จัดระบบงานโครงสร�างการแนะแนวระบบดูแลช+วยเหลือ
นักเรียน กลุ+มเสี่ยงออกกลางคันให�มีโอกาสศึกษาจนจบ
การศึกษา 

4.46 0.60 มาก 
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ตารางท่ี 11 ค+าเฉลี่ย ( x ) ส+วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาใน
ระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ                
ระดับความคิดเห็นขององค7ประกอบ ด�านการบริหารจัดการสื่อและการนิเทศ (ต+อ) 

ท่ี องค1ประกอบการบริหารจัดการส่ือและการนิเทศ x . 
 

S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

103 มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให�มีความรู�
ความสามารถในการปฏิบัติหน�าท่ีการสร�างเครื่องมือ และ
วิธีการวัดผลประเมินผล 

4.43 0.65 มาก 

104 ส+ ง เสริ มให�ครูและบุคลากรนํ าผลจากการวัดและ
ประเมินผลมาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน 

4.44 0.65 มาก 

105 ส+งเสริมและสนับสนุนการนําโปรแกรมคอมพิวเตอร7มาใช�
ในการพัฒนางานการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 

4.42 0.67 มาก 

106 ส+งเสริมและสนับสนุนการวัดและประเมินผลแบบมีส+วน
ร+วมท้ังผู�เรียนชุมชนและผู�ปกครอง 

4.36 0.69 มาก  

107 
 

ส+งเสริมและสนับสนุนการนํา ICT มาบริหารจัดการในการ
วัดและประเมินผลในสถานศึกษา 

4.40 0.66 มาก 

 รวม 4.41 0.51 มาก 
 

  จากตารางท่ี 11 พบว+า  ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสม
ขององค7ประกอบการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือ
แก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานด�าน การบริหารจัดการสื่อและการนิเทศ โดยรวม
อยู+ในระดับมาก ( x  = 4.41) เม่ือพิจารณาในแต+ละตัวแปร พบว+า ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เก่ียวกับความเหมาะสมขององค7ประกอบการบริหารจัดการสื่อและการนิเทศ จํานวน 13 ตัวแปร
อยู+ในระดับมาก ทุกตัวแปร  ซ่ึงแต+ละตัวแปรมีค+าเฉลี่ยของความเหมาะสมอยู+ระหว+าง 4.36 – 4.46 
โดยท่ีตัวแปรท่ีมีค+าเฉลี่ยของระดับความเหมาะสมสูงสุด คือ จัดระบบงานโครงสร�างการแนะแนว
ระบบดูแลช+วยเหลือนักเรียน กลุ+มเสี่ยงออกกลางคันให�มีโอกาสศึกษาจนจบการศึกษา ( x  = 4.46) 
และตัวแปรท่ีมีค+าเฉลี่ยของระดับความเหมาะสมสูงสุดรองลงมาคือตัวแปรมีระบบดูแลช+วยเหลือ
นักเรียนในการบริหารจัดการศึกษานักเรียนกลุ+มเสี่ยง ( x  = 4.45) ตามด�วยตัวแปรส+งเสริมให�ครูและ
บุคลากรนําผลจากการวัดและประเมินผลมาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน ( x  = 4.44) และตัวแปร
มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให�มีความรู�ความสามารถในการปฏิบัติหน�าท่ีการสร�าง
เครื่องมือ และวิธีการวัดผลประเมินผล ( x  = 4.43) ตามด�วยส+งเสริมและสนับสนุนการนําโปรแกรม
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คอมพิวเตอร7มาใช�ในการพัฒนางานการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา ( x  = 4.42) และตัวแปร
ส+งเสริมการนิเทศภายในอย+างต+อเนื่องเพ่ือนาผลมาพัฒนาปรับปรุงและแก�ไข ( x  = 4.41) และตัวแปร
ส+งเสริมและสนับสนุนการนํา ICT มาบริหารจัดการในการวัดและประเมินผลในสถานศึกษาตามด�วย 
ตัวแปร มีการนิเทศ กํากับ ติดตามเนื้อหาการสอนให�เป8นการช+วยเหลือแนะแนวครูสามารถปรับปรุง
แก�ไขป ญหาการเรียนการสอน ( x  = 4.40) และตัวแปรกํากับการนิเทศภายในโดยผู�บริหารและคณะ
ครูอย+างสมํ่าเสมอ ( x  = 4.40) ตามลําดับและตัวแปรท่ีความเหมาะสมลําดับถัดมาได�แก+ตัวแปรให�
คําแนะนําปรึกษาหารือการติดตามผลการแก�ป ญหาการนิเทศการศึกษาอย+างเป8นระบบ ( x  = 4.39) 
และตามด�วยตัวแปรมีการผลิตสื่อนวัตกรรมท่ีทันสมัยเหมาะกับสภาพแวดล�อมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�การ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาอย+างสมํ่าเสมอ ( x  = 4.38) และตัวแปร มีการส+งเสริมการสร�างสื่อ
การเรียนการสอนท่ีทันสมัยเหมาะสมกับสภาพแวดล�อมเพ่ือแก�ไขป ญหาด�านการเรียนรู� ( x  = 4.38) 
ตัวแปรท่ีมีค+าเฉลี่ยของระดับความเหมาะสมตํ่าสุด คือ ส+งเสริมและสนับสนุนการวัดและประเมินผล
แบบมีส+วนร+วมท้ังผู�เรียนชุมชนและผู�ปกครอง ( x  = 4.36)   
 
ตารางท่ี 12 ค+าเฉลี่ย ( x ) ส+วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ การบูรณาการ

การบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานองค7ประกอบ ด�านการบริหารการมีส+วนร+วมของชุมชน 

ท่ี การบริหารการมีส0วนร0วมของชุมชน x . 
 

S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

108 ส+งเสริมนโยบายหลักสูตรการศึกษาทางเลือกการศึกษา
ตามอัธยาศัย ห�องสมุดมีชีวิต อุทยานการเรียนรู�ทุกใน
สถานศึกษา 

4.34 0.71 มาก 

109 ส+งเสริมสนับสนุนการสร�างเครือข+ายประชาชน(social 
network)ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

4.23 0.72 มาก 

110 สถานศึกษาให�ความร+วมมือกับบุคคล ครอบครัวชุมชน
และองค7กรสังคมอ่ืนๆในการมีส+วนร+วมในการพัฒนางาน
วิชาการ 

4.32 0.69 มาก 

111 ส+งเสริมการจัดกิจกรรมความรู�วิชาการแก+ชุมชนและ
เสริมสร�างความคิดเทคนิคทางวิชาการแก+ชุมชน 

4.30 0.66 มาก 

112 ชุมชนสนับสนุนงบประมาณในการจัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล�อม แหล+งเรียนรู�ให�เพียงพอและหลากหลาย 

4.39 0.66 มาก 
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ตารางท่ี 12 ค+าเฉลี่ย ( x ) ส+วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ การบูรณาการ
การบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานองค7ประกอบ ด�านการบริหารการมีส+วนร+วมของชุมชน (ต+อ) 

ท่ี การบริหารการมีส0วนร0วมของชุมชน x . 
 

S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

113 จัดการเรียนรู�โดยใช�ภูมิป ญญาท�องถ่ินและแหล+งเรียนรู�ใน
ชุมชนมีเวทีชาวบ�านในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

4.37 0.64 มาก 

114 มีการปรับปรุงแหล+งเรียนรู� ท้ังใน โรงเรียนและนอก
โรงเรียน ให�มีความทันสมัยและสอดคล�องกับสภาพของ
ชุมชน 

4.46 0.63 มาก 

115 ส+งเสริมการจัดชั้นเรียนและจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
ต+างๆในห�องเรียนเพ่ือสร�างบรรยากาศในชั้นเรียน 

4.50 0.62 มากท่ีสุด 

116 ส+งเสริมการบริหารงานกิจการนักเรียนให�ผู�เรียนได�รับ
การพัฒนาศักยภาพอย+างเต็มท่ีท้ังด�านกายภาพและ
คุณธรรมจริยธรรม 

4.51 0.60 มากท่ีสุด 

117 จัดสร� า งรวบรวมความรู�ปราชญ7ชาวบ� านมา เป8น
พิพิธภัณฑ7การศึกษาของชุมชนหรือในสถานศึกษา 

4.20 0.81 มาก 

118 สนับสนุนการจัดนิทรรศการทางวิชาการของภูมิป ญญา
ท�องถ่ิน ด�านวัฒนธรรมด�านประเพณี และด�านศาสนา
เผยแพร+ต+อสาธารณะ 

4.31 0.74         มาก 

 รวม 4.36 0.42 มาก 
 

  จากตารางท่ี 12 พบว+า  ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสม
ขององค7ประกอบการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือ
แก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานด�านการบริหารการมีส+วนร+วมของชุมชน โดยรวมอยู+ใน
ระดับมาก ( x  = 4.36) เม่ือพิจารณาในแต+ละตัวแปร พบว+า ผู�ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความเหมาะสมขององค7ประกอบการบริหารการมีส+วนร+วมของชุมชน จํานวน 11 ตัวแปร อยู+ในระดับ
มากท่ีสุดสองตัวแปร ซ่ึงแต+ละตัวแปรมีค+าเฉลี่ยของความเหมาะสมอยู+ระหว+าง 4.20 – 4.51 โดยท่ีตัวแปร
ท่ีมีค+าเฉลี่ยของระดับความเหมาะสมสูงสุด คือ ส+งเสริมการบริหารงานกิจการนักเรียนให�ผู�เรียนได�รับ
การพัฒนาศักยภาพอย+างเต็มท่ีท้ังด�านกายภาพและคุณธรรมจริยธรรม ( x  = 4.51) และตัวแปรท่ีมี
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ค+าเฉลี่ยของระดับความเหมาะสมสูงสุดรองลงมาคือส+งเสริมการจัดชั้นเรียนและจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกต+างๆ ในห�องเรียนเพ่ือสร�างบรรยากาศในชั้นเรียน ( x  = 4.50) และตัวแปรท่ีมีความเหมาะสม
ในระดับมากเรียงลําดับดังต+อไปนี้ ตัวแปร การปรับปรุงแหล+งเรียนรู�ท้ังใน โรงเรียนและนอกโรงเรียน 
ให�มีความทันสมัยและสอดคล�องกับสภาพของชุมชน ( x  = 4.46) ตามด�วย ตัวแปรชุมชนสนับสนุน
งบประมาณในการจัดบรรยากาศสิ่งแวดล�อม แหล+งเรียนรู�ให�เพียงพอและหลากหลาย ( x  = 4.39)
และตัวแปรจัดการเรียนรู�โดยใช�ภูมิป ญญาท�องถ่ินและแหล+งเรียนรู�ในชุมชนมีเวทีชาวบ�านในการพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ( x  = 4.37) ตัวแปรส+งเสริมนโยบายหลักสูตรการศึกษาทางเลือกการศึกษา
ตามอัธยาศัย ห�องสมุดมีชีวิต อุทยานการเรียนรู�ทุกในสถานศึกษา ( x  = 4.34) ตัวแปร สถานศึกษาให�
ความร+วมมือกับบุคคล ครอบครัวชุมชนและองค7กรสังคมอื่นๆ ในการมีส+วนร+วมในการพัฒนางาน
วิชาการ ( x  = 4.32) ตัวแปร สนับสนุนการจัดนิทรรศการทางวิชาการของภูมิป ญญาท�องถ่ิน ด�าน
วัฒนธรรมด�านประเพณี และด�านศาสนาเผยแพร+ต+อสาธารณะ ( x  = 4.31) ตัวแปร ส+งเสริมการจัด
กิจกรรมความรู�วิชาการแก+ชุมชนและเสริมสร�างความคิดเทคนิคทางวิชาการแก+ชุมชน ( x  = 4.30)   
ตัวแปรส+งเสริมสนับสนุนการสร�างเครือข+ายประชาชน (social network) ในการสนับสนุนการจัด
การศึกษา ( x  = 4.23) และตัวแปรท่ีมีค+าเฉลี่ยของระดับความเหมาะสมตํ่าสุด คือ จัดสร�างรวบรวม
ความรู�ปราชญ7ชาวบ�านมาเป8นพิพิธภัณฑ7การศึกษาของชุมชนหรือในสถานศึกษา ( x  = 4.20) 
 สรุป 
 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง”แนวทางการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ 
นอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือทราบ สภาพ ป ญหา
การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและเพ่ือทราบองค7ประกอบการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ 
นอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยการวิเคราะห7ระดับ
ความคิดเห็นขององค7ประกอบ การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย
เพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จากผู�ตอบแบสอบถาม จํานวน 246 คนโดย
ผู�ตอบแบบสอบถาม คือ ผู�ท่ีดํารงตําแหน+งผู�บริหารโรงเรียน  รองผู�อํานวยการฝIายวิชาการหรือครูท่ี
ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบงานวิชาการและผู�ตอบแบบสอบถามท่ีเป8นคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานโดยใช�ค+าสถิติ ได�แก+ ค+าเฉลี่ย ( x ) ส+วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  มีรายละเอียดดังนี้ 

  จากความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมขององค7ประกอบการบูรณาการการบริหารจัด
การศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เม่ือ
พิจารณาเป8นรายองค7ประกอบ พบว+า ความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมขององค7ประกอบอยู+ใน
ระดับสูงท่ีสุด เรียงจากมากไปน�อย คือ  องค7ประกอบด�านการบริหารจัดการสื่อและการนิเทศ รองลงมา
ได�แก+องค7ประกอบด�านการบริหารการวัดผลประเมินผล ตามด�วยองค7ประกอบการบริหารจัดการ
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หลักสูตร การศึกษาและองค7ประกอบการบริหารการมีส+วนร+วมของชุมชน ตามด�วยองค7ประกอบด�าน
การปรับกระบวนทัศน7และองค7ประกอบด�านการบริหารการจัดกลุ+มการศึกษา ตามด�วยองค7ประกอบ
ด�านการบริหารการจัดการเรียนการสอนตามด�วยองค7ประกอบด�านการบริหารจัดการงบประมาณและ
องค7ประกอบด�านการบริหารจัดการการเทียบโอนเป8นลําดับสุดท�าย 
 ส0วนท่ี 2 การวิเคราะห1องค1ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 
การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เพื่อแก�ป>ญหาทาง
วิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการทดสอบหรือยืนยันทฤษฎี 
           การวิเคราะห7องค7ประกอบเชิงยืนยันเป8นการวิเคราะห7ความสอดคล�องขององค7ประกอบ
ตามแนวคิดทฤษฎีกับข�อมูลเชิงประจักษ7โดยมีข้ันตอนในเบื้องต�น คือ  ทําการวิเคราะห7สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ7แบบเพียรสัน (Pearson correlation coefficient) เพ่ือใช�เป8นข�อมูลพ้ืนฐานในการ
วิเคราะห7ป จจัย  ทําการวิเคราะห7ความสอดคล�องของโมเดลป จจัยโดยดัชนีวัดความสอดคล�อง  ได�แก+ 
ค+าสถิติไคสแควร7 (chi-square statistics : χ2) ค+าไคสแควร7สัมพัทธ7 (relative chi-square: χ2/df)   
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of  Fit Index: GFI)  ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก�แล�ว  
(Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI)  ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative 
Fit Index: CFI) ค+ารากของค+าเฉลี่ยกําลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized 
root mean square residual : Standardized RMR) และค+ารากของค+าเฉลี่ยกําลังสองของความ
คลาดเคลื่อนโดยประมาณ  (Root mean square error of approximation: RMSEA) และตรวจสอบ
ความเท่ียงโดยพิจารณานัยสําคัญของน้ําหนักองค7ประกอบมาตรฐาน (Standardized factor loading)  
ค+าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard error: SE)  สถิติทดสอบ t-test และค+าความแปรปรวนของ
ตัวแปรสังเกตได�ท่ีอธิบายได�ด�วยความแปรปรวนของตัวแปรแฝง  (Squared multiple correlations: SMC)   
 การวิเคราะห7องค7ประกอบเชิงยืนยันการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ
นอกระบบและอัธยาศัย เพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด�วยการบูรณาการ
การบริหารจัดการศึกษา มีองค7ประกอบ 9 ประการ คือ  
  1.  การปรับกระบวนทัศน7 
  2. การบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษา 
  3. การบริหารจัดกลุ+มการศึกษา 
  4. การบริหารจัดการงบประมาณ 
  5. การบริหารการจัดการเรียนการสอน 
  6. การบริหารจัดการการเทียบโอน 
  7. การบริหารการวัดผลประเมินผล 

  8. การบริหารจัดการสื่อและการนิเทศ 
  9. การบริหารการมีส+วนร+วมของชุมชน 
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ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห1องค1ประกอบเชิงยืนยัน การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ
นอกระบบและอัธยาศัย เพ่ือแก�ป>ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  2.1 ผลการวิเคราะห1องค1ประกอบเชิงยืนยัน การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษา
ในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เพ่ือแก�ป>ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการปรับ
กระบวนทัศน1 
             การวิเคราะห7องค7ประกอบเชิงยืนยันของการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษา
ในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด�านการ
ปรับกระบวนทัศน7ประกอบด�วยข�อคําถามหรือตัวแปรสังเกตได� (observed variables) จํานวน 9 
ตัวแปร (V1–V9) และเศษเหลือ (residuals) หรือความคลาดเคลื่อนในการวัดของตัวแปรสังเกตได� 
จํานวน 9 ตัว (e1 – e9) และตัวแปรแฝงหรือการปรับกระบวนทัศน7 1 ตัวแปร (Adaptation 
Paradigm; AD)   
             ผลการวิเคราะห7องค7ประกอบเชิงยืนยัน ได�แก+ การวิเคราะห7สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ7
แบบเพียรสัน  การตรวจสอบนัยสําคัญของน้ําหนักองค7ประกอบมาตรฐาน (Standardized factor 
loading) ของตัวแปรสังเกตได� และการประเมินความสอดคล�องของโมเดล แสดงในตารางท่ี 13  ถึง 
ตารางท่ี 15 และแผนภาพท่ี 5  
 

ตารางท่ี 13 ค+าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ7แบบเพียรสันระหว+างตัวแปรสังเกตได�การบูรณาการการบริหาร
จัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ด�านการปรับกระบวนทัศน7 

ตัวแปร 
ตัวแปรสังเกตได� การปรับกระบวนทัศน1 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 

V1 1.00         

V2 .639** 1.00        

V3 .526** .601** 1.00       

V4 .550** .579** .657** 1.00      

V5 .520** .451** .474** .510** 1.00     

V6 .484** .426** .527** .505** .542** 1.00    

V7 .456** .410** .495** .497** .568** .666** 1.00   

V8 .413** .463** .516** .558** .388** .451** .610** 1.00  

V9 .474** .493** .629** .566** .426** .496** .582** .704** 1.00 

 
**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสาํคัญ 0.01 
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  จากตารางท่ี 13  ผลการวิเคราะห7ความสัมพันธ7ระหว+างตัวแปรสังเกตได�ของการ 
บูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เพื่อแก�ป ญหาทางวิชาการ
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการปรับกระบวนทัศน7 พบว+า ค+าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ7ระหว+างตัวแปร
สังเกตได�สองตัวแปร (V1 – V9) มีค+าอยู+ระหว+าง 0.388 – 0.704  และทุกค+ามีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับนัยสําคัญ 0.01 จากข�อมูลตารางผู�วิจัยพบว+าตัวแปรสังเกตได� V8 และ V9 มีความสัมพันธ7กันสูง 
(0.704) ผู�วิจัยจึงไม+นําตัวแปร V9 มาวิเคราะห7 
 
ตารางท่ี 14 ค+าน้ําหนักองค7ประกอบมาตรฐาน (Standardized factor loading) ขององค7ประกอบ

การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพื่อแก�ป ญหา
ทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการปรับกระบวนทัศน7 

ตัว
แปร 

ก0อนปรับโมเดล หลังการปรับโมเดล 
Stand. 
Factor 

Loading 
SE t-test SMC 

Stand. 
Factor 

Loading 
SE t-test SMC 

V1 0.44 0.04 12.26** 0.50 0.43 0.04 11.75** 0.49       
V2 0.50 0.04 12.30** 0.50 0.50 0.04 11.50** 0.50       
V3 0.56 0.04 13.56** 0.58 0.54 0.04 12.45** 0.55       
V4 0.52 0.04 13.84** 0.60 0.52 0.04 13.45** 0.60       
V5 0.45 0.04 11.55** 0.46 0.46 0.04 11.24** 0.45      
V6 0.49 0.04 12.22** 0.50 0.48 0.04 11.66** 0.49 
V7 0.50 0.04 12.50** 0.52 0.46 0.04 10.23** 0.43       
V8 0.46 0.04 11.40** 0.45 0.46 0.04 10.66** 0.42       

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 
  จากตารางท่ี 14 ผลการวิเคราะห7น้ําหนักองค7ประกอบมาตรฐาน ขององค7ประกอบ
การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เพื่อแก�ป ญหาทาง
วิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการปรับกระบวนทัศน7 ก+อนการปรับโมเดล พบว+า ตัวแปร
สังเกตได�จํานวน 8 ตัวแปร  (V1–V8)  มีค+าน้ําหนักองค7ประกอบ อยู+ระหว+าง 0.44  ถึง 0.56  ซ่ึงมีค+า
มากกว+า 0.40  สําหรับความแปรปรวนที่สามารถอธิบายได�ด�วยความแปรปรวนของตัวแปรแฝง 
(SMC) ของตัวแปรสังเกตได� จํานวน 8 ตัวแปร  (V1–V8)  อยู+ระหว+างร�อยละ 45 ถึง 60   
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  หลังการปรับโมเดล พบว+า ตัวแปรสังเกตได�จํานวน 8 ตัวแปร (V1–V8) มีค+าน้ําหนัก
องค7ประกอบ อยู+ระหว+าง 0.43  ถึง 0.54 ซ่ึงมีค+ามากกว+า 0.40 สําหรับความแปรปรวนท่ีสามารถ
อธิบายได�ด�วยความแปรปรวนของตัวแปรแฝง (SMC) ของตัวแปรสังเกตได� จํานวน 8 ตัวแปร อยู+
ระหว+างร�อยละ 42 ถึง 60   
 
ตารางท่ี 15 การประเมินความสอดคล�องของโมเดลองค7ประกอบการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษา

ในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ด�านการปรับกระบวนทัศน7  

ดัชนีวัดความ
สอดคล�อง 

เกณฑ1 
ก0อนการปรับโมเดล หลังการปรับโมเดล 

ค0าสถิติ 
ผลการ

พิจารณา 
ค0าสถิติ 

ผลการ
พิจารณา 

χ
2/df  < 3.00 166.37/27 = 6.16 ไม+ผ+านเกณฑ7 13.33/10 = 1.33 ผ+านเกณฑ7 

p-value of  χ2 > 0.05 0.00 ไม+ผ+านเกณฑ7 13.33 ผ+านเกณฑ7 

GFI > 0.90 0.86 ไม+ผ+านเกณฑ7 0.99 ผ+านเกณฑ7 
AGFI > 0.90 0.77 ไม+ผ+านเกณฑ7 0.95 ผ+านเกณฑ7 
CFI > 0.95 0.94 ไม+ผ+านเกณฑ7 1.00 ผ+านเกณฑ7 
Standardized 
RMR 

< 0.08 0.06  ผ+านเกณฑ7 0.021 ผ+านเกณฑ7 

RMSEA < 0.06 0.15 ไม+ผ+านเกณฑ7 0.037 ผ+านเกณฑ7 

 

  จากตารางท่ี 15  ผลการวิเคราะห7ความสอดคล�องขององค7ประกอบการบูรณาการ
การบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เ พื ่อแก�ป ญหาทางวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด�านการปรับกระบวนทัศน7 พบว+า ก+อนการปรับโมเดล มีค+าสถิติไม+ผ+าน
เกณฑ7ท่ีกําหนด  คือ ค+าสถิติไค-สแควร7เท+ากับ 166.37 และมีนัยสําคัญ (p-value < 0.05) ค+าไค-
สแควร7สัมพัทธ7 เท+ากับ 6.16 (สูงกว+าเกณฑ7) ดัชนี GFI เท+ากับ 0.86  (ตํ่ากว+าเกณฑ7) ดัชนี AGFI 
เท+ากับ 0.77 (ตํ่ากว+าเกณฑ7)  ดัชนี CFI เท+ากับ 0.94 (ตํ่ากว+าเกณฑ7) และค+า RMSEA เท+ากับ 0.15 
(สูงกว+าเกณฑ7) ส+วนค+า Standardized RMR  เท+ากับ 0.06 เป8นไปตามเกณฑ7ท่ีกําหนด แสดงว+า 
โมเดลยังไม+สอดคล�องกับข�อมูลเชิงประจักษ7 จึงจําเป8นต�องปรับโมเดลให�มีความกลมกลืนมากข้ึน โดย
ผู�วิจัยได�ทําการปรับโมเดลโดยพิจารณาค+าดัชนีดัดแปรโมเดล (modification indices: MI) และค+า
เศษเหลือท่ีอยู+ในรูปคะแนนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได�ท่ีมีค+ามากกว+า 2.00  ซ่ึงผู�วิจัยได�ปรับโมเดล
โดยกําหนดความสัมพันธ7ของเศษเหลือ (e1-e8) บางคู+ ผลการวิเคราะห7ความสอดคล�องของโมเดลท่ี
ปรับแล�ว พบว+าค+าสถิติ ไค-สแควร7 เท+ากับ 13.33 และไม+มีนัยสําคัญ (p-value > 0.05) ค+าไค-สแควร7
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สัมพัทธ7 เท+ากับ 1.33 ดัชนี GFI  เท+ากับ 0.99  ดัชนี AGFI เท+ากับ 0.95 ดัชนี CFI  เท+ากับ 1.00  ค+า 
Standardized RMR  เท+ากับ 0.021 และค+า RMSEA เท+ากับ 0.037 ซ่ึงเป8นไปตามเง่ือนไขของการ
ตรวจสอบความสอดคล�องของโมเดล แสดงว+า โมเดลสอดคล�องกับข�อมูลเชิงประจักษ7 ดังแสดงใน
แผนภาพท่ี 5  
 

 
Chi-square = 13.33, df. = 10, P-value = 0.205 

GFI = 0.99,  AGFI = 0.95, CFI = 1.00, RMSEA = 0.037 

 
แผนภาพท่ี 5 การวิเคราะห7องค7ประกอบเชิงยืนยันขององค7ประกอบการบูรณาการการบริหารจัด

การศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพื่อแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ด�านการปรับกระบวนทัศน7 
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 2.2 ผลการวิเคราะห1องค1ประกอบเชิงยืนยัน การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษา
ในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เพ่ือแก�ป>ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านหลักการ
และหลักสูตรการจัดการศึกษา 
  การวิเคราะห7องค7ประกอบเชิงยืนยันของการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษา
ในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เพื่อแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด�านการ
บริหารหลักสูตรการจัดการศึกษา ประกอบด�วยข�อคําถาม หรือตัวแปรสังเกตได� (observed 
variables) จํานวน 14 ตัวแปร (V10–V23) และเศษเหลือ (residuals) หรือความคลาดเคลื่อนในการ
วัดของตัวแปรสังเกตได� จํานวน 14 ตัว (e1 – e14) และตัวแปรแฝงหรือหลักการและหลักสูตรการจัด
การศึกษา 1 ตัวแปร (Principles and Curriculum; PC)   
            ผลการวิเคราะห7องค7ประกอบเชิงยืนยัน ได�แก+ การวิเคราะห7สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ7
แบบเพียรสัน  การตรวจสอบนัยสําคัญของน้ําหนักองค7ประกอบมาตรฐาน (Standardized factor 
loading) ของตัวแปรสังเกตได� และการประเมินความสอดคล�องของโมเดล แสดงในตารางท่ี 16  ถึง 
ตารางท่ี 18 และแผนภาพท่ี 6  
 
ตารางท่ี 16 ค+าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ7แบบเพียรสันระหว+างตัวแปรสังเกตได�การบูรณาการการบริหาร

จัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารหลักสูตรการจัดการศึกษา 

ตัว
แปร 

ตัวแปรสังเกตได� การบริหารหลักสูตรการจัดการศึกษา 
V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 

V10 1              
V11 .394** 1             
V12 .413** .624** 1            
V13 .404** .462** .540** 1           
V14 .440** .502** .512** .627** 1          
V15 .443** .500** .521** .540** .699** 1         
V16 .412** .476** .452** .511** .639** .698** 1        
V17 .430** .479** .525** .497** .467** .593** .549** 1       
V18 .469** .413** .501** .414** .419** .445** .484** .619** 1      
V19 .417** .428** .594** .513** .545** .594** .514** .567** .558** 1     
V20 .451** .450** .511** .427** .465** .437** .455** .528** .581** .550** 1    
V21 .417** .470** .561** .407** .510** .502** .501** .596** .577** .620** .623** 1   
V22 .484** .428** .502** .472** .523** .541** .528** .547** .574** .595** .592** .649** 1  
V23 .462** .389** .481** .477** .517** .527** .544** .613** .549** .632** .526** .578** .730** 1 
**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสาํคัญ 0.01 
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  จากตารางท่ี 16  ผลการวิเคราะห7ความสัมพันธ7ระหว+างตัวแปรสังเกตได�ของการบูรณาการ
การบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เพื่อแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษา พบว+า ค+าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ7ระหว+างตัวแปร
สังเกตได�สองตัวแปร (V10 – V23) มีค+าอยู+ระหว+าง 0.389 – 0.730  และทุกค+ามีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับนัยสําคัญ 0.01 จากข�อมูลตารางผู�วิจัยพบว+าตัวแปรสังเกตได� 23 และ 22 มีความสัมพันธ7กันสูง 
(0.730) ผู�วิจัยจึงไม+นําตัวแปร 23 มาวิเคราะห7  
 
ตารางท่ี 17 ค+าน้ําหนักองค7ประกอบมาตรฐาน (Standardized factor loading) ขององค7ประกอบ

การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เพ่ือแก�ป ญหา
ทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษา 

ตัวแปร 

ก0อนปรับโมเดล หลังการปรับโมเดล 
Stand. 
Factor 

Loading 
SE t-test SMC 

Stand. 
Factor 

Loading 
SE t-test SMC 

V10 0.41 0.04 9.91** 0.35       0.41 0.04 9.81** 0.35       

V11 0.39 0.04 10.68** 0.39       0.39 0.04 10.52** 0.39       

V12 0.45 0.04 12.62** 0.51       0.44 0.04 12.13** 0.49       

V13 0.44 0.04 11.47** 0.44       0.43 0.04 11.19** 0.43       

V14 0.46 0.04 12.95** 0.53       0.43 0.04 11.88** 0.47       

V15 0.50 0.04 13.60** 0.57 0.49 0.04 13.11** 0.54 

V16 0.48 0.04 12.81** 0.52       0.45 0.04 11.83** 0.47       

V17 0.46 0.03 13.50** 0.56       0.47 0.03 13.35** 0.58       

V18 0.43 0.03 12.38** 0.49       0.43 0.04 12.33** 0.50       

V19 0.48 0.03 14.07** 0.59       0.48 0.03 13.97** 0.60       

V20 0.43 0.03 12.40** 0.49       0.44 0.04 12.43** 0.50       

V21 0.45 0.03 13.72** 0.57 0.46 0.03 14.05** 0.59 

V22 0.47 0.03 14.18** 0.60       0.47 0.03 13.94** 0.59       

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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  จากตารางท่ี 17  ผลการวิเคราะห7น้ําหนักองค7ประกอบมาตรฐาน ขององค7ประกอบ
การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เพื่อแก�ป ญหาทางวิชาการ
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษา ก+อนการปรับโมเดล พบว+า ตัวแปร
สังเกตได�จํานวน 13 ตัวแปร  (V10–V22)  มีค+าน้ําหนักองค7ประกอบ อยู+ระหว+าง 0.39  ถึง 0.50  
สําหรับความแปรปรวนท่ีสามารถอธิบายได�ด�วยความแปรปรวนของตัวแปรแฝง (SMC) ของตัวแปร
สังเกตได� จํานวน 13 ตัวแปร อยู+ระหว+างร�อยละ 35 ถึง 60   
             หลังการปรับโมเดล พบว+า ตัวแปรสังเกตได�จํานวน 13 ตัวแปร (V10–V22) มีค+า
น้ําหนักองค7ประกอบมาตรฐาน อยู+ระหว+าง 0.39  ถึง 0.49 สําหรับความแปรปรวนท่ีสามารถอธิบาย
ได�ด�วยความแปรปรวนของตัวแปรแฝง (SMC) ของตัวแปรสังเกตได� จํานวน 13 ตัวแปร อยู+ระหว+าง
ร�อยละ 35 ถึง 60   
 
ตารางท่ี 18 การประเมินความสอดคล�องของโมเดลองค7ประกอบการบูรณาการการบริหารจัด

การศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพื่อแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน การบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษา 

ดัชนีวัดความ
สอดคล�อง 

เกณฑ1 
ก0อนการปรับโมเดล หลังการปรับโมเดล 

ค0าสถิติ 
ผลการ

พิจารณา 
ค0าสถิติ 

ผลการ
พิจารณา 

χ
2/df  < 3.00 287.91/77 = 3.73 ไม+ผ+านเกณฑ7 54.53/49 = 1.11 ผ+านเกณฑ7 

p-value of  χ2 > 0.05 0.00 ไม+ผ+านเกณฑ7 0.27 ผ+านเกณฑ7 

GFI > 0.90 0.84 ไม+ผ+านเกณฑ7 0.97 ผ+านเกณฑ7 
AGFI > 0.90 0.79 ไม+ผ+านเกณฑ7 0.94 ผ+านเกณฑ7 
CFI > 0.95 0.96   ผ+านเกณฑ7 1.00 ผ+านเกณฑ7 
Standardized 
RMR 

< 0.08 0.053  ผ+านเกณฑ7 0.027 ผ+านเกณฑ7 

RMSEA < 0.06 0.11 ไม+ผ+านเกณฑ7 0.011 ผ+านเกณฑ7 
 

  จากตารางท่ี 18  ผลการวิเคราะห7ความสอดคล�องขององค7ประกอบการบูรณาการ
การบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด�านการบริหารหลักสูตรการจัดการศึกษาพบว+า ก+อนการปรับโมเดล มีค+าสถิติไม+ผ+าน
เกณฑ7ท่ีกําหนด  คือ ค+าสถิติไค-สแควร7เท+ากับ 287.91 และมีนัยสําคัญ (p-value < 0.05) ค+า ไค-
สแควร7สัมพัทธ7 เท+ากับ 3.73 (สูงกว+าเกณฑ7) ดัชนี GFI เท+ากับ 0.84  (ตํ่ากว+าเกณฑ7) ดัชนี AGFI 
เท+ากับ 0.79 (ตํ่ากว+าเกณฑ7)  และค+า RMSEA เท+ากับ 0.11 (สูงกว+าเกณฑ7) ส+วนค+า ดัชนี CFI เท+ากับ 
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0.96 และ Standardized RMR เท+ากับ 0.053 เป8นไปตามเกณฑ7ท่ีกําหนด แสดงว+าโมเดลยังไม+สอดคล�อง
กับข�อมูลเชิงประจักษ7 จึงจําเป8นต�องปรับโมเดลให�มีความกลมกลืนมากข้ึน โดยผู�วิจัยได�ทําการปรับ
โมเดลโดยพิจารณาค+าดัชนีดัดแปรโมเดล (modification indices: MI) และค+าเศษเหลือท่ีอยู+ในรูป
คะแนนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได�ท่ีมีค+ามากกว+า 2.00  ซ่ึงผู�วิจัยได�ปรับโมเดลโดยกําหนดความสัมพันธ7
ของเศษเหลือ (e1-e13) บางคู+ ผลการวิเคราะห7ความสอดคล�องของโมเดลท่ีปรับแล�ว พบว+าค+าสถิติ
ไค-สแควร7 เท+ากับ 54.53 และไม+มีนัยสําคัญ (p-value > 0.05) ค+าไค-สแควร7สัมพัทธ7 เท+ากับ 1.11 
ดัชนี GFI  เท+ากับ 0.97  ดัชนี AGFI เท+ากับ 0.94 ดัชนี CFI  เท+ากับ 1.00  ค+า Standardized RMR  
เท+ากับ 0.027 และค+า RMSEA เท+ากับ 0.011 ซ่ึงเป8นไปตามเง่ือนไขของการตรวจสอบความ
สอดคล�องของโมเดล แสดงว+า โมเดลสอดคล�องกับข�อมูลเชิงประจักษ7 ดังแสดงในแผนภาพท่ี 6 

 
 

Chi-square = 54.53, df = 49, P-value = 0.27 
GFI = 0.97, AGFI = 0.94, CFI = 1.00, RMSEA = 0.011 

แผนภาพท่ี 6 การวิเคราะห7องค7ประกอบเชิงยืนยันขององค7ประกอบการบูรณาการการบริหารจัด
การศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพื่อแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษา 
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 2.3 ผลการวิเคราะห1องค1ประกอบเชิงยืนยัน การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษา
ในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เพ่ือแก�ป>ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการ
บริหารจัดกลุ0มการศึกษา 
             การวิเคราะห7องค7ประกอบเชิงยืนยันของการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษา
ในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด�านการ
บริหารจัดกลุ+มการศึกษา ประกอบด�วยข�อคําถาม หรือตัวแปรสังเกตได� (observed variables) จํานวน 
9 ตัวแปร (V24–V32) และเศษเหลือ (residuals) หรือความคลาดเคลื่อนในการวัดของตัวแปรสังเกตได� 
จํานวน 9 ตัว (e1 – e9) ตัวแปรแฝงหรือการจัดกลุ+มการบริหารจัดกลุ+มการศึกษา 1 ตัวแปร 
(Education management group ; EMG)   
            ผลการวิเคราะห7องค7ประกอบเชิงยืนยัน ได�แก+ การวิเคราะห7สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ7
แบบเพียรสัน  การตรวจสอบนัยสําคัญของน้ําหนักองค7ประกอบมาตรฐาน (Standardized factor 
loading) ของตัวแปรสังเกตได� และการประเมินความสอดคล�องของโมเดล แสดงในตารางท่ี 19  ถึง 
ตารางท่ี 21 และแผนภาพท่ี 7 
 
ตารางท่ี 19 ค+าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ7แบบเพียรสันระหว+างตัวแปรสังเกตได�การบูรณาการการบริหาร

จัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานด�านการบริหารการจัดกลุ+มการศึกษา 

ตัวแปร 
ตัวแปรสังเกตได� การบริหารการจัดกลุ0มการศึกษา 

V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32 
V24 1         
V25 .431** 1        
V26 .410** .711** 1       
V27 .388** .556** .724** 1      
V28 .510** .538** .634** .600** 1     
V29 .467** .493** .551** .607** .625** 1    
V30 .431** .470** .437** .356** .592** .452** 1   
V31 .459** .330** .260** .135* .455** .349** .452** 1  
V32 .421** .421** .358** .306** .438** .400** .408** .544** 1 

**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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  จากตารางท่ี 19  ผลการวิเคราะห7ความสัมพันธ7ระหว+างตัวแปรสังเกตได�ของการบูรณาการ
การบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เพื่อแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารการจัดกลุ+มการศึกษาพบว+า ค+าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ7ระหว+างตัวแปร
สังเกตได�สองตัวแปร (V24 – V32) มีค+าอยู+ระหว+าง 0.135 – 0.724 และทุกค+า  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับนัยสําคัญ 0.01 ยกเว�นความสัมพันธ7ระหว+างตัวแปร V27 กับ 31 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 จากข�อมูลตารางผู�วิจัยพบว+าตัวแปรสังเกตได� 25 กับ 26 และ 26 กับ 27 มีความสัมพันธ7กันสูง 
(> 0.70) ผู�วิจัยจึงไม+นําตัวแปร 26 มาวิเคราะห7 
 
ตารางท่ี 20 ค+าน้ําหนักองค7ประกอบมาตรฐาน (Standardized factor loading) ขององค7ประกอบ

การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เพ่ือแก�ป ญหา
ทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�าน การบริหารจัดกลุ+มการศึกษา 

ตัวแปร 

ก0อนปรับโมเดล หลังการปรับโมเดล 
Stand. 
Factor 

Loading 
SE t-test SMC 

Stand. 
Factor 

Loading 
SE t-test SMC 

V24 0.39 0.04 9.99** 0.36       0.41 0.04 10.55** 0.41 
V25 0.53 0.04 13.07** 0.55       0.50 0.04 11.47** 0.47 
V27 0.55 0.04 12.98** 0.54       0.50 0.04 11.36** 0.45 
V28 0.54 0.04 14.98** 0.66       0.54 0.04 14.52** 0.68 
V29 0.56 0.04 12.83** 0.53 0.57 0.04 12.77** 0.55 
V30 0.38 0.04 10.56** 0.40       0.39 0.04 10.41** 0.41 
V31 0.32 0.04 7.54** 0.23       0.36 0.04 8.34** 0.29 
V32 0.43 0.05 8.73** 0.29 0.48 0.05 9.65** 0.36 

**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
  จากตารางท่ี 20  ผลการวิเคราะห7น้ําหนักองค7ประกอบมาตรฐาน ขององค7ประกอบ
การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เพื่อแก�ป ญหาทาง
วิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด�านการจัดกลุ+มการบริหารจัดกลุ+มการศึกษา ก+อนการปรับ
โมเดล พบว+า ตัวแปรสังเกตได�จํานวน 8 ตัวแปร  (V24–V32)  มีค+าน้ําหนักองค7ประกอบ อยู+ระหว+าง 
0.32  ถึง 0.55  สําหรับความแปรปรวนท่ีสามารถอธิบายได�ด�วยความแปรปรวนของตัวแปรแฝง 
(SMC) ของตัวแปรสังเกตได� จํานวน 8 ตัวแปร อยู+ระหว+างร�อยละ 23 ถึง 66  
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  หลังการปรับโมเดล พบว+า ตัวแปรสังเกตได�จํานวน 8 ตัวแปร (V24–V32) มีค+า
น้ําหนักองค7ประกอบ อยู+ระหว+าง 0.36  ถึง 0.57 สําหรับความแปรปรวนท่ีสามารถอธิบายได�ด�วย
ความแปรปรวนของตัวแปรแฝง (SMC) ตัวแปรสังเกตได� จํานวน 8 ตัวแปร อยู+ระหว+างร�อยละ 29 ถึง 68   
 
ตารางท่ี 21 การประเมินความสอดคล�องของโมเดลองค7ประกอบการบูรณาการการบริหารจัด

การศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษา        
ข้ันพ้ืนฐาน การบริหารจัดกลุ+มการศึกษา 

ดัชนีวัดความ
สอดคล�อง 

เกณฑ1 
ก0อนการปรับโมเดล หลังการปรับโมเดล 

ค0าสถิติ 
ผลการ

พิจารณา 
ค0าสถิติ 

ผลการ
พิจารณา 

χ
2/df  < 3.00 201.23/27 = 7.452 ไม+ผ+านเกณฑ7 118.99/16 =7.44 ไม+ผ+านเกณฑ7 

p-value of  χ2 > 0.05 0.00 ไม+ผ+านเกณฑ7 0.00 ไม+ผ+านเกณฑ7 

GFI > 0.90 0.82 ไม+ผ+านเกณฑ7 0.89 ไม+ผ+านเกณฑ7 
AGFI > 0.90 0.71 ไม+ผ+านเกณฑ7 0.76 ไม+ผ+านเกณฑ7 
CFI > 0.95 0.91 ไม+ผ+านเกณฑ7 0.93 ไม+ผ+านเกณฑ7 
Standardized 

RMR 
< 0.08 0.083 ไม+ผ+านเกณฑ7 0.036 ผ+านเกณฑ7 

RMSEA < 0.06 0.18 ไม+ผ+านเกณฑ7 0.070 ไม+ผ+านเกณฑ7 

 
  จากตารางท่ี 22  ผลการวิเคราะห7ความสอดคล�องขององค7ประกอบการบูรณาการ

การบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เ พื ่อแก�ป ญหาทางวิชาการใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการจัดกลุ+มการบริหารจัดกลุ+มการศึกษา พบว+า ก+อนการปรับโมเดล 
มีค+าสถิติไม+ผ+านเกณฑ7ท่ีกําหนด  คือ ค+าสถิติไค-สแควร7เท+ากับ 201.23 และมีนัยสําคัญ (p-value < 
0.05) ค+าไค-สแควร7สัมพัทธ7 เท+ากับ 7.45 (สูงกว+าเกณฑ7) ดัชนี GFI เท+ากับ 0.82  (ตํ่ากว+าเกณฑ7) ดัชนี 
AGFI เท+ากับ 0.71 (ตํ่ากว+าเกณฑ7)  ดัชนี CFI เท+ากับ 0.91 (ตํ่ากว+าเกณฑ7) Standardized RMR  
เท+ากับ 0.083 (สูงกว+าเกณฑ7) และค+า RMSEA เท+ากับ 0.18 (สูงกว+าเกณฑ7) แสดงว+าโมเดลยัง        
ไม+สอดคล�องกับข�อมูลเชิงประจักษ7 จึงจําเป8นต�องปรับโมเดลให�มีความกลมกลืนมากข้ึน โดยผู�วิจัยได�
ทําการปรับโมเดลโดยพิจารณาค+าดัชนีดัดแปรโมเดล (modification indices: MI) และค+าเศษเหลือท่ี
อยู+ในรูปคะแนนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได�ท่ีมีค+ามากกว+า 2.00  ซ่ึงผู�วิจัยได�ปรับโมเดลโดยกําหนด
ความสัมพันธ7ของเศษเหลือ (e1-e8) บางคู+ ผลการวิเคราะห7ความสอดคล�องของโมเดลท่ีปรับแล�ว 
พบว+าค+าสถิติ ไค-สแควร7 เท+ากับ 118.99 และไม+มีนัยสําคัญ (p-value > 0.05) ค+าไค-สแควร7สัมพัทธ7 
เท+ากับ 7.44 (ตํ่ากว+าเกณฑ7) ดัชนี GFI  เท+ากับ 0.89 (ตํ่ากว+าเกณฑ7) ดัชนี AGFI เท+ากับ 0.76 (ตํ่ากว+า
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เกณฑ7) ดัชนี CFI เท+ากับ 0.93 (ตํ่ากว+าเกณฑ7) ค+า Standardized RMR  เท+ากับ 0.036 และค+า 
RMSEA เท+ากับ 0.070 (ตํ่ากว+าเกณฑ7) ตามเง่ือนไขของการตรวจสอบความสอดคล�องของโมเดลพบว+า
ดัชนีต+าง ๆ มีค+าตํ่ากว+าเกณฑ7 แสดงว+า แสดงว+าโมเดลหลังปรับก็ยังไม+สอดคล�องกับข�อมูลเชิงประจักษ7 
แสดงว+าโมเดลการวัดนี้ไม+เหมาะสมท่ีจะนํามาเป8นเครื่องมือในการเก็บข�อมูล ดังแสดงในแผนภาพท่ี 7 
 

 
Chi-square = 118.99, df. = 16, P-value = 0.00 

GFI = 0.89,  AGFI = 0.76, CFI = 0.93, RMSEA = 0.007 

 
แผนภาพท่ี 7 การวิเคราะห7องค7ประกอบเชิงยืนยันขององค7ประกอบการบูรณาการการบริหารจัด

การศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพื่อแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ด�านการจัดกลุ+มการบริหารการจัดกลุ+มการศึกษา 

 



197 
 

 2.4 ผลการวิเคราะห1องค1ประกอบเชิงยืนยัน การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษา
ในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เพ่ือแก�ป>ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหาร
จัดการงบประมาณ 
              การวิเคราะห7องค7ประกอบเชิงยืนยันของการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษา
ในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด�านการ
บริหารจัดการงบประมาณ ประกอบด�วยข�อคําถาม หรือตัวแปรสังเกตได� (observed variables) 
จํานวน 10 ตัวแปร (V33–V42) และเศษเหลือ (residuals) หรือความคลาดเคลื่อนในการวัดของตัวแปร
สังเกตได� จํานวน 10 ตัว (e1 – e10) ตัวแปรแฝงหรือการบริหารจัดการงบประมาณ 1 ตัวแปร 
(Budget Management ; BM)   
             ผลการวิเคราะห7องค7ประกอบเชิงยืนยัน ได�แก+ การวิเคราะห7สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ7
แบบเพียรสัน  การตรวจสอบนัยสําคัญของน้ําหนักองค7ประกอบมาตรฐาน (Standardized factor 
loading) ของตัวแปรสังเกตได� และการประเมินความสอดคล�องของโมเดล แสดงในตารางท่ี 22  ถึง 
ตารางท่ี 24 และแผนภาพท่ี 8  
 
ตารางท่ี 22 ค+าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ7แบบเพียรสันระหว+างตัวแปรสังเกตได�การบูรณาการการบริหาร

จัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการ ในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารจัดการงบประมาณ 

 

ตัวแปร ตัวแปรสังเกตได� ด�านการบริหารจัดการงบประมาณ 
V33 V34 V35 V36 V37 V38 V39 V40 V41 V42 

V33 1          
V34 .685** 1         
V35 .635** .789** 1        
V36 .258** .339** .472** 1       
V37 .194** .220** .235** .571** 1      
V38 .157* .047 .090 .396** .491** 1     
V39 .162* .057 .121 .409** .485** .731** 1    
V40 .193** .121 .146* .396** .459** .709** .721** 1   
V41 .269** .200** .216** .225** .373** .380** .364** .467** 1  
V42 .205** .122 .149* .311** .335** .481** .463** .419** .582** 1 

**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 



198 
 

               จากตารางท่ี 22  ผลการวิเคราะห7ความสัมพันธ7ระหว+างตัวแปรสังเกตได�ของการบูรณาการ
การบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เพื่อแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด�านการบริหารจัดการงบประมาณพบว+า ค+าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ7ระหว+างตัวแปร
สังเกตได�สองตัวแปร (V33 – V42) มีค+าอยู+ระหว+าง 0.047 – 0.789 และทุกค+ามีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับนัยสําคัญ 0.01 ยกเว�นความสัมพันธ7ระหว+างตัวแปร V33 กับ 38, V33 กับ V39, V35 กับ V40 
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และมีตัวแปรสังเกตได�ท่ีมีความสัมพันธ7กันอย+างไม+มีนัยสําคัญทาง
สถิติคือ ตัวแปร V34 กับ V38, V39, V40, V42 และตัวแปร V35 กับ V38, V39 จากข�อมูลตาราง
ผู�วิจัยพบว+าตัวแปรสังเกตได� 34 และ 35 มีความสัมพันธ7กันสูง (0.789) และตัวแปร38 และ 39 มี
ความสัมพันธ7กันสูง (0.731) ผู�วิจัยจึงไม+นําตัวแปร 34, 38 มาวิเคราะห7 
 
ตารางท่ี 23 ค+าน้ําหนักองค7ประกอบมาตรฐาน (Standardized factor loading) ขององค7ประกอบ

การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เพ่ือแก�ป ญหา
ทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารจัดการงบประมาณ 

ตัวแปร 

ก0อนปรับโมเดล หลังการปรับโมเดล 
Stand. 
Factor 

Loading 
SE t-test SMC 

Stand. 
Factor 

Loading 
SE t-test SMC 

V33 0.29 0.07 4.19** 0.08       0.35 0.07 4.74** 0.11 
V35 0.28 0.08 3.75** 0.06       0.34 0.08 4.04** 0.09 
V36 0.44 0.05 8.55** 0.28       0.48 0.06 7.88** 0.33 
V37 0.45 0.04 10.10** 0.37       0.43 0.07 6.64** 0.35 
V39 0.49 0.03 15.41** 0.69       0.42 0.05 9.18** 0.50 
V40 0.52 0.03 15.09** 0.67       0.40 0.06 6.46** 0.40 
V41 0.40 0.05 8.51** 0.28       0.55 0.08 6.80** 0.54 
V42 0.37 0.04 9.39** 0.33 0.39 0.05 8.06** 0.37 

**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
  จากตารางท่ี 23  ผลการวิเคราะห7น้ําหนักองค7ประกอบมาตรฐาน ขององค7ประกอบ

การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด�านการบริหารจัดการงบประมาณ ก+อนการปรับโมเดล พบว+า ตัวแปร
สังเกตได�จํานวน 8 ตัวแปร  (V33–V42)  มีค+าน้ําหนักองค7ประกอบ อยู+ระหว+าง 0.28  ถึง 0.52  
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สําหรับความแปรปรวนท่ีสามารถอธิบายได�ด�วยความแปรปรวนของตัวแปรแฝง (SMC) ของตัวแปร
สังเกตได� จํานวน 8 ตัวแปร อยู+ระหว+างร�อยละ 6 ถึง 69  

  หลังการปรับโมเดล พบว+า ตัวแปรสังเกตได�จํานวน 8 ตัวแปร (V33–V42) มีค+า
น้ําหนักองค7ประกอบ อยู+ระหว+าง 0.34  ถึง 0.55 สําหรับความแปรปรวนท่ีสามารถอธิบายได�ด�วย
ความแปรปรวนของตัวแปรแฝง (SMC) ตัวแปรสังเกตได� จํานวน 8 ตัวแปร อยู+ระหว+างร�อยละ 9 ถึง 54   
 
ตารางท่ี 24 การประเมินความสอดคล�องของโมเดลองค7ประกอบการบูรณาการการบริหาร       

จัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารจัดการงบประมาณ 

ดัชนีวัดความ
สอดคล�อง 

เกณฑ1 
ก0อนการปรับโมเดล หลังการปรับโมเดล 

ค0าสถิติ 
ผลการ

พิจารณา 
ค0าสถิติ 

ผลการ
พิจารณา 

χ
2/df  < 3.00 578.50/35 = 16.53 ไม+ผ+านเกณฑ7 8.61/4 = 2.15 ผ+านเกณฑ7 

p-value of  χ2 > 0.05 0.00 ไม+ผ+านเกณฑ7 0.072 ผ+านเกณฑ7 

GFI > 0.90 0.67 ไม+ผ+านเกณฑ7 0.99 ผ+านเกณฑ7 
AGFI > 0.90 0.48 ไม+ผ+านเกณฑ7 0.92 ผ+านเกณฑ7 
CFI > 0.95 0.68 ไม+ผ+านเกณฑ7 1.00 ผ+านเกณฑ7 
Standardized 
RMR 

< 0.08 0.18  ไม+ผ+านเกณฑ7 0.028 ผ+านเกณฑ7 

RMSEA < 0.06 0.25 ไม+ผ+านเกณฑ7 0.069 ผ+านเกณฑ7 

 
  จากตารางท่ี 24  ผลการวิเคราะห7ความสอดคล�องขององค7ประกอบการบูรณาการ

การบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เ พื ่อแก�ป ญหาทางวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด�านการบริหารจัดการงบประมาณพบว+า ก+อนการปรับโมเดล มีค+าสถิติ 
ไม+ผ+านเกณฑ7ท่ีกําหนด  คือ ค+าสถิติไค-สแควร7เท+ากับ 578.50 และมีนัยสําคัญ (p-value < 0.05) ค+าไค-
สแควร7สัมพัทธ7 เท+ากับ 16.53 (สูงกว+าเกณฑ7) ดัชนี GFI เท+ากับ 0.67 (ตํ่ากว+าเกณฑ7) ดัชนี AGFI 
เท+ากับ 0.48 (ตํ่ากว+าเกณฑ7)  ดัชนี CFI เท+ากับ 0.68 (ตํ่ากว+าเกณฑ7) Standardized RMR  เท+ากับ 
0.18 (สูงกว+าเกณฑ7) และค+า RMSEA เท+ากับ 0.25 (สูงกว+าเกณฑ7) แสดงว+าโมเดลยังไม+สอดคล�องกับ
ข�อมูลเชิงประจักษ7 จึงจําเป8นต�องปรับโมเดลให�มีความกลมกลืนมากข้ึน โดยผู�วิจัยได�ทําการปรับโมเดล
โดยพิจารณาค+าดัชนีดัดแปรโมเดล (modification indices: MI) และค+าเศษเหลือท่ีอยู+ในรูปคะแนน
มาตรฐานของตัวแปรสังเกตได�ท่ีมีค+ามากกว+า 2.00 ผู�วิจัยปรับโมเดลโดยกําหนดความสัมพันธ7ของเศษ
เหลือ (e1-e8) บางคู+ ผลการวิเคราะห7ความสอดคล�องของโมเดลท่ีปรับแล�ว พบว+าค+าสถิติไค-สแควร7 
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เท+ากับ 8.60 และไม+มีนัยสําคัญ (p-value > 0.05) ค+าไค-สแควร7สัมพัทธ7 เท+ากับ 2.15 ดัชนี GFI  
เท+ากับ 0.99  ดัชนี AGFI เท+ากับ 0.92 ดัชนี CFI  เท+ากับ 1.00  ค+า Standardized RMR  เท+ากับ 
0.028 และค+า RMSEA เท+ากับ 0.069 ซ่ึงเป8นไปตามเง่ือนไขของการตรวจสอบความสอดคล�องของ
โมเดล แสดงว+า โมเดลสอดคล�องกับข�อมูลเชิงประจักษ7 ดังแสดงในแผนภาพท่ี 8 
 

 
Chi-square = 8.61, df. =4, P-value = 0.072 

GFI = 0.99, AGFI = 0.92, CFI = 1.00, RMSEA = 0.069 

แผนภาพท่ี 8  การวิเคราะห7องค7ประกอบเชิงยืนยันขององค7ประกอบการบูรณาการการบริหารจัด
การศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพื่อแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารจัดการงบประมาณ 
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 2.5 ผลการวิเคราะห1องค1ประกอบเชิงยืนยัน การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษา
ในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เพ่ือแก�ป>ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด�าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
              การวิเคราะห7องค7ประกอบเชิงยืนยันของการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษา
ในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ประกอบด�วยข�อคําถาม หรือตัวแปรสังเกตได� (observed variables) จํานวน 
20 ตัวแปร (V43–V62) และเศษเหลือ (residuals) หรือความคลาดเคลื่อนในการวัดของตัวแปร
สังเกตได� จํานวน 20 ตัวแปร (e1 – e20) ตัวแปรแฝงหรือกระบวนการจัดการเรียนการสอน  1 ตัวแปร 
(Teaching Process ; TP)   
              ผลการวิเคราะห7องค7ประกอบเชิงยืนยัน ได�แก+ การวิเคราะห7สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ7
แบบเพียรสัน  การตรวจสอบนัยสําคัญของน้ําหนักองค7ประกอบมาตรฐาน (Standardized factor 
loading) ของตัวแปรสังเกตได� และการประเมินความสอดคล�องของโมเดล แสดงในตารางท่ี 25  ถึง 
ตารางท่ี 27 และแผนภาพท่ี 9  
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ตารางที่ 25 ค+าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ7แบบเพียรสันระหว+างตัวแปรสังเกตได�  
 

ตัว
แปร 

ตัวแปรสังเกตได� ด�านกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
V43 V44 V45 V46 V47 V48 V49 V50 V51 V52 V53 V54 V55 V56 V57 V58 V59 V60 V61 V62 

V43 1                    
V44 .763** 1                   
V45 .648** .610** 1                  
V46 .379** .446** .485** 1                 
V47 .476** .434** .498** .742** 1                
V48 .608** .516** .556** .586** .674** 1               
V49 .580** .508** .613** .609** .666** .706** 1              

V50 .311** .302** .408** .459** .568** .414** .605** 1             
V51 .411** .359** .623** .430** .471** .447** .524** .612** 1            
V52 .429** .384** .569** .381** .439** .494** .559** .578** .769** 1           
V53 .426** .362** .421** .425** .553** .532** .588** .618** .596** .631** 1          
V54 .426** .519** .469** .440** .389** .503** .488** .484** .467** .533** .603** 1         
V55 .402** .338** .492** .327** .437** .524** .506** .457** .551** .551** .592** .545** 1        

V56 .414** .400** .468** .256** .314** .441** .365** .322** .452** .437** .409** .424** .604** 1       
V57 .503** .512** .418** .196** .237** .431** .322** .248** .314** .320** .354** .416** .428** .574** 1      
V58 .427** .431** .516** .259** .308** .361** .367** .331** .522** .469** .377** .459** .504** .547** .610** 1     
V59 .418** .352** .366** .265** .344** .459** .355** .279** .369** .368** .359** .423** .412** .549** .545** .469** 1    
V60 .442** .396** .388** .197** .194** .349** .250** .132* .303** .278** .312** .346** .267** .407** .564** .466** .694** 1   
V61 .230** .213** .255** .440** .511** .345** .415** .407** .320** .398** .478** .351** .340** .171** .181** .283** .344** .297** 1  

V62 .154* .161* .133* .013 .035 .142* .063 .004 .074 .071 -.022 .131* .128* .231** .256** .201** .161* .183** -.061 1 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01,    *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
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  จากตารางที่ 25  ผลการวิเคราะห7ความสัมพันธ7ระหว+างตัวแปรสังเกตได�ของ
การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารการจัดการเรียนการสอน พบว+า ค+าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ7
ระหว+างตัวแปรสังเกตได�สองตัวแปร (V43 – V62) มีค+าอยู+ระหว+าง -0.061 – 0.769  และทุกค+า
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 ยกเว�นตัวแปร V62 กับ V43, V44, V45, V48,V54, V55, 
V59 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และตัวแปร V62 กับ V46, V47, V49, V50, V51, V52, V53, 
V61 มีความสัมพันธ7กันอย+างไม+มีนัยสําคัญทางสถิติ และตัวแปร V62 กับ V53, V61 มีความสัมพันธ7
ตรงกันข�าม 

  จากข�อมูลตารางผู�วิจัยพบว+าตัวแปรสังเกตได� 44, 49 และ 52 มีความสัมพันธ7กับ
ตัวแปรอ่ืนสูง (> 0.70) และตัวแปร 62 มีความสัมพันธ7กับตัวแปรอ่ืนน�อย และมีทิศทางตรงกันข�าม 
ผู�วิจัยจึงไม+นําตัวแปร 44, 49, 52 และ 62 มาวิเคราะห7 

 
ตารางท่ี 26 ค+าน้ําหนักองค7ประกอบมาตรฐาน (Standardized factor loading) ขององค7ประกอบ

การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหาใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารการจัดการเรียนการสอน 

ตัว
แปร 

ก0อนปรับโมเดล หลังการปรับโมเดล 
Stand. 
Factor 

Loading 
SE t-test SMC 

Stand. 
Factor 

Loading 
SE t-test SMC 

V43 0.56 0.05 12.20** 0.48 0.51 0.05 10.53 0.40 
V45 0.57 0.04 13.43** 0.55 0.54 0.04 12.52 0.51 
V46 0.38 0.04 10.69** 0.39 0.38 0.04 9.83 0.40 
V47 0.41 0.03 12.41** 0.49 0.41 0.04 10.93 0.49 
V48 0.49 0.04 13.83** 0.58 0.48 0.04 12.90 0.55 
V50 0.40 0.04 11.12** 0.42 0.38 0.04 9.72 0.38 
V51 0.46 0.04 12.97** 0.53 0.44 0.04 11.86 0.48                                   
V53 0.45 0.03 13.00** 0.53 0.43 0.04 11.25 0.49 
V54 0.39 0.03 11.99** 0.47 0.40 0.03 12.10 0.49 
V55 0.47 0.04 12.19** 0.48 0.48 0.04 12.56 0.52 
V56 0.52 0.05 10.34** 0.37 0.53 0.05 10.10 0.38 
V57 0.50 0.05 9.39** 0.32 0.53 0.05 9.68 0.36 
V58 0.45 0.04 10.43** 0.38 0.51 0.04 11.87 0.49       
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ตารางท่ี 26 ค+าน้ําหนักองค7ประกอบมาตรฐาน (Standardized factor loading) ขององค7ประกอบ
การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหาใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารการจัดการเรียนการสอน (ต+อ) 

ตัว
แปร 

ก0อนปรับโมเดล หลังการปรับโมเดล 
Stand. 
Factor 

Loading 
SE t-test SMC 

Stand. 
Factor 

Loading 
SE t-test SMC 

V59 0.46 0.05 9.52** 0.33 0.50 0.05 10.31 0.39              
V60 0.45 0.06 7.80** 0.23 0.48 0.06 8.19 0.27 
V61 0.32 0.04 7.98** 0.24 0.31 0.04 7.38 0.22 

**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01,  *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
  จากตารางท่ี 26  ผลการวิเคราะห7น้ําหนักองค7ประกอบมาตรฐาน ขององค7ประกอบ
การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เพื่อแก�ป ญหาทาง
วิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารการจัดการเรียนการสอน ก+อนการปรับโมเดล 
พบว+า ตัวแปรสังเกตได�จํานวน 16 ตัวแปร  (V43–V61)  มีค+าน้ําหนักองค7ประกอบ อยู+ระหว+าง 0.32  
ถึง 0.57  สําหรับความแปรปรวนท่ีสามารถอธิบายได�ด�วยความแปรปรวนของตัวแปรแฝง (SMC) ของ
ตัวแปรสังเกตได� จํานวน 16 ตัวแปร  (V43–V61)  อยู+ระหว+างร�อยละ 23 ถึง 58   

  หลังการปรับโมเดล พบว+า ตัวแปรสังเกตได�จํานวน 16 ตัวแปร (V43–V61) มีค+า
น้ําหนักองค7ประกอบ อยู+ระหว+าง 0.31  ถึง 0.54 สําหรับความแปรปรวนท่ีสามารถอธิบายได�ด�วย
ความแปรปรวนของตัวแปรแฝง (SMC) ตัวแปรสังเกตได� จํานวน 16 ตัวแปร อยู+ระหว+างร�อยละ 22 
ถึง 55 
 
ตารางท่ี 27 การประเมินความสอดคล�องของโมเดลองค7ประกอบการบูรณาการการบริหารจัด

การศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ด�านการบริหารการจัดการเรียนการสอน 

ดัชนีวัดความ
สอดคล�อง 

เกณฑ1 
ก0อนการปรับโมเดล หลังการปรับโมเดล 

ค0าสถิติ 
ผลการ

พิจารณา 
ค0าสถิติ 

ผลการ
พิจารณา 

χ
2/df  < 3.00 1144.64/170 = 6.73 ไม+ผ+านเกณฑ7 43.25/40 = 1.08 ผ+านเกณฑ7 

p-value of  χ2 > 0.05 0.00 ไม+ผ+านเกณฑ7 0.33 ผ+านเกณฑ7 

GFI > 0.90 0.63 ไม+ผ+านเกณฑ7 0.98 ผ+านเกณฑ7 
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ตารางท่ี 27 การประเมินความสอดคล�องของโมเดลองค7ประกอบการบูรณาการการบริหารจัด
การศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ด�านการบริหารการจัดการเรียนการสอน (ต+อ) 

ดัชนีวัดความ
สอดคล�อง 

เกณฑ1 
ก0อนการปรับโมเดล หลังการปรับโมเดล 

ค0าสถิติ 
ผลการ

พิจารณา 
ค0าสถิติ 

ผลการ
พิจารณา 

AGFI > 0.90 0.55 ไม+ผ+านเกณฑ7 0.93 ผ+านเกณฑ7 
CFI > 0.95 0.88 ไม+ผ+านเกณฑ7 1.00 ผ+านเกณฑ7 
Standardized 
RMR 

< 0.08 
0.098 

 ไม+ผ+านเกณฑ7 
0.024 

ผ+านเกณฑ7 

RMSEA < 0.06 0.17 ไม+ผ+านเกณฑ7 0.014 ผ+านเกณฑ7 

 
  จากตารางท่ี 27  ผลการวิเคราะห7ความสอดคล�องขององค7ประกอบการบูรณาการ
การบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เ พื ่อแก�ป ญหาทางวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด�านการบริหารการจัดการเรียนการสอน พบว+า ก+อนการปรับโมเดล มี
ค+าสถิติไม+ผ+านเกณฑ7ท่ีกําหนด คือ ค+าสถิติไค-สแควร7เท+ากับ 1144.64 และมีนัยสําคัญ (p-value < 0.05) 
ค+า ไค-สแควร7สัมพัทธ7 เท+ากับ 6.73 (สูงกว+าเกณฑ7) ดัชนี GFI เท+ากับ 0.63  (ตํ่ากว+าเกณฑ7) ดัชนี 
AGFI เท+ากับ 0.55 (ตํ่ากว+าเกณฑ7)  ดัชนี CFI เท+ากับ 0.88 (ตํ่ากว+าเกณฑ7) Standardized RMR  
เท+ากับ 0.098 (สูงกว+าเกณฑ7) และค+า RMSEA เท+ากับ 0.17 (สูงกว+าเกณฑ7) แสดงว+าโมเดลยังไม+สอดคล�อง
กับข�อมูลเชิงประจักษ7 จึงจําเป8นต�องปรับโมเดลให�มีความกลมกลืนมากข้ึน โดยผู�วิจัยได�ทําการปรับ
โมเดลโดยพิจารณาค+าดัชนีดัดแปรโมเดล (modification indices: MI) และค+าเศษเหลือท่ีอยู+ในรูป
คะแนนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได�ท่ีมีค+ามากกว+า 2.00 ซ่ึงผู�วิจัยได�ปรับโมเดลโดยกําหนดความสัมพันธ7
ของเศษเหลือ (e1-e16) บางคู+ ผลการวิเคราะห7ความสอดคล�องของโมเดลท่ีปรับแล�ว พบว+าค+าสถิติ     
ไค-สแควร7 เท+ากับ 43.25 และไม+มีนัยสําคัญ (p-value > 0.05) ค+าไค-สแควร7สัมพัทธ7 เท+ากับ 1.08 
ดัชนี GFI  เท+ากับ 0.96  ดัชนี AGFI เท+ากับ 0.90 ดัชนี CFI  เท+ากับ 1.00  ค+า Standardized RMR  
เท+ากับ 0.024 และค+า RMSEA เท+ากับ 0.018 ซ่ึงเป8นไปตามเง่ือนไขของการตรวจสอบความ
สอดคล�องของโมเดล แสดงว+าโมเดลสอดคล�องกับข�อมูลเชิงประจักษ7 ดังแสดงในแผนภาพท่ี 9  
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Chi-square = 43.25, df. = 40, P-value = 0.33 

GFI = 0.96,  AGFI = 0.90, CFI = 1.00, RMSEA = 0.018 

 
แผนภาพท่ี 9 การวิเคราะห7องค7ประกอบเชิงยืนยันขององค7ประกอบการบูรณาการการบริหารจัด

การศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษา       
ข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารการจัดการเรียนการสอน 
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 2.6 ผลการวิเคราะห1องค1ประกอบเชิงยืนยัน การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษา
ในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เพ่ือแก�ป>ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการ
บริหารจัดการเทียบโอน 
    การวิเคราะห7องค7ประกอบเชิงยืนยันของการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาใน
ระบบนอกระบบและอัธยาศัย เพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารจัดการ
เทียบโอน ประกอบด�วยข�อคําถาม หรือตัวแปรสังเกตได� (observed variables) จํานวน 11 ตัวแปร 
(V63–V73) และเศษเหลือ (residuals) หรือความคลาดเคลื่อนในการวัดของตัวแปรสังเกตได� จํานวน 
11 ตัว (e1 – e11) ตัวแปรแฝงหรือการบริหารจัดการเทียบโอน 1 ตัวแปร (Transfer Management ; TM)   
            ผลการวิเคราะห7องค7ประกอบเชิงยืนยัน ได�แก+ การวิเคราะห7สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ7
แบบเพียรสัน  การตรวจสอบนัยสําคัญของน้ําหนักองค7ประกอบมาตรฐาน (Standardized factor 
loading) ของตัวแปรสังเกตได� และการประเมินความสอดคล�องของโมเดล แสดงในตารางท่ี 28  ถึง 
ตารางท่ี 30 และแผนภาพท่ี 10 
 
ตารางท่ี 28 ค+าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ7แบบเพียรสันระหว+างตัวแปรสังเกตได�การบูรณาการการบริหาร

จัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการ ในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารจัดการเทียบโอน 

 

ตัวแปร ตัวแปรสังเกตได� ด�านการบริหารจัดการเทียบโอน 
V63 V64 V65 V66 V67 V68 V69 V70 V71 V72 V73 

V63 1           
V64 .698** 1          
V65 .727** .836** 1         
V66 .610** .784** .827** 1        
V67 .312** .464** .399** .465** 1       
V68 .446** .545** .560** .542** .624** 1      
V69 .222** .326** .379** .429** .548** .545** 1     
V70 .515** .550** .569** .570** .364** .520** .498** 1    
V71 .344** .499** .491** .548** .529** .486** .582** .570** 1   
V72 .629** .661** .675** .634** .418** .541** .432** .582** .584** 1  
V73 .614** .661** .676** .652** .416** .511** .470** .529** .540** .802** 1 

 

**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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  จากตารางที่ 28  ผลการวิเคราะห7ความสัมพันธ7ระหว+างตัวแปรสังเกตได�ของ
การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เพื่อแก�ป ญหาทางวิชาการ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด�านการบริหารจัดการเทียบโอนพบว+า ค+าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ7
ระหว+างตัวแปรสังเกตได�สองตัวแปร (V63 – V73) มีค+าอยู+ระหว+าง 0.222 – 0.836 และทุกค+ามี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
   จากข�อมูลตารางผู�วิจัยพบว+าตัวแปรสังเกตได� 65, 66 และ 73 มีความสัมพันธ7กับ 
ตัวแปรอ่ืนสูง (> 0.70) ผู�วิจัยจึงไม+นําตัวแปร 65, 66 และ 73 มาวิเคราะห7  
 
ตารางท่ี 29 ค+าน้ําหนักองค7ประกอบมาตรฐาน (Standardized factor loading) ขององค7ประกอบ

การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เพ่ือแก�ป ญหา
ทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารจัดการเทียบโอน 

ตัวแปร 

ก0อนปรับโมเดล หลังการปรับโมเดล 
Stand. 
Factor 

Loading 
SE t-test SMC 

Stand. 
Factor 

Loading 
SE t-test SMC 

V63 0.66 0.05 13.45** 0.55 0.59  0.06 10.13** 0.45             
V64 0.67 0.04 17.03** 0.76 0.58 0.05 12.03** 0.58 
V67 0.34 0.04 8.91** 0.29 0.37 0.05 7.94** 0.35       
V68 0.45 0.04 11.52** 0.44 0.46 0.04 11.37** 0.46       
V69 0.32 0.04 8.30** 0.26 0.38 0.04 9.12** 0.36       
V70 0.49 0.04 11.84** 0.46 0.56 0.04 13.11** 0.58 
V71 0.39 0.04 10.88** 0.40 0.45 0.04 12.42** 0.55       
V72 0.62 0.04 14.97** 0.64 0.60 0.05 13.19** 0.60 

**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
  จากตารางท่ี 29  ผลการวิเคราะห7น้ําหนักองค7ประกอบมาตรฐาน ขององค7ประกอบ
การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารจัดการเทียบโอน ก+อนการปรับโมเดล พบว+า ตัวแปรสังเกตได�
จํานวน 8 ตัวแปร  (V63–V72) มีค+าน้ําหนักองค7ประกอบ อยู+ระหว+าง 0.32  ถึง 0.67  สําหรับความ
แปรปรวนท่ีสามารถอธิบายได�ด�วยความแปรปรวนของตัวแปรแฝง (SMC) ของตัวแปรสังเกตได� จํานวน 
11 ตัวแปร อยู+ระหว+างร�อยละ 26 ถึง 76  
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  หลังการปรับโมเดล พบว+า ตัวแปรสังเกตได�จํานวน 8 ตัวแปร (V63–V72) มีค+า
น้ําหนักองค7ประกอบ อยู+ระหว+าง 0.37  ถึง 0.60 สําหรับความแปรปรวนท่ีสามารถอธิบายได�ด�วย
ความแปรปรวนของตัวแปรแฝง (SMC) ตัวแปรสังเกตได� จํานวน 8 ตัวแปร อยู+ระหว+างร�อยละ 35 ถึง 60   
 
ตารางท่ี 30 การประเมินความสอดคล�องของโมเดลองค7ประกอบการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษา

ในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพื่อแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด�านการบริหารจัดการเทียบโอน 

ดัชนีวัดความ
สอดคล�อง 

เกณฑ1 
ก0อนการปรับโมเดล หลังการปรับโมเดล 

ค0าสถิติ 
ผลการ

พิจารณา 
ค0าสถิติ 

ผลการ
พิจารณา 

χ
2/df  < 3.00 376.49/44 = 8.55 ไม+ผ+านเกณฑ7 6.89/5 = 1.38 ผ+านเกณฑ7 

p-value of  χ2 > 0.05 0.00 ไม+ผ+านเกณฑ7 0.23 ผ+านเกณฑ7 

GFI > 0.90 0.75 ไม+ผ+านเกณฑ7 0.99 ผ+านเกณฑ7 
AGFI > 0.90 0.62 ไม+ผ+านเกณฑ7 0.95 ผ+านเกณฑ7 
CFI > 0.95 0.92 ไม+ผ+านเกณฑ7 1.00 ผ+านเกณฑ7 
Standardized 
RMR 

< 0.08 
0.086 

 ไม+ผ+านเกณฑ7 
0.013 

ผ+านเกณฑ7 

RMSEA < 0.06 0.19 ไม+ผ+านเกณฑ7 0.0039 ผ+านเกณฑ7 

 
  จากตารางท่ี 30  ผลการวิเคราะห7ความสอดคล�องขององค7ประกอบการบูรณาการ

การบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เ พื ่อแก�ป ญหาทางวิชาการใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารจัดการเทียบโอน พบว+า ก+อนการปรับโมเดล มีค+าสถิติไม+ผ+าน
เกณฑ7ท่ีกําหนด คือ ค+าสถิติไค-สแควร7เท+ากับ 376.49 และมีนัยสําคัญ (p-value < 0.05) ค+าไค-สแควร7
สัมพัทธ7 เท+ากับ 8.55 (สูงกว+าเกณฑ7) ดัชนี GFI เท+ากับ 0.75 (ตํ่ากว+าเกณฑ7) ดัชนี AGFI เท+ากับ 0.62 
(ตํ่ากว+าเกณฑ7)  ดัชนี CFI เท+ากับ 0.92 (ตํ่ากว+าเกณฑ7) Standardized RMR  เท+ากับ 0.086 (สูงกว+า
เกณฑ7) และค+า RMSEA เท+ากับ 0.19 (สูงกว+าเกณฑ7) แสดงว+าโมเดลยังไม+สอดคล�องกับข�อมูลเชิงประจักษ7      
จึงจําเป8นต�องปรับโมเดลให�มีความกลมกลืนมากข้ึน โดยผู�วิจัยได�ทําการปรับโมเดลโดยพิจารณาค+าดัชนี
ดัดแปรโมเดล (modification indices: MI) และค+าเศษเหลือท่ีอยู+ในรูปคะแนนมาตรฐานของตัวแปร
สังเกตได�ท่ีมีค+ามากกว+า 2.00 ผู�วิจัยปรับโมเดลโดยกําหนดความสัมพันธ7ของเศษเหลือ (e1-e8) บางคู+ 
ผลการวิเคราะห7ความสอดคล�องของโมเดลท่ีปรับแล�ว พบว+าค+าสถิติไค-สแควร7 เท+ากับ 6.89 และไม+มี
นัยสําคัญ (p-value > 0.05) ค+าไค-สแควร7สัมพัทธ7 เท+ากับ 1.38 ดัชนี GFI  เท+ากับ 0.99  ดัชนี AGFI 
เท+ากับ 0.95 ดัชนี CFI  เท+ากับ 1.00  ค+า Standardized RMR  เท+ากับ 0.013 และค+า RMSEA 
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เท+ากับ 0.0039 ซ่ึงเป8นไปตามเง่ือนไขของการตรวจสอบความสอดคล�องของโมเดล แสดงว+า โมเดล
สอดคล�องกับข�อมูลเชิงประจักษ7 ดังแสดงในแผนภาพท่ี 10 

 

 
 

Chi-square = 6.89, df. = 5, P-value = 0.228 
GFI = 0.99, AGFI = 0.95, CFI = 1.00, RMSEA = 0.039 

 
แผนภาพท่ี 10 การวิเคราะห7องค7ประกอบเชิงยืนยันขององค7ประกอบการบูรณาการการบริหาร        

จัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพื่อแก�ป ญหาทางวิชาการใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารจัดการเทียบโอน 
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            2.7 ผลการวิเคราะห1องค1ประกอบเชิงยืนยัน การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษา
ในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เพ่ือแก�ป>ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือแก�ป>ญหา
ด�านวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารการวัดผลประเมินผล 
   การวิเคราะห7องค7ประกอบเชิงยืนยันของการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาใน
ระบบนอกระบบและอัธยาศัย เพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหาร
การวัดผลประเมินผล ประกอบด�วยข�อคําถาม หรือตัวแปรสังเกตได� (observed variables) จํานวน 
21 ตัวแปร (V74–V94) และเศษเหลือ (residuals) หรือความคลาดเคลื่อนในการวัดของตัวแปร
สังเกตได� จํานวน 21 ตัว (e1 – e21) ตัวแปรแฝงหรือการวัดประเมินผล  1 ตัวแปร (Evaluation; Eva)   
            ผลการวิเคราะห7องค7ประกอบเชิงยืนยัน ได�แก+ การวิเคราะห7สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ7
แบบเพียรสัน  การตรวจสอบนัยสําคัญของน้ําหนักองค7ประกอบมาตรฐาน (Standardized factor 
loading) ของตัวแปรสังเกตได� และการประเมินความสอดคล�องของโมเดล แสดงในตารางท่ี 31  ถึง 
ตารางท่ี 33 และแผนภาพท่ี 11  
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ตารางที่ 31 ค+าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ7แบบเพียรสันระหว+างตัวแปรสังเกตได�  
ตัว
แปร 

ตัวแปรสังเกตได� ด�านการบริหารการวดัผลประเมินผล 
V74 V75 V76 V77 V78 V79 V80 V81 V82 V83 V84 V85 V86 V87 V88 V89 V90 V91 V92 V93 V94 

V74 1                     
V75 .412** 1                    

V76 .437** .456** 1                   
V77 .500** .466** .604** 1                  
V78 .442** .425** .619** .705** 1                 
V79 .535** .262** .494** .582** .645** 1                
V80 .387** .407** .451** .528** .557** .509** 1               
V81 .249** .429** .406** .485** .555** .490** .615** 1              
V82 .486** .339** .433** .513** .514** .538** .527** .494** 1             

V83 .431** .311** .513** .465** .492** .445** .506** .510** .522** 1            
V84 .450** .375** .419** .518** .535** .460** .563** .592** .609** .608** 1           
V85 .362** .405** .403** .495** .470** .355** .387** .424** .455** .401** .477** 1          
V86 .408** .219** .330** .458** .405** .427** .391** .389** .459** .445** .639** .562** 1         
V87 .090 .317** .428** .373** .420** .278** .388** .517** .251** .344** .339** .549** .313** 1        
V88 .426** .316** .473** .519** .505** .571** .497** .410** .558** .451** .494** .493** .549** .289** 1       

V89 .361** .493** .471** .476** .526** .458** .446** .398** .409** .544** .416** .551** .448** .414** .608** 1      
V90 .490** .343** .369** .560** .484** .501** .507** .458** .549** .485** .529** .471** .439** .285** .599** .550** 1     
V91 .400** .555** .385** .504** .500** .507** .493** .487** .425** .455** .488** .516** .435** .330** .511** .690** .649** 1    
V92 .328** .467** .456** .465** .442** .440** .381** .327** .351** .224** .298** .336** .337** .335** .525** .549** .431** .673** 1   
V93 .323** .249** .387** .404** .401** .503** .322** .339** .423** .371** .443** .291** .378** .379** .424** .344** .382** .363** .494** 1 . 
V94 .602** .254** .406** .448** .473** .618** .509** .345** .525** .475** .537** .393** .472** .192** .632** .411** .580** .536** .480** .512** 1 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01,    *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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  จากตารางที่ 31 ผลการวิเคราะห7ความสัมพันธ7ระหว+างตัวแปรสังเกตได�ของ
การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารการวัดผลประเมินผล พบว+า ค+าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ7ระหว+าง
ตัวแปรสังเกตได�สองตัวแปร (V74 – V94) มีค+าอยู+ระหว+าง 0.09 – 0.705  และทุกค+ามีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 ยกเว�นตัวแปร V74 กับ V87 มีความสัมพันธ7กันอย+างไม+มีนัยสําคัญทาง
สถิติ  

  จากข�อมูลตารางผู�วิจัยพบว+าตัวแปรสังเกตได� 78 และ 87 มีความสัมพันธ7กับตัวแปร
อ่ืนสูง (> 0.70) ผู�วิจัยจึงไม+นําตัวแปร 78 และ 87 มาวิเคราะห7 
 
ตารางท่ี 32 ค+าน้ําหนักองค7ประกอบมาตรฐาน (Standardized factor loading) ขององค7ประกอบ

การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย ด�านการบริหาร
การวัดผลประเมินผล 

ตัว
แปร 

ก0อนปรับโมเดล หลังการปรับโมเดล 
Stand. 
Factor 

Loading 
SE t-test SMC 

Stand. 
Factor 

Loading 
SE t-test SMC 

V74 0.34 0.03 10.35** 0.37 0.34 0.03 10.43** 0.39 
V75 0.40 0.04 9.01** 0.30 0.40 0.05 8.30** 0.28 
V76 0.41 0.04 11.33** 0.43 0.40 0.04 11.01** 0.42 
V77 0.43 0.03 13.59** 0.56 0.42 0.03 13.33** 0.55 
V79 0.44 0.03 12.94** 0.52 0.45 0.03 13.18** 0.55 
V80 0.44 0.04 12.28** 0.49 0.44 0.04 12.22** 0.48 
V81 0.47 0.04 11.36** 0.43 0.47 0.04 11.26** 0.44 
V82 0.41 0.03 12.36** 0.49 0.42 0.03 12.77** 0.52 
V83 0.46 0.04 11.68** 0.45 0.45 0.04 11.33** 0.44 
V84 0.46 0.04 12.91** 0.52 0.46 0.04 12.81** 0.53 
V85 0.47 0.04 11.05** 0.41 0.46 0.04 10.63** 0.40 
V86 0.43 0.04 10.75** 0.39 0.42 0.04 10.55** 0.39 
V88 0.48 0.04 13.27** 0.54 0.49 0.04 13.64** 0.57 
V89 0.51 0.04 12.48** 0.50 0.50 0.04 11.61** 0.46 
V90 0.49 0.04 13.03** 0.53 0.51 0.04 13.62** 0.57 
V91 0.50 0.04 13.15** 0.54 0.48 0.04) 12.27** 0.49 
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ตารางท่ี 32 ค+าน้ําหนักองค7ประกอบมาตรฐาน (Standardized factor loading) ขององค7ประกอบ
การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย ด�านการบริหาร
การวัดผลประเมินผล (ต+อ) 

ตัว
แปร 

ก0อนปรับโมเดล หลังการปรับโมเดล 
Stand. 
Factor 

Loading 
SE t-test SMC 

Stand. 
Factor 

Loading 
SE t-test SMC 

V92 0.46 0.04 10.40** 0.37 0.45 0.04 10.09** 0.36 
V93 0.43 0.05 9.42** 0.32 0.42 0.05 8.89** 0.29 
V94 0.43 0.03 12.48** 0.50 0.46 0.03 13.15** 0.56 

**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
  จากตารางท่ี 32  ผลการวิเคราะห7น้ําหนักองค7ประกอบมาตรฐาน ขององค7ประกอบ
การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เพื่อแก�ป ญหาทางวิชาการ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด�านการบริหารการวัดผลประเมินผล ก+อนการปรับโมเดล พบว+า ตัวแปร
สังเกตได�จํานวน 19 ตัวแปร  (V74–V94)  มีค+าน้ําหนักองค7ประกอบ อยู+ระหว+าง 0.34  ถึง 0.51  
สําหรับความแปรปรวนท่ีสามารถอธิบายได�ด�วยความแปรปรวนของตัวแปรแฝง (SMC) ของตัวแปร
สังเกตได� จํานวน 19 ตัวแปร  (V74–V94)  อยู+ระหว+างร�อยละ 30 ถึง 56   

  หลังการปรับโมเดล พบว+า ตัวแปรสังเกตได�จํานวน 19 ตัวแปร (V74–V94) มีค+า
น้ําหนักองค7ประกอบ อยู+ระหว+าง 0.34  ถึง 0.51 สําหรับความแปรปรวนท่ีสามารถอธิบายได�ด�วย
ความแปรปรวนของตัวแปรแฝง (SMC) ตัวแปรสังเกตได� จํานวน 19 ตัวแปร อยู+ระหว+างร�อยละ 28 
ถึง 57 
 
ตารางท่ี 33 การประเมินความสอดคล�องของโมเดลองค7ประกอบการบูรณาการการบริหาร        

จัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษา         
ข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารการวัดผลประเมินผล 

ดัชนีวัดความ
สอดคล�อง 

เกณฑ1 
ก0อนการปรับโมเดล หลังการปรับโมเดล 

ค0าสถิติ 
ผลการ

พิจารณา 
ค0าสถิติ 

ผลการ
พิจารณา 

χ
2/df  < 3.00 922.23/189 = 4.88 ไม+ผ+านเกณฑ7 93.87/92 = 1.02 ผ+านเกณฑ7 

p-value of  χ2 > 0.05 0.00 ไม+ผ+านเกณฑ7 0.43 ผ+านเกณฑ7 

GFI > 0.90 0.74 ไม+ผ+านเกณฑ7 0.96 ผ+านเกณฑ7 
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ตารางท่ี 33 การประเมินความสอดคล�องของโมเดลองค7ประกอบการบูรณาการการบริหาร        
จัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษา         
ข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารการวัดผลประเมินผล (ต+อ) 

ดัชนีวัดความ
สอดคล�อง 

เกณฑ1 
ก0อนการปรับโมเดล หลังการปรับโมเดล 

ค0าสถิติ 
ผลการ

พิจารณา 
ค0าสถิติ 

ผลการ
พิจารณา 

AGFI > 0.90 0.68 ไม+ผ+านเกณฑ7 0.91 ผ+านเกณฑ7 
CFI > 0.95 0.93 ไม+ผ+านเกณฑ7 1.00 ผ+านเกณฑ7 
Standardized 
RMR 

< 0.08 0.071 ผ+านเกณฑ7 0.026 ผ+านเกณฑ7 

RMSEA < 0.06 0.13 ไม+ผ+านเกณฑ7 0.012 ผ+านเกณฑ7 

 
  จากตารางท่ี 33  ผลการวิเคราะห7ความสอดคล�องขององค7ประกอบการบูรณาการ

การบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพื่อแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด�านการบริหารการวัดผลประเมินผล พบว+า ก+อนการปรับโมเดล มีค+าสถิติไม+ผ+าน
เกณฑ7ท่ีกําหนด คือ ค+าสถิติไค-สแควร7เท+ากับ 922.23 และมีนัยสําคัญ (p-value < 0.05) ค+าไค-
สแควร7สัมพัทธ7 เท+ากับ 4.88 (สูงกว+าเกณฑ7) ดัชนี GFI เท+ากับ 0.74  (ตํ่ากว+าเกณฑ7) ดัชนี AGFI 
เท+ากับ 0.68 (ตํ่ากว+าเกณฑ7)  ดัชนี CFI เท+ากับ 0.93 (ตํ่ากว+าเกณฑ7) Standardized RMR  เท+ากับ 
0.071 (ผ+านเกณฑ7) และค+า RMSEA เท+ากับ 0.13 (สูงกว+าเกณฑ7) แสดงว+าโมเดลยังไม+สอดคล�องกับ
ข�อมูลเชิงประจักษ7 จึงจําเป8นต�องปรับโมเดลให�มีความกลมกลืนมากข้ึน โดยผู�วิจัยได�ทําการปรับโมเดล
โดยพิจารณาค+าดัชนีดัดแปรโมเดล (modification indices: MI) และค+าเศษเหลือท่ีอยู+ในรูปคะแนน
มาตรฐานของตัวแปรสังเกตได�ท่ีมีค+ามากกว+า 2.00  ซ่ึงผู�วิจัยได�ปรับโมเดลโดยกําหนดความสัมพันธ7
ของเศษเหลือ (e1-e19) บางคู+ ผลการวิเคราะห7ความสอดคล�องของโมเดลท่ีปรับแล�ว พบว+าค+าสถิติไค-
สแควร7 เท+ากับ 93.87 และไม+มีนัยสําคัญ (p-value > 0.05) ค+าไค-สแควร7สัมพัทธ7 เท+ากับ 1.02 ดัชนี 
GFI  เท+ากับ 0.96  ดัชนี AGFI เท+ากับ 0.91 ดัชนี CFI  เท+ากับ 1.00  ค+า Standardized RMR  
เท+ากับ 0.026 และค+า RMSEA เท+ากับ 0.009 ซ่ึงเป8นไปตามเง่ือนไขของการตรวจสอบความ
สอดคล�องของโมเดล แสดงว+าโมเดลสอดคล�องกับข�อมูลเชิงประจักษ7 ดังแสดงในแผนภาพท่ี 11  
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Chi-square = 93.87, df. = 92, P-value = 0.43 

GFI = 0.96,  AGFI = 0.91, CFI = 1.00, RMSEA = 0.009 

 
แผนภาพท่ี 11 การวิเคราะห7องค7ประกอบเชิงยืนยันขององค7ประกอบการบูรณาการการบริหาร

จัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารการวัดผลประเมินผล 
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  2.8 ผลการวิเคราะห1องค1ประกอบเชิงยืนยัน การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษา
ในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เพ่ือแก�ป>ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหาร
จัดการส่ือและการนิเทศ 
  การวิเคราะห7องค7ประกอบเชิงยืนยันของการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาใน
ระบบนอกระบบและอัธยาศัย เพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานด�านการบริหารจัดการสื่อ
และการนิเทศ ประกอบด�วยคําถามหรือตัวแปรสังเกตได� (observed variables) จํานวน 13 ตัวแปร 
(V95–V107) และเศษเหลือ (residuals) หรือความคลาดเคลื่อนในการวัดของตัวแปรสังเกตได� จํานวน 
13 ตัว (e1 – e13) และตัวแปรแฝงหรือการบริหารจัดการสื่อและการนิเทศ 1 ตัวแปร (Instruction 
and Supervision Management; IS)   
            ผลการวิเคราะห7องค7ประกอบเชิงยืนยัน ได�แก+ การวิเคราะห7สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ7
แบบเพียรสัน  การตรวจสอบนัยสําคัญของน้ําหนักองค7ประกอบมาตรฐาน (Standardized factor 
loading) ของตัวแปรสังเกตได� และการประเมินความสอดคล�องของโมเดล แสดงในตารางท่ี 34  ถึง 
ตารางท่ี 36 และแผนภาพท่ี 12  
 
ตารางท่ี 34 ค+าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ7แบบเพียรสันระหว+างตัวแปรสังเกตได�การบูรณาการการบริหาร

จัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารจัดการสื่อและการนิเทศ 

ตัวแปร ตัวแปรสังเกตได� ด�านการบริหารจัดการสื่อและการนิเทศ 
V95 V96 V97 V98 V99 V100 V101 V102 V103 V104 V105 V106 V107 

V95 1             
V96 .698** 1            
V97 .705** .777** 1           
V98 .631** .700** .756** 1          

V99 .569** .626** .637** .708** 1         
V100 .604** .629** .575** .674** .712** 1        
V101 .498** .626** .631** .637** .640** .638** 1       
V102 .566** .581** .608** .614** .581** .690** .689** 1      
V103 .568** .653** .656** .634** .586** .626** .657** .728** 1     
V104 .643** .682** .683** .670** .624** .682** .634** .704** .773** 1    

V105 .522** .584** .571** .625** .507** .550** .669** .579** .672** .763** 1   
V106 .496** .564** .547** .543** .552** .593** .590** .562** .603** .638** .638** 1  
V107 .519** .580** .618** .585** .534** .509** .621** .560** .645** .690** .609** .619** 1 

**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสาํคัญ 0.01 
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  จากตารางที่ 34  ผลการวิเคราะห7ความสัมพันธ7ระหว+างตัวแปรสังเกตได�ของ
การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เพื่อแก�ป ญหาทาง
วิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารจัดการสื่อและการนิเทศ พบว+า ค+าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ7ระหว+างตัวแปรสังเกตได�สองตัวแปร (V95 – V107) มีค+าอยู+ระหว+าง 0.496 – 0.777  และ
ทุกค+ามีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01  จากข�อมูลตารางผู�วิจัยพบว+าตัวแปรสังเกตได� 97, 
98, 103 และ 104 มีความสัมพันธ7กับตัวแปรอ่ืนสูง (> 0.70) ผู�วิจัยจึงไม+นําตัวแปร 97, 98, 103 และ 
104 มาวิเคราะห7 
 
ตารางท่ี 35 ค+าน้ําหนักองค7ประกอบมาตรฐาน (Standardized factor loading) ขององค7ประกอบ

การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหาทาง
วิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การบริหารจัดการสื่อและการนิเทศ 

ตัวแปร 

ก0อนปรับโมเดล หลังการปรับโมเดล 
Stand. 
Factor 

Loading 
SE t-test SMC 

Stand. 
Factor 

Loading 
SE t-test SMC 

V95 0.46 0.03 13.32** 0.54 0.46 0.04 12.59** 0.53                                  
V96 0.50 0.03 15.33** 0.66 0.48 0.03 14.18** 0.62 
V99 0.45 0.03 13.93** 0.58 0.46 0.03 13.86** 0.60 
V100 0.49 0.03 14.54** 0.61 0.50 0.03 14.51** 0.65 
V101 0.49 0.03 14.58** 0.62 0.50 0.03 14.90** 0.66 
V102 0.47 0.03 14.62** 0.62 0.46 0.03 13.43** 0.58 
V105 0.52 0.04 14.15** 0.59 0.50 0.04 12.59** 0.56 
V106 0.50 0.04 12.92** 0.52 0.50 0.04 12.51** 0.52 
V107 0.49 0.04 13.47** 0.55 0.48 0.04 12.69** 0.53 

**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
  จากตารางท่ี 35  ผลการวิเคราะห7น้ําหนักองค7ประกอบมาตรฐาน ขององค7ประกอบ
การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เพื่อแก�ป ญหาทาง
วิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การบริหารจัดการสื่อและการนิเทศ ก+อนการปรับโมเดล พบว+า       
ตัวแปรสังเกตได�จํานวน 9 ตัวแปร  (V95–V107)  มีค+าน้ําหนักองค7ประกอบ อยู+ระหว+าง 0.52  ถึง 0.66  
สําหรับความแปรปรวนท่ีสามารถอธิบายได�ด�วยความแปรปรวนของตัวแปรแฝง (SMC) ของตัวแปร
สังเกตได� จํานวน 9 ตัวแปร อยู+ระหว+างร�อยละ 52 ถึง 66   
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  หลังการปรับโมเดล พบว+า ตัวแปรสังเกตได�จํานวน 9 ตัวแปร (V95–V107) มีค+า
น้ําหนักองค7ประกอบมาตรฐาน อยู+ระหว+าง 0.46  ถึง 0.50 หรับความแปรปรวนท่ีสามารถอธิบายได�
ด�วยความแปรปรวนตัวแปรแฝง(SMC)ของตัวแปรสังเกตได� จํานวน 8 ตัวแปรอยู+ระหว+างร�อยละ 52 
ถึง 66   
 
ตารางท่ี 36 การประเมินความสอดคล�องของโมเดลองค7ประกอบการบูรณาการการบริหาร       

จัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารจัดการสื่อและการนิเทศ 

ดัชนีวัดความ
สอดคล�อง 

เกณฑ1 
ก0อนการปรับโมเดล หลังการปรับโมเดล 

ค0าสถิติ 
ผลการ

พิจารณา 
ค0าสถิติ 

ผลการ
พิจารณา 

χ
2/df  < 3.00 323.64/65 = 4.979 ไม+ผ+านเกณฑ7 6.30/14 = 0.45 ผ+านเกณฑ7 

p-value of  χ2 > 0.05 0.00 ไม+ผ+านเกณฑ7 0.96 ผ+านเกณฑ7 

GFI > 0.90 0.83 ไม+ผ+านเกณฑ7 0.97 ผ+านเกณฑ7 
AGFI > 0.90 0.76 ไม+ผ+านเกณฑ7 0.94 ผ+านเกณฑ7 
CFI > 0.95 0.97   ผ+านเกณฑ7 1.00 ผ+านเกณฑ7 
Standardized 
RMR 

< 0.08 0.045 ผ+านเกณฑ7 0.0043 ผ+านเกณฑ7 

RMSEA < 0.06 0.13 ไม+ผ+านเกณฑ7 0.000 ผ+านเกณฑ7 

 
  จากตารางท่ี 36  ผลการวิเคราะห7ความสอดคล�องขององค7ประกอบการบูรณาการ

การบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน ด�านการบริหารจัดการสื่อและการนิเทศ พบว+า ก+อนการปรับโมเดล มีค+าสถิติไม+ผ+าน
เกณฑ7ท่ีกําหนด คือ ค+าสถิติไค-สแควร7เท+ากับ 323.64 และมีนัยสําคัญ (p-value < 0.05) ค+า          
ไค-สแควร7สัมพัทธ7 เท+ากับ 4.98 (สูงกว+าเกณฑ7) ดัชนี GFI เท+ากับ 0.83  (ตํ่ากว+าเกณฑ7) ดัชนี AGFI 
เท+ากับ 0.76 (ตํ่ากว+าเกณฑ7)  และค+า RMSEA เท+ากับ 0.13 (สูงกว+าเกณฑ7) ส+วนค+า ดัชนี CFI เท+ากับ 
0.97 และ Standardized RMR เท+ากับ 0.045 เป8นไปตามเกณฑ7ท่ีกําหนด แสดงว+าโมเดลยังไม+สอดคล�อง
กับข�อมูลเชิงประจักษ7 จึงจําเป8นต�องปรับโมเดลให�มีความกลมกลืนมากข้ึน โดยผู�วิจัยได�ทําการปรับ
โมเดลโดยพิจารณาค+าดัชนีดัดแปรโมเดล (modification indices: MI) และค+าเศษเหลือท่ีอยู+ในรูป
คะแนนมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได�ท่ีมีค+ามากกว+า 2.00  ซ่ึงผู�วิจัยได�ปรับโมเดลโดยกําหนดความสัมพันธ7
ของเศษเหลือ (e1-e9) บางคู+ ผลการวิเคราะห7ความสอดคล�องของโมเดลท่ีปรับแล�ว พบว+าค+าสถิติ     
ไค-สแควร7 เท+ากับ 6.30 และไม+มีนัยสําคัญ (p-value > 0.05) ค+าไค-สแควร7สัมพัทธ7 เท+ากับ 0.45 
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ดัชนี GFI  เท+ากับ 0.99  ดัชนี AGFI เท+ากับ 0.98 ดัชนี CFI  เท+ากับ 1.00  ค+า Standardized RMR  
เท+ากับ 0.0043 และค+า RMSEA เท+ากับ 0.011 ซ่ึงเป8นไปตามเง่ือนไขของการตรวจสอบความ
สอดคล�องของโมเดล แสดงว+า โมเดลสอดคล�องกับข�อมูลเชิงประจักษ7 ดังแสดงในแผนภาพท่ี 12 

 
 

Chi-square = 6.30, df. = 14, P-value = 0.96 
GFI = 0.97,  AGFI = 0.94, CFI = 1.00, RMSEA = 0.000 

 

แผนภาพท่ี 12 การวิเคราะห7องค7ประกอบเชิงยืนยันขององค7ประกอบการบูรณาการการบริหารจัด
การศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารจัดการสื่อและการนิเทศ 
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 2.9 ผลการวิเคราะห1องค1ประกอบเชิงยืนยัน การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษา
ในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เพ่ือแก�ป>ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหาร
การมีส0วนร0วมของชุมชน 
    การวิเคราะห7องค7ประกอบเชิงยืนยันของการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาใน
ระบบนอกระบบและอัธยาศัย เพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหาร
การมีส+วนร+วมของชุมชน ประกอบด�วยข�อคําถาม หรือตัวแปรสังเกตได� (observed variables) จํานวน 
11 ตัวแปร (V108–V118) และเศษเหลือ (residuals) หรือความคลาดเคลื่อนในการวัดของตัวแปร
สังเกตได� จํานวน 11 ตัว (e1 – e11) ตัวแปรแฝงหรือการบริหารการมีส+วนร+วมของชุมชน 1 ตัวแปร 
(Paticipation Management ; PM)   
         ผลการวิเคราะห7องค7ประกอบเชิงยืนยัน ได�แก+ การวิเคราะห7สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ7
แบบเพียรสัน  การตรวจสอบนัยสําคัญของน้ําหนักองค7ประกอบมาตรฐาน (Standardized factor 
loading) ของตัวแปรสังเกตได� และการประเมินความสอดคล�องของโมเดล แสดงในตารางท่ี 37  ถึง 
ตารางท่ี 39 และแผนภาพท่ี 13 

 
ตารางท่ี 37 ค+าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ7แบบเพียรสันระหว+างตัวแปรสังเกตได�การบูรณาการการบริหาร

จัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการ ในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน   ด�านการบริหารการมีส+วนร+วมของชุมชน 

 

ตัว
แปร 

ตัวแปรสังเกตได� ด�านการบริหารการมีส0วนร0วมของชุมชน 
V108 V109 V110 V111 V112 V113 V114 V115 V116 V117 V118 

V108 1           
V109 .667** 1          
V110 .470** .625** 1         
V111 .480** .519** .686** 1        
V112 .440** .476** .605** .670** 1       
V113 .374** .504** .504** .611** .665** 1      
V114 .432** .408** .552** .561** .625** .608** 1     
V115 .375** .457** .552** .552** .530** .603** .690** 1    
V116 .330** .419** .561** .520** .484** .454** .666** .692** 1   
V117 .446** .556** .453** .512** .441** .636** .441** .456** .383** 1  
V118 .456** .471** .530** .526** .526** .524** .433** .468** .511** .583** 1 
 

**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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  จากตารางที่ 37  ผลการวิเคราะห7ความสัมพันธ7ระหว+างตัวแปรสังเกตได�ของ
การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การบริหารการมีส+วนร+วมของชุมชน พบว+า ค+าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ7
ระหว+างตัวแปรสังเกตได�สองตัวแปร (V108 – V118) มีค+าอยู+ระหว+าง 0.330 – 0.692 และทุกค+ามี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
 
ตารางท่ี 38 ค+าน้ําหนักองค7ประกอบมาตรฐาน (Standardized factor loading) ขององค7ประกอบ

การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เพ่ือแก�ป ญหา
ทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารการมีส+วนร+วมของชุมชน 

ตัวแปร 

ก0อนปรับโมเดล หลังการปรับโมเดล 
Stand. 
Factor 

Loading 
SE t-test SMC 

Stand. 
Factor 

Loading 
SE t-test SMC 

V108 0.42 0.04 9.93** 0.35 0.42 0.04 9.69** 0.35 
V109 0.49 0.04 11.68** 0.46 0.46 0.04 10.59** 0.40 
V110 0.53 0.04 13.98** 0.59 0.53 0.04 13.55** 0.59 
V111 0.52 0.04 14.57** 0.63 0.51 0.04 13.70** 0.59 
V112 0.51 0.04 14.02** 0.59 0.51 0.04 13.74** 0.61 
V113 0.49 0.04 13.82** 0.58 0.51 0.04 14.12** 0.63 
V114 0.48 0.03 13.69** 0.58 0.47 0.04 13.01** 0.55 
V115 0.47 0.03 13.47** 0.56 0.44 0.04 12.21** 0.50 
V116 0.42 0.03 12.25** 0.49 0.42 0.04 11.44** 0.48 
V117 0.53 0.05 11.34** 0.44 0.51 0.05 10.22** 0.40 
V118 0.50 0.04 11.74** 0.46 0.51 0.04 11.84** 0.47 

**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
  จากตารางท่ี 38  ผลการวิเคราะห7น้ําหนักองค7ประกอบมาตรฐาน ขององค7ประกอบ
การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารการมีส+วนร+วมของชุมชน ก+อนการปรับโมเดล พบว+า ตัวแปร
สังเกตได�จํานวน 11 ตัวแปร  (V108–V118) มีค+าน้ําหนักองค7ประกอบ อยู+ระหว+าง 0.42  ถึง 0.53  
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สําหรับความแปรปรวนท่ีสามารถอธิบายได�ด�วยความแปรปรวนของตัวแปรแฝง (SMC) ของตัวแปร
สังเกตได� จํานวน 11 ตัวแปร อยู+ระหว+างร�อยละ 35 ถึง 63 
  หลังการปรับโมเดล พบว+า ตัวแปรสังเกตได�จํานวน 11 ตัวแปร (V108—V118) มี
ค+าน้ําหนักองค7ประกอบ อยู+ระหว+าง 0.42  ถึง 0.53 สําหรับความแปรปรวนท่ีสามารถอธิบายได�ด�วย
ความแปรปรวนของตัวแปรแฝง (SMC) ตัวแปรสังเกตได� จํานวน 11 ตัวแปร อยู+ระหว+างร�อยละ 35 
ถึง 63   
 
ตารางท่ี 39 การประเมินความสอดคล�องของโมเดลองค7ประกอบการบูรณาการการบริหารจัด

การศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพื่อแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารการมีส+วนร+วมของชุมชน 

ดัชนีวัดความ
สอดคล�อง 

เกณฑ1 
ก0อนการปรับโมเดล หลังการปรับโมเดล 

ค0าสถิติ 
ผลการ

พิจารณา 
ค0าสถิติ 

ผลการ
พิจารณา 

χ
2/df  < 3.00 309.33/44 = 7.03 ไม+ผ+านเกณฑ7 25.61/25 = 1.02  ผ+านเกณฑ7 

p-value of  χ2 > 0.05 0.00 ไม+ผ+านเกณฑ7 0.43 ผ+านเกณฑ7 

GFI > 0.90 0.82 ไม+ผ+านเกณฑ7 0.98 ผ+านเกณฑ7 
AGFI > 0.90 0.72 ไม+ผ+านเกณฑ7 0.95 ผ+านเกณฑ7 
CFI > 0.95 0.93 ไม+ผ+านเกณฑ7 1.00 ผ+านเกณฑ7 
Standardized 
RMR 

< 0.08 0.07 ผ+านเกณฑ7 0.02 ผ+านเกณฑ7 

RMSEA < 0.06 0.17 ไม+ผ+านเกณฑ7 0.009 ผ+านเกณฑ7 
 

  จากตารางท่ี 39  ผลการวิเคราะห7ความสอดคล�องขององค7ประกอบการบูรณาการ
การบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพื่อแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด�านการบริหารการมีส+วนร+วมของชุมชน พบว+า ก+อนการปรับโมเดล มีค+าสถิติไม+ผ+าน
เกณฑ7ท่ีกําหนด คือ ค+าสถิติไค-สแควร7เท+ากับ 309.33 และมีนัยสําคัญ (p-value < 0.05) ค+าไค-สแควร7
สัมพัทธ7 เท+ากับ 7.03 (สูงกว+าเกณฑ7) ดัชนี GFI เท+ากับ 0.82 (ตํ่ากว+าเกณฑ7) ดัชนี AGFI เท+ากับ 0.72 
(ตํ่ากว+าเกณฑ7)  ดัชนี CFI เท+ากับ 0.93 (ตํ่ากว+าเกณฑ7) ค+า RMSEA เท+ากับ 0.17 (สูงกว+าเกณฑ7) และ
Standardized RMR เท+ากับ 0.07 (ผ+านเกณฑ7) แสดงว+าโมเดลยังไม+สอดคล�องกับข�อมูลเชิงประจักษ7      
จึงจําเป8นต�องปรับโมเดลให�มีความกลมกลืนมากข้ึน โดยผู�วิจัยได�ทําการปรับโมเดลโดยพิจารณาค+า
ดัชนีดัดแปรโมเดล (modification indices: MI) และค+าเศษเหลือท่ีอยู+ในรูปคะแนนมาตรฐานของตัวแปร
สังเกตได�ท่ีมีค+ามากกว+า 2.00 ผู�วิจัยปรับโมเดลโดยกําหนดความสัมพันธ7ของเศษเหลือ (e1-e11) บางคู+ 
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ผลการวิเคราะห7ความสอดคล�องของโมเดลท่ีปรับแล�ว พบว+าค+าสถิติไค-สแควร7 เท+ากับ 25.61และไม+มี
นัยสําคัญ (p-value > 0.05) ค+าไค-สแควร7สัมพัทธ7 เท+ากับ 1.02 ดัชนี GFI  เท+ากับ 0.98  ดัชนี AGFI 
เท+ากับ 0.95 ดัชนี CFI  เท+ากับ 1.00  ค+า Standardized RMR  เท+ากับ 0.02 และค+า RMSEA เท+ากับ 
0.009 ซ่ึงเป8นไปตามเง่ือนไขของการตรวจสอบความสอดคล�องของโมเดล แสดงว+า โมเดลสอดคล�องกับ
ข�อมูลเชิงประจักษ7 ดังแสดงในแผนภาพท่ี 13 

 
 

Chi-square = 25.61, df. = 25, P-value = 0.43 
GFI = 0.98,  AGFI = 0.95, CFI = 1.00, RMSEA = 0.009 

 

แผนภาพท่ี 13  การวิเคราะห7องค7ประกอบเชิงยืนยันขององค7ประกอบการบูรณาการการบริหาร
จัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เ พื่อแก�ป ญหาทางวิชาการใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารการมีส+วนร+วมของชุมชน 
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 สรุป 
 ผลจากการวิเคราะห1องค1ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA)
การวิเคราะห7องค7ประกอบเชิงยืนยันการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและ
อัธยาศัย เพ่ือทราบองค7ประกอบ การบูรณาการการแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มี
องค7ประกอบท้ังสิ้น  9 องค7ประกอบ คือ  1) การปรับกระบวนทัศน7  2) การบริหารหลักสูตรการจัด
การศึกษา 3) การจัดกลุ+มการบริหารจัดการศึกษา 4) การบริหารจัดการงบประมาณ 5) การบริหาร
การจัดการเรียนการสอน 6) การบริหารจัดการการเทียบโอน 7) การบริหารการวัดผลประเมินผล 
8) การบริหารจัดการสื่อและการนิเทศ 9) การบริหารการมีส+วนร+วมของชุมชน จากการใช�สถิติวิเคราะห7
องค7ประกอบเชิงยืนยัน พบว+า 

1. องค7ประกอบ การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบ
และอัธยาศัย เพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการปรับกระบวนทัศน7 มีตัวแปร
ท้ังสิ้น 11 ตัวแปร ผลการวิเคราะห7องค7ประกอบเชิงยืนยันพบว+าตัวแปรท่ีค+าสถิติไม+ยืนยันองค7ประกอบ 
1 ตัวแปร คือตัวแปรการจัดทําคู+มือครูการดําเนินการบริหารจัดการการเทียบโอนและกระบวนการ
เรียนการสอนในระบบนอกระบบและอัธยาศัย 

2. องค7ประกอบ การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เพ่ือ
แก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารการจัดการหลักสูตรมีตัวแปรท้ังสิ้น 14 
ตัวแปร ผลการวิเคราะห7องค7ประกอบเชิงยืนยันพบว+า ตัวแปรท่ีค+าสถิติไม+ยืนยัน คือตัวแปร การให�
ความสําคัญกับการเรียนรู�มีความยืดหยุ+นท้ังด�านเวลาสาระการเรียนรู� และสถานท่ี เน�นทักษะชีวิต 

3. องค7ประกอบ การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและ
อัธยาศัย เพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารการจัดกลุ+มการศึกษา มี
ตัวแปรท้ังสิ้น 9 ตัวแปร ผลการวิเคราะห7องค7ประกอบเชิงยืนยันพบว+า ตัวแปรท่ีค+าสถิติไม+ยืนยัน             
ท้ังองค7ประกอบ รวม 9 ตัวแปร ได�แก+ 1) ตัวแปรจัดกลุ+มการเรียนรู�ผ+านสื่อการเรียนและแหล+งเรียนรู�
ชุดวิชา สื่อ สิ่งพิมพ7และแหล+งเรียนรู�ต+าง  ๆ2) ตัวแปรการจัดกลุ+มการเรียนรู�ผ+านกิจกรรมเช+นกลุ+มออมทรัพย7
กลุ+มอาชีพกิจกรรมกลุ+มสัมพันธ7 ค+ายทัศนศึกษา 3) ตัวแปรการจัดกลุ+มการเรียนรู�โดยภูมิป ญญาชาวบ�าน
การสร�างอาชีพศิลปะ วัฒนธรรมผู�เรียนทุกคนต�องเข�าร+วมกิจกรรมทักษะอาชีพ 4) ตัวแปรการจัดกลุ+ม
เรียนรู�ผ+านคลินิควิชาการ พบกลุ+มเพ่ือแลกเปลี่ยนทบทวนป ญหาทางวิชาการ ผู�เรียนต�องเรียนรู�ผ+าน
คลินิคตามกําหนดการท่ีโรงเรียนกําหนด 5) ตัวแปรการจัดกลุ+มการเรียนเพ่ือสะดวกในการจัดการเรียนการ
สอนและการวัดผลประเมินผลของผู�เรียน 6) ตัวแปรการจัดการศึกษาเป8นการจัดการเรียนการสอนท่ี
ผสมผสานระหว+างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส+วนใหญ+จะ
เป8นการศึกษาด�วยตนเอง 7) ตัวแปร ผู�เรียนทุกคนต�องเข�ารับการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค7
ได�แก+การพัฒนาจิต การประเมินทักษะการอ+าน เขียน และคิดวิเคราะห7 8) ตัวแปรการลงบันทึกข�อมูล
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นักเรียนรายบุคคล Data Management Center: DMC โดยยึดข�อมูล 10 มิ.ยและ 10 พ.ย.และ 9)
ตัวแปร นักเรียนทุกคนต�องใช�เวลาในการศึกษาในโครงการนี้มากกว+า 1 ภาคเรียนและถูกบันทึกข�อมูล
นักเรียนรายบุคคล( DMC) จึงสามารถจบหลักสูตรได� 

4. องค7ประกอบ การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เพ่ือ
แก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารการจัดการประมาณ มีตัวแปรท้ังสิ้น 10 
ตัวแปร ผลการวิเคราะห7องค7ประกอบเชิงยืนยันพบว+า ตัวแปรท่ีค+าสถิติไม+ยืนยัน 2 ตัวแปรได�แก+ ตัวแปร
ค+าตอบแทนแก+ครูท่ีปฏิบัติการเรียนการสอนทุกวันเสาร7จ+ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ชั่วโมงละ 
60 บาท ไม+เกินวันละ 7 ชั่วโมง 420 บาทและตัวแปรโรงเรียนเสนอแผนปฏิบัติงานประจําปNของ
สถานศึกษาผ+านความเห็นชอบต+อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5. องค7ประกอบ การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและ
อัธยาศัย เพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารจัดการเรียนการสอน มี
ตัวแปรท้ังสิ้น 20 ตัวแปร ผลการวิเคราะห7องค7ประกอบเชิงยืนยันพบว+า ตัวแปรท่ีค+าสถิติไม+ยืนยัน 
รวม 4 ตัวแปร ได�แก+ 1) ตัวแปรการจัดการเรียนการสอนเน�นการเรียนในเวลาราชการและวันเสาร7
อาทิตย7ซึ่งจะข้ึนอยู+กับข�อตกลงระหว+างครูกับผู�เรียนโดยเน�นความยืดหยุ+น 2) ตัวแปรมีการผสมผสาน
ด�านความรู�ประสบการณ7จริงทักษะกระบวนการคิด 3) ตัวแปรการเปPดโอกาสให�ผู�เรียนรับผิดชอบใน
การเรียนรู�ของตนเองตามโอกาสศักยภาพความพร�อมของตนเอง   และตัวแปร กรณีเง่ือนไชการจบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต�นและมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีต�องใช�ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) ในอัตราส+วนร�อยละ 80:20 นั้น ให�เป8นไปตามความสมัครใจของผู�เรียน 

6. องค7ประกอบ การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและ
อัธยาศัย เพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารจัดการเทียบโอน มีตัวแปร
ท้ังสิ้น 11ตัวแปร ผลการวิเคราะห7องค7ประกอบเชิงยืนยันพบว+า ตัวแปรท่ีค+าสถิติไม+ยืนยัน 3 ตัวแปร 
ได�แก+   1) ตัวแปรการจัดระบบการเทียบโอนผลการศึกษาท่ีสอดคล�องกับทุกสถาบันในระดับเดียวกัน  
2) ตัวแปรการใช�เอกสารแนวทางการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจากสํานักงานทดสอบ
ทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แนว
ปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู�ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551และตัวแปร กรณีท่ีเทียบโอนแล�วยังมีรายวิชาท่ียังไม+ครบตามหลักสูตรของสถานศึกษาให�สอบ
เพ่ือวัดความรู�แล�วนําไปประเมินผลให�ครบทุกรายวิชาในหลักสูตรของสถานศึกษา 

7. องค7ประกอบการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและ

อัธยาศัย เพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารการวัดผลประเมินผล มี

ตัวแปรท้ังสิ้น 21ตัวแปร ผลการวิเคราะห7องค7ประกอบเชิงยืนยันพบว+าตัวแปรท่ีค+าสถิติไม+ยืนยัน รวม 

2 ตัวแปร ได�แก+1)ตัวแปรผู�เรียนจะต�องส+งชิ้นงานเพ่ือประเมินในรายวิชาเลือกและการอ+าน คิดวิเคราะห7 
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และเขียนการทํารายงานโดยเลือกประเด็นเขียนรายงานตามความสนใจของตนเองก+อนวันสุดท�ายของ

การวัดผล ตามรูปแบบท่ีโรงเรียนกําหนดและตัวแปรการประเมินผลการเรียนเกณฑ7 อิงกลุ+มให�ใช�

สําหรับผู�ท่ีไม+ผ+านเกณฑ7 ค+าเฉลี่ยทุกวิชาอยู+ท่ี 35 คะแนน ถ�าได�คะแนน 35 คะแนน = 50 คะแนน ให�

ระดับผลการเรียน 1 และบันทึกไว�ท�ายกระดาษคําตอบ “ประเมินแบบอิงกลุ+ม” 

8. องค7ประกอบ การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เพ่ือ

แก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารจัดการสื่อและการนิเทศ มีตัวแปร

ท้ังสิ้น 13 ตัวแปร ผลการวิเคราะห7องค7ประกอบเชิงยืนยันพบว+า มีค+าสถิติท่ีไม+ยืนยันตัวแปร รวม 4 

ตัวแปรได�แก+ 1)ตัวแปรมีการนิเทศ กํากับ ติดตามเนื้อหาการสอนให�เป8นการช+วยเหลือแนะแนวครู

สามารถปรับปรุงแก�ไขป ญหาการเรียนการสอนตาม2)ตัวแปรการกํากับการนิเทศภายในโดยผู�บริหาร

และคณะครูอย+างสมํ่าเสมอ 3)ตัวแปรส+งเสริมให�ครูและบุคลากรนําผลจากการวัดและประเมินผลมา

ปรับปรุงกิจกรรมการเรียน การสอนและตัวแปรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให�มีความรู�

ความสามารถในการปฏิบัติหน�าท่ีการสร�างเครื่องมือ และวิธีการวัดผลประเมินผล           

9. องค7ประกอบการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เพ่ือ

แก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีตัวแปร ทังสิ ้น 11 ตัวแปร ผลการวิเคราะห7

องค7ประกอบเชิงยืนยันพบว+าในองค7ประกอบด�าน การบริหารการมีส+วนร+วม ยืนยันองค7ประกอบ

ทุกตัวแปร   

                การยืนยันความเหมาะสมขององค7ประกอบ การบูรณาการ โดยผู�วิจัยนําเสนอ การยีนยันความ

เหมาะสมของตัวแปรในแต+ละองค7ประกอบ โดยการสอบถามความคิดเห็น ของผู�บริหารโรงเรียนท่ีเป8น

โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและอัธยาศัย จํานวน 3 ท+าน ดังตารางท่ี 40 รายละเอียด

ดังนี้ 
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ตารางท่ี 40 การยืนยันตัวแปรในแต+ละองค7ประกอบด�วยวิธีการวิเคราะห7องค7ประกอบเชิงยืนยัน             
(Confirmatory Factor Analysis) CFA) 
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1 

องค7ประกอบ
การปรับ
กระบวนทัศน7 

 

ข�อ 9 จัดทําคู+มือครูการ
ดําเนินการบริหาร
จัดการการเทียบโอน 
กระบวนการเรียนการ
สอนในระบบนอก
ระบบและอธัยาศัย � 

� � 3 

2 

องค7ประกอบ
การบริหารการ
จัดการหลักสูตร 

ข�อ 23 ให�ความสําคัญ
กับการเรียนรู�มีความ
ยืดหยุ+นท้ังด�านเวลา
สาระการเรียนรู� และ
สถานท่ี เน�นทักษะชีวิต � 

� � 3 

3 

องค7ประกอบ
การบริหารการ
จัดกลุ+ม
การศึกษา   

ข�อ 24 จัดกลุ+มการ
เรียนรู�ผ+านส่ือการเรียน
และแหล+งเรียนรู�ชุดวิชา 
ส่ือ ส่ิงพิมพ7และแหล+ง
เรียนรู�ต+างๆ 

� � � 2 1 

4 

 ข�อ 25 จัดกลุ+มการ
เรียนรู�ผ+านกิจกรรมเช+น
กลุ+มออมทรัพย7กลุ+ม
อาชีพกจิกรรมกลุ+ม
สัมพันธ7 ค+ายทัศนศึกษา 

� � � 2 1 

5 

 ข�อ 26 จัดกลุ+มการ
เรียนรู�โดยภูมิป ญญา
ชาวบ�านการสร�างอาชีพ
ศิลปะ วัฒนธรรม
ผู�เรียนทุกคนต�องเข�า
ร+วมกิจกรรมทักษะ
อาชีพ 

� � � 3 
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ตารางท่ี 40 การยืนยันตัวแปรในแต+ละองค7ประกอบด�วยวิธีการวิเคราะห7องค7ประกอบเชิงยืนยัน             
(Confirmatory Factor Analysis) CFA) (ต+อ) 

ท่ี ท่ีมา ตัวแปร 

ผู�เชี่ยวชาญ 
คนที่1 

ผู�เชี่ยวชาญ 
คนที่ 2 

ผู�เชี่ยวชาญ 
คนที่ 3 

รวม 

เห
็นด

�วย
 

ไม
+มีว

าม
เห

็น 

ไม
+เห

็นด
�วย

 

เห
็นด

�วย
 

ไม
+มีค

วา
มเ

ห็น
 

ไม
+เห

็นด
�วย

 

เห
็นด

�วย
 

ไม
+มีค

วา
มเ

ห็น
 

ไม
+เห

็นด
�วย

 

เห
็นด

�วย
 

ไม
+มีค

วา
มเ

ห็น
 

ไม
+เห

็นด
�วย

 

 
 
 
6 

 ข�อ 27 จัดกลุ+มเรียนรู�
ผ+านคลินิควิชาการ พบ
กลุ+มเพื่อแลกเปล่ียน
ทบทวนป ญหาทาง
วิชาการ ผู�เรียนต�อง
เรียนรู�ผ+านคลนิคตาม
กําหนดการท่ีโรงเรียน
กําหนด 

� � � 3 

7 

 ข�อ 28 มีการจัดกลุ+ม
การเรียนเพื่อสะดวกใน
การจัดการเรียนการ
สอนและการวัดผล
ประเมินผลของผู�เรียน 

� � � 2 1 

8 

 ข�อ 29 การจัดการ
ศึกษาเป8นการจัดการ
เรียนการสอนท่ี
ผสมผสานระหว+าง
การศึกษาในระบบ 
นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
ส+วนใหญ+จะเป8น
การศึกษาด�วยตนเอง 

� � � 3 

9 

 
 

ข�อ 30 ผู�เรียนทุกคน
ต�องเข�ารับการพัฒนา
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค7ได�แก+การ
พัฒนาจิต การประเมิน
ทักษะการอ+าน เขียน 
และคิด 
วิเคราะห7 

� � � 2 1 
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ตารางท่ี 40 การยืนยันตัวแปรในแต+ละองค7ประกอบด�วยวิธีการวิเคราะห7องค7ประกอบเชิงยืนยัน             
(Confirmatory Factor Analysis) CFA) (ต+อ) 

ท่ี ท่ีมา ตัวแปร 

ผู�เชี่ยวชาญ 
คนที่1 

ผู�เชี่ยวชาญ 
คนที่ 2 

ผู�เชี่ยวชาญ 
คนที่ 3 

รวม 

เห
็นด

�วย
 

ไม
+มีว

าม
เห

็น 

ไม
+เห

็นด
�วย

 

เห
็นด

�วย
 

ไม
+มีค

วา
มเ

ห็น
 

ไม
+เห

็นด
�วย

 

เห
็นด

�วย
 

ไม
+มีค

วา
มเ

ห็น
 

ไม
+เห

็นด
�วย

 

เห
็นด

�วย
 

ไม
+มีค

วา
มเ

ห็น
 

ไม
+เห

็นด
�วย

 

 
10 

 ข�อ 31 การลงบันทึก
ข�อมูลนักเรียน
รายบุคคล Data 
Management 
Center : DMC โดยยึด
ข�อมูล 10 มิ.ยและ 10 
พ.ย. 

� � � 2 1 

 
 
11 

 ข�อ 32 นักเรียนทุกคน
ต�องใช�เวลาใน
การศึกษาในโครงการน้ี
มากกว+า 1 ภาคเรียน
และถูกบันทึกข�อมูล
นักเรียนรายบุคคล 
(DMC) จึงสามารถจบ
หลักสูตรได� 

� � � 3 

12 

องค7ประกอบ
การบริหารการ
จัดการ
ประมาณ 

ข�อ34  ค+าตอบแทนแก+
ครูที่ปฎิบัติการเรียน
การสอนทุกวันเสาร7
จ+ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 
ช่ัวโมงละ 60 บาท ไม+
เกินวันละ 7 ช่ัวโมง 
420 บาท 

� � � 2 1 

13 

 ข�อ 38 โรงเรียนเสนอ
แผนปฏิบัติงาน
ประจําปNของ
สถานศึกษาผ+านความ
เห็นชอบต+อ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

� � � 3 
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ตารางท่ี 40 การยืนยันตัวแปรในแต+ละองค7ประกอบด�วยวิธีการวิเคราะห7องค7ประกอบเชิงยืนยัน             
(Confirmatory Factor Analysis) CFA) (ต+อ) 

ท่ี ท่ีมา ตัวแปร 

ผู�เชี่ยวชาญ 
คนที่1 

ผู�เชี่ยวชาญ 
คนที่ 2 

ผู�เชี่ยวชาญ 
คนที่ 3 

รวม 

เห
็นด

�วย
 

ไม
+มีว

าม
เห

็น 

ไม
+เห

็นด
�วย

 

เห
็นด

�วย
 

ไม
+มีค

วา
มเ

ห็น
 

ไม
+เห

็นด
�วย

 

เห
็นด

�วย
 

ไม
+มีค

วา
มเ

ห็น
 

ไม
+เห

็นด
�วย

 

เห
็นด

�วย
 

ไม
+มีค

วา
มเ

ห็น
 

ไม
+เห

็นด
�วย

 

14 

องค7ประกอบ
การบริหาร
จัดการเรียนการ
สอน 

ข�อ44 การจัดการเรียน
การสอนเน�นการเรียน
ในเวลาราชการและวัน
เสาร7อาทิตย7ซ่ึงจะ
ขึ้นอยู+กบัข�อตกลง
ระหว+างครูกับผู�เรียน
โดยเน�นความยืดหยุ+น 

� � � 3 

15 
 ข�อ49 มีการผสมผสาน

ด�านความรู�
ประสบการณ7จริง
ทักษะกระบวนการคิด 

� � � 1 2 

16 
 ข�อ52 เปPดโอกาสให�

ผู�เรียนรับผิดชอบใน
การเรียนรู�ของตนเอง
ตามโอกาสศักยภาพ
ความพร�อมของตนเอง 

� � � 3 

17 
 ข�อ62 กรณีเง่ือนไชการ

จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต�น
และมัธยมศึกษาตอน
ปลายท่ีต�องใช�ผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) ใน
อัตราส+วนร�อยละ 
80:20 น้ัน ให�เป8นไป
ตามความสมัครใจของ
ผู�เรียน 

� � � 2 1 

 
18 

องค7ประกอบ
การบริหาร
จัดการเทียบ
โอน   

ข�อ 65 จัดระบบการ
เทียบโอนผลการศึกษา
ท่ีสอดคล�องกับทุก
สถาบันในระดับ
เดียวกัน 

� � � 3 
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ตารางท่ี 40 การยืนยันตัวแปรในแต+ละองค7ประกอบด�วยวิธีการวิเคราะห7องค7ประกอบเชิงยืนยัน             
(Confirmatory Factor Analysis) CFA) (ต+อ) 

ท่ี ท่ีมา ตัวแปร 

ผู�เชี่ยวชาญ 
คนที่1 

ผู�เชี่ยวชาญ 
คนที่ 2 

ผู�เชี่ยวชาญ 
คนที่ 3 

รวม 

เห
็นด

�วย
 

ไม
+มีว

าม
เห

็น 

ไม
+เห

็นด
�วย

 

เห
็นด

�วย
 

ไม
+มีค

วา
มเ

ห็น
 

ไม
+เห

็นด
�วย

 

เห
็นด

�วย
 

ไม
+มีค

วา
มเ

ห็น
 

ไม
+เห

็นด
�วย

 

เห
็นด

�วย
 

ไม
+มีค

วา
มเ

ห็น
 

ไม
+เห

็นด
�วย

 

19 

 ข�อ 66 ใช�เอกสารแนว
ทางการเทียบโอนผล
การเรียนการศึกษาขั้น
พื้นฐานจากสํานักงาน
ทดสอบทางการศึกษา 
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 แนว
ปฏิบัติการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู�
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 

� � � 2 1 

 
20 

 ข�อ 73 กรณีที่เทียบ
โอนแล�วยังมีรายวิชาท่ี
ยังไม+ครบตามหลักสูตร
ของสถานศึกษาให�สอบ
เพื่อวัดความรู�แล�วนําไป
ประเมินผลให�ครบทุก
รายวิชาในหลักสูตรของ
สถานศึกษา 

� � � 3 

21 

องค7ประกอบ
การบริหารการ
วัดผล
ประเมินผล 

ข�อ 78 ผู�เรียนจะต�อง
ส+งช้ินงานเพื่อประเมิน
ในรายวิชาเลือกและ
การอ+าน คิดวิเคราะห7
และการเขียนการทํา
รายงานตามความสนใจ
ของตนเองตามรูปแบบ
ท่ีโรงเรียนกําหนด 

� � � 3 
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ตารางท่ี 40 การยืนยันตัวแปรในแต+ละองค7ประกอบด�วยวิธีการวิเคราะห7องค7ประกอบเชิงยืนยัน             
(Confirmatory Factor Analysis) CFA) (ต+อ) 

ท่ี ท่ีมา ตัวแปร 

ผู�เชี่ยวชาญ 
คนที่1 

ผู�เชี่ยวชาญ 
คนที่ 2 

ผู�เชี่ยวชาญ 
คนที่ 3 

รวม 

เห
็นด

�วย
 

ไม
+มีว

าม
เห

็น 

ไม
+เห

็นด
�วย

 

เห
็นด

�วย
 

ไม
+มีค

วา
มเ

ห็น
 

ไม
+เห

็นด
�วย

 

เห
็นด

�วย
 

ไม
+มีค

วา
มเ

ห็น
 

ไม
+เห

็นด
�วย

 

เห
็นด

�วย
 

ไม
+มีค

วา
มเ

ห็น
 

ไม
+เห

็นด
�วย

 

 
 
 
 
22 

 ข�อ 87 การประเมินผล
การเรียนเกณฑ7 อิงกลุ+ม
ให�ใช�สําหรับผู�ที่ไม+ผ+าน
เกณฑ7 ค+าเฉล่ียทุกวิชา
อยู+ที่ 35 คะแนน ถ�าได�
คะแนน 35 คะแนน = 
50 คะแนน ให�ระดับผล
การเรียน 1 และบันทึก
ไว�ท�ายกระดาษคําตอบ 
“ประเมิน อิงกลุ+ม” 

� � � 2 1 

23 

องค7ประกอบ
การบริหาร
จัดการส่ือและ
การนิเทศ   

ข�อ 97มีการนิเทศ 
กํากับติดตามเน้ือหา
การสอนให�เป8นการ
ช+วยเหลือแนะแนว 
สามารถปรับปรุงแก�ไข
ป ญหาการเรียนการ
สอน 

 
 
� 

 
 
 

� �  
3 

24 
 ข�อ 98 มีการกํากับการ

นิเทศภายในโดย
ผู�บริหารและคณะครู
อย+างสมํ่าเสมอ 

� � � 2 1 

25 
 ข�อ103 ส+งเสริมให�ครู

และบุคลากรนําผลจาก
การวัดและประเมินผล
มาปรับปรุงกิจกรรม
การเรียนการสอน 

� � � 3 

26 
 ข�อ104 มีการพัฒนาครู

และบุคลากรทางการ
ศึกษาให�มีความรู�
ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน�าท่ีการสร�าง
เคร่ืองมือ และวิธกีาร
วัดผลประเมินผล 

� � � 2 1 
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 สรุปผลตารางท่ี 40 การยืนยันตัวแปรในแต+ละองค7ประกอบท่ีโดยสกัดออก ด�วยวิธีการ
วิเคราะห7องค7ประกอบเชิงยืนยัน(Confirmatory Factor Analysis) CFA 

 โดยผู�เชี่ยวชาญด�าน การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและ
อัธยาศัย เพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 
      1. ผู�อํานวยการโรงเรียนหนองชุมแสง อําเภอท+ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
      2. ผู�อํานวยการโรงเรียนท�ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม 
      3. ผู�อํานวยการโรงเรียนนิวิฐราษฎร7อุปถัมภ7 อําเภอท+ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

 การยืนยันความเหมาะสมของตัวแปรในแต+ละองค7ประกอบท่ีโดยสกัดออก ด�วยวิธีการ
วิเคราะห7องค7ประกอบเชิงยืนยัน(Confirmatory Factor Analysis) CFA.องค7ประกอบการบูรณาการการ
บริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เพ่ือแก�ป ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานผู�เชี่ยวชาญท้ังสามคน ยืนยันการตัดตัวแปร องค7ประกอบ ด�านการปรับกระบวนทัศน7ตัวแปร 
ข�อท่ี 9  ตัวแปรการจัดทําคู+มือครูการดําเนินการบริหารจัดการการเทียบโอน และองค7ประกอบด�าน
การบริหารหลักสูตร ตัวแปรข�อท่ี 23 ให�ความสําคัญกับการเรียนรู�มีความยืดหยุ+นท้ังด�านเวลาสาระ
การเรียนรู� และสถานท่ี เน�นทักษะชีวิต องค7ประกอบด�านการบริหารการจัดกลุ+มการศึกษา  ตัวแปรข�อ
ท่ี26  ตัวแปรการจัดกลุ+มการเรียนรู�โดยภูมิป ญญาชาวบ�านการสร�างอาชีพศิลปะ วัฒนธรรมผู�เรียนทุกคน
ต�องเข�าร+วมกิจกรรมทักษะอาชีพและตัวแปร ตัวแปรข�อท่ี 27  ตัวแปรการจัดกลุ+มเรียนรู�ผ+านคลินิค
วิชาการ พบกลุ+มเพ่ือแลกเปลี่ยนทบทวนป ญหาทางวิชาการ ผู�เรียนต�องเรียนรู�ผ+านคลีนิคตามกําหนดการ
ท่ีโรงเรียนกําหนด และตัวแปรข�อ 29 ตัวแปรการจัดการศึกษาเป8นการจัดการเรียนการสอนท่ี
ผสมผสานระหว+างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส+วนใหญ+จะ
เป8นการศึกษาด�วยตนเอง และตัวแปรข�อท่ี 32 ตัวแปร นักเรียนทุกคนต�องใช�เวลาในการศึกษาใน
โครงการนี้มากกว+า 1 ภาคเรียนและถูกบันทึกข�อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) จึงสามารถจบหลักสูตรได� 
องค7ประกอบด�านการบริหารงบประมาณ ตัวแปรข�อที่ 38 ตัวแปรโรงเรียนเสนอแผนปฏิบัติงาน
ประจําปNของสถานศึกษาผ+านความเห็นชอบต+อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน องค7ประกอบ
ด�านการบริหารการเรียนการสอนผู�เชี่ยวชาญท้ังสามท+านยืนยันเห็นด�วยในการตัดตัวแปร ข�อท่ี 44 ตัวแปร 
การจัดการเรียนการสอนเน�นการเรียนในเวลาราชการและวันเสาร7อาทิตย7ซ่ึงจะข้ึนอยู+กับข�อตกลง
ระหว+างครูกับผู�เรียนโดยเน�นความยืดหยุ+นและตัวแปรข�อ 52 คือตัวแปร การเปPดโอกาสให�ผู�เรียน
รับผิดชอบในการเรียนรู�ของตนเองตามโอกาสศักยภาพความพร�อมของตนเองและตัวแปร ด�าน
องค7ประกอบการบริหารการเทียบโอนผู�เชี่ยวชาญท้ังสามท+านยืนยันเห็นด�วยในการตัดตัวแปรข�อท่ี 65 
ตัวแปรการจัดระบบการเทียบโอนผลการศึกษาท่ีสอดคล�องกับทุกสถาบันในระดับเดียวกัน ตัวแปรข�อ
ท่ี66 ตัวแปรใช�เอกสารแนวทางการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจากสํานักงานทดสอบ
ทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แนวปฏิบัติการ
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วัดผลและประเมินผลการเรียนรู�ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และ
ตัวแปรข�อ 73 ตัวแปรกรณีท่ีเทียบโอนแล�วยังมีรายวิชาท่ียังไม+ครบตามหลักสูตรของสถานศึกษาให�สอบ
เพ่ือวัดความรู�แล�วนําไปประเมินผลให�ครบทุกรายวิชาในหลักสูตรของสถานศึกษาและองค7ประกอบ
ด�านการบริหารด�านวัดผลประเมินผลผู�เชี่ยวชาญท้ังสามท+านยืนยันเห็นด�วยในการตัดตัวแปรข�อท่ี 78 

ตัวแปร ผู�เรียนจะต�องส+งชิ้นงานเพ่ือประเมินในรายวิชาเลือกและการอ+าน คิดวิเคราะห7และการเขียน
การทํารายงานตามความสนใจของตนเองตามรูปแบบท่ีโรงเรียนกําหนดและองค7ประกอบด�านการ
บริหารจัดการสื่อและการนิเทศตัวแปรข�อท่ี104 ตัวแปร การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให�มี
ความรู�ความสามารถในการปฎิบัติหน�าท่ีการสร�างเครื่องมือ และวิธีการวัดผลประเมินผล  

 สรุป อย+างไรก็ตาม ผู�เชี่ยวชาญท้ัง สามคน มีความเห็นตรงกันกับตัวแปรท่ีโดนสกัดออก 
ด�วยวิธีการวิเคราะห7องค7ประกอบเชิงยืนยัน(Confirmatory Factor Analysis) รวมท้ังสิ้น 13 ตัวแปร 
ประกอบด�วยองค7ประกอบด�านการปรับกระบวนทัศน7 1 ตัวแปร องค7ประกอบด�านการบริหาร
หลักสูตร 1 ตัวแปรองค7ประกอบด�านการบริหารการจัดกลุ+มการศึกษา 4 ตัวแปร องค7ประกอบด�าน
การบริหารงบประมาณ 2 ตัวแปร ด�านองค7ประกอบการบริหารการเรียนการสอน รวม  2 ตัวแปร 
ด�านองค7ประกอบการบริหารการเทียบโอน 2 ตัวแปร องค7ประกอบด�านการบริหารด�านวัดผล 1 ตัวแปร
องค7ประกอบด�านการบริหารจัดการสื่อและการนิเทศข�อท่ี 104  1 ตัวแปร  รวมท้ังสิ้น 13 ตัวแปร 
และผู�เชี่ยวชาญหนึ่งคนในจํานวนสามคน ไม+มีความเห็น ในการยืนยันกับตัวแปรท่ีโดนสกัดออก ด�วย
วิธีการวิเคราะห7องค7ประกอบเชิงยืนยัน(Confirmatory Factor Analysis) รวมท้ังสิ้น 13 ตัวแปร
เช+นกัน  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



236 

 
บทท่ี 5 

สรุปอภิปรายผลและข�อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยนี้ใช�ระเบียบวิธีวิจัยท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (mixed methodology) 
วัตถุประสงค2เพ่ือทราบ สภาพ ป6ญหาการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและ
อัธยาศัยเพ่ือแก�ป6ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเพ่ือทราบ องค2ประกอบการบูรณาการ
การบริหารจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและอัธยาศัยเพื่อแก�ป6ญหาทางวิชาการในสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน กําหนดขั้นตอนการดําเนินการวิจัยไว� 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การกําหนดตัวแปร      
ท่ีเก่ียวข�องในการวิจัยองค2ประกอบการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและ
อัธยาศัยเพ่ือแก�ป6ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในข้ันนี้ ได�ศึกษา วิเคราะห2 สังเคราะห2 
ประมวลองค2ความรู�และสรุปตัวแปรท่ีศึกษา ด�วยเทคนิคการวิเคราะห2เอกสาร และข�อมูลที่ได�จาก
การลงภาคสนาม โดยการสังเกต การสัมภาษณ2 การสอบถาม ของโรงเรียนและผู�ท่ีเก่ียวข�อง  
เพ่ือให�ได�ข�อมูลเก่ียวกับการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือ
แก�ป6ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาที่ที่เปEนกรณีศึกษา ซึ่งมีโรงเรียนท่ี
ดําเนินการโครงการ การจัดการศึกษาเพ่ือให�โอกาสแกGผู�เรียนท่ีขาดโอกาสทางการศึกษา ข้ันตอนท่ี 2 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย ผู�วิจัยนําประเด็นสภาพ ป6ญหาการบูรณาการการบริหารจัด
การศึกษาในระบบ นอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป6ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจาก
การเก็บข�อมูลโดยวิเคราะห2 สังเคราะห2 ประมวลองค2ความรู�และสรุปตัวแปรที่ศึกษา ด�วยเทคนิค
การวิเคราะห2เอกสารและข�อมูลท่ีได�จากการลงภาคสนาม โดยการสังเกต   การสัมภาษณ2 การสอบถาม    
ของโรงเรียนและผู�ท่ีเก่ียวข�อง  เพ่ือศึกษาเอกสาร สังเกต สัมภาษณ2ผู�ท่ีเก่ียวข�องเพ่ือให�ได�องค2ประกอบ
มาสร�างแบบสอบถามเพ่ือรวบรวมข�อมูล โดยนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ2ท่ีตรวจคุณภาพแล�ว โดยมี
คGาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเทGากับ .0.98 ข้ันตอนท่ี 3 การเก็บรวบรวมข�อมูลและวิเคราะห2ข�อมูล 
ผู�วิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บข�อมูลกับกลุGมตัวอยGางสําหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 99 โรงเรียน จํานวน
แบบสอบถามที่สGงไป จํานวน 297 ฉบับ ผู�ให�ข�อมูล ประกอบด�วย ผู�อํานวยการโรงเรียน 1 คน 
รองฝPายวิชาการ/ครูวิชาการ/ครูท่ีรับผิดชอบฝPายวิชาการจํานวน 1 คนและคณะกรรมการสถานศึกษา 
จํานวน 1 คน และได�รับแบบสอบถามฉบับสมบูรณ2กลับมา จํานวนท้ังสิ้น 246 ฉบับ คิดเปEน 82 เปอร2เซ็นต2
รวบรวมข�อมูลท้ังหมดนํามาวิเคราะห2ด�วยโปรแกรมคอมพิวเตอร2สําเร็จรูป สถิติวิเคราะห2ข�อมูล ได�แกG 
คGาความถ่ี คGาร�อยละ คGามัชฌิมเลขคณิต  สGวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห2องค2ประกอบเชิงการ
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ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)หลังจากได�ผลการวิเคราะห2องค2ประกอบเชิงยืนยันเสร็จสิ้นแล�ว
ผู�วิจัยจะนําตัวแปรท่ีถูกสกัดออก ไปสอบถามผู�เชี่ยวชาญเพ่ือยืนยันความเหมาะสมขององค2ประกอบ
การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป6ญหาทางวิชาการใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือยืนยันการตัดตัวแปรที่ถูกสกัดจากการวิเคราะห2องค2ประกอบเชิงยืนยัน
และผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปใช�ประโยชน2ตGอไป 

 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการดําเนินการวิจัยเรื่องการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบ
และอัธยาศัยเพ่ือแก�ป6ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทําให�ได�ข�อค�นพบ  ซ่ึงผู�วิจัย สรุป
ผลการวิจัย ดังตGอไปนี้ 

1. สภาพป6ญหาการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย
เพ่ือแก�ป6ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกอบไปด�วย 9 ประเด็น ดังนี้   

1.1 สภาพป6ญหาการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและ
อัธยาศัยเพ่ือแก�ป6ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการปรับกระบวนทัศน2  ประกอบด�วย 
การปรับกระบวนทัศน2เพื่อสร�างทัศนคติเชิงบวกในการรGวมคิดรGวมทําเข�าถึงและพัฒนา การชี้แจง
นโยบายและสร�างความเข�าใจในการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย การเขียน
โครงการและขออนุมัติโครงการการจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย การสร�างทีมงานใน
โรงเรียนเพ่ือความยั่งยืนเน�นการพ่ึงพาตนเอง การศึกษาระเบียบข�อกฎหมายและนโยบายตGางๆ เชGน
พระราชบัญญัติการศึกษา การเทียบโอน หลักสูตร ระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวข�องกับการจัดการศึกษา 
การประชาสัมพันธ2เก่ียวกับนโยบายของโรงเรียนในการบริหารจัดการศึกษาให�สาธารณะชนให�ทราบ
และการจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานทางวิชาการในการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและ
อัธยาศัยและมีผู�รับผิดชอบอยGางชัดเจน การชี้แจงนโยบายและสร�างความเข�าใจและตระหนักในการ
จัดกิจกรรมการจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยให�บุคลากรทราบ 

1.2 สภาพป6ญหาการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและ
อัธยาศัยเพ่ือแก�ป6ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด�านการบริหารหลักสูตรการจัด
การศึกษา ประกอบด�วย การกําหนดกลุGมเปaาหมายของกลุGมผู�เรียน การกําหนดจุดประสงค2การจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะของผู�เรียนให�มีความรู�และความเปEนสากลและเพ่ือใช�ในชีวิต การพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรโดยให�ทุกภาคสGวนมีสGวนรGวม การบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาท่ีเปbดโอกาสให�
ผู�เรียนได�เรียนรู�ตามถนัดความสนใจ การใช�หลักสูตรที่เน�นให�ผู�เรียนคิดเปEน ทําเปEน การบริหาร
หลักสูตรท�องถ่ิน การกําหนดนโยบาย การวางแผนการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจน
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กําหนดนโยบายวิชาการชัดเจนสอดคล�องกับหลักสูตรหลักการจัดการศึกษาเรื่องการใช�หลักสูตร 
การบรูณาการท้ังด�านสาระความรู� ด�านเวลาเง่ือนไขการจบหลักสูตร 

1.3 สภาพป6ญหาการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและ
อัธยาศัยเพ่ือแก�ป6ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด�านการจัดกลุGมการศึกษา ประกอบด�วย 
การจัดกลุGมการเรียนรู�ผGานสื่อการเรียนและแหลGงเรียนรู�ชุดวิชา สื่อ สิ่งพิมพ2และแหลGงเรียนรู�ตGางๆ 
การจัดกลุGมการเรียนรู�ผGานกิจกรรม เชGนกลุGมออมทรัพย2กลุGมอาชีพกิจกรรมกลุGมสัมพันธ2 คGายทัศนศึกษา 
การจัดกลุGมการเรียนรู�โดยภูมิป6ญญาชาวบ�านการสร�างอาชีพศิลปะ วัฒนธรรม การเข�ารGวมกิจกรรม
ทักษะอาชีพ การจัดกลุGมเรียนรู�ผGานคลินิควิชาการ พบกลุGมเพ่ือแลกเปลี่ยนทบทวนป6ญหาทางวิชาการ 
การเรียนรู�ผGานคลินิก การจัดกลุGมการเรียนในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลของ
ผู�เรียน การบันทึกข�อมูลนักเรียนรายบุคคล  การจัดการเรียนการสอนท่ีผสมผสานระหวGางการศึกษาใน
ระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

1.4 สภาพป6ญหาการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและ
อัธยาศัยเพ่ือแก�ป6ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารงบประมาณ ประกอบด�วย 
การจัดต้ังกองทุนเพ่ือบริหารจัดการเพ่ือความมั่นคงและหลักความรับผิดชอบรGวมกัน การใช�จGาย
งบประมาณงบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไปรายการเงินอุดหนุนคGาใช�จGายในการจัดการศึกษา 
การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปcของสถานศึกษาท่ีสอดคล�องกับนโยบาย การเสนอแผน การรายงานแผน 
ปฏิบัติงานประจําปcของสถานศึกษาการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุน เงินสนับสนุนโครงการเรียนฟรี 
และการใช�จGายงบประมาณของโรงเรียนสอดคล�องกับแผนการปฏิบัติงานประจําปcของสถานศึกษา 

1.5 สภาพป6ญหาการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและ
อัธยาศัยเพ่ือแก�ป6ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการบริหารการจัดการเรียนการสอน 
ประกอบด�วย  สภาพป6ญหาการบูรณาการในการจัดการศึกษาท้ังสามระบบคือการศึกษาในระบบ 
นอกระบบและตามอัธยาศัย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมทั้งกิจกรรมแกGผู�เรียน การผสมผสานด�านความรู�
ประสบการณ2จริงทักษะกระบวนการคิด  การจัดกระบวนการเรียนการสอนการเรียนเน�นคุณธรรม 
การจัดการศึกษาด�วยตนเองผGานสื่อและแหลGงเรียนรู�  การประมวลผลความรู�ศึกษาหาความรู�เพ่ิมเติม
ตามาตรฐานและตัวชี้วัด การผสมผสานด�านความรู�ประสบการณ2จริงทักษะกระบวนการคิด การกระตุ�น
ให�เกิดการใฝPรู�ใฝPเรียน การใช�กระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลายการสGงเสริมการจัดการให�บุคคล
เรียนรู�อยGางไมGเปEนทางการในรูปแบบท่ีหลากหลายอยGางตGอเนื่อง การเปbดโอกาสให�ผู�เรียนรับผิดชอบใน
การเรียนรู�ของตนเองตามโอกาสศักยภาพความพร�อมของตนเอง การบูรณาการในการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือให�ผู�เรียนสามารถนําไปประยุกต2ใช�ในชีวิตเน�นการพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและ
ความสนใจของผู�เรียน แนวทางในการจัดการเรียนการสอนเปEนการผสมผสานในด�านความรู�ทักษะ
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กระบวนการคิดประสบการณ2จริงบรรยากาศการเรียนสื่อคGานิยมคุณธรรม การกระตุ�นให�เกิดการใฝPรู�
ใฝPเรียนให�เกิดข้ึนกับตัวผู�เรียน การปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียนวGาด�วยแนวปฏิบัติการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 การเข�าคGาย
วิชาการการเรียนกับแหลGงเรียนรู�และภูมิป6ญญาท�องถ่ิน การเรียนจากสื่อและเทคโนโลยีการเข�าคGาย
สGงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

1.6 สภาพป6ญหาการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและ
อัธยาศัยเพื่อแก�ป6ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�าน การบริหารจัดการเทียบโอน 
ประกอบด�วย การใช�แนวทาง การเทียบโอนผลการเรียน แนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผล
การเรียนรู�ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 การเทียบโอนผลการเรียน
และมวลประสบการณ2ของผู�เรียนเกิดจากการเรียนรู�จากการจัดการศึกษา ของบุคลในครอบครัว
สถานประกอบการสถาบันสังคมอื่นที่มีสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การแตGงต้ังคณะกรรมการ
เทียบโอนผลการเรียนเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ2วิธีการ การจัดระบบการเทียบโอนผลการศึกษาท่ีสอดคล�อง
กับทุกสถาบันในระดับเดียวกัน การกํากับติดตาม การนําผลมาปรับปรุงแก�ไข 

1.7 สภาพป6ญหาการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและ
อัธยาศัยเพ่ือแก�ป6ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�าน การบริหารการวัดผลประเมินผล 
ประกอบด�วย การจัดกิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน2 กิจกรรมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค2 
การผGานการประเมินการอGานคลGองการเขียนคลGองภาษาไทย การคิดวิเคราะห2 ตามกิจกรรมท่ีโรงเรียน
กําหนดตามหลักสูตร การจัดการเรียนรู�   การใช�ชุดการเรียนและทําแบบฝgกหัดจากชุดการสอน กิจกรรม
พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค2 การประเมินในรายวิชาเลือกและการอGาน คิดวิเคราะห2 และเขียนการ
ทํารายงาน แนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 การประเมินผลการเรียนจากความประพฤติพฤติกรรมและการมีสGวนรGวม การอนุมัติ
การจบหลักสูตรให�ใช�ระเบียบวGาด�วยการออกหนังสือรับรองความรู�ของสถานศึกษา ปc2553 การออก
หลักฐานใบ ปพ.1และประกาศนียบัตร 

1.8 สภาพป6ญหาการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและ
อัธยาศัยเพ่ือแก�ป6ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�าน การบริหารจัดการสื่อและการนิเทศ 
ประกอบด�วย การสGงเสริมและสนับสนุนการนําโปรแกรมคอมพิวเตอร2มาใช�ในการพัฒนางานการวัด
และประเมินผล การผลิตสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัยเหมาะกับสภาพแวดล�อมมีการแลกเปลี่ยน       
การเรียนรู�การพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การสGงเสริมการสร�างสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย
เหมาะสมกับสภาพแวดล�อมเพื่อแก�ไขป6ญหาด�านการเรียนรู� การนิเทศ การกํากับการติดตาม
เนื้อหาการสอนให�เปEนการชGวยเหลือแนะแนวครูสามารถปรับปรุงแก�ไขป6ญหาการเรียนการสอน 
การกํากับการนิเทศภายในโดยผู�บริหารและคณะครู การให�คําแนะนําปรึกษาหารือการติดตามผล



240 
 

การแก�ป6ญหาการนิเทศการศึกษาอยGางเปEนระบบ การสGงเสริมการนิเทศภายในอยGางตGอเนื่องเพ่ือนํา
ผลมาพัฒนาปรับปรุงและแก�ไข ระบบดูแลชGวยเหลือนักเรียนในการบริหารจัดการศึกษานักเรียนกลุGมเสี่ยง 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให�มีความรู�ความสามารถในการปฏิบัติหน�าท่ี การสร�าง
เครื่องมือและวิธีการวัดผลประเมินผล การสGงเสริมให�ครูและบุคลากรนําผลจากการวัดและประเมินผล
มาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน การสGงเสริมและสนับสนุนการวัดและประเมินผลแบบมีสGวนรGวม
ท้ังผู�เรียนชุมชนและผู�ปกครอง การจัดระบบงานโครงสร�างการแนะแนวระบบดูแลชGวยเหลือ 

1.9 สภาพป6ญหาการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและ
อัธยาศัยเพื่อแก�ป6ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด�านการบริหารการมีสGวนรGวม 
ประกอบด�วย การสGงเสริมนโยบายหลักสูตรการศึกษาทางเลือกการศึกษาตามอัธยาศัย ห�องสมุด
มีชีวิต อุทยานการเรียนรู�ทุกในสถานศึกษา การสนับสนุนการจัดนิทรรศการทางวิชาการของภูมิป6ญญา
ท�องถ่ิน ด�านวัฒนธรรมด�านประเพณี และด�านศาสนาเผยแพรGตGอสาธารณะ การจัดสร�างรวบรวม
ความรู�ปราชญ2ชาวบ�านมาเปEนพิพิธภัณฑ2การศึกษาของชุมชนหรือในสถานศึกษา การสGงเสริมการจัด
ชั้นเรียนและจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตGางๆในห�องเรียนเพ่ือสร�างบรรยากาศในชั้นเรียน การปรับปรุง
แหลGงเรียนรู�ท้ังใน โรงเรียนและนอกโรงเรียน ให�มีความทันสมัยและสอดคล�องกับสภาพของชุมชน 
การสGงเสริมสนับสนุนการสร�างเครือขGายประชาชนในการสนับสนุนการจัดการศึกษา การสนับสนุน
งบประมาณในการจัดบรรยากาศสิ่งแวดล�อม แหลGงเรียนรู�ให�เพียงพอและหลากหลาย การสGงเสริม
การจัดกิจกรรมความรู�วิชาการแกGชุมชนและเสริมสร�างความคิดเทคนิคทางวิชาการแกGชุมชน     
การให�ความรGวมมือกับบุคคล ครอบครัวชุมชนและองค2กรสังคมอ่ืนๆ ในการมีสGวนรGวมในการพัฒนา
งานวิชาการ การจัดการเรียนรู�โดยใช�ภูมิป6ญญาท�องถ่ินและแหลGงเรียนรู�ในชุมชนมีเวทีชาวบ�านในการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

2. องค2ประกอบการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย
เพ่ือแก�ป6ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกอบไปด�วย 8 องค2ประกอบ ดังนี้ 1) องค2ประกอบ
ด�านการปรับกระบวนทัศน2 2) องค2ประกอบด�านการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษา 3) องค2ประกอบด�าน
การบริหารงบประมาณ 4) องค2ประกอบด�านการบริหารจัดการเรียนการสอน 5) องค2ประกอบด�านการ
บริหารจัดการเทียบโอน  6) องค2ประกอบด�านการบริหารการวัดผลประเมินผล 7) องค2ประกอบ
ด�านการบริหารจัดการสื่อและการนิเทศและ8) องค2ประกอบด�านการบริหารการมีสGวนรGวมของชุมชน     
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. จากการศึกษา สภาพ ป6ญหา การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบ
และอัธยาศัยเพ่ือแก�ป6ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวGา สภาพป6ญหา ประกอบด�วย 9 
ประเด็น คือ 1) การปรับกระบวนทัศน2 2) การบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษา 3) การจัดกลุGม



241 
 

การศึกษา 4)การบริหารงบประมาณ 4) การบริหารการจัดการเรียนการสอน 5) การบริหารจัดการ
เทียบโอน 6) การบริหารการวัดผลประเมินผล 7) การบริหารจัดการสื่อและการนิเทศและ 8) การมี
สGวนรGวมของชุมชน ดังนี้      
  สภาพป6ญหาการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย
เพ่ือแก�ป6ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด�วย การบูรณาการบริหารงานวิชาการโดย
ป6จจัยตGางๆ ท่ีเก่ียวข�อง ต้ังแตGการเริ่มต�นโครงการ การวางแผนงานด�านตGางๆ การดําเนินงานตาม
โครงการ โดยมีผู�เก่ียวข�องหลายฝPาย ต้ังแตGเรื่องระเบียบปฏิบัติ โดยยึดความเสมอภาคทางการศึกษา
ตามสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีกําหนดไว�ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหGงชาติพุทธศักราช 2542 ในมาตรา 6 
ท่ีกําหนดให�การจัดการศึกษาต�องเปEนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให�เปEนมนุษย2ท่ีสมบูรณ2ทั้งรGางกาย จิตใจ 
สติป6ญญา ความรู� และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูGรGวมกับผู�อ่ืน
ได�อยGางมีความสุข และในมาตรา 10 ระบุวGาการจัดการศึกษาต�องจัดให�บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน
ในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมGน�อยกวGาสิบสองปcท่ีรัฐจัดให�อยGางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมGเก็บ
คGาใช�จGาย และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหGงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ.2545 และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหGงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 บัญญัติไว�ใน มาตรา 15  การจัดการศึกษามี 3 รูปแบบ คือ การการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 1) การศึกษาในระบบเปEนการศึกษาท่ีกําหนด
จุดมุGงหมายวิธีการศึกษาหลักสูตรระยะเวลาของการศึกษาการวัดและประเมินผล ซ่ึงเปEนเง่ือนไขของ
การสําเร็จการศึกษาท่ีแนGนอน 2) การศึกษานอกระบบ เปEนการศึกษาท่ีมีความยืดหยุGนในการกําหนด
จุดมุGงหมายรูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซ่ึงเปEน
เง่ือนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต�องมีความเหมาะสมสอดคล�องกับ
สภาพป6ญหาและความต�องการของบุคคลแตGละกลุGม 3) การศึกษาตามอัธยาศัย เปEนการศึกษาท่ีให�
ผู�เรียนได�เรียนรู�ด�วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร�อม และโอกาส โดยศึกษาจาก
บุคคล ประสบการณ2 สังคม สภาพแวดล�อมสื่อหรือแหลGงความรู�อ่ืนๆสถานศึกษาอาจจัดการศึกษาใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือท้ังสามรูปแบบก็ได�และจากศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ2เก็บข�อมูล
รวมท้ังงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องพบวGา การบริหารทางวิชาการในสถานศึกษาประกอบด�วยประเด็นตGางๆ 
เชGน ป6ญหาด�านการปรับกระบวนทัศน2 ป6ญหาด�านหลักสูตรการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน 
สื่อการเรียนและการนิเทศ การวัดผลประเมินผล การมีสGวนรGวมของชุมชน งบประมาณการดําเนินการ
เทียบโอน การมีสGวนรGวม ซ่ึงมีรายละเอียด ดังท่ี นงลักษณ2 เรืองทอง ได�ศึกษาเรื่องการบริหารโรงเรียน
ท่ีมีประสิทธิผล พบวGาองค2ประกอบท่ีสําคัญม่ีทําให�การบริหารโรงเรียนมีประสิทธิผลคือการมีวิสัยทัศน2
และวัตถุประสงค2รGวมกันและเปEนองค2กรแหGงการเรียนรู�ของโรงเรียนประกอบด�วย การพัฒนาบุคลการ
ทุกฝPายในโรงเรียนให�มีการเรียนรู�และรับผิดชอบรGวมกันเพ่ือสร�างทีมงานในการพัฒนาการกําหนด
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วิสัยทัศน2และวัตถุประสงค2  เปaาหมายของโรงเรียนที่เกิดจากการมีสGวนรGวมของบุคลากรทุกคนท่ี
ชGวยกันคิดและรGวมกันกําหนดแล�วจะเกิดเปEนแนวทางในการปฏิบัติ ซ่ึงจะมีคุณคGาทางด�านพันธะ
สัญญาทางใจของบุคลากรทุกคนท่ีจะเกิดความมุGงม่ันและสร�างพลังในการปฏิบัติงาน  เพ่ือท่ีจะก�าวไป
ให�ถึงหลักชัยท่ีทุกคนได�ชGวยกันกําหนดไว�อีกท้ังทําให�เกิดประสิทธิผลในกระบวนการบริหารงานอีกด�วย
และซูครี นูร2 ได�ศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนทัศน2ผู�นําด�านวิธีการบริหารโรงเรียนกับผู�อพยพชาวโซมาเลีย 
กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมสองโรงเรียนในเขตชุมชน พบวGา การมีสGวนรGวมในการเปEนผู�นําการ
เปลี่ยนแปลงโดยสร�างสภาพแวดล�อมแหGงการเรียนรู�อยGางเปEนธรรมและสากล ซ่ึงผู�บริหารจะสนับสนุน
โครงการท่ีเปEนการให�คําปรึกษาทางวิชาการของโรงเรียน ตามด�วย ปรียาภัสสร2  เส็งเสและคณะ ได�
ศึกษาป6ญหาและการนําเสนอแนวทางการบริหารงานวิชาการ มาวิเคราะห2ป6ญหา พบวGามีประเด็น
ป6ญหา ได�แกG การบริหารการจัดการเรียน การสอน การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเปEน
สําคัญของครู ตามด�วยป6ญหาแผนการจัดการเรียนรู�มีความสอดคล�องกับหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และป6ญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล�องกับสภาพของชุมชนและท�องถิ่นและ     
จิรพร เตียวิรัตน2 ได�ศึกษาเรื่อง ป6ญหาและแนวทางการแก�ป6ญหา การบริหารงานวิชาการ พบวGา  
มีประเด็นป6ญหา ได�แกG1) ด�านการวางแผนงานวิชาการ 2) ด�านการจัดการเรียนการสอน 3) ด�านการ
บริหารงานวิชาการ 4) ด�านการพัฒนาและสGงเสริมทางด�านวิชาการ 5) ด�านการวัดผลและประเมินผล
การเรียนและงานทะเบียนนักเรียนและ6) ด�านการประเมินผลการจัดงานวิชาการ ซ่ึง ชัญญา พงษ2ชัย
และคณะได�วิจัยเรื่องป6ญหาและแนวทางแก�ไขการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน พบวGา ป6ญหาการบริหาร
การวัดและประเมินผล คือ เครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีใช�ในโรงเรียนยังไมGได�มาตรฐาน ขาดความ
เข�าใจระเบียบการวัดและประเมินผล รวมทั้ง การขาดงบประมาณที่เพียงพอ สGงผลให�การสร�าง
เครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีไมGได�มาตรฐาน สอดคล�องกับอมลวรรณ  วีระธรรมโม และคณะ ได�ทํา
การวิจัยเรื่อง สภาพป6จจุบันละป6ญหาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวคิดการบริหาร
โรงเรียนเปEนฐานในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวGา ป6ญหาด�านการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  
ด�านการเตรียมความพร�อม การจัดทําสาระหลักสูตรสถานศึกษา ยังพบป6ญหาอยูGในระดับมากและ
ด�านการดําเนินการใช�หลักสูตร ด�านการกํากับ ติดตาม นิเทศและประเมินการใช�หลักสูตรพบป6ญหา
ระดับกลาง และพรพิมล คํามะยอม ได�ศึกษาเรื่อง สภาพป6ญหาและแนวทางการบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึกษา พบวGาสภาพป6ญหาทางวิชาการ ประกอบด�วย ป6ญหาด�านการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู� การจัดกิจกรรมให�สอดคล�องกับความสนใจและความถนัดของผู�เรียน กระบวนการคิด การจัดการ 
และการประยุกต2ความรู�ใช�ในชีวิตประจําวันได� การสGงเสริมพัฒนาครูให�จัดทําแผนการจัดการเรียนรู�ให�
สอดคล�องกับความสนใจ ความถนัดของผู�เรียน มุGงเน�นให�ครูจัดทําวิจัย การสGงเสริมให�ครูใช�เทคนิคการสอนท่ี
หลากหลาย การจัดปฐมนิเทศเพ่ือชGวยเหลือครูใหมG ๆ ปรับเปลี่ยน วิธีการสอน การอบรม การศึกษา 
ดูงานตามแหลGงตGางๆ นิเทศการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนําหลักสูตรสูGการ



243 
 

จัดการศึกษาและนําหลักสูตรไปใช� การนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลการใช�หลักสูตรสถานศึกษา
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เปEนต�นและป6ญหาในภาพรวมระดับประเทศ จากงานวิจัยของ ที ดี อาร2 ไอ 
พบวGาระบบการศึกษาของไทยยังมีความเหลื่อมล้ําของคุณภาพการศึกษาในระดับสูง และระบบ
การเรียนการสอนไมGเหมาะกับบริบทของศตวรรษที่ 21 ดังนั้น หัวใจสําคัญของการปฏิรูประบบ
การศึกษาจึงอยูGท่ี (1) การสร�างระบบความรับผิดชอบ (accountability) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โดยให�โรงเรียนมีความรับผิดชอบโดยตรงตGอผู�ปกครองและนักเรียนมากข้ึน โรงเรียนควรมีอิสระในการ
บริหารจัดการ การปรับหลักสูตร สื่อการสอนและการพัฒนาครู เพ่ือให�นักเรียนเรียนรู�อยGางเหมาะสม
กับบริบทของศตวรรษที่21และการลดความเหลื่อมล้ําของคุณภาพการศึกษา โดยปรับการจัดสรร
งบประมาณให�พ้ืนท่ีท่ีมีป6ญหาทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมมากข้ึนและสร�างระบบให�ความชGวยเหลือ
โรงเรียนครูและนักเรียนที่มีป6ญหา เปEนต�นและคณะนักวิจัยเสนอให�มีวิธีการวัดและประเมินผลท่ี
หลากหลายต้ังแตG แฟaมงาน โครงงาน การสอบวัดความรู� การแก�ไขป6ญหาชีวิตจริง ในทางท่ีชGวยพัฒนา
ทักษะแหGงศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน โดยการประเมินผลการเรียนในระดับโรงเรียนควรเปEนการ
ประเมินผลเพ่ือเสริมสร�างการเรียนรู�และวิเคราะห2ผู�เรียน (formative test) ซ่ึงเปEนการประเมินผล
ระหวGางทางตลอดการเรียนรู� อีกท้ังงานวิจัยได�เสนอวGา ให�ต้ังทักษะแหGงศตวรรษท่ี 21 เปEนเปaาหมาย
หลัก และปรับเนื้อหา สมรรถนะ (ทักษะ)และคุณลักษณะท่ีพึงปรารถนาของนักเรียนให�สอดคล�องกับ
เปaาหมายดังกลGาว โดยปฏิรูปหลักสูตรให�มีลักษณะกระชับ ชGางคิด และบูรณาการ อันได�แกG เน�น
แนวคิดหลักและคําถามสําคัญในสาระการเรียนรู� เรียนรู�ผGานโครงงานและการทํางานเปEนทีม 
สนับสนุนการใช� ICT ในการหาความรู�ด�วยตนเอง พัฒนาผู�เรียนให�มีทักษะการคิดข้ันสูง และสามารถ
เชื่อมโยงองค2ความรู�ตGางๆ เข�าด�วยกันได� นอกจากนั้น หลักสูตรควรมีความยืดหยุGนโดย ให�แตGละโรงเรียน
สามารถพัฒนาหลักสูตรให�สอดคล�องกับบริบทของตนได� อีกท้ังกระแสโลกท่ีมีความเปลี่ยนแปลงอยGาง
รวดเร็ว ทําให�รูปแบบสาระการเรียนรู�ท่ีเปลี่ยนไป และตามท่ีพิณสุดา  สิริธรังศรี ทําการได�ศึกษาเรื่อง 
ภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10-20 ปc เสนอเพ่ือพัฒนาการศึกษาไทยให�เกิดการพัฒนาการศึกษาไทย 
ควรดําเนินการ เรGงรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับโดยเพาะระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
ระดับอุดมศึกษาและเรGงรัดการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให�ครอบคลุมสถานศึกษา
ทุกแหGงทุกระดับ/ประเภท ท่ีรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และหนGวยงานที่รับผิดชอบในแตGละด�าน
พึงยอมรับและตกลงรGวมกันในผลของการประเมินเพ่ือนําผลมาปรับปรุงการบริหารและจัดการศึกษา
ท้ังด�านบุคลากร งบประมาณและวิชาการ และการจัดโครงสร�างพ้ืนฐานเพ่ือเอ้ืออานวยให�การศึกษา
ดําเนินไปอยGางมีคุณภาพ เรGงรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยนําผลการประเมินทางการบริหารจัดการศึกษา
ท่ีเก่ียวข�อง มาพิจารณารGวมกับผลกระทบ/สภาวการณ2ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง 
สิ่งแวดล�อมและพลังงาน วิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในกระแสโลกาภิวัตน2 
โดยพิจารณาปรับปรุงท้ังระบบท้ังด�านปรัชญา แนวคิด จุดมุGงหมาย หลักสูตรการสอนการประเมินผล
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ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากรและการลงทุน รวมท้ังรูปแบบการจัดการศึกษาแนวใหมGท่ี
สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงได�อยGางทันทGวงที ให�ความสําคัญกับวิทยาศาสตร2เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนาเพ่ือการเรียนรู�และสร�างองค2ความรู�ใหมGในฐานะเปEนเครื่องมือในการเรียนรู�มากกวGาการเน�น
การสอนเนื้อหาวิชา การบริหารมีสGวนของชุมชน การปรับระบบการบริหารและการจัดการศึกษาโดย 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปลี่ยนเปEนการศึกษาท่ีเปEนหน�าท่ีของประชาชนท่ีรัฐเปEนผู�สนับสนุน โดย
กระจายให�องค2กรปกครองสGวนท�องถ่ิน ชุมชน เอกชนและสถาบันทางสังคมเปEนผู�จัดในลักษณะการจัด
การศึกษาโดยใช�พ้ืนท่ีหรือชุมชนเปEนฐาน (Area-based) โดยหนGวยงานของรัฐให�การสนับสนุนและ
ติดตามประเมินผลอยGางเข�มข�น และณรินทร2 ชํานาญดู ได�ทําการศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการศึกษา
เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนกลุGมเสี่ยงในโรงเรียนมัธยมศึกษาพบวGา ป6จจัยของการบริหาร 
จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนกลุGมเสี่ยงในโรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบด�วย 
12 ด�าน คือ 1) การบริหารจัดการศึกษา 2) การวัดและประเมินผล 3) สื่อและแหลGงเรียนรู� 4) คุณลักษณะ
ของผู�บริหาร 5) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  6) หนGวยงานท่ีรับผิดชอบ 7) สถานท่ีจัดการศึกษา 
8) การมีสGวนรGวมของหนGวยงานตGางๆ 9) วิธีการจัดการศึกษา 10) ระยะเวลาในการจัดการศึกษา 11)ระบบ
ดูแลชGวยเหลือนักเรียน 12)งบประมาณ สอดคล�องกับ พนายุทธ เชยบาล ได�ทําการศึกษาเรื่อง 
การนําเสนอแบบจําลองการบริหารจัดการโรงเรียนทางเลือกในประเทศไทย ผลการวิจัยพบวGา วิสัยทัศน2 
พันธกิจท่ีสําคัญ การบริหารงาน ใช�หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ จะต�องมีอิสระสร�างสรรค2ในการ
จัดทําเนื้อหา วิธีการสอน และตําราเรียน  มีปรัชญาการเรียนรู�และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ี
แตกตGางจากโรงเรียนในระบบท่ัวไปอยGางชัดเจนโดยจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเปEน
สําคัญ  ใช�แนวคิดเชิงนวัตกรรมการเรียนรู�แกGผู�เรียน  วิสัยทัศน2ของโรงเรียนทางเลือกในประเทศไทย  
มุGงท่ีจะพัฒนาองค2กรหรือโรงเรียนไปสูGการเปEนองค2กรแหGงการเรียนรู�   เปEนผู�นําทางการศึกษา  
เปEนผู�นําทางด�านนวัตกรรมการเรียนรู�   มีระบบบริหารและจัดการท่ีทันสมัย   และมีประสิทธิภาพ   
มุGงเน�นให�ผู�เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของผู�เรียน ธํารงไว�ซ่ึงศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิป6ญญาไทย มีคุณภาพตามเกณฑ2มาตรฐาน การจัดกระบวนการเรียนรู�โดยเน�นผู�เรียนเปEน
สําคัญ  พัฒนาศักยภาพผู�เรียนด�านตGางๆ   เพ่ือให�เปEนคนดี เกGง และมีความสุข พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ให�มีประสิทธิภาพ   การรวมกลุGมกันของโรงเรียนทางเลือกที่ให�โอกาสแกGทุกคน บุคคลกลุGมพิเศษ    
กลุGมคนท่ีด�อยโอกาส มีโรงเรียนทางเลือกท่ีมีการจัดนวัตกรรมการเรียนรู�ท่ีเหมาะสม โรงเรียนควรมี
อิสระในการนํานวัตกรรมการเรียนรู�ใหมGๆ มาใช� ซ่ึงการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ท่ีมีความเหมาะสม ชัดเจน ท้ังเปaาหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผู�เรียน 
และกระบวนการนําหลักสูตรไปสูGการปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา โดยได�มีการ
กําหนดวิสัยทัศน2 จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผู�เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค2  มาตรฐานการ
เรียนรู�และตัวชี้วัดท่ีชัดเจน เพ่ือใช�เปEนทิศทางในการจัดทําหลักสูตร การเรียนการสอนในแตGละระดับ  
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นอกจากนั้นได�กําหนดโครงสร�างเวลาเรียนข้ันตํ่าของแตGละกลุGมสาระการเรียนรู�ในแตGละชั้นปcไว�ใน
หลักสูตรแกนกลาง และเปbดโอกาสให�สถานศึกษาเพ่ิมเติมเวลาเรียนได�ตามความพร�อมและจุดเน�น อีก
ท้ังได�ปรับกระบวนการวัดและประเมินผลผู�เรียน เกณฑ2การจบการศึกษาแตGละระดับ และเอกสาร
แสดงหลักฐานทางการศึกษาให�มีความสอดคล�องกับมาตรฐานการเรียนรู� มีความชัดเจนตGอการนําไป
ปฏิบัติ โดยหลักสูตรมุGงพัฒนาผู�เรียนทุกคน โดยมุGงเน�นผู�เรียนเปEนสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวGา ทุกคน
สามารถเรียนรู�และพัฒนาตนเองได�เต็มตามศักยภาพและการบริหารการมีสGวนรGวมของชุมชน ยGอมมี
สGวนสําคัญในบริหารให�เกิดความรับผิดชอบ รGวมกันพัฒนา ดังท่ี อิสรพล ปboนขจรและคณะได�ศึกษา
เรื่องการศึกษาแนวทางการมีสGวนรGวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พบวGา ควรจัดอบรม ให�ความรู�ความเข�าใจแกGคณะกรรมการสถานศึกษา สร�างความ ตระหนักถึง
ความสําคัญในบทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการ สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดระบบเผยแพรGประชาสัมพันธ2 
ข�อมูลสารสนเทศ แตGงต้ังคณะกรรมการสถานศึกษารGวมเปEนคณะกรรมนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุง จัดกิจกรรมสร�างความสัมพันธ2อันดีรGวมกันระหวGางสถานศึกษา กับคณะกรรมการ
สถานศึกษา จัดเวลาประชุมในชGวงเวลาท่ี เหมาะสม จัดศึกษาดูงานในสถานศึกษาท่ีประสบความสําเร็จใน
การบริหารแบบมีสGวนรGวม ดังนั้นจากสภาพป6ญหาการบูรณาการบริหารจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และอัธยาศัยเพ่ือแก�ป6ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานนั้น สามารถจัดแบGงเปEนด�านตGางๆ 
โดยยึดจากกรอบงานวิชาการและสภาพการดําเนินโครงการของโรงเรียนท่ีทําการศึกษาและจากการ
เก็บรวบรวมข�อมูลท้ังด�านงานวิจัยรวมท้ังการสัมภาษณ2ลงพ้ืนท่ี สรุปสภาพป6ญหา ได� 9 ประเด็น คือ 
1) การปรับกระบวนทัศน2 2) การบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษา  3) การจัดกลุGมการศึกษา 4)การบริหาร
งบประมาณ 5) การบริหารการจัดการเรียนการสอน 6) การบริหารจัดการเทียบโอน 7) การบริหาร
การวัดผลประเมินผล 8) การบริหารจัดการสื่อและการนิเทศและ9) การบริหารมีสGวนรGวมของชุมชน 

2. ผลการวิเคราะห2องค2ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) 
      จากผลการวิจัยจากข�อท่ี 1 ได�ทราบสภาพป6ญหาการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษา
ในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป6ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวม  9 ประเด็น
ดังนี้ 1) การปรับกระบวนทัศน2  2) การบริหารหลักสูตรการจัดการศึกษา 3)การจัดกลุGมการศึกษา 
4) การบริหารจัดการงบประมาณ 5) การบริหารการจัดการเรียนการสอน 6) การบริหารจัดการการ
เทียบโอน 7) การบริหารการวัดผลประเมินผล 8)การบริหารจัดการสื่อและการนิเทศ 9) การบริหาร
การมีสGวนรGวมของชุมชน ผู�วิจัยใช�สถิติวิเคราะห2องค2ประกอบเชิงยืนยันมาตรวจสอบหรือยืนความสัมพันธ2
ของตัวแปรใดบ�างท่ีมีความสัมพันธ2กันมากและควรอยูGในองค2ประกอบเดียวกันหรือความวGาตัวแปรใด
ท่ีไมGมีความสัมพันธ2กัน โครงสร�างความสัมพันธ2เปEนอยGางไรในแตGละองค2ประกอบวGา พบวGาการวิเคราะห2
องค2ประกอบเชิงยืนยันของการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย 
เพ่ือแก�ป6ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ัง 9 องค2ประกอบนั้น คGาสถิติยืนยันท้ังสิ้น 8 
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องค2ประกอบ ได�แกGองค2ประกอบด�านการปรับกระบวนทัศน2  องค2ประกอบด�านการบริหารหลักสูตร
การจัดการศึกษา องค2ประกอบด�านการบริหารจัดการงบประมาณ องค2ประกอบด�านการบริหาร
การจัดการเรียนการสอน องค2ประกอบด�านการบริหารจัดการการเทียบโอน  องค2ประกอบการบริหาร
การวัดผลประเมินผล องค2ประกอบการบริหารจัดการสื่อและการนิเทศและองค2ประกอบการบริหาร
การมีสGวนรGวมของชุมชน และผลการวิเคราะห2องค2ประกอบท่ีมีคGาสถิติไมGยืนยันได�แกG องค2ประกอบ
ด�านการจัดกลุGมการศึกษา ซ่ึงตัวแปรในองค2ประกอบที่ถูกตัดเหลGานี้ มีทิศทางความเหลื่อมล้ําหรือ
สอดคล�องกับตัวแปรในองค2ประกอบอ่ืนๆ เชGน สอดคล�องกับองค2ประกอบกระบวนการจัดการเรียน
การสอนและด�านการวัดผลประเมินผล สรุปอีกนัยหนึ่งก็คือตัวแปรในองค2ประกอบการจัดกลุGมการศึกษา
มีทิศทางและความสอดคล�องกับองค2ประกอบอ่ืนๆ และจากศึกษาวิเคราะห2ข�อมูลของโรงเรียนต�นแบบ
ท่ีทําการศึกษาพบวGาเกณฑ2การจัดกลุGมการศึกษาแตGละแหGงท่ีจัดโครงการนี้อาจมีข�อแตกตGางเรื่อง ของ
การจัดกลุGมการศึกษา เกณฑ2ในการจัดกลุGมผู�เรียน และกลุGมการเรียนรู�ท่ีจะจัดกลุGมนักเรียนเข�าเรียน
สอดคล�องกับ เดวิด เอฟ ฟอร2ด  ได�ทําการศึกษาเก่ียวกับภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงและองค2การแหGง 
การเรียนรู�โดยได�ศึกษาในแงGการปฏิบัติกิจกรรมของผู�บริหารในการกระตุ�นให�เกิดการเรียนรู�เปEน 
รายบุคคลและรายกลุGม โดยได�จัดให�กลุGมตัวอยGางมีการแลกเปลี่ยนความรู�และแงGคิดตGาง ๆ กระตุ�น ให�
เกิดความต�องการท่ีจะเรียนรู� ให�มีการผสมผสานความรู�และการสร�างรูปแบบข้ึน เพ่ือให�เกิด การแลกเปลี่ยน
ความรู�ข�อมูลเทคนิคการบริหารงานภายในองค2กร ท่ีมีความสลับซับซ�อนโดยมีการมุGง ปรับปรุงพัฒนา
เปลี่ยนแปลงองค2กรไปในทิศทางเดียวกันได�อยGางมีประสิทธิภาพและมีการถGายทอด องค2ความรู�อยGาง
เปEนระบบ และยังมีป6จจัยที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งคือการเก็บข�อมูลงานวิจัย กลุGมตัวอยGาง เปEน 
บุคลากรในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาท่ัวประเทศ มีความเปEนไปได�วGา อาจมีความรู�ความเข�าใจท่ี
แตกตGางกันในเรื่องการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป6ญหาทางวิชาการ
โดยเฉพาะสภาพป6ญหา บริบทในสถานศึกษา สGงผลทําให�ตัวแปรบางตัวแปรสอดคล�องหรือมีทิศทาง
เดียวกับองค2ประกอบอื่นๆ ดังกลGาว  จากการอภิปรายผลทําให�ได�องค2ประกอบในการบูรณาการ
การบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย เพ่ือแก�ป6ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานท้ังสิ้น 8 องค2ประกอบ ได�แกG 1) องค2ประกอบด�านการปรับกระบวนทัศน2  2) องค2ประกอบด�าน
การบริหารหลักสูตรการจัดการศึกษา 3) องค2ประกอบด�านการบริหารจัดการงบประมาณ 4) องค2ประกอบ
ด�านการบริหารการจัดการเรียนการสอน 5)องค2ประกอบด�านการบริหารจัดการการเทียบโอน  
6) องค2ประกอบการบริหารการวัดผลประเมินผล 7) องค2ประกอบการบริหารจัดการสื่อและการนิเทศ
และ 8) องค2ประกอบการบริหารการมีสGวนรGวมของชุมชน   
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ข�อเสนอแนะการวิจัย 
              จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และอัธยาศัยเพ่ือแก�ป6ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นั้น  ผู�วิจัยประมวลข�อค�นพบการ
วิจัยครั้งนี้ คือ สภาพป6ญหาและองค2ประกอบของการบูรณาการบริหารจัดการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งซ่ึง
จะสามารถนําไปเปEนประโยชน2ในการนําไปประยุกต2ใช�ในการบริหารการศึกษาตGอไป ซ่ึงผู�วิจัยมี
ข�อเสนอแนะ ดังนี้ 
   ข�อเสนอแนะท่ัวไป 

1. ผู�บริหารโรงเรียนหรือผู�ท่ีสนใจ จะดําเนินโครงการนี้ ควรศึกษาวิจัยเพ่ิมเติม ในการนํา
แนวทางการบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป6ญหาทาง
วิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปEนทางเลือกแนวทางหนึ่งในการบริหารจัดการศึกษาในอนาคต 

2. กระทรวงศึกษาธิการหรือหนGวยงานที่เกี่ยวข�อง ควรดําเนินการวางแผนหรือกําหนด
นโยบาย การจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป6ญหาทางวิชาการในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน อยGางตGอเนื่อง เพ่ือสร�างทางเลือกและให�โอกาสทางการศึกษากับผู�เรียนให�ท่ัวถึง 

  ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต#อไป 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยมีข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตGอไป เพ่ือนําผลการวิจัย

ไปใช�ประโยชน2ในการพัฒนาคุณภาพของการศึกษา ดังนี้ 
1. ศึกษาป6จจัยท่ีมีผลตGอการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยตGอ

หนGวยงานทางการศึกษา ในด�านการสร�างโอกาสการศึกษาให�เทGาเทียมกัน 
2. ศึกษาและวิจัยแนวทางแก�ป6ญหา การบริหารจัดการจัดการศึกษาในระบบนอกระบบ

และอัธยาศัย ให�สามารถนําไปใช�ในการกําหนด นโยบายและการวางแผนการพัฒนาการศึกษาสืบตGอไป 
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 1. นายไมตรี  ศรีสกุลไทย อดีตผู(อํานวยการโรงเรียนหนองชุมแสงอําเภอท ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
  2. นายธนชาต สินศิริพัฒน� อดีตผู(อํานวยการโรงเรียนหนองชุมแสง อําเภอท ายาง 

จังหวัดเพชรบุรี  
  3. นางประทุม รัตนเศียร ครูโรงเรียนหนองชุมแสง อําเภอท ายาง จังหวัดเพชรบุรี  
  4. นายบัณฑิตย� ลิมปนชัยพรกุล ผู(อํานวยการโรงเรียนท(ายหาด อําเภอเมือง จังหวัด

สมุทรสงคราม 
  5. นางอุบลรัตน� จงแพ  ครูโรงเรียนท(ายหาด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม,  
  6. นางสาวดาริยา น(อยถนอม ครูโรงเรียนท(ายหาด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
  7. นางสุภาวดี แข(โส ครูโรงเรียนท(ายหาด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
  8. นายชนะ อปราชิกา ผู(อํานวยการโรงเรียนนิวิฐราษฎร�อุปถัมภ� อําเภอท ามะกา จังหวัด

กาญจนบุรี 
 9. นางสิวพร โรจน�เจริญชัย ครู โรงเรียนนิวิฐราษฎร�อุปถัมภ� อําเภอท ามะกา จังหวัด

กาญจนบุรี  
 10. นายชาญชยั คูหา ครู โรงเรียนนิวิฐราษฎร�อุปถัมภ� อําเภอท ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  
หนังสือขอความอนุเคราะห�ตรวจมือวิจัย 
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รายช่ือผู�เช่ียวชาญ 
 

 ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแปร การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ
นอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก(ปCญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและค าความเท่ียงตรง 
(IOC) เครื่องมืองานวิจัยเรื่อง การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย
เพ่ือแก(ปCญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ตรวจสอบเอกสาร ดังนี้  
 รายชื่อ ผู(เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย จํานวน 5 ท านคือ 

1. ดร. เตือนใจ  รักษาพงศ�      ผู(อํานวยการโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร�บํารุง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
2. ดร. ภรณี หลาวเพชร            ครู  ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดเขาวัง  สพป.ราชบุรี เขต 1 
3. ดร. สุนันทา ปานณรงค�         ผู(อํานวยการโรงเรียนวัดเหนือ   สพป.ราชบุรี เขต 2 
4. ดร มนัสนันท� ทองศรีมัณทนา ผู(อํานวยการโรงเรียนบ(านพุเลียบ   สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
5. ดร.จิรวรรณ นาคพัฒน�         ศึกษานิเทศก� ชํานาญการพิเศษ     สพป.กาญจนบุรี เขต 1 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ผลการรายงานความตรงเชิงเนื้อหา 
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ผลการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาของเครื่องมือวิจัย 
 

 แบบสอบถาม เรื่อง “การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและ
อัธยาศัยเพ่ือแก(ปCญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”ผู(เชี่ยวชาญตรวจสอบค าความเท่ียงตรง
ของแบบสอบถาม 

 คะแนนเท ากับ +1 หมายถึง เม่ือแน ใจว าเปLนตัวแปรการบริหารจัดการศึกษาในระบบ
นอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก(ปCญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานได( 

 คะแนนเท ากับ 0 หมายถึง เม่ือไม แน ใจว าเปLนตัวแปรการบริหารจัดการศึกษาในระบบ
นอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก(ปCญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานได( 

 คะแนนเท ากับ  -1 หมายถึง เม่ือแน ใจว าตัวแปรไม เปLนตัวแปรการบริหารจัดการศึกษา
ในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก(ปCญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานได( 

 เพ่ือนํามาหาค าดัชนีความสอดคล(อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) 
โดยพิจารณาค า IOC มากกว า 0.5 ข้ึนไป 

 
ตอนท่ี  1 ข(อมูลส วนบุคคลของผู(ตอบแบบสอบถาม   
คําช้ีแจง : โปรดเขียนเครื่องหมาย � ตรงกับสถานภาพของท าน 

1. เพศ 
� ชาย �หญิง   

2. อายุ 
 �ตํ่ากว า30ป_ �31–40 ป_ �41–50  ป_ �50  ป_ข้ึนไป 
3. ระดับการศึกษา 

� ตํ่ากว าปริญญาตรี � ปริญญาตรี �  ประกาศนียบัตรบัณฑิต   
�  ปริญญาโท   
�  ปริญญาเอก 

4. ตําแหน;งหน�าท่ีในการปฏิบัติงาน 
�ผู(บริหารสถานศึกษา�รองฝbายวิชาการ/ครูวิชาการ 
� คณะกรรมการสถานศึกษา 

5. ประสบการณ�ในการปฏิบัติงาน 
      �  ไม เกิน 5 ป_�  มากกว า 5 ป_ แต ไม ถึง 10 ป_�  มากกว า 10 ป_ข้ึนไป 
 

ผู(เชี่ยวชาญคนท่ี IOC 

1 2 3 4 5  

+1 +1 +1 +1 +1 1 
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ตอนท่ี 2ตัวแปรการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก(ปCญหาทางวิชาการใน 
สถานศึกษาข้ันพ้ืน 
ข(อ 

ตัวแปร 
ผู(เชี่ยวชาญคนท่ี รวม IOC 

1 2 3 4 5   
1 มีการปรับกระบวนทัศน�เพ่ือสร(างทัศนคติเชิงบวกใน

การร วมคิดร วมทําเข(าถึงและพัฒนา นักเรียนท่ีพลาด
โอกาสทางการศึกษา 1 -1 1 1 1 3 0.6 

2 จัดประชุมสัมมนาครูและบุคลากรเพ่ือชี้แจงนโยบาย

และสร(างความเข(าใจในการบริหารจัดการศึกษาใน

ระบบนอกระบบและอัธยาศัย 1 1 1 1 1 5 1 

3 จัดประชุมครูบุคลากรท่ีเก่ียวข(องในการเขียนโครงการ

และขออนุมัติโครงการการจัดการศึกษาในระบบนอก

ระบบและอัธยาศัย 1 1 1 1 1 5 1 

4 การสร(างทีมงานในโรงเรียนเพ่ือความยั่งยืนเน(นการ

พ่ึงพาตนเอง 1 1 1 1 1 5 1 

5 ศึกษาระเบียบข(อกฎหมายและนโยบายต างๆ เช น

พรบ.การศึกษา การเทียบโอน หลักสูตร กฎกระทรวง

ระเบียบปฎิบัติท่ีเก่ียวข(องกับการจัดการศึกษา 1 1 1 1 1 5 1 
6 ประชาสัมพันธ�เก่ียวกับนโยบายของโรงเรียนในการ

บริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย
ให(สาธาณชนให(ทราบอย างต อเนื่อง 1 1 1 1 1 5 1 

7 จัดประชุมครูเพ่ือชี้แจงนโยบายและสร(างความเข(าใจ
และตระหนักในการจัดกิจกรรมการจัดการศึกษาใน
ระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย 1 1 1 1 1 5 1 

8 จัดทําปฎิทินการปฎิบัติงานทางวิชาการในการบริหาร
จัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยและมี
ผู(รับผิดชอบอย างชัดเจน 1 1 1 1 1 5 1 

9 จัดทําคู มือครูการดําเนินการบริหารจัดการการเทียบ
โอน กระบวนการเรียนการสอนในระบบนอกระบบ
และอัธยาศัย 1 1 1 1 1 5 1 
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ข(อ 
ตัวแปร 

ผู(เชี่ยวชาญคนท่ี รวม IOC 

1 2 3 4 5   
10 กําหนดกลุ มเปeาหมายของกลุ มผู(เรียนคืออยู ในเกณฑ�

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและพลาดโอกาสจากการเข(ารับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเนื่องจากสาเหตุ การต้ังครรภ�การ
ทะเลาะวิวาท ผู(ต(องคดี ผู(เจ็บปbวยหรือสาเหตุอ่ืนท่ีไม 
สามารถศึกษาในโรงเรียนท่ัวไป 1 -1 1 1 1 3 0.6 

11 มีการกําหนดจุดประสงค�การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะของผู(เรียนให(มีความรู(และความเปLนสากล 0 1 1 1 1 4 0.8 

12 มีการกําหนดจุดประสงค�การการจัดการศึกษาเพ่ือใช(
ในชิวิตประจําวันและการประกอบอาชีพมีความรู(
ความสามารถในการศึกษาต อ 1 0 1 1 1 4 0.8 

13 หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปLนปCจจัยสําคัญในเพ่ิม
โอกาสทางการศึกษาของนักเรียนท่ีขาดโอกาสทาง
การศึกษา 1 0 1 1 1 4 0.8 

14 หลักสูตรการศึกษาเปgดโอกาสให(ผู(เรียนได(เรียนรู(ตาม
ความสนใจตอบสนองตามความถนัดของผู(เรียน 1 1 1 1 1 5 1 

15 หลักสูตรเน(นให(ผู(เรียนคิดเปLน ทําเปLนและเน(น
หลักสูตรท(องถ่ินท่ีมีความหลากหลาย 1 1 1 1 1 5 1 

16 หลักสูตรการศึกษาเปgดโอกาสให(ผู(เรียนได(เรียนรู(ตาม
ถนัดความสนใจ 1 1 1 1 1 5 1 

17 มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรโดยครูนํา
ข(อบกพร องนํามาพัฒนาและปรับปรุงและให(ทุกภาค
ส วนมีส วนร วมในการบริหารหลักสูตร 1 1 1 1 0 4 0.8 

18 มีการจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการเก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนให(สอดคล(องกับวัตถุประสงค�ของหลักสูตร 1 1 1 1 0 4 0.8 

19 การจัดการเรียนการสอนให(ตรงกับจุดมุ งหมายของ
หลักสูตรยืดหยุ นตามเหตุการณ�และท(องถ่ิน 1 1 1 1 0 4 0.8 

20 กํากับติดตามการกําหนดนโยบาย การวางแผนการ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนกําหนด
นโยบายวิชาการชัดเจนสอดคล(องกับหลักสูตร 1 1 1 1 1 5 1 
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ข(อ 
ตัวแปร 

ผู(เชี่ยวชาญคนท่ี รวม IOC 

1 2 3 4 5   
21 หลักการจัดการศึกษามีความยืดหยุ นเรื่องการใช(

หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอนระยะเวลาของ
การศึกษาและการประเมินผล 1 1 1 1 1 5 1 

22 ยึดหลักการ บรูณาการท้ังด(านสาระความรู( ด(านเวลา
เง่ือนไขการจบหลักสูตร 1 1 1 1 1 5 1 

23 ให(ความสําคัญกับการเรียนรู(มีความยืดหยุ นท้ังด(าน
เวลาสาระการเรียนรู( และสถานท่ี เน(นทักษะชีวิต 1 1 1 1 1 5 1 

 การจัดกลุ;มการบริหารจัดการศึกษา 1 1 1 1 1 5 1 
24 จัดกลุ มการเรียนรู(ผ านสื่อการเรียนและแหล งเรียนรู(ชุด

วิชา สื่อ สิ่งพิมพ�และแหล งเรียนรู(ต างๆ 1 1 1 1 1 5 1 
25 จัดกลุ มการเรียนรู(ผ านกิจกรรมเช นกลุ มออมทรัพย�

กลุ มอาชีพกิจกรรมกลุ มสัมพันธ� ค ายทัศนศึกษา 1 1 1 1 1 5 1 
26 จัดกลุ มการเรียนรู(โดยภูมิปCญญาชาวบ(านการสร(าง

อาชีพศิลปะ วัฒนธรรมผู(เรียนทุกคนต(องเข(าร วม
กิจกรรมทักษะอาชีพ 1 1 1 1 1 5 1 

27 จัดกลุ มเรียนรู(ผ านคลินิควิชาการ พบกลุ มเพ่ือ
แลกเปลี่ยนทบทวนปCญหาทางวิชาการ ผู(เรียนต(อง
เรียนรู(ผ านคลีนิคตามกําหนดการท่ีโรงเรียนกําหนด 1 1 1 1 1 5 1 

28 มีการจัดกลุ มการเรียนเพ่ือสะดวกในการจัดการเรียน
การสอนและการวัดผลประเมินผลของผู(เรียน 1 0 1 1 1 4 0.8 

29 การจัดการศึกษาเปLนการจัดการเรียนการสอนท่ี
ผสมผสานระหว างการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส วนใหญ จะเปLน
การศึกษาด(วยตนเอง 0 1 1 1 0 3 0.6 

30 ผู(เรียนทุกคนต(องเข(ารับการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค�ได(แก การพัฒนาจิต การประเมินทักษะการ
อ าน เขียน และคิดวิเคราะห� 0 1 1 1 1 4 0.8 

31 การลงบันทึกข(อมูลนักเรียนรายบุคคล Data 
Managemet Center : DMC โดยยึดข(อมูล 10 มิ.ย
และ 10 พ.ย. 1 1 1 1 1 5 1 
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ข(อ 
ตัวแปร 

ผู(เชี่ยวชาญคนท่ี รวม IOC 

1 2 3 4 5   
32 นักเรียนทุกคนต(องใช(เวลาในการศึกษาในโครงการนี้

มากกว า 1 ภาคเรียนและถูกบันทึกข(อมูลนักเรียน
รายบุคคล( DMC) จึงสามารถจบหลักสูตรได( 0 0 1 1 1 3 0.6 

 การบริหารจัดการงบประมาณ 1 -1 1 1 1 3 0.6 
33 มีการจัดต้ังกองทุนโดยรับบริจาคเงินเพ่ือบริหาร

จัดการเพ่ือความม่ันคงและหลักความรับผิดชอบ
ร วมกัน 1 0 0 1 1 3 0.6 

34 ค าตอบแทนแก ครูท่ีปฎิบัติการเรียนการสอนทุกวัน
เสาร�จ ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ชั่วโมงละ 60 
บาท ไม เกินวันละ 7 ชั่วโมง 420 บาท 1 1 1 1 1 5 1 

35 การเบิกจ ายเงินค าตอบแทนโรงเรียนกําหนดเวลาให(
จ ายค าตอบแทนเดือนละหนึ่งครั้งทุกสิ้นเดือน 1 1 1 1 1 5 1 

36 การใช(จ ายงบประมาณงบเงินอุดหนุนประเภทเงิน
อุดหนุนท่ัวไปรายการเงินอุดหนุนค าใช(จ ายในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ค าใช(จ ายรายหัว)เกิดประโยชน�
ต อการเรียนการสอน 1 1 1 1 1 5 1 

37 โรงเรียนจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป_ของ
สถานศึกษาท่ีสอดคล(องกับนโยบาย และจุดเน(นของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 1 0 0 1 1 3 0.6 

38 โรงเรียนเสนอแผนปฏิบัติงานประจําป_ของสถานศึกษา
ผ านความเห็นชอบต อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 1 0 1 1 1 4 0.8 

39 โรงเรียนรายงานผลการดําเนินของสถานศึกษาให(
สาธารณชนได(รับทราบ 1 1 1 1 1 5 1 

40 การใช(จ ายงบประมาณของโรงเรียนสอดคล(องกับ
แผนการปฏิบัติงานประจําป_ของสถานศึกษา 1 0 1 1 1 4 0.8 

41 โรงเรียนบริหารงบประมาณ ใช(ในลักษณะแบบถัวจ าย
ค าหนังสือและอุปกรณ�การเรียนค าเสื้อผ(าและค า
เครื่องแต งกายนักเรียน และค าพาหนะในการเดินทาง 1 1 1 1 1 5 1 
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ข(อ 
ตัวแปร 

ผู(เชี่ยวชาญคนท่ี รวม IOC 

1 2 3 4 5   
42 เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ป_ เงินค าหนังสือ

บริหารจัดการเปLนชุดการเรียนรู(ของนักเรียนรายบุคล
ตามกลุ มสาระรายวิชาเงินค าเสื้อผ(านักเรียนชุดพละ
ของโรงเรียนเงินกิจกรรมพัฒนาผู(เรียน จัดโครงการ
ทัศนศึกษา เรียนรู(นอกสถานท่ีเงินค าอุปกรณ�การเรียน
กระเปmาของโรงเรียน 1 1 1 1 1 5 1 

43 ข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนมีการบูรณาการใน
การจัดการศึกษาท้ังสามระบบคือการศึกษาในระบบ 
นอกระบบและตามอัธยาศัย 1 1 1 1 1 5 1 

44 การจัดการเรียนการสอนเน(นการเรียนในเวลาราชการ
และวันเสาร�อาทิตย�ซึ่งจะข้ึนอยู กับข(อตกลงระหว างครู
กับผู(เรียนโดยเน(นความยืดหยุ น 1 1 1 1 1 5 1 

45 ผู(เรียนศึกษาด(วยตนเองผ านสื่อและแหล งเรียนรู(และ
ประมวลผลความรู(ศึกษาหาความรู(เพ่ิมเติมตา
มาตรฐานและตัวชี้วัด เพ่ือเตรียมความพร(อมในการ
วัดผล 1 1 1 1 0 4 0.8 

46 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 1 0 1 1 0 3 0.6 

47 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมท้ัง

กิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 1 1 1 0 4 0.8 

48 การจัดการบวนการเรียนการสอนการเรียนเน(น

คุณธรรมมากกว าความรู( 1 1 1 1 1 5 1 

49 มีการผสมผสานด(านความรู(ประสบการณ�จริงทักษะ

กระบวนการคิด 1 1 1 1 0 4 0.8 

50 มีการกระตุ(นให(เกิดการใฝbรู(ใฝbเรียนใช(กระบวนการ

เรียนการสอนท่ีหลากหลาย 1 1 1 1 1 5 1 
51 ส งเสริมการจัดการให(บุคคลเรียนรู(อย างไม เปLนทางการ

ในรูปแบบท่ีหลากหลายอย างต อเนื่องตลอดชีวิต 1 1 1 1 0 4 0.8 
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ตัวแปร 

ผู(เชี่ยวชาญคนท่ี รวม IOC 

1 2 3 4 5   
52 เปgดโอกาสให(ผู(เรียนรับผิดชอบในการเรียนรู(ของ

ตนเองตามโอกาสศักยภาพความพร(อมของตนเอง 1 1 1 1 1 5 1 
53 มีการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให(

ผู(เรียนสามารถนําไปประยุกต�ใช(ในชีวิตเน(นการพัฒนา
ศักยภาพตามความถนัดและความสนใจของผู(เรียน 1 1 1 1 1 5 1 

54 แนวทางในการจัดการเรียนการสอนเปLนการ
ผสมผสานในด(านความรู(ทักษะกระบวนการคิด
ประสบการณ�จริงบรรยากาศการเรียนสื่อค านิยม
คุณธรรมการเผชิญสถานการณ�การวิจัยรวมท้ังกระตุ(น
ให(เกิดการใฝbรู(ใฝbเรียนให(เกิดข้ึนกับตัวผู(เรียน 1 1 1 1 1 5 1 

55 ให(ผู(เรียนเลือกวิธีเรียนตามท่ีสนใจตามหลักการ
การศึกษานอกระบบเพ่ือให(เกิดความหลากหลายในวิธี
เรียนเช นการศึกษาด(วยตนเองแล(วสอบวัดผลการทํา
โครงงานการเรียนเสริมในรายวิชาท่ียากการเข(าค าย
วิชาการการเรียนกับแหล งเรียนรู(และภูมิปCญญา
ท(องถ่ินการเรียนจากสื่อและเทคโนโลยีการเข(าค าย
ส งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการเข(าค ายฝoกระเบียบวินัย
การทํารายงาน 1 1 1 1 1 5 1 

56 ครูพบผู(เรียนเพ่ือกําหนดกิจกรรมการเรียนเรียนการ
สอนโดยเรียนท้ังเนื้อหาตามหลักสูตรและมอบหมาย
งานเพ่ือคิดเปLนเวลาเรียน เช น 1 หน วยกิต พบครูสอง
ครั้ง มอบหมายงานหนึ่งชิ้นงาน 1 0 1 1 1 4 0.8 

67 ผู(เรียนไม จบการศึกษาในระดับ ม.3 , ม.6 มีเวลาเรียน
มาครบแต มีผลการเรียนติด “0,ร” ทําให(ไม จบ
การศึกษาแต มีผลการเรียนระดับดี ให(ศึกษาด(วย
ตนเองตามโครงสร(างหลักสูตรของโรงเรียนและจัด
สอบเพ่ือตัดสินผลการเรียน 1 0 1 1 0 3 0.6 

58 ผู(เรียนท่ีมีผลการเรียนระดับปานกลาง และอ อนให(
เลือกเรียนเรียนด(วยตนเองและรับการสอบเพ่ือตัดสิน 1 1 1 1 0 4 0.8 
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ตัวแปร 

ผู(เชี่ยวชาญคนท่ี รวม IOC 

1 2 3 4 5   
ผลการเรียนหรือ เรียนเสริมในกลุ มสาระท่ีเรียนอ อน
เรียนรู(จากแหล งเรียนรู( ร วมกิจกรรมส งเสริม คุณธรรม 
จริยธรรม จัดทําโครงงานรายงาน และส งชิ้นงาน 
ผลงานตามท่ีกําหนด 

59 ในกรณีมีนักเรียนช วงชั้นท่ี 3 และช วงชั้นท่ี 4 ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2544 ท่ีย(ายมามีผล
การเรียนจากโรงเรียนเดิมไม ครบทุกๆภาคเรียนและไม 
ครบทุกรายวิชาให(เทียบโอนวิชาท่ีเหลือโดยการจัด
เวลาในการเรียนให(สอดคล(องกับอายุของผู(เรียนเพ่ือ
เปgดโอกาสให(ผู(เรียนได(จบการศึกษาพร(อมรุ น 1 1 1 1 1 5 1 

60 กรณีท่ีมีนักเรียน ม.3 และ ม.6 ท่ีไม จบการศึกษาจาก
โรงเรียนเดิมแล(วย(าย มาแต มีผลการเรียนมาแล(วครบ
ทุกภาคเรียน และครบทุกรายการวิชา แต มีบางวิชา 
ติด 0 , ร, มส, ให(ถือว านักเรียนคนนั้นมีเวลาการเรียน
มาแล(วครบ 1,200 ชั่วโมงต อป_ หรือ 3,600 ชั่วโมงต อ
ช วงชั้น สามารถวัดและประเมินผลได(ทันที 1 0 1 1 1 4 0.8 

61 การจบการศึกษาให(ปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียนว า
ด(วยแนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 1 1 1 1 0 4 0.8 

62 กรณีเง่ือนไชการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต(นและมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีต(องใช(ผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ใน
อัตราส วนร(อยละ 80:20 นั้น ให(เปLนไปตามความ
สมัครใจของผู(เรียน 0 1 1 1 1 4 0.8 

63 สามารถเทียบโอนผลการเรียนและมวลประสบการณ�
ของผู(เรียนเกิดจากการเรียนรู(จากการจัดการศึกษา 
ของบุคลครอบครัวสถานประกอบการสถาบันสังคม
อ่ืนท่ีมีสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 1 1 1 1 1 5 1 
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ผู(เชี่ยวชาญคนท่ี รวม IOC 

1 2 3 4 5   
64 แต งต้ังคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนเพ่ือ

กําหนดหลักเกณฑ�วิธีการ 1 0 1 1 1 4 0.8 
65 จัดระบบการเทียบโอนผลการศึกษาท่ีสอดคล(องกับทุก

สถาบันในระดับเดียวกัน 1 1 1 1 0 4 0.8 
66 ใช(เอกสารแนวทางการเทียบโอนผลการเรียน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจากสํานักงานทดสอบทาง
การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แนว
ปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู(ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 1 1 1 1 1 5 1 

67 ข้ันตรวจเอกสาร ให(รับเฉพาะเอกสารฉบับจริงคือป.พ. 
1: 4, หนังสือนําจากโรงเรียนเรื่องย(ายสถานศึกษา, 
สําเนาทะเบียนบ(านของผู(เรียนของบิดา – มารดา, 1 1 1 1 0 4 0.8 

68 ข้ันสัมภาษณ�ให(สัมภาษณ�ผู(เรียนถึงสาเหตุท่ีต(องออก

จากโรงเรียนเดิมในแบบฟอร�มการสัมภาษณ�และให(

คําปรึกษาเพ่ือเปLนการเก็บรวบรวมข(อมูลอันจะเปLน

ประโยชน�ต อการรายงานหรือวิจัยต อไป 1 0 1 1 1 4 0.8 

69 จัดทําแฟeมนักเรียนเปLนรายบุคคลสําหรับใช(เปLนข(อมูล

สารเทศ ติดตามนักเรียนในโอกาสต อไปเพ่ือวิเคราะห�

ผู(เรียนเปLนรายบุคคลในการจัดทําแผนการเรียน

รายบุคคล 1 1 1 1 1 5 1 
70 ผู(เรียนท่ีเคยเข(ามาเรียนมาก อนแต ออกกลางคันมา

สมัครเรียนใหม  ในการศึกษาภาคบังคับ ให(โรงเรียน
รับเข(าเรียนก อนแล(วทําการเทียบโอนความรู(เดิมท่ีมี 
โดยวิธีการวัดและการประเมินผลท่ีหลากหลายแล(วจึง
ตัดสินให(ผู(เรียนเข(าเรียนในระดับท่ีเหมาะสมกับความรู(
และประสบการณ�ท่ีมี 1 1 1 1 1 5 1 
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ผู(เชี่ยวชาญคนท่ี รวม IOC 

1 2 3 4 5   
71 กํากับติดตามผลการเรียนของผู(เรียนอย างต อเนื่องและ

สนับสนุนให(มีโอกาสแสดงออกด(วยวิธีการท่ี
หลากหลาย 1 1 1 1 1 5 1 

72 การเทียบโอน ถ(ารหัสวิชา เหมือนกันให(โอนวิชา
ดังกล าวเปLนวิชาของโรงเรียนการเทียบ ถ(ารหัสวิชาไม 
เหมือนกันให(เทียบโดยใช(รหัสวิชาชองโรงเรียน ถ(า
รายวิชาจากสถานศึกษาเดิมไม ชัดเจนให(สอบวัด
ความรู(ใหม เพ่ือประเมินผลในรายวิชานั้นให(ตรงกับ
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน 1 1 1 1 1 5 1 

73 กรณีท่ีเทียบโอนแล(วยังมีรายวิชาท่ียังไม ครบตาม
หลักสูตรของสถานศึกษาให(สอบเพ่ือวัดความรู(แล(ว
นําไปประเมินผลให(ครบทุกรายวิชาในหลักสูตรของ
สถานศึกษา 1 1 1 1 1 5 1 

74 ใช(แนวปฎิบัติการวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 1 0 1 1 0 3 0.6 

75 การจัดการเรียนรู(ใช(ชุดการเรียนและทําแบบฝoกหัด

จากชุดการสอนในทุกรายวิชาท่ีนักเรียนไม มีผลการ

เรียนและส งให(ครูผู(สอนตรวจและให(คะแนน(คิด

สัดส วนคะแนนเต็ม : คะแนนเก็บ (100:30) และ

เตรียมตัวให(พร(อมสําหรับการเรียนและสอบ 1 1 1 1 0 4 0.8 

76 การตัดเกรด จะนําคะแนนท่ีได(จากการทําชุดการสอน

รวมกับคะแนนสอบ ในรายวิชานั้นคิดอัตราส วน

คะแนน 30:70 นํามาตัดสินผลการเรียนได( 8 ระดับ

ตามเกณฑ� คะแนนท่ีสอบได( 1 1 1 1 1 5 1 
77 กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ผู(เรียนต(อง

รายงานตัวเพ่ือปฏิบัติและบันทึกลงในใบนัดหมายของ
แต ละคนกิจกรรมโดยท้ังการทํากิจกรรมรายบุคคล
และกิจกรรมกลุ มทุกเช(าตามเวลาท่ีกําหนดไว( 1 1 1 1 0 4 0.8 
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ข(อ 
ตัวแปร 

ผู(เชี่ยวชาญคนท่ี รวม IOC 

1 2 3 4 5   
78 ผู(เรียนจะต(องส งชิ้นงานเพ่ือประเมินในรายวิชาเลือก

และการอ าน คิดวิเคราะห� และเขียนการทํารายงาน
โดยเลือกประเด็นเขียนรายงานตามความสนใจของ
ตนเองก อนวันสุดท(ายของการวัดผล ตามรูปแบบท่ี
โรงเรียนกําหนด 1 1 1 1 1 5 1 

79 ผู(เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต(นและมัธยมศึกษา
ตอนปลายจะต(องเข(าร วมกิจกรรมเพ่ือประเมิน
กิจกรรมชุมนุมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค� และผ านการประเมินท้ัง 2 รายการ 1 1 1 1 0 4 0.8 

80 กิจกรรมชุมนุมผู(เรียนต(องทํากิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน�ใน วัด,ชุมชน ฯลฯและเก็บภาพถ ายพร(อม
สรุปผลการทํากิจกรรมอย างน(อย 2 แห ง รวม 5 
ชั่วโมงโดยนําส งสรุปกิจกรรมท่ีฝbายวิชาการ 1 1 1 1 1 5 1 

81 กิจกรรมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�นักเรียนจะต(อง
สะสมบัตรขาว ซ่ึงเปLนบัตรบันทึกความดีท่ีนักเรียน
จะต(องร วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนอย างน(อย 2 รายการ
โดยนําส งใบบันทึกความดีท่ีฝbายวิชาการ 1 1 1 1 1 5 1 

82 ผู(เรียนจะต(องผ านการประเมินการอ านคล องเขียน
คล องภาษาไทยคิดวิเคราะห�ตามกิจกรรมท่ีกําหนด
ตามหลักสูตร 1 1 1 1 1 5 1 

83 ผู(เรียนสามารถเข(ารับการทดสอบประมวลความรู(จาก
การเรียนเสริมและส งชุดการสอนแล(วจะต(องแต งกาย
ตามระเบียบท่ีโรงเรียนกําหนดปฏิบัติตามระเบียบการ
เข(าสอบโดยเคร งครัด หากทุจริตการสอบจะถือว าการ
สอบในครั้งนั้นได( 0 คะแนน 1 1 1 1 1 5 1 

84 ผู(เรียนสามารถสอบแก(ตัวได( 2 ครั้งหากสอบไม ผ าน
ตามท่ีกําหนดผู(เรียนจะต(องกลับไปทบทวนบทเรียนอีก
ครั้งและกําหนดสอบใหม เกณฑ�คะแนนให(เปLนไปตามท่ี
โรงเรียนกําหนดแบบมีพัฒนาการ 1 0 1 1 1 4 0.8 
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ข(อ 
ตัวแปร 

ผู(เชี่ยวชาญคนท่ี รวม IOC 

1 2 3 4 5   
85 ผู(เรียนสามารถส งงานเพ่ิม เพ่ือพัฒนาผลการเรียน 

(Re-grade)ในรายวิชาท่ีสอบแล(ว มีผลคะแนนไม เปLน
ท่ีพึงพอใจโดยสามารถยื่นคําร(องได(ท่ีฝbายวัดผล 1 0 1 1 0 3 0.6 

86 การประเมินผลการเรียน อิงเกณฑ� ถ(า 50 คะแนนข้ึน
ไปให(ตัดสินผลตามระดับคะแนน เช น 80 คะแนน 
ได(ผลการเรียน 4 (ยกเว(นติด 0 มาจากโรงเรียนเดิม) 1 1 1 1 0 4 0.8 

87 การประเมินผลการเรียนเกณฑ� อิงกลุ มให(ใช(สําหรับผู(
ท่ีไม ผ านเกณฑ� ค าเฉลี่ยทุกวิชาอยู ท่ี 35 คะแนน ถ(าได(
คะแนน 35 คะแนน = 50 คะแนน ให(ระดับผลการ
เรียน 1 และบันทึกไว(ท(ายกระดาษคําตอบ “ประเมิน
แบบอิงกลุ ม” 1 1 1 1 1 5 1 

88 หลังจากการสอบผ านครบทุกรายวิชาผู(เรียนสามารถ
ยื่นคําร(องขอจบการศึกษา และขอรับใบรับรองได(โดย
จะต(องดําเนินการตรวจสอบเอกสาร ถ ายรูปและ
ดําเนินการให(เปLนไปตามข้ันตอนของฝbายวัดผล 1 0 1 1 1 4 0.8 

89 เม่ือผู(เรียนพบครูผู(สอนเพ่ือปรึกษาการเรียนและส ง
งานครบจึงจะมีสิทธิ์เข(าทดสอบประเมินผลการเรียน 1 1 1 1 0 4 0.8 

90 มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ค ายวิชาการค าย
คุณธรรม จริยธรรมอย างน(อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 0 1 1 1 1 4 0.8 

91 ใช(วิธีการท่ีหลากหลาย ประเมินจากความประพฤติ
พัฒนาการในการเรียนรู( พฤติกรรมของผู(เรียน การเข(า
ร วมกิจกรรมรวมท้ังการทดสอบควบคู  ให(อยู ภายใต(
ข(อตกลงระหว างครู นักเรียนผู(ปกครอง โดยปฏิบัติ
ตามระเบียบว าด(วยการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 1 1 1 1 1 5 1 

92 การประเมินผลการเรียนจากความประพฤติพฤติกรรม
และการมีส วนร วมรวมท้ังการทดสอบควบคู ไปด(วย 0 1 1 0 1 3 0.6 

93 ผู(เรียนท่ีมีอายุตามเกณฑ�ให(จัดเวลาเรียนตามหลักสูตร
ตามเกณฑ�อายุ ไม จบการศึกษาก อนกําหนด 0 0 1 1 1 3 0.6 
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ข(อ 
ตัวแปร 

ผู(เชี่ยวชาญคนท่ี รวม IOC 

1 2 3 4 5   
94 การอนุมัติการจบหลักสูตรให(ใช(ระเบียบว าด(วยการออก

หนังสือรับรองความรู(ของสถานศึกษา ป_2553 มาใช(และ
การออกหลักฐาน ปพ.1และประกาศนียบัตรให(ออกเมื่อ
ส้ินป_การศึกษาปกติ 1 1 1 1 1 5 1 

95 มีการผลิตสื่อนวัตกรรมท่ีทันสมัยเหมาะกับ
สภาพแวดล(อมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู(การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมทางการศึกษาอย างสมํ่าเสมอ 0 1 1 1 0 3 0.6 

96 มีการส งเสริมการสร(างสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย
เหมาะสมกับสภาพแวดล(อมเพ่ือแก(ไขปCญหาด(านการ
เรียนรู( 1 1 1 1 0 4 0.8 

97 มีการนิเทศ กํากับ ติดตามเนื้อหาการสอนให(เปLนการ
ช วยเหลือแนะแนวครูสามารถปรับปรุงแก(ไขปCญหา
การเรียนการสอน 1 -1 1 1 1 3 0.6 

98 กํากับการนิเทศภายในโดยผู(บริหารและคณะครูอย าง
สมํ่าเสมอ 1 -1 1 1 1 3 0.6 

99 ให(คําแนะนําปรึกษาหารือการติดตามผลการแก(ปCญหา
การนิเทศการศึกษาอย างเปLนระบบ 1 -1 1 1 1 3 0.6 

100 ส งเสริมการนิเทศภายในอย างต อเนื่องเพ่ือนาผลมา
พัฒนาปรับปรุงและแก(ไข 1 -1 1 1 1 4 0.8 

101 มีระบบดูแลช วยเหลือนักเรียนในการบริหารจัด
การศึกษานักเรียนกลุ มเสี่ยง 1 -1 1 1 1 4 0.8 

102 จัดระบบงานโครงสร(างการแนะแนวระบบดูแล
ช วยเหลือนักเรียน กลุ มเสี่ยงออกกลางคันให(มีโอกาส
ศึกษาจนจบการศึกษา 1 -1 1 1 1 3 0.6 

103 มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให(มีความรู(
ความสามารถในการปฎิบัติหน(าท่ีการสร(างเครื่องมือ 
และวิธีการวัดผลประเมินผล 1 1 1 1 0 4 0.8 

104 ส งเสริมให(ครูและบุคลากรนําผลจากการวัดและ
ประเมินผลมาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน 1 1 1 1 0 4 0.8 
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ข(อ 
ตัวแปร 

ผู(เชี่ยวชาญคนท่ี รวม IOC 

1 2 3 4 5   
105 ส งเสริมและสนับสนุนการนําโปรแกรมคอมพิวเตอร�มา

ใช(ในการพัฒนางานการวัดและประเมินผลของ
สถานศึกษา 1 1 1 1 1 5 1 

106 ส งเสริมและสนับสนุนการวัดและประเมินผลแบบมี
ส วนร วมท้ังผู(เรียนชุมชนและผู(ปกครอง 1 1 0 1 1 4 0.8 

107 ส งเสริมและสนับสนุนการนํา ICT มาบริหารจัดการใน
การวัดและประเมินผลในสถานศึกษา 1 1 1 0 1 4 0.8 

 การบริหารการมีส;วนร;วมของชุมชน        
108 ส งเสริมนโยบายหลักสูตรการศึกษาทางเลือก

การศึกษาตามอัธยาศัย ห(องสมุดมีชีวิต อุทยานการ
เรียนรู(ทุกในสถานศึกษา 1 -1 1 1 1 3 0.6 

109 ส งเสริมสนับสนุนการสร(างเครือข ายประชาชน(social 
network)ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 1 0 1 0 1 3 0.6 

110 สถานศึกษาให(ความร วมมือกับบุคคล ครอบครัวชุมชน
และองค�กรสังคมอ่ืนๆในการมีส วนร วมในการพัฒนา
งานวิชาการ 1 0 1 1 0 3 0.6 

111 ส งเสริมการจัดกิจกรรมความรู(วิชาการแก ชุมชนและ
เสริมสร(างความคิดเทคนิคทางวิชาการแก ชุมชน 1 -1 1 1 1 3 0.6 

112 ชุมชนสนับสนุนงบประมาณในการจัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล(อม แหล งเรียนรู(ให(เพียงพอและหลากหลาย 1 1 1 1 1 5 1 

113 จัดการเรียนรู(โดยใช(ภูมิปCญญาท(องถ่ินและแหล งเรียนรู(
ในชุมชนมีเวทีชาวบ(านในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 1 1 1 1 1 5 1 

114 มีการปรับปรุงแหล งเรียนรู(ท้ังใน โรงเรียนและนอก
โรงเรียน ให(มีความทันสมัยและสอดคล(องกับสภาพ
ของชุมชน 1 1 1 1 1 5 1 

115 ส งเสริมการจัดชั้นเรียนและจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
ต างๆในห(องเรียนเพ่ือสร(างบรรยากาศในชั้นเรียน 1 1 1 1 1 5 1 
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ข(อ 
ตัวแปร 

ผู(เชี่ยวชาญคนท่ี รวม IOC 

1 2 3 4 5   
116 ส งเสริมการบริหารงานกิจการนักเรียนให(ผู(เรียนได(รับ

การพัฒนาศักยภาพอย างเต็มท่ีท้ังด(านกายภาพและ
คุณธรรมจริยธรรม 1 1 1 1 1 5 1 

117 จัดสร(างรวบรวมความรู(ปราชญ�ชาวบ(านมาเปLน
พิพิธภัณฑ�การศึกษาของชุมชนหรือในสถานศึกษา 1 1 1 1 1 5 1 

118 สนับสนุนการจัดนิทรรศการทางวิชาการของภูมิ
ปCญญาท(องถ่ิน ด(านวัฒนธรรมด(านประเพณี และด(าน
ศาสนาเผยแพร ต อสาธารณะ 1 1 1 1 1 5 1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาคผนวก ง 
หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัย 
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รายช่ือโรงเรียนท่ีขอทดลองเครื่องมือ (Try Out) การวิจัยเรื่อง “การบรูณาการการบริหารจัด
การศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก�ป.ญหาทาง วิชาการ ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”  

 รวม 10 โรงเรียน ดังต อไปนี้ 
 1. โรงเรียนบ(านใหม      สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2 
 2. โรงเรียนวัดพระศรีอารย�  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2 
 3. โรงเรียนบ(านแก งจอ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษา กาญจนบุรี  เขต 3 
 4. โรงเรียนบ(านหนองสองตอน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1 
 5. โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 
 6. โรงเรียนวัดบางพระ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 
 7. โรงเรียนหาดเจ(าสําราญ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 2 
 8. โรงเรียนบ(านนาพรม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษา เพชรบุรี  เขต 1 
 9. โรงเรียนบ(านท าเสด็จ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษา สุพรรณบุรี  เขต 1 
 10.โรงเรียนวัดวังกุม  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษา สุพรรณบุรี  เขต 1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ  
ผลการทดลองเครื่องมือวิจัย 
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
A1           504.8667      3184.2575        .8153           .9872 
A2           505.1000      3159.0586        .7716           .9872 
A3           505.0000      3164.0690        .8319           .9871 
A4           504.7333      3178.2713        .8122           .9872 
A5           504.8000      3190.5103        .6102           .9873 
A6           504.7667      3199.2195        .5388           .9873 
A7           504.8000      3182.6483        .7067           .9872 
A8           504.9000      3186.5759        .7927           .9872 
A9           505.0333      3175.3437        .8119           .9872 
A10          505.0333      3188.1713        .6512           .9873 
A11          504.9333      3181.5816        .8060           .9872 
A12          504.8333      3183.6609        .6981           .9872 
A13          504.7000      3188.8379        .6286           .9873 
A14          504.9000      3189.2655        .6902           .9872 
A15          504.8333      3183.7989        .6964           .9872 
A16          504.9000      3179.3345        .6769           .9872 
A17          504.8667      3179.0851        .7606           .9872 
A18          504.8333      3177.4540        .7748           .9872 
A19          504.7333      3185.7885        .7742           .9872 
A20          504.7333      3191.5816        .7625           .9872 
A21          504.7333      3193.1678        .7378           .9872 
A22          504.7333      3178.4092        .7555           .9872 
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
A23          504.6667      3191.9540        .6909           .9872 
A24          504.9000      3175.3345        .8157           .9872 
A25          505.0000      3177.1724        .6250           .9873 
A26          504.9333      3188.8230        .5770           .9873 
A27          505.1333      3193.6368        .5850           .9873 
A28          504.9333      3187.5816        .7236           .9872 
A29          505.2333      3181.1506        .6339           .9873 
A30          504.7667      3185.7023        .7157           .9872 
A31          504.7000      3191.9414        .7582           .9872 
A32          504.8667      3179.7747        .7055           .9872 
A33          505.6000      3169.6276        .4412           .9876 
A34          505.7000      3169.5276        .4481           .9876 
A35          505.6333      3162.9299        .5228           .9875 
A36          504.7667      3189.8402        .5211           .9873 
A37          504.6333      3203.1368        .5359           .9873 
A38          504.5667      3205.2885        .5756           .9873 
A39          504.5667      3202.6678        .6182           .9873 
A40          504.6000      3203.5586        .5356           .9873 
A41          505.0333      3179.2747        .5239           .9874 
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
A42          504.5667      3194.7368        .6163           .9873 
A43          505.2667      3165.5126        .5859           .9874 
A44          505.2333      3178.4609        .5044           .9874 
A45          505.2667      3168.7540        .6855           .9872 
A46          504.7333      3200.8230        .5614           .9873 
A47          504.7000      3188.1483        .6836           .9872 
A48          504.9667      3176.5851        .7236           .9872 
A49          504.8667      3198.9471        .5530           .9873 
A50          504.7333      3189.3747        .6667           .9873 
A51          504.9000      3183.8172        .7638           .9872 
A52          504.8000      3187.4759        .6951           .9872 
A53          504.7000      3194.8379        .6469           .9873 
A54          504.8667      3190.2575        .7282           .9872 
A55          504.8333      3188.0057        .6925           .9872 
A56          505.0333      3163.9644        .7058           .9872 
A57          505.1000      3180.5759        .5654           .9873 
A58          505.0333      3169.7575        .7811           .9872 
A59          504.8667      3183.0851        .7646           .9872 
A60          505.2667      3188.2713        .6463           .9873 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
A61          504.7333      3200.4782        .6241           .9873 
A62          505.3667      3167.9644        .5086           .9875 
A63          505.4000      3165.8345        .6075           .9873 
A64          505.2667      3185.7195        .5217           .9874 
A65          505.2667      3166.8920        .6519           .9873 
A66          505.3000      3179.7345        .5689           .9873 
A67          504.7000      3191.5276        .6394           .9873 
A68          505.1333      3176.8782        .6681           .9872 
A69          504.8667      3195.2920        .6016           .9873 
A70          505.2000      3175.9586        .5919           .9873 
A71          504.9667      3186.9989        .7451           .9872 
A72          505.0667      3176.9609        .7132           .9872 
A73          505.1000      3181.8172        .7145           .9872 
A74          504.7667      3210.1851        .4743           .9873 
A75          504.7000      3204.8379        .5574           .9873 
A76          504.8667      3192.3954        .6402           .9873 
A77          504.7333      3191.5816        .6921           .9872 
A78          504.8333      3194.9023        .7224           .9872 
A79          504.7333      3199.3057        .6423           .9873 
A80          504.8667      3189.0851        .6844           .9872 
A81          504.9333      3184.0644        .7719           .9872 
A82          504.6333      3199.6195        .6479           .9873 
 
   
 



291 

 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
A83          504.9000      3179.4034        .7163           .9872 
A84          504.8333      3185.5920        .7245           .9872 
A85          505.0667      3204.2023        .4313           .9874 
A86          504.8333      3198.5575        .5531           .9873 
A87          505.2333      3178.9437        .5533           .9873 
A88          504.8333      3195.7299        .5904           .9873 
A89          505.1000      3186.0241        .6231           .9873 
A90          504.8000      3184.5103        .7341           .9872 
A91          504.8000      3194.9931        .6476           .9873 
A92          504.8000      3198.5103        .6594           .9873 
A93          504.9000      3201.6103        .5718           .9873 
A94          504.7667      3205.0816        .5536           .9873 
A95          504.9000      3176.0931        .7131           .9872 
A96          504.8667      3189.8437        .6268           .9873 
A97          504.8667      3185.2920        .6410           .9873 
A98          504.8667      3194.2575        .5720           .9873 
A99          504.8000      3192.0966        .6343           .9873 
A100        504.8000      3188.9241        .6296           .9873 
A101        504.7000      3197.1138        .5663           .9873 
A102         504.7667      3198.8057        .5907           .9873 
A103         504.8667      3183.9126        .6571           .9873 
A104         504.8667      3183.9816        .6563           .9873 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
A105         504.9000      3191.9552        .6068           .9873 
A106         504.9667      3185.8264        .6568           .9873 
A107         504.8000      3207.6828        .4301           .9874 
A108         504.8667      3189.7057        .6285           .9873 
A109         505.1000      3188.7828        .6293           .9873 
A110         504.9000      3180.7828        .7471           .9872 
A111         504.9667      3186.0333        .7008           .9872 
A112         504.8667      3198.1885        .5631           .9873 
A113         505.0667      3189.1678        .6532           .9873 
A114         504.8333      3193.5920        .6726           .9873 
A115         504.8667      3186.7402        .6653           .9873 
A116         504.8667      3190.8092        .7202           .9872 
A117         505.1667      3184.4195        .6342           .9873 
A118         504.8000      3203.8897        .5212           .9873 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items =118 
Alpha =    .9874 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ  
หนังสือขอความอนุเคราะห�เก็บรวบรวมข�อมูล 
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รายช่ือโรงเรียนกลุ;มตัวอย;าง 
ลําดับ ภาค ชื่อโรงเรียน ตําบล อําเภอ จังหวัด 

1 1 เหนือ บ(านแม ตีบ แม ตีบ งาว ลําปาง เขต 1 

2 2 เหนือ วัดอรัญญาราม ทาสบเส(า แม ทา ลําพูน เขต 1 

3 3 เหนือ บ(านอิงโค(ง ห(วยแก(ว ภูกามยาว พะเยา เขต 1 

4 4 เหนือ ชุมชน 15 บ(านเนินสว าง บ(านกลาง วังทอง พิษณุโลก เขต 2 

5 5 เหนือ บ(านนํ้าครกใหม  กองควาย เมือง น าน เขต 2 

6 6 เหนือ อนุบาลโกสัมพีนคร โกสัมพี โกสัมพีนคร กําแพงเพชร เขต 1 

7 7 เหนือ บ(านห(วยมุ น ห(วยมุ น นํ้าปาด อุตรดิตถ� เขต 2 

8 8 เหนือ อนุบาลโชคชัย โชคชัย คอยหลวง เชียงราย เขต 3 

9 9 เหนือ แม ยาววิทยา แม ยาว เมือง เชียงราย เขต 1 

10 10 เหนือ ชุมชนบ(านบวกครกน(อย หนองปmาครั่ง เมืองเชียงใหม  เชียงใหม  เขต 1 

11 11 เหนือ บ(านแม สา แม สา แม ริน เชียงใหม  เขต 2 

12 12 เหนือ วัดดงกลาง ดงกลาง เมือง พิจิตร เขต 1 

13 1 ออกเฉียงเหนือ บ(านหนองเม็ก ช องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี เขต 3 

14 2 ออกเฉียงเหนือ บ(านโนนขาม กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี เขต 5 

15 3 ออกเฉียงเหนือ บ(านสร(างม่ิง หนองเมือง ม วงสามสิบ อุบลราชธานี เขต 2 

16 4 ออกเฉียงเหนือ บ(านนาขาม สําโรง โพธ์ิไทร อุบลราชธานี เขต 2 

17 5 ออกเฉียงเหนือ ร มเกล(า โนนทัน เมือง หนองบัวลําภู เขต 1 

18 6 ออกเฉียงเหนือ ชุมชนวังปลาปeอมวิทยาศึกษา วังปลาปeอม นาวัง หนองบัวลําภู เขต 2 

19 7 ออกเฉียงเหนือ อนุบาลหนองวัวซอ หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี เขต 1 

20 8 ออกเฉียงเหนือ อนุบาลประจักษ�ศิลปาคม นาม วง ประจักษ�ศิลปาคม อุดรธานี เขต 2 

21 9 ออกเฉียงเหนือ บ(านธาตุประชานุกูล หายโศก บ(านผือ อุดรธานี เขต 4 

22 10 ออกเฉียงเหนือ บ(านนาเมืองไทย นํ้าโสม นํ้าโสม อุดรธานี เขต 4 

23 11 ออกเฉียงเหนือ บ(านโพนแพง โพธิไพศาล กุสุมาลย� สกลนคร เขต 1 

24 12 ออกเฉียงเหนือ อมรินทร�ราษฏร�วิทยา ตระเป_ยงเตีย ลําดวน สุรินทร�  เขต 1 

25 13 ออกเฉียงเหนือ บ(านหนองบัวบาน หนองบัวบาน รัตนบุรี สุรินทร� เขต 2 

26 14 ออกเฉียงเหนือ บ(านกวดโคกสว าง นาซ า ท าบ อ หนองคาย เขต 1 

27 15 ออกเฉียงเหนือ บ(านโพธ์ิ บ(านโพธ์ิ โพนพิสัย หนองคาย เขต 2 

28 16 ออกเฉียงเหนือ บ(านโคก (อสพป.32) ทุ งใหญ  กันทรลักษ� ศรีสะเกษ เขต 4 
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ลําดับ ภาค ชื่อโรงเรียน ตําบล อําเภอ จังหวัด 

29 17 ออกเฉียงเหนือ บ(านโพนแพง โพธิไพศาล กุสุมาลย� สกลนคร เขต 2 

30 18 ออกเฉียงเหนือ บ(านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) ค(อใต( สว างแดนดิน สกลนคร เขต 2 

31 19 ออกเฉียงเหนือ บ(านนาค(อ ปากขม ปามขม เลย เขต 1 

32 20 ออกเฉียงเหนือ บ(านนาตาดสมสะอาด ท าช(างคล(อง ผาขาว เลย เขต 2 

33 21 ออกเฉียงเหนือ อนุบาลพยุห� พยุห� พยุห� ศรีสะเกษ เขต 1 

34 22 ออกเฉียงเหนือ บ(านอีหนา(รัฐประชานุกูล) บัวหุ น ราษีไศล ศรีสะเกษ เขต 2 

35 23 ออกเฉียงเหนือ บ(านหนองแวง บ(านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 

36 24 ออกเฉียงเหนือ บ(านส(มผ อ ส(มผ อ ไทยเจริญ ยโสธร เขต 2 

37 25 ออกเฉียงเหนือ บ(านปbานหนองอ(อ ดงสิงห� จังหาร ร(อยเอ็ด เขต 1 

38 26 ออกเฉียงเหนือ จตุรคามพัฒนา กู(กาสิงห� เกษตรวิลัย ร(อยเอ็ด เขต 2 

39 27 ออกเฉียงเหนือ บ(านโพนทอง โพธ์ิทอง โพนทอง ร(อยเอ็ด เขต 3 

40 28 ออกเฉียงเหนือ โคกคามสามัคคีวิทยา หนองกะทิง ลําปลายมาศ บุรีรัมย� เขต 1 

41 29 
ออกเฉียงเหนือ อนุบาลโคกใหญ ละหาน

ทราย 
สําโรงใหม  ละหานทราย บุรีรัมย� เขต 3 

42 30 ออกเฉียงเหนือ บ(านหนองการะโภ แดนดง แดงดง บุรีรัมย� เขต 4 

43 31 ออกเฉียงเหนือ บ(านทับช(าง หนองระเวียง เมือง นครราชสีมา เขต 1 

44 32 ออกเฉียงเหนือ บ(านคู (สหราษฏร�วิทยา) เมืองปCก ปCกธงชัย นครราชสีมา เขต 3 

45 33 ออกเฉียงเหนือ บ(านหนองตาแก(ว ปากช อง ปากช อง นครราชสีมา เขต 4 

46 34 ออกเฉียงเหนือ บ(านหลุง(ใหม บุรพาคม) สระจรเข( ด านขุนทด นครราชสีมา เขต 5 

47 35 ออกเฉียงเหนือ เมืองยาง คุรุราษฎร�อุทิศ เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา เขต 7 

48 36 ออกเฉียงเหนือ บ(านโหล สามัคคี นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ เขต 1 

49 37 ออกเฉียงเหนือ บ(านคอนสาร คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ เขต 2 

50 38 ออกเฉียงเหนือ บ(านไร พัฒนา บ(านไร  เพทสถิต ชัยภูมิ เขต 3 

51 39 ออกเฉียงเหนือ นามลวิทยาคาร โคกสมบูรณ� กมลาไสย กาฬสินธุ� เขต 2 

52 40 ออกเฉียงเหนือ บัวสะอาดสงเสริม โคกสะอาด ฆ(องชัย กาฬสินธุ� เขต 2 

53 41 ออกเฉียงเหนือ เหล าไฮงามวิทยา เหล าไฮงาม กุฉินารายณ� กาฬสินธุ� เขต 2 

54 42 ออกเฉียงเหนือ โคกงามวิทยาคาร โคกงาม บ(านฝาง ขอนแก น เขต 1 

55 43 ออกเฉียงเหนือ บ(านเหล ากกหุ งสว าง สวนหม อน มัญจาคีรี ขอนแก น เขต 2 

56 44 ออกเฉียงเหนือ อุดมพัฒน�ฟgนิคซฯอุปถัมภ� กุดนํ้าใส นํ้าพอง ขอนแก น เขต 4 

57 45 ออกเฉียงเหนือ บ(านวังยาวสามัคคี บ(านหัน โนนสิลา ขอนแก น เขต 3 
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ลําดับ ภาค ชื่อโรงเรียน ตําบล อําเภอ จังหวัด 

58 1 กลาง วัดท าชุมนุม โพธ์ิม วงพันธ� สามโก( อ างทอง 

59 2 กลาง วัดโสภา โพธ์ิประจักษ� ท(าช(าง สิงห�บุรี 

60 3 
กลาง วัดจันทร�(ลอมราษฎร�

บํารุง) 
บ(านสวน เมือง สุโขทัย เขต 1 

61 4 กลาง วัดทุ งคอก ทุ งคอก สองพ่ีน(อง สุพรรณบุรี เขต 2 

62 5 กลาง วัดใหญ บางบ อ บ(านบ อ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 

63 6 กลาง วัดบางกอบัว บางกอบัว พระประแดง สมุทรประการ เขต 1 

64 7 กลาง บางน(อย จอมปลวก บางคนที สมุทรสงคราม 

65 8 
กลาง หน(าพระลาน(พิบูลย�

สงเคราะห�) 
หน(าพระ
ลาน 

เฉลิมพระ
เกียรติ 

สระบุรี เขต 1 

66 9 กลาง โคกสําโรง โคกสําโรง โคกสําโรง ลพบุรี เขต 1 

67 10 กลาง บ(านเกริ่นกฐิน บ(านกล(วย บ(านกล(วย บ(านหม่ี ลพบุรี เขต 1 

68 11 
กลาง ชุมชนประชานิกรอํานวย

เวชย� 
หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี เขต 2 

69 12 
กลาง ขุมชนวัดสระโสม สระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา 

เขต 1 

70 13 กลาง วัดโชติการาม บางไผ  เมือง นนทบุรี เขต 1 

71 14 กลาง วัดตะโกสูง สามง าม ดอนตูม นครปฐม เขต 1 

72 15 กลาง วัดสันติยาราม พรหมณี เมือง นครนายก 

73 16 กลาง วัดนางลือ นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท 

74 17 กลาง วัดหนองปลิง หนองปลิง เมือง นครสวรรค� เขต 1 

75 18 กลาง บ(านศรีไกรลาศ ห(วยนํ้าหอม ลาดยาว นครสวรรค� เขต 2 

76 19 กลาง ไทยรัฐวิทยา 75 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 

77 20 กลาง บ(านวังชะโอน ท าไม( พรานกระต าย กําแพงเพชร เขต 1 

78 1 
ตะวันตก วัดดอนตลุง เกาะ

พลับพลา 
เมืองราชบุรี ราชบุรี เขต 1 

79 2 ตะวันตก วัดบางขุนไทร บ(านแหลม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี เขต 1 

80 3 
ตะวันตก บ(านไชยราช ไชยราช บางสะพาน

น(อย 
ประจวบคีรีขันธ� 
เขต 1 

81 4 ตะวันตก บ(านดงลาน วังจันทร� สามเงา ตาก เขต 1 

82 5 ตะวันตก วัดเขารักษ� ดอนแสลบ หัวยกระเจา กาญจนบุรี เขต 2 

83 1 ใต( บ(านคลองขุด คลองขุด เมือง สตูล 
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ลําดับ ภาค ชื่อโรงเรียน ตําบล อําเภอ จังหวัด 

84 2 ใต( บ(านหลักเขต ปะแด ยะหา ยะลา เขต 2 

85 3 ใต( บ(านเขาค าย เขาค าย สวี ชุมพร เขต 2 

86 4 ใต( บ(านสํานักกอ ปCนแด ควนขนุน พัทลุง เขต 1 

87 5 ใต( บ(านสวนพลู โคกสะคอ รือเสาะ นราธิวาส เขต 1 

88 6 ใต( วัดพระมหาธาตุ ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช เขต 1 

89 7 
ใต( บ(านอายเลา ทุ งโพธ์ิ จุฬาภรณ� นครศรีธรรมราช 

เขต 3 

90 8 ใต( บ(านควนสวรรค� นาหม่ืนศรี นาโยง ตรัง เขต 1 

91 9 ใต( บ(านบางเจริญ เขาต อ อ าวลึก กระบ่ี 

92 1 ตะวันออก บ(านเขาแหลม วังทอง วังสมบูรณ� สระแก(ว เขต 1 

93 2 ตะวันออก วังตะพงนอก ตะพง เมืองระยอง ระยอง เขต 1 

94 3 
ตะวันออก ชุมชนวัดตะเคียนงาม ปากนํ้า            

ประแสร� 
แกลง ระยอง เขต 2 

95 4 ตะวันออก ชุมชนวัดหนองจวง ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี เขต 1 

96 5 ตะวันออก บ(านต(นกระบก นายายอาม นายายอาม จันทบุรี เขต 1 

97 6 ตะวันออก วัดประชาบํารุงกิจ สิบเอ็ดศอก บ(านโพธ� ฉะเชิงเทรา เขต 1 

98 7 ตะวันออก ชุมชนบ(านอ(างเวียน หนองอิรุณ บ(านบึง ชลบุรี เขต 1 

99 8 ตะวันออก บ(านสัตหีบ สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี เขต 3 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช  
แบบสอบถามความคิดเห็นเชิงเนื้อหาของเครื่องมือ 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย 

เพ่ือแก�ป.ญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เรียนผู�บริหาร/รองฝTายวิชาการหรือครูวิชาการ/ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา   
 

แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค�เพ่ือใช(เปLนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข(อมูลสําหรับ
วิทยานิพนธ�เรื่อง “การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก(ปCญหา
ทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”จึงขอความอนุเคราะห�ตอบแบบสอบถาม  เรื่อง การบูรณาการ
การบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพื่อแก(ปCญหาทางวิชาการในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน  ข(อมูลท่ีได(จากการลงความคิดเห็นของท านมีค าอย างยิ่ง  ซ่ึงจะเปLนประโยชน�ต อการบริหาร
จัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก(ปCญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
โดยรวมต อไป  จึงขอความกรุณาลงความคิดเห็นข(อคําถามทุกข(อในแบบสอบถาม ซ่ึง แบบสอบถามนี้ 
ประกอบด(วย  2  ตอน คือ 
            ตอนท่ี 1  ข(อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู(ตอบแบบสอบถาม 
            ตอนท่ี 2  ความเห็นด(วยของตัวแปรการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัย
เพ่ือแก(ปCญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
             ขอขอบพระคุณไว( ณ โอกาสนี้  สาํหรับความร วมมือในการตอบประเมินคุณภาพของ
แบบสอบถาม 
 
 
 
                                                          (นายอรรถสิทธิ์  อินทร�พิบูลย�) 
 
                                           นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
                                                ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนท่ี  1    ข(อมูลส วนบุคคลของผู(ตอบแบบสอบถาม   
คําช้ีแจง :   โปรดเขียนเครื่องหมาย � ตรงกับสถานภาพของท าน 

1. เพศ 

� ชาย �หญิง   
2. อายุ 
     � ตํ่ากว า 30ป_  �31–40 ป_ �41–50  ป_ �50  ป_ข้ึนไป 
3. ระดับการศึกษา 

� ตํ่ากว าปริญญาตรี � ปริญญาตรี �  ประกาศนียบัตรบัณฑิต   
�  ปริญญาโท   
�  ปริญญาเอก 

4. ตําแหน;งหน�าท่ีในการปฏิบัติงาน 
�ผู(บริหารสถานศึกษา�รองฝbายวิชาการ/ครูวิชาการ 
� คณะกรรมการสถานศึกษา 

5. ประสบการณ�ในการปฏิบัติงาน 
      �  ไม เกิน 5 ป_   �  มากกว า 5 ป_ แต ไม ถึง 10 ป_ 
      �  มากกว า 10 ป_ข้ึนไป 
 

ตอนท่ี 2 ตัวแปรการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก(ปCญหาทางวิชาการ
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คําช้ีแจง : โปรดเขียนเครื่องหมาย � ในช องขวามือเม่ือท านพิจารณาความเห็นด(วยของตัวแปรการบริหาร
จัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยเพื่อแก(ปCญหาทางวิชาการในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานด(านต างๆ ตามความเห็นของท านควรอยู ในระดับใด 

 
5 หมายถึง ความเห็นด(วยของตัวแปรการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและ

อัธยาศัยเพ่ือแก(ปCญหาทางวิชาการอยู ในระดับมากท่ีสุด 

 
4 หมายถึง ความเห็นด(วยของตัวแปรการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและ

อัธยาศัยเพ่ือแก(ปCญหาทางวิชาการอยู ในระดับมาก 

 
3 หมายถึง ความเห็นด(วยของตัวแปรการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและ

อัธยาศัยเพ่ือแก(ปCญหาทางวิชาการอยู ในระดับปานกลาง 

 
2 หมายถึง ความเห็นด(วยของตัวแปรการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและ

อัธยาศัยเพ่ือแก(ปCญหาทางวิชาการอยู ในระดับน(อย 
 1 หมายถึง ความเห็นด(วยของตัวแปรการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและ

อัธยาศัยเพ่ือแก(ปCญหาทางวิชาการอยู ในระดับน(อยท่ีสุด 
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ข�อ รายการ 
ระดับความ 

เห็นด�วย หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

 การปรับกระบวนทัศน�       
1 มีการปรับกระบวนทัศน�เพ่ือสร(างทัศนคติเชิงบวกในการ

ร วมคิดร วมทําเข(าถึงและพัฒนา นักเรียนท่ีพลาดโอกาส
ทางการศึกษา  

     

2 จัดประชุมสัมมนาครูและบุคลากรเพ่ือชี้แจงนโยบายและ
สร(างความเข(าใจในการบริหารจัดการศึกษาในระบบนอก
ระบบและอัธยาศัย  

     

3 จัดประชุมครูบุคลากรท่ีเก่ียวข(องในการเขียนโครงการและ
ขออนุมัติโครงการการจัดการศึกษาในระบบนอกระบบ
และอัธยาศัย  

     

4 การสร(างทีมงานในโรงเรียนเพ่ือความยั่งยืนเน(นการพ่ึงพา
ตนเอง  

     

5 ศึกษาระเบียบข(อกฎหมายและนโยบายต างๆ เช นพรบ.
การศึกษา การเทียบโอน หลักสูตร กฎกระทรวงระเบียบ
ปฏิบัติท่ีเก่ียวข(องกับการจัดการศึกษา  

     

6 ประชาสัมพันธ�เก่ียวกับนโยบายของโรงเรียนในการบริหาร
จัดการศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยให(สาธาณ
ชนให(ทราบอย างต อเนื่อง  

     

7 จัดประชุมครูเพ่ือชี้แจงนโยบายและสร(างความเข(าใจและ

ตระหนักในการจัดกิจกรรมการจัดการศึกษาในระบบนอก

ระบบและตามอัธยาศัย  

     

8 จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานทางวิชาการในการบริหารจัด

การศึกษาในระบบนอกระบบและอัธยาศัยและมี

ผู(รับผิดชอบอย างชัดเจน  

     

9 จัดทําคู มือครูการดําเนินการบริหารจัดการการเทียบโอน 

กระบวนการเรียนการสอนในระบบนอกระบบและ

อัธยาศัย  
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ข�อ รายการ 
ระดับความ 

เห็นด�วย หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

 หลักการและหลักสูตรการจัดการศึกษา       

10 กําหนดกลุ มเปeาหมายของกลุ มผู(เรียนคืออยู ในเกณฑ�
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและพลาดโอกาสจากการเข(ารับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเนื่องจากสาเหตุการต้ังครรภ� ทะเลาะ
วิวาท ผู(ต(องคดี  ผู(เจ็บปbวยหรือสาเหตุอ่ืนท่ีไม สามารถ
ศึกษาในโรงเรียนท่ัวไป  

     

11 มีการกําหนดจุดประสงค�การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะของผู(เรียนให(มีความรู(และความเปLนสากล  

     

12 มีการกําหนดจุดประสงค�การการจัดการศึกษาเพ่ือใช(ใน
ชิวิตประจําวันและการประกอบอาชีพมีความรู(
ความสามารถในการศึกษาต อ  

     

13 หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปLนปCจจัยสําคัญในเพ่ิม
โอกาสทางการศึกษาของนักเรียนท่ีขาดโอกาสทาง
การศึกษา  

     

14 หลักสูตรการศึกษาเปgดโอกาสให(ผู(เรียนได(เรียนรู(ตามความ
สนใจตอบสนองตามความถนัดของผู(เรียน  

     

15 หลักสูตรเน(นให(ผู(เรียนคิดเปLน ทําเปLนและเน(นหลักสูตร
ท(องถ่ินท่ีมีความหลากหลาย  

     

16 หลักสูตรการศึกษาเปgดโอกาสให(ผู(เรียนได(เรียนรู(ตามถนัด
ความสนใจ  

     

17 มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรโดยครูนําข(อบกพร อง

นํามาพัฒนาและปรับปรุงและให(ทุกภาคส วนมีส วนร วมใน

การบริหารหลักสูตร  

     

18 มีการจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการเก่ียวกับการจัดการ

เรียนการสอนให(สอดคล(องกับวัตถุประสงค�ของหลักสูตร  

     

19 การจัดการเรียนการสอนให(ตรงกับจุดมุ งหมายของ

หลักสูตรยืดหยุ นตามเหตุการณ�และท(องถ่ิน  
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ข�อ รายการ 
ระดับความ 

เห็นด�วย หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

20 กํากับติดตามการกําหนดนโยบาย การวางแผนการ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนกําหนด
นโยบายวิชาการชัดเจนสอดคล(องกับหลักสูตร  

     

21 หลักการจัดการศึกษามีความยืดหยุ นเรื่องการใช(หลักสูตร 
วิธีการจัดการเรียนการสอนระยะเวลาของการศึกษาและ
การประเมินผล  

     

22 ยึดหลักการ บรูณาการท้ังด(านสาระความรู( ด(านเวลา
เง่ือนไขการจบหลักสูตร  

     

23 ให(ความสําคัญกับการเรียนรู(มีความยืดหยุ นท้ังด(านเวลา
สาระการเรียนรู( และสถานท่ี เน(นทักษะชีวิต  

     

 การจัดกลุ;มการศึกษา       

24 จัดกลุ มการเรียนรู(ผ านสื่อการเรียนและแหล งเรียนรู(ชุดวิชา 
สื่อ สิ่งพิมพ�และแหล งเรียนรู(ต างๆ  

     

25 จัดกลุ มการเรียนรู(ผ านกิจกรรมเช นกลุ มออมทรัพย�กลุ ม
อาชีพกิจกรรมกลุ มสัมพันธ� ค ายทัศนศึกษา  

     

26 จัดกลุ มการเรียนรู(โดยภูมิปCญญาชาวบ(านการสร(างอาชีพ

ศิลปะ วัฒนธรรมผู(เรียนทุกคนต(องเข(าร วมกิจกรรมทักษะ

อาชีพ  

     

27 จัดกลุ มเรียนรู(ผ านคลินิควิชาการ พบกลุ มเพ่ือแลกเปลี่ยน

ทบทวนปCญหาทางวิชาการ ผู(เรียนต(องเรียนรู(ผ านคลีนิค

ตามกําหนดการท่ีโรงเรียนกําหนด  

     

28 มีการจัดกลุ มการเรียนเพ่ือสะดวกในการจัดการเรียนการ

สอนและการวัดผลประเมินผลของผู(เรียน  

     

29 การจัดการศึกษาเปLนการจัดการเรียนการสอนท่ีผสมผสาน

ระหว างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย ส วนใหญ จะเปLนการศึกษาด(วย

ตนเอง  
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ข�อ รายการ 
ระดับความ 

เห็นด�วย หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

30 ผู(เรียนทุกคนต(องเข(ารับการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค�ได(แก การพัฒนาจิต การประเมินทักษะการอ าน 
เขียน และคิดวิเคราะห�  

     

31 การลงบันทึกข(อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management 
Center : DMC โดยยึดข(อมูล 10 มิ.ยและ 10 พ.ย.  

     

32 นักเรียนทุกคนต(องใช(เวลาในการศึกษาในโครงการนี้
มากกว า 1 ภาคเรียนและถูกบันทึกข(อมูลนักเรียน
รายบุคคล( DMC) จึงสามารถจบหลักสูตรได(  

     

 การบริหารจัดการงบประมาณ       

33 มีการจัดต้ังกองทุนโดยรับบริจาคเงินเพ่ือบริหารจัดการ
เพ่ือความม่ันคงและหลักความรับผิดชอบร วมกัน  

     

34 ค าตอบแทนแก ครูท่ีปฎิบัติการเรียนการสอนทุกวันเสาร�
จ ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ชั่วโมงละ 60 บาท ไม 
เกินวันละ 7 ชั่วโมง 420 บาท  

     

35 การเบิกจ ายเงินค าตอบแทนโรงเรียนกําหนดเวลาให(จ าย
ค าตอบแทนเดือนละหนึ่งครั้งทุกสิ้นเดือน  

     

36 การใช(จ ายงบประมาณงบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุน
ท่ัวไปรายการเงินอุดหนุนค าใช(จ ายในการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (ค าใช(จ ายรายหวั)เกิดประโยชน�ต อการเรยีนการสอน  

     

37 โรงเรียนจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป_ของสถานศึกษาท่ี
สอดคล(องกับนโยบาย และจุดเน(นของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

     

38 โรงเรียนเสนอแผนปฏิบัติงานประจําป_ของสถานศึกษาผ าน
ความเห็นชอบต อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

     

39 โรงเรียนรายงานผลการดําเนินของสถานศึกษาให(
สาธารณชนได(รับทราบ  

     

40 การใช(จ ายงบประมาณของโรงเรียนสอดคล(องกับแผนการ
ปฏิบัติงานประจําป_ของสถานศึกษา  
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ข�อ รายการ 
ระดับความ 

เห็นด�วย หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

41 โรงเรียนบริหารงบประมาณ ใช(ในลักษณะแบบถัวจ ายค า
หนังสือและอุปกรณ�การเรียนค าเสื้อผ(าและค าเครื่องแต ง
กายนักเรียน และค าพาหนะในการเดินทาง  

     

42 เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ป_ เงินค าหนังสือบริหาร
จัดการเปLนชุดการเรียนรู(ของนักเรียนรายบุคลตามกลุ ม
สาระรายวิชาเงินค าเสื้อผ(านักเรียนชุดพละของโรงเรียน
เงินกิจกรรมพัฒนาผู(เรียน จัดโครงการทัศนศึกษา เรียนรู(
นอกสถานท่ีเงินค าอุปกรณ�การเรียนกระเปmาของโรงเรียน  

     

 กระบวนการจัดการเรียนการสอน       

43 ข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนมีการบูรณาการในการจัด
การศึกษาท้ังสามระบบคือการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย  

     

44 การจัดการเรียนการสอนเน(นการเรียนในเวลาราชการและ
วันเสาร�อาทิตย�ซึ่งจะข้ึนอยู กับข(อตกลงระหว างครูกับ
ผู(เรียนโดยเน(นความยืดหยุ น  

     

45 ผู(เรียนศึกษาด(วยตนเองผ านสื่อและแหล งเรียนรู(และ
ประมวลผลความรู(ศึกษาหาความรู(เพ่ิมเติมตามาตรฐาน
และตัวชี้วัด เพ่ือเตรียมความพร(อมในการวัดผล  

     

46 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

     

47 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมท้ังกิจกรรม
ในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

     

48 การจัดการบวนการเรียนการสอนการเรียนเน(นคุณธรรม
มากกว าความรู(  

     

49 มีการผสมผสานด(านความรู(ประสบการณ�จริงทักษะ
กระบวนการคิด  

     

50 มีการกระตุ(นให(เกิดการใฝbรู(ใฝbเรียนใช(กระบวนการเรียน
การสอนท่ีหลากหลาย  
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ข�อ รายการ 
ระดับความ 

เห็นด�วย หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

51 ส งเสริมการจัดการให(บุคคลเรียนรู(อย างไม เปLนทางการใน
รูปแบบท่ีหลากหลายอย างต อเนื่องตลอดชีวิต  

     

52 เปgดโอกาสให(ผู(เรียนรับผิดชอบในการเรียนรู(ของตนเอง
ตามโอกาสศักยภาพความพร(อมของตนเอง  

     

53 มีการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให(ผู(เรียน
สามารถนําไปประยุกต�ใช(ในชีวิตเน(นการพัฒนาศักยภาพ
ตามความถนัดและความสนใจของผู(เรียน  

     

54 แนวทางในการจัดการเรียนการสอนเปLนการผสมผสานใน

ด(านความรู(ทักษะกระบวนการคิดประสบการณ�จริง

บรรยากาศการเรียนสื่อค านิยมคุณธรรมการเผชิญ

สถานการณ�การวิจัยรวมท้ังกระตุ(นให(เกิดการใฝbรู(ใฝbเรียน

ให(เกิดข้ึนกับตัวผู(เรียน  

     

55 ให(ผู(เรียนเลือกวิธีเรียนตามท่ีสนใจตามหลักการการศึกษา

นอกระบบเพ่ือให(เกิดความหลากหลายในวิธีเรียนเช น

การศึกษาด(วยตนเองแล(วสอบวัดผลการทําโครงงานการ

เรียนเสริมในรายวิชาท่ียากการเข(าค ายวิชาการการเรียน

กับแหล งเรียนรู(และภูมิปCญญาท(องถ่ินการเรียนจากสื่อและ

เทคโนโลยีการเข(าค ายส งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการเข(า

ค ายฝoกระเบียบวินัยการทํารายงาน  

     

56 ครูพบผู(เรียนเพ่ือกําหนดกิจกรรมการเรียนเรียนการสอน
โดยเรียนท้ังเนื้อหาตามหลักสูตรและมอบหมายงานเพ่ือ
คิดเปLนเวลาเรียน เช น 1 หน วยกิต พบครูสองครั้ง 
มอบหมายงานหนึ่งชิ้นงาน  

     

57 ผู(เรียนไม จบการศึกษาในระดับ ม.3 , ม.6 มีเวลาเรียนมา
ครบแต มีผลการเรียนติด “0,ร” ทําให(ไม จบการศึกษาแต มี
ผลการเรียนระดับดี ให(ศึกษาด(วยตนเองตามโครงสร(าง
หลักสูตรของโรงเรียนและจัดสอบเพ่ือตัดสินผลการเรียน  
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ข�อ รายการ 

ระดับความ 
เห็นด�วย หมายเหตุ 

5 4 3 2 1 

58 ผู(เรียนท่ีมีผลการเรียนระดับปานกลาง และอ อนให(เลือก
เรียนเรียนด(วยตนเองและรับการสอบเพ่ือตัดสินผลการ
เรียนหรือ เรียนเสริมในกลุ มสาระท่ีเรียนอ อนเรียนรู(จาก
แหล งเรียนรู( ร วมกิจกรรมส งเสริม คุณธรรม จริยธรรม 
จัดทําโครงงานรายงาน และส งชิ้นงาน ผลงานตามท่ี
กําหนด  

     

59 ในกรณีมีนักเรียนช วงชั้นท่ี 3 และช วงชั้นท่ี 4 ตาม

หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2544 ท่ีย(ายมามีผลการ

เรียนจากโรงเรียนเดิมไม ครบทุกๆภาคเรียนและไม ครบทุก

รายวิชาให(เทียบโอนวิชาท่ีเหลือโดยการจัดเวลาในการ

เรียนให(สอดคล(องกับอายุของผู(เรียนเพ่ือเปgดโอกาสให(

ผู(เรียนได(จบการศึกษาพร(อมรุ น  

     

60 กรณีท่ีมีนักเรียน ม.3 และ ม.6 ท่ีไม จบการศึกษาจาก

โรงเรียนเดิมแล(วย(าย มาแต มีผลการเรียนมาแล(วครบทุก

ภาคเรียน และครบทุกรายการวิชา แต มีบางวิชา ติด 0 , 

ร, มส, ให(ถือว านักเรียนคนนั้นมีเวลาการเรียนมาแล(วครบ 

1,200 ชั่วโมงต อป_ หรือ 3,600 ชั่วโมงต อช วงชั้น สามารถ

วัดและประเมินผลได(ทันที  

     

61 การจบการศึกษาให(ปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียนว าด(วย

แนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลการเรียนตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  

     

62 กรณีเง่ือนไชการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต(น

และมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีต(องใช(ผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ (O-NET) ในอัตราส วนร(อยละ 80:20 

นั้น ให(เปLนไปตามความสมัครใจของผู(เรียน  
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ข�อ รายการ 
ระดับความ 

เห็นด�วย หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

 การบริหารจัดการการเทียบโอน       

63 สามารถเทียบโอนผลการเรียนและมวลประสบการณ�ของ

ผู(เรียนเกิดจากการเรียนรู(จากการจัดการศึกษา ของบุคล

ครอบครัวสถานประกอบการสถาบันสังคมอ่ืนท่ีมีสิทธิใน

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

     

64 แต งต้ังคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนเพ่ือกําหนด

หลักเกณฑ�วิธีการ  

     

65 จัดระบบการเทียบโอนผลการศึกษาท่ีสอดคล(องกับทุก

สถาบันในระดับเดียวกัน  

     

66 ใช(เอกสารแนวทางการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานจากสํานักงานทดสอบทางการศึกษา สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2546 แนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลการ

เรียนรู(ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  

     

67 ข้ันตรวจเอกสาร ให(รับเฉพาะเอกสารฉบับจริงคือป.พ. 1: 

4, หนังสือนําจากโรงเรียนเรื่องย(ายสถานศึกษา, สําเนา

ทะเบียนบ(านของผู(เรียนของบิดา – มารดา,  

     

68 ข้ันสัมภาษณ�ให(สัมภาษณ�ผู(เรียนถึงสาเหตุท่ีต(องออกจาก

โรงเรียนเดิมในแบบฟอร�มการสัมภาษณ�และให(คําปรึกษา

เพ่ือเปLนการเก็บรวบรวมข(อมูลอันจะเปLนประโยชน�ต อการ

รายงานหรือวิจัยต อไป  

     

69 จัดทําแฟeมนักเรียนเปLนรายบุคคลสําหรับใช(เปLนข(อมูลสาร

เทศ ติดตามนักเรียนในโอกาสต อไปเพ่ือวิเคราะห�ผู(เรียน

เปLนรายบุคคลในการจัดทําแผนการเรียนรายบุคคล  

     



310 

 

ข�อ รายการ 
ระดับความ 

เห็นด�วย หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

70 ผู(เรียนท่ีเคยเข(ามาเรียนมาก อนแต ออกกลางคันมาสมัคร
เรียนใหม  ในการศึกษาภาคบังคับ ให(โรงเรียนรับเข(าเรียน
ก อนแล(วทําการเทียบโอนความรู(เดิมท่ีมี โดยวิธีการวัด
และการประเมินผลท่ีหลากหลายแล(วจึงตัดสินให(ผู(เรียน
เข(าเรียนในระดับท่ีเหมาะสมกับความรู(และประสบการณ�
ท่ีมี  

     

71 กํากับติดตามผลการเรียนของผู(เรียนอย างต อเนื่องและ
สนับสนุนให(มีโอกาสแสดงออกด(วยวิธีการท่ีหลากหลาย  

     

72 การเทียบโอน ถ(ารหัสวิชา เหมือนกันให(โอนวิชาดังกล าว
เปLนวิชาของโรงเรียนการเทียบ ถ(ารหัสวิชาไม เหมือนกันให(
เทียบโดยใช(รหัสวิชาชองโรงเรียน ถ(ารายวิชาจาก
สถานศึกษาเดิมไม ชัดเจนให(สอบวัดความรู(ใหม เพ่ือ
ประเมินผลในรายวิชานั้นให(ตรงกับหลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียน  

     

73 กรณีท่ีเทียบโอนแล(วยังมีรายวิชาท่ียังไม ครบตามหลักสูตร
ของสถานศึกษาให(สอบเพ่ือวัดความรู(แล(วนําไปประเมินผล
ให(ครบทุกรายวิชาในหลักสูตรของสถานศึกษา  

     

 การวัดผลประเมินผล       

74 ใช(แนวปฎิบัติการวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  

     

75 การจัดการเรียนรู(ใช(ชุดการเรียนและทําแบบฝoกหัดจากชุด
การสอนในทุกรายวิชาท่ีนักเรียนไม มีผลการเรียนและส ง
ให(ครูผู(สอนตรวจและให(คะแนน(คิดสัดส วนคะแนนเต็ม : 
คะแนนเก็บ (100:30) และเตรียมตัวให(พร(อมสําหรับการ
เรียนและสอบ  

     

76 การตัดเกรด จะนําคะแนนท่ีได(จากการทําชุดการสอนรวม
กับคะแนนสอบ ในรายวิชานั้นคิดอัตราส วนคะแนน 30:70 
นํามาตัดสินผลการเรียนได( 8 ระดับตามเกณฑ� คะแนนท่ี
สอบได(  
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ข�อ รายการ 
ระดับความ 

เห็นด�วย หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

77 กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ผู(เรียนต(อง
รายงานตัวเพ่ือปฏิบัติและบันทึกลงในใบนัดหมายของแต 
ละคนกิจกรรมโดยท้ังการทํากิจกรรมรายบุคคลและ
กิจกรรมกลุ มทุกเช(าตามเวลาท่ีกําหนดไว(  

     

78 ผู(เรียนจะต(องส งชิ้นงานเพ่ือประเมินในรายวิชาเลือกและ
การอ าน คิดวิเคราะห� และเขียนการทํารายงานโดยเลือก
ประเด็นเขียนรายงานตามความสนใจของตนเองก อนวัน
สุดท(ายของการวัดผล ตามรูปแบบท่ีโรงเรียนกําหนด  

     

79 ผู(เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต(นและมัธยมศึกษาตอน
ปลายจะต(องเข(าร วมกิจกรรมเพ่ือประเมินกิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค� และผ านการ
ประเมินท้ัง 2 รายการ  

     

80 กิจกรรมชุมนุมผู(เรียนต(องทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน�ใน 
วัด,ชุมชน ฯลฯและเก็บภาพถ ายพร(อมสรุปผลการทํา
กิจกรรมอย างน(อย 2 แห ง รวม 5 ชั่วโมงโดยนําส งสรุป
กิจกรรมท่ีฝbายวิชาการ  

     

81 กิจกรรมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�นักเรียนจะต(องสะสม
บัตรขาว ซ่ึงเปLนบัตรบันทึกความดีท่ีนักเรียนจะต(องร วม
กิจกรรมท่ีโรงเรียนอย างน(อย 2 รายการโดยนําส งใบ
บันทึกความดีท่ีฝbายวิชาการ  

     

82 ผู(เรียนจะต(องผ านการประเมินการอ านคล องเขียนคล อง
ภาษาไทย คิดวิเคราะห� ตามกิจกรรมท่ีโรงเรียนกําหนด
ตามหลักสูตร  

     

83 ผู(เรียนสามารถเข(ารับการทดสอบประมวลความรู(จากการ
เรียนเสริมและส งชุดการสอนแล(วจะต(องแต งกายตาม
ระเบียบท่ีโรงเรียนกําหนดปฏิบัติตามระเบียบการเข(าสอบ
โดยเคร งครัด หากทุจริตการสอบจะถือว าการสอบในครั้ง
นั้นได( 0 คะแนน  
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ข�อ รายการ 
ระดับความ 

เห็นด�วย หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

84 ผู(เรียนสามารถสอบแก(ตัวได( 2 ครั้งหากสอบไม ผ านตามท่ี
กําหนดผู(เรียนจะต(องกลับไปทบทวนบทเรียนอีกครั้งและ
กําหนดสอบใหม เกณฑ�คะแนนให(เปLนไปตามท่ีโรงเรียน
กําหนดแบบมีพัฒนาการ  

     

85 ผู(เรียนสามารถส งงานเพ่ิม เพ่ือพัฒนาผลการเรียน  
(Re-grade)ในรายวิชาท่ีสอบแล(ว มีผลคะแนนไม เปLนท่ีพึง
พอใจโดยสามารถยื่นคําร(องได(ท่ีฝbายวัดผล  

     

86 การประเมินผลการเรียน อิงเกณฑ� ถ(า 50 คะแนนข้ึนไป
ให(ตัดสินผลตามระดับคะแนน เช น 80 คะแนน ได(ผลการ
เรียน 4 (ยกเว(นติด 0 มาจากโรงเรียนเดิม)  

     

87 การประเมินผลการเรียนเกณฑ� อิงกลุ มให(ใช(สําหรับผู(ท่ีไม 
ผ านเกณฑ� ค าเฉลี่ยทุกวิชาอยู ท่ี 35 คะแนน ถ(าได(คะแนน 
35 คะแนน = 50 คะแนน ให(ระดับผลการเรียน 1 และ
บันทึกไว(ท(ายกระดาษคําตอบ “ประเมินแบบอิงกลุ ม”  

     

88 หลังจากการสอบผ านครบทุกรายวิชาผู(เรียนสามารถยื่นคํา
ร(องขอจบการศึกษา และขอรับใบรับรองได(โดยจะต(อง
ดําเนินการตรวจสอบเอกสาร ถ ายรูปและดําเนินการให(
เปLนไปตามข้ันตอนของฝbายวัดผล  

     

89 เม่ือผู(เรียนพบครูผู(สอนเพ่ือปรึกษาการเรียนและส งงาน
ครบจึงจะมีสิทธิ์เข(าทดสอบประเมินผลการเรียน  

     

90 มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ค ายวิชาการค ายคุณธรรม 
จริยธรรมอย างน(อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

     

91 ใช(วิธีการท่ีหลากหลาย ประเมินจากความประพฤติ
พัฒนาการในการเรียนรู( พฤติกรรมของผู(เรียน การเข(า
ร วมกิจกรรมรวมท้ังการทดสอบควบคู ไปด(วย ท้ังนี้ ให(อยู 
ภายใต(ข(อตกลงระหว างครู นักเรียนผู(ปกครอง โดยปฏิบัติ
ตามระเบียบว าด(วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา  
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ข�อ รายการ 
ระดับความ 

เห็นด�วย หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

92 การประเมินผลการเรียนจากความประพฤติพฤติกรรมและ
การมีส วนร วมรวมท้ังการทดสอบควบคู ไปด(วย  

     

93 ผู(เรียนท่ีมีอายุตามเกณฑ�ให(จัดเวลาเรียนตามหลักสูตรตาม
เกณฑ�อายุ ไม จบการศึกษาก อนกําหนด  

     

94 การอนุมัติการจบหลักสูตรให(ใช(ระเบียบว าด(วยการออก
หนังสือรับรองความรู(ของสถานศึกษา ป_2553 มาใช(และ
การออกหลักฐาน ปพ.1และประกาศนียบัตรให(ออกเม่ือ
สิ้นป_การศึกษาปกติ  

     

 การบริหารจัดการส่ือและการนิเทศ       

95 มีการผลิตสื่อนวัตกรรมท่ีทันสมัยเหมาะกับสภาพแวดล(อม
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู(การพัฒนาสื่อนวัตกรรมทาง
การศึกษาอย างสมํ่าเสมอ  

     

96 มีการส งเสริมการสร(างสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย
เหมาะสมกับสภาพแวดล(อมเพ่ือแก(ไขปCญหาด(านการ
เรียนรู(  

     

97 มีการนิเทศ กํากับ ติดตามเนื้อหาการสอนให(เปLนการ
ช วยเหลือแนะแนวครูสามารถปรับปรุงแก(ไขปCญหาการ
เรียนการสอน  

     

98 กํากับการนิเทศภายในโดยผู(บริหารและคณะครูอย าง
สมํ่าเสมอ  

     

99 ให(คําแนะนําปรึกษาหารือการติดตามผลการแก(ปCญหาการ
นิเทศการศึกษาอย างเปLนระบบ  

     

100 ส งเสริมการนิเทศภายในอย างต อเนื่องเพ่ือนาผลมาพัฒนา
ปรับปรุงและแก(ไข  

     

101 มีระบบดูแลช วยเหลือนักเรียนในการบริหารจัดการศึกษา
นักเรียนกลุ มเสี่ยง  

     

102 จัดระบบงานโครงสร(างการแนะแนวระบบดูแลช วยเหลือ
นักเรียน กลุ มเสี่ยงออกกลางคันให(มีโอกาสศึกษาจนจบ
การศึกษา  
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ข�อ รายการ 
ระดับความ 

เห็นด�วย หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

103 มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให(มีความรู(
ความสามารถในการปฎิบัติหน(าท่ีการสร(างเครื่องมือ และ
วิธีการวัดผลประเมินผล  

     

104 ส งเสริมให(ครูและบุคลากรนําผลจากการวัดและ
ประเมินผลมาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน  

     

105 ส งเสริมและสนับสนุนการนําโปรแกรมคอมพิวเตอร�มาใช(
ในการพัฒนางานการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา  

     

106 ส งเสริมและสนับสนุนการวัดและประเมินผลแบบมีส วน
ร วมท้ังผู(เรียนชุมชนและผู(ปกครอง  

     

107 ส งเสริมและสนับสนุนการนํา ICT มาบริหารจัดการในการ
วัดและประเมินผลในสถานศึกษา  

     

 การบริหารการมีส;วนร;วมของชุมชน       
108 ส งเสริมนโยบายหลักสูตรการศึกษาทางเลือกการศึกษา

ตามอัธยาศัย ห(องสมุดมีชีวิต อุทยานการเรียนรู(ทุกใน
สถานศึกษา  

     

109 ส งเสริมสนับสนุนการสร(างเครือข ายประชาชน(social 
network)ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา  

     

110 สถานศึกษาให(ความร วมมือกับบุคคล ครอบครัวชุมชน
และองค�กรสังคมอ่ืนๆในการมีส วนร วมในการพัฒนางาน
วิชาการ  

     

111 ส งเสริมการจัดกิจกรรมความรู(วิชาการแก ชุมชนและ
เสริมสร(างความคิดเทคนิคทางวิชาการแก ชุมชน  

     

112 ชุมชนสนับสนุนงบประมาณในการจัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล(อม แหล งเรียนรู(ให(เพียงพอและหลากหลาย  

     

113 จัดการเรียนรู(โดยใช(ภูมิปCญญาท(องถ่ินและแหล งเรียนรู(ใน
ชุมชนมีเวทีชาวบ(านในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

     

114 มีการปรับปรุงแหล งเรียนรู(ท้ังใน โรงเรียนและนอก
โรงเรียน ให(มีความทันสมัยและสอดคล(องกับสภาพของ
ชุมชน  
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ข�อ รายการ 
ระดับความ 

เห็นด�วย หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

115 ส งเสริมการจัดชั้นเรียนและจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
ต างๆในห(องเรียนเพ่ือสร(างบรรยากาศในชั้นเรียน  

     

116 ส งเสริมการบริหารงานกิจการนักเรียนให(ผู(เรียนได(รับการ
พัฒนาศักยภาพอย างเต็มท่ีท้ังด(านกายภาพและคุณธรรม
จริยธรรม  

     

117 จัดสร(างรวบรวมความรู(ปราชญ�ชาวบ(านมาเปLนพิพิธภัณฑ�
การศึกษาของชุมชนหรือในสถานศึกษา  

     

118 สนับสนุนการจัดนิทรรศการทางวิชาการของภูมิปCญญา
ท(องถ่ิน ด(านวัฒนธรรมด(านประเพณี และด(านศาสนา
เผยแพร ต อสาธารณะ  

     

 
ข(อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
ขอบพระคุณท านอย างยิ่ง ที่กรุณาเสียสละเวลาตอบแบบสอบถาม ซ่ึงความคิดเห็นของท านจะเปLน
ประโยชน�อย างยิ่งต อการนําไปพัฒนาแนวทางใน การบูรณาการการบริหารจัดการศึกษาในระบบ 
นอกระบบและอัธยาศัยเพ่ือแก(ปCญหาทางวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ต อไป                      
                                                                        

                                                                                    ผู(วิจัย  
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