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54252348 : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คําสําคัญ : การจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสราง 
 ชมพู มรุธาวานิช : การจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา. อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ: ผูชวยศาสตราจารย วาที่
พันตรี ดร.นพดล เจนอักษร. 166 หนา. 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1) การจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนย 
กศน.อําเภอทามะกา 2) เพ่ือทราบแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนย 
กศน.อําเภอทามะกา ประชากร คือ ศูนย กศน.อําเภอทามะกา  ผูใหขอมูลแบงเปน 2 กลุม คือ กลุม
บุคลากรทางการศึกษา ประกอบดวย ผูบริหาร/ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว 
จํานวน 15 คน และผูรับการบริการทางการศึกษา ประกอบดวย ผูรับการบริการทางการศึกษาอาชีพ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และรับจาง จํานวน 15 คน รวมทั้งส้ิน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของสถานศึกษา สถิติที่ใช คือ คาความถ่ี 
รอยละ คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา 

ผลการวิจัยพบวา  
1. การจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนย กศน.อําเภอทามะกา โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก เรียงตามลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ดังนี้ การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและ
ชุมชน การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ การจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต หองสมุดประชาชน สงเสริมการรูหนังสือ และการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนย กศน.อําเภอทามะกา  
มีแนวทางดังนี้ 1) กําหนดใหเรียนรูตามความสนใจและการใชรายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษา 2) ให
สงเสริมหองสมุดประชาชนใหเปนหองสมุดมีชีวิต 3) ใหมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลผูไมรูหนังสือ 4) 
นิเทศติดตามหลักสูตรอาชีพ 5) ใหมีการบูรณาการทักษะชีวิตในกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 สาระ 6) ใหมี
การบูรณาการความรู ทักษะ สําหรับการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชนโดยใชชุมชนเปนฐาน       
7) กําหนดใหยึดหลักสําคัญในการพัฒนาคนใหเปนศูนยกลางโดยปลูกฝงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ใหเกิดความตระหนักและฝงรากลึกภายในอยางยั่งยืน 
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ภาควิชาการบริหารการศึกษา             บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ.................................................................... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

จ 
 

54252348: MAJOR: EDUCATIONAL ADMINISTRATION 

KEY WORD: MANAGEMENT OF ACADEMIC ACTIVITIES BASED ON THE STRUCTURES.  

 CHOMPOO MARUTAVANICH:  MANAGEMENT OF ACADEMIC ACTIVITIES BASED ON THE 

STRUCTURES OF THAMAKA DISTRICT NON – FORMAL AND INFORMAL EDUCATION CENTER. 

INDEPENDENT STUDY ADVISOR: ASST. PROF. MAJ. NOPADOL CHENAKSARA, RTAR, Ph.D. 166 p.  

The objectives of this research were to determine 1) the academic activities as preferred 

by the Thamaka district non-formal and informal education center. 2) the acknowledge ways to 

improve the deployment of academic activities as preferred by the Thamaka district non-formal 

and informal education center. The respondents were 30 persons divided into two groups; group 

of personnel, comprised of executives - government officer, employees and temporary workers 

totally 15 persons and group of audience, an academic career, agriculture, industry and services 

totally 15 persons. The instruments used in this research were a questionnaire about the event, 

academics, according to the structure of the Thamaka district non-formal and informal education 

center. The statistical used for this research were frequency, percentage, arithmetic mean, 

standard deviation and content analysis. 

The results of the research are as followed. 

1. The overall satisfactory level for the academic activities that was created by the Thamaka district 

non-formal and informal education center is high. The ranking of the activities from the most satisfy to the 

least were as follow education for society and community development, education for occupational skills 

development, learning process management by sufficient economy philosophy, education for life skills 

development, public library, literary promotion and non-formal education in basic education level. 

2. The development guidelines for the creation of academic activities by the Thamaka district 

non-formal and informal education center were as followed 1) learner can choose freely base on 

their personal interest and use television channel for education 2) create lively atmosphere in 

community library 3) create database of uneducated citizen 4) supervision and monitoring on 

occupational curriculum 5) integrated life skills within the 8 leaning departments 6) integrate the 

knowledge and skill about education for improve the society 7) focus on develop the individual by 

embedded sufficient economy philosophy to create long term awareness and sustainability. 
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การวิจัย และขอขอบคุณ นางสาคร ชวยดํารงค ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี  นายมานะ คิ้วเจริญ และ นางอภินันท สีสันต ที่ให
คําปรึกษา แนะนําในการวิจัย 

 ขอขอบคุณผูบริหารสถานศึกษา  และคณะครู ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ที่อํานวยความสะดวกในการทดลองเคร่ืองมือ 

ขอขอบคุณผูบริหาร คณะครู ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  
ทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

ขอขอบคุณบิดา มารดา และเพ่ือนนักศึกษาปริญญาโทรุน 31/2 ทุกคนที่ใหคําปรึกษา และ
เปนกําลังใจ ทําใหการคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 
 

 ปจจุบันวิถีการเรียนรูของมนุษยเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วอันเปนผลสืบเนื่องมาจาก 

ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซึ่งไดแผขยายออกไปอยางกวางขวาง องค
ความรูและวิทยาการใหมๆ เกิดขึ้นมาอยางตอเนื่อง และมาตรฐานการศึกษาของชาติตางก็มี
อุดมการณและหลักการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู เพ่ือใหคนไทย
ทั้งปวงไดรับโอกาสเทาเทียมกันทางการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาของประเทศที่จําเปนอยางมาก จึง
ตองใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพของคน เพราะคนถือวาเปนตนทุนทางสังคมและเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะการพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่ใชความรูเปนฐาน (Knowledge-based Economy) ที่พึง
ประสงค1 ซึ่ง ความรู (Knowledge) ถือวาเปนสินทรัพยที่มีคาสูงสุดของทุกสังคมท่ีจําเปนตองไดรับ
การจัดการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจากเกี่ยวของกับการอยู อยางยั่งยืนของสังคม
นั้นๆ ทําใหประชากรเกิดความตองการในการแสวงหาความรู นําไปสูการเรียนรูในแทบทุกกิจกรรม
ของสังคม  

จากแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มีการ
ตระหนักถึงสถานการณและความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ 
จึงมีทิศทางในการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรองรับสถานการณดังกลาว และเปนการใช
จุดแข็งท่ีมีอยูนั้นใหเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ2 เพ่ือสรางความเขมแข็งและรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย นอกจากนี้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวปฏิบัติที่ยึดคนเปน
ศูนยกลางในการพัฒนา เนนกระบวนการมีสวนรวม สงผลใหทุกภาคสวนของสังคมจะตองให
ความสําคัญในกระบวนการของการศึกษาไทย เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศที่จะเนนสรางความ
เขมแข็งในฐานการผลิตภาคการเกษตร และในขณะเดียวกันจําเปนตองปรับตัวในการเขาเชื่อมโยงกับ
ระบบเศรษฐกิจของโลก ภายใตกรอบความรวมมือตางๆ เพ่ือสามารถใชโอกาสและภูมิคุมกันของทุนที่
มีอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม พรอมที่จะกาวเปนหนึ่งในประชาคมอาเซียนในป พ .ศ.2558 ดังน้ัน
เพ่ือพรอมสําหรับสถานการณที่จะเกิดขึ้น จําเปนตองสรางความพรอมทั้ งโครงสรางพ้ืนฐานควบคูไป

                                                 
 1 อนงค  รอดแสน,  กาวทันกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สูยุคเศรษฐกิจบน
ฐานความรู (Knowledge - based  society) (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 1. 

2 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, สรุปสาระสําคัญแผนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ.2555 - 2559, 1 
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กับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสรางองคความรู ใหเปนพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ดวยการศึกษาและการเรียนรูตางๆ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมีการเปล่ียนแปลงการจัด
การศึกษาไทย ทั้งดานสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอยางเสมอภาคกัน ในการไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
อยางตอเนื่องและมีคุณภาพ โดยไมเสียคาใชจาย และการจัดการศึกษาดังกลาวจะตองคํานึงถึง การมี
สวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเอกชน และมีหลักยึดถือวาเปนการศึกษาตลอดชีวิต
สําหรับประชาชน ซึ่งปจจุบันการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานน้ัน ยังไมสามารถครอบคลุมไปถึงบุคคลบาง
กลุมได เชน ผูยากจน ผูพิการ ผูสูงอายุ เด็กเรรอน และบุคคลตางแดน เปนตน โดยที่กฎหมายวาดวย
การศึกษาแหงชาตินั้นมีหลักการจัดการศึกษาใหเปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน แบงใหการ
จัดการศึกษามี 3 รูปแบบ3 คือ หน่ึงการศึกษาในระบบ เปนการศึกษาที่มีการกําหนดจุดมุงหมาย วิธี
การศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลประเมินผล ที่เปนเงื่ อนไขของการสําเร็จ
การศึกษาท่ีแนนอน สองการศึกษานอกระบบ เปนการศึกษาที่มีการยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย 
วิธีการจัดการศึกษา รูปแบบ ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลประเมินผล เนื้อหาและหลักสูตรที่
ตองมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของบุคคลแตละกลุม สาม
การศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษาท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ 
โอกาสและความพรอม โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม สื่อและแหลง
ความรูตางๆ รวมถึงใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ทั้งน้ีสถานศึกษาอาจจัด
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย รูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือจัดทั้ง
สามรูปแบบก็ได โดยเปนการผสมผสานระหวางการศึกษากันทั้งสามรูปแบบ เพ่ือใหสามารถพัฒนา
การศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนไดอยางตอเนื่อง ดังนั้นจึงมีหนวยงานที่ชื่อวาการศึกษานอก
โรงเรียน หรือปจจุบันเรียกวา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขามารวมจัดการศึกษา
สําหรับบุคคลตางๆเหลานี้ เพ่ือใหเปนไปตามแนวทางและเปาหมายดังกลาว จึงสมควรใหมีกฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหเปนไปอยางมีระบบและตอเนื่อง มีการบริหารและ
จัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือทําใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรู และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนไดตามศักยภาพ ใหเปนสังคมแหงการเรียนรูและภูมิปญญา อันจะมีผลในการพัฒนากําลังคน
และประเทศชาติใหเจริญกาวหนาตอไป เนื่องจากที่ผานมาจะพบวา การศึกษาในระบบยังไมสามารถ

                                                 
3 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และฉบับแกไข

เพิ่มเติม พ.ศ.2545, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2546), 11 
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ตอบสนองผูเรียนที่มีความแตกตางกันได ดังนั้นในการจัดการศึกษาเพ่ือใหเกิดการเรียนรู และเปน
เครื่องมือพัฒนาใหเปนมนุษยที่สมบูรณในทุกดาน จึงไมควรจํากัดการเรียนแตระบบใดระบบหนึ่ง4 

   
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ใหความหมายของการศึกษาตลอดชีวิตไววา เปนการศึกษาที่เกิดไดจากการรวมกันของการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือใหพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่อง
และตลอดชีวิต ซึ่งจะเห็นไดวาการศึกษาตลอดชีวิต ประกอบไปดวย 1) จุดมุงหมายของการศึกษา
ตลอดชีวิต คือ ความตองการใหบุคคล หรือกลุมบุคคลไดรับการศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเอง ทั้งในเร่ือง
ของทักษะ ความรู เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรม ที่จําเปนตอการดําเนินชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืน
ไดอยางมีความสุข 2) รูปแบบของการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ประกอบดวยสามรูปแบบ คือ 
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 3) วิธีการจัดการศึกษาตลอด
ชีวิต ใหใชวิธีการจัดการศึกษาท่ีมีความหลากหลาย โดยการมีสวนรวมของบุคคล องคกร และทุกภาค
สวนของสังคม   
 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเปนสถานศึกษาหนึ่งท่ีรวมจัดการศึกษา 
รวมถึงสงเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน และสรางชุมชนใหเปน
สถานที่แหงการเรียนรูที่มีคุณภาพและสนับสนุนปจจัยที่กอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต  วิถีการเรียนรู
จึงขยายขอบเขตจากการศึกษาในระบบ (การศึกษาในชั้นเรียน) ไปสูการเรียนรูจากการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย สงผลทําใหเกิดกิจกรรมทางการศึกษารวมไปถึงแหลงการเรียนรูที่
หลากหลาย การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนี้ เปนแนวทางหน่ึงในการจัดการศึกษา 
ซึ่งเปดโอกาสใหกับผูที่ไมไดเขารับการศึกษาในระบบโรงเรียนตามปกติที่มาจากการ ดอย พลาด ขาด
โอกาสทางการศึกษา ไดมีโอกาสศึกษาหาความรู พัฒนาตนเอง ใหสามารถดํารงตนอยูในสังคมได
อยางมีความสุข เปนการจัดการศึกษาในลักษณะออนตัวใหผูเรียนมีความสะดวกเลือกเรียนไดหลายวิธี 
โดยมีหลักการจัดการศึกษาเพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต เพ่ือใหการจัดการศึกษา
เปนไปอยางตอเน่ือง ใหประชาชนมีโอกาสเรียนรูอยางทั่วถึงและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง
ตามศักยภาพ ซึ่งมีผลในการพัฒนาคนไปสูการพัฒนาประเทศ  

                                                 
4 หนวยศึกษานิเทศก, สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 

เอกสารสาระหลักการและแนวคิดประกอบการดําเนินงาน กศน. : คัมภีร กศน., (กรุงเทพฯ : หาง
หุนสวนจํากัด เอ็น.เอ.รัตนเทรดดิ้ง, ม.ป.ป.), 31 
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จากวิสัยทัศนของสํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่วา คนไทยตอง
ไดรับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําที่มีคุณภาพไดทุกท่ี  ทุกเวลา อยาง
ทั่วถึง และเทาเทียมกัน เพ่ือใหเกิดสังคมฐานความรู การมีอาชีพและการมีความสามารถเชิงการ
แขงขันในประชาคมอาเซียนอยางยั่งยืน5 และตามพันธกิจที่วา 1) จัดสงเสริมและพัฒนาการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพเพ่ือยกระดับการศึกษาของประชาชน
อยางทั่วถึงและเทาเทียม 2) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมในการดําเนินงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือขายทั้งในและตางประเทศ 3) พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา และสงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารนั้น มาใชใหเกิดประสิทธิภาพ 
4) สงเสริมกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชน ในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของคนในชุมชน 

และสงเสริมบทบาทของภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูและศูนยการเรียนใน
รูปแบบตางๆ 5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหสามารถดําเนินงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้หนวยงานที่ทํา
หนาที่ขับเคลื่อนการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคของสํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย คือ สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ซึ่งมีศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเปนสถานศึกษาทําหนาที่จัดการศึกษา 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ เปนสถานศึกษาท่ีใกลชิดกับ
ผูเรียนมากท่ีสุด เนื่องจากมีภารกิจในการจัดการศึกษาใหกับกลุมเปาหมายท่ีมีความหลากหลายหรือมี
ลักษณะเฉพาะที่แตกตางกันออกไป ซึ่งกิจกรรมการดําเนินงานของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอตองสามารถรองรับและตอบสนองตอความตองการการจัดการเรียนรูที่
เหมาะสมใหกับบุคคลที่มีความแตกตางกันออกไปตามสภาพพ้ืนท่ี ทั้งกลุมเปาหมายท่ัวไปและ
กลุมเปาหมายเฉพาะ ศูนยศึกษาของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา 
สังกัดสํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนสถานศึกษาหนึ่งที่จัดการศึกษาที่สนองตอบตอพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) รองรับผูเรียนมากเปนอันดับสาม
ของภาคกลาง6 ดําเนินการจัดกิจกรรมและสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตใหกับประชาชน 

                                                 
 5 สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, นโยบายและจุดเนนการ
ดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556, (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 1. 

 6 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย, ระบบฐานขอมูลและโปรแกรมเพ่ือการบริหารจัดการ, เขาถึงเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 
2556, เขาถึงไดจาก http://203.172.142.230/NFE-MIS/index.php 
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โดยมีการจัดการศึกษาที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะสังคมและเศรษฐกิจของ
ประชาชนในบริเวณ ศูนยศึกษาของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา  
รองรับผูเรียนตามเขตการปกครอง จํานวน 17 ตําบล ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทางการ
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม เปนหลักตามลําดับ โดยศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอ มีบทบาทหนาที่7 ดังนี้ 

1. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

2. สงเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือขาย เพ่ือการจัดการศึกษานอกระบบและ 
การศึกษาตามอัธยาศัย 

3. ดําเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสรางความมั่นคงของชาติ 

4. จัด สงเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาตามโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริในพ้ืนที่ 

5. จัด สงเสริม สนับสนุน พัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น 

6. วิจัยและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู และมาตรฐานการศึกษานอก
ระบบ 

7. ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรูและประสบการณ 
8. กํากับ ดูแล ตรวจสอบ นิเทศภายใน ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

9. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

10. ระดมทรัพยากรเพ่ือใชในการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

11. ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ใหสอดคลองกับระบบ หลักเกณฑและวิธีการท่ี
กําหนด 

12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

เพ่ือใหการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ตามหลักการบริหารองคกรท่ีสามารถปรับตัวให
เขากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว โครงสรางองคกรถือวาเปนเรื่องที่ตองใหความสําคัญ มี
นักวิชาการหลายทานไดสรุปปญหาไววา โครงสรางของระบบราชการในปจจุบันไมสามารถรองรับการ
ทํางานท่ีมุงผลสําเร็จของงานได8 โครงสรางท่ีเหมาะสมตองยืดหยุน ปรับตัวไดตลอดเวลา ตามการ

                                                 
7 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงศึกษาธิการ, (ม.ป.ท. : 2551), 2 
8 รัชนีกร ชุมนูรักษ, โครงสรางสําคัญอยางไร ทําไมตองปรับโครงสรางองคกร, (ม.ป.ท., 

ม.ป.ป.), 1-2 
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เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม สนับสนุนการทํางานแบบบูรณาการ และการทํางานเปนทีม 
โครงสรางจึงเปนเครื่องมือสําคัญที่จะนําไปสู เปาประสงคที่แทจริงในการจัดกิจกรรมวิชาการ 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ที่สามารถสงผลกระทบตอ
การจัดกิจกรรมวิชาการท่ีเปนเครื่องมือในการพัฒนาผูเรียนในดานตางๆ นั่นเอง  

 

ปญหาของการวิจัย 

 

ประสิทธิภาพการดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในแงของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนที่ตอบสนองนโยบาย
ของแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ หรือรัฐบาล นั่นคือการสรางความเสมอภาคทางการศึกษา การ
สงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต การสรางสังคมแหงการเรียนรู และการจัดกิจกรรมท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ9 ในการจัดบริการดานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งไดแก หนึ่ง การ
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต การสรางความเสมอภาคทางการศึกษา และการสรางสังคมแหงการ
เรียนรู ไดแก การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเยาวชน ประชาชนผูดอยโอกาส ขาดโอกาสและพลาด
การศึกษาในระบบ การบริการของการศึกษาตามอัธยาศัย โดยผานกิจกรรมตางๆ สอง การจัด
กิจกรรมที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับความตองการและ
ความสามารถของแตละบุคคล   

ในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนนั้น เปนกระบวนการของการศึกษาตลอดชีวิต การจัด
กระบวนการเรียนรูการศึกษาจึงยึดหลักการสําคัญ 5 ประการ10 ดังนี้ 

1. หลักความเสมอภาคทางการศึกษา โดยสวนมากแลวกลุมเปาหมายของการศึกษานอก
โรงเรียนเปนผูพลาดโอกาส และ ผูดอยโอกาสทางการศึกษา ซึ่งอาจมีความแตกตางทางดาน
สถานภาพในสังคม อาชีพ เศรษฐกิจ และขอจํากัดตางๆ ดังนั้นในการจัดการศึกษาและกระบวนการ
เรียนรูการศึกษานอกโรงเรียน ตองไมมีการเลือกปฏิบัติ หากแตสรางความเสมอภาคในโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรูอยางเทาเทียมกัน  

                                                 
9 กลุมติดตามและประเมินผล กลุมแผนงานสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน, อดีต

และอนาคต การดําเนินงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน, (กรุงเทพฯ : รังสีการพิมพ, 2548), 13 
10 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เอกสารทางวิชาการลําดับท่ี 34/2553, แนวทางการจัดการเรียนรู 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, (นนทบุรี: บริษัท ไทย
พับบลิคเอ็ดดูเคชั่น จํากัด : 2553), 8-9 
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เนื่องจากการใหโอกาสทางการศึกษา ไมจํากัดอายุ ชวงวัย อาชีพ ตลอดจนถึงพฤติกรรมบาง
ประการของบุคคล ปญหาอุปสรรคการดําเนินงานอยางหน่ึงท่ีเกิดจากผูเรียนที่มีความตางของชวงวัย 
ความแตกตางทางบุคคล และความแตกตางทางสังคมส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะผูเรียนมีการประกอบ
อาชีพที่หลากหลาย ทําใหผูเรียนมีเวลาการเขาเรียนไมพรอมกัน สงผลใหการจัดการศึกษามีการ
ขัดของจึงตองมีการปรับเปลี่ยนชวงเวลาใหเขากับกลุมผูเรียน ดังนั้นปญหาที่เห็นไดชัดในระดับหนึ่งคือ
ปญหาของชวงเวลาการจัดการเรียนการสอน 

2. หลักการพัฒนาตนเองและการพ่ึงพาตนเอง การจัดการศึกษานอกโรงเรียนจะตองจัดการ
เรียนการสอนและกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพของตน สามารถเรียนรูและเกิด
ความรูสึกของตนเองท่ีตองการจะพัฒนาเปนคนคิดเปน สามารถปรับตัวใหทันกับการเปล่ียนแปลงของ
สังคมได  

การจะแกปญหาได จําเปนตองมีการวิเคราะหใครครวญในการตัดสินใจเลือกแนวทางท่ีดีที่สุด
ในการแกไขปญหา โดยมีปรัชญาพ้ืนฐานของการศึกษานอกโรงเรียน คิดเปน (khit pen) เปนปรัชญา
ของ ดร.โกวิท วรพิพัฒน ที่นํามาเผยแพรจนไดรับการยอมรับทั้งในประเทศและตางประเทศ11 ซึ่งครั้ง
แรกไดนํามาใชในวงการศึกษานอกโรงเรียนเมื่อราวป พ.ศ. 2513 ซึ่งถือวาแนวคิด คิดเปน เปนปรัชญา
ที่นํามาใชกับการพัฒนางานการศึกษาผูใหญ จนนํามากําหนดเปนจุดมุงหมายที่สําคัญของการศึกษา
ไทยทุกระดับ และใชเรื่อยมาจนถึงปจจุบันที่วา “การจัดการศึกษาตองการสอนคนให คิดเปน ทําเปน  
แกปญหาเปน” ปรัชญาคิดเปน อยูบนพ้ืนฐานความคิดที่วา ความตองการของแตละบุคคลไม
เหมือนกัน แตทุกคนมีจุดรวมของความตองการท่ีเหมือนกัน ผูที่มีความสามารถคิดแกปญหา รูจัก
ตนเอง ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงจะเรียกไดวา ผูนั้นเปนคนคิดเปน หรืออีกนัยหนึ่งปรัชญาคิดเปน 
มาจากความเชื่อพ้ืนฐานตามแนวพระพุทธศาสนา ที่สอนใหบุคคลสามารถพนทุกข และพบกับ
ความสุขไดดวยการคนหาสาเหตุของปญหา สาเหตุของทุกข ซึ่งสงผลใหบุคคลผูนั้นสามารถอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข สรุปไดวา คิดเปน เปนการวิเคราะหปญหาและแสวงหาคําตอบหรือทางเลือก
เพ่ือแกปญหาและดับทุกข และเปนการคิดอยางรอบคอบเพ่ือการแกปญหา โดยอาศัยขอมูลของ
ตนเอง ขอมูลของสังคมสิ่งแวดลอม และขอมูลทางวิชาการ แตปญหาที่พบของศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
พ.ศ.2554 – 2558 (12 ตัวบงชี้) นั้น พบวาผูเรียนยังขาดความสามารถดานการคิดวิเคราะห คิดอยาง

                                                 
11 ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ, คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง “คิดเปน” วิชาทักษะการ

เรียนรู, (ม.ป.ท., 2556), 4 
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มีวิจารณญาณ12 สะทอนไปถึงผลการทดสอบระดับชาติ (N-NET) การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา ในกลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน ตัวบงชี้ที่ 5    
ตัวบงชี้ยอยที่ 5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีระดับคาคะแนน 5.05 
ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษามีระดับคุณภาพตอง
ปรับปรุง ดังตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 

 

ตัวบงชี้ 
ที่ 5 

รายละเอียดมาตรฐาน 

ผลการประเมินฯ โดย สมศ. 
น้ําหนัก

(คะแนน) 
คา  

(คะแนน) 
ระดับ
คุณภาพ 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

10.00 5.05 ตองปรับปรุง 

5.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
การศึกษาตอเนื่องที่สามารถจบ
การศึกษาตามหลักสูตร/โครงการ 

5.00 5.00 ดีมาก 

5.3 ผูเรียนการศึกษาตอเนื่องที่นําความรูไป
ใชประโยชน 

5.00 4.93 ดีมาก 

ภาพรวม 20.00 14.93 ดี 
 

ที่มา : สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), รายงานการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 – 2558), (ม.ป.ท., 2556), 23 

 

นอกจากน้ีในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนนั้น มีภารกิจสําคัญที่มุงใหประชาชนไดรับ
การศึกษาอยางท่ัวถึง โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตตามมาตรฐานของ
สังคม13 แตจากรายงานประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยตนสังกัด ปงบประมาณ 2555 (6 มาตรฐาน 
                                                 

12 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), รายงานการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 – 2558), (ม.ป.ท., 2556), 42 

13 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เอกสารทางวิชาการลําดับท่ี 34/2553, แนวทางการจัดการเรียนรู  
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27 ตัวบงชี้) ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา พบวา 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยูในระดับ พอใช เทานั้น เมื่อ
ศึกษาตามรายละเอียดของตัวบงชี้ในมาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.7 คุณภาพของผูเรียน/ผูสําเร็จ
การศึกษานอกระบบ มีคาเฉลี่ย 2 ควรปรับปรุง ตัวบงชี้ที่ 2.3 การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ มีคาเฉลี่ย 3 พอใช ดังตารางที่ 1 มาตรฐานที่ 2 การศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน14 สงผลใหหลักการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนคิดเปนไมประสบผลสําเร็จ ผูเรียนควรไดรับการ
พัฒนาในดานความสามารถในการคิด การนําองคความรูที่ไดจากการคิดดานตางๆ จัดทําเปน
สารสนเทศ เอกสารประกอบเพ่ือใชเปนคูมือการเรียนรู เปนแนวทางใหบุคคลอ่ืนไดศึกษา และใชเปน
สื่อการเรียนรูตอไป ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 มาตรฐานที่ 2 การศึกษานอกระบบและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

มาตรฐาน
ที่ 2 

รายละเอียดมาตรฐาน 
ผลการประเมินโดยตนสังกัด 
คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

ต  2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3 พอใช 
ต  2.2 การพัฒนาสื่อและแหลงเรียนรูที่สอดคลองกับหลักสูตร

และกิจกรรม การเรียนรูของผูเรียน 
4 ดี 

ต  2.3 การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 3 พอใช 
ต  2.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการ

จัดการเรียนรู ตามหลักการจัดการศึกษานอกระบบ 
4 ดี 

ต  2.5 คุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 ดี 
ต  2.6 ความรูความสามารถของผูสําเร็จการศึกษานอกระบบ 3 พอใช 
ต  2.7 คุณภาพของผูเรียน/ผูสําเร็จการศึกษานอกระบบ 2 ควรปรับปรุง 

ภาพรวม 3.29 พอใช 
 

ที่มา : ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา, รายงานผลการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปงบประมาณ 2556, (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 25. 

 

                                                 
14 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา, รายงานผลการ

ประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปงบประมาณ 2556, (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 25. 
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3. หลักการบูรณาการการเรียนรูกับวิถีชีวิต หลักการน้ีตั้งอยูพ้ืนฐานของการจัดการเรียนรูที่
สัมพันธกับสภาพปญหา วิถีชีวิต สภาพแวดลอมและชุมชนทองถิ่นของผูเรียน ซึ่งเปนหลักการท่ีสําคัญ
หลักการหนึ่งในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา สงผลโดยตรงตอการจัดกระบวนการเรียนรู  ใน
ลักษณะของการบูรณาการ โดยการบูรณาการสาระตางๆ เพื่อการเรียนรู และบูรณาการวิธีการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียน  

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกายังไมพบหลักฐาน
รองรอยของการบูรณาการรายวิชาเพ่ือการเรียนรูที่เหมาะสม ซึ่งการวัดและประเมินการจัดการเรียนรู
ในสาระตางการเรียนรูมีระดับคุณภาพที่ตองปรับปรุง ดังนี้ สาระการเรียนรูทักษะการเรียนรู ไดระดับ
คุณภาพตองปรับปรุง สาระการเรียนรูความรูขั้นพ้ืนฐาน ไดระดับคุณภาพตองปรับปรุงเรงดวน สาระ
การเรียนรูการประกอบอาชีพ ไดระดับคุณภาพตองปรับปรุงเรงดวน สาระการเรียนรูการดําเนินชีวิต 
ไดระดับคุณภาพตองปรับปรุง และสาระการเรียนรูการพัฒนาสังคม ไดระดับคุณภาพตองปรับปรุง  

4. หลักความสอดคลองกับปญหาความตองการและความถนัดของผูเรียน หลักการน้ีเปนการ
สงเสริมใหผูเรียนรูจักความตองการของตนเอง สามารถจัดการศึกษาใหกับตนเองไดอยางเหมาะสม 
โดยครูมีบทบาทในการสงเสริมกระบวนการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน ในการใหผูเรียนมีสวนรวม
กําหนดวัตถุประสงค สาระการเรียนรูวิธีการเรียน และการประเมินผลการเรียนรูของตนเอง ซึ่งเปน
กระบวนการท่ีผูเรียนเปนสําคัญ 

ทั้งนี้พบวา สถานศึกษายังไมมีแผนการจัดกิจกรรมและการจัดการศึกษาตอเนื่อง มีสื่อและ
แหลงการเรียนที่ไมสมบูรณ ไมมีรองรอยและเอกสารการสรุปผลกิจกรรมการศึกษาท่ีสามารถแสดงถึง
การนําขอผิดพลาดมาพัฒนาปรับปรุงในครั้งตอไป15 สถานศึกษายังตองปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
ตอเนื่องที่สอดคลองกับบริบทของสังคม ใหมีความทันสมัย และสนองตอบตอความตองการของชุมชน 
สังคม เศรษฐกิจ ในยุคปจจุบัน โดยวิธีการเรียนรูดวยตนเอง หรือใชกระบวนการจัดการความรูเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ 

5. หลักการเรียนรูรวมกันและการมีสวนรวมของชุมชน การมีสวนรวมของชุมชนนับวาเปน
หลักการสําคัญในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ชุมชนสามารถเขามารวมในการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดสรรทรัพยากรเปนแหลงเรียนรูและสนับสนุนในเรื่องอ่ืนๆ เพ่ือผลิตผูเรียนใหเปน
สมาชิกท่ีดีของชุมชนตอไป  

หลักการนี้ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีขอบกพรองในการมีสวน
รวมของชุมชนท่ีไมมากนัก ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาไมมีความกาวหนาและม่ันคงทางอาชีพ มี

                                                 
15 สํานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี, รายงานประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยตนสังกัด 

ประจําปงบประมาณ 2555, (ม.ป.ท. : ม.ป.ป.), 16 
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การลาออกไปประกอบอาชีพอ่ืนอยูเสมอ ทําใหการจัดการศึกษาและการบริการของสถานศึกษาท่ีตอง
อาศัยปฏิสัมพันธกับชุมชนหรือเครือขายไมตอเนื่อง ทรัพยากรดานบุคลากร ยกตัวอยาง เชน ครู
อาสาสมัคร รับผิดชอบงานเอกสารในอําเภอควบคูไปกับการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนถึงการ
นิเทศติดตาม จึงเกิดความรับผิดชอบงานบางกิจกรรมไมประสบผลสําเร็จ  นอกจากน้ียังไมพบการมี
สวนรวมของภาคีเครือขายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในข้ันตอนการ
วางแผนการดําเนินงาน ขั้นการติดตาม และขั้นการนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงการดําเนินงาน  

ชลทิตย เอ่ียมสําอางค ทําหนาที่หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก สํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เปดเผยถึงปญหาที่ไดพบจากการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมของ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในอดีต16 วารูปแบบของการนิเทศติดตามท่ีผานมายัง
ไมนําไปสูการพัฒนางานหรือการแกไขปญหา หรือปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น
เทาท่ีควร ทั้งนี้ยังพบวาผูปฏิบัติงานยังขาดแนวทางการทํางานท่ีชัดเจน ทําใหการปฏิบัติงานท่ีผานมา
ของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยขาดนวัตกรรม โดยเฉพาะนวัตกรรมในดานการ
จัดการศึกษาที่สอดคลองกับกลุมเปาหมายแตละกลุม ทั้งกลุมวัยแรงงาน กลุมพิเศษ กลุมผูสูงอายุ 
แรงงานในสถานประกอบการ รวมทั้งกลุมที่ตองการเพ่ิมขีดความสามารถของตนเอง เชน กลุมผูนํา
ชุมชน หรือผูที่ตองการจะเปนผูนําชุมชน กลุมอาสาสมัครชุมชน กลุมแมบาน ซึ่งตองการเขาถึง
รูปแบบการเรียนรูที่เหมาะสมกับบริบทของตนเองและของสังคม เชนเดียวกับศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ พบวา การดําเนินงานดานการนิเทศติดตามผลการจัด
กิจกรรม/โครงการ ไมตอเนื่อง17 การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมตองมีการประเมิลผลและรายงานผลการ
จัดกิจกรรม เพ่ือทราบถึงปญหา อุปสรรค และแนวทางในการดําเนินงานครั้งตอไป สงผลใหไมมีการ
ดําเนินงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาตามวงจรคุณภาพ PDCA รวมถึงไมพบการนิเทศติตามและประเมินผล
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ เพ่ือนําผลการนิเทศและการประเมินไปเปน
ขอมูลในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานและการศึกษาตอเนื่อง  

จะเห็นไดวา กระบวนการบริหารจัดการศึกษามีความจําเปนอยางยิ่งในการจัดกิจกรรม
วิชาการเพ่ือมุงใหประชาชนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง โดยเฉพาะการศึกษาท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต
ตามมาตรฐานของสังคม จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความตองการศึกษาถึงระดับการจัดกิจกรรม
ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา โดยใชความแตกตางกันไป

                                                 
16 ชลทิตย เอ่ียมสําอาง, “กศน.ผุดนิเทศแนวใหมฟง 3 ฝาย,” ขาวสด (12 มกราคม 2553): 

30. 
17 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), รายงานการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 – 2558), (ม.ป.ท., 2556), 14 
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ในแตละอาชีพ แตละชวงอายุ ของกลุมเปาหมายตามประสิทธิภาพการจัดการศึกษาใหกลุมเปาหมาย
กลุมตางๆ (เชน กลุมเด็ก กลุมเยาวชน กลุมวัยแรงงาน กลุมผูสูงอายุ กลุมคนพิการ กลุมผูดอยโอกาส 

กลุมชาติพันธุชนกลุมนอย กลุมคนไทยในตางประเทศ และกลุมคนไทยทั่วไป เปนตน) ที่เขารวม
กิจกรรมการเรียนรูหรือไดรับบริการจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคลอง
กับสภาพปญหาและความตองการ และเพื่อเปนหนทางไปสูการหาขอบกพรองที่ควรนําไปปรับปรุง 
หาแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา ใหสามารถรองรับกลุมเปาหมายดังกลาวไดในการพัฒนา
ตนเอง บุคลรอบขางและชุมชน ไปสูองคความรูตลอดชีวิต 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 จากความเปนมา ความสําคัญ และปญหาของการวิจัย ผูวิจัยจึงไดกําหนดวัตถุประสงคไวดังนี้ 
 1. เพ่ือทราบการจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา 
 2. เพ่ือทราบแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา 
 
ขอคําถามของการวิจัย 
 เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่กําหนดไว ผูวิจัยจึงไดตั้งขอคําถามสําหรับการคนควา
อิสระครั้งนี้ไว ดังนี้ 

1. การจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย อําเภอทามะกา อยูในระดับใด 

2. แนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกาเปนอยางไร 
 

สมมติฐานของการวิจัย 

  1. ระดับการจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา อยูในระดับมาก  
  2. แนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกาในแตละกิจกรรมจําเปนตองใชเทคโนโลยีเขามาชวย
เพ่ิมมาตรฐานการเรียนรู 
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ขอบขายของการวิจัย 

 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา เปนสถานศึกษาท่ีมี
หนาที่ในการจัดการศึกษา มีการดําเนินการจัดการศึกษาในลักษณะขององคกรเชิงระบบ ซึ่ง แคทซ 
(KatZ) และคาน (Kahn) ไดกลาวไววา องคกรเชิงระบบเปนความสัมพันธซึ่งกันและกันของสวนตางๆ 
ไดแก ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) และการใหขอมูลยอนกลับ 
(Feedback) ที่มีปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอม (Context)  ซึ่งไมใชองคประกอบทางการศึกษา แต
สามารถสงผลกระทบตอการดําเนินงานทั้งทางตรงและทางออม ไดแก สภาพภูมิศาสตร สภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม18 ปจจัยนําเขาซึ่งเปนพ้ืนฐานในการบริหารงานทุกองคกร ถือวาเปนปจจัยที่
สําคัญของการบริหาร นั่นก็คือ ไดแก 4M’s คือ 1) คน (Man) ไดแก บุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีรวมกัน
ทํางาน 2) เงิน (Money) ไดแก งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน 3) วัสดุสิ่งของ (Materials) ไดแก 
วัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช เทคโนโลยีตางๆ 4) การจัดการ (Management) ไดแก การ
บริหารงานโดยผูบริหาร19 โดยปจจัยนําเขานี้จะถูกสงเขาสูกระบวนการ ไดแก  1) การบริหารจัด
การศึกษา 2) การจัดการเรียนการสอน 3) การนิเทศ ติดตามการดําเนินงาน ซึ่งการจัดกิจกรรม ผูวิจัย
ไดสรุปภาพรวมของการจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา ไวใน 2 ภารกิจหลัก คือ การศึกษานอกระบบ และ การศึกษา
ตามอัธยาศัย โดยมีโครงสรางการดําเนินงาน 5 ฝาย คือ กลุมอํานวยการ กลุมงานแผนงานและ
งบประมาณ กลุมงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุมงานการศึกษาตอเนื่อง 
และกลุมงานภาคี เครือขายและกิจกรรมพิเศษ  ซึ่ งแบงกิจกรรมออกเปน  7 กิจกรรม คือ                
1) การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2) หองสมุดประชาชน 3) สงเสริมการรูหนังสือ 4) 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ 5) การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 6) การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม
และชุมชน 7) การจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้เพ่ือใหไดผลผลิต
อันไดแก คุณภาพการศึกษา หรือก็คือการท่ีผูเรียนไดรับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได
มาตรฐานแตละหลักสูตรหรือกิจกรรม20  
 

                                                 
18 Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organization, 

2nd ed. (New York : John Wiey and Son, 1978), 20. 
19

 จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา, พิมพครั้งที่ 1 

(กรุงเทพฯ: บุค พอยท, 2545), 21. 
20 สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน, แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษานอก

โรงเรียน, (กรุงเทพฯ : กลุมงานพัฒนามาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน, 2547), 6. 
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แผนภูมทิี่ 1 ขอบขายของการวิจัย 

ที่มา  : Katz Daniel, and Kahn Robert L, The Social Psychology of Organization, 

2nd ed. (New York : John Wiley & Son, 1978) 20. 

 : จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา , พิมพครั้งที่ 1 

(กรุงเทพฯ: บุค พอยท, 2545), 21. 

 : กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย , 
การดําเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย , (กรุงเทพฯ: รังสีการพิมพ, 
2551), 7. 
 : สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน , แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษานอก
โรงเรียน, (กรุงเทพฯ : กลุมงานพัฒนามาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน, 2547), 6. 
 

ปจจัยนําเขา (Input) 
 

1. คน  
2. เงิน  
3. วัสดุ อุปกรณ  
4. การจัดการ 

กระบวนการ (Process) 
 

1. กระบวนการบริหารจัดการศึกษา 
 
 

2. กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

3. กระบวนการนิเทศ ติดตามและ  
    ประเมินผล 

ผลผลิต (Output) 
 

คุณภาพการศึกษา 
ผูเรียนไดรับบริการ
ทางการศึกษาที่มี
คุณภาพและได
มาตรฐานแตละ

หลักสูตรหรือกิจกรรม 

ขอมูลยอนกลับ  
(feedback)

สภาพแวดลอม (Context) 
 

- สภาพภูมิศาสตร  
- สภาพทางเศรษฐกิจ 

- สภาพสังคม 

การจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสราง
ของ ศนย กศน.อําเภอทามะกา    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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ขอบเขตของการวิจัย 

 

ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยตองการทราบถึงระดับการจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา ผูวิจัยจึงไดกําหนดขอบเขตของการ
คนควาอิสระในการจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางหลักของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา เปน 7 กิจกรรม คือ 1) การศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 2) หองสมุดประชาชน 3) สงเสริมการรูหนังสือ 4) การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ 5) 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 6) การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 7) การจัดกระบวนการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังแผนภูมิที่ 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา : สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย, การดําเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย , (กรุงเทพฯ: รังสี
การพิมพ, 2551), 7. 
 

การจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสราง 
ของ กศน.อําเภอทามะกา 
 

1. การศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

2. หองสมุดประชาชน 
3. สงเสริมการรูหนังสือ 

4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ 

5. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต  
6. การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 

7. การจัดกระบวนการเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 ผูวิจัยไดกําหนดนิยามศัพทที่มีความเกี่ยวของกับการคนควาอิสระครั้งนี้ เพ่ือใหมีความเขาใจ
ตรงกัน ดังนี้ 

กิจกรรมวิชาการ หมายถึง กิจกรรมการศึกษาที่จัดขึ้นใหผูเรียนปฏิบัติอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือ
การเรียนรู พัฒนาคุณภาพผูเรียน ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทา
มะกา ตามหลักสูตรหรือกิจกรรมที่เปดใหบริการ เพ่ือใหไดรับบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได
มาตรฐานแตละหลักสูตรหรือกิจกรรม ประกอบดวย 7 กิจกรรมหลัก คือ 1) การศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2) หองสมุดประชาชน 3) สงเสริมการรูหนังสือ 4) การศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะอาชีพ 5) การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 6) การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 7) การจัด
กระบวนการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา หมายถึง สถานศึกษา
ที่ดําเนินการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาศึกษาตามอัธยาศัยระดับอําเภอ 1 ใน 13 

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
กาญจนบุรี สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยูที่ ตําบลทาเรือ อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  
 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 2 

 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 

  จากสภาพปจจุบัน ปญหา วัตถุประสงคของการวิจัย และตัวแปรที่ใชศึกษา เพ่ือใหเกิด
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการวิจัยในครั้งนี้ใหมากขึ้น ผูวิจัยจึงทําการ
รวบรวมเนื้อหา วรรณกรรมที่เก่ียวของ ดังรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  1. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา 
  2. กิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอทามะกา 
 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา 
 

 แทจริงแลวการศึกษานอกระบบโรงเรียนในประเทศไทยน้ัน มีประวัติความเปนมาอยาง
ยาวนาน ในอดีตการจัดการศึกษายังไมมีระบบท่ีแนนอนและยังไมมีโรงเรียนตั้งขึ้นอยางเปน
กิจจะลักษณะ นอกจากการศึกษาในครอบครัวแลว ก็จะมีการศึกษาในวัง และวัด หรือสํานักสงฆ
เทานั้น ซึ่งการศึกษาดังกลาวจะศึกษาตามความตองการท่ีจะสามารถนํามาใชในชีวิตประจําวัน21 ไมมี
ผูรับผิดชอบจัดการศึกษาโดยตรง ไมมีกําหนดเวลาเรียน และไมมีสถานที่เรียน  
 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เดิมเรียกวาการศึกษานอกโรงเรียน อยูใน
ความรับผิดชอบของกองการศึกษาผูใหญ สังกัดกรมสามัญศึกษา ในการดําเนินงานของการศึกษานอก
โรงเรียนมีดําเนินการอยางตอเนื่อง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหาสําหรับผูใหญที่ไมรูหนังสือ  
ตอมาในป พ.ศ. 2481 รัฐบาลของ พลตรีหลวงพิบูลยสงคราม ไดนําเอานโยบายการศึกษาผูใหญมาใช
ดําเนินการตอจากรัฐบาลของพระยาพหลพลพยุหเสนาที่เปนนายกรัฐมนตรี อยางจริงจังในการสอน
ผูใหญใหรูหนังสือ ใหอานออก เขียนได และใหเขาใจถึงหนาที่ของพลเมืองของชาติ  จากนั้นในป พ.ศ. 
2512 องคการศึกษาโลก (World Education Inc)  ไดสงผูเชี่ยวชาญมาชวยงานการศึกษาผูใหญใน
ประเทศไทย จึงไดมีการเสนอใหมีการปรับปรุงการเรียนการสอนผูใหญเสียใหม โดยใหการเรียนการ

                                                 
21 หนวยศึกษานิเทศก: กรมการฝกหัดครู, ทวีป อภิสิทธิ์ กศ.บ. กศ.ม. (การอุดมศึกษา), 

การศึกษานอกโรงเรียน, (ม.ป.ท., 2523.), 24-25. 

   ส
ำนกัหอ
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สอนสอดคลองกับการวางแผนครอบครัวดวย ประกอบกับในป พ .ศ. 2513  องคการศึกษาโลก  
(World Education Inc) จัดใหมีการประชุมเกี่ยวกับการศึกษาผูใหญขึ้นที่ประเทศอินโดนีเชีย ซึ่งที่
ประชุมมีมติที่ประชุมใหทําการสอนใหผูใหญรูหนังสือควบคูไปกับการวางแผนครอบครัวดวย ดังน้ัน 

ประเทศไทยจึงนําแนวคิดดังกลาวนี้มาปรับปรุงการศึกษาผูใหญของประเทศไทย โดยเรียกวา  

การศึกษาผูใหญขั้นพื้นฐานแบบเบ็ดเสร็จ22  
ในสมัยรัตนโกสินทรตอนกลาง คือในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

แนวความคิดการจัดการศึกษาเร่ิมเปล่ียนแปลงไปตามสภาพความเจริญกาวหนาของบานเมือง ไดมี
การกอตั้ง กระทรวงธรรมการ ขึ้นเมื่อวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2435 เพ่ือทําหนาท่ีดูแลศาสนา 
การศึกษา การพยาบาล และพิพิธภัณฑ23 ซึ่งกระทรวงธรรมการมีการเปล่ียนชื่อไปมาหลายคร้ัง
ระหวางชื่อเรียกกระทรวงธรรมการและ กระทรวงศึกษาธิการ จนในป พ.ศ. 2484 ไดขอยุติโดยใชชื่อ
วา กระทรวงศึกษาธิการ จนถึงปจจุบัน  

 กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาที่หลักในดานการศึกษา วัฒนธรรม และการศาสนา มีหนวยงาน
ระดับสํานักงานในสังกัด 5 หนวยงาน คือ  
  -  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  -  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
  -  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  -  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  -  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (Office of the Permanent Secretary, Ministry of 

Education) เปนหนวยงานระดับกรม ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เดิมสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เปนหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบงานธุรการทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ แตใน
ภายหลังเม่ือมีการปฏิรูประบบการศึกษา24 ในป พ.ศ. 2546 จึงทําใหสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ไดรวมกิจการของกรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ

                                                 
 22 กระทรวงศึกษาธิการ, กองการศึกษาผูใหญกรมสามัญศึกษา, คูมือการดําเนินงานและ
หลักสูตรการศึกษาผูใหญแบบเบ็ดเสร็จ, (ม.ป.ท., 2521.),120. 
 23 กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติ, เขาถึงเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556, เขาถึงไดจาก 
http://www.moe.go.th/moe/th/profile/index.php?Key=profile 

24 หนวยศึกษานิเทศก, สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 
รวมบทความการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ป 2552, (รังสีการพิมพ, 2552.), 25 
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ครู (กค.) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) และกรมพลศึกษาบางสวน เขามาไวใน
หนวยงานเดียวกัน 

 ภายหลังที่ประเทศไทยมีการปฏิรูปการศึกษา ในชวงป พ .ศ. 2540 แนวความคิดเรื่อง
การศึกษาตลอดชีวิตเริ่มมีพลังกอเกิดความเปลี่ยนแปลงของวิธีการจัดการศึกษา มีการปรั บเปลี่ยน
โครงสรางการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ สงผลใหกรมการศึกษานอกโรงเรียนเปลี่ยนสถานะ
เปนสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน เปนหนวยงานระดับกอง สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ แตยังคงมีหนาที่ปฏิบัติงานเชนเดิม จึงทําใหการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตยังไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร งานการศึกษานอกระบบจึงยังขาดกลไกท่ีจะขับเคลื่อนใหบรรลุเปาหมาย 
รัฐบาลจึงจัดใหมีกฎหมายเพื่อใหเปนกลไกในการดําเนินงานไปสูประสิทธิภาพ จึงจัดใหมีกฎหมายเพ่ือ
สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให เปนไปอยางมีระบบ
และตอเน่ือง และเพ่ือทําใหประชาชนที่ขาดโอกาส ไดมีโอกาสเรียนรู สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนเองไดตามศักยภาพ นําไปสูการเปนสังคมแหงการเรียนรูและภูมิปญญา  อันจะมีผลในการพัฒนา
กําลังคนและตอเน่ืองไปพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนาตอไป จึงมีการประกาศใชพระราชบัญญัติ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ .ศ. 2551  มีผลทําใหสํานักบริหารงานการศึกษา
นอกโรงเรียนเปลี่ยนชื่อเปนสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใน
ปจจุบัน มีสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จํานวน 964 แหง ดังนี้  
 1 สถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรุงเทพมหานคร คือ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต (กศน.เขต) จํานวน 50 
แหง 
 2 สถานศึกษาสังกัดสํานักสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด คือ 
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ (กศน.อําเภอ) จํานวน 877 แหง 
 3 สถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จํานวน 37 แหง แยกเปนดังนี้ 
  1) ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)              
  2) ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ                      
  3) ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน 

  4) ศูนยฝกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรีสามสงฆทรงพระคุณ  
  5) ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา 
  6) ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา (เอกมัย) 
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  7) ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษารังสิต 

  8) ศูนยวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมเพื่อการศึกษารอยเอ็ด 

  9) อุทยานวิทยาศาสตรพระจอมเกลา ณ หวากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
  10) ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุมเปาหมายพิเศษ 

  11) สถาบันการศึกษาทางไกล 

  12) สถาบันการศึกษาตอเนื่องสิรินธร 
  13) สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 
  14) สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาค 

  15) สถาบันสงเสริมและ พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 
พระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 สืบเนื่องมาจาก

กฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติมีหลักการจัดการศึกษาใหเปนการศึกษาตลอดชีวิตใหสําหรับ
ประชาชน รวมถึงใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ทั้งนี้สถานศึกษาอาจจัด
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย รูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือทั้ง
สามรูปแบบก็ได25 โดยมีหลักการของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้ 
 1. เนนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา ตองการกระจายโอกาสทางการศึกษาให
ครอบคลุมและท่ัวถึง 
  2. สงเสริมการจัดการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยใหมีความยืดหยุนในเรื่องของ
กฎเกณฑ ระเบียบตาง ๆ 

 3. จัดการศึกษาใหสนองตอความตองการของกลุมเปาหมายในการเรียนรูสิ่งที่สัมพันธกับ
ชีวิตประจําวัน 

  4. จัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  ผูสอนไมได
จํากัดเฉพาะครู อาจจะเปนผูรู ผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานหรือจากทองถิ่น 

 การศึกษามีความจําเปนตอมนุษยในทุกชวงวัยของชีวิต  เนื่องจากการที่ตองเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดลอมตลอดเวลา การเรียนรูในชวงวัยเรียนนั้นจึงเปนเพียงสวนหนึ่ง
เทานั้น บุคคลหน่ึงจะสามารถรับการศึกษาไดตั้งแตเกิดจนตาย ดังนั้นการศึกษาจึงเปนการเรียนรูที่
เกิดข้ึนตลอดชีวิต หรือท่ีเรียกวาการศึกษาตลอดชีวิต  
 เอ็ดการ แฟร อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศฝรั่งเศสและคณะ ได ให
ความหมายของการศึกษาตลอดชีวิตไววา การศึกษาตลอดชีวิตไม ใชระบบการศึกษา แตเปนแมบท

                                                 
 25 “พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542,” ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 116, ตอนที่ 
74 ก (19 สิงหาคม 2542): 6. 
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ของการศึกษา โดยรวมการศึกษาแตละแบบมาจัดใหมีความตอเนื่อง ผสมผสานและเสริมซ่ึงกันและ
กัน26 

 อาร เอช เดฟ นักการศึกษา ไดใหความหมายของการศึกษาตลอดชีวิตไววา เปนแนวความคิด
ที่ยายามมองการศึกษาในภาพรวม ซึ่งรวมการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ใหมีการประสานสัมพันธกันในดานของความตอเนื่องของเวลาและเน้ือหาสาระที่คนตอง
นําไปใช การศึกษาตลอดชีวิตจะตองมีลักษณะท่ียืดหยุนในดานเวลา สถานท่ี เนื้อหา และเทคนิคการ
เรียนการสอน ตลอดจนการเรียนรูที่หลากหลายรูปแบบวิธีการ27 

 สุมาลี สังขศรี ไดใหความหมายของการศึกษาตลอดชีวิตวา ภาพรวมของการศึกษาทุก
ประเภทที่เกิดข้ึนตลอดชีวิตของมนุษยตั้งแตเกิดจนตาย เปนการศึกษาเพ่ือมุงการพัฒนาบุคคลให
ปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงในทุกชวงชีวิตและพัฒนาตอเนื่องไปใหเต็มศักยภาพของแตละบุคคล28  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 

มาตรา 4 กําหนดความหมายของการศึกษาตลอดชีวิตไววา เปนการศึกษาท่ีเกิดขึ้นจากการผสมผสาน
ระหวางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือใหสามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

ในการนี้การศึกษานอกระบบ29 เปนคําที่แปลมาจากภาษาอังกฤษตรงกับคําวา “Non – 

formal Education” มีสถาบันบางแหงใชคําภาษาไทยแทนคํานี้วา “การศึกษาอรูปนัย” และบาง
หนวยงานก็ตีความหมายวา “การศึกษานอกโรงเรียน” และยังถือวาการศึกษานอกโรงเรียนกับ
การศึกษาผูใหญนั้นเปนอยางเดียวกัน30 หรืออาจใชแทนกันไดในการกลาวถึงเมื่อตองการตีความอยาง
ใดอยางหนึ่ง  
   การศึกษาการศึกษานอกระบบนั้น อาจพิจารณาไดวาเปนขบวนการหน่ึงของการหลอหลอม
ของสังคม ในระดับพ้ืนฐาน และทําหนาที่เชนเดียวกับองคการหรือแหลงหลอหลอมของสังคมทาง

                                                 
26 Faure, Learning to Be, Paris : UNESCO 
27 R.S. Dave, Foundation of Lifelong Education, Paris : UNESCO 
28

 สุมาลี สังขศรี, ยุทธศาสตรการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือสังคมไทย ในศตวรรษที่ 21, (บรษิัท
พิมพดี จํากัด, 2543) 

29 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานการศึกษานอกโรงเรียน, ทิศทางการจัด
การศึกษา กศน.ยุคใหม, (กรุงเทพฯ: กลุมพัฒนางาน กศน., 2550), 54 

30 กระทรวงศึกษาธิการรวมกับสมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย และ เวิลด เอดูเคชั่น 
(สหรัฐอเมริกา), รายงานการศึกษานอกโรงเรียน, (พระนครอักษรบัณฑิต, 2517), 52 
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อ่ืนๆ31 ไมวาจะเปนครอบครัว ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม องคการทางสังคม หรือโรงเรียนในระบบ
การศึกษาปกติก็ตาม  

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ. 2542 มาตราที่ 15 การศึกษานอกระบบ 
หมายถึง การศึกษาซ่ึงจัดขึ้นนอกระบบปกติ ซึ่งจัดใหกับประชาชนทุกเพศทุกวัย ไมมีการจํากัดพ้ืนฐาน
การศึกษาอาชีพประสบการณหรือความสนใจ โดยมีจุดมุงหมายที่จะใหผูเรียนไดรับความรูในดาน
ความรูพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต ความรูทางดานทักษะ การประกอบอาชีพและความรูดานอ่ืน ๆ ทั้งนี้
เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต การจัดการศึกษาจึงมีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย 
รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษาระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลและประเมินผล ซึ่งเงื่อนไข การสําเร็จ
การศึกษา โดยเน้ือหาและหลักสูตร จะตองมีตามเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหาและความ
ตองการของผูเรียนแตละคนดวย 

         ตามมาตรา 4 ในพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 
2551 ระบุวาการศึกษานอกระบบ หมายถึงกิจกรรมการศึกษาที่มีกลุมเปาหมายผูรับบริการและ
วัตถุประสงคของการเรียนรูที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝกอบรมที่
ยืดหยุนและหลากหลายตามสภาพความตองการและศักยภาพในการเรียนรูของกลุมเปาหมายน้ันและ
วิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูที่มีมาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเพ่ือจัดระดับผล
การเรียนรู การศึกษานอกระบบจึงเปนการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบต้ังแตปฐมวัยจน
จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีสถานศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ทุกแหงดําเนินการ โดยมีนโยบายดังนี้ 
  -  พัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมุงเนนใหผูเรียน
สามารถที่จะนําสาระการเรียนรูและวิธีการเรียนรูไปใชประโยชนไดจริงในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยรวม และสรางเสริมสมรรถนะการประกอบอาชีพที่สามารถสรางรายไดอยางมั่นคง 
  -  ดําเนินการใหผูเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานน้ี ไดรับการ
สนับสนุนคาจัดซื้อตําราเรียน คาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน และคาเลาเรียน เพ่ือเพ่ิมโอกาสใน
การรับการศึกษาอยางทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไมเสียคาใชจาย 

  -  จัดหาตําราเรียนของการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ
ตามที่สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใหการรับรองคุณภาพและทันตอ

                                                 
31 Bock John C. and Papagiannis Georgo J, The Dymystification of Non-

Formal Education : A Social-Psychological Paradigm for Comparative Study of 

Non-Formal Education, SIDEC., Stanford University, memeography, 17-24 
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ความตองการของผูเรียน พรอมทั้งจัดใหมีระบบหมุนเวียนตําราเรียน เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนทุกคน
สามารถเขาถึงการใชบริการตําราเรียนอยางเทาเทียมกัน 

  -  ขยายการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพใหกับ
ประชากรวัยแรงงานที่ไมจบการศึกษาในภาคบังคับและไมอยู ในระบบโรงเรียน โดยเฉพาะ
ผูดอยโอกาสกลุมตางๆ ดวยวิธีเรียนที่หลากหลาย 

  -  สงเสริม สนับสนุน และเรงรัดใหศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอทุกแหง ดําเนินการเทียบโอนความรูและประสบการณ รวมท้ังผลการเรียนอยางเปน
ระบบไดมาตรฐาน สอดคลองกับหลักสูตรเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับประชาชนอยาง
กวางขวาง 
  -  พัฒนาระบบฐานขอมูลรวมของนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ใหมีความครบถวน ถูกตองทันสมัย และเชื่อมโยงกันท่ัวประเทศ สามารถสืบคนและสอบ
ทานไดทันความตองการเพ่ือประโยชนในการจัดการศึกษาใหกับผูเรียนและการบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ 

  -  จัดใหมีวิธีการเรียนรูที่เนนการฝกปฏิบัติจริง เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ
และเจตคติที่ดีตอการเรียนรูนั้นๆ รวมทั้งสามารถพัฒนาทักษะเก่ียวกับสาระและวิธีการเรียนรูที่
สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  -  พัฒนาระบบการประเมินเพ่ือเทียบระดับการศึกษาท่ีมีความโปรงใส ยุติธรรม
ตรวจสอบได มีมาตรฐานตามท่ีกําหนด และสามารถตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายได
อยางมีประสิทธิภาพ 

การศึกษาตามอัธยาศัย หมายถึง การศึกษาท่ีเกิดขึ้นตามวิถีชีวิตที่เปนการเรียนรูจากประสบ
การณ จากการทํางาน จากบุคคล จากครอบครัว จากชุมชน จากแหลงความรู เพ่ือเพ่ิมพูนความรู
ทักษะ ความบันเทิง และการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีลักษณะท่ีสําคัญ คือ ไมมีหลักสูตร ไมมี เวลา
เรียนที่แน นอน ไม จํากัดอายุ  ไมมีการลงทะเบียน และไมมีการสอน ไมมีการรับประกาศนียบัตร มี 
หรือไมมีสถานที่แนนอน ซึ่งลักษณะการเรียนสวนใหญ เปนการเรียนเพ่ือความรู และนันทนาการ อีก
ทั้งยังไมจํากัดเวลาเรียน สามารถเรียนไดตลอดเวลาและเกิดขึ้นในทุกชวงวัย32 

แนวคิดในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ในพ้ืนท่ีหางไกลหรือพ้ืนท่ีชนบท การศึกษาใน
โรงเรียนยังไมสามารถครอบคลุมกลุมเปาหมายดังกลาวได เชน ในประเทศที่ดอยพัฒนาและประเทศที่
กําลังพัฒนาทั้งหลายน้ัน ผูคนสวนใหญจะไดรับการศึกษาในรูปแบบของการศึกษาตามอัธยาศัย
คอนขางมาก ไมวาจะเปนเด็กเล็ก ชายหรือหญิงเรียนรูไดจากภาษาพูด มารยาททางสังคม และการคบ

                                                 
32 กรมการศึกษานอกโรงเรียน, การศึกษาตามอัธยาศัย, (กรุงเทพมหานคร: 2538), 83 
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คาสมาคมกับผูอ่ืนทั่วไป33 และเรียนรูการเอาตัวรอดและการดํารงชีวิตที่ปลอดภัยและเปนสุขจากพอ
แม และสมาชิกอ่ืนในครอบครัว เมื่อเติบโตขึ้นอีกระดับ ผูชายมักจะเรียนรูอาชีพจากพอหรือพ่ีชาย 
สวนผูหญิงจะเรียนเก่ียวกับการปรุงอาหาร การเลี้ยงนอง การเย็บปกถักรอย และหัตถกรรมใน
ครัวเรือน แตในพ้ืนที่มีการพัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง เชน ในสังคมเมือง ซึ่งตองการสิ่งตอบสนอง
ความตองการมากขึ้น การศึกษาตามอัธยาศัยจึงมีความสําคัญมากข้ึน ซึ่งในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลง
ที่รวดเร็ว สมาชิกของสังคมตองกาวตามความรู ขอมูล ขาวสารตางๆ การศึกษาตามอัธยาศัยจึงมี
ความสําคัญในชีวิตประจําวันมากย่ิงขึ้น  
 มาตรา 15 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับ พุทธศักราช  2542 นิยามวา 
การศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษาท่ี ให ผูเรียนได เรียนรู ดวยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ
ความพรอมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม สื่อ หรือแหลงความ
รูอ่ืนๆ34 

 การศึกษาตามอัธยาศัย หมายถึง ผลของการเรียนรู อันเกิดจากสถานการณ ที่ผูเรียน หรือ
แหลงความรู อยางใดอยางหนึ่ง มีเจตจํานงเพื่อสงเสริมการเรียนรู แตไมใชทั้งสองปจจัยเกิดตรงกัน35 

นิยามของการศึกษาตามอัธยาศัยสามารถอธิบายได 2 มิติ คือ มิติของผูเรียนและมิติของผู
จัด/หรือสภาพการที่เอ้ือตอการเรียนรู ดังนี้ 

ผูเรียน ผูเรียนควบคุมวิธีการเรียนเอง มีวิธี การเรียนที่หลากหลายที่นําไปสู การเรียนรู ดวย
ตนเองกระบวนการเรียนรู และผลของการเรียนรู เกี่ยวของกับประสบการณ และสรางเสริมประสบกา
รณ โดยตรง ผูเรียนสรางความหมายตามความเขาใจ และเปนกระบวนการตอเนื่องตลอดชีวิต  
  ผูจัดหรือสภาพการที่เอ้ือตอการเรียนรู สงเสริมใหผูเรียนควบคุมวิธี การเรียนรูดวยตนเองจาก
บุคคล จากครอบครัว จากชุมชน จากสังคม จากประสบการณ จากการทํางาน และจากการดํารง
ชีวิตประจําวัน จากสภาพแวดลอมทั้งที่มีอยูตามธรรมชาติ และมีการดําเนินการใหมีขึ้น ไม วาโดย
มนุษยหรือสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ จากปจจัยเกื้อหนุนตางๆ จากสถานการณ และสื่อตางๆ 

 การศึกษาตามอัธยาศัย (informal education) จึงมุงใหเกิดการเรียนรูตามอัธยาศัย 
(informal learning) โดยเกื้อหนุนใหผูเรียนกําหนด หรือเลือกวิธีการเรียนเอง หรือตามวัตถุประสงค

                                                 
33 อุดม เชยกีวงศ, การสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 

(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแสงดาว จํากัด, 2551), 60  
34 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไข

เพิ่มเติม พ.ศ.2545, (กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2546) 
35 Evan, David R. (1981), The planning of nonformal education, (Paris: 

Unesco International Institute for Educational Planning), chapter II. 
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ของสถาบันหรือแหลงความรูนั้น ๆ ผูเรียนสามารถเรียนไดตลอดเวลา โดยมีเปาหมายเพื่อทําให บุคคล
มีโอกาสแสวงหาและรับความรู ทักษะ ทัศนคติ ความเขาใจอันจะนําไปสูการพัฒนาตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน และสังคมได 

ควบคูกับคําวาการศึกษาตามอัธยาศัย (informal education) ก็คือ การเรียนรูตามอัธยาศัย 
(Informal Learning) ซึ่งเปนการอธิบายการเรียนรู ในมิติของผูเรียน การเรียนรูตามอัธยาศัยนี้  
Livington36 (1999) นิยามวา เปนกิจกรรมการศึกษาที่เกี่ยวของความเขาใจ ความรู หรือทักษะ ที่
เกิดข้ึน โดยไมตองเสนอโดยผานหลักสูตรหรือโปรแกรมใด ๆ จากสถานศึกษาในระบบหรือนอกระบบ 
และในความพยายามในการจําแนกประเภท (taxonomy) ของการเรียนรู ตามอัธยาศัย นั้น 

Schugurensky37 (2000) เสนอแนะวามี 3 ชนิด คือ การเรียนรูดวยการนําตนเอง (Self-directed 

learning) การเรียนรู ที่เกิดข้ึนโดยบังเอิญ (Incidental learning) และการเรียนรูในชีวิตประจําวัน 
(Tacit learning) 

การเรียนรูดวยการนําตนเอง (Self-directed learning) เปนโครงการเรียนรูที่กําหนดโดยผู 
เรียน โดยไมจําเปนตองไดรับความชวยเหลือจากนักการศึกษา แตสามารถเปนการนําเสนอของ
วิทยากร การเรียนรูแบบน้ีเปนเรื่องของความตั้งใจ เพราะผูเรียนมีจุดหมายในบางสิ่งบางอยางท่ี ตอง
การเรียนรู สิ่งนั้นอาจมากอนที่กระบวนการเรียนรูจะเกิดขึ้น เปนเรื่องของจิตสํานึก โดยปจเจกบุคคล
ตระหนักวาเขาตองเรียนรูในบางสิ่งบางอยาง  
  การเรียนรูที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ (Incidental learning) หมายถึง ประสบการณ ในการเรียนรู
ทูเรียนไมไดมีความต้ังใจมากอนวาจะตองเรียนสิ่งนั้น แตเมื่อไดรับประสบการณ เขาก็รับรูไดวาเขาได
เรียนรูบางอยางขึ้นมา ดังนั้น จึงเปนความไมต้ังใจแตรูสึกตัว (unintended but conscious) 

  การเรียนรูในชีวิตประจําวัน (Tacit learning)  หมายถึงการรูในคุณคา ทัศนคติ พฤติกรรม 
หรือทักษะตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน 

เดิมศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา ชื่ อวา ศูนยบริการ
การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทามะกา38 มีสถานภาพเปนสถานศึกษาในราชการสวนกลาง สังกัด 

                                                 
36 Maurice Taylor. Informal Learning Practices of Adults with Limited Skills:  

A Research Summary. Ottawa, Ontario Canada. December 2004. 
37 Schugurensky อางถึงใน Maurice Taylor. Informal Learning Practices of 

Adults with Limited Skills:  A Research Summary. Ottawa, Ontario Canada. 

December 2004. 

 38 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา, รายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ป 2555, (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 5.  
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ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกาญจนบุรี สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดต้ัง  อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติ  ปรับปรุง  กระทรวง  ทบวง  กรม  พ .ศ.2531  ขอ 6 ประกาศ  ณ 
วันที่  27  สิงหาคม  2536  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง จัดตั้งศูนยบริการการศึกษานอก
โรงเรียนอําเภอ/กิ่งอําเภอ  โดยนายปราโมทย  สุขุม  รัฐมนตรีชวยวาการฯ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมี นาย กอบชัย  ตั้งวิลัย เปนผูประสานงานใน มีพระครู
กาญจนวิสุทธิ์  เจาอาวาสวัดใหมเจริญผลในขณะน้ัน เปนผูที่มีบทบาทในการกอตั้งศูนยบริการ
การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทามะกา ไดมอบอาคาร 2 ชั้นบริเวณดานหนาภายในวัดใหมเจริญผล 
ใหเปนอาคารสํานักงานศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทามะกา โดยมีชั้นบนเปนหองสมุด
ประชาชนวัดใหมเจริญผล ปจจุบันคือหองสมุดประชาชนอําเภอทามะกา มีชั้นลางเปนสํานักงานของ
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทามะกา มีเนื้อที่ประมาณ 1.50 ไร และไดรับการสนับสนุน
จาก พระมหาเมธี เจาอาวาสวัดใหมเจริญผล และพระครูปลัดธีรพงษ ฐานุตฺตโร เจาอาวาสวัดใหม
เจริญผล (ปจจุบัน) จนถึงปจจุบัน  ตอมาในป พ.ศ.2551 มีการประกาศใช พระราชบัญญัติสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ขึ้น  ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน
อําเภอทามะกา จึงไดเปลี่ยนชื่อมาเปน “ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
ทามะกา”  
 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา สังกัดสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี โดยสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด มีอํานาจและหนาที่ของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ39 ดังนี้  

1. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

2. สงเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือขาย เพ่ือการจัดการศึกษานอกระบบและ 
การศึกษาตามอัธยาศัย 

3. ดําเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสรางความมั่นคงของชาติ 

4. จัด สงเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาตามโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริในพ้ืนที่ 

5. จัด สงเสริม สนับสนุน พัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 

                                                 
39 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน, 

พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษา กศน., (กรุงเทพ : รังสีการพิมพ, 2551), 24-25. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



27 
 

6. วิจัยและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู และมาตรฐานการศึกษานอก
ระบบ 

7. ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรูแลประสบการณ 
8. กํากับ ดูแล ตรวจสอบ นิเทศภายใน ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

9. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

10. ระดมทรัพยากรเพ่ือใชในการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

11. ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ใหสอดคลองกับระบบ หลักเกณฑ และวิธีการท่ี
กําหนด 

12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา  มีบทบาทหนาที่และ
ความรับผิดชอบ คือ จัดและใหบริการการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยตามความ
ตองการและสภาพปญหาของทองถิ่น จัดและประสานงานใหมี กศน.ตําบล  หนวยจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือเปนเครือขายการบริหารการศึกษา ไดอยางกวางขวางและ
ทั่วถึงและสงเสริมใหชุมชนจัดการศึกษาของตนเองในลักษณะ กศน .ตําบล เพ่ือเปนศูนยกลางในการ
จัดการศึกษาวางแผนและบริการการศึกษาตอสมาชิกในชุมชนและระหวางชุมชน สนับสนุนสิ่งจําเปน
และสื่อตางๆ  ที่ใชในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของเครือขายท้ัง
ภาครัฐและเอกชน  เพ่ือใหเกิดกระบวนการเรียนการสอนและบริการแกกลุมเปาหมายกํากับดูแล  
ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียน  

ปจจุบัน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา ตั้งอยูใน
บริเวณวัดใหมเจริญผล  ตําบลทาเรือ อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  มีสถานภาพเปนสถานศึกษา
ในราชการบริหารสวนกลาง สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดกาญจนบุรี  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีสถานศึกษา กศน.ตําบล รองรับผูเรียนตามเขตการปกครอง จํานวน 17 
ตําบล คือ กศน.ตําบลดอนขมิ้น กศน.ตําบลทาไม กศน.ตําบลทาเสา กศน.ตําบลยางมวง กศน.ตําบล
ทาเรือ กศน.ตําบลหวายเหนียว กศน.ตําบลเขาสามสิบหาบ กศน.ตําบลพงตึก กศน.ตําบลแสนตอ 
กศน.ตําบลดอนชะเอม กศน.ตําบลตะคร้ําเอน กศน.ตําบลหนองลาน กศน.ตําบลพระแทน กศน.
ตําบลอุโลกสี่หมื่น กศน.ตําบลโคกตะบอง กศน.ตําบลสนามแย กศน.ตําบลทามะกา โดยมีรายนาม
ผูอํานวยการ ดังตารางที่ 3  
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ตารางที ่3 รายนามผูอํานวยการ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา 
 

ลําดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
ระยะเวลาท่ี 

ดํารงตําแหนง 
1 นายกอบชัย  ตั้งวิลัย ผูประสานงาน 2536 

2 นายสัจจา  จันทรวิเชียร หัวหนา 
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน
อําเภอทามะกา 

2537-2545 

3 นางธัญลักษณ มุกดาวิจิตร ผูอํานวยการ  
ศูนย กศน.อําเภอทามะกา 

2545 -2552 

 

4 นายปรัชญา  พวงแกว ผูอํานวยการ  
ศูนย กศน.อําเภอทามะกา 

2552 - 2554 

 

5 นายประเสริฐ  จินดารัตน ผูอํานวยการ  
ศูนย กศน.อําเภอทามะกา 

2554 -2555 

 
6 นายศักดิ์ชัย  นาคเอ่ียม ผูอํานวยการ  

ศูนย กศน.อําเภอทามะกา 
1 ตุลาคม 2555 - 
ปจจุบัน 

 

ที่มา : ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา, รายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ป 2555, (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 7. 
 

กิจกรรมวิชาการตามโครงสราง 
ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา 

 

สืบเนื่องมาจากกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติมีหลักการจัดการศึกษาใหเปนการศึกษา
ตลอดชีวิตใหสําหรับประชาชน รวมถึงใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ทั้งนี้
สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย รูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได  ดวยเหตุขางตน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จึงไดรับการกลาวถึงในฐานะท่ีเปนรูปแบบของการจัดกิจกรรมการศึกษาใหแกทุคน โดยให ศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ เปนสถานศึกษาท่ีใกลชิดกับผูเรียนมากที่สุด มี
ภารกิจในการจัดการศึกษาใหกับกลุมเปาหมายที่มีความหลากหลายหรือมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางกัน
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ออกไป ซึ่งกิจกรรมการดําเนินงานของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
ตองสามารถรองรับและตอบสนองตอความตองการการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมใหกับบุคคลท่ีมีความ
แตกตางกันน้ัน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา สังกัดสํานักงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จึงเปนสถานศึกษาหนึ่งที่จัดการศึกษาที่สนองตอบตอพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) ดําเนินการจัดกิจกรรมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตใหกับประชาชน โดยมีการจัดการศึกษาท่ีหลากหลายรูปแบบ เพ่ือใหเหมาะสมกับลักษณะ
สังคมและเศรษฐกิจของประชาชนในบริเวณ ศูนยศึกษาของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอทามะกา  รองรับผูเรียนตามเขตการปกครอง จํานวน 17 ตําบล ประชากรสวนใหญ
ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม เปนหลักตามลําดับ บริหารงานตามโครงสราง
ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา ดังแผนภูมิที่ 3 
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 จากแผนภูมิที่ 3 โครงสรางศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทา
มะกา จะเห็นไดวา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา แบงกลุมงาน
ออกเปน 5 กลุมงาน40 ไดแก 1) กลุมอํานวยการ 2) กลุมงานแผนงานและงบประมาณ 3)กลุมงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 4) กลุมงานการศึกษาตอเนื่อง และ 5) กลุมงานภาคี
เครือขายและกิจกรรมพิเศษ เพ่ือทําการศึกษาตามวัตถุประสงคการวิจัย ผูวิจัยจึงวิเคราะหกิจกรรม
ตามโครงสรางของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา ที่จัดกิจกรรม
ทางวิชาการเพ่ือพัฒนาและสรางการเรียนรูใหกับผูที่ตองการศึกษาและประชาชนท่ัวไป ซึ่งพบวา กลุม
งานท่ี 1 กลุมงานอํานวยการไมมีการจัดกิจกรรมวิชาการ กลุมงานท่ี 2 กลุมงานแผนงานและ
งบประมาณไมมีการจัดกิจกรรมวิชาการ กลุมงานท่ี 3 กลุมงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยมีการจัดกิจกรรมวิชาการ คือ งานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน งาน
หองสมุดประชาชน และงานสงเสริมการรูหนังสือ กลุมงานที ่4 กลุมงานการศึกษาตอเนื่องมีการจัดกิจ
กรรรมวิชาการ คือ งานการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ งานการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 

งานการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต และงานการจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กลุมงานที่ 5 กลุมงานภาคีเครือขายและกิจกรรมพิเศษไมมีการจัดกิจกรรมวิชาการ ดังนั้นใน
ภาพรวม การจัดกิจกรรมวิชาการจะเนนอยูในกลุมงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย กับ กลุมงานการศึกษาตอเนื่อง ซึ่งเปนกลุมงานหลักสําหรับการจัดกิจกรรมทางวิชาการท่ี
สําคัญ ดังแผนภูมิที่ 4  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

40
 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา, รายงานการ

ประเมินตนเอง (SAR) ป 2555, (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 5. 
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แผนภูมิที่ 4 การจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย อําเภอทามะกา 
ที่มา  : ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา, รายงานการประเมิน   
           ตนเอง (SAR) ป 2555, (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 9. 
 
 จากแผนภูมิที่ 4 การจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอทามะกา ผูวิจัยไดทําการศึกษาและเรียนรูภาระงานตามโครงสรางของ
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอทามะกา เมื่อวิเคราะหแลวพบวา การจัด
กิจกรรมวิชาการแบงออกเปน 7 กิจกรรม ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

3. กลุมงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

การจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนย กศน.อําเภอทามะกา  

4. กลุมงานการศึกษา 
ตอเนื่อง 

1. การศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. หองสมุดประชาชน 
3. สงเสริมการรูหนังสือ 

 

 

4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ 
5. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต  
6. การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
7. การจัดกระบวนการเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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1. การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดร.โกวิท วรพิพัฒน41 นักการศึกษาไทย ไดแสดงแนวความคิดเกี่ยวกับการศึกษานอก

โรงเรียนไวเมื่อครั้งที่ดํารงตําแหนงหัวหนากองการศึกษาผูใหญ กรมสามัญศึกษา โดยมีหลักการวา 
ความตองการข้ันพ้ืนฐานของการเรียนของประชาชน ก็เพ่ือมุงท่ีจะใหเกิดความประสมกลมกลืนเขากัน
ไดระหวางคนกับสิ่งแวดลอม ซึ่งความสมดุลจะเกิดขึ้นเมื่อคนสามารถเอาชนะอุปสรรคตางๆ หรือ
สามารถที่จะปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมไดซึ่งเรียกวา “คิดเปน” 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เปนหลักสูตรที่
มุงจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต42  การสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหง
การเรียนรูตามปรัชญา “คิดเปน” เพ่ือสรางคุณภาพชีวิตและสังคม โดยมีการบูรณาการอยางสมดุล
ระหวางปญญาธรรม ศีลธรรม และวัฒนธรรม มุงสรางพื้นฐานการเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน 
สังคม และพัฒนาความสามารถเพ่ือการทํางานใหมีคุณภาพ โดยใหภาคีเครือขายมีสวนรวมจัด
การศึกษาใหตรงตามความตองการของผูเรียน และสามารถตรวจสอบไดว าการศึกษานอกระบบนั้น 
เปนกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม สามารถพ่ึงพาตนเองได และรูเทาทันการเปล่ียนแปลง
ตางๆที่เกิดข้ึน ปจจุบันการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใชหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เปนหลักสูตรที่มีความเหมาะสมสอดคลองกับ
สภาพปญหา ความตองการของบุคคลที่อยูนอกระบบของโรงเรียน ซึ่งเปนผูมีความรู มีประสบการณ
จากการทํางาน และการประกอบอาชีพ โดยการกําหนดสาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู การ
จัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล และใหความสําคัญกับการพัฒนากลุมเป าหมายดานจิตใจใหมี
คุณธรรมควบคูไปกับการพัฒนาการเรียนรู นอกจากนี้ยังสรางภูมิคุมกัน สามารถจัดการกับองคความรู 
ทั้งภูมิปญญาทองถิ่นและเทคโนโลยีเพ่ือใหผูเรียนสามารถปรับตัวอยูในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู
ตลอดเวลา สรางภูมิคุมกันตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังคํานึงถึงธรรมชาติของการ
เรยีนรูสําหรับผูที่อยูนอกระบบ และสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ความ
เจริญกาวหนาของเทคโนโลยีและการสื่อสาร  

                                                 
41 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน, การ

จัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544, (กรุงเทพฯ: โรง
พิมพคุรุสภาลาดพราว, 2547), 1-9. 

42 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย, คูมือนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551, เขาถึงเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556, เขาถึงไดจาก
http://www.padrew.net/student/group/g_06.htm 
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คุณภาพของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน43 หมายถึง หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สถานศึกษาหรือหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้น โดยมีโครงสรางของหลักสูตรท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียน ชุมชน เพ่ือใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด คามสามารถ ความสนใจ สามารถ
พัฒนาใหผูเรียน มีความรู ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามท่ีกําหนดไว มีการวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู เพ่ือใหทราบความกาวหนาของผูเรียนในการพัฒนาไปสูมาตรฐานที่กําหนดไว
และสอดคลองครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางและจุดเนนของสถานศึกษา 

หลักการ 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีการกําหนด

หลักการไวดังนี้ 
        1. เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนในดานสาระการเรียนรู เวลาเรียน และการ

จัดการเรียนรู โดยเนนการบูรณาการเนื้อหาสาระใหสอดคลองกับวิถีชีวิต ความแตกตางของบุคคล 
ชุมชน และสังคม 

        2. สงเสริมใหมีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

        3. สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยตระหนักวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด สามารถพัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

        4. สงเสริมใหภาคีเครือขายมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
จุดหมาย 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาให
ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและการ
เรียนรูอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีตองการ จึงมีการกําหนดจุดหมายดังตอไปน้ี 

        1. มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงาม และสามารถอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข 

        2. มีความรูพ้ืนฐานสําหรับการดํารงชีวิตและการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
        3. มีความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีพใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัด 

และตามทันความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
        4. มีทักษะการดําเนินชีวิตที่ดี และสามารถจัดการกับชีวิต ชุมชน สังคมไดอยางมี

ความสุขตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

                                                 
43 สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, แนวทางการประกันคุณภาพ

ภายใน กศน.อําเภอ ตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ป 
2555, (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 40. 
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        5. มีความเขาใจประวัติศาสตรชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย โดยเฉพาะภาษา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปญญาไทย ความเปนพลเมืองดี ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา 

ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

        6. มีจิตสํานึกในการอนุรักษ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

        7. เปนบุคคลแหงการเรียนรู มีทักษะในการแสวงหาความรู สามารถเขาถึงแหลงเรียนรู 
และบูรณาการความรูมาใชในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ระดับการศึกษา 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน แบงเปน 3 ระดับชั้น44 คือ  
        - ระดับประถมศึกษา  
        - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
        - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
โดยแตละระดับใชเวลาเรียน 4 ภาคเรียน ยกเวนกรณีที่มีการเทียบโอน แตทั้งนี้ตอง

ลงทะเบียนเรียนในสถานศึกษาอยางนอย 1 ภาคเรียน  
สาระการเรียนรู 
สาระและมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 นั้น ประกอบดวย 5 สาระการเรียนรู และ 18 มาตรฐานการเรียนรู ดังนี้ 
1. สาระทักษะการเรียนรู ประกอบไปดวย 5 มาตรฐาน ดังนี้ 
        มาตรฐานที่ 1.1 มีความรู ความเขาใจ ทักษะและเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูดวยตนเอง 
        มาตรฐานที่ 1.2 มีความรู ความเขาใจ ทักษะและเจตคติท่ีดีตอการใชแหลงเรียนรู 
        มาตรฐานที่ 1.3 มีความรู ความเขาใจ ทักษะและเจตคติท่ีดีตอการจัดการความรู 
        มาตรฐานที่ 1.4 มีความรู ความเขาใจ ทักษะและเจตคติท่ีดีตอการคิดเปน 

        มาตรฐานที่ 1.5 มีความรู ความเขาใจ ทักษะและเจตคติท่ีดีตอการวิจัยอยางงาย 

2. สาระความรูพื้นฐาน ประกอบไปดวย 2 มาตรฐาน ดังนี้ 
        มาตรฐานที่ 2.1 มีความรู ความเขาใจ และทักษะพ้ืนฐานเกี่ยวกับภาษาและการ

สื่อสาร 
        มาตรฐานท่ี 2.2 มีความรู ความเขาใจ และทักษะพ้ืนฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

                                                 
44 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, คูมือการดําเนินงาน

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2555), (รังสีการพิมพ, 2555), 2-3 
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3. สาระการประกอบอาชีพ ประกอบไปดวย 4 มาตรฐาน ดังนี้ 
        มาตรฐานท่ี 3.1 มีความรู ความเขาใจ และเจตคติที่ดีในงานอาชีพ มองเห็นชองทาง 

และตัดสินใจประกอบอาชีพไดตามความตองการ และศักยภาพของตนเอง 
        มาตรฐานที่ 3.2 มีความรู ความเขาใจ ทักษะในอาชีพท่ีตัดสินใจเลือก 

        มาตรฐานที่ 3.3 มีความรู ความเขาใจ ในการจัดการอาชีพอยางมีคุณธรรม 

        มาตรฐานที่ 3.4 มีความรู ความเขาใจ ในการพัฒนาอาชีพใหมีความม่ันคง 
4. สาระทักษะการดําเนินชีวิต ประกอบไปดวย 3 มาตรฐาน ดังนี้ 
        มาตรฐานที่ 4.1 มีความรู ความเขาใจ เจตคติที่ดีเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
และสามารถประยุกตใชในการดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม 

        มาตรฐานท่ี 4.2 มีความรู ความเขาใจ ทักษะและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการดูแล สงเสริม
สุขภาพอนามัย และความปลอดภัยในการดําเนินชีวิต 

        มาตรฐานที่ 4.3 มีความรู ความเขาใจ และเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับศิลปะและ สุนทรียภาพ 

5. สาระการพัฒนาสังคม ประกอบไปดวย 4 มาตรฐาน ดังนี้ 
        มาตรฐานที่ 5.1 มีความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับภูมิศาสตร

ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร การเมือง การปกครอง สามารถนํามาปรับใชในการดํารงชีวิต 

        มาตรฐานท่ี 5.2 มีความรู ความเขาใจ เห็นคุณคา และสืบทอดศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี เพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

        มาตรฐานท่ี 5.3 ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย มีจิตสาธารณะ เพ่ือ
ความสงบสุขของสังคม 

        มาตรฐานท่ี 5.4 มีความรู ความเขาใจ เห็นความสําคัญของหลักการพัฒนา และ
สามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน/สังคม 
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ตารางที ่4 โครงสรางหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

ที ่ สาระการเรียนรู 
จํานวนหนวยกิจ 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย 

วิชาบังคับ วิชาเลือก วิชาบังคับ วิชาเลือก วิชาบังคับ วิชาเลือก 

1 ทักษะการเรียนรู 5  5  5  

2 ความรูพื้นฐาน 12  16  20  

3 การประกอบอาชีพ 8  8  8  

4 ทักษะการดําเนินชีวิต 5  5  5  

5 หารพัฒนาสังคม 6  6  6  

 รวม 
36 12 40 16 44 32 

48 หนวยกิต 56 หนวยกิต 76 หนวยกิต 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 200 ชั่วโมง 200 ชั่วโมง 200 ชั่วโมง 
 

ที่มา  : สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย , คูมือการดําเนินงาน
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2555), (รังสีการพิมพ, 2555), 2-3 

 
การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
ในการลงทะเบียนเรียนตามโครงสรางหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ใหลงทะเบียนเรียนเปนรายวิชาและตามจํานวนหนวยกิต ในแตละภาค
เรียนดังนี้ 

1. ระดับประถมศึกษา ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ไมนอยกวา 48 หนวยกิต ใหลงทะเบียนเรียน
ไดภาคเรียนละไมเกิน 14 หนวยกิต 

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ไมนอยกวา 56 หนวยกิต ให
ลงทะเบียนเรียนไดภาคเรียนละไมเกิน 16 หนวยกิต 

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ไมนอยกวา 76 หนวยกิต ให
ลงทะเบียนเรียนไดภาคเรียนละไมเกิน 20 หนวยกิต 

วิธีการจัดการเรียนรู 
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วิธีการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
จะมีวิธีเดียว วิธีเรียน แตสามารถจัดการเรียนรูไดหลายรูปแบบ เชน  

         -   การเรียนรูแบบพบกลุม 
         -   การเรียนรูดวยตนเอง 
         -   การเรียนรูแบบทางไกล 

         -   การเรียนรูแบบชั้นเรียน 

         -   การเรียนรูแบบอ่ืนๆ 

         ซึ่งในแตละรายวิชา ผูเรียนสามารถเลือกเรียนรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง หรือหลาย
รูปแบบกไ็ด แตทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับความพรอมของสถานศึกษาดวย 

1. การเรียนรูแบบพบกลุมเปนการจัดการเรียนรูที่กําหนดใหผูเรียนมาพบกันโดยมีครู
เปนผูดําเนินการใหเกิดกระบวนการกลุม เพ่ือใหมีการอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรูและหาขอสรุป
รวมกันทุกสัปดาห ครูจะตองจัดใหมีการพบกลุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนดวยกัน ครูมี
บทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก ใชเวลาในการพบกลุมอยางนอยสัปดาหละ 3 ชั่วโมง ขอควรคํานึง
ในการเรียนรูแบบพบกลุม 

    - จัดพบกลุมในรายวิชาที่ยากปานกลาง 
             - เนนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนกับผูเรียนและผูเรียนกับครู 
             - ผูเรียนมีการศึกษาคนควางานเดี่ยว งานกลุม ทําโครงงาน 

โดยครูจัดกระบวนการกลุมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และสอดแทรกกระบวนการคิด
เปนใหผูเรียนไดฝกคิดวิเคราะห ในแตละรายวิชาที่เชื่อมโยงสูการประยุกตใชในชีวิตจริงและอาจสอน
เพ่ิมเติมในบางเนื้อหาที่ผูเรียนตองการ มีการสอบยอย (QUIZ) พบกลุมสัปดาหละ 3 ชม. เปนอยาง
นอย แตถาสามารถจัดเวลาพบกลุมไดมากข้ึนจะมีประโยชนตอผูเรียนเปนอยางยิ่ง 

2. การเรียนรูดวยตนเอง เปนการเรียนรูที่ผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง ผูเรียน
กําหนดแผนการเรียนรูของตนเองใหสอดคลองกับรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน โดยระบุวากระบวนการ
เรียนรูแตละครั้งเกิดข้ึนไดอยางไร เรียนรูดวยวิธีการใด มีขั้นตอนต้ังแตเริ่มตนจนจบอยางไร และมีครู
เปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําในการศึกษาหาความรูจากสื่อตางๆ 

        ลักษณะของผูที่สามารถเรียนรูดวยตนเอง 
           1. มีความสมัครใจที่จะเรียนรูดวยตนเอง ไมไดเกิดจากการบังคับ 

           2. ใชตนเองเปนแหลงขอมูล นั่นคือผูเรียนสามารถบอกไดวาสิ่งที่ตนจะ
เรียนคืออะไร รูวาทักษะและขอมูลที่ตองการหรือจําเปนตองใชมีอะไรบาง สามารถกําหนดเปาหมาย 
วิธีการรวบรวมขอมูลที่ตองการ และวิธีการประเมินผลการเรียนรู ผูเรียนรูถึงความสามารถของตนเอง 
ตัดสินใจได มีการรับผิดชอบตอหนาที่และบทบาทในการเปนผูเรียนที่ดี 
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           3. รูวิธีการท่ีจะเรียน นั่นคือ ผูเรียนควรทราบข้ันตอนในการเรียนรูดวย
ตนเอง วาจะไปสูจุดที่ทําใหเกิดการเรียนรูไดอยางไร 

           4. มีบุคลิกภาพเชิงบวก มีแรงจูงใจ และการเรียนแบบรวมมือกับเพ่ือนหรือ
บุคคลอ่ืน 

           5. มีระบบการเรียน รูจักประยุกตการเรียนและสนุกสนานกับกระบวนการ
เรียน 

           6. มีการเรียนจากขอผิดพลาดและความสําเร็จ มีการประเมินตนเองและ
เขาใจถึงศักยภาพของตนเอง 

           7. มีความพยายามในการหาวิธีการใหม ๆ เพ่ือหาคําตอบ รูจักประยุกต
ความรูที่ไดจากการเรียนไปใชกับสถานการณของแตละบุคคล และหาโอกาสในการพัฒนา คนหา
ขอมูลเพื่อแกปญหา 

           8. มีการชี้แนะ การอภิปรายในหองเรียน การแสดงความคิดเห็นสวนตัว
และการแสดงความเห็นที่แตกตางไปจากผูสอน 

           9. มีการรวบรวมขอมูลจากการไดปฏิสัมพันธกับบุคลและมีวิธีการนําขอมูล
ที่ไดไปใช 

3. การเรียนรูแบบทางไกล เปนการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนจะเรียนรูจากสื่อตาง ๆ โดย
ผูเรียนและครูจะสื่อสารกันทางส่ืออิเล็คทรอนิคสเปนสวนใหญ มุงเนนไปท่ีการเรียนรูแบบ e-learning 

       ขอควรคํานึงในการเรียนรูแบบทางไกล 

           1. ผู เรียนตองมีเคร่ืองมือที่สามารถสื่อสาร และใชอุปกรณทาง
อิเล็กทรอนิกสได เชน คอมพิวเตอร โทรศัพท ฯลฯ 

           2. มีเวลาส่ือสารทางส่ืออิเลคทรอนิกส กับครูตามเวลาท่ีไดตกลงรวมกัน
ระหวางครูกับผูเรียน เชน Chat room, E-mail, Web board, Blog, facebook ฯลฯ 

           3. สถานศึกษาและครูมีบทบาทในการจัดเตรียมสื่อทางไกล หรือ อํานวย
ความสะดวกใหความชวยเหลือ แนะนําใหผูเรียนสามารถเรียนรูแบบทางไกลไดสําเร็จตามจุดมุงหมาย 

4. การเรียนรูแบบชั้นเรียน เปนการเรียนรูในลักษณะแบบหองเรียน ที่สถานศึกษา
กําหนดรายวิชา เวลาเรียน และสถานท่ีที่ชัดเจน ซึ่งการจัดการเรียนรูนี้เหมาะสําหรับผูเรียนท่ีมีเวลา
เขาชั้นเรียนสม่ําเสมอ โดยใชเวลาในการเขาชั้นเรียนอยางนอยสัปดาหละ 9 ชั่วโมง 

การจัดกระบวนการเรียนรู  
           1. การจัดกระบวนการเรียนรู โดยมีครู/ผูรู/ ผูเชี่ยวชาญในเนื้อหานั้น ๆ 

เปนผูถายทอดเนื้อหา ในการถายทอดเนื้อหาของครูตองเปดโอกาสใหผูเรียนซักถาม แสดงความ
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คิดเห็นได โดยเพ่ิมการเขียนถาม /ตอบ หลังการบรรยาย รวมทั้งมีการจัดโอกาสใหฝกใน
หองปฏิบัติการ และจัดเวลาการใหคําปรึกษา 

           2. การจัดกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับครู และผูเรียนกับ
ผูเรียน โดยกระตุนใหผูเรียนตอบพรอมกับใชกิจกรรมลักษณะที่เนนการส่ือสาร เชน กิจกรรมคู 
กิจกรรมกลุม และการจัดที่นั่งในชั้นเรียนตองเหมาะสม เอ้ือตอการดําเนินกิจกรรม 

           3. การจัดใหมีการปรับบทบาทผูเรียน ใชการแบงผูเรียนเปนกลุมเล็ก ๆ 
โดยที่แตละกลุมจะไดรับมอบหมายงานใหปฏิบัติ ในการจัดการเรียนการสอนครูจะสอดแทรกกิจกรรม 
3 ลักษณะ คือ กิจกรรมที่เนนการใหผูเรียนไดรับขอมูล/ขอเท็จจริง กิจกรรมที่ใหผูเรียนเรียนรูดวยการ
ไดลงมือปฏิบัติ/สังเกต และกิจกรรมการสะทอนการเรียนรูรวมกันระหวางผูเรียนและครู 

           4. การติดตามและชวยเหลือผูเรียน โดยอาจใชกระบวนการติดตาม
ชวยเหลือโดยเพ่ือน/กลุมเพ่ือน จัดใหมีการปรึกษาหารือกันระหวางครูกับผูเรียน ใชผูชวยสอน ใช
ระบบหัวหนากลุมผูเรียน ใชแฟมสะสมผลงาน ใชการเรียนแบบทีม ใช e-mail, discussion boards 

และ internet เปนตน 

การเรียนรูแบบตาง ๆ  ดังกลาวขางตน สถานศึกษาและผูเรียนจะรวมกันกําหนด โดยในแต
ละรายวิชาจะเลือกการเรียนรูแบบใดแบบหนึ่งหรือหลายแบบก็ได ขึ้นอยูกับความยากงายของเนื้อหา
ในรายวิชานั้น ๆ โดยใหสอดคลองกับวิถีชีวิตและการทํางานของผูเรียน รวมทั้งขึ้นอยูกับความพรอม
ของสถานศึกษาดวย และสถานศึกษาสามารถจัดใหมีการสอนเสริมไดในทุกรูปแบบการเรียนรู 
เพ่ิมเติมความรูใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรู การยอมรับใหมีการศึกษาท่ีหลายรูปแบบดังกลาว ไดใช
กลไกของการเทียบระดับการศึกษา โดยใหสามารถนําผลการเรียนรู จากการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยมาเทียบระดับการศึกษาได45 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือเรียกโดยยอวา กิจกรรม กพช . เปนกิจกรรมที่เปน
องคประกอบสําคัญสวนหนึ่ง อยูในโครงสรางท่ีกําหนดไวเปนหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เปนกิจกรรมซึ่งเปนเงื่อนไขที่ผูเรียนทุกคนตองทํา
กอนการจบหลักสูตร โดยผูเรียนสามารถทํากิจกรรมดังกลาวสะสมไวในทุกภาคเรียนหรือภาคเรียน
เดียว ในกรณีที่ผูเรียนมีการเทียบโอนผลการเรียนและใชเวลาเรียน เพียงภาคเรียนเดียว รวมตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา 100 ชั่วโมง แตเนื่องดวย สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย โดย นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ไดกําหนดมาตรการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการจัดกิจกรรมพัฒนา

                                                 
45 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, คูมือดําเนินงานการ

ประเมินเทียบระดับการศึกษา พ.ศ.2552 , (ประเสริฐพาณิชย : 2552), 1. 
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คุณภาพชีวิต 100 ชั่วโมง เปน 200 ชั่วโมง ตั้งแตปงบประมาณ 2557 เปนตนไป เพ่ือเปนการสนอง
นโยบายตามแนวนโยบายของ นายจาตุรนต ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ ใหป 2556 เปน ปแหงการรวม
พลังยกระดับคุณภาพการศึกษา46 และผูเรียนไมจําเปนตองเสียคาใชจายเปนจํานวนมาก ผูวิจัยจึงขอ
ศึกษาการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 100 ชั่วโมง เนื่องจาก กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 200 
ชั่วโมง เพ่ิงเริ่มดําเนินการ 
        วัตถุประสงคของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีไดโอกาสใชกระบวนการกลุม เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูประสบการณโดยฝก
ทักษะความมีเหตุผล การคิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน 

2. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและส่ิงแวดลอม 
เปนสิ่งที่ทําใหเกิดความรูสึกผูกพันซึ่งเปนสวนหนึ่งของครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้ง มีบทบาท
หนาที่ความรับผิดชอบในฐานะเปนสวนหนึ่งของสังคมดวย 

3. เพ่ือปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหผูเรียน มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และอยูรวมกัน
ในสังคมอยางมีความสุข  

ตามท่ีรัฐบาล มีนโยบายดานการศึกษาเพ่ือสรางโอกาสทางการศึกษาและกระจายโอกาสทาง
การศึกษาน้ัน คํานึงถึงการสรางความเสมอภาค ความเปนธรรมใหเกิดข้ึนกับประชากรทุกกลุม รวมถึง
ผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูบกพรองทางกาย/ทางการเรียนรู ชนกลุมนอย  โดยสนับสนุนการจัด
การศึกษาตามวัยและพัฒนาการอยางมีคุณภาพตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการ
จัดการศึกษาชุมชนเพ่ือมุงใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูและการศึกษาตลอดชีวิตนั้น  สํานักงาน 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดกําหนดนโยบายดานการจัดการศึกษานอกระบบ 
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยสนับสนุน คาเลาเรียน คาหนังสือเรียน และคาจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพโดยไมเสียคาใชจาย   

เพ่ือใหการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนนั้นดําเนินการตามนโยบายดังกลาวอยางมี
ประสิทธิภาพ สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจึงกําหนดกรอบการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตามนโยบายการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเปนกิจกรรมที่ใหสถานศึกษาจัดเพ่ิมเติม
จากการเรียนปกติ ใหกับนักศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบข้ันพ้ืนฐาน  โดยมีกรอบการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู เรียน เพ่ือให
สถานศึกษาไดพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนไปในแนวทางเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล เกิดความคุมคา ประหยัด เกิดประโยชนตอผูเรียนและทางราชการสูงสุด  

                                                 
46 “กศน.รับลูกยกระดับคุณภาพการศึกษา”, เดลินิวส (28 ตุลาคม 2556): ออนไลน 
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สํานักงาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงไดกําหนดกรอบการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน จํานวน 9 กิจกรรม47 ดังนี้ 

1. กิจกรรมพัฒนาวิชาการ เปนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาใหผูเรียนมีพ้ืนฐานความรูเพียงพอ
กับการศึกษาในแตละระดับ และพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถทางดานวิชาการเพ่ิมมากขึ้น
ในรายวิชาตามหลักสูตรของสถานศึกษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
หรือวิชาอ่ืนๆ ตามความตองการของผูเรียน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมี
รูปแบบการดําเนินงาน  ดังนี้ 

 1.1 วิทยากรหรือผูสอน ควรเปนผูที่มีความรูหรือประสบการณในการสอนวิชานั้นๆ 
โดยตรง ซึ่งอาจจะเปนบุคคลภายนอก หรือ ครู ก็ไดตามความเหมาะสม 

 1.2 จํานวนผูเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่รวมกิจกรรม 
ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารสถานศึกษา 

2. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต เปนการจัดกิจกรรมเสริมเพ่ิมเติมจากการเขาเรียนปกติในสาระ
ทักษะการดําเนินชีวิต หลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพ้ืนฐาน เนื่องจากสังคมปจจุบันมีการแขงขัน
และความขัดแยงมากขึ้น มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม ขาวสารขอมูล และ
เทคโนโลยี จึงมีความจําเปนที่สถานศึกษาตองจัด กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใหกับผูเรียน โดยมี
วัตถุประสงคหลัก คือ เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ มีเจตคติ คานิยมที่ถูกตอง และมีทักษะ หรือ
ความสามารถพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการเผชิญปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต เชน ปญหาเพศสัมพันธ การ
ตั้งครรภโดยไมพึงประสงค ปญหายาเสพติด ทะเลาะวิวาท ครอบครัวแตกแยก ความรุนแรง ภัยพิบัติ 
ความเครียด ฯลฯ รวมท้ังมีคุณสมบัติที่พึงประสงคในการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข 
และสามารถนําความรูจากการเขารวมกิจกรรมไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 

ทั้งนี้ ทักษะชีวิต 10 ประการ (ขององคการอนามัยโลก) ที่นักศึกษา กศน. จําเปนตองมี คือ 
1) ทักษะการตัดสินใจ 2) ทักษะการแกปญหา 3) ทักษะการคิดสรางสรรค 4) ทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณ 5) ทักษะการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 6) ทักษะการสรางสัมพันธภาพกับผูอ่ืน 7) 
ทักษะการตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเอง 8) ทักษะการเขาใจผูอื่น 9) ทักษะการจัดการกับอารมณ  
10) ทักษะการจัดการกับความเครียด   

สําหรับดานเนื้อหาที่สถานศึกษาจะนํามาใชในการฝกทักษะชีวิตมาจากประเด็นปญหาที่เกิด
ขึ้นกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม โดยขอบขายเนื้อหาที่เปนจุดเนน 8 เรื่อง ไดแก 

                                                 
 47 สํานักงาน กศน., กรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามนโยบายการจัด
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เอกสารแนบทายหนังสือสํานักงาน กศน. ดวนท่ีสุด 
ที่ ศธ 0210.04/214 ลงวันที่ 14  มกราคม 2556). 1-4 
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 2.1 ทักษะชีวิตเพ่ือสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด 

 2.2 ทักษะชีวิต เพ่ือสงเสริมการเรียนรูเพศศึกษาแกปญหาเอดส  
 2.3 ทักษะชีวิตเพ่ือสงเสริมคุณธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 2.4 ทักษะชีวิตเพ่ือสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
 2.5 ทักษะชีวิตเพ่ือสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เชน จัดกิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหเรื่องโอกาสเส่ียงที่ทําใหเกิดภัยอันตรายตางๆ  ทั้งอุบัติเหตุ        
ภัยธรรมชาติ  

 2.6 ทักษะชีวิตเพ่ือสงเสริมสุขภาพกาย-จิต   
 2.7 ทักษะชีวิตเพ่ือสงเสริมประชาธิปไตยและความเปนพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน  
 2.8 ทักษะชีวิตอ่ืนๆ โดยสถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมเนื้อหาเพ่ือพัฒนาผูเรียนไดตาม

ความตองการและความสนใจของนักศึกษา 
3 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เปนกิจกรรมเพ่ือ

พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และพระราชบัญญัติวา
ดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 และระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส เพ่ือ
การแสวงหาความรูหรือเขาถึงขอมูลและขาวสารอยางรูเทาทัน โดยกําหนดแนวทางใหสถานศึกษา
ดําเนินการ ดังนี้ 

 3.1 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรคอมพิวเตอรพ้ืนฐานและสาระสําคัญของ
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ .ศ.2550 ใหกับกลุมเปาหมายท่ียัง
ไมมีความรูดาน คอมพิวเตอรตามหลักสูตรคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน และผูจะจบหลักสูตรขั้นพ้ืนฐานทุก
ระดับ   

 3.2 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรคอมพิวเตอรพื้นฐาน และสาระสําคัญของ
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 หรือการเทียบโอนความรู  
โดย การทดสอบเพ่ือประเมินความรู (สําหรับผูที่มีความรูอยูแลว) การจัดการเรียนการสอนเอง การ
จัดการเรียนการสอนรวมกับเครือขาย ทั้งนี้ตองมีระยะเวลาจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา 40 
ชั่วโมง หรือเทียบเทา 

4 กิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน เปนการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความ
พรอมใหกับผูเรียน ในการเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.2558 ในดานการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม ความมั่นคง และการเมือง ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้ 

 4.1 กิจกรรมรูจักประชาคม 

 4.2 กิจกรรมพัฒนาการศึกษา การเรียนภาษาเพ่ือการส่ือสาร   
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 4.3 กิจกรรมสงเสริมความรูดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน อุตสาหกรรม แรงงาน 
ทรัพยากร การคมนาคม แหลงทองเท่ียว ฯลฯ 

 4.4 กิจกรรมสงเสริมความรูดานสังคม ชาติพันธุ  ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปและวัฒนธรรม ความเชื่อ ฯลฯ 

 4.5 กิจกรรมสงเสริมความรูดานความมั่งคงและปญหาขอพิพาท รวมถึงผลประโยชน
ของประเทศไทย 

 4.6 กิจกรรมสงเสริมความรูดานการเมืองการปกครอง 
5. กิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย เปน

การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาและสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียน ไดแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย มีความภาคภูมิใจในการเปนคนไทย รักชาติและรักอธิปไตยของไทย 
ทะนุบํารุงและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาที่นับถือ รวมถึงการสงเสริมโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ   

6. กิจกรรมการเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียง เปนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรู ความเขาใจในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหสามารถนํามาประยุกตใหเกิดผลในทาง
ปฏิบัติในการดํารงชีวิตประจําวันทั้งตอตนเอง ครอบครัวและชุมชน ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

7. กิจกรรมลูกเสือและกิจกรรมอาสายุวกาชาด เปนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาและสงเสริมสนับสนุน
ใหผู เรียนเปนผูที่มีจิตอาสา มีความเสียสละในการชวยเหลือผู อ่ืน สังคมและชุมชน อาศัยการ
ดําเนินการรวมกับสํานักงานลูกเสือแหงชาติ สํานักกิจการลูกเสือและยุวกาชาด กระทรวงศึกษาธิการ 
สโมสรลูกเสือ และสํานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย  

8. กิจกรรมดานกีฬา และสงเสริมสุขภาพ เปนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนไดมีโอกาส
ออกกําลังกายและเลนกีฬาเพ่ือสุขภาพ พลานามัยที่ดี สรางนิสัยการมีน้ําใจเปนนักกีฬา ความสามัคคี
ในหมูคณะ ใหรูจักรูแพ รูชนะ รูอภัย ตลอดถึงการใชเวลาวางใหเปนประโยชน  

9. กิจกรรมเสริมสรางความสามารถพิเศษ เปนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ หรือมีพรสวรรค พิเศษในดานตางๆ ใหมีโอกาสและกลาแสดงออกถึงทักษะ ความรู 
ความสามารถ ความคิดสรางสรรค และจินตนาการนั้นๆที่มีในแนวทางที่ถูกตอง เหมาะสม และพัฒนา
ความสามารถพิเศษหรือพรสวรรคนี้ไปใชประโยชนตอการพัฒนาตนเอง และสงเสริมสนับสนุน
การศึกษาตลอดชีวิต 

ในการจัดกิจกรรมหนึ่งๆ สามารถจัดโดยกลุมบุคคล 2 กลุมคือ หนึ่ง สถานศึกษาสามารถเปน
ผูจัดใหผูเรียนไดตามความเหมาะสม สอง ผูเรียนขอเสนอโครงการกิจกรรมเอง ดังนี้ 
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1. การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยสถานศึกษา ศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา มีขอบขายเนื้อหากิจกรรม โดย48  

นักศึกษาที่จะจบหลักสูตรได ตองมีการรวมกิจกรรม กพช . ไมต่ํากวา 200 ชั่วโมง ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1.1 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต แบงเปน 

1.1.1 กิจกรรมเขาคายคุณธรรม 

    - เขาคายคุณธรรม 3 วัน 2 คืน  
   -  การทําความดี  
   -  สมุดบันทึกความดี  

1.1.2 กิจกรรมแบบศึกษาดวยตนเอง  
   - จัดทําโครงการ/แผนการดําเนินงาน  
   - กิจกรรมจิตอาสา บําเพ็ญประโยชนและพัฒนาศาสนสถาน  

   - ดําเนินการจัดกิจกรรมความดี/กิจกรรมทางศาสนา  
    - สมุดบันทึกความดี 

1.2 กิจกรรมตามนโยบายสํานักงาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย แบงเปน 

  2.1 กิจกรรมท่ีแสดงถึงความจงรักภัคดีตอสถาบันพระมหากษัตริย   
  2.2 กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน 

  2.3 กิจกรรมกีฬาสี 
         2. การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยผูเรียน 

2.1 ครูผูสอนจัดกระบวนการชี้แจงผูเรียน ใหเขาใจถึงกระบวนการจัดทํากิจกรรม 

พัฒนาคุณภาพชีวิต  

2.2 ครูผูสอนรวมกับผูเรียนจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตให 
และในภาคปฏิบัติสามารถดําเนินการภายใตขอบขายเนื้อหา ดังนี้  
                         2.2.1 กิจกรรมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี เปนกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดยพิจารณากิจกรรมท่ีมุงเนนใหผูเรียน

                                                 
48 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา, “รายงานการ

ประชุม ครั้งที่ 16/2556” (เอกสารรายงานการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 16/2556 จัดโดยศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา ณ หองประชุมหองสมุดประชาชน
อําเภอทามะกา, 2 กรกฎาคม 2556), 2  
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ไดยึดมั่นในศาสนาและปลูกฝงคานิยมที่ดี เพ่ือดํารงรักษาไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
ของทองถ่ินและของประเทศชาติ เชน 

                  -  กิจกรรมสงเสริมการประกอบอาชีพในวันสําคัญทางศาสนา 
                 -  กิจกรรมสงเสริมการศึกษาหลักธรรมคําสอนของศาสนา 
                  -  กิจกรรมสงเสริมวันสําคัญของชาติ เชน วันขึ้นปใหม วันพอ วันแม วัน
เด็ก วันครอบครัว วันผูสูงอายุ วันรัฐธรรมนูญ วันสตรีสากล ฯลฯ 

                  -  กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของทองถ่ินและ
ของชาติ เชน ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต ประเพณีการแตงกายประจําทองถิ่น และ
ประเพณีวัฒนธรรมตาง ๆ ของทองถิ่น ตลอดจนการละเลน พ้ืนเมืองตาง ๆ 

                  -  ฯลฯ 

                         2.2.2 กิจกรรมการพัฒนาชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอม เปนกิจกรรมที่
พิจารณาเลือกทํากิจกรรมใหมุงเนนการพัฒนา การบําเพ็ญประโยชน เพ่ือแกไขปญหาภายในชุมชน 
สังคม และสิ่งแวดลอม เปนกิจกรรมที่จะพัฒนาใหชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมดีข้ึนอยางยั่งยืน เชน 

                  -  กิจกรรมขุดลอกคูคลอง ทางระบายนํ้าในหมูบาน 

                  -  กิจกรรมกําจัดขยะมูลฝอยในท่ีสาธารณะ 
                  -  กิจกรรมรักษาความสะอาด ถนน ทางเดินในหมูบาน 

                  -  กิจกรรมปลูกตนไม ดูแลรักษาสาธารณสมบัติ 
                  -  กิจกรรมสรางทางเทา ทางเดินหมูบาน 

                 -  กิจกรรมสรางศาลาอเนกประสงค 
                 -  กิจกรรมสรางสวมสาธารณะ 
                  -  กิจกรรมตอตานยาเสพติด อาสาสมัครปองกันยาเสพติด 

                  -  กิจกรรมอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอม 

                  -  กิจกรรมเวทีชาวบาน 

                  -  กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย 

                  -  กิจกรรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

                  -  ฯลฯ 

                         2.2.3 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเกี่ยวกับการสนับสนุนงานการศึกษานอก
โรงเรียน เปนกิจกรรมท่ีพิจารณาเลือกทํากิจกรรมมุงเนนใหเห็นถึงความสําคัญ ทําใหเกิดความรัก 
ความผูกพัน และเปนสวนหนึ่งของการศึกษานอกโรงเรียน ผูเรียนไมจําเปนตองเสียคาใชจายเพ่ือเปน
การสนับสนุน แตตองลงมือปฏิบัติกิจกรรมท่ีชวยพัฒนาสนับสนุนงานการศึกษานอกโรงเรียนโดย
แทจริง เชน 
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                  -  กิจกรรมรณรงคเพ่ือการรูหนังสือ 

                  -  กิจกรรมประชาสัมพันธงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

                  -  กิจกรรมวันการศึกษานอกโรงเรียน 

                  -  กิจกรรมวันที่ระลึกการรูหนังสือ 

                  -  กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาที่อานหนังสือประจําหมูบาน ศูนยการเรียน
ชุมชน ศูนยบริการสื่อหองสมุดประชาชน แหลงความรูหมูบาน หอกระจายขาว ศูนยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ฯลฯ 

                  -  กิจกรรมสนับสนุนและพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เพื่อพัฒนาอาชีพ 

                  -  กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนงานตามนโยบายรัฐบาลที่สํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยขอความรวมมือ 

                  -  ฯลฯ 

2.3 ใหผูเรียนรวมกลุมกันเพ่ือเขียนโครงการและนําเสนอขออนุมัติตอสถานศึกษา  
ทั้งนี้โดยมีครูผูสอนรับผิดชอบเปนที่ปรึกษาโครงการ 

2.4 ครูผูสอนตองเปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําในการวางแผนการประสานงาน  
การแกไขปญหา ในการปฏิบัติการจัดทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในภาคการปฏิบัติของผูเรียน 

2.5 ใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา และประเมินผลการปฏิบัติการโครงการ 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู เรียน โดยครูผูสอนจะตองทําหนาที่เปนคณะกรรมการฯ เพ่ือ
พิจารณาและกําหนดจํานวนชั่วโมง ของแตละกิจกรรม กอนการขออนุมัติโครงการกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

 

2.6 การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานในโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เมื่อ 

โครงการ ของผูเรียนไดรับการอนุมัติแลว ผูเรียนจะดําเนินงานตามโครงการฯ ดังกลาว ครูผูสอนตอง
นิเทศตามโครงการนั้น ๆ ดวย 

2.7 ดําเนินงานรวมกับคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติโครงการ 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ครูผูสอนตองทําหนาที่เปนคณะกรรมการท่ีสถานศึกษาแตงต้ังและรวม
ดําเนินงานกับคณะกรรมการน้ัน ๆ ตามจํานวนชั่วโมงและความยากงายของโครงการ 

ในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยผูเรียนมีข้ันตอนการทํากิจกรรม ดังนี้ 
         1. ผูเรียนที่ยื่นคํารองแสดงความจํานงขอทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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         2. แนบโครงการท่ีเขียนแลว พรอมแบบคํารอง แสดงความจํานง ขอทํากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพ่ือขออนุมัติโครงการตอสถานศึกษา โดยโครงการประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้ 
                 2.1  ชื่อโครงการ 
                 2.2  หลักการและเหตุผล 

                         -  บอกเหตุผลและความจําเปนหรือความสําคัญของโครงการ 
                 2.3  วัตถุประสงค 
                         -  ระบุวาโครงการนี้ทําเพื่ออะไร เกิดประโยชนอยางไร 
                 2.4  ขั้นตอนการดําเนินงาน 

                         -  บอกวิธีการทํางานวาขั้นตอนอยางไร ตั้งแตเริ่มทําโครงการจนสิ้นสุด
โครงการ 
                 2.5  สถานที่ดําเนินงาน 

                         -  ระบุสถานที่ท่ีจะดําเนินการ 
                 2.6  ระยะเวลา 
                         -  ระบุวา โครงการท่ีจะปฏิบัตินั้นเริ่มและสิ้นสุดวันใด 

                 2.7  งบประมาณ 

                        -  ตั้งงบประมาณหรือองคประกอบท่ีจะทําใหโครงการบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายเชนวัสดุ แรงงาน 

                 2.8  ผูรับผิดชอบโครงการ 
                         -  ระบุผูรับผิดชอบโครงการวามีใครบาง กี่คน 

                 2.9  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

                         -  ระบุวาจากการทําโครงการน้ัน คาดวาจะไดรับประโยชนอะไรบาง 
         3. เมื่อสถานศึกษาอนุมัติโครงการแลว ใหผูเรียนนําโครงการดังกลาวมาดําเนินงานโดยอยูใน
การกํากับดูแลของครู และคณะกรรมการ 
         4. เมื่อดําเนินงานเสร็จสิ้นแลว ก็ใหจัดทํารายงานการดําเนินงานตอสถานศึกษา เพ่ือให
คณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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2. หองสมุดประชาชน 

 ในงานการศึกษาตามอัธยาศัย นอกเหนือจากการเรียนรูดวยตนเองแลว บุคคล องคกร และ
หนวยงานตางที่ที่เกี่ยวของ มีบทบาทที่สําคัญในการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการเรียนรูตาม
อัธยาศัย49 ที่สําคัญไดแก 
 1. ครอบครัว ซึ่งไดแก พอ แม และสมาชิกในครอบครัว  
 2. สถาบันการศึกษา เปนแหลงที่ใหความรูตางๆ 

 3. สถานที่ทํางาน เปนแหลงเรียนรูที่เกิดขึ้นในสภาพแวดลอมของการทํางาน เปนการเรียนรู
จากบุคคลรอบขาง ซึ่งเรียนรูไดจากการปฏิสัมพันธทั้งในดานหนาที่ตามภารกิจ (task function) และ
หนาที่ทางสังคม (social function) 
 4. องคกร หนวยงาน มูลนิธิ และสถาบันตางๆ เปนแหลงเรียนรูที่ใหเกิดการเรียนรูตาม
อัธยาศัยตามบทบาทหนาที่ ภารกิจของหนวยงานนั้นๆ  
 5. สื่อมวลชน เปนแหลงการเรียนรูที่มีบทบาทสําคัญมากที่สุด เนื่องจากเปนชองทางการ
สื่อสารที่เขามามีบทบาทมากในการดําเนินชีวิตประจําวัน เนื่องจากการใหบริการของส่ือมวลชนในการ
ใหบริการความรูดานขอมูลขาวสารที่มีอิทธิพลตอการสรางเจตคติ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 6. แหลงทรัพยากรธรรมชาติ เปนแหลงเรียนรูที่อยูรอบตัวและมีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางดานทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทําลายอยางตอเนื่อง  
 7. แหลงนันทนาการ พิพิธภัณฑ ศาสนสถาน และสถานบันเทิงตางๆ  
 8. แหลงภูมิปญญาทองถ่ิน เปนแหลงเรียนรูที่สืบทอดกันมาตั้งแตในอดีต และถายทอดสูรุน
ตอรุน ใหเรียนรูและนําไปสูการปฏิบัติ 
 9. หองสมุด เปนแหลงเรียนรูที่สําคัญไมนอยไปกวาแหลงการเรียนรูอ่ืนๆ และอาจมีความ 
สําคัญมากท่ีสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งหองสมุดประชาชนในปจจุบันท่ีทําหนาที่เปนศูนยกลางในการ
เรียนรูของประชาชนอยางตอเนื่องตลอดชีวิต เพ่ือการศึกษาโดยการหาความรูดวยตนเองผานหนังสือ 
สื่อ วัสดุ อุปกรณตางๆ ที่ใชถายทอด  

เมื่อป พ.ศ.2459 – 2471 กรมศึกษาธิการไดจัดตั้งหองอานหนังสือสําหรับประชาชนขึ้นใน
จังหวัดพระนครธนบุรีเปนครั้งแรก โดยอาศัยโรงเรียนเปนที่รวมรวมหนังสือและความรู มีผูเขาใชหอง
อานหนังสือและบริจาคหนังสืออยางสม่ําเสมอ แตในการดําเนินงานนี้ยังไมไดรับเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลแตอยางใด ในป พ.ศ.2483 คณะรัฐมนตรีมีมติใหกระทรวงศึกษาธิการจัดต้ังกองการศึกษา
ผูใหญ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตอมากองการศึกษาผูใหญไดขยายรูปงานตาม

                                                 
49 บุญชม ศรีสะอาด, คลายวันสถาปนากรมการศึกษานอกโรงเรียน, (กาฬสินธุ : ศูนย

การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ, 2541), 36. 
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นโยบายของรัฐบาล เปน 4 รูปแบบ ไดแก การศึกษาขั้นมูลฐาน การอาชีวศึกษาผูใหญ การศึกษา
ผูใหญมัธยมศึกษา และงานการศึกษาประชาชน ซึ่งในงานการศึกษาผูใหญนี้เองที่รัฐบาลไดวาง
นโยบายใหจัดตั้ง “หองสมุดประชาชน” เมื่อ พ.ศ.2494 ตอมากองการศึกษาผูใหญโอนมาสังกัดกรม
ประชาศึกษา และกรมประชาศึกษาไดเปลี่ยนเปนกรมสามัญศึกษา หองสมุดประชาชนกองการศึกษา
ผูใหญจึงสังกัดกรมสามัญศึกษา ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติใหจัดตั้งหองสมุดประชาชนข้ึนทุกอําเภอ 
อําเภอละ 1 แหง โดยมอบใหกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการรวมกันจัดการดําเนินการ 
ใหกระทรวงศึกษาธิการเปนฝายดําเนินการในเร่ืองของการจัดหาบุคลากร วัสดุอุปกรณการอาน 
กระทรวงมหาดไทยเปนฝายจัดหาสถานท่ี โดยมีวัตถุประสงค 4 ประการ คือ 1. ใหประชาชนไดมี
โอกาสศึกษาหาความรูจากการอานหนังสือ 2. ปลูกฝงใหประชาชนมีนิสัยรักการอาน 3. ใหประชาชน
ไดรับความบันเทิง 4. เปนสถานที่เผยแพรวัฒนธรรม 

เพ่ือใหการดําเนินงานหองสมุดมีความเจริญกาวหนา กระทรวงศึกษาธิการจึงปรับปรุง
ระเบียบวาดวยหองสมุดประชาชน พ.ศ.2495 ใหมีความเหมาะสมและเปนแนวทางในการดําเนินงาน 
โดยแบงประเภทหองสมุดออกเปน 3 ประเภท คือ 

1. หองสมุดประชาชนจังหวัด ตั้งอยูในเขตอําเภอเมือง ขึ้นตรงตอจังหวัด มีหนาที่ในการ
ใหบริการแกประชาชนในจังหวัดนั้นๆ และเปนศูนยกลางการหมุนเวียนหนังสือและวัสดุภายในจังหวัด  

2. หองสมุดประชาชนอําเภอ ตั้งอยู ณ ที่ทําการอําเภอ เปนสาขาของหองสมุดประชาชน
จังหวัด จัดใหบริการแกประชาชนในอําเภอ อาจหมุนเวียนหนังสือและวัสดุใหถึงประชาชนในพ้ืนที่
ชนบทดวย  

3. หองสมุดเคล่ือนที่ ขึ้นอยูกับหองสมุดประชาชนในจังหวัดหรือกระทรวงศึกษาธิการ มี
หนาที่ในการนําหนังสือและวัสดุจากหองสมุดประชาชนจังหวัดหรือกระทรวงศึกษาธิการไปให
หองสมุดประชาชนจังหวัดหรืออําเภอแลวแตกรณี 

แมวากระทรวงศึกษาธิการมีมติใหปรับปรุงหรือพัฒนาหองสมุดประชาชนอยางตอเนื่องก็ตาม 
การดําเนินงานหองสมุดประชาชนก็ยังไมไดมาตรฐาน คณะกรรมการสงเสริมประสานงานหองสมุด ซึ่ง
มีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน จึงไดจัดทํามาตรฐานหองสมุดประชาชนข้ึนเม่ือป พ .ศ.2508 

เพ่ือเปนหลักเกณฑการดําเนินงานหองสมุดประชาชน ทําใหหองสมุดประชาชนขยายบริการไปอยาง
กวางขวาง 
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24 มีนาคม พ.ศ.2522 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศตั้ง “กรมการศึกษานอกโรงเรียน”50 
ตามพระราชบัญญัติ โดยรวมกองการศึกษาผูใหญ ศูนยบริภัณฑเพ่ือการศึกษา และศูนยเทคโนโลยี
ทางการศึกษาเขาไวดวยกัน ตอมากรมการศึกษานอกโรงเรียนจัดต้ังศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาค 
และศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ภายในบริเวณศูนยนั้นประกอบดวย อาคารหอประชุม อาคาร
เรียน อาคารอ่ืนๆ รวมถึง อาคารหองสมุดทั้งระดับภาคและหองสมุดประชาชนจังหวัดดวย ดังนั้น 
อาคารหองสมุดประชาชนที่อยูภายในศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดซึ่งสวนใหญนั้นตั้งอยูหางจาก
ชุมชน จึงทําใหประชาชนไปใชหองสมุดประชาชนนอยลง ประกอบกับการท่ีกระทรวงศึกษาธิการออก
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน พ .ศ.2524 
วาเม่ือไดจัดตั้งศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดขึ้นในจังหวัดใดแลว ใหรวมสถานศึกษาเปนกิจกรรม
และหนาที่ของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัดนั้น ดวยเหตุนี้เองหองสมุดประชาชนเร่ิมถูกยุบ  
จากสถานศึกษาที่มีบรรณารักษเปนหัวหนาสถานศึกษา มาเปนกิจกรรมหนึ่งของศูนยการศึกษานอก
โรงเรียน โดยยึดระเบียบวาดวยหองสมุดประชาชน พ.ศ.2529 การดําเนินงานหองสมุดประชาชนจึงไม
มีความคลองตัวอยางท่ีเปนมา  

นอกจากน้ี เมื่อกระทรวงศึกษาธิการจัดต้ังศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด 72 จังหวัด จึง
ใหยุบรวมและโอนกิจการหองสมุดประชาชนจังหวัดและอําเภอมาเปนภารกิจและหนาที่ของศูนย
การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด และใหดําเนินงานตามระเบียบกรมการศึกษานอกโรงเรียนวาดวย
หองสมุดประชาชน พ.ศ.2529 และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบมาเปนการดําเนินงานตามระเบียบ
กรมการศึกษานอกโรงเรียนวาดวยหองสมุดประชาชน พ.ศ.2535 และในปถัดมา กระทรวงศึกษาธิการ
ไดประกาศจัดตั้งศูนยการศึกษานอกโรงเรียนขึ้นอีก 225 อําเภอ หองสมุดประชาชนอําเภอจึงอยูใน
ความดูแลของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ สวนหองสมุดประชาชนจังหวัดยั งคงใหอยูในความ
ดูแลรับผิดชอบของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนั้นๆ หองสมุดประชาชนจึงมีบทบาทหนาที่เปน
ศูนยการเรียนชุมชนใหบริการการศึกษาแกประชาชน51 แตปจจุบันเม่ือมีประกาศเร่ืองการจัดสวนงาน
ของสถานศึกษา โดยใหหองสมุดประชาชนจังหวัด หองสมุดประชาชนอําเภอ หองสมุดประชาชนเฉลิม
ราชกุมารี และหองสมุดประชาชนท่ีตั้งขึ้นในลักษณะอ่ืนๆ เปนสวนหนึ่งของศูนยการศึกษานอกระบบ

                                                 
50 กรมวิชาการ, พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 

และกฎกระทรวงแบงสวนราชการ, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2546), 
15.  

51 เรณู เปยซื่อ, การดําเนินงานหองสมุดประชาชน, (กรุงเทพฯ: บริษัท เยลโลการพิมพ, 
2538), 12-18  
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และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอน้ันๆ สํานักงานปลักกระทรวงศึกษาธิการจึงมีคําสั่งยกเลิกระเบียบ
กรมการศึกษานอกโรงเรียนวาดวยหองสมุดประชาชน พ.ศ.253552  

คําวา  หองสมุด  ตรงกับภาษาอังกฤษวา Library มาจากภาษาละตินคําวา Liber แปลวา
หนังสือ ปจจุบันหองสมุดจะรวบรวมวัสดุหรือสื่อในรูปแบบตางๆ เพ่ือใชในการศึกษาคนหาความรูทุก
ประเภทซ่ึงมีคําเรียกหองสมุดในชื่อที่แตกตางกัน เชน ศูนยวัสดุอุปกรณ (Media Center) ศูนยวัสดุ
การสอน (Instructional Materials Center) ศูนยวัสดุการศึกษา (Learning Center) ศูนยแหลง
วิทยาการ (Resource Center) ศูนยวิชาการ (Library Media Center) เปนตน 

ปรียา  ไชยสมคุณ53 กลาววา หองสมุด หมายถึง แหลงรวบรวม ความรู ขาวสารตางๆ ที่ถูก
บันทึกไว ทั้งในวัสดุตีพิมพ เชน หนังสือ วารสาร นิตยสาร เปนตน และวัสดุไมตีพิมพ (โสตทัศนวัสดุ) 
เชน วีดีโอเทป เทป สไลด ซีดีรอม เปนตน 

อําไพวรรณ  ทัพเปนไทย54 หองสมุด หมายถึง แหลงรวมทรัพยากรสารนิเทศเอาไวในรูปแบบ
ตางๆ ทั้งที่เปนวัสดุตีพิมพ วัสดุไมตีพิมพ วัสดุอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหผูใชสืบคนและเขาถึงสารสนเทศ
ไดมากขึ้น อยางมี ประสิทธิภาพและคุมคา โดยมีการคัดเลือก จัดหาใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูใช  มีการจัดการที่เปนระบบ โดยบรรณารักษวิชาชีพ 

สุนีย เลิศแสวงกิจ และ พิศิษฐ กาญจนพิมาย55 กลาววา หองสมุดคือสถานท่ีรวบรวมสรรพ
วิชา วิทยาการตางๆ ซึ่งไดบันทึกไวในรูปแบบของหนังสือ วารสาร ตนฉบับตัวเขียน  สิ่งพิมพอ่ืนๆ 
หรือโสตทัศนวัสดุ และมีการจัดเก็บอยางมีระเบียบเพ่ือบริการแกผูใช โดยมีบรรณารักษเปนผูจัดการ
และเตรียมใหบริการแกผูใชหองสมุด 

ดังนั้น หองสมุด จึงจัดวาเปนสถานท่ีใหบุคคลท่ัวไปศึกษาตามอัธยาศัย หองสมุด ( Library ) 

หมายถึงแหลงรวบรวมขอมูล ขาวสาร ความรูตางๆ ทั้งที่อยูในรูปของสิ่งตีพิมพ และไมตีพิมพ 
(สารนิเทศ) เพ่ือใหผูใชหองสมุดไดใช มีการบริการและจัดอยางเปนระบบ เปนหมวดหมู เพ่ือสะดวก
แกผูใชในการคนหาวัสดุสารนิเทศดังกลาว บรรณารักษ และเจาหนาที่หองสมุดจะเปนผูรับผิดชอบใน
การดําเนินงาน ไมวาจะเปนการจัดหา จัดซื้อ จัดหมูทําบัตรรายการซอมหนังสือ ฯลฯ หองสมุดถือเปน

                                                 
52 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, “คําสั่ง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 

1611/2551 เรื่อง ยกเลิกระเบียบกรมการศึกษานอกโรงเรียน,” 26 พฤศจิกายน 2551 
53

  ปรียา ไชยสมคุณ, หองสมุดกับการสารสนเทศ, (กรุงเทพฯ: ประสานมิตร, 2546), 17. 
54 อําไพวรรณ ทัพเปนไทย, หองสมุดและการคนควา, (กรุงเทพฯ: เจริญรุงเรืองการพิมพ , 

2538), 1. 
55 สุนีย เลิศแสวงกิจ และ พิศิษฐ กาญจนพิมาย, หองสมุดกับการรูสารสนเทศ, (กรุงเทพฯ: 

วังอักษร, 2550), 2. 
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สถานที่ใหบริการความรูตามอัธยาศัย สําหรับประชาชนทุกอาชีพ ทุกเพศทุกวัย ไมจํากัดอายุ เพ่ือเปน
สื่อกลางขอมูล สงเสริมการเรียนรู เปนศูนยกลางการจัดกิจกรรมของชุมชน เพ่ือพัฒนาบุคคล การ
เรียนรูของชุมชนตาง เปนสถานที่รวบรวมสรรพวิชาการตาง ๆ ที่จะใหความรู ซึ่งประกอบดวย 
หนังสือ วารสาร จุลวาร สิ่งพิมพตางๆ ตนฉบับตัวเขียน โสตทัศนอุปกรณ เพ่ืออํานวยความสะดวกแก
ผูมาใชบริการของหองสมุด โดยมีวัตถุประสงค คือ 

1. เพ่ือการศึกษา จากการท่ีปจจุบัน การศึกษาจะมุงเนนใหผูเรียนมีการศึกษาคนควาดวย
ตัวเอง หองสมุดจึงถือเปนแหลงรวบรวมความรูที่เปดโอกาสใหผูที่ตองกรศึกษา ไดใชศึกษาความรูดวย
ตนเองตามความรูความสามารถ และความตองการของแตละบุคคล ดังนั้นหองสมุดจะตองจัดหา
หนังสือ สิ่งพิมพ ตลอดจนโสตทัศนวัสดุมาไวบริการในหองสมุด เพื่อสนองวัตถุประสงคดังกลาว 

2. เพ่ือการคนควาวิจัย ปจจุบันประเทศไทยเรามีการพัฒนาในหลายๆ ดาน ไมวาจะเปนใน
ดานการศึกษา การแพทย ธุรกิจ สิ่งแวดลอม มีการทําวิจัยเพ่ือใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการ และ
ใชในการพัฒนาประเทศ การคนควาวิจัยดังกลาว หองสมุดถือวามีบทบาทมากในการเปนแหลง
รวบรวมความรูและขอมูลตางๆ เพ่ือเปนหลักฐานอางอิงในการวิจัย ผูที่จะทําการวิจัยเรื่องใหมๆ ยอม
ตองการคนควาเรื่องท่ีมีอยูเดิมเพ่ือเติมความรู และเพ่ือแนวทางงานวิจัยเรื่องนั้นๆ มีใครทําแลวหรือไม 
จะไดไมทําซ้ํา 

3. เพ่ือการจรรโลงใจ หองสมุดเปนสถานท่ีรวบรวมสารนิเทศไวหลายประเภทแตจะมีหลาย
ประเภทที่ใหความจรรโลงใจ หรือความสุขทางใจแกผูอานหรือผูรับบริการ เชน ประเภทวรรณคดี ทํา
ใหซาบซึ้งในสํานวนภาษา บทกวี ขอคิดของนักปราชญ ประเภทศาสนา ชีวประวัติ ทําใหเกิดแนวคิดที่
ดี ใหคติชีวิต ชื่นชมในความคิดที่ดีงามของผูอื่น เกิดแรงจูงใจปรารถนาที่จะกระทําสิ่งนั้น  

4. เพ่ือการพักผอนหยอนใจ หองสมุดบางแหงนอกจากจะมีหนังสือ วารสาร นิตยสาร 
โสตทัศนวัสดุในดานวิชาการแลว ยังใหบริการประเภทสิงที่ใหความบันเทิง เชน อินเตอรเน็ต โทรทัศน
บางแหงมีการกิจกรรมหลากหลายใหผูมาใชบริการจึงทําใหเกิดความเพลิดเพลินได 

5. เพ่ือบริการดานขาวสาร ดวยหองสมุดเปนสถานที่รวบรวมความรู ขาวสาร เหตุการณ และ
ความเคลื่อนไหวตางๆของโลก ตลอดจนวิทยาการและเทคโนโลยีใหมๆ เชน หนังสือพิมพ วารสาร จะ
ทําใหผูอานสามารถนําขาวสารความรูที่ไดไปปรับปรุงความรู ความสามารถของตนเองท่ีมีอยูเดิมทําให
เปนคนทันตอเหตุการณ ความเปลี่ยนแปลงของโลก 

ประเภทของหองสมุด 

หองสมุดที่ ใหบริการในประเทศไทย โดยทั่วไปแลวจะแบงตามลักษณะหนาที่และ
วัตถุประสงคใหบริการ ซึ่งสามารถแบงได 5 ประเภท คือ 

1. หองสมุดแหงชาติ (National Library) เปนสถานท่ีรวบรวมและเก็บรักษาหนังสือพิมพที่
พิมพภายในประเทศ ตามพระราชบัญญัติการพิมพ ทําหนาที่ในการรวบรวมและรักษาวรรณกรรมของ
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ชาติ โดยเฉพาะสารสนเทศเก่ียวกับประเทศไทย ศิลปวัฒนธรรมท่ีแสดงเอกลักษณของประเทศ 
รวมทั้งจัดทําบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศแหงชาติ กําหนดเลขมาตรฐานสารกลประจําหนังสือ 
(International Standard Number-ISBN) และเลขมาตรฐานสากลประจําวารสาร (International 

Standard Serials Number-ISSN) โดยจัดใหบริการแกประชาชนท่ัวไป โดยไมคิดคาใชจายใดๆ 
หอสมุดแหงชาติใหญๆ ในตางประเทศที่ควรรูจัก เชน หอสมุดแหงชาติฝรั่งเศส หอสมุดรัฐสภา
อเมริกัน (Library of Congress) สวนหอสมุดแหงชาติของไทย ตั้งอยูที่ทาวาสุกรี กรุงเทพมหานคร 
และมีหอสมุดสาขากระจายอยูในภูมิภาคตางๆ ไดแก จังหวัดเชียงใหม นครศรีธรรมราช ลําพูน ชลบุรี 
บุรีรัมย นครราชสีมา จันทบุรี เพ่ือใหบริการอยางท่ัวถึงในสวนภูมิภาค 

2. หองสมุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย เปนศูนยสารสนเทศในระดับอุดมศึกษาครอบคลุม
หลักศูนยกลางศึกษา และการวิจัยพัฒนาใหเกิดความรูใหมๆ ปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนา
สถานภาพของหองสมุดใหเปนสถาบันวิทยาการ สํานักวิทยาบริการ เพ่ือใหมีศักยภาพสูงในการ
ดําเนินงานการใหบริการที่หลากหลาย สามารถจัดบริการสารสนเทศไดอยางขวางกวางและลึกซึ้ง โดย
การจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ เชนอินเตอรเน็ต จัดสรางฐานขอมูลตางๆ สรางระบบเครือขาย 
ขายงาน การบริการสารสนเทศทั้งออฟไลนและออนไลน และมีหองสมุดหลายแหง ที่มีการพัฒนาไปสู
ระบบหองสมุดดิจิตอล และหองสมุดเสมือน ในสถานศึกษาระดับวิทยาลัย มีการจัดต้ังศูนยโดยรวม
ศูนยสื่อการศึกษา ศูนยโสตทัศนศึกษา และศูนยการเรียนเขารวมกัน โดยมีชื่อเรียกวา ศูนยวิทย
บริการหรือศูนยการเรียนรู มีหนาที่สงเสริมการเรียนการสอน และการวิจัยใหบรรลุผลตาม
สถานศึกษา ดําเนินการทั้งการจัดหาจัดเก็บวัสดุอุปกรณท่ีตรงการความตองการของผูใช และจัดระบบ
การใหบริการเพ่ืออํานวยความสะดวก ทั้งนี้เพ่ือสรางฐานการเรียนรูตามความถนัดและลักษณะที่
ตางกันของผูใชบริการ โดยรวมแลวศูนยลักษณะน้ีทําหนาที่คลายหองสมุด แตเพ่ิมเติมพิเศษ คือ
นอกจากจะเปนที่รวบรวมหนังสือตางๆ แลว ยังมีสื่อการสอนประเภทตางๆไวใหบริการ ไดแก ซีดี 
ตลับเทปภาพ ฯลฯ รวมทั้งเปนศูนยสื่อการศึกษา ชวยครูผูสอนในดานการเตรียมวัสดุอุปกรณสื่อการ
สอนตาง ๆ ที่พรอมใหครูยืมนํามาใชไดทันที รวมทั้งมีอุปกรณผลิตสื่อการสอน เชน คอมพิวเตอร
อุปกรณถายภาพ ซึ่งจะเห็นวาศูนยมีความสัมพันธกับสถานศึกษาอยางมาก ผูบริหาร อาจารย และ
บรรณารักษท่ีใหบริการ จะตองใหความรวมมือกันเพ่ือการมุงสูการเรียนรูอยางแทจริง 

3. หองสมุดโรงเรียน เปนสถานที่ที่จัดต้ังขึ้นในโรงเรียน เพ่ือการศึกษาคนควาของนักเรียน
และครูในโรงเรียน ใชประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตร ทั้งในระบบประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา รวมท้ังเปนศูนยรวมวัสดุศึกษาทุกชนิด ที่ครอบคลุมเนื้อหาท่ีมีในหลักสูตร ครูและ
นักเรียนสามารถเลือกใชตามความตองการ ความสนใจ และความสามารถของแตละบุคคล หองสมุด
โรงเรียนบางแหงมีลักษณะเปนศูนยกลางศึกษา หรือศูนยสื่อการเรียนการสอน เชนเดียวกับหองสมุด
วิทยาลัย 
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4. หองสมุดประชาชน เปนสถานที่ใหบริการสารสนเทศโดยตรงแกประชาชนท่ัวไปในชุมชน 
มีทรัพยากรสารสนเทศหลายประเภท เพ่ือสนองความตองการความสนใจของผูใชโดยเปดให
ประชาชนเขาใชและขอยืมหนังสือออกนอกหองสมุดได ปจจุบันหองสมุดประชาชนมีบทบาทสําคัญใน
การจัดการศึกษา โดยเฉพาะการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยทําหนาที่
ใหบริการสื่อการเรียนการสอน เปนสถานที่คนควาสําหรับศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และกลุมประชาชนผูสนใจท่ัวไป มีการจัดกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย มีสื่อประเภทตางๆ คอยใหบริการ และจัดนิทรรศการ รวมทั้งบทบาทในการเปนศูนยขอมูล
ชุมชนใหบริการเผยแพรขอมูลขาวสารและแลกเปลี่ยนสารสนเทศประเภทตางๆ เปนตน 

5. หองสมุดเฉพาะ เปนแหลงรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ ที่มีเ น้ือหาเฉพาะ
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง และสาขาอ่ืนที่เกี่ยวของ เพ่ือใหบริการแกผูใชบริการ ซึ่งเปนผูที่ทํางานหรือ
ศึกษาในสาขาวิชาน้ันๆ โดยตรง มีการกําหนดวัตถุประสงคใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
หนวยงานตนสังกัด ตัวอยางเชน หองสมุดคณะวิชาตางๆ ในมหาวิทยาลัย หองสมุดสวนราชการ 
บริษัทสมาคมโรงงาน เชน หองสมุดกรมวิชาการเกษตร หองสมุดสวนบริภัณฑเพ่ือการศึกษา 

แหลงการเรียนรูหองสมุดประชาชน อุชเซอรวูด ใหความหมายไววา56 หองสมุดประชาชน คือ 
หองสมุดท่ีจัดตั้งขึ้นดวยเงินกองทุนสาธารณะ มุงใหประชาชนไดใชบริการเพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิตให
ดียิ่งขึ้น โดยการไดรับประโยชนจากการใชสารนิเทศในรูปแบบตางๆ ที่เปนสิ่งตีพิมพ โสตทัศนูปกรณ 
หรือวัสดุอิเล็กทรอนิกส 

สุพรรณี วราทร57 กลาววา หองสมุดประชาชน เปนหองสมุดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
ดําเนินการโดยใชงบประมาณของรัฐบาล ทองถิ่น เพ่ือใหบริการในวัสดุการอาน และจัดบริการและ
กิจกรรมอ่ืนๆ ตามขอบเขตที่กําหนดไวในวัตถุประสงคของหองสมุดใหแกประชาชนในชุมชน โดย
ยึดถือหลักการตอบสนองความตองการของผูใชและความสอดคลองกับสภาพทองถิ่นและชุมชนเปน
สําคัญ 

สุภัทรา ฉัตรเงิน58 กลาววา หองสมุดประชาชนมีลักษณะท่ีสําคัญ คือ เปนหองสมุดที่อยูใน
ความควบคุมดูแลของหนวยงานรัฐบาลหรือที่ไดรับและไมไดรับการอุดหนุนจากรัฐบาลก็ตาม ถา

                                                 
56 อุดม เชยกีวงศ, การสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 

(กรุงเทพฯ: แสงดาว, 2551), 16 
57 สุพรรณี วราทร, หองสมุดประชาชน, (กรุงเทพฯ: คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2528), 2-5 
 58

  สุภัทรา ฉัตรเงิน, หองสมุดประชาชน, (กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2520), 16 
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หองสมุดเปดใหบริการแกผูใชในชุมชนน้ันอยางเสรี โดยไมมีขอจํากัดในเร่ืองของเพศ วัยวุฒิ แลว ก็
นับวาหองสมุดนั้นเปนหองสมุดประชาชน  

ตามระเบียบกรมการศึกษานอกโรงเรียน วาดวย หองสมุดประชาชน พ .ศ. 2535 ปรับปรุง
จากระเบียบกรมการศึกษานอกโรงเรียนวาดวยหองสมุดประชาชน พ .ศ. 2529 กลาววา หองสมุด
ประชาชนเปนศูนยการเรียนรูของชุมชน จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค59 ดังนี้ 

1. เพ่ือเปนศูนยขอมูล ขาวสารของชุมชน  
2. เพ่ือเปนศูนยสงเสริมการเรียนรูของชุมชน  
3. เพ่ือพัฒนาเครือขายการเรียนรู ในชุมชน 

หองสมุดประชาชนตามระเบียบกรมการศึกษานอกโรงเรียน วาดวย หองสมุดประชาชน พ.ศ. 
2535 มีลักษณะ ดังนี้ 

1. เปนหองสมุดของประชาชน โดยการจัดกิจกรรมดานสงเสริมการอานและการคนควา ดาน
หองสมุดเคลื่อนที่สูชุมชน ดานการใชภูมิปญญาทองถิ่น ดานสงเสริมการรวมกลุมประชาชน ตาม
ความรูและความสนใจ ดานครอบครัวสัมพันธ และกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูอ่ืน ๆ ตามความ
เหมาะสม  

2. เปนศูนยสงเสริมการเรียนรู โดยการจัดกิจกรรมดานแนะแนวการศึกษานอกโรงเรียนและ
อ่ืนๆ ดานจัดและใหบริการชุดทดลอง ชุดสาธิตตางๆ จัดพ้ืนที่สําหรับบริการตามหลักสูตร การศึกษา
นอกโรงเรียนของสถาบันอื่นๆ ที่ไดรับความเห็นชอบ จากกรมการศึกษานอกโรงเรียน  

3. เปนศูนยประชาคม โดยจัดใหบริการสถานท่ีจัดประชุม สัมมนา การแสดงผลิตภัณฑ 
กิจกรรมของเด็กและครอบครัว และกิจกรรมอเนกประสงคของชุมชน โดยเนนทางดานการศึกษา 
ศิลปและวัฒนธรรม ดานสงเสริมการดําเนินงานเชิงธุรกิจในหองสมุด ดานสงเสริมการจัดนันทนาการ 
สวนสุขภาพ สถานที่พักผอน สนามเด็กเลน และกิจกรรมชุมชนอ่ืนๆ ที่เหมาะสม  

4. เปนเครือขายการเรียนรู โดยจัดและพัฒนาเครือขายการเรียนรูทั้ง ภาครัฐและเอกชน ใน
ดานขอมูลขาวสารและส่ือ ในดานพัฒนาการผลิต เผยแพร จัดหา แลกเปล่ียน หมุนเวียน และ
ฝกอบรมใหเปนไปอยางกวางขวางและเหมาะสม 

หองสมุดประชาชนตองมีที่ทําการเปนเอกเทศ หรือเปนสัดสวน ขนาด และ แบบตามเกณฑ
ของ กรมการศึกษานอกโรงเรียน โดยจําแนกหองสมุดประชาชน 3 ขนาด ไดแก ขนาดเล็ก ขนาด
กลาง ขนาดใหญ ตามเกณฑที่ กรมการศึกษานอกโรงเรียนกําหนด ทั้งนี้ หองสมุดประชาชนแตละ
ขนาด สามารถปรับขนาดไดตามเกณฑที่กรมการศึกษานอกโรงเรียนกําหนด โดยใหหองสมุด

                                                 
59 กระทรวงศึกษาธิการ, “ระเบียบกรมการศึกษานอกโรงเรียน วาดวย หองสมุดประชาชน 

พ.ศ. 2535,”  
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ประชาชนมีสื่อที่พิจารณาเห็นแลววาเปนประโยชนตอชุมชนในทองถิ่นตามความเหมาะสม กับ
งบประมาณของหองสมุดประชาชน ดังตอไปน้ี 

1. สื่อสิ่งพิมพ ไดแก หนังสือ หนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร ฯลฯ  
2. สื่อโสตทัศน ไดแก วิดีทัศน (VDO) ภาพนิ่ง ภาพเลื่อน แถบบันทึกเสียง แผนเสียง 

แผนดิสก (DISKETT) คอมพิวเตอร ไมโครฟลม ฯลฯ  
3. สื่อขอมูลอิเล็กทรอนิกส ไดแก ขอมูลดิสก ขอมูลรูปแบบอื่น ๆ  
4. สื่อทดลอง ไดแก สื่อทดลองวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและคณิตศาสตร สื่อเครื่องเลน และ

เกมสตางๆ สื่อประเภทเคร่ืองหรือชุดตรวจสอบ สื่อทดลองเพ่ือคุณภาพชีวิตและการศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน 

5. สื่อสาธิต ไดแก สื่อสาธิตประเภทแผนภาพ แผนภูมิ ปายนิเทศ หุนจําลอง สื่อสาธิต
ประเภทโสตทัศนและคอมพิวเตอร สื่อสาธิตประเภทสื่อผสม 

6. สื่ออ่ืนๆ ที่คณะกรรมการดําเนินงานเห็นวาเปนประโยชนตอทองถิ่น 
หองสมุดประชาชนอําเภอทามะกาท่ีอยูในความรับผิดชอบของศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา จัดเปนหองสมุดประเภทหองสมุดประชาชน ใหบริการในเรื่อง
ของหนังสือ วารสาร จุลวาร สิ่งพิมพตางๆ สําหรับประชาชนท่ัวไปในชุมชน มีการดําเนินการในเร่ือง
ของการใหบริการหองสมุดเคลื่อนที่ มีความสอดคลองกับนโยบายดานการศึกษาตามอัธยาศัย การ
สงเสริมการอาน โดยมีหลักการและเหตุผลที่วา เพ่ือใหบริการขาวสาร ขอมูล และความรู กับ
ประชาชนท่ัวไปอยางทั่วถึง เนื่องจากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีประกาศเร่ือง การจัดสวน
งานของสถานศึกษา ลงวันที่ 10 เมษายน พ .ศ.2551 ใหหองสมุดประชาชนจังหวัด หองสมุด
ประชาชนอําเภอ หองสมุดประชาชนเฉริมราชกุมารี และหองสมุดประชาชนท่ีจัดตั้งในลักษณะอ่ืน 
และเพ่ือใหการดําเนินงานหองสมุดของสถานศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
เปนประโยชนตอการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาทุกแหง 
สถาบันสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงกําหนดแนวทางการดําเนินงานหองสมุดของ
สถานศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยใหหองสมุดของสถานศึกษาอยูใน
ความรับผิดชอบของสถานศึกษานั้นๆ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยใหคําปรึกษาแนะนําการดําเนินงาน ซึ่งมีแนวทางการดําเนินงาน60 ดังนี้ 

                                                 
60 สถาบันสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู สํานักงานการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการดําเนินงานหองสมุดของ
สถานศึกษา กศน., (กรุงเทพฯ: รังษีการพิมพ, ม.ป.ป.), 1-8. 
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หลักการท่ัวไปของหองสมุดประชาชน 
1. สถานศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทุกแหงตองมีหองสมุดของ

สถานศึกษา ซึ่งอาจมีมากกวา 1 แหง ไดตามความจําเปนและความเหมาะสมของพ้ืนท่ี และ
ผูรับบริการ ในกรณีที่มีความจําเปนตองมีหองสมุดของสถานศึกษามากกวา 1 แหง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กําหนด โดยไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยกเวน หองสมุดของ
สถานศึกษาท่ีดําเนินการกอนมีขอกําหนดแนวทางนี้ ในการจัดตั้ง การเปดดําเนินการ การยุบ การยาย 
หองสมุดของสถานศึกษาใหจัดทําเปนประกาศของสํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย แตไมรวมถึงหองสมุดที่ดําเนินการกอนขอกําหนดแนวทางนี้ 

2. หองสมุดของสถานศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาจเปนอาคาร
เอกเทศหรือใชพ้ืนทีรวมกับอาคารสถานศึกษาได 

3. หองสมุดของสถานศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เปนหองสมุดที่
ใหบริการโดยผูใชบริการไมตองเสียคาใชจายใดๆ รวมถึงการจัดทําบัตรประจําตัวสมาชิก 

วัตถุประสงคของหองสมุดประชาชน 

1. เพ่ือเปนแหลงศึกษาคนควาและบริการการเรียนรูของนักศึกษาและบุคลากรการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

2. เพ่ือเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 

3. เพ่ือเปนศูนยกลางการบริการสื่อการเรียนรูสําหรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยตําบล หองสมุดเคล่ือนที่และแหลงการเรียนรูอื่นๆ ในชุมชน 

4. เพ่ือเปนศูนยขอมูล ขาวสาร ความรูของชุมชน 

5. เพ่ือเปนศูนยกลางเชื่อโยงเครือขายการเรียนรูของชุมชน 

กิจกรรมการบริการ  
1. การใหบริการงานหองสมุดของสถานศึกษา 
2. กิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูตามอัธยาศัย ในรูปแบบตางๆ 

3. การสงเสริมและบริการสื่อเพ่ือการเรียนรู 
4. การใหบริการหองสมุดเคลื่อนที่  
5. การรวบรวมและบริการขอมูลขาวสาร ความรูสูชุมชน 

6. ประสานและเชื่อมโยงเครือขายการเรียนรูของหนวยงาน สถานศึกษา สถาบัน สถาน
ประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชนในชุมชน 

7. การใหบริการสื่อการเรียนรูสําหรับ กศน.ตําบล หองสมุดเคล่ือนที่และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ใน
ชุมชน 

   ส
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สมาชิกของหองสมุดประชาชน ไดแก 
1. นักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

2. บุคลากรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

3. ประชาชนทั่วไป 

บุคลากรของหองสมุดประชาชน  
1. หองสมุดของสถานศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ใหมี

บรรณารักษหรือเจาหนาที่หองสมุดปฏิบัติงาน แหงละ 1 คน เปนอยางนอย กรณีที่มีความจําเปนตอง
มีผูชวยของบรรณารักษหรือเจาหนาท่ีหองสมุด ใหมีผูชวยไดอีก จํานวน 1-2 คน ตามความเหมาะสม
ของภารกิจงานและสภาพพ้ืนที่บริการ  

2. หองสมุดของสถานศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นอกเหนือจาก
ขอ 1. ใหมีบรรณารักษหรือเจาหนาท่ีหองสมุด หรือเจาหนาที่อ่ืน ปฏิบัติงานหองสมุดตามความ
เหมาะสมของภารกิจงานและสภาพพ้ืนที่บริการ 

สื่อ วัสดุ อุปกรณ ของหองสมุดประชาชน  
ใหหองสมุดของสถานศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีสื่อที่มี

ประโยชนตอการเรียนรูของนักศึกษา บุคลากร และประชาชนในทองถิ่น ไดแก  

1. สื่อสิ่งพิมพ ไดแก หนังสือ หนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร ฯลฯ 

2. สื่ออิเล็กทรอนิกส ไดแก คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต วิทยุ โทรทัศน เครื่องรับสัญญาณ
ดาวเทียม เครื่องฉายภาพทึบแสง เครื่องฉายโปรเจคเตอร วีดีทัศน (VDO) แถบบันทึกเสียง ซีดีรอม   
วีซีดี ดีวีดี ฯลฯ 

3. สื่อทดลอง ไดแก  
 - สื่อทดลองวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและคณิตศาสตร 
 -  สื่อเคร่ืองเลนและเกมสตางๆ  
 -  สื่อประเภทเครื่องหรือชุดตรวจสอบ 

 -  สื่อทดลองเพ่ือคุณภาพชีวิตและการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4. สื่อสาธิต ไดแก  
- สื่อสาธิตประเภทแผนภาพ แผนภูมิ ปายนิเทศ หุนจําลอง ของตัวอยาง 

 -  สื่อสาธิตประเภทผลิตภัณฑโสตทัศน และคอมพิวเตอร  
 -  สื่อสาธิตประเภทสื่อผสม 

5. สื่ออ่ืนๆ ที่เปนประโยชนตอการเรียนรู 
คุณภาพและมาตรฐานหองสมุดของสถานศึกษา  

   ส
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คุณภาพและมาตรฐานหองสมุดของสถานศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ใหเปนไปตามที่สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกําหนด เพ่ือให
หองสมุดของสถานศึกษาพัฒนาสูการเปนศูนยกลางการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิตสําหรับนักศึกษาและ
กลุมเปาหมาย โดยทั่วไป เปนการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานใหเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตที่มี
คุณภาพและมาตรฐานในการใหบริการอยางมีคุณภาพ เพียงพอตอความตองการและเหมาะสมสําหรับ
ผูรับบริการทุกกลุมเปาหมาย พัฒนาและสงเสริมคุณภาพบุคลากรผูปฏิบัติงานหองสมุดใหมีความเปน
มืออาชีพ มีจิตบริการ เปนนักจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูและเปนผูบริหารจัดการ
ความรูที่ดี โดยมีเปาประสงค 3 ประการ คือ หนังสือดี บรรยากาศดี บรรณารักษดี 

หนังสือดี หมายถึง หนังสือและสื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพ มีเนื้อหาสาระถูกตอง ไมเปนพิษ
เปนภัย เพียงพอตอความตองการและตรงใจตอผูอานในรูปของสื่อสิงพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่อ
ตางๆ เพื่อสงเสริมการอานและการเรียนรูที่เหมาะสมสําหรับทุกกลุมเปาหมาย 

บรรยากาศดี หมายถึง หองสมุดประชาชนท่ีมีบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการ
เรียนรู การอาน การคนควา อุดมไปดวยความรู ความบันเทิง และใหทุกคนเขามาใชบริการเสมือนเปน
บานหลังที่สอง สะดวก สะอาด รมรื่น ปลอดโปรงและปลอดภัย สําหรับผูใชบริการ เปนหองสมุด
ประหยัดพลังงาน และแสดงใหเห็นถึงเอกลักษณของชุมชน  

บรรณารักษดี หมายถึง บรรณารักษและบุคลากรผูปฏิบัติงานหองสมุดท่ีเปนสื่อกลางในการ
เชื่อมโยงความรูในหองสมุดกับผูใชบริการใหไดรับการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพใหมีความเปนมือ
อาชีพ มีจิตบริการ มีความรูลึก รูไกล รูรอบ รูกวาง ทันสมัย ทันความเปล่ียนแปลงของสังคม เปนนัก
จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูและการอาน เปนผูบริหารจัดการความรูที่ดี และเปนผูที่ปฏิบัติงานอยาง
มีความสุข  

 
3. สงเสริมการรูหนังสือ 

การรูหนังสือเปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานและเปนสิ่งสําคัญสําหรับการพัฒนามนุษย61 การรูหนังสือ
เปนการแสดงออกถึงวัฒนธรรม และการมีสวนรวมในสังคมอยางเต็มที่ ในปจจุบัน ประชากรโลกรอย
ละ 84 สามารถอานออกและเขียนได เมื่อเปรียบเทียบกันกับป 2533 ซึ่งมีประชากรที่สามารถอาน
ออกและเขียนไดเพียงรอยละ 76 แมวาจะมีอัตราการรูหนังสือเพ่ิมมากขึ้นแตการเกิดเทคโนโลยีใหมๆ 
และสังคมความรูยุคใหม ลวนทําใหสถานการณดังกลาวแยลงไปอีก ดวยความสามารถในการอานและ
เขียนไดทวีความสําคัญมากข้ึน การรูหนังสือเปนเง่ือนไขแรกสําหรับการสนทนา การส่ือสาร และการ

                                                 
61 Ms. Irina Bokova ผูอํานวยการใหญยูเนสโก, “สารเนื่องในโอกาสวันที่ระลึกสากลแหง

การรูหนังสือ,” 8 กันยายน 2556 
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เขารวมในสังคมสมัยใหมที่เชื่อมโยงกัน ประชากรจําเปนตองมีทักษะใหมๆ เพ่ือเปนการเขาสูการ
ประสบความสําเร็จในตลาดแรงงาน อันไดแก ความรูภาษาตางๆ ความเขาใจเรื่องความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและการเรียนรูตลอดชีวิต ทั้งนี้ การรูหนังสือเปนหัวใจสําคัญในการแสวงหาความรู 
ทักษะตางๆ ในการส่ือสารระหวางบุคคล ทักษะความรูและความสามารถที่จะอยูรวมกันในสังคมได 
ทักษะดังกลาวท้ังหมดนี้ลวนเปนพ้ืนฐานของสังคมสมัยใหม โดยในศตวรรษที่ 21 การรูหนังสือจะเปน
รากฐานสูสันติภาพและการพัฒนา ยิ่งกวาสมัยใดในชวงที่ผานมา 

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2502 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราช
ดํารัสในการเสด็จเยี่ยมประชากรในจังหวัดยะลา ณ คุรุสัมมนาคารภาคการศึกษา 2 ความวา62 
การศึกษาท่ีนี่มีความสําคัญมาก ใหพยายามจัดใหดีและใหพลเมืองสามารถพูดภาษาไทยได แมจะพูด
ไดไมมากนัก เพียงแตพอรูเรื่องกันก็ยังดี เพราะเทาที่ผานมาคราวนี้มีผูไมรูภาษาไทยตองใชลามแปล 
ควรใหพูดเขาใจกันเพ่ือสะดวกในการติดตอซ่ึงกันและกัน 

ประธานาธิบดีเคซอน63 กลาววา เรามัวแตทุมเทสรางวันพรุงนี้จนลืมความสําคัญของวันนี้ เรา
ลืมวาชาตินั้นประกอบไปดวยผูใหญ ซึ่งเปนบิดามารดาของเด็ก และบุคคลเหลานี้ยังมีอีกมากท่ียังไมได
รับการศึกษาเบ้ืองตน เสรีภาพของฟลิปปนสจะยั่งยืนอยูไดขึ้นอยูกับอัตราสวนการศึกษาผูใหญเหลานี้
ไดรับเปนสําคัญ  

ฯพณฯ พจน สารสิน64 กลาววา การปกครองที่ดี การสงเสริมชีพที่เหมาะสม และความ
สามัคคีทางการเมือง เปนเร่ืองที่เก่ียวกับบุคคลและประชาชนทั้งประเทศ และเกี่ยวของกับระดับ
การศึกษาของประชาชน เปนที่ยอมรับกันอยูทั่วไปแลววา การปกครองในระบบประชาธิปไตย จะ
ดําเนินไปไดโดยมีประสิทธิภาพสูงมากนอยเพียงใดน้ัน ยอมขึ้นกับระดับการศึกษาของประชาชนเปน
สําคัญ ในทํานองเดียวกันการพัฒนาอาชีพ และฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนจะขึ้นอยูกับ
สมรรถภาพความรู และความขยันหมั่นเพียรของประชาชนดวย 

                                                 
62 โมหัมมัด อับดุลกาเดร, จิตวิทยาสําหรับผูใหญและแนวทางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม, 

(ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 58. 
63 Amaldo L. Gorrilla, Adult Education in the Philippines, (Manila : R.P. Garcia 

Publishing Company, 1962), 25.  
64 ฯพณฯ พจน สารสิน, ความสําคัญของการศึกษาและกําลังคนในการพัฒนาเศรษฐกิจและ

ความมั่นคงของประเทศ, (พระนคร โรงพิมพชุมนุมสหกรณการขายและการซื้อแหงประเทศไทย จํากัด
, 2513), 3. 
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ระหวางป พ.ศ.2480 – 2523 ผลการสํารวจประชาชนมีอัตราการไมรูหนังสือในประเทศ
ไทย65 ดังตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 5 อัตราการไมรูหนังสือในประเทศไทยระหวางป พ.ศ.2480 – 2523 

 

ป พ.ศ. 
รอยละของผูไมรูหนังสือตอประชากรของประเทศ 

ชาย หญิง รวม 

2480 52.7 85.1 68.8 

2490 32.6 59.9 46.3 

2503 19.4 39.0 29.2 

2513 11.1 25.2 19.2 

2523 6.9 13.0 10.5 
 

ที่มา : ดร.ศรีสวาง เลี้ยววาริณ, กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ และ สํานักงาน
องคการยูเนสโกภาคพ้ืนเอเชียและแปซิฟก กรุงเทพหมานคร, (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 5. 

 
องคการยูเนสโก ไดประเมินสถานสภาพการรูหนังสือของผูใหญในเอเชียแปซิฟก 66 แสดงให

เห็นถึงความกาวหนาของอัตราการมีผูรูหนังสือที่มากข้ึน ดังแผนภูมิที่ 5 

 

                                                 
65 ดร.ศรีสวาง เลี้ยววาริณ, กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ และ สํานักงาน

องคการยูเนสโกภาคพ้ืนเอเชียและแปซิฟก กรุงเทพหมานคร, (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 5. 
66 ยูเนสโก, “ประมาณการและการวางแผนท่ีไดประเมิน.” ตุลาคม 2532 
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อัตราการรูหนังสือ

 
 

แผนภูมิที่ 5 อัตราการรูหนังสือภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 

ที่มา : ยูเนสโก, “ประมาณการและการวางแผนที่ไดประเมิน.” ตุลาคม 2532 
 

หากพิจารณาตัวเลขอัตราการรูหนังสือภูมิภาคเอเชียแปซิฟกแลวจะเห็นไดวา จํานวนผูที่รู
หนังสือในภูมิภาคมีอัตราสูงขึ้น สําหรับประเทศไทย เปนหนึ่งในประเทศที่อยูในการสํารวจ มีจํานวน
ประชากรผูไมรูหนังสือลดลง แตในขณะเดียวกัน จํานวนผูไมรูหนังสือก็เพ่ิมขึ้นดวย 67 เนื่องมาจาก
จํานวนประชากรท่ีเพ่ิมสูงขึ้น จึงเห็นไดวาแมแนวโนมความพยายามในการดําเนินงานโครงการเพ่ือ
การรูหนังสือจะดําเนินการตอไปแตประชากรผูไมรูหนังสือก็ยังคงเพ่ิมสูงขึ้นเชนเดียวกัน 

ในเดือน มกราคม ป 2533 กรมการศึกษานอกโรงเรียนไดเปนเจาภาพในการจัดประชุม
สมัชชาสากล วาดวยการศึกษาผูใหญครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการประชุมมี
ผู เขารวมสัมมนามากกวา 500 คน จาก 102 ประเทศ และไดกราบทูลเชิญสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเปนองคประธานในพิธีเปดการประชุมในโอกาสแหง การ
ประกาศปสากลแหงการรูหนังสือขององคการสหประชาชาติ ในการน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือรณรงคการรู
หนังสือของปวงชนใหสําเร็จทั่วโลก ภายในป พ.ศ. 2543 เพราะเห็นวาการรูหนังสือเปนปฏิญญาสากล
ขอหนึ่งที่วาดวยสิทธิมนุษยชนที่ประเทศสมาชิกขององคการสหประชาชาติไดตกลงกันไว ในโอกาสน้ี

                                                 
67 ดร.ศรีสวาง เลี้ยววาริน, คูมือการวางแผนและบริหารงานการรูหนังสือและการศึกษา

ตอเนื่อง, (โรงพิมพครุุสภาลาดพราว, 2539), 12 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารีทรงมีพระราชดํารัส ในการเปดประชุมตอนหนึ่งวา 68 
“การรูหนังสือเปนความจําเปนสําหรับทุกชาติที่กําลังพัฒนาตลอดจนเปนกิจกรรมที่ตองรวมมือกัน 
สงเสริมใหบรรลุผลใหได ถาปราศจากพ้ืนฐานการรูหนังสือของประชาชนในประเทศแลว ความ
พยายามในการ ดําเนินการพัฒนาคงไรผล การรูหนังสือเปนสวนหนึ่งของวิธีการท่ีจะนําไปสู
จุดมุงหมายอันสูงสุด” 

การรูหนังสือ (Literacy) องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ 
(UNESGO) ไดนิยามการรูหนังสือไวเปน 4 จําพวก69 ดังนี้ 

1. การรูหนังสือเปนทักษะอัตโนมัติชุดหน่ึง (literacy  as an autonomous set of skills) 
จุดเนนของความหมายน้ี คือ ทักษะการอาน  ฟง พูด เขียนและทักษะการคิดคํานวณ   

2. การรูหนังสือเปนสิ่งที่ปฏิบัติและขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม (literacy as applied, 

practiced and situated) เปนการมุงใชทักษะในสถานการณที่เก่ียวของซึ่งเปนที่มาของการรูหนังสือ
แบบเบ็ดเสร็จ (functional literacy) การรูหนังสือนี้ควรสงผลตอการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ และ
ตอมายังขยายไปถึงการพัฒนา ดานอ่ืนๆ ดวย เชน บุคคล วัฒนธรรมและการเมือง การรูหนังสือ
สามารถจะสอนใหเกิดทักษะทั่วไปที่สามารถนําไปใชในทุกหนทุกแหงได 

3. การเรียนรูเปนกระบวนการเรียนรู (literacy as a learning process) การรูหนังสือไมใช
การรูหนังสือแบบจํากัดตัวอยูเฉพาะการจัดใหอานออกเขียนไดเทานั้น  แตมองวาประสบการณเปน
พ้ืนฐานที่สําคัญของการเรียนรู 

4. การรูหนังสือเปนการอานตํารา (literacy  as text) แนวคิดนี้มองวา  การรูหนังสือนั้นเปน
การอานตําราแบบเรียนหรือวัสดุการอานที่ใชอยูในโรงเรียน มีความสัมพันธกับชีวิตของผูเรียนใน
ปจจุบันและอนาคต จึงควรศึกษาวิเคราะหเรื่องราวที่อยูในหนังสือเหลานั้น เพ่ือทําความเขาใจถึงชีวิต
ในปจจุบันและอนาคตท่ีผูเรียนจะตองมีสวนรวม  

จากความหมายวา การรูหนังสือเปนเพียงทักษะการอาน การเขียนและการคิดคํานวณเปลี่ยน
ไปสูความหมายท่ีซับซอนมากข้ึนและมีความหลากหลาย รวมไปถึงสมรรถภาพสําคัญที่ไมอาจปฏิเสธ
ไดวาแนวคิดน้ีสะทอนใหเห็นถึงความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและโลกาภิวัตน 
ตลอดจนความกาวหนาดานสารสนเทศและการส่ือสาร เปนการยอมรับวามีการปฏิบัติในดานการรู

                                                 
68 นายกลา สมตระกูล,การศึกษานอกโรงเรียน, การสงเสริมการรูหนังสือ, เขาถึงเมื่อวันที่ 

16 กุมภาพันธ 2557, เขาถึงไดจาก http://dnfe5.nfe.go.th/ilp/liciti/si3.html 
69 สุนทร สุนันทชัย (แปลและเรียบเรียง), การรูหนังสือ : บันไดสูอิสรภาพ นิยามและการ

ประเมินของนานาชาติ, (สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน, 2549), 50 
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หนังสือหลายอยาง ซึ่งยังแฝงตัวอยูในวัฒนธรรมที่หลากหลายในส่ิงแวดลอมของแตละบุคคลและใน
การที่ผูคนอยูรวมกัน70 

อยางไรก็ตาม เมื่อป 1958 มติของยูเนสโกในการประชุมใหญ71 นิยามที่ยูเนสโกใชในการ
จัดทํารายงานสถิติการไมรูหนังสือทั่วโลกซึ่งประเทศตางๆ ยอมรับและถือเปนนิยามในการสํารวจสํา
มะโนประชากรระดับชาติไดใหไวเพียงวาบุคคลที่รูหรือไมรูหนังสือ ไดแก บุคคลที่สามารถหรือไม
สามารถอานและเขียนขอความงายๆ เกี่ยวกับชีวิตประจําวันของตน ไดยึดถือเปนหลักตอๆ มา 

ในประเทศไทยนิยามการรูหนังสือมีอยูมากมาย ดังนี้  
สํานักงานสถิติแหงชาติ72 ใหความหมายวา การอานออกเขียนได หมายถึง ความสามารถอาน

และเขียนในขอความงายๆ ภาษาใดภาษาหน่ึงได ถาอานออกอยางเดียวแตเขียนไมได ถือวาเปนผูอาน
เขียนไมได   

สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี73 ใหความหมายวา การอานออกเขียนได 
หมายถึง ความสามารถในการอานออกเขียนไดของบุคคลท่ีมีอายุตั้งแต  6 ป ขึ้นไป การอานออกเขียน
ไดนี้จะเปนภาษาใดๆ ก็ไดทั้งสิ้น โดยอานและเขียนขอความงายๆ ได ถาอานออกเพียงอยางเดียว  แ ต
เขียนไม ไดก็ถือวาเปนผูที่อานเขียนไมได  

สํานักงานสถิติแหงชาติ สํามะโนประชากรและเคหะ74 ใหความหมายวา การอานออกเขียน
ได หมายถึง ความสามารถในการอานออกเขียนไดของบุคคลที่มีอายุตั้งแต 5 ป ขึ้นไป การอานออก
เขียนไดจะเปนภาษาใดๆ ก็ตามท้ังสิ้น โดยอานและเขียนขอความงายๆ ไดถาอานออกเพียงอยางเดียว
แตเขียนไมได ก็ถือวาเปนผูที่อานเขียนไมได  

                                                 
70 UNESCO, The Plurality of Literacy and Its Implication of Policies and 

Programmes. Paris : UNESCO, (UNESCO Education Sector Position Paper, UNESCO, 

Paris. 2004). 
71 UNESCO, Education for All - Literacy for Life Global Monitoring Report 

 2006. Paris : UNESCO, (UNESCO Education Sector Position Paper, UNESCO, Paris, 

2004). 
72 สํานักงานสถิติแหงชาติ.  2528. รายงานผลการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับการอานออกเขียน

ไดของประชากร พ.ศ.2528, (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท.) 
73 สํานักงานสถิติแหงชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี, รายงานการสํารวจการอานเขียนของ

ประชากร พ.ศ.2537, (กรุงเทพฯ, ม.ป.ท.)  
74 สํานักงานสถิติแหงชาติ, สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2543, (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.) 
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จึงอาจกลาวไดวา การรูหนังสือในประเทศไทยจะนิยามแตกตางกันไปตามลักษณะงานของ
องคกร ซึ่งอาจแบงเปน 2 ประเภทใหญๆ75 ไดดังนี้  

1. Working definition เปนนิยามที่สํานักงานสถิติใช ในการทําสํามะโนประชากร โดยให
นิยามวา  การรูหนังสือ หมายถึง การอานออกเขียนไดภาษาใดก็ได  

2. Promotion definition เปนนิยามที่สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนใชใน
โครงการรณรงคเพ่ือการรูหนังสือ โดยใหนิยามไววา ผูรูหนังสือ หมายถึง ผูที่สามารถเขาใจไดทั้งการ
อาน เขียน ขอความงายๆ และการคิดคํานวณที่ใช ในชีวิตประจําวัน 

ประเทศไทยไดมีการดําเนินการสงเสริมการรูหนังสือมาเปนเวลานาน นับตั้งแตไดมีการจัดตั้ง 
โรงเรียนสําหรับประชาชนในสมัยรัชกาลที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือการรูหนังสือในประเทศไทย ไดเริ่ม
มาจนเกิดปการรณรงคเพ่ือการรูหนังสือ พ.ศ.2483 ทั้งนี้ การสงเสริมผูไมรูหนังสือเปนภารกิจหลักที่
สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหความสําคัญ ในงานดานการจัดการศึกษา
สําหรับผูไมรูหนังสือ มีหลายพ้ืนที่ที่ตองจัดการศึกษา เนื่องจากกลุมเปาหมายเปนกลุมที่เขาถึงยาก 
เชน ชาวไทยภูเขา ชาวเล  กลุมแรงงาน ฯลฯ  ทั้งนี้เพื่อใหสามารถเขาถึงและเพ่ิมจํานวนผูรูหนังสือขึ้น
เปนลําดับ จนกระทั่งปลอดผูไมรูหนังสือ ซึ่งความหมายของการรูหนังสือในการอานออกเขียนได 
หมายถึง ความสามารถในการอานและการเขียนขอความงาย ๆ ภาษาใดภาษาหน่ึง ถาอานออกอยาง
เดียวแตเขียนไมไดใหถือวาเปนผูอานเขียนไมได นอกจากนี้ ยังมีการรณรงคเพ่ือการรูหนังสืออยาง
ตอเนื่องจริงจัง นับตั้งแต ป พ.ศ. 2480 โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวง ป 2526 – 2530 ไดมีการรณรงค
เพ่ือการรูหนังสืออีกครั้งหนึ่ง ซึ่งสามารถชวยใหมีผูรูหนังสือเพ่ิมขึ้น อีกประมาณ 500,000 คน แต
แมวาจะไดมีการดําเนินงานเพ่ือการสงเสริมการรูหนังสือมาอยางตอเนื่อง แตก็ยังปรากฏวาในปจจุบัน
ประเทศไทยก็ยังมีผูไมรูหนังสืออีกจํานวนมาก โดยเฉพาะกลุมเปาหมายซ่ึงเปนประชากรในวัยแรงงาน 
ผลจากการท่ีสํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดสํารวจขอมูลประชากรวัย
แรงงาน ที่เปนผูไมรูหนังสือทั่วประเทศ เมื่อป พ.ศ. 2552 จากประชากรวัยแรงงาน ที่มีอายุระหวาง 
15 – 59 ป จํานวนทั้งสิ้น 11,190,758 คน พบวามีผูไมรูหนังสือถึง 262,708 คน76 

 สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาสัย มีบทบาทหนาที่ในการสงเสริมการ
จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือใหประชาชนไดเรียนรูตลอดชีวิตโดยมี
คุณภาพอยางทั่วถึง และเทาเทียมกัน เพ่ือใหเกิดสังคมฐานความรู และการมีอาชีพอยางยั่งยืน การ
สงเสริมการรูหนังสือเปนภารกิจที่สําคัญ กิจกรรมสงเสริมการรูหนังสือ จึงเปนการจัดการศึกษาสําหรับ

                                                 
75 กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2537, นโยบายการสงเสริมการรูหนังสือไทย, (กรุงเทพฯ :   

ม.ป.ท.)    
76 กระทรวงศึกษาธิการ, “วารสารการศึกษาตลอดชีวิต,” 8 กันยายน 2555 
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ผูไมรูหนังสือ เพ่ือการอานออก เขียนได มุงเนนใหกลุมเปาหมายไดเรียนรูและมีทักษะในการนําไป
แสวงหาความรูเพ่ิมเติมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในดานตางๆ โดยมีครูอาสาสมัครรับผิดชอบจัดกลุม
ผูเรียนแบบตัวตอตัว เปนกลุม หรือเปนชั้นเรียน  

จากการสํารวจในป พ.ศ. 2556 อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีจํานวนผูไมรูหนังสือ
ทั้งสิ้น 308 คน77 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา จึงมีบทบาท
หนาที่ในการสงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือใหประชาชนไดเรียนรู
ตลอดชีวิต มีคุณภาพอยางทั่วถึง และเทาเทียมกัน เพ่ือใหเกิดสังคมฐานความรู และการมีอาชีพอยาง
ยั่งยืน สําหรับผูไมรูหนังสือมีกลุมเปาหมาย คือ กลุมแรงงาน กลุมแรงงานตางดาว และกลุมผูสูงอายุ 
เนื่องจากเปนอําเภอที่ตั้งอยูในพ้ืนที่ราบในเมือง จึงไมมีกลุมที่สูงเหมือนแถบ อําเภอไทรโยค อําเภอ
สังขละ และอําเภอทองผาภูมิ เปนตน โดยใหการสงเสริมสงเสริมการรูหนังสือเปนภารกิจที่ สําคัญ ซึ่ง
สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีการกําหนดจุดมุงหมาย กลุมเปาหมาย 
และนโยบายในการสงเสริมสงเสริมการรูหนังสือของสํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย78 ดังนี้ 

จุดมุงหมาย 

- เพ่ือใหมีผูรูหนังสือเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ใหสามารถอานออก เขียนได และมีความรู
พ้ืนฐาน ทางดาน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ตลอดจนความรูที่จะนําไปใชประโยชนได
ในชีวิตประจําวัน โดยจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการและสภาพปญหา ของกลุมเปาหมาย
และชุมชน 

- เพ่ือการคงสภาพสงเสริมการรูหนังสือของประชาชนกลุมเปาหมาย และพัฒนา
ทักษะในสงเสริมการรูหนังสือ 

กลุมเปาหมาย 

1. กลุมเปาหมาย เนนกลุมบุคคลท่ีตองการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไดแก 
   1) ผูดอยโอกาส ซึ่งไดแกผูที่ไมสามารถเขาถึงบริการของรัฐ เนื่องจากอยูใน

พ้ืนที่หางไกล หรือไมสามารถเขารับบริการการศึกษาจากสถานศึกษาในระบบได เชน ผูไมรูหนังสือใน
เขตพ้ืนที่ชายแดน โดยเฉพาะชาวไทยภูเขา และชาวไทยมุสลิม ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต เปนตน 

                                                 
77 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา, “หนังสือท่ี ศธ 

0210.1805/14 เรื่อง รายงานขอมูลผูไมรูหนังสือ,” 15 ตุลาคม 2556. 
78 องคการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงประชาชาติ (UNESCO), วารสาร

การศึกษาตลอดชีวิต, (กรุงเทพฯ: นําทองการพิมพ, ม.ป.ป.), 2-4. 
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2) ผูไมรูหนังสือท่ีอยูในพ้ืนที่ราบ โดยเฉพาะกลุมบุคคลท่ีพบวาการไมรู
หนังสือจะสงผลกระทบตอการประกอบอาชีพ และการพัฒนาสังคม เชน ผูทุพพลภาพหรือผูพิการ 
ผูสูงอายุ กลุมชาติพันธุ และประชาชนทั่วไป 

2. กลุมเปาหมายที่ตองการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ หรือ
ก็คือกลุมประชากรท่ีอยูในวัยแรงงานทั้งนอกระบบ และในระบบ 

3. กลุมแรงงานตางดาว ทั้งนี้ก็เพ่ือใหแรงงานตางดาวไดรูหนังสือไทย สามารถสื่อสาร
ได ใหมีความรูเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม กฎหมาย และวิถีชีวิตของไทย และอยู
รวมกับสังคมไทยอยางสงบสุข 

นโยบายตอเนื่องดานการสงเสริมการรูหนังสือ ประจําปงบประมาณ 255679 
1. พัฒนาระบบฐานขอมูลผูไมรูหนังสือทั้งในระดับพ้ืนท่ีและสวนกลางใหมีความ

ถูกตองครบถวน ทันสมัย และเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ สามารถสืบคนไดอยางร วดเร็ว เพ่ือ
ประโยชนในการจัดการศึกษาใหกับกลุมเปาหมาย 

2. พัฒนาหลักสูตร สื่อ แบบเรียน เครื่องมือวัดผล และเครื่องมือการดําเนินงาน การ
สงเสริมการรูหนังสือที่สอดคลองกับสภาพปจจุบันของแตละกลุมเปาหมาย 

3. พัฒนาครูศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและภาคีเครือขาย
ที่รวมจัดการศึกษา ใหมีความรู ความสามารถและทักษะการจัดกระบวนการเรียนรูใหกับผูไมรูหนังสือ
อยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

4. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการรูหนังสือ หรือการคง
สภาพการรูหนังสือ การพัฒนาทักษะการรูหนังสือ และการพัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอรพ้ืนฐานเพ่ือ
เปนเครื่องมือในการจัดการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตของประชาชน 

5. พัฒนาระบบการประเมินผลระดับการรูหนังสือใหมีมาตรฐาน จนเปนที่ยอมรับใน
ระดับประเทศ และ ระดับสากล 

 

 สําหรับกลุมงานการศึกษาตอเนื่องเปนการศึกษาท่ีจัดขึ้นเพ่ือสนองความตองการ และความ
จําเปนของบุคคลตอเนื่องนอกเหนือจากการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษา  องคการยูเนสโกได
เผยแพรแนวคิดสังคมการเรียนรูในรายงานเรียนรูเพ่ือชีวิต (Learning to Be) วา สังคมการเรียนรูเปน
สังคมที่หนวยงานท้ัง หมดในสังคมเปนผูจัดการศึกษา ไมใชเปนเพียงหนวยงานที่รับผิดชอบจัด
การศึกษาในระบบเทานั้น แตสมาชิกในสังคมตองมีสวนรวมรับผิดชอบอยางเต็มที่กับการสรางสังคม

                                                 
 79 สํานักงาน กศน., นโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2556, (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 7-8. 
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แหงการเรียนรู  การสรางสังคมแหงการเรียนรูจะทําใหประชาชนสามารถศึกษาหาความรู ไดอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต ตั้งแตเกิดจนตาย ประชาชนจะสามารถวางแผนและกําหนดวัตถุประสงคที่จะ
เรียนรู โดยแสวงหาโอกาสท่ีจะศึกษาอยางตอเนื่องและเลือกวิธีการเรียนรูดวยตนเอง 
 การศึกษาตอเนื่อง80 (Continuing Education) หมายถึง การศึกษาท่ีจัดขึ้นเพ่ือสนองความ
ตองการและความจําเปนของบุคคลตอเนื่องท่ีแตกตางไปจากการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษา
อุดมศึกษาในรูปของกิจกรรมการเรียนรูหรือหลักสูตรการเรียนรู ประเภทมีหนวยกิตและไมมี ซึ่งไมใช
การศึกษาตามระบบปกติ การศึกษาตอเนื่องเปนไดท้ังการฝกอบรมดานอาชีพการยกระดับฝมือในการ
ทํางาน รวมถึงหลักสูตรการพัฒนาตนเองเพ่ือการทํางาน และการเรียนรูเพ่ือการแกไขปญหา 
การศึกษาตอเนื่องยังเปนการศึกษาที่บุคคลภายนอกสามารถลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรตางๆ ที่จัด
ขึ้นโดยภาควิชาหรือคณะการศึกษาตอเนื่องของสถานศึกษา สําหรับวิธีและรูปแบบการสอนของ
การศึกษาตอเน่ืองนั้น มีทั้งการสอนแบบชั้นเรียนและการสอนแบบปฏิบัติการ รวมทั้งการสอนดวยวิธี
ทางไกล เชน การใชวีดีทัศน ซีดี-รอม รายการวิทยุ รายการโทรทัศน และการสอนทางอินเตอรเน็ต 

(e-Learning) ตามความเหมาะสมของเน้ือหาและหลักสูตร  

โกวิท วรพิพัฒน81 ใหความหมายของการศึกษาตอเนื่องวา เปนการใหความรูเพ่ิมเติมเรื่องท่ี
ไดศึกษามาแลวในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย เมื่อบุคคลเหลานี้จบการศึกษาไปประกอบอาชีพระยะ
หนึ่ง  จะมีความจําเปนตองหาความรูเฉพาะ หรือเรื่องที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้นเพ่ิมเติม ทําใหผูนั้นสมัคร
เรียนเพ่ิมเติมจากสถาบันการศึกษา เพ่ือกาวทันการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและเทคโนโลยีของสังคม
โลก ทั้งนี้อาจไดรับประกาศนียบัตรหรือใบรับรอง การศึกษาตอเน่ืองในรูปของการศึกษาผูใหญที่จัด
ใหแกผูเรียนที่มีอายุเกินวัยเรียนตามกฎหมาย แตไมมีโอกาสเขาเรียนดวยเหตุที่ยากจนตองประกอบ
อาชีพ หรือ บุคคลเรรอน อพยพยายถิ่น อยูทองถิ่นหางไกล บุคคลเหลานี้จําเปนตองมีทักษะพ้ืนฐาน
ของการเรียนรู หรือทักษะการอานออกเขียนได คิดเลขเปน มีวิชาความรูทางอาชีพ มีคุณธรรม
จริยธรรม และหนาที่พลเมือง 

                                                 
80 หนวยศึกษานิเทศก, สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 

เอกสารสาระหลักการและแนวคิดประกอบการดําเนินงาน กศน. : คัมภีร กศน., (กรุงเทพฯ: หาง
หุนสวนจํากัด เอ็น.เอ.รัตนเทรดดิ้ง, ม.ป.ป.), 36 

81 กรมการศึกษานอกโรงเรียน, การศึกษาตอเนื่อง : นโยบายและทางเลือกใหม, (กรุงเทพฯ:
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2537). 
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องคการยูเนสโก ไดใหนิยามการศึกษาตอเนื่องวา82 การศึกษาตอเนื่อง เปนความคิดรวบยอด
อยางกวางๆ ซึ่งรวมถึงโอกาสทั้งปวงตามความตองการและความจําเปนในการเรียนนอกเหนือไปจาก
การศึกษาเพ่ือการอานออกเขียนไดขั้นพ้ืนฐาน เปนการศึกษาท่ี ให โอกาสทางการศึกษา เพ่ือสงเสริม
การเรียนรูตลอดชีวิตใหกับบุคคล  

ปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัด
การศึกษาตอเนื่อง พ.ศ. 2554ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 ใหความหมายของการศึกษา
ตอเนื่องไววา83 เปนการจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบท่ีเปนหลักสูตรระยะส้ัน การ
จัดการศึกษาสายอาชีพกลุมสนใจ ที่จัดตามความตองการของกลุมเปาหมายท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพ 
ทักษะชีวิต การพัฒนาสังคมและชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีเปาหมายเพ่ือใหผู เรียนสามารถพัฒนาความรู
ความสามารถในการประกอบอาชีพ การพัฒนาทักษะชีวิต การพัฒนาสังคมและชุมชน เพ่ือนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

การจัดการศึกษาตอเนื่อง เปนการจัดประสบการณเรียนรูจากวิทยากร สื่อ หรือการปฏิบัติ 
โดยวิธีการเรียนรูที่หลากหลาย ซึ่งไดแก การเรียนรูเปนรายบุคคล การเรียนรูเปนกลุม การศึกษา
ทางไกล การเรียนรูจากแหลงเรียนรู การเรียนรูในสถานประกอบการ และการเรียนรูจากฐานการ
เรียนรู ทั้งนี้ ในการจัดการเรียนรู ตองจัดใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการ และความพรอม
ของผูเรียนที่สอดคลองกับความตองการและความจําเปนของสังคม โดยสามารถบูรณาการวิธีการ
จัดการเรียนรูไดตามความเหมาะสม  กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศใชระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยหลักการจัดการศึกษาตอเน่ือง พ.ศ.2554 กําหนดเปนนโยบายดานการจัดการศึกษาตอเนื่อง มี
วัตถุประสงค ดังนี้84 

1. มุงจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาการงานและอาชีพ โดยใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนางานและอาชีพระดับพ้ืนฐาน ระดับกึ่งฝมือ และระดับฝมือ ที่สอดคลองกับสภาพและความ
ตองการของกลุมเปาหมาย โดยมุงเนนใหผูเรียนไดสามารถนําความรูไปใช ในการประกอบอาชีพ หรือ

                                                 
82 หนวยศึกษานิเทศก, สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 

เอกสารสาระหลักการและแนวคิดประกอบการดําเนินงาน กศน. : คัมภีร กศน., (กรุงเทพฯ: หาง
หุนสวนจํากัด เอ็น.เอ.รัตนเทรดดิ้ง, ม.ป.ป.), 38 

83 กระทรวงศึกษาธิการ, “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาตอเนื่อง 
พ.ศ.2554,” 5 กรกฎาคม 2554 

84 สํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, “คูมือการจัดการศึกษาตอเนื่อง,” 
24 สิงหาคม 2554 
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เพ่ิมพูนรายได ทั้งนี้ ใหมีการพัฒนาหลักสูตรและวิธีการที่หลากหลายและทันสมัย สามารถใหบริการ
ไดอยางท่ัวถงึ 

2. มุงจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตใหกับทุกกลุมเปาหมาย โดยใหจัดกิจกรรมการศึกษา
ใหกลุมเปาหมายมีความรู ความสามารถ ในการจัดการชีวิตของคนเองอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
รวมถึงการใชเวลาวางใหเปนประโยชนตอตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

3. มุงจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใชรูปแบบการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู 
การระชุมสัมมนา และรูปแบบอ่ืนๆ ที่เหมาะสมกับกลุมที่เปนเปาหมาย โดยเนนการสรางจิตสํานึก
ความเปนประชาธิปไตย เศรษฐกิจชุมชน ความเปนพลเมืองท่ีดี การอนุรักษพัฒนาธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

4. มุงจัดการศึกษาตอเนื่องหลังสูตรเชิงบูรณาการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

5. พัฒนาระบบคลังหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องใหไดมาตรฐาน และมีความสะดวกตอการใช
งาน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาตอเนื่อง  

หลักการจัดการศึกษาตอเน่ือง  
เพ่ือใหการดําเนินงานการจัดการศึกษาตอเนื่องเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสํานักงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงไดกําหนดหลักการในการจัดการศึกษาไว ดังนี้ 
   1. หลักสูตรไดรับการพัฒนาใหมีความสอดคลองกับสภาพสังคมชุมชนและความ

ตองการของกลุมเปาหมาย 

   2. สื่อและแหลงคนควาตลอดจนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ตองไดรับการพัฒนาใหมี
ความสอดคลองกับหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนรู ของผูเรียน 

   3. วิทยากร ตองสรรหาวิทยากรที่มี ความรู ความสามารถหรือมีความเชี่ยวชาญใน
สาขาท่ีจะสอนอยางแทจริง และวิทยากรควรผานการอบรมการเปนวิทยากรจากหนวยงาน
สถานศึกษาของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

   4. การจัดการเรียนรูจะตองจัดการศึกษาใหสอดคลองกับศักยภาพของผูเรียนและ
ความพรอมของผูเรียน และสอดคลองกับความตองการและบูรณาการวิธีการจัดการเรียนรู ไดตาม
ความเหมาะสม 

   5. การจัดกระบวนการเรียนรู จะตองเนนให มีการจัดกระบวนการเรียนรูที่
หลากหลาย และสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย 

   6. กลุมเปาหมายสามารถนําความรูที่ไดรับจากการศึกษาไปใชในการประกอบอาชีพ 
การพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต และสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

เปาหมาย 
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การจัดการศึกษาตอเนื่องมี เปาหมายเพ่ือใหประชาชนได รับความรู พัฒนาความรู
ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ เพ่ือใหเกิดความม่ันคงและการเพ่ิมพูนมูลคาใหกับ
อาชีพและมีความรูทักษะที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมปจจุบัน รวมทั้งมุงใหใช กระบวน
การศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาสังคมและชุมชนใหมีความเขมแข็ง พ่ึงตนเองได ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเอ้ืออาทร มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสวนรวมในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

วิธีการและขั้นตอนการจัดการศึกษาตอเนื่อง 
การจัดการศึกษาตอเนื่องมี 3 ลักษณะ ไดแก การจัดการศึกษาจัดโดยสถานศึกษา (ศูนย

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) การจัดการศึกษาจัดโดยภาคีเครือขาย และการจัด
การศึกษาจัดโดยสถานศึกษา (ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) รวมกับภาคี
เครือขาย ดังตารางที่ 6 

 

ตารางที่ 6 หลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษาตอเนื่อง 
 

 

ลักษณะการจัด
การศึกษา
ตอเนื่อง 

วิธีจัดการเรียนรู 
1.การ
เรียนรู

รายบุคคล 

2.การ
เรียนรูเปน
กลุม 

3.
การศึกษา
ทางไกล 

4.การ
เรียนรูจาก
แหลง
เรียนรู 

5.เรียนรูใน
สถาน

ประกอบ 

การ 

6.การ
เรียนรูจาก
ฐานการ
เรียนรู 

1. จัดโดย
สถานศึกษา  

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
2.จัดโดยภาคี
เครือขาย 

 

  
 

  
    

3.จัดโดย 

สถานศึกษา 
กศน. รวมกับ
ภาคีเครือขาย 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

 

ที่มา : สํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, “คูมือการจัดการศึกษาตอเนื่อง,” 
24 สิงหาคม 2554 
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จากตาราง การจัดการศึกษาตอเนื่องมีดําเนินการ ดังนี้ 
1. จัดโดยสถานศึกษา กศน.  สถานศึกษา กศน.สามารถจัดการเรียนรูไดทั้ง 6 วิธี  คือ 

การเรียนรู รายบุคคล การเรียนรูเปนกลุม การศึกษาทางไกล การเรียนรูจากแหลงเรียนรู การเรียนรู
ในสถานประกอบการ และการเรียนรูจากฐานการเรียนรู 

2. จัดโดยภาคีเครือขาย ภาคีเครือขายสามารถจัดการเรียนรูได 2 วิธี คือ การเรียนรู
รายบุคคลและการเรียนรูเปนกลุม 

3. จัดโดยสถานศึกษา กศน. รวมกับภาคีเครือขาย สามารถจัดการเรียนรูไดทั้ง 6 วิธี  คือ 

การเรียนรูรายบุคคล การเรียนรูเปนกลุม การศึกษาทางไกล การเรียนรูในสถานประกอบการ การ
เรียนรูจากแหลงเรียนรู และการเรียนรูจากฐานการเรียนรู 

วิธีการจัดการเรียนรู 
วิธีการจัดการศึกษาตอเน่ืองเปนการจัดประสบการณการเรียนรูจากวิทยากร สื่อ หรือการ

ปฏิบัติ โดยมีวิธีการเรียนรูหลากหลาย ดังนี้ 
1 การเรียนรูรายบุคคล การเรียนรูเปนรายบุคคล เปนการเรียนรูของผูเรียนบุคคลใดบุคคล

หนึ่ง ที่ตองการจะเรียนรูในเน้ือหาใดเนื้อหาหนึ่ง ซึ่งเปนความสนใจเฉพาะตัว ตามหลักสูตรการศึกษา
ตอเนื่องในสถานศึกษาหรือภาคีเครือขาย โดยผูเรียนและวิทยากรรวมกันวางแผน และออกแบบการ
เรียนรูที่ตอบสนองความตองการของผูเรียนแตละบุคคล สถานศึกษาสามารถจัดหรือประสาน ซึ่ง
สามารถดําเนินการไดตามวิธีการ ขั้นตอน ดังตอไปน้ี  

1.1 การขออนุญาตจัดการเรียนรูแบบรายบุคคล  
1.1.1 จัดโดยสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน กศน. ใหผูอํานวยการสถานศึกษา 

เปนผูอนุญาต 

1.1.2 จัดโดยสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน กศน. รวมกับภาคีเครือขาย ให
ผูอํานวยการสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงาน กศน. เปนผูอนุญาต 

1.1.3 จัดโดยภาคีเครือขาย (ยกเวนสถานศึกษาในกํากับ สํานักงาน กศน.) 
ใหผูอํานวยการสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน. เปนผูอนุญาต 

1.2 การสรรหา และแตงตั้งวิทยากร  
1.2.1 การสรรหาวิทยากร ใหสถานศึกษาและ/หรือภาคีเครือขายรวมกัน

การสรรหาวิทยากรโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้  
- เปนผูที่มีคุณวุฒิ หรือเกียรติบัตรรับรอง หรือหลักฐานอ่ืน ๆ ที่แสดงวา

เปนผูมีความรู ความสามารถทักษะ ในสาขาวิชาหรือหลักสูตรนั้น ๆ หรือ 

- เปนผูมีความรู ความชํานาญ ประสบการณ ในการประกอบอาชีพ
สาขาวิชาหรือหลักสูตรนั้น ๆ หรือ 
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- เปนผูที่มีความสามารถและประสบการณในการถายทอดความรูใหแก
ผูเรียน  

1.2.2 การแตงต้ังวิทยากร ใหผูอํานวยการสถานศึกษาในสังกัด สํานักงาน 
กศน. เปนผูอนุมัติ แตงตั้ง โดยจัดทําเปนคําสั่ง 

1.3 ผูเรียน ผูเรียนสามารถสมัครเรียนและลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรตางๆ ของ
สถานศึกษา หรือเครือขาย 

1.4 จํานวนผูเรียน วิทยากรท่ีจะสอนผูเรียนเปนรายบุคคล จํานวนผูเรียนขึ้นอยูกับ
ความสามารถ ความพรอมของวิทยากร และตองไมใชการจัดใหเรียนเปนกลุม หรือชั้นเรียน 

1.5 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1.5.1 สถานศึกษาและภาคีเครือขาย เตรียมความพรอมในเรื่อง หลักสูตร 
วิทยากร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ ที่เอ้ือตอการจัดการศึกษารายบุคคล 

1.5.2 ผูเรียนสมัครและลงทะเบียนเรียนตอสถานศึกษาหรือภาคีเครือขาย 

1.5.3 สถานศึกษาพิจารณาอนุญาตแลจัดสงผูเรียนไดเรียนกับวิทยากรใน
แหลงการเรียนรูสถานประกอบการท่ีเหมาะสมตามหลักสูตร 

1.5.4 วิทยากรประเมินพ้ืนฐานความรูของผูเรียน   
1.5.5 ผูเรียนกับวิทยากรรวมกันจัดทําแผนการเรียนรูรายบุคคล  
1.5.6 ดําเนินการจัดการเรียนการสอน  
1.5.7 วิทยากรประเมินผลการเรียนระหวางเรียนและหลังจบหลักสูตร 

รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของผูเรียน 

1.6 การวัดผลประเมินผลและรายงานผลการเรียน ใหดําเนินการตามที่หลักสูตร
กําหนด ดวยวิธีการหลากหลาย ดังนี้  

- ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ ดวยการซักถาม ทดสอบและปฏิบัติ  
- ประเมินดานคุณธรรม ดวยแบบประเมินคุณธรรม  
- ประเมินชิ้นงาน ดวยผลงานที่ปฏิบัติ  
- ประเมินความพึงพอใจของผูเรียน ดวยแบบสอบถาม   

1.7 การออกหลักฐานการศึกษา   
  การออกหลักฐานการศึกษาการเรียนรูรายบุคคล ใหผูอํานวยการสถานศึกษาหรือหัวหนา 
สถานศึกษาเปนผูลงนามในหลักฐานการศึกษา ตามหลักสูตรกําหนด โดยระบุชื่ อวิชา/กิจกรรม 
ระยะเวลา               
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2. การเรียนรูรายกลุม เปนการเรียนรูของผูเรียนตั้งแตสองคนขึ้นไป แตไมควรเกิน ๑๕ คน 
ซึ่งมีความสนใจตรงกัน ตามหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง สามารถดําเนินการตามวิธีการ ขั้นตอน 
ดังตอไปน้ี  

 

2.1 การขออนุญาตดําเนินการรูปแบบการเรียนรูเปนกลุม  
2.1.1 จัดโดยสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน กศน.ใหผูอํานวยการสถานศึกษา

เปนผูอนุญาต 

2.1.2 จัดโดยสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน กศน.รวมกับภาคีเครือขายให
ผูอํานวยการสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน. เปนผูอนุญาต  

2.1.3 จัดโดยภาคีเครือขาย ใหผูอํานวยการสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน 
กศน. เปนผูอนุญาต  

2.2 การสรรหา และแตงตั้งวิทยากร 
2.2.1 การสรรหาวิทยากร ใหสถานศึกษาและ/หรือภาคีเครือขายรวมกัน

สรรหาวิทยากรโดยพิจารณาจากคุณสมบัติดังนี้ 
- เปนผูที่มีคุณวุฒิหรือเกียรติบัตรรับรอง หรือหลักฐานอ่ืน ๆ ที่

แสดงวาเปนผูมีความรูความสามารถ ทักษะ ในสาขาวิชาหรือหลักสูตรนั้น ๆ หรือ 

- เปนผูมีความรูความชํานาญ ประสบการณในการประกอบอาชีพ
สาขาวิชาหรือหลักสูตรนั้น ๆ หรือ 

- เปนผูที่มีความสามารถและประสบการณในการถายทอดความรู
ใหแกผูเรียน 

2.2.2 การแตงต้ังวิทยากร ใหผูอํานวยการสถานศึกษาในสังกัด สํานักงาน 
กศน. เปนผูอนุมัติแตงตั้ง โดยจัดทําเปนคําสั่ง  

2.3 ผู เ รียน ผู เ รียนสมัครเรียนและลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรตางๆของ
สถานศึกษา หรือเครือขาย 

2.4 จํานวนผูเรียนจัดสอนผูเรียนเริ่มตั้งแต 2 คนข้ึนไป แตไมควรเกิน 15 คน 

2.5 ขั้นตอนการดําเนินการ 
2.5.1 สถานศึกษาและภาคีเครือขาย เตรียมความพรอมในเร่ืองหลักสูตร  

วิทยากร สถานที่ วัสดุอุปกรณ ที่เอ้ือตอการจัดการศึกษารายกลุม 

2.5.2 ผูเรียนสมัครและลงทะเบียนเรียนตอสถานศึกษาหรือภาคีเครือขาย 

2.5.3 สถานศึกษาพิจารณาอนุญาตและจัดสงผูเรียนไดเรียนกับวิทยากรใน 

แหลงการเรียนรู สถานประกอบการ ที่เหมาะสมตามหลักสูตร 
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2.5.4 วิทยากรประเมินพ้ืนฐานความรูของผูเรียนกอนจัดกระบวนการ 
เรียนรู 

2.5.5 ผูเรียนกับวิทยากรรวมกันจัดทําแผนการเรียนรูรายกลุม 

2.5.6 ดําเนินการจัดการเรียนการสอน 

2.5.7 วิทยากรประเมินผลการเรียนระหวางเรียนและหลังจบหลักสูตร  
รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของผูเรียน 

2.6 การวัดผลประเมินและรายงานผลการเรียน การวัดผลประเมินผลใหดําเนินการ
ตามหลักสูตรที่กําหนด ดวยวิธีการหลากหลาย เชน 

2.6.1 ประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ ดวยการซักถาม ทดสอบและ 
ปฏิบัติ 

2.6.2 ประเมินดานคุณธรรม ดวยแบบประเมินคุณธรรม   
2.6.3 ประเมินชิ้นงาน ดวยผลงานปฏิบัติ 
2.6.4 ประเมินความพึงพอใจของผูเรียน ดวยแบบสอบถาม   

      2.7 การออกหลักฐานการศึกษา การออกหลักฐานการศึกษาเรียนรูรายกลุม ให
ผูอํานวยการสถานศึกษาหรือหัวหนาสถานศึกษา เปนผูลงนามในหลักฐานการศึกษา ตามหลักสูตร
กําหนด โดยระบุชื่อวิชา/กิจกรรม ระยะเวลา     

3. การเรียนรูจากแหลงเรียนรู เปนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนในแหลงการเรียนรู เชน ศูนย
ขยายเพาะพันธุปลา ศูนยสาธิตการทําไรนาสวนผสม ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง กลุมออม
ทรัพยเพ่ือการผลิต องคกรชุมชน กลุมวิสาหกิจชุมชน เปนตน โดยมี การประสานความรวมมือกับ
เครือขายแหลงเรียนรู ในการจัดการศึกษาใหกับผูเรียน  

3.1วัตถุประสงคของการเรียนรูในแหลงเรียนรู   
1) เพ่ือเรียนรูและฝกปฏิบัติ กับแหลงเรียนรูโดยตรง 

             2) เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ
การเรียนรูในเรื่องท่ีผูเรียนสนใจ 

3) เพ่ือเปดโอกาสใหผู เรียนไดเรียนรูในแหลงเรียนรูโดยตรงที่มีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องน้ัน ๆ 

         3.2 แหลงเรียนรู ควรมี ลักษณะดังตอไปน้ี 

         1) อยูในสถานท่ีตั้ง ที่ผูเรียนสามารถเดินทางไดสะดวกและปลอดภัย 

           2) มีสิ่งแวดลอมเอ้ืออํานวยตอการเรียนรูและฝกปฏิบัติ  
           3) เปนแหลงการเรียนรู ที่มีการดําเนินงานมั่นคง นาเชื่อถือเปนที่ยอมรับใน
สังคม 
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4) มีความพรอม มีวิทยากร หรือผูใหความรูประจํา สามารถจัดการเรียนรู 
หรือจัดการเรียนการสอนจนจบหลักสูตรหรือจบกระบวนการได รวมทั้งสามารถใหการฝกปฏิบัติแก
ผูเรียนจนสามารถปฏิบัติในเรื่องนั้น ๆ ได 
          5) สามารถจัดบุคลากรของแหลงเรียนรู เขารวมประชุม อบรมกับ
สถานศึกษาได  

          6) มีทัศนคติ เจตคติที่ดี ตอการถายทอดความรู ประสบการณใหกับผูอื่น 

          7)  สามารถดูแล ให คําปรึกษา แนะนํา และรับผิดชอบผูเรียนจนจบ
หลักสูตร 
    3.3 การคัดเลือกแหลงเรียนรู สถานศึกษาสํารวจ แสวงหาคัดเลือกแหลงเรียนรูที่มี
ลักษณะและมีความพรอมเขารวมจัดการศึกษา จัดทําประกาศ จัดทําเนียบแหลงเรียนรู 
   3.4 วิธีการจัด ใหจัดในลักษณะรายบุคคล หรือรายกลุม ขึ้นอยูกับความพรอมของ
แหลงเรียนรู 

 4. การเรียนรู ในสถานประกอบการ เปนการจัดใหผูเรียนไดเรียนรูในสถานประกอบการ 
เชน อูซอมรถยนต หางสรรพสินคาหรือแหลงประกอบการ SME ที่มีสวนรวมหรือมีวัตถุประสงคใน
การจัดการศึกษาตอเน่ือง 

4.1 วัตถุประสงคของการเรียนรูในสถานประกอบการ  
    - เพ่ือเรียนรูและฝกปฏิบัติกับสถานประกอบการ แหลงประกอบการ 

โดยตรงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

      - เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติตรงตามความ
ตองการของผูเรียน 

     - เพ่ือเปดโอกาสให ผูเรียนไดเรียนรูในสาขาวิชาที่ขาดแคลนซ่ึงสถานศึกษา
ไมสามารถจัดเองได  

4.2 ลักษณะของสถานประกอบการ 
               - สถานประกอบการ แหลงประกอบการที่รวมจัดการศึกษาตอเนื่องควรมี
ลักษณะและมีความพรอม ดังนี้ อยูในสถานที่ตั้ง ที่ผูเรียนสามารถเดินทางติดตอไดสะดวก ปลอดภัย  

- มีสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการเรียนรูและฝกปฏิบัติ  
- เปนสถานประกอบการ แหลงประกอบการท่ีดําเนินงานม่ันคง นาเชื่อถือ 

เปนที่ยอมรับในวงการหรือสาขาอาชีพ หรือความรูในดานนั้นๆ 

    - มีความพรอม มีวิทยากรหรือผูให ความรูประจํา และผูประสานดูแลการ
เรียนการสอนจนจบหลักสูตรได  

มีผูชํานาญการเชี่ยวชาญใหการฝกปฏิบัติ  ผูดูแลตามความจําเปน  
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    - สามารถจัดบุคลากรเขารวมประชุม อบรม พัฒนากับสถานศึกษาได
คุณสมบัติของวิทยากรหรือผูใหความรู และฝกปฏิบัติ    
       4.3 การคัดเลือกสถานประกอบการ แหลงประกอบการ สถานศึกษาคัดเลือก สํารวจ 
แสวงหา สถานประกอบการ แหลงประกอบการท่ีมีลักษณะ และมีความพรอมเขารวม จัดทําประกาศ 
จัดทําทําเนียบสถานประกอบการท่ีเขารวมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย     
   4.4 วิธีการจัดใหจัดลักษณะรายบุคคล หรือรายกลุม ขึ้นอยูกับความพรอมของสถาน
ประกอบการ แหลงประกอบการ  

5. การเรียนรูจากฐานการเรียนรู การเรียนรูจากฐานการเรียนรูมีเปาหมายการเรียนรู
เฉพาะเจาะจง เชน ฐานการเรียนรูเกษตรธรรมชาติ ฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู
อนุรักษสิ่งแวดลอม ฐานการเรียนรูสุขภาพอนามัย ฐานการเรียนรูคุณธรรมจริยธรรม ฐานการเรียนรู 
วัฒนธรรมไทย เปนตน ซึ่งเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากวิทยากร สถาน
การณจริง หรือเรียนรู ดวยตนเอง   
     5.1 วัตถุประสงค ของการเรียนรู 
       1) เพ่ือใหผู เรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู ดวยตนเองจากฐานการ
เรียนรู 
       2) เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรู และทักษะที่ไดรับไปประยุกตใชให 
เกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน 

     5.2 การคัดเลือกฐานการเรียนรู สถานศึกษาสํารวจ แสวงหาคัดเลือกฐานการเรียนรู
ที่มีความพรอมเขารวมจัดการศึกษา เรียนรูใหกับผูเรียนที่สนใจ 

    5.3 ผูเรียน ผูเรียนสามารถสมัครเรียนและลงทะเบียนเรียนที่สถานศึกษา หรือภาคี
เครือขาย  

5.4 วิธีการจัดใหจัดลักษณะรายบุคคล หรือรายกลุม ขึ้นอยูกับความพรอมของฐาน
การเรียนรู 
6. การศึกษาทางไกล เปนวิธีการจัดการศึกษาท่ีเปดกวางในเรื่องของเวลา สถานที่เนนการ

เรียนรูดวยตนเองจากส่ือประสมที่หลากหลาย มีการจัดกิจกรรมเสริมความรู ทักษะ ประสบการณ ที่
จําเปน เหมาะสมกับเนื้อหาตามหลักสูตร รวมทั้งมีการศึกษาคนควาเพ่ิมเติมหรือปฏิบัติการจากแหลง
การเรียนรูตาง ๆ เปนการเรียนรูแบบพ่ึงพาตนเอง ผูเรียนจึงตองวางแผนและสรางวินัยในการเรียนรู
ดวยตนเอง  
          6.1 การขออนุญาตดําเนินการรูปแบบการศึกษาทางไกล 

          1) จัดโดยสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน กศน.ใหผูอํานวยการสถานศึกษาเปน  
ผูอนุญาต 
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                               2) จัดโดยสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน กศน .รวมกับภาคีเครือขาย ให
ผูอํานวยการสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน. เปนผูอนุญาต            
         6.2 การสรรหา และแตงตั้งวิทยากร 
                            6.2.1 การสรรหาวิทยากร ใหสถานศึกษาและ/หรือภาคีเครือขายรวมกัน
สรรหาวิทยากรโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้ 
        1) เปนผูที่มีคุณวุฒิ หรือเกียรติบัตรรับรอง หรือหลักฐานอ่ืน ๆ ที่
แสดงวาเปนผูมีความรู ความสามารถ ทักษะ ในสาขาวิชาหรือหลักสูตรนั้น ๆ หรือ 

       2)  เปนผูมีความรูความชํานาญ ประสบการณ ในการประกอบ
อาชีพสาขาวิชาหรือหลักสูตรน้ัน ๆ หรือ เปนผูที่มีความสามารถและประสบการณ ในการถายทอด
ความรูใหแกผูเรียน 

6.2.2 การแตงต้ังวิทยากร 
  ใหผูอํานวยการสถานศึกษาในสังกัด สํานักงาน กศน. เปนผูอนุมัติ แตงตั้ง โดยจัดทําเปนคําสั่ง 
                     6.3 ผูเรียน ผูเรียนสามารถสมัครเรียนและลงทะเบียนเรียน ตามหลักสูตรตางๆ ของ
สถานศึกษา  
      1) จํานวนผูเรียนขึ้นอยูกับความพรอมของสถานศึกษา แตละแหงเปนผู
กําหนด 

     2) ขั้นตอนการดําเนินการ 
             - สถานศึกษาและภาคี เครือขาย เตรียมความพรอมในเรื่อง 
หลักสูตร วิทยากร สถานที่วัสดุอุปกรณที่เอ้ือตอการจัดการศึกษาแบบการศึกษาทางไกล 

              - ผูเรียนสมัครและลงทะเบียนเรียนตอสถานศึกษาหรือภาคี
เครือขาย 

              - สถานศึกษาพิจารณาอนุญาตและผูเรียนไดเรียนกับสื่อทางไกล  
วิทยากรหรือแหลงการเรียนรู สถานประกอบการที่เหมาะสมตามหลักสูตร 
              - วิทยากรประเมินพ้ืนฐานความรูของผู เรียนกอนจัดกระบวนการ
เรียนรู 

- ผูเรียนกับวิทยากรรวมกันจัดทําแผนการเรียนรูแบบการศึกษา
ทางไกล 

- ดําเนินการจัดการเรียนการสอน 

        - วิทยากรประเมินผลการเรียนระหวางเรียนและหลังจบหลักสูตร
รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของผูเรียน  
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    6.4 การวัดผลประเมินผลและรายงานผลการเรียน การวัดผลประเมินผลให
ดําเนินการตามที่หลักสูตรกําหนด ดวยวิธีการหลากหลาย เชน 

       6.4.1 ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ ดวยการซักถาม ทดสอบและ
ปฏิบัติ   
    6.4.2 ประเมินดานคุณธรรม ดวยแบบประเมินคุณธรรม  
    6.4.3 ประเมินชิ้นงาน ดวยผลงานที่ปฏิบัติ   

6.4.4 ประเมินความพึงพอใจของผูเรียน ดวยแบบสอบถาม 

6.5 การออกหลักฐานการศึกษา การออกหลักฐานการศึกษาการเรียนรูแบบทางไกล
ใหผูอํานวยการสถานศึกษาหรือหัวหนาสถานศึกษา เปนผูลงนามในหลักฐานการศึกษา ตามหลักสูตร
กําหนด โดยระบุชื่อวิชา/กิจกรรม ระยะเวลา   
    6.6 วิธีการจัดใหจัดในลักษณะรายบุคคล หรือรายกลุม ตามความพรอมของฐานการ
เรียนรู   

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา มีการจัดกิจกรรม
การศึกษาตอเนื่องใน 4 กิจกรรม ดังตอไปน้ี 

 

4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ 

ความเปนมาของการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ85 ของการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย มีรากฐานมาจากการศึกษาผูใหญ กรมการศึกษานอกโรงเรียน ตั้งแตป พ .ศ.2483 จนป 
พ.ศ.2522 ที่มีการจัดตั้งกรมการศึกษานอกโรงเรียนขึ้น บทบาทหนาที่ที่สําคัญคือ การสงเสริมให
ประชาชนไดมีโอกาสเรียนรูอยางตอเนื่องและสมดุลในแตละชวงชีวิตเปนการศึกษาที่พัฒนาพ้ืนฐาน
การเรียนรู ซึ่งเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู เปนรากฐานสําคัญของการเรียนรูตางๆ การศึกษาท่ี
ชวยพัฒนาความรูความสามารถใหมีฝมือในการประกอบอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งถือวาการศึกษา
เหลานี้เปนกระบวนการเรียนรูที่ตอเนื่องตลอดชีวิต  

นับตั้งแตการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพเมื่อป พ .ศ.2494 กิจกรรมการเรียนการ
สอนที่จัดมีอยู 2 ประเภท86 ดวยกัน คือ 

                                                 
85 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง สํานักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ, “รายงานการวิจัยการพัฒนาแนวทางการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของศูนยฝกอาชีพชุมชนในภาคกลาง,” ปงบประมาณ 2555 

86 กองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน, “คูมืออบรมดําเนินการจัดการศึกษานอกโรงเรียนเพ่ือ
พัฒนาอาชีพ” (เอกสารทางวิชาการเลขที่ 193/30, 2531) 
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1. การสอนตามหลักสูตรระยะสั้น 30 – 300 ชั่วโมง ภายในสถานศึกษา และการสงหนวย
เคลื่อนท่ีไปใหบริการในชุมชนชนบท สําหรับผูสอนจะใชขาราชการภายใน และมีการจางวิทยากรจาก
ภายนอกเขามาชวยในบางครั้ง 

2. การสอนแบบกลุมสนใจ หรือกลุมคนที่มีความจําเปนและตองการเน้ือหาสาระที่เกี่ยวกับ
ความรูที่จําเปนที่ควรรูในเรื่องของ ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนอาชีพและการประกอบอาชีพเพ่ือเพ่ิม
รายได ซึ่งจัดขึ้นตามความตองการของผูเรียนภายในระยะเวลาไมเกิน 30 ชั่วโมง การรวมกลุมผูเรียน
สวนใหญกระทําโดยเจาหนาที่หรือวิทยากรท่ีตองการสอน เนนในสาขาที่สอนได ซึ่งในปจจุบันได
ยกเลิกการสอนแบบกลุมสนใจไปแลว 

กิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ จึงเปนการจัดกิจกรรมการศึกษาท่ีเนนความรูและทักษะ
อาชีพ ใหมีความสอดคลองกับสภาพของแตละพ้ืนที่ในทองถิ่น ใหผูเรียนมีทักษะความชํานาญการ
เฉพาะเร่ือง สามารถเพ่ิมผลผลิตและ/หรือลดตนทุนการผลิต มีความรูและทักษะในระบบการทําบัญชี 
การตลาด และการบริหารจัดการอยางครบวงจร สามารถประกอบอาชีพสมัยใหม เปนผูประกอบการ
เอง หรือการรวมกลุมกันประกอบอาชีพได และรูจักนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือพัฒนาอาชีพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ87 

 ในการจัดการศึกษาในสวนของการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพเมื่อกอนนั้น เปนการให
การศึกษาดานอาชีพแกประชาชนนอกระบบโรงเรียนท่ีขาดโอกาสในการศึกษา เพ่ือใหเปนชองทางใน
การทํามาหากิน คิดเปน แกปญหาได มีความรู ทักษะ และเจตคติที่ดีในการทํางานหรือการประกอบ
อาชีพในตลาดแรงงาน หรือปรับปรุงชีวิตความเปนอยู ของตนเองและชุมชน โดยการจัดหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอน ใหมีความยืดหยุนเหมาะสมกับความตองการของชุมชน โดยใหเสริมรับกับ
การจัดกิจกรรมของการศึกษานอกโรงเรียนในรูปแบบอ่ืนๆ ตามแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  

ทั้งนี้ไดมีพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ88 ดังนี้  
 ในปงบประมาณ 2546 นับเปนปสําคัญของการพัฒนางานการศึกษานอกโรงเรียนเพ่ือพัฒนา 
อาชีพ ซึ่งเปนผลมาจากนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ในการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 การปฏิรูประบบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายรัฐบาลที่ให
ความสําคัญกับการแกปญหาความยากจน เพื่อสนองนโยบายนี้ กรมการศึกษานอกโรงเรียนไดกําหนด
ทิศทางการจัดการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อใหบริการแกกลุมเปาหมายที่อยูนอกระบบโรงเรียน เพ่ือท่ีจะ

                                                 
87 สํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ, 6 เดือน กศน. ยุคใหม ป 

2551, (รังสีการพิมพ, 2551), 17 
88 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, “รายงานการวิจัย การ

พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของศูนยฝกอาชีพชุมชนในภาคกลาง,” ม.ป.ป. 
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พัฒนาสังคมและชุมชนอยางย่ังยืน จึงไดกําหนดพันธกิจไว 4 ประการ คือ จัดการศึกษาพ้ืนฐาน จัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต และจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและ
ชุมชน 

 อาชีพ หมายความถึง89 การศึกษาเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถและทักษะในการประกอบ
อาชีพของบุคคล เพ่ือใหบุคคลเหลานั้น สามารถเขาสูอาชีพสามารถประกอบอาชีพหรือพัฒนาอาชีพ
ของตนเองได โดยพิจารณาถึงความตองการในการเรียนของแตละบุคคล 
 โดยในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ เปนการศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถ 
และทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคลแตละกลุม ซึ่งมี จุดมุงหมายในชีวิตที่ตางกัน โดยมี
สาระสําคัญ ดังนี้  

1. การเรียนรูอาชีพแบบองครวมที่ประชาชน ครู และผูที่มีสวนเกี่ยวของรวมกันจัด 

กิจกรรมการเรียนรูเพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจชุมชน 

  2. การออกแบบการเรียนรูงานอาชีพ ตามลักษณะของการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
อาชีพ ในรูปแบบการฝกทักษะอาชีพ การเขาสูอาชีพ การพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาอาชีพดวย
เทคโนโลยี 
  3. การเรียนรูจากการปฏิบัติจริงท่ีบูรณาการวิถีชีวิต โดยกระบวนการคิด ทํา จํา แก 
และพัฒนา 
  4. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพท่ีพัฒนาศักยภาพของบุคคลและชุมชนที่
สอดคลองกับวิถีชีวิต โดยการสงเสริมการรวมกลุมอาชีพ สร างเครือขายอาชีพ มีระบบแลกเปลี่ยน
ความรูและประสบการณ การทําอาชีพภายใตวัฒนธรรมชุมชน มีกลยุทธเพ่ือการแข งขันของชุมชน 
และเปนชุมชนที่ใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการและพัฒนาอาชีพ 

 นอกจากน้ัน การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ เปนการศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถและ
ทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคลและกลุมบุคคล ซึ่งมีจุดมุงหมายในชีวิตท่ีแตกตางกัน โดยมี 
สาระสําคัญ คือ 

 1. การเรียนรูอาชีพแบบองครวมท่ีประชาชน ครู กศน . และผูที่มีสวนเกี่ยวของรวมกันจัด
กิจกรรมการเรียนรูเพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจชุมชน 

 2. การออกแบบการเรียนรูงานอาชีพ ตามลักษณะการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ ในรูปแบบการ
ฝกทักษะอาชีพ การเขาสูอาชีพ การพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาอาชีพดวยเทคโนโลยี 

                                                 
89

 สํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, “คูมือการจัดการศึกษาตอเนื่อง,” 
24 สิงหาคม 2554 
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 3. เรียนรูจากการปฏิบัติจริงท่ีบูรณาการวิถีชีวิต โดยใชวงจรกรบวนการคิด ทํา จํา แก และ
พัฒนา 
 4. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพที่พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนท่ีสอดคลองกับ
วิถีชีวิต โดยสงเสริมการรวมกลุมอาชีพ สรางเครือขายอาชีพ มีระบบแลกเปล่ียนเรียนรู ประสบการณ 
ภายใตวัฒนธรรมชุมชน  
 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพในป งบประมาณ 2546 กําหนดไว แนวทาง ดังนี้ 
 1. การฝกทักษะอาชีพ เปนการจัดกระบวนการเรียนรูอาชีพ โดยใชหลักการของวิชาชีพระยะ
สั้น เนื้อหา สาระ ของหลักสูตรขึ้นอยูกับความตองการของผูเรียน 

 2. การฝกอบรมเพ่ือเขาสูอาชีพ เปนการจัดกิจกรรมตอเนื่องจากการฝกทักษะอาชีพ เพ่ือ
พัฒนากลุมเปาหมายใหสามารถคิด วิเคราะห แลกเปลี่ยนความรู และพัฒนาตนเองสูอาชีพท่ีมั่นคง 
 3. การพัฒนาอาชีพ เปนการพัฒนาอาชีพของกลุมเปาหมายในลักษณะของกลุมพัฒนาอาชีพ 
โดยจัดใหมีการรวมกลุมของผูที่มีอาชีพประเภทเดียวกันรวมกันเปนเครือขายในการแลกเปล่ียนเรียนรู 
แสวงหาความรูและประสบการณรวมกัน 

 4. การพัฒนาอาชีพดวยเทคโนโลยี เปนการพัฒนาอาชีพกลุมเปาหมายดวยเทคโนโลยี เนน
กลุมเปาหมายสถานประกอบการและผูที่ตองการนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนากิจการและศักยภาพ
ของตนเอง 
 ในป 2547 สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เปนองคกรหลักในการ
จัดกระบวนการเรียนรูที่ใหความสําคัญกับการศึกษาของประชาชน เพ่ือบริการกลุมเปาหมายท่ีอยูนอก
โรงเรียน ที่จะนําไปสูสังคมแหงความรูและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยไดกําหนดผลผลิตของหนวยงานและ
กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ ประกอบดวย  
 1. การศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น เปนการจัดการศึกษาใหกับประชาชนโดยใชเวลาเรียนส้ัน 
ตามลักษณะของเน้ือหาท่ีสามารถจบในตัวเอง มีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาอาชีพ ประกอบอาชีพอิสระ
และพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน 

 2. การพัฒนาอาชีพ เปนการจัดการศึกษาในลักษณะกลุมพัฒนาอาชีพ ที่กลุมผูมีอาชีพ
ประเภทเดียวกันมารวมกลุมกันเพ่ือพัฒนาอาชีพที่ทําอยูใหดีขึ้น มีการแลกเปล่ียนเรียนรู ตลอดจน
แสวงหาความรู และประสบการณรวมกัน มีวิทยากรมาใหความรูในบางครั้งตามความตองการ และมี
การระดมทุนทางสังคมมาใชในการจัดกิจกรรมภายในกลุม 

 3. การฝกอบรมและพัฒนาอาชีพ เปนการฝกอบรมอาชีพและพัฒนาอาชีพใหกับประชาชน
สามารถนําไปประกอบอาชีพได โดยฝกทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองความตองการของ
ผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนมีความรูและทักษะพ้ืนฐานในอาชีพ และฝกอาชีพโดยใชเทคโนโลยีที่มุงเนนใหมี 
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การนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาอาชีพท่ีทําอยู เพื่อใหมีรายไดเพ่ิมหรือเพ่ือนํามาใชในการประกอบ
อาชีพใหมีประสิทธิภาพ 

 ในปงบประมาณ 2548 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกและการศึกษาตามอัธยาศัย กําหนด
กลยุทธสูการปฏิบัติ โดยมุงมั่นในการพัฒนางานการศึกษานอกโรงเรียนในอนาคต รวมทั้งสรางความ
เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน โดยการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพนั้น ประกอบดวย การศึกษาหลักสูตร
ระยะสั้น การจัดกลุมพัฒนาอาชีพ และการฝกอบรมและพัฒนาอาชีพ เชนเดียวกันกับปงบประมาณ 
2547 

 ในป 2549 สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีจุดเนนการศึกษา
นอกโรงเรียนเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต  เพ่ือนําไปสูภาพลักษณใหม กศน .เพ่ือนเรียนรู เนน
กลุมเปาหมายนอกระบบโรงเรียนที่เปนประชากรวัยแรงงาน อายุ 15 – 19 ป ทุกกลุมอาชีพ มี
เปาหมายในการยกระดับประชากรวัยแรงงาน โดยกิกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ จัดเปนกิจกรรม
การศึกษาตอเน่ือง ประกอบดวย การฝกทักษะพ้ืนฐานอาชีพ การจัดกลุมพัฒนาอาชีพ และการฝก
อาชีพโดยใชเทคโนโลยี ทั้งนี้สามารถจัดอาชีพไดอยางหลากหลาย แบงเปน กลุมอาชีพเกษตรกรรม 
กลุมอาชีพคหกรรม กลุมอาชีพศิลปหัตถกรรม กลุมอาชีพบริการ กลุมอาชีพอุตสาหกรรม  
 ป 2550 มีการนําแนวคิดของการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 
10 (พ.ศ.2550 – 2554) ในการยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา ขยายพ้ืนที่ในการยกระดับของ
ประชากรวัยแรงงาน โดยมี เปาหมายใหประชากรวัยแรงงาน 15-39 ป ไดรับการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาขึ้นไป สวนประชากรวัยแรงงานอายุ 40-59 ป ใหไดรับกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องและ
การศึกษาตามอัธยาศัย สวนประชาชนทั่วไปมีเปาหมายใหไดรับความรู ทักษะการดํารงชีวิตบน
พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหไดรับบริการการเรียนรูตลอดชีวิตจากสื่อเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาและแหลงเรียนรู โดยทุกภาคสวนของสังคมมี สวนรวมในการจัดการศึกษา โ ดยกิจกรรม
การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพจัดเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง ที่มุงเนนการจัดความรูและ
ทักษะอาชีพใหสอดคลองกับสภาพของแตละภูมิภาค แตละพ้ืนที่ แตละทองถิ่น ใหผูเรียนมีทักษะใน
การจัดการระบบบัญชี การตลาดและการบริหารจัดการอยางครบวงจร สามารถประกอบอาชีพ
สมัยใหมหรือรวมกันประกอบอาชีพรู จักนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือพัฒนาอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ในป 2555 กระทรวงศึกษาธิการไดมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย กลไกการ
ขับเคล่ือน โดยกําหนดเพ่ือพัฒนา ยกระดับ และการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ ขีดความสามารถ
ใหประชาชนไดมีอาชีพที่สามารถสรางรายไดที่มั่นคง  สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจึงกําหนดวิสัยทัศนในการดําเนินงานการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ คือ ใหคนไทยไดรับ
การศึกษาตลอกชีวิตและการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําที่มีคุณภาพ ไดทุกที่ ทุกเวลา อยางทั่วถึง 
และเทาเทียมกัน เพ่ือใหเกิดสังคมฐานความรูและการมีอาชีพอยางยั่งยืน 
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 ดังนั้น ในป 2556 สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงไดกําหนด
นโยบายตอเนื่องดานการศึกษานอกระบบ สําหรับการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ ใหมุงจัด
การศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําอยางยั่งยืน เนนใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมี
งานทํา ที่สอดคลองกับศักยภาพของผูเรียนและศักยภาพของแตละพ้ืนที่ รวมทั้งสงเสริมการใชระบบ
เทคโนโลยีตางๆ เพ่ือการพัฒนาอาชีพ ใหผูเรียนไดสามารถนําความรูความสามารถ เจตคติที่ดีตอการ
ประกอบอาชีพและทักษะที่พัฒนาขึ้นไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพที่สรางรายไดไดจริง และ
การพัฒนาสูเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคตอไป 
 

5. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  
 ทักษะชีวิต หมายถึง90 ความสามารถของบุคคลที่จะจัดการกับปญหาตางๆ รอบตัวในสภาพ
สังคมและสิ่งแวดลอมในปจจุบัน และเตรียมพรอมสําหรับการปรับตัวในอนาคต โดยมีองคประกอบ
ของทักษะชีวิตอยูดวยกัน 4 องคประกอบ คือ หนึ่ง การตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน 
สอง การคิดวิเคราะห ตัดสินใจ และแกไขปญหาอยางสรางสรรค สาม การจัดการกับอารมณและ
ความเครียด สี่ การสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืน 

 ทักษะชีวิต หมายความถึง91 การศึกษาท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนาคน เพ่ือใหมีความรู เจต
คติและมีทักษะที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตอยูในสังคมปจจุบัน ใหบุคคลสามารถเผชิญสถานการณ
ตางๆ ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ และเตรียมความพรอมกับการปรับตัวในอนาคต 

กิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต เปนการจัดการศึกษาโดยเนนการกระตุนใหเกิด
วิธีการคิด ซึ่งจะทําใหมีความรูสึกเห็นคุณคาของตนเอง มีเนื้อหาของกิจกรรมอยางตอเนื่องทุกวัน 
ได แก  ครอบครัว  ประชาธิป ไตย  ดนตรี  กีฬา  ยาเสพติด  การอนุรักษ  สิ่ ง แวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพอนามัย คุณธรรมจริยธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น โบราณคดี ในรูปแบบตางๆ 
เชน การศึกษาดูงาน การแขงขัน การเขาคาย การจัดเวทีประชาคม ฯลฯ ทั้งนี้ดําเนินจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิตใหกับทุกกลุมเปาหมายโดยจัดกิจกรรมการศึกษาที่มุงเนนใหทุกกลุมเปาหมาย มี

                                                 
90 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิต บูรณาการการเรียนการสอน 8 กลุมสาระการ
เรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551, (กรุงเพพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการ
เกษตแหงประเทศไทย, ม.ป.ป.), 1.  

91 สํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, “คูมือการจัดการศึกษาตอเนื่อง,” 
24 สิงหาคม 2554 
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ความรู มีความสามารถ ในการท่ีจะจัดการชีวิตของตนเองใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข รวมถึงการ
ใชเวลาวางใหเปนประโยชน ตอตนเอง ครอบครัว และชุมชนดวย 

การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต เปนการจัดการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาใน
รูปแบบตาง ๆ ที่มีสาระสอดคลองกับบริบทของสังคมประเทศ  เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานของบุคคลให
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข โดยเนนทักษะในชีวิตพ้ืนฐานที่จําเปน  4  ดาน คือ  

1.  ดานสุขภาพอนามัยและการปองกันโรคภัย ฯลฯ มีจุดมุงหมายเพ่ือการสงเสริมให
มีความรูความเขาใจและตระหนักในการดูแลตนเอง ใหมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งรางกายและจิตใจ มี
บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม รูวิธีปองกันไมใหเกิดโรคภัยไขเจ็บ และสามารถแกไขปญหาพฤติกรรมท่ีไมพึง
ประสงคท่ีจะนําไปสูโรคภัยไขเจ็บไดอยางถูกตองเหมาะสม 

2.  ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การบรรเทาและปองกันสาธารณภัย  
การจราจร และการรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน ฯลฯ  มีจุดมุงหมายเพ่ือสงเสริมใหมีความรู
ความเขาใจและตระหนักในภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน รูซึ่งวิธีปองกันภัยอันตรายท่ี
จะเกิดขึ้น และสามารถแกไขปญหาที่เกิดข้ึนจากภัยอันตรายไดอยางถูกตองเหมาะสม 

3.  ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การอนุรักษ ทํานุบํารุง ฯลฯ  มี
จุดมุงหมายเพ่ือสงเสริมใหมีความรู ความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม มีจิตสํานึกในการรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รูวิธีการใชทรัพยากร
อยางประหยัดและคุมคา รูวิธีปองกันไมใหเกิดสภาพแวดลอมเปนพิษ และสามารถแกไขปญหา
สภาพแวดลอมเปนพิษในชุมชนไดอยางถูกตองเหมาะสม 

4.  ดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค มีจุดมุงหมาย 
เพ่ือสงเสริมใหมีความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม
ที่ถูกตอง และคุณลักษณะอันพึงประสงคของคนในสังคมไทย รูจักวิธีปองกันไมใหตนเอง ครอบครัว 
ชุมชนเขาไปเกี่ยวของกับอบายมุข สามารถปฏิบัติตัวเปนแบบอยางที่ดีของครอบครัว ชุมชน และ
สามารถแกไขปญหาพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคไดอยางถูกตองเหมาะสม  

ในการจัดกิจกรรมตองใชกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม ใหกลุ มเปาหมายไดฝกคิด 
วิเคราะห ปฏิบัติ และการแกปญหา เพ่ือใหสามารถพัฒนาทักษะชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน  
และสังคม โดยจัดในรูปแบบ เขาคาย การอบรมประชาชน การจัดกิจกรรมชุมชน  และการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 

ดังนั้น ในป 2556 สํานักงาน กศน.จึงไดกําหนดนโยบายตอเนื่อง ดานการศึกษานอกระบบ 
สําหรับการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ใหจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตใหกับทุก
กลุมเปาหมาย โดยจัดกิจกรรมการศึกษาท่ีมุงเนนใหทุกกลุมเปาหมายมีความรูความสามารถในการ
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บริหารจัดการชีวิตของตนเองใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งสามารถใช
เวลาวางใหเปนประโยชนตอตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

 

6. การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 

การพัฒนาสังคมและชุมชน หมายความถึง92 การศึกษาที่บูรณาการความรูและทักษะจาก
การศึกษาท่ีผูเรียนมีอยูหรือไดรับจากการเขารวมกิจกรรมการศึกษานอกระบบ แลวนําไปใชใหเกิดเปน
ประโยชนตอการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยมีรูปแบบการเรียนรูที่มีความหลากหลายและใชชุมชน
เปนฐานในการพัฒนาการเรียนรูของคนในชุมชนน้ันๆ  

กิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความรูและ
ทักษะจากการศึกษาท่ีผูเรียนมีอยูหรือไดรับจากการเขารวมกิจกรรมการจัดการศึกษานอกโรงเรียน 
แลวนําความรูและทักษะไปใชใหเปนประโยชนตอการพัฒนาสังคมและชุมชน ประกอบดวย 5 ดาน 
คือ ดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม 

 

7. การจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เนื่องในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติ 60 

ป เมื่อป พ.ศ. 2549  กระทรวงศึกษาธิการ  มีความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณแหงพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ ที่ทรงไดรับการยกยองจากนานาประเทศเปนกษัตริยนักพัฒนา  จึงไดนอมนําพระราช
ดํารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนกรอบแนวคิดและแนวทางในการสงเสริมสถานศึกษาทั่ว
ประเทศ93  ใหนําไปประยุกตใชอยางจริงจังและเหมาะสม เพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนการดําเนิน
ชีวิต ของบุคลากรดานการศึกษาและผูเรียน  ใหอยูบนพ้ืนฐานของความพอเพียง  รวมทั้งเปน
ภูมิคุมกันของสังคม และมีการเชื่อมโยงเครือขายแลกเปล่ียนเรียนรูเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  เพ่ือใหเกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน  ตลอดจนมีนโยบายใหหนวยงานในสังกัดและใน
กํากับ รวมประสานความรวมมือในการดําเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู
สถานศึกษา โดยกําหนดแผนดําเนินงานหลักไว  4  ประการ 

                                                 
92 สํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, “คูมือการจัดการศึกษาตอเนื่อง,” 

24 สิงหาคม 2554 
93

 กระทรวงศึกษาธิการ. คูมือประเมินสถานศึกษาแบบอยางการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ปงบประมาณ 2552. (กรุงเทพฯ: 2552), 4 
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1. การสรางความรูความเขาใจ โดยการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู และส่ือการเรียนรู 
ตลอดจนกิจกรรมสงเสริมในรูปแบบตาง ๆ  การพัฒนาบุคลากรเครือขาย  การประชาสัมพันธสราง
ความเขาใจท่ีถูกตอง 

2. การนําสูการปฏิบัติ  โดยนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนการสอน และการบริหาร
จัดการในสถานศึกษา 

3. การประสานความรวมมือและเช่ือมโยงเครือขาย  โดยการจัดทําฐานขอมูลกลางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4. การติดตามประเมินผล  โดยการพัฒนาดัชนีตัวชี้วัดความพอเพียงของสถานศึกษา การ
ติดตามผลงานในพ้ืนที่  การรายงานความกาวหนาการดําเนินงาน  การประเมินผลนักเรียน   และ
ประชาชนท่ีรับบริการ  ตลอดจนการเชื่อมโยงผลงานของครู/ผูบริหารท่ีประสบความสําเร็จกับการ
ประเมินวิทยฐานะ 

ดังน้ันการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนการศึกษาที่
สถานศึกษาจัดข้ึนตามกระบวนการเรียนรูโดยยึดแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน ใหพอเพียง โดยมุงจัดการศึกษาตอเนื่องใน
หลักสูตรเชิงบูรณาการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

งานวิจัยในประเทศ 

 กองปฏิบัติการ กรมการศึกษานอกโรงเรียน94 ไดสํารวจเบื้องตนเก่ียวกับการดําเนินงานของ
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนระดับอําเภอ ทําใหสามารถดําเนินกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน
ไดอยางรวดเร็ว เปนไปตามแผน มีความคลองตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปญหาและอุปสรรคของ
การดําเนินงานที่พบ คือ 1) งบประมาณ เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานศูนยการศึกษานอก
โรงเรียนไมเพียงพอ 2) บุคลากรท่ีจะปฏิบัติงานในอําเภอไมเพียงพอ โดยเฉพาะศูนยการศึกษานอก
โรงเรียนขนาดเล็ก ทําใหการประสานงานจัดกิจกรรมทําไดไมตอเนื่องเทาที่ควร 3) ขาดยานพาหนะที่
จะใชปฏิบัติงาน 4) ไมมีสถานที่ทํางานอยางเปนเอกเทศ บางอําเภอไมมีหองสมุดประชาชน 5) ปญหา
ดานการประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ  

                                                 
94 กรมการศึกษานอกโรงเรียน, กองปฏิบัติการ, ยุทธศาสตรการบริหาร/การบริการการศึกษา

นอกโรงเรียนสูความเปนเลิศ, (กรุงเทพฯ: กรมการศึกษานอกโรงเรียน. 2541), 59. 
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 ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน และคณะ95 ไดศึกษาถึงแนวทางในการดําเนินการเพ่ือ
ปรับเปล่ียนบทบาท ภารกิจของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให
เปนการดําเนินการจัดการศึกษาตลอดชีวิตภายใตรางพระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต มี
สาระสําคัญผลการวิจัย คือ 1) สภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยใน
ประเทศไทย พบวา กระบวนการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสะทอนจากปรัชญา
ของการคิดเปน ซึ่งเดิมเนนกลุมเปาหมายเปนผูใหญ จัดการศึกษาโดยมุงเนนการใหโอกาสแกผูเรียนที่
เทาเทียมกันในการเรียนรู การเขาถึงการศึกษาอยางเทาเทียมกัน การจัดกระบวนการเรียนรูมีความ
ยืดหยุน หลากหลายและมุงเนนใหผูเรียนไดพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการพ่ึงพาตนเอง หรือพ่ึงพากันเอง 
ตลอดจนยึดหลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 2) การจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยในตางประเทศผลการศึกษาวิเคราะหพบวา การจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยของประเทศญ่ีปุน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต และสหราชอาณาจักร นั้น 
ในละประเทศมีแนวทางการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีชัดเจนเปนรูปธรรม และมีแนวทางในการ
กําหนดนโยบายที่คลายๆ กัน คือ มีนโยบายของรัฐบาลท่ีสงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต โดยมี
เปาหมายในการสรางสังคมแหงการเรียนรู รวมถึงมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช เพ่ือ
วางรากฐานสําหรับระบบการเรียนรูบนโครงขายสารสนเทศ และเปดโอกาสใหประชาชนสามารถ
เขาถึงแหลงขอมูลความรูตางๆ ไดมากขึ้น 3) การจัดการศึกษาตลอดชีวิตใหกับประชาชนไทยน้ัน มี
ความสําคัญอยางยิ่ง เปนภารกิจที่ควรมีความครอบคลุมทั่วอาณาบริเวณของประเทศไทยท้ังใน
ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับทองถิ่น ซึ่งสะทอนอยูในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่เปน
กฎหมายสูงสุด กฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ และนํามาสูพันธกิจของรัฐไมวาประเทศไทยกับ
ประชาคมอาเซียน แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) กับทั้งนโยบายของ
รัฐบาลที่แถลงเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 และนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเม่ือ
วันที่ 25 มกราคม 2555 สวนในการดําเนินการท่ีมีสวนในการกําหนดบทบาทของหนวยงานในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิตสะทอนเปนรูปธรรมชัดเจนอยู แลวในขอเสนอการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ .ศ .2552 – 2561) ซึ่ งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให
กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการได โดยเฉพาะขอเสนอกลไกหลักเพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษา 

                                                 
95 ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน และคณะ รายงานการวิจัย แนวทางและความ

เปนไปไดในการปรับเปลี่ยนภารกิจ บทบาทและอํานาจหนาที่ของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สํานักงาน กศน.) ใหสอดคลองกับแนวคิดในเรื่องการสงเสริม
การศึกษาตลอดชีวิต, (คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร : 2556), 1-8 
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 ธิติ พ่ึงเพียร ไดศึกษา ความตองการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ
ประชาชน เทศบาลตําบลโพสะ อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง ผลการวิจัยพบวา 1) ความตองการ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของประชาชน เทศบาลตําบลโพสะ อําเภอเมือง 
จังหวัดอางทอง มีความตองการดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบในระดับมากกวาดานการศึกษา
ตามอัธยาศัยและการศึกษาตอเนื่อง 2) ผลการเปรียบเทียบความตองการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยของประชาชน เทศบาลตําบลโพสะ อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง พบความ
แตกตางกัน ไดแก เพศตางกันมีความตองการการศึกษาตางกันโดยเพศหญิงมีคาเฉล่ียสูงกวา ระดับ
การศึกษาตางกันมีความตองการทางการศึกษาตางกันโดยระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีคาเฉลี่ยสูงกวา
ระดับอ่ืนๆ อาชีพตางกันมีความตองการทางการศึกษาตางกันโดยผูที่มีอาชีพเกษตรกรมีคาเฉลี่ยสูงกวา
อาชีพอ่ืนๆ รายไดตางกันมีความตองการทางการศึกษาตางกันโดยกลุมที่มีรายไดไมเกิน 6,000 บาท มี
ความตองการโดยรวมสูงกวาผูมีรายได 9,001-12,000 บาท และมีคาเฉลี่ยสูงกวากลุมที่มีความ
ตองการดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดานการศึกษาตอเนื่องแตกตางกันโดยกลุมที่มีรายได 12,001 บาท
ขึ้นไป มีความตองการตางจากผูที่มีรายไดไมเกิน 6,000 บาท และมีคาเฉลี่ยสูงกวากลุมที่มีความ
ตองการดานการศึกษาตาอัธยาศัย 3) แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ของประชาชน เทศบาลตําบลโพสะ อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง ควรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมและ
ชุมชนอยางตอเนื่อง ดานการศึกษานอกระบบควรจัดกิจกรรมที่สนองตอบความตองการใหผูเรียน
นําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน96 
 ไพศาล ทองโชติ ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด ผลการวิจัยพบวา 1) ความพึงพอใจของผูเรียนตอการ
จัดการศึกษาของศนูยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด  โดยรวมและราย
ดานอยูในระดับมาก 2) ความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราดจําแนกตามเพศ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 3) 

ความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดการศึกษาจําแนกตามอายุ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ   
4) ความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดการศึกษา จําแนกตามอาชีพ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  5) ความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดการศึกษา ในภาพรวมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เมื่อพิจารณารายดาน  ดานการเรียนการสอน  ดานบุคลากร ดาน   

                                                 
96  ธิติ พึ่งเพียร ความตองการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ

ประชาชน เทศบาลตําบลโพสะ อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษา
ผูใหญ). การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2554, ง 
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บริการและสวัสดิการ ของอาชีพเกษตรกรรมกับอาชีพรับจางแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
ระดบั .05  สวนดานอาคารสถานท่ี และสิ่งแวดลอม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคญัทางสถิติ97 

 จรัญ มวงทอง ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษานอกระบบท่ีมีตอการจัดการศึกษา
หลักสูตรกรศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
เมือง จังหวัดพิจิตร พบวา 1) นักศึกษานอกระบบมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณารายดาน พบวา มีความพึงพอใจดานการจัดการเรียนการสอนคาเฉลี่ยสูงสุด ดานการบริหาร
จัดการทั่วไปมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 2) นักศึกษานอกระบบที่มีเพศ อายุ สถานภาพการสมรส อาชีพ และ
ระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาหลักสูตรกรศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบ 
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 เสนอแนวทางวาควรมีการกําหนอรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู การใชสื่อ จัด
สื่อและทรัพยากรทางการศึกษา ใหเพียงพอ พัฒนาสถานที่ใหเอ้ือตอการเรียนรู และพัฒนาหองสมุด
ใหเปนแหลงเรียนรูที่มีชีวิต98 
 จิรัฏฐ แกวกูล ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูในการจัดการศึกษา
เทียบเทาของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตมอัธยาศัยเขตบางรัก ผลการวิจัยสรุปไดวา 
นักศึกษามีระดับความคิดเห็นรายดานอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับดานที่มีคาเฉลี่ยมากไปหา
นอย คือ 1) ดานการบริหารจัดการ 2) ดานผูเรียน 3) ดานครูผูสอน 4) ดานหลักสูตร 5) ดานชุมชน 
และผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูในการจัดการศึกษา
เทียบเทา พบวา 1) นักศึกษาระดับชั้น ม.ตน มีแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยรวม
แตกตางจากนักศึกษาระดับชั้นประถม และ ม .ปลาย 2) นักศึกษาที่จบการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
มีความคิดเห็นตอแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานชุมชนตางจากนักศึกษาที่จบ
การศึกษาในระบบ 3) นักศึกษาท่ีพบกลุมศูนยการเรียนชุมชนมีความคิดเห็นตอแนวทางการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแตกตางกัน 4) นักศึกษาที่มีงานทํา มีความคิดเห็นตอแนวทางการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแตกตางจากนักศึกษาท่ีไมมีงานทํา ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรูมีดังนี้ 1) สํานักงาน กศน. ควรจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการดาน

                                                 
97 ไพศาล ทองโชติ ความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด วิทยานิพนธ (การบริหารการศึกษา). การศึกษา
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี 2554, ง 

98 จรัญ มวงทอง การศึกษาพึงพอใจของนักศึกษานอกระบบท่ีมีตอการจัดการศึกษา
หลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมืองจังหวัดพิจิตร 
วิทยานิพนธ (การบริหารการศึกษา). ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 2552, ข 
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อาชีพและการพัฒนาตนเองของนักศึกษา 2) ศูนย กศน. เขตบางรัก ควรกําหนเน้ือหาหลักสูตรใหตรง
กับความตองการของนักศึกษาและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือนําไปใชในการดําเนินชีวิต99 

 นายภูพงศ ภูอาภรณ แนวคิดในการบูรณาการ การจัดกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียน โดยใช
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อยางเปนผลน้ัน แนวคิดที่เปนจุด
เปลี่ยนที่สําคัญของการวิจัยที่คนพบควรปรับเปลี่ยนแนวคิดของการดําเนินการทางการศึกษาของ
ผูจัดการศึกษา คือ ผูบริหาร ผูใหการศึกษา คือ คณะครูผูสอนในโรงเรียน ผูรับการศึกษา คือ นักเรียน 
และผู เกี่ยวของ คือ ชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น ใหตระหนักถึงการนําเอาการศึกษานอกระบบ 
การศึกษาตามอัธยาศัย เขามาบูรณาการการศึกษาในระบบ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูตามความตองการ
ของนักเรียนและชุมชน 2. วิธีการบูรณาการการจัดกิจกรรมทางการศึกษา โรงเรียนไดอาศัยกิจกรรม
ทางการศึกษาในระบบ โรงเรียนเปนตัวต้ัง กิจกรรมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
เขามาบูรณาการรวมกัน โดยชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น หนวยงานของรัฐและเอกชน บุคลากรทางการ
ศึกษาและผูที่เกี่ยวของ ควรเขามามีสวนรวมอยางใกลชิด รวมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษา ให
กระบวนการเรียนการสอนการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ดําเนินไปดวยความสอดคลองกลมกลืนกันของระบบและตามความตองการของผูเรียน 3. เงื่อนไขใน
การบูรณาการการจัดกิจกรรมทางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการ ศึกษาตาม
อัธยาศัย มีเงื่อนไขอยูหลายประการ คือ ผูบริหารควรมีวิสัยทัศนที่กวางไกล เพ่ือใหภูมิปญญาทองถิ่น
และชุมชนเขามามีสวนรวมในการบูรณาการทางการศึกษา ครูผูสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนไดสอดคลองกับหลักสูตร และความตองการของนักเรียน นักเรียนสามารถเกิดการเรียนรู
ตลอดเวลา โดยไมจํากัดวาอยูในหองเรียนหรือนอกหองเรียน ความรูที่ไดรับใหมจากสื่อตาง ๆ ภูมิ
ปญญาทองถิ่น หนวยงานของรัฐและเอกชน สามารถไปกระตุนใหเกิดประสบการณการเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง ภูมิปญญาทองถิ่นสามารถายทอดความรูสึกท่ีมีอยูใหยั่งยืนอยูในชุมชน ชุมชนมีสวนรวมใน
การเสนอแนะใหคําปรึกษาชวยเหลือการจัดกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียนตามความตองการของ
ชุมชน100 

                                                 
99 จิรัฏฐ แกวกูล แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูในการจัดการศึกษา

เทียบเทาของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางรัก วิทยานิพนธ 
(การศึกษาผูใหญ). การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2554, ง 

100 นายภูพงศ ภูอาภรณ การบูรณาการกิจกรรมการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา วิทยานิพนธ 
(การศึกษานอกระบบ). ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2541, ง 
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 อังคณา ตุงคะสมิต และคณะ ไดศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาการจัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับ
นักเรียนทั้งโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแกน 2) ศึกษาผลท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการ
เรียนรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจัยพบวา 1) การพัฒนาการจัดการเรียนรูตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนการดําเนินการโดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ซึ่ง
มีสี่ขั้นตอน คือ วางแผน ปฏิบัติการ สังเกตการณ และสะทอนปรับปรุงแกไข 2) ผลที่เกิดขึ้นจากการ
จัดการเรียนรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวา ครูสามารถจัดทําแผนและพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรูไดเพ่ือใหเหมาะสมกับทองถิ่น สรางสื่อท่ีมีนวัตกรรมใหมๆ มาใช101  
 
งานวิจัยตางประเทศ 

 ซิฟเฟลไบน (Schiefelbein) ไดศึกษาถึงวิธีที่ใหผูบริหารประสบความสําเร็จในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในประเทศลาตินอเมริกา ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารจําเปนตองมีการสงเสริมการ
จัดการเรียนการสอนโดยพัฒนาผูเรียน โดยใชหองสมุด โดยมีหนังสือตําราในหองเรียน หองเรียนละ 
100 เลม จัดใหมีการอบรมครูในการพัฒนาสื่อการสอน 1 สัปดาหตอป สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนา
โดยรับการอบรมเสริมความรู 4 สัปดาหตอป มีนโยบายสงเสริมครูที่ดี มีความสมารถใหไดรับการ
พัฒนาเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ใหรางวัลและสงเสริมครูที่ไดรับการพัฒนายกยองผานการประเมิน102 
 รายงานการพัฒนาทักษะสําหรับผูดอยโอกาสในประเทศลาว การทบทวน  ปญหา และ
อนาคต เพ่ือที่จะใหการศึกษาสําหรับทุกคน (EFA : Education for All) ซึ่งเปนเปาหมายที่ทุกๆ
ประเทศท่ีเขารวมตกลงรวมกัน ในงานสัมมนาการศึกษาโลกท่ี Dakar ในป 2000 สําเร็จลงได รัฐบาล
ลาวไดทําการศึกษาหลากหลายรูปแบบเพ่ือสราง แผนปฏิบัติการแหงชาติเพ่ือการศึกษาสําหรับทุกคน 

ประเทศลาวเปนประเทศที่เต็มไปดวยภูเขาและท่ีราบสูง ซึ่งมีชนกลุมนอยอยูถึง 49 กลุม ความ
หลากหลายเชนนี้ ทําใหการกระจายสวัสดิการและการศึกษายากขึ้นไปอีก รายงานน้ี ใชขอมูลทาง
สถิติในเร่ืองตางๆ เชน ประชากรศาสตร เศรษฐกิจ ความยากจน อัตราการรูหนังสือ และ อัตราการ
ลงทะเบียนเรียน เพ่ือวิเคราะหถึงปญหาในปจจุบันที่สงผลถึงการกระจายการศึกษาสูกลุมผูดอยโอกาส
ในประเทศ อันไดแก ผูที่มีปญหาทางเศรษฐกิจ สตรี ชนกลุมนอย และผูที่อาศัยในพ้ืนที่หางไกล ซึ่ง

                                                 
 

101 อังคณา ตุงคะสมิต และคณะ, Veridian E-Journal, SU Vol.4  No. 2, September – 

December  2011   
102 E.Schiefelbein, “Expec opinion as an instrument for assessing 

investment in Primary education.” CEPAL, 72 (May 2000) : 143-145 
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เนนไปทีก่ารศึกษานอกระบบ ทั้งดานการพัฒนาทักษะและการเรียนรูจากชุมชน สําหรับผูดอยโอกาส 
และใหขอมูลเชิงลึกสําหรับการปรับปรุงพัฒนาตอไป103 

 ประสิทธิผลของการจัดการศึกษานอกโรงเรียนในประเทศไนจีเรีย เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของ
การพัฒนาแหงสหัสวรรษของประเทศไนจีเรีย ที่จะใหการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสําหรับพลเมืองของ
ประเทศ โดยการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ ดังนั้นเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของการจัด
การศึกษานอกนระบบ ในการใหการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในประเทศไนจีเรีย การศึกษาคร้ังนี้ศึกษาระดับ
ความสามารถของการจัดการศึกษานอกระบบ โดยการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางทักษะชีวิต กับกลุม
ตัวอยางผูเรียนจํานวน 876 พบวาระดับขีดความสามารถในทักษะชีวิตสวนใหญของผูเรียนต่ํากวา
เกณฑมาตรฐานแหงชาติ โดยผูเรียนท่ีอาศัยอยูในชนบทมีความสามารถดีกวาผูเรียนที่อาศัยอยูในเมือง 
และผูเรียนอายุนอยมีความสามารถดีกวาผูเรียนที่มีอายุมาก104  

 International Institute for Educational Planning (IIEP) UNESCO ไดศึกษาปญหาของ
การศึกษานอกระบบท่ีตั้งอยูในบริบททางสังคมและเศรษฐกิจที่แตกตางกัน ในความสัมพันธกับการ
เปลี่ยนแปลงของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเปนพ้ืนฐานสําหรับการวิเคราะหนโยบาย การวิจัยและพัฒนา
ระบบการทํางานเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบโดยการศึกษามีวัตถุประสงคคือ 1. เพ่ือกําหนด
ความหมายและบทบาทหนาที่ของการศึกษานอกระบบ ซึ่งมาจากมุมมองที่หลากหลาย  2. เพ่ือ
นําเสนอหลักฐานตางๆ ที่แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการศึกษานอกระบบท่ีมีตอระบบการศึกษา
และสังคมเศรษฐกิจ 3. เพ่ือระบุถึงจุดเชื่อมตอสําคัญๆ ระหวางการศึกษานอกระบบกับ ระบบ
การศึกษาในภาพรวม 4. เพ่ือระบุถึงปญหาท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาและวางแผนนโยบายและ
ทําการคนควาและพัฒนาในการศึกษานอกระบบ ตอไป105 

 

 

 

 

                                                 
103 Lao People’s Democratic Republic, Skills Development for 

Disadvantaged Groups: Review, Issues and Prospects. Final Report (Bangkok : 

UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education, 2005), VI - VII 
104 Adewale J. Gbenga, Effectiveness of non-formal education programs in 

Nigeria, University of Ibadan, Nigeria, 190 

 105 International Institute for Educational Planning (IIEP) UNESCO, Non-Formal 

Education and Basic Education Reform, 16-17 
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สรุป 

 

ผลการศึกษาจากทฤษฎี เอกสาร ขอมูล และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมวิชาการ
ตามโครงสราง ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา เห็นไดวา 
การจัดกิจกรรมการศึกษาดานวิชาการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียน เปนสิ่งที่ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผูที่ดอยโอกาสหรือพลาดโอกาจากการศึกษานอกระบบโรงเรียน จึงไมสามารถปฏิเสธไดวา การจัด
กิจกรรมเหลานี้มีสวนชวยใหบุคคลท่ัวไปเขาถึงการศึกษา เปนผูที่มีความรูและสามารถนําความรูไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ไดมีสวนในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม ไปสู องค
ความรูตลอดชีวิต ทั้งนี้เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ สนองตอความ
ตองการทางการศึกษา และนโยบายทางการศึกษา ผูวิจัยจึงขอศึกษา การจัดกิจกรรมวิชาการตาม
โครงสราง ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา ใน 7 กิจกรรม
หลัก คือ 1) การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2) หองสมุดประชาชน 3) สงเสริมการรู
หนังสือ 4) การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ 5) การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 6) การศึกษาเพ่ือพัฒนา
สังคมและชุมชน 7) การจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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บทที่ 3 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การดําเนินการวิจัยเรื่องการจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือทราบการจัดกิจกรรมวิชาการตาม
โครงสรางของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา 2) เพ่ือทราบแนว
ทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอทามะกา สถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการดําเนินการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยการวิจัยเชิง
พรรณนา (descriptive research) โดยตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ การจัดกิจกรรมวิชาการ
ตามโครงสรางของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา ทั้งนี้ เพ่ือให
การดําเนินการวิจัยเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงไดกําหนดแนวทางการดําเนินการวิจัยตาม
ระเบียบวิธีวิจัยซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 

 เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และบรรลุ
วัตถุประสงคของการวิจัย อยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียดและขั้นตอนการ
ดําเนินการวิจัยเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เปนขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการวิจัยอยางเปน
ระบบ โดยศึกษาสภาพปญหา ศึกษาวรรณกรรมตางๆ จากตํารา เอกสารทางวิชาการ ขอมูล
สารสนเทศ เว็บไซต สถิติ รวมถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เรียบเรียงผลงานเสนอขอความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษาสารานิพนธ ปรับปรุงแกไขขอบกพรองและเสนอขออนุมัติโครงการวิจัยจากบัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ขั้นตอนท่ี 2 การดําเนินการวิจัย เปนขั้นตอนท่ีผูวิจัยศึกษารายละเอียดของทฤษฎีวรรณกรรม
ที่เกี่ยวของ เพ่ือการสรางเครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
ปรับปรุงแกไขขอบกพรองของเคร่ืองมือ แลวนําเครื่องมือไปเก็บรวบรวมขอมูล จากนั้นนําขอมูลที่เก็บ
รวบรวมไดมาทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ และแปรผลการวิเคราะหขอมูล 
 ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนการจัดทํารางรายงานผลการวิจัยเสนอตอ
คณะกรรมการผูควบคุมการคนควาอิสระเพ่ือตรวจสอบความถูกตองตามหลักวิชาการ แลวปรับปรุง
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ขอบกพรองตามคําแนะนําที่คณะกรรมการควบคุมการคนควาอิสระใหขอเสนอแนะ และจัดพิมพ
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ เสนอตอบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขออนุมัติเปนสวน
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

 เพ่ือใหการวิจัยคร้ังนี้ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
ผูวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัย ประกอบดวย แผนแบบการวิจัย ประชากร ผูใหขอมูล และการเลือก
ตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การสรางและพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

  
แผนแบบการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงเชิงพรรณนา (Descriptive research) อาศัยขอมูลจาก
แบบสอบถาม ที่มีแผนแบบการวิจัยลักษณะกลุมตัวอยางเดียว ศึกษาสภาวการณ ไมมีการทดลอง 
(The one shot non – experimental case study) ซึ่งเขียนเปนแผนผัง (Diagram) ไดดังนี้ 
       

       

 

 

 

 

  เมื่อ R  หมายถึง  ตัวอยางที่ไดจากการสุม 

   X  หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา 
   O  หมายถึง  ขอมูลที่ไดจากการศึกษา 
 

ประชากร 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอทามะกา ซึ่งมีบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยในคร้ังนี้ รวม 851 คน ประกอบดวย บุคลากร
ทางการศึกษาของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา จํานวน 29 คน 

   O 
 
 
  R   X 
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และผูรับการบริการทางการศึกษา ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  
ทามะกา ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพอุสาหกรรม และอาชีพรับจาง จํานวน 822 คน 

 
ผูใหขอมูล 

 ผูวิจัยกําหนดผูใหขอมูล จํานวน 30 คน ซึ่งเลือกตัวอยางโดยวิธีจับคู (Matching Cases) 
ตามรายละเอียดดังน้ี กลุมบุคลากรทางการศึกษาของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอทามะกา ประกอบดวย ผูบริหาร/ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว 
จํานวน 15 คน และผูรับการบริการทางการศึกษาของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอทามะกา ประกอบดวย ผูรับการบริการทางการศึกษาอาชีพเกษตรกรรม ผูรับการ
บริการทางการศึกษาอาชีพอุตสาหกรรม และผูรับการบริการทางการศึกษาอาชีพรับจาง จํานวน 15 

คน รวมทั้งส้ินจํานวน 30 คน ดังตารางที ่7 

 

ตารางที่ 7 ประชากร และ ผูใหขอมูล 
 

ลําดับที่  กลุมตัวอยาง 
ประชากร 

(คน) 
ผูใหขอมูล 

(คน) 
1 

  

  

  

ผูรับการบริการทางการศึกษาอาชีพเกษตรกรรม 176 5 

ผูรับการบริการทางการศึกษาอาชีพรับจาง 609 5 

ผูรับการบริการทางการศึกษาอาชีพอุตสาหกรรม 37 5 

2 

  

  

  

ผูบริหาร/ขาราชการ 1 

15 พนักงานราชการ 22 

ลูกจางชั่วคราว 6 

รวมท้ังสิ้น 851 30 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มี 2 ลักษณะ คือ 

 1. ตัวแปรพื้นฐาน เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก 
เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประเภทของกลุมตัวอยางที่เก่ียวของ 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา (Xtot) เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของ
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา ตามแนวทางการดําเนินงานของ
สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งวิเคราะหมากจากโครงสรางงานของ
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา  เฉพาะสวนท่ีเกี่ยวของกับการ
กิจกรรมทางวิชาการ พบวา กลุมงานท่ี 1 กลุมงานอํานวยการไมมีการจัดกิจกรรมวิชาการ กลุมงานท่ี 

2 กลุมงานแผนงานและงบประมาณไมมีการจัดกิจกรรมวิชาการ กลุมงานท่ี 3 กลุมงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีการจัดกิจกรรมวิชาการ คือ งานการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน งานหองสมุดประชาชน และงานสงเสริมการรูหนังสือ กลุมงานท่ี 4 กลุมงาน
การศึกษาตอเน่ืองมีการจัดกิจกรรรมวิชาการ คือ งานการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ งานการศึกษา
เพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน งานการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต และงานการจัดกระบวนการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุมงานที่ 5 กลุมงานภาคีเครือขายและกิจกรรมพิเศษไมมี
การจัดกิจกรรมวิชาการ ดังนั้น การจัดกิจกรรมวิชาการของไดศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา จึงประกอบดวย 7 ตัวแปร ดังนี้ 

2.1 การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน หมายถึง กิจกรรมการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มีกลุมเปาหมายผูรับบริการและวัตถุประสงคของการเรียนรูที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร 
วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝกอบรมที่ยืดหยุนและหลากหลายตามสภาพความตองการและ
ศักยภาพในการเรียนรูของกลุมเปาหมายน้ันและวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูที่มีมาตรฐาน
เพ่ือรับคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเพ่ือจัดระดับผลการเรียนรู โดยแบงเปน 3 ระดับชั้น คือ ระดับชั้น
ประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2.2 หองสมุดประชาชน หมายถึง แหลงรวบรวมขอมูล ขาวสาร ความรูตางๆ ทั้งที่
อยูในรูปของสิ่งตีพิมพ และไมตีพิมพ เปนแหลงศึกษาคนควาและบริการการเรียนรู เปนแหลงการ
เรียนรูตลอดชีวิตสําหรับประชาชน เปนศูนยกลางการบริการส่ือการเรียนรู เปนศูนยขอมูล ขาวสาร 
ความรูของชุมชน เปนศูนยกลางเชื่อโยงเครือขายการเรียนรูของชุมชน  โดยมีเปาประสงค 3 ประการ 
คือ หนังสือดี บรรยากาศดี และบรรณารักษดี 
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2.3 สงเสริมการรูหนังสือ หมายถึง การจัดการศึกษาสําหรับผูไมรูหนังสือ เพ่ือการ
อานออก เขียนได สําหรับภาษาไทย มุงเนนใหกลุมเปาหมายไดเรียนรูและมีทักษะซึ่งเปนพ้ืนฐานใน
การเรียนรูของมนุษยในการนําไปแสวงหาความรูเพิ่มเติมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในดานตางๆ  

2.4 การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ หมายถึง การจัดการศึกษาและเรียนรูในเร่ือง
ของงานอาชีพพ้ืนฐาน โดยเนนการจัดกิจกรรมที่แตละชุมชนมีความตองการศึกษาเพ่ือพัฒนาระดับกึ่ง
ฝมือและระดับฝมือ โดยมุงเนนใหผูเรียนสามารถนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพสามารถ
ประกอบอาชีพสมัยใหม เปนผูประกอบการเอง หรือการรวมกลุมกันประกอบอาชีพได 

2.5 การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต หมายถึง การจัดการศึกษาและเรียนรู ที่
สงเสริมใหผูเรียน มีความรู ความสามารถ ในการพัฒนาชีวิตของตนเองใหอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข ใหบุคคลสามารถเผชิญสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
เตรียมความพรอมกับการปรับตัวในอนาคต รวมถึงการใช เวลาวางใหเปนประโยชน ตอตนเอง 
ครอบครัว และชุมชน 

 2.6 การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน หมายถึง การจัดการศึกษาและการเรียนรู 
ที่สงเสริมใหผูเรียน มีความรู ความสามารถ ในดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการนําความรูและทักษะไปใชใหเปนประโยชนตอการ
พัฒนาสังคมและชุมชน  

 2.7 การจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การ
จัดการศึกษาตามกระบวนการเรียนรูที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสูการปฏิบัติดวยวิธี
ทางการศึกษา เพ่ือใหมีความเขาใจ เขาถึงและพัฒนาการดําเนินชีวิต  ทั้งในการพัฒนาตนเอง 
ครอบครัว และชุมชน ในการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชเครื่องมือทีเ่ปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 3 ตอน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ตอนที่ 1 สอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามในเรื่อง เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา ประเภทของกลุมประชากรที่เกี่ยวของ ซึ่งมีลักษณะเปนตัวเลือกท่ีกําหนดคําตอบไวใหเลือก 
(forced choice) 

ตอนที่ 2 สอบถามเก่ียวกับการจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา ใน 7 กิจกรรม คือ 1) การศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2) หองสมุดประชาชน 3) การรูหนังสือ 4) การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ 5) 

   ส
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การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 6) การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 7) การจัดกระบวนการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีลักษณะเปนแบบการกําหนดมาตราสวนประเมินคา 
ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert Five’s Rating scale)106 โดยผูวิจัยมีการกําหนดคาดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง การจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา อยูในระดับมากที่สุด ใหมีน้ําหนักเทากับ 5 คะแนน 

ระดับ 4 หมายถึง การจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา อยูในระดับมาก ใหมีน้ําหนักเทากับ 4 คะแนน 

ระดับ 3 หมายถึง การจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา อยูในระดับปานกลาง ใหมีน้ําหนักเทากับ 3 คะแนน 

ระดับ 2 หมายถึง การจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา อยูในระดับนอย ใหมีน้ําหนักเทากับ 2 คะแนน 

ระดับ 1 หมายถึง การจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา อยูในระดับนอยที่สุด ใหมีน้ําหนักเทากับ 1 คะแนน 

ตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกบัแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกาที่กลุมเปาหมายตองการใหดําเนินการ
ในสถานศึกษา หรือตองการใหปรับปรุงแกไข 

 

การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือการวิจัย 

 ผูวิจัยดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสาร วรรณกรรม แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ พรอมทั้งศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากผลงานวิจัย แลวนํามาสราง
เปนแบบสอบถาม 
 ขั้นตอนท่ี 2 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาอิสระ เพ่ือ
พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม จากนั้นนําไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of 

Item Objective Congruence : IOC) จากนั้นนํามาปรับปรุงแกไขอีกครั้งหนึ่ง 

                                                   
 106 Rensis Likert, “A Technique for the Measurement of Attitudes,” 
Archives of Psychology (1932), 1-55. 
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ขั้นตอนท่ี 3 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว ไปทดลองใช (try out) บุคลากร
ทางการศึกษา และผูรับการบริการการศึกษาของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 

ขั้นตอนท่ี 4 นําแบบสอบถามที่นําไปทดลองใชมาคํานวณเพ่ือหาคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามโดยวิธีการของครอนบัค (Cronbach)107 โดยพิจารณาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา            
(α - coefficient) ไดคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามเทากับ 0.947 

 

การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 
 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 
 1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงหัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพ่ือทําหนังสือขอความอนุเคราะหไปยังผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอทามะกาในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 2. ผูวิจัยนําหนังสือสงไปยังศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ     
ทามะกา เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล  
 3. ผูวิจัยแจกแบบสอบถามและดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง 
 

การวิเคราะหขอมูลการวิจัย 
 การคนควาอิสระครั้งนี้ใชหนวยการวิเคราะห (Unit of Analysis) เปนกลุมบุคลากรทาง
การศึกษาและกลุมผูรับการบริการการศึกษาของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอทามะกา รวมทั้งส้ิน 30 คน เมื่อไดรับแบบสอบถามคืนแลว ผูวิจัยตรวจสอบและพิจารณา
แบบสอบถามทั้งหมด เพ่ือดําเนินการตอ ดังนี้ 

1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมา 
2. รวบรวมใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนสําหรับแบบสอบถามแตละฉบับ 

3. จัดทําตารางแจกแจงคะแนน (tally sheet) เพ่ือกรอกคะแนนใหสอดคลองกับแผนการ
วิเคราะหขอมูลและระเบียบวิธีทางสถิติท่ีใช และคํานวณหาคาทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

4. เสนอผลการวิเคราะหเปนตารางประกอบคําบรรยาย 

                                                   
107 Cronbach Lee J., Essential of Psychological Testing, 3rd ed. (New York: 

Harper & Row publisher, 1974), 161. 
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สถิติที่ใชในการวิจัย 

 ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางการนําเสนอและวิเคราะหขอมูล เพ่ือใชเปนภาพรวมในการตอบ
คําถามการวิจัย ดังนี้คือ  
 1. วิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล สถิติที่ใชคือ คาความถ่ี (frequency) และคา
รอยละ (percentage) 

2. วิเคราะหการจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา สถิติที่ใชคือ คามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ
ตามแนวคิดของเบสท (Best) 108 มีรายละเอียดดังนี้ 

คามัชฌิมเลขคณิต 4.50-5.00 แสดงวา การจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา อยูในระดับมากที่สุด 

คามัชฌิมเลขคณิต 3.50-4.49 แสดงวา การจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา อยูในระดับมาก 

คามัชฌิมเลขคณิต 2.50-3.49 แสดงวา การจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัอําเภอทามะกา อยูในระดับปานกลาง 

คามัชฌิมเลขคณิต 1.50-2.49 แสดงวา การจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา อยูในระดับนอย 

คามัชฌิมเลขคณิต 1.00-1.49 แสดงวา การจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา อยูในระดับนอยที่สุด 

3. การวิเคราะหขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของ
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา ดวยการวิเคราะหเนื้อหา 
(Content Analysis) 

 

 

 

 

                                                   
108 Best John. W., Research in Education, 4th ed. (New Jersey: Prentice-

Hall,Inc.,1981), 182. 
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สรุป 

 

 การวิจัยเรื่องการจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา  มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1) เพ่ือทราบการจัดกิจกรรม  
วิชาการตามโครงสรางของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา      
2) เพ่ือทราบแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา โดยใชแผนแบบการวิจัยลักษณะกลุมตัวอยางเดียว   
ศึกษาสภาวการณ ไมมีการทดลอง ประชากร คือ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา          
ตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา ซึ่งมีบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยในครั้งนี้ รวม 851 คน ประกอบดวย 
บุคลากรทางการศึกษาของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา 
จํานวน 29 คน และผูรับการบริการทางการศึกษาของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา        
ตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพอุสาหกรรม และอาชีพรับจาง 
จํานวน 822 คน ผูใหขอมูลท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก กลุมบุคลากรทางการศึกษาของศูนย 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา ประกอบดวย ผูบริหาร /ขาราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว จํานวน 15 คน และผูรับการบริการทางการศึกษาของศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา ประกอบดวย ผูรับการบริการทาง
การศึกษาอาชีพเกษตรกรรม ผูรับการบริการทางการศึกษาอาชีพอุตสาหกรรม และผูรับการบริการ
ทางการศึกษาอาชีพรับจาง จํานวน 15 รวมผูใหขอมูลท้ังสิ้น 30 คน ตัวแปรท่ีศึกษา คือ การจัด
กิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทา
มะกา จํานวน 7 กิจกรรม ไดแก 1) การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2) หองสมุด
ประชาชน 3) สงเสริมการรูหนังสือ 4) การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ 5) การศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิต 6) การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 7) การจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เคร่ืองมือที่ใชเปน   แบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ วิเคราะหขอมูลโดยใช
คาความถี่ (frequency) คารอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และการวิเคราะหเนื้อหา 
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บทที่ 4 
  

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย การนําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลในการวิจัย เร่ือง “การจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา” ซึ่งมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือทราบการจัดกิจกรรมวิชาการตาม
โครงสรางของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอทามะกา 2) เพ่ือทราบแนว
ทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอทามะกา ประชากรไดแก ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
ทามะกา ทั้งนี ้ผูวิจัยกําหนดจํานวนผูใหขอมูลของสถานศึกษา จํานวน 30 คน ซึ่งเลือกผูใหขอมูลโดย
วิธีจับคู (Matching Cases) จํานวน 30 คน ตามรายละเอียดดังนี้ กลุมบุคลากรทางการศึกษาของ
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา ประกอบดวย ผูบริหาร/
ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว จํานวน 15 คน และผูรับการบริการทางการศึกษา
ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา ประกอบดวย ผูรับการ
บริการทางการศึกษาอาชีพเกษตรกรรม ผูรับการบริการทางการศึกษาอาชีพอุตสาหกรรม และผูรั บ
การบริการทางการศึกษาอาชีพรับจาง จํานวน 15 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 30 คน ผูวิจัยไดสง
แบบสอบถามใหกลุมผูใหขอมูล รวมทั้งสิ้น 30 คน ไดรับการตอบกลับคืนมาครบทุกฉบับ คิดเปน รอย
ละ 100 เมื่อไดขอมูลจากแบบสอบถามนํามาวิเคราะหและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยจําแนก
การวิเคราะหเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหการจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา 

ตอนที่ 3 การวิเคราะหแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา 

 

ตอนที่ 1 การวิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งไดแก กลุมบุคลาการทางการศึกษาของสถานศึกษา 
จํานวน 15 คน กลุมผูรับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา จํานวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน 
จําแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประเภทของกลุมประชากรท่ีเกี่ยวของ  โดยหาคาความถี่ 
(frequency) และ คารอยละ (percentage) ดังรายละเอียดในตารางที่ 8 
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ตารางที่ 8 จํานวนและรอยละสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ 
กลุมบุคลากรฯ กลุมผูใชบริการ รวม 

(n) รอยละ (n) รอยละ (n) รอยละ 
1. เพศ          

 ชาย 
หญิง 

3 

12 

20.00 

80.00 

8 

7 

53.33 

46.66 

11 

19 

36.66 

63.33 

รวม 15 100.00 15 100.00 30 100.00 

2. อายุ       

 20 – 30 ป 
31 - 40 ป 
41 - 50 ป 
51 ปขึ้นไป 

5 

6 

3 

1 

33.33 

40.00 

20.00 

6.66 

6 

8 

1 

0 

40.00 

53.33 

6.66 

0.00 

11 

14 

4 

1 

36.66 

46.66 

13.33 

3.33 

รวม 15 100.00 15 100.00 30 100.00 

3. วุฒิการศึกษา 
           ต่ํากวาปริญญาตรี 
           ปริญญาตร ี
           สูงกวาปริญญาตรี     

 

0 

14 

1 

 

0.00 

93.33 

6.66 

 

15 

0 

0 

 

100.00 

0.00 

0.00 

 

15 

14 

1 

 

50.00 

46.66 

3.33 

รวม 15 100.00 15 100.00 30 100.00 

4. ประเภทของกลุมตัวอยาง  

- บุคลากรของสถานศึกษา 
 

 

   
  

 ผูบริหาร/ขาราชการ  
พนักงานราชการ 
ลูกจางชั่วคราว 

1 

12 

2 

6.66 

80.00 

13.33 

0 

0 

0 

0.00 

0.00 

0.00 

1 

12 

2 

3.33 

40.00 

6.66 

- ผูรับบริการทางการศึกษา 
          อาชีพอุตสาหกรรม 

          อาชีพเกษตรกรรม 

          อาชีพอาชีพรับจาง 

 

0 

0 

0 

 

0.00 

0.00 

0.00 

 

5 

5 

5 

 

33.33 

33.33 

33.33 

 

5 

5 

5 

 

16.66 

16.66 

16.66 

รวม 15 100.00 15 100.00 30 100.00 
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 จากตารางท่ี 8 เพศ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 19 คน คิด
เปนรอยละ 63.33 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 36.66 อายุ พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามมีอายุระหวาง 31 – 40 ป มากที่สุด จํานวน 14 คน  คิดเปนรอยละ 46.66 รองลงมามี
อายุระหวาง 20 – 30 ป  จํานวน 11 คน  คิดเปนรอยละ 36.66 มีอายุระหวาง 41 - 50 ป จํานวน 4 

คน คิดเปนรอยละ 13.33 อายุระหวาง 51 ปขึ้นไป นอยท่ีสุด  จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.33 วุฒิ
การศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีวุฒิการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี มากท่ีสุด จํานวน 15 คน คิด
เปนรอยละ 50.00 รองลงมาระดับปริญญาตรี จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 46.66 สูงกวาปริญญา
ตรีนอยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.33 สวนประเภทของกลุมตัวอยาง พบวา เปนพนักงาน
ราชการ จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 40.00 รองลงมาเปนผูรับบริการทางการศึกษาของ
สถานศึกษา อาชีพอุตสาหกรรม อาชีพเกษตรกรรม และอาชีพรับจาง จํานวนอาชีพละ 5 คน คิดเปน
รอยละ 16.66, 16.66 และ 16.66 ตามลําดับ รองลงมาเปนลูกจางชั่วคราว 2 คน และผูบริหาร/
ขาราชการ 1 คน คิดเปนรอยละ 6.66 และ 3.33 ตามลําดับ   
 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหการจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา 
 ในการวิเคราะหการดําเนินกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากนั้นนําคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) ที่ไดไปเปรียบเทียบกับเกณฑขอบเขต
ของคามัชฌิมเลขคณิตตามแนวคิดของเบสท (Best) ดังนี้ 
 

ตารางที่ 9 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



108 
 

 

ขอ 

กิจกรรมวิชาการตาม
โครงสราง 

ของศูนย กศน. 
อําเภอทามะกา 

กลุมบุคลากรฯ 
(n = 15) 

กลุมผูใชบริการ 
(n = 15) 

รวม 
(n = 30) 

( X ) (S.D.) ระดับ ( X ) (S.D.) ระดับ ( X ) (S.D.) ระดับ 

1 การศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3.57 0.66 มาก 3.40 0.57 
ปาน
กลาง 

3.49 0.63 
ปาน
กลาง 

2 หองสมุดประชาชน 4.09 0.68 มาก 4.27 0.61 มาก 4.18 0.67 มาก 

3 สงเสริมการรูหนังสือ 4.08 0.58 มาก 4.20 0.66 มาก 4.14 0.63 มาก 

4 การศึ กษา เ พ่ือ พัฒนา
ทักษะอาชีพ 

4.13 0.59 มาก 4.33 0.54 มาก 4.23 0.59 มาก 

5 การศึ กษา เ พ่ือ พัฒนา
ทักษะชีวิต 

4.12 0.66 มาก 4.25 0.47 มาก 4.19 0.55 มาก 

6 การศึ กษา เ พ่ือ พัฒนา
สังคมและชุมชน 

4.25 0.50 มาก 4.25 0.50 มาก 4.25 0.52 มาก 

7 กา ร จั ดก ระบวนกา ร
เรียนรูตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.17 0.55 มาก 4.20 0.52 มาก 4.19 0.54 มาก 

รวม 4.06 0.60 มาก 4.13 0.55 มาก 4.10 0.59 มาก 

 

 จากตารางที่ 9 พบวา การจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.10, S.D. = 0.59) 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกาอยูในระดับมาก 6 กิจกรรม ไดแก การศึกษาเพ่ือพัฒนา
สังคมและชุมชน ( X  = 4.25, S.D. = 0.52) การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ ( X  = 4.23, S.D. = 

0.59) การจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( X  = 4.19, S.D. = 0.54) 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ( X  = 4.19, S.D. = 0.55) หองสมุดประชาชน ( X  = 4.18, S.D. = 

0.67) สงเสริมการรูหนังสือ ( X  = 4.14, S.D. = 0.63) การจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของ
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกาอยูในระดับปานกลาง คือ 
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ( X  = 3.49, S.D. = 0.63) 
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ตารางที่ 10 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ขอ 

กิจกรรมวิชาการตาม
โครงสราง 

ของศูนย กศน. 
อําเภอทามะกา 

กลุมบุคลากรฯ 
(n = 15) 

กลุมผูใชบริการ 
(n = 15) 

รวม 
(n = 30) 

( X ) (S.D.) ระดับ ( X ) (S.D.) ระดับ ( X ) (S.D.) ระดับ 

1 หลั กสู ตรมี โครงสร า ง
ยืดหยุน ในดานสาระการ
เรียนรู เวลาเรียน และการ
จัดการเรียนรู 3.33 0.70 

ปาน
กลาง 3.40 0.61 

ปาน
กลาง 3.37 0.66 

ปาน
กลาง 

2 สถานศึกษาจัดใหมีคูมือ
และแนวปฏิบั ติ ในการ
ดําเนินงานตามหลักสูตร  3.67 0.70 มาก 3.33 0.47 

ปาน
กลาง 3.50 0.62 มาก 

3 สถานศึกษามีการจัดการ
ปฐมนิเทศ ประชุมชี้แจงแก
ผูเรียนถึง หลักการ วิธีการ
เรียน และการจบหลักสูตร 3.93 0.57 มาก 3.67 0.60 มาก 3.80 0.60 มาก 

4 สถานศึกษามีการสนับสนุน
ครู  งบประมาณ อาคาร
สถานท่ี  สื่ อ วั สดุ และ
อุปกรณ ในการจัด
กระบวนการเรียนรู 3.40 0.61 

ปาน
กลาง 3.20 0.54 

ปาน
กลาง 3.30 0.59 

ปาน
กลาง 

5 หลักสูตรมีการบูรณาการ
เนื้อหาสาระสอดคลองกับ
วิถีชีวิต ความแตกตางของ
บุคคล ชุมชน และสังคม 

 

 

 

3.53 

 

 

 

0.72 

 

 

 

มาก 

 

 

 

3.40 

 

 

 

0.61 

 

 

ปาน
กลาง 

 

 

 

3.47 

 

 

 

0.67 

 

 
ปาน
กลาง 

รวม 3.57 0.66 มาก 3.40 0.57 
ปาน
กลาง 

3.49 0.63 
ปาน
กลาง 
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 จากตารางที่ 10 พบวา การจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา ของกิจกรรมการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.49, S.D. = 0.63) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
สถานศึกษามีการจัดการปฐมนิเทศ ประชุมชี้แจงแกผูเรียนถึง หลักการ วิธีการเรียน และการจบ
หลักสูตร สูงที่สุด อยูในระดับมาก ( X  = 3.80, S.D. = 0.60) และพบวา กลุมบุคลากรทางการศึกษา 
มีคามัชฌิมเลขคณิต ( X  = 3.93, S.D. = 0.57) มากกวากลุมผูรับบริการทางการศึกษา ( X  = 3.67,          

S.D. = 0.60) สถานศึกษาจัดใหมีคูมือและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานตามหลักสูตร อยูในระดับมาก 
( X  = 3.50, S.D. = 0.62) และพบวา กลุมบุคลากรทางการศึกษา มีคามัชฌิมเลขคณิต ( X  = 3.67,          

S.D. = 0.70) มากกวากลุมผูรับบริการทางการศึกษา ( X  = 3.33, S.D. = 0.47) สวนกิจกรรมอ่ืนอยู
ในระดับปานกลาง  โดยเรียงจากคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังนี้ หลักสูตรของสถานศึกษา
มีการบูรณาการเน้ือหาสาระสอดคลองกับวิถีชีวิต ความแตกตางของบุคคล ชุมชน และสังคม ( X  = 

3.47, S.D. = 0.67) และพบวา กลุมบุคลากรทางการศึกษา มีคามัชฌิมเลขคณิต ( X  = 3.53, S.D. = 

0.72) มากกวากลุมผูรับบริการทางการศึกษา ( X  = 3.40, S.D. = 0.61) หลักสูตรของสถานศึกษามี
โครงสรางยืดหยุนในดานสาระการเรียนรู เวลาเรียน และการจัดการเรียนรู ( X  = 3.37, S.D. = 0.66) 
และพบวา   กลุมบุคลากรทางการศึกษา มีคามัชฌิมเลขคณิต ( X  = 3.33, S.D. = 0.72) นอยกวา
กลุมผูรับบริการทางการศึกษา ( X  = 3.40, S.D. = 0.61) สถานศึกษามีการสนับสนุน ครู 
งบประมาณอาคารสถานท่ี สื่อ วัสดุและอุปกรณ ในการจัดกระบวนการเรียนรู ( X  = 3.30,        

S.D. = 0.59) และพบวา กลุมบุคลากรทางการศึกษา มีคามัชฌิมเลขคณิต ( X  = 3.40, S.D. = 0.61) 
มากกวากลุมผูรับบริการทางการศึกษา ( X  = 3.20, S.D. = 0.54)  
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ตารางที่ 11 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการจัดกิจกรรมหองสมุดประชาชน  
 

ขอ 

กิจกรรมวิชาการตาม
โครงสราง 

ของศูนย กศน. 
อําเภอทามะกา 

กลุมบุคลากรฯ 
(n = 15) 

กลุมผูใชบริการ 
(n = 15) 

รวม 
(n = 30) 

( X ) (S.D.) ระดับ ( X ) (S.D.) ระดับ ( X ) (S.D.) ระดับ 

1 สถานศึกษาเอ้ืออํานวย
ความสะดวก  ในการ
ใหบริ การแหล งขอมูล 
ขาวสาร สื่อ สิ่งพิมพและ
ไมตีพิมพ 4.27 0.68 มาก 4.67 0.47 

มาก
ที่สุด 4.47 0.62 มาก 

2 มีการใหบริการที่รวดเร็ว 
ทันสมัย และสนองตอ
ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง
ประชากรในชุมชน 4.00 0.73 มาก 4.20 0.65 มาก 4.10 0.70 มาก 

3 มีบรรยากาศ ที่ เ อ้ือตอ
การเรียนรูดวนตนเอง 
การจรรโลงใจ และการ
พักผอนหยอนใจ 4.27 0.68 มาก 3.93 0.68 มาก 4.10 0.70 มาก 

4 มี กิ จ กร รม / โคร งการ 
ใหบริการเคลื่อนที่ของ 
แหลงขอมูล ขาวสาร สื่อ 
สิ่งพิมพและไมตีพิมพ 3.93 0.57 มาก 4.33 0.70 มาก 

 

 

 

4.13 

 

 

 

0.67 

 

 

 

มาก 

5 สงเสริมและสนับสนุน
การศึกษาดวยตนเอง
อยางตอเนื่อง 

 

4.00 

 

0.73 

 

มาก 

 

4.20 

 

0.54 

 

มาก 

 

4.10 

 

0.65 

 

มาก 

รวม 4.09 0.68 มาก 4.27 0.61 มาก 4.18 0.67 มาก 
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 จากตารางที่ 11 พบวา การจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา ของกิจกรรมหองสมุดประชาชน โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก ( X  = 4.18, S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สถานศึกษาเอ้ืออํานวยความสะดวก 
ในการใหบริการแหลงขอมูล ขาวสาร สื่อ สิ่งพิมพและไมตีพิมพ สูงท่ีสุด อยูในระดับมาก ( X  = 4.47, 

S.D. = 0.62) และพบวา กลุมบุคลากรทางการศึกษา มีคามัชฌิมเลขคณิต ( X  = 4.27, S.D. = 0.68) 
นอยกวากลุมผูรับบริการทางการศึกษา ( X  = 4.67, S.D. = 0.47) สวนขั้นตอนอ่ืนอยูในระดับมาก 
โดยเรียงคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังนี้ สถานศึกษามีกิจกรรม/โครงการ ใหบริการ
เคลื่อนที่ของ แหลงขอมูล ขาวสาร สื่อ สิ่งพิมพและไมตีพิมพ ( X  = 4.13, S.D. = 0.67) และพบวา 
กลุมบุคลากรทางการศึกษา มีคามัชฌิมเลขคณิต ( X  = 3.93, S.D. = 0.57) นอยกวากลุมผูรับบริการ
ทางการศึกษา ( X  = 4.33, S.D. = 0.70) สถานศึกษาสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาดวยตนเอง
อยางตอเนื่อง ( X  = 4.10, S.D. = 0.65) และพบวา กลุมบุคลากรทางการศึกษา มีคามัชฌิมเลขคณิต 
( X  = 4.00, S.D. = 0.73) นอยกวากลุมผูรับบริการทางการศึกษา ( X  = 4.20, S.D. = 0.54) 
สถานศึกษามีการใหบริการที่รวดเร็ว ทันสมัย และสนองตอความตองการของประชากรในชุมชน    
( X  = 4.10, S.D. = 0.70) และพบวา กลุมบุคลากรทางการศึกษา มีคามัชฌิมเลขคณิต ( X  = 4.00, 

S.D. = 0.73) นอยกวากลุมผูรับบริการทางการศึกษา ( X  = 4.20, S.D. = 0.65) สถานศึกษามี
บรรยากาศ ที่เอ้ือตอการเรียนรูดวนตนเอง การจรรโลงใจ และการพักผอนหยอนใจ  ( X  = 4.10,  

S.D. = 0.70) และพบวา กลุมบุคลากรทางการศึกษา มีคามัชฌิมเลขคณิต ( X  = 4.27, S.D. = 0.68) 
มากกวากลุมผูรับบริการทางการศึกษา ( X  = 3.93, S.D. = 0.68) 
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ตารางที่ 12 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการจัดกิจกรรมสงเสริมการรูหนังสือ 

 

ขอ 

กิจกรรมวิชาการตาม
โครงสราง 

ของศูนย กศน. 
อําเภอทามะกา 

กลุมบุคลากรฯ 
(n = 15) 

กลุมผูใชบริการ 
(n = 15) 

รวม 
(n = 30) 

( X ) (S.D.) ระดับ ( X ) (S.D.) ระดับ ( X ) (S.D.) ระดับ 

1 สถานศึกษามีการพัฒนาให
เปนศูนยกลางสรางโอกาสและ
กระจายโอกาสทางการศึกษา 
ในการสงเสริมการอานและรู
หนังสือใหประชาชน 4.33 0.60 มาก 4.47 0.62 มาก 4.40 0.61 มาก 

2 ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ร ะ บ บ
ฐานขอมูลผู ไมรู หนังสือ 
อยางถูกตองครบถวน และ
เปนปจจุบัน  4.07 0.57 มาก 4.07 0.68 มาก 4.07 0.63 มาก 

3 สถานศึกษามีการสงเสริม
และสนั บสนุ นการจั ด
กิจกรรมสงเสริมการอาน 
และการรูหนังสือ 4.00 

 

0.73 

 

มาก 

 

3.93 

 

0.77 

 

มาก 

 

3.97 

 

0.75 

 

 

มาก 

4 สถานศึกษามีการพัฒนา สื่อ 
แบบเรียน เคร่ืองมือวัดผล
ประเมินผล ที่สอดคลองกับ
สภาพปจจุบันของแตละ
กลุมเปาหมาย 3.93 0.44 มาก 4.20 0.54 มาก 4.07 0.51 มาก 

5 สถานศึกษามีระบบการนิเทศ
ติดตามผลการสงเสริมการ
อาน และการรูหนังสือ 

 

 

4.07 

 

 

0.57 

 

 

มาก 

 

 

4.33 

 

 

0.70 

 

 

มาก 

 

 

4.20 

 

 

0.65 

 

 

มาก 

รวม 4.08 0.58 มาก 4.20 0.66 มาก 4.14 0.63 มาก 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากตารางที่ 12 พบวา การจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา ของกิจกรรมสงเสริมการรูหนังสือ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
( X  = 4.14, S.D. = 0.63) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สถานศึกษามีการพัฒนาใหเปนศูนยกลาง
สรางโอกาสและกระจายโอกาสทางการศึกษา ในการสงเสริมการอาน และรูหนังสือใหประชาชน สูงที่สุด 
อยูในระดับมาก ( X  = 4.40, S.D. = 0.61) และพบวา กลุมบุคลากรทางการศึกษา มีคามัชฌิมเลข
คณิต ( X  = 4.33, S.D. = 0.60) นอยกวากลุมผูรับบริการทางการศึกษา ( X  = 4.47,          S.D. = 

0.62) สวนขั้นตอนอ่ืนอยู ในระดับมาก  โดยเรียงคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังนี้ 
สถานศึกษามีระบบการนิเทศติดตามผลการดําเนินงานการสงเสริมการอาน และการรูหนังสือ       
( X  = 4.20, S.D. = 0.65) และพบวา กลุมบุคลากรทางการศึกษา มีคามัชฌิมเลขคณิต ( X  = 4.07, 

S.D. = 0.57) นอยกวากลุมผูรับบริการทางการศึกษา ( X  = 4.33, S.D. = 0.70) สถานศึกษามีการ
พัฒนา สื่อ แบบเรียน เคร่ืองมือวัดผลประเมินผล ที่สอดคลองกับสภาพปจจุบันของแตละ
กลุมเปาหมาย ( X  = 4.07,     S.D. = 0.51) และพบวา กลุมบุคลากรทางการศึกษา มีคามัชฌิมเลข
คณิต ( X  = 4.93, S.D. = 0.44) นอยกวากลุมผูรับบริการทางการศึกษา ( X  = 4.20, S.D. = 0.54) 
สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลผูไมรูหนังสือ อยางถูกตองครบถวน และเปนปจจุบัน ( X  = 4.07,   

S.D. = 0.63) และพบวา กลุมบุคลากรทางการศึกษา มีคามัชฌิมเลขคณิต ( X  = 4.07, S.D. = 0.57) 
เทากับกลุมผูรับบริการทางการศึกษา ( X  = 4.07, S.D. = 0.68) สถานศึกษามีการสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน และการรูหนังสือ ( X  = 3.97, S.D. = 0.75) และพบวา 
กลุมบุคลากรทางการศึกษา มีคามัชฌิมเลขคณิต ( X  = 4.00, S.D. = 0.73) มากกวากลุมผูรับบริการ
ทางการศึกษา ( X  = 3.93, S.D. = 0.77)    
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ตารางที่ 13 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการจัดกิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะอาชีพ 

 

ขอ 

กิจกรรมวิชาการตาม
โครงสราง 

ของศูนย กศน. 
อําเภอทามะกา 

กลุมบุคลากรฯ 
(n = 15) 

กลุมผูใชบริการ 
(n = 15) 

รวม 
(n = 30) 

( X ) (S.D.) ระดับ ( X ) (S.D.) ระดับ ( X ) (S.D.) ระดับ 

1 หลักสูตร/โครงการ มีการ
พัฒนาใหมีความสอดคลอง
กับความตองการอาชีพ 
ระดับกึ่งฝมือและระดับ
ฝมือของชุมชน 4.40 0.61 

 

มาก 4.67 0.47 

 

มาก
ที่สุด 4.53 0.56 

มาก
ที่สุด 

2 สถานศึกษามีการสนับสนุน 
วิทยากร วัสดุและอุปกรณ 
อยางเพียงพอ 4.00 0.63 มาก 4.13 0.50 มาก 4.07 0.57 มาก 

3 วิ ท ย า ก ร มี ค ว า ม รู 
ความสามารถ หรือมีความ
เชี่ยวชาญในอาชีพที่นํามา
ถายทอดใหผูเรียน 4.07 0.44 มาก 4.00 0.73 มาก 4.03 0.60 มาก 

4 สถานศึกษามีวิธีและหรือ
กระบวนการจัดการเรียนรู
สอดคลองกับศักยภาพของ
ผูเรียนอาชีพระดับกึ่งฝมือ
และระดับฝมือ 4.13 0.72 มาก 4.20 0.54 มาก 4.17 0.64 มาก 

5 ผูเรียนสามารถนําความรูที่
ไดรับ ไปใชในการประกอบ
อาชีพ หรือพัฒนาอาชีพ 
เพ่ือสรางรายได 

 

 

 

4.07 

 

 

 

0.57 

 

 

 

มาก 

 

 

 

4.67 

 

 

 

0.47 

 

 

มาก
ที่สุด 

 

 

 

4.37 

 

 

 

0.60 

 

 

 

มาก 

รวม 4.13 0.59 มาก 4.33 0.54 มาก 4.23 0.59 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตารางที่ 13 พบวา การจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา ของกิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.23, S.D. = 0.59) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา หลักสูตร/
โครงการ มีการพัฒนาใหมีความสอดคลองกับความตองการอาชีพ ระดับกึ่งฝมือและระดับฝมือของ
ชุมชน สูงที่สุด อยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.53, S.D. = 0.56) และพบวา กลุมบุคลากรทาง
การศึกษา มีคามัชฌิมเลขคณิต ( X  = 4.40, S.D. = 0.61) นอยกวากลุมผูรับบริการทางการศึกษา 
( X  = 4.67, S.D. = 0.47) สวนข้ันตอนอ่ืนอยูในระดับมาก โดยเรียงคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหา
นอย ดังนี้ ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับ ไปใชในการประกอบอาชีพ หรือพัฒนาอาชีพ เพ่ือสราง
รายได ( X  = 4.37, S.D. = 0.60) และพบวา กลุมบุคลากรทางการศึกษา มีคามัชฌิมเลขคณิต     
( X  = 4.07, S.D. = 0.59) นอยกวากลุมผูรับบริการทางการศึกษา ( X  = 4.67, S.D. = 0.47) 
สถานศึกษามีวิธีและหรือกระบวนการจัดการเรียนรูสอดคลองกับศักยภาพของผูเรียนอาชีพระดับกึ่ง
ฝมือและระดับฝมือ ( X  = 4.17, S.D. = 0.64) และพบวา กลุมบุคลากรทางการศึกษา มีคามัชฌิม
เลขคณิต ( X  = 4.13, S.D. = 0.72) นอยกวากลุมผูรับบริการทางการศึกษา ( X  = 4.20,          

S.D. = 0.54) สถานศึกษามีการสนับสนุน วิทยากร วัสดุและอุปกรณ อยางเพียงพอ ( X  = 4.07,  

S.D. = 0.57) และพบวา กลุมบุคลากรทางการศึกษา มีคามัชฌิมเลขคณิต ( X  = 4.00, S.D. = 0.63) 
นอยกวากลุมผูรับบริการทางการศึกษา ( X  = 4.13, S.D. = 0.50) วิทยากรมีความรู ความสามารถ 
หรือมีความเชี่ยวชาญในอาชีพที่นํามาถายทอดใหผูเรียน ( X  = 4.03, S.D. = 0.60) และพบวา กลุม
บุคลากรทางการศึกษา มีคามัชฌิมเลขคณิต ( X  = 4.07, S.D. = 0.44) มากกวากลุมผูรับบริการทาง
การศึกษา ( X  = 4.00, S.D. = 0.73)      
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ตารางที่ 14 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการจัดกิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิต 
 

ขอ 

กิจกรรมวิชาการตาม
โครงสราง 

ของศูนย กศน. 
อําเภอทามะกา 

กลุมบุคลากรฯ 
(n = 15) 

กลุมผูใชบริการ 
(n = 15) 

รวม 
(n = 30) 

( X ) (S.D.) ระดับ ( X ) (S.D.) ระดับ ( X ) (S.D.) ระดับ 

1 หลักสูตร/โครงการ มีการ
พัฒนาใหมีความสอดคลอง
กับความตองการของผูเรียน
ในการพัฒนาทักษะชีวิต 4.40 0.80 มาก 4.53 0.50 

มาก
ที่สุด 4.47 0.67 มาก 

2 สถานศึกษามีการสนับสนุน 
สถานท่ี วิทยากร วัสดุและ
อุปกรณในการจัดกิจกรรม 
อยางเพียงพอ  3.93 0.57 มาก 4.13 0.34 มาก 4.03 0.48 มาก 

3 วิ ท ย า ก ร มี ค ว า ม รู 
ความสามารถ หรือมีความ
เชี่ยวชาญในการถายทอด
ความรู เพ่ือพัฒนาทักษะ
ชีวิตของผูเรียน 3.93 0.77 มาก 4.00 0.63 มาก 3.97 0.71 มาก 

4 สถานศึกษามีวิธีและหรือ
กระบวนการจัดการเรียนรู
ที่สอดคลองกับศักยภาพ
ของผูเรียนแตละบุคคล 4.27 0.70 มาก 4.40 0.49 มาก 4.33 0.47 มาก 

5 ผูเรียนสามารถนําความรู
ที่ ไ ด รั บ  ไป ใช ใ นกา ร
พัฒนาตนเอง ครอบครัว 
ชุมชนและสังคม 

 

 

 

4.07 

 

 

 

0.44 

 

 

 

มาก 

 

 

 

4.20 

 

 

 

0.40 

 

 

 

มาก 

 

 

 

4.13 

 

 

 

0.43 มาก 

รวม 4.12 0.66 มาก 4.25 0.47 มาก 4.19 0.55 มาก 
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จากตารางที่ 14 พบวา การจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา ของกิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก ( X  = 4.19, S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา หลักสูตร/โครงการ        มี
การพัฒนาใหมีความสอดคลองกับความตองการของผูเรียนในการพัฒนาทักษะชีวิต สูงที่สุด อยูในระดับ
มาก ( X  = 4.47, S.D. = 0.67) และพบวา กลุมบุคลากรทางการศึกษา มีคามัชฌิมเลขคณิต       ( X  
= 4.00, S.D. = 0.80) นอยกวากลุมผูรับบริการทางการศึกษา ( X  = 4.53, S.D. = 0.50) สวน
ขั้นตอนอ่ืนอยูในระดับมาก โดยเรียงคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังนี้ สถานศึกษามีวิธีและ
หรือกระบวนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล ( X  = 4.33,        

S.D. = 0.47) และพบวา กลุมบุคลากรทางการศึกษา มีคามัชฌิมเลขคณิต ( X  = 4.27, S.D. = 0.70) 
นอยกวากลุมผูรับบริการทางการศึกษา ( X  = 4.40, S.D. = 0.49) ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับ 
ไปใชในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม ( X  = 4.13, S.D. = 0.43) และพบวา กลุม
บุคลากรทางการศึกษา มีคามัชฌิมเลขคณิต ( X  = 4.07, S.D. = 0.44) นอยกวากลุมผูรับบริการทาง
การศึกษา ( X  = 4.20, S.D. = 0.40)  สถานศึกษามีการสนับสนุน สถานที่ วิทยากร วัสดุและอุปกรณ
ในการจัดกิจกรรม อยางเพียงพอ ( X  = 4.03, S.D. = 0.48) และพบวา กลุมบุคลากรทางการศึกษา 
มีคามัชฌิมเลขคณิต ( X  = 3.93, S.D. = 0.57) นอยกวากลุมผูรับบริการทางการศึกษา ( X  = 4.13, 

S.D. = 0.34) วิทยากรมีความรู ความสามารถ หรือมีความเช่ียวชาญในการถายทอดความรูเพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิตของผูเรียน ( X  = 3.97, S.D. = 0.71) และพบวา กลุมบุคลากรทางการศึกษา มีคามัชฌิม
เลขคณิต ( X  = 3.93, S.D. = 0.77) นอยกวากลุมผูรับบริการทางการศึกษา ( X  = 4.00,          

S.D. = 0.63)    
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ตารางที่ 15 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการจัดกิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนา
สังคมและชุมชน 

 

ขอ 

กิจกรรมวิชาการตาม
โครงสราง 

ของศูนย กศน. 
อําเภอทามะกา 

กลุมบุคลากรฯ 
(n = 15) 

กลุมผูใชบริการ 
(n = 15) 

รวม 
(n = 30) 

( X ) (S.D.) ระดับ ( X ) (S.D.) ระดับ ( X ) (S.D.) ระดับ 

1 หลักสู ตร/โครงการ มี
ความสอดคลองกับความ
ตองการของคนในชุมชน 
ที่ จะพัฒนาสั งคมและ
ชุมชน 4.47 0.50 มาก 4.53 0.50 

มาก
ที่สุด 4.50 0.50 

มาก
ที่สุด 

2 สถานศึกษามีการจัด การ
ประชุมสัมมนา การจัดเวที
ประชาคม แลกเปล่ียนเรียนรู  
หรือรูปแบบอ่ืน  ๆ 3.87 0.50 มาก 4.07 0.44 มาก 3.97 0.48 มาก 

3 สถานศึกษามี ก า ร จัด
กิจกรรม ที่สงเสริมความ
เปนประชาธิปไตย การ
เปนพลเมืองที่ดี และการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม 4.67 0.47 

มาก
ที่สุด 4.20 0.75 มาก 4.43 0.67 มาก 

4 สถานศึกษามีวิธีและหรือ
กระบวนการจัดการเรียนรู
เหมาะสมแกผูเรียน 3.93 0.44 มาก 4.13 0.34 มาก 4.03 0.41 มาก 

5 ผูเรียนสามารถนําความรู
ที่ ไ ด รั บ  ไป ใช ใ นกา ร
พัฒนาตนเอง ครอบครัว 
ชุมชนและสังคม 

 

 

 

4.33 

 

 

 

0.60 

 

 

 

มาก 

 

 

 

4.33 

 

 
 

0.47 

 

 

 

มาก 

 

 

 

4.33 

 

 

 

0.54 มาก 

รวม 4.25 0.50 มาก 4.25 0.50 มาก 4.25 0.52 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตารางที่ 15 พบวา การจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา ของกิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.25, S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา หลักสูตร/
โครงการ มีความสอดคลองกับความตองการของคนในชุมชน ที่จะพัฒนาสังคมและชุมชน สูงที่สุด อยูใน
ระดับมากที่สุด ( X  = 4.50, S.D. = 0.50) และพบวา กลุมบุคลากรทางการศึกษา มีคามัชฌิมเลข
คณิต ( X  = 4.47, S.D. = 0.50) นอยกวากลุมผูรับบริการทางการศึกษา ( X  = 4.53, S.D. = 0.50) 
สวนขั้นตอนอ่ืนอยูในระดับมาก โดยเรียงคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังนี้ สถานศึกษามีการ
จัดกิจกรรม ที่สงเสริมความเปนประชาธิปไตย การเปนพลเมืองท่ีดี และการอนุรักษสิ่งแวดลอม     
( X  = 4.43, S.D. = 0.67) และพบวา กลุมบุคลากรทางการศึกษา มีคามัชฌิมเลขคณิต ( X  = 4.67, 

S.D. = 0.47) มากกวากลุมผูรับบริการทางการศึกษา ( X  = 4.20, S.D. = 0.75) ผูเรียนสามารถนํา
ความรูที่ไดรับ ไปใชในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม ( X  = 4.33, S.D. = 0.54) และ
พบวา กลุมบุคลากรทางการศึกษา มีคามัชฌิมเลขคณิต ( X  = 4.33, S.D. = 0.60) เทากับกลุม
ผูรับบริการทางการศึกษา ( X  = 4.33, S.D. = 0.47) สถานศึกษามีวิธีและหรือกระบวนการจัดการ
เรียนรูเหมาะสมแกผูเรียน ( X  = 4.03, S.D. = 0.41) และพบวา กลุมบุคลากรทางการศึกษา มีคา
มัชฌิมเลขคณิต ( X  = 3.93, S.D. = 0.44) นอยกวากลุมผูรับบริการทางการศึกษา ( X  = 4.13,   

S.D. = 0.34) สถานศึกษา มีการจัด การประชุมสัมมนา การจัดเวทีประชาคม แลกเปลี่ยนเรียนรู  
หรือรูปแบบอ่ืนๆ ( X  = 3.97, S.D. = 0.48) และพบวา กลุมบุคลากรทางการศึกษา มีคามัชฌิมเลข
คณิต ( X  = 3.87, S.D. = 0.50) นอยกวากลุมผูรับบริการทางการศึกษา ( X  = 4.07, S.D. = 0.44)       
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ตารางท่ี 16 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการจัดกิจกรรมการจัดกระบวนการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ขอ 

กิจกรรมวิชาการตาม
โครงสราง 

ของศูนย กศน. 
อําเภอทามะกา 

กลุมบุคลากรฯ 
(n = 15) 

กลุมผูใชบริการ 
(n = 15) 

รวม 
(n = 30) 

( X ) (S.D.) ระดับ ( X ) (S.D.) ระดับ ( X ) (S.D.) ระดับ 

1 หลักสูตร/โครงการ มี
ค ว า ม ส อ ด ค ล อ ง กั บ
แนวทางหลักปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 4.40 0.49 มาก 4.47 0.50 มาก 4.43 0.50 มาก 

2 ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร
สนับสนุน วิทยากร วัสดุ
และอุปกรณ อยางพอ 
เพียงตามแนวปรัชญา 4.13 0.50 มาก 4.07 0.44 มาก 4.10 0.47 มาก 

3 สถาน ศึ กษามี การ จั ด
กิจกรรม ที่ เหมาะสมกับ
การพัฒนาที่ ยั่ งยืนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 3.80 0.75 มาก 3.93 0.68 มาก 3.87 0.72 มาก 

4 สถานศึกษามีวิธีและหรือ
กระบวนการจัดการเรียนรู
เหมาะสมแกผูเรียน 4.20 0.54 มาก 4.20 0.40 

ปาน
กลาง 4.20 0.48 มาก 

5 ผูเรียนสามารถนําปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงท่ี
ไดรับ ไปใชในการพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน
และสังคม เพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

 

 

 

 

 

4.33 

 

 

 

 

 

0.47 

 

 

 

 

 

มาก 

 

 

 

 

 

4.33 

 

 

 

 

 

0.60 

 

 

 

 

 

มาก 

 

 

 

 

 

4.33 

 

 

 

 

 

0.54 

 

 

 

 

 

มาก 

รวม 4.17 0.55 มาก 4.20 0.52 มาก 4.19 0.54 มาก 
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สมุดกลาง
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 จากตารางที่ 16 พบวา การจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา ของกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.19, S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา หลักสูตร/โครงการ มีความสอดคลองกับแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สูงที่สุด อยู
ในระดับมาก ( X  = 4.43, S.D. = 0.50) และพบวา กลุมบุคลากรทางการศึกษา มีคามัชฌิมเลขคณิต 
( X  = 4.40, S.D. = 0.49) นอยกวากลุมผูรับบริการทางการศึกษา ( X  = 4.47, S.D. = 0.50) สวน
ขั้นตอนอ่ืนอยูในระดับมาก โดยเรียงคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังนี้ ผูเรียนสามารถนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีไดรับ ไปใชในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม เพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ( X  = 4.33, S.D. = 0.54) และพบวา กลุมบุคลากรทางการศึกษา มีคามัชฌิมเลขคณิต 
( X  = 4.33,  S.D. = 0.47) เทากับกลุมผูรับบริการทางการศึกษา ( X  = 4.33, S.D. = 0.60) 
สถานศึกษามีวิธีและหรือกระบวนการจัดการเรียนรู เหมาะสมแกผูเรียน ( X  = 4.20, S.D. = 0.48) 
และพบวา กลุมบุคลากรทางการศึกษา มีคามัชฌิมเลขคณิต ( X  = 4.20, S.D. = 0.54) เทากับกลุม
ผูรับบริการทางการศึกษา ( X  = 4.20, S.D. = 0.40) สถานศึกษามีการสนับสนุน วิทยากร วัสดุและ
อุปกรณ อยางเพียงพอตามแนวปรัชญา ( X  = 4.10, S.D. = 0.47) และพบวา กลุมบุคลากรทาง
การศึกษา มีคามัชฌิมเลขคณิต ( X  = 4.13, S.D. = 0.50) มากกวากลุมผูรับบริการทางการศึกษา 
( X  = 4.07, S.D. = 0.44) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม ที่เหมาะสมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ( X  = 3.87, S.D. = 0.72) และพบวา กลุมบุคลากรทางการศึกษา มีคา
มัชฌิมเลขคณิต ( X  = 3.80, S.D. = 0.75) นอยกวากลุมผูรับบริการทางการศึกษา ( X  = 3.93,   

S.D. = 0.68)       
  

ตอนที่ 3 การวิเคราะหแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา 
 จากการวิเคราะหแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา พบวา สถานศึกษามีความพรอมใน
การจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของกลุมงานการศึกษาตามตอเนื่อง ทั้งในเรื่องของการศึกษา
เพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ การจัดกระบวนการเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต จะมีขอติดขัดในการจัดกิจกรรม
วิชาการกลุมงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในสวนของกิจกรรมการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และไดเสนอแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 1. กําหนดใหผูเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรียนรูตามความสนใจ 
หรือ การเรียนรูดวยตนเอง (กรต.) ตามหลักสูตรแบบบูรณาการของการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ปญหา ความตองการ ความถนัดของผูเรียน โดยเนนใชกระบวนการจัดการศึกษาดวยเทคโนโลยี รวม
ไปถึงใชรายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษา (ETV) ในรายวิชาที่ยากหรือครูไมสามารถสอนได พรอมทั้ง
รวมมือกับภาคีเครือขาย ใหภาคีเครือขายเขามามีสวนรวมกับการจัดการศึกษา 
 2. ใหสงเสริมหองสมุดประชาชนใหเปนหองสมุดมีชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิตใหผสมผสานกับ
การเรียนรูโดยไดรับประโยชน ทั่วถึง และไดรับความรูกลับไป ทั้งนี้ใหอาศัยครุภัณฑและระบบ
สารสนเทศ สื่อทัศนูปกรณสมัยใหม และพัฒนาบรรณารักษใหมีความสามารถตอบสนองความตองการ
ของผูใชบริการ 
 3. ใหมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลจํานวนผูไมรูหนังสือ ใหมีความถูกตอง ครบถวน เปน
ปจจุบัน จัดกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนตามหลักสูตรผูไมรูหนังสือใหสอดคลองกับสภาพ
ปจจุบันของผูเรียน โดยใชสื่อท่ีผลิตขึ้นหรือพัฒนาไดจากกระบวนการการจัดเรียนรู  และใชการ
ประเมินผลอยางเปนระบบ 
 4. กําหนดใหมีการนิเทศติดตามการดําเนินงานของวิทยากรผูสอนตามหลักสูตรอาชีพเพ่ิมเติม
จากการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมของหลักสูตรอาชีพ เพ่ือนํามาประเมินผล ปรับปรุง พัฒนา
หลักสูตรอาชีพ และตอยอดของหลักสูตรอาชีพใหเปนชองทางการพัฒนาอาชีพอยางแทจริง รวมไปถึง
การจัดทําศูนยบริการสื่อ วัสดุฝก ในสนับสนุนการเรียนการสอนดานการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ 
 5. กําหนดใหมีการบูรณาการทักษะชีวิตในกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู ซึ่ง
ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพละศึกษา ศิลปะ การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ จากกระบวนการในการจัดกิจกรรมการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิตใหสอดคลองกับองคประกอบ พฤติกรรม และตัวชี้วัด 
 6. กําหนดใหมีการบูรณาการความรูและทักษะสําหรับการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน
จากผูเรียนที่มีอยูเดิมหรือไดรับจากส่ิงแวดลอมรอบตัว โดยใชชุมชนที่อยูเปนฐานในการพัฒนาการ
เรียนรู และใชทุนทางสังคมเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรู ในทุกกิจกรรม เชน ดานเศรษฐกิจ ดาน
การเมือง ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม ตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตย  
 7. กําหนดใหยึดหลักความสําคัญในการพัฒนาคนใหเปนศูนยกลางของการพัฒนา
ความสามารถของตนเอง โดยปลูกฝงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหกอเกิดความตระหนักและ
ฝงรากลึกภายในอยางยั่งยืน 

 นอกจากน้ีการพัฒนาหรือปรับปรุงตามแนวทางตางๆ ขางตน จําเปนตองใชสิ่งแวดลอม 
ชุมชน สังคม หรือถ่ินที่อยู เปนตัวประกอบ รวมถึงการมีสวนรวมในพัฒนาการจัดกิจกรรมการศึกษา
ของภาคีเครือขายดวย 
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บทที่ 5 
  

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัย เรื่อง การจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงค 1) 
เพ่ือทราบการจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย อําเภอทามะกา 2) เพ่ือทราบแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของ
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา  ผูวิจัยกําหนดผูใหขอมูลของ
สถานศึกษา จํานวน 30 คน ซึ่งเลือกตัวอยางโดยวิธีจับคู (Matching Cases) จํานวน 30 คน ตาม
รายละเอียดดังนี้ กลุมบุคลากรทางการศึกษาของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอทามะกา ประกอบดวย ผูบริหาร/ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว จํานวน 15 
คน และผูรับการบริการทางการศึกษาของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
ทามะกา ประกอบดวย ผูรับการบริการทางการศึกษาอาชีพเกษตรกรรม ผูรับการบริการทาง
การศึกษาอาชีพอุตสาหกรรม และผูรับการบริการทางการศึกษาอาชีพรับจาง จํานวน 15 คน รวม
ทั้งสิ้นจํานวน 30 คน ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามใหกลุมผูใหขอมูล รวมทั้งสิ้น 30 คน ไดรับการตอบ
กลับคืนมาครบทุกฉบับ เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมวิชาการ
ตามโครงสรางของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา  7 กิจกรรม คือ   
1) การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2) หองสมุดประชาชน 3) สงเสริมการรูหนังสือ 4) การศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะอาชีพ 5) การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 6) การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 7) การจัด
กระบวนการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ 
(frequency) รอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูลและการทดสอบทางสถิติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมวิชาการตาม
โครงสรางของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา สรุปขอคนพบการ
วิจัยไดดังนี้ 
 1. การจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอทามะกา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายกิจกรรมพบวา อยูใน
ระดับมาก 6 กิจกรรม โดยเรียงตามลําดับคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ดังนี้ การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาสังคมและชุมชน การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ การจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักปรัชญา
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ของเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต หองสมุดประชาชน สงเสริมการรูหนังสือ และ
พบวา มีกิจกรรมอยูในระดับปานกลาง 1 กิจกรรม ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานในคร้ังนี้ คือ 
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 2. แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา มีดังนี้  
  2.1 กําหนดใหผูเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรียนรูตาม
ความสนใจ หรือ การเรียนรูดวยตนเอง (กรต.) ตามหลักสูตรแบบบูรณาการของการจัดการเรียนรูให
สอดคลองกับปญหา ความตองการ ความถนัดของผูเรียน โดยเนนใชกระบวนการจัดการศึกษาดวย
เทคโนโลยี รวมไปถึงใชรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษา (ETV) ในรายวิชาที่ยากหรือครูไมสามารถสอน
ได พรอมทั้งรวมมือกับภาคีเครือขาย ใหภาคีเครือขายเขามามีสวนรวมกับการจัดการศึกษา 
  2.2 ใหสงเสริมหองสมุดประชาชนใหเปนหองสมุดมีชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิตให
ผสมผสานกับการเรียนรูโดยไดรับประโยชน ทั่วถึง และไดรับความรูกลับไป ทั้งนี้ใหอาศัยครุภัณฑและ
ระบบสารสนเทศ สื่อทัศนูปกรณสมัยใหม และพัฒนาบรรณารักษใหมีความสามารถตอบสนองความ
ตองการของผูใชบริการ 
  2.3 ใหมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลจํานวนผูไมรูหนังสือ ใหมีความถูกตอง ครบถวน 
เปนปจจุบัน จัดกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนตามหลักสูตรผูไมรูหนังสือใหสอดคลองกับ
สภาพปจจุบันของผูเรียน โดยใชสื่อที่ผลิตขึ้นหรือพัฒนาไดจากกระบวนการการจัดเรียนรู และใชการ
ประเมินผลอยางเปนระบบ 

  2.4 กําหนดใหมีการนิเทศติดตามการดําเนินงานของวิทยากรผูสอนตามหลักสูตร
อาชีพเพ่ิมเติมจากการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมของหลักสูตรอาชีพ เพ่ือนํามาประเมินผล ปรับปรุง 
พัฒนาหลักสูตรอาชีพ และตอยอดของหลักสูตรอาชีพใหเปนชองทางการพัฒนาอาชีพอยางแทจริง 
รวมไปถึงการจัดทําศูนยบริการส่ือ วัสดุฝก ในสนับสนุนการเรียนการสอนดานการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทกัษะอาชีพ 

  2.5 กําหนดใหมีการบูรณาการทักษะชีวิตในกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระการ
เรียนรู ซึ่งไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพละศึกษา 
ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ  จากกระบวนการในการจัดกิจกรรม
การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตใหสอดคลองกับองคประกอบ พฤติกรรม และตัวชี้วัด 

  2.6 กําหนดใหมีการบูรณาการความรูและทักษะสําหรับการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม
และชุมชนจากผูเรียนที่มีอยูเดิมหรือไดรับจากส่ิงแวดลอมรอบตัว โดยใชชุมชนที่อยูเปนฐานในการ
พัฒนาการเรียนรู และใชทุนทางสังคมเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรู ในทุกกิจกรรม เชน ดาน
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เศรษฐกิจ ดานการเมือง ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม ตามวิถีทางของระบอบ
ประชาธิปไตย 

  2.7 กําหนดใหยึดหลักความสําคัญในการพัฒนาคนใหเปนศูนยกลางของการพัฒนา
ความสามารถของตนเอง โดยปลูกฝงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหกอเกิดความตระหนักและ
ฝงรากลึกภายในอยางยั่งยืน 

 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูลการวิจัยขางตน สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัยพบวา การจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับสมมติฐานการ
วิจัยในคร้ังนี้ เนื่องจาก สถานศึกษาดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงสรางหลัก โดยการจัดกิจกรรม
วิชาการตามโครงสรางแตละกิจกรรมอยางเปนระบบ เปนไปตามลําดับขั้น รวมไปถึงผูบริหารมีการ
ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมและติดตามผลการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง มีการขับเคลื่อน มี
เอกสารหลักฐานอางอิงประกอบการจัดกิจกรรม มีการสรุปผลรายงานการจัดกิจกรรมวิชาการตาม
โครงสราง  
 เมื่อพิจารณาแตละกิจกรรม พบวา 
  1.1 การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษามีคามัชฌิมเลข
คณิตของกิจกรรมการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ไม
เปนไปตามสมมติฐาน สาเหตุเนื่องจาก สถานศึกษายังมีผลสําฤทธิ์ทางการเรียนนอย ผลการสอบ
ประเมินความรอบรู หรือ N – net ยังต่ํากวาเกณฑ แตทั้งนี้ พบวาสถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนอยางตอเน่ืองตามสรุปผลการจัดกิจกรรม  ซึ่งในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีการ
วางแผน มีการจัดกิจกรรมโดยอาศัยคําสั่งที่เปนลายลักษณอักษรกําหนดหนาที่ฝายงาน เพ่ือการ
ทํางานเปนทีม และมีการสรุปผลความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม แตยังไมคนพบการนํามา
กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาในกิจกรรมถัดไปเทาที่ควร เมื่อพิจารณาจากขอคําถาม พบวา สถานศึกษาจะ
มีการสนับสนุน ครู งบประมาณอาคารสถานท่ี สื่อ วัสดุและอุปกรณ ในการจัดกระบวนการเรียนรู มี
คามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด ซึ่งอยูในระดับปานกลาง และพบวาในแงของกลุมผูรับบริการมีคามัชฌิม
เลขคณิตนอยท่ีสุด ซึ่งอยูในระดับปานกลาง เชนเดียวกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษามีการ
สนับสนุน ครูประจําตําบล เพียงตําบลละ 1 คน สวนในดานอาคารสถานท่ีจะไดรับการสนับสนุนจาก
อาคารท่ีไมไดใชประโยชนของหนวยงานราชการอ่ืนฯ หรืออาคารของวัดในชุมชน สวนในดาน สื่อ 
วัสดุและอุปกรณ มีการสนับสนุนตามความจําเปน ไมมีสื่อท่ีนาสนใจและทันยุคทันสมัยมากนัก จาก
ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนยังอยูในระดับต่ํา เชนเดียวกับผลสํารวจของกองปฏิบัติการ กรมการศึกษานอก
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โรงเรียน วาพบปญหาและอุปสรรคของการจัดงาน คือ งบประมาณ บุคลากร และการประสานงาน
กับหนวยงานอ่ืนๆ จึงทําใหขาดแคลนส่ือ อุปกรณ สถานท่ี และความสามารถในการใชโปรแกรมและ
บริการทางอินเตอรเน็ต ทั้งนี้ ทักษะของครูในการจัดทําสื่อยังมีไมมากนัก สื่อที่ใชเปนแบบเดียวกันใน
แตละรายวิชา ขาดความนาสนใจ ประกอบกับครูยังขาดทักษะและประสบการณในการจัดการศึกษา
ใหสอดคลองกับการพัฒนากําลังคนตามวิสัยทัศนของการศึกษายุคเทคโนโลยี ในการใชสื่อเทคโนโลยี
มาชวยในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ไดพบวาสถานศึกษามีการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอยูตลอดป แตตองสงเสริมสนับสนุนการเรียนรูจากสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
และแหลงเรียนรูใหครอบคลุมเพ่ิมเติม รวมถึงการใชรายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษา (ETV) มาชวยใน
การสอนสําหรับรายวิชาที่ยาก และครูไมสามารถสอนในรายละเอียดได และที่สําคัญ คือ ดานการ
สรางเครือขายการเรียนรู หรือการสรางภาคีเครือขายใหเขมแข็ง เพราะภาคีเครือขายยังไมมีบทบาท
ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในดานงบประมาณและวัสดุอุปกรณมากนัก จึงตองสงเสริม
สนับสนุนใหทุกภาคสวนของสังคม เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตอยางแทจริง และสงเสริมใหมีการระดมการใชทรัพยากร
รวมกันกับภาคีเครือขายหรือทุกภาคสวน หลักสูตรมีโครงสรางยืดหยุน ในดานสาระการเรียนรู เวลา
เรียน มีคามัชฌิมเลขคณิตอยูในระดับปานกลาง เนื่องจากโดยโครงสรางหลักสูตรไดกําหนดจํานวน
หนวยกิตในแตละระดับการศึกษา ทั้งรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก ซึ่งผูเรียนทุกคนตองเรียนวิชา
บังคับตามที่กําหนด สําหรับวิชาเลือกใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนได ตามแผนการเรียนรูเปน
รายบุคคล โดยเลือกเรียนในสาระการเรียนรูใดสาระการเรียนรูหน่ึง หรือหลายสาระการเรียนรู ใหครบ
จํานวนหนวยกิต ตามโครงสรางหลักสูตรในแตละระดับ ตามความตองการของผูเรียน  แตทั้งนี้ 
กลุมเปาหมายของสถานศึกษาเปนผูดอยฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม มีการยายถิ่นฐาน เปนประชากรวัย
แรงงาน ประกอบอาชีพรับจาง ทําใหไมสามารถเขารับบริการทางการศึกษาหรือกิจกรรมที่ตองเขารวม 
เชน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่องเทาที่ควร กลุมแรงงานวัยทํางาน อายุ 15 ป ถึง 59 ป 
นี้ ยังตองการพัฒนาตนเองเพ่ือยกระดับทักษะและประสบการณใหเหมาะกับงาน แตตองคํานึงถึงวิธี
จัดการใหความรูแกกลุมเปาหมายเหลานี้เขาถึงโดยไมกระทบการทํางานไดอยางไร  และการจัดการ
เรียนรูนั้นๆ ตองจัดใหงาย สะดวก ความรูรอบดานและเนนคุณภาพชีวิต จัดการศึกษาใหกับประชาชน
กลุมเปาหมายที่อยูนอกโรงเรียนตามความตองการและความจําเปน หลักสูตรมีการบูรณาการเน้ือหา
สาระสอดคลองกับวิถีชีวิต ความแตกตางของบุคคล ชุมชน และสังคม มีคามัชฌิมเลขคณิตอยูในระดับ
ปานกลาง เนื่องจากในแตละรายวิชามีการจัดทําแผนแบบบูรณาการ เพ่ือใหเนื้อหาสาระสอดคลองกับ
สังคม ชุมชน ของผูเรียน ประกอบกับการสงเสริมใหมีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สงเสริมใหผูเรียนมีการพัฒนาและเรียนรูอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต โดยตระหนักวาผูเรียน สามารถพัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติและ เต็มตาม
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ศักยภาพ มุงพัฒนาใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพและการเรียนรูอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนคุณลักษณะอันพึงประสงค  แตทั้งนี้ยังไมพบวา
สถานศึกษามีการบูรณาการเนื้อหาสาระตรงกับความตองการของผูเรียนซึ่งไดจากการไดมาซ่ึงขอมูล
ความตองการเรียนหรือไมอยางไร สถานศึกษาจัดใหมีคูมือและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานตาม
หลักสูตร มีคามัชฌิมเลขคณิตอยูในระดับมาก เนื่องมาจากสถานศึกษามีการจัดทําคูมือที่มีความ
จําเปนในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่จัดขึ้น แตคูมือและแนวปฏิบัติของสถานศึกษา อาจจะยังขาดความ
ชัดเจนในภารกิจงาน ขอบขายหนาที่ และอํานาจบังคับ จึงตองจําเปนที่จะรวบรวมแนวปฏิบัติในการ
ดําเนินการตางๆ เพ่ือใหเปนมาตรฐานของสถานศึกษา นอกจากนี้สถานศึกษามีการจัดการปฐมนิเทศ 
ประชุมชี้แจงแกผูเรียนถึง หลักการ วิธีการเรียน และการจบหลักสูตร มีคามัชฌิมเลขคณิตอยูในระดับ
มาก อาจเน่ืองจากสถานศึกษามีโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาประจําทุกภาคการศึกษา เพ่ือทําความ
เขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ใชใน
ปจจุบัน หลักการดําเนินงาน มาตรฐานการเรียนรู ตามสาระการเรียนรูทั้ง 5 สาระ คือ ทักษะการ
เรียนรู ความรูพ้ืนฐานการประกอบอาชีพ ทักษะการดําเนินชีวิต และการพัฒนาสังคม  เวลาเรียน 
จํานวนหนวยกิต การทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต และเกณฑการจบหลักสูตร  
  1.2 หองสมุดประชาชน สถานศึกษามีคามัชฌิมเลขคณิตของกิจกรรมหองสมุด
ประชาชน ภาพรวมอยูในระดับมาก เปนไปตามสมมติฐาน หากพิจารณารายขอแลวพบวา การจัดของ
หองสมุดอยูในระดับมากทุกรายขอ ซึ่งผลการศึกษาของ ซิฟเฟลไบน (Schiefelbein) พบวาใช
หองสมุดสามารถพัฒนาผูเรียนไดเปนอยางดี เมื่อพิจารณาจากขอคําถาม จึงไดพบวา สถานศึกษามี
การเอ้ืออํานวยความสะดวก ในการใหบริการแหลงขอมูล ขาวสาร สื่อ สิ่งพิมพและไมตีพิมพ โดยการ
จัดการระบบขอมูลโดยบรรณารักษ และการบริการท่ีอํานวยความสะดวกตามขั้นตอนการดําเนินงาน
ของหองสมุดในดานตางๆ เนื่องจากหองสมุดของสถานศึกษามีกิจกรรม/โครงการ ใหบริการเคลื่อนที่
ของ แหลงขอมูล ขาวสาร สื่อ สิ่งพิมพและไมตีพิมพจากหองสมุดประชาชน มีการพัฒนากิจกรรมตางๆ 
ของหองสมุดใหเปนหองสมุดมีชีวิต มีการหมุนเวียนสื่อ มีกิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ เพ่ือเพ่ิมการ
ใหบริการหนังสือแกประชาชนและใหประชาชนมีโอกาสเขาถึงไดงายขึ้น สถานศึกษามีการใช
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการเขาถึงขอมูลหนังสือที่หลากหลาย ชวยเพ่ิมโอกาสการเขาถึงความรู
ของประชาชน รวมถึงการพัฒนาใหเปนหนวยบริการหองสมุดเคล่ือนที่ ที่จะตอบสนองความตองการ
ของประชาชนในชุมชนใหมากที่สุด และเปนการสงเสริมการอานหนังสือใหกับประชาชนดวย สวนใน
การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาดวยตนเองอยางตอเนื่อง หองสมุดมีการสงเสริมใหประชาชนมีนิสัย
รักการอาน โดยการจัดกิจกรรมรวมกับชุมชนในโอกาสตางๆ อยางเต็มที่ ประกอบกับมีการใหบริการท่ี
รวดเร็ว ทันสมัย และสนองตอความตองการของประชากรในชุมชน หองสมุดประชาชนยังมีการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงบรรยากาศภายใน ใหมีความเหมาะสมตอการเรียนรู เปนประจํา ทําให มี
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บรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูดวนตนเอง การจรรโลงใจ และการพักผอนหยอนใจ  แตทั้งนี้ เพ่ือให
ผูใชบริการหองสมุดเกิดประโยชนในการเรียนรู ใหความเพลิดเพลินและมีความสุข ในการเรียน ซึ่งจะ
ทําใหเกิดประสิทธิภาพของการใหบริการและผูใชบริการเกิดทัศนคติที่ดีตอหองสมุด  หองสมุดควรนํา
เทคโนโลยีใหมๆ มาผสมผสานกันในหองสมุด ใหเกิดเปนหองสมุดมีชีวิต เปนศูนยกลางการเรียนรูและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันอยางไรขีดจํากัด สม่ําเสมอและตอเนื่องตลอดชีวิต มีบรรยากาศท่ีเอ้ือ
ตอการเรียนรู โดยมีแนวทางการจัดหองสมุดใน 4 มิติ คือ หนึ่ง มิติผูเรียนสําคัญที่สุด มีแนวคิดที่วา 
ผูเรียนจะสามารถเรียนรูประสบไดสําเร็จ จะตองไดรับการสนับสนุนจากบุคคลท่ีเกี่ยวของตามภารกิจ 
หนาที่ และแหลงเรียนรูที่เปนแหลงพัฒนาศักยภาพของตนเอง สอง มิติแหงภูมิปญญาไทย จาก
แนวคิดที่แหลงเรียนรูจะตองเปนแหลงพัฒนาคุณภาพชีวิตในชีวิตประจําวัน รวมไปถึงวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาทองถิ่น สาม มิติสะดวกใช ในรูปแบบของหองสมุดสมัยใหม สี่ 
มิติสุนทรียภาพ ซึ่งสุนทรียภาพเปนสิ่งหนึ่งที่จะทําใหคนเปนคนที่สมบูรณ ทําใหมีจินตนาการ มองเห็น
คุณคาของความดีงาม มีจิตใจสงบ มีสมาธิ สามารถพัฒนาความคิดสรางสรรคผลงานได 
  1.3 สงเสริมการรูหนังสือ สถานศึกษามีคามัชฌิมเลขคณิตของกิจกรรมสงเสริมการรู
หนังสือ ภาพรวมอยูในระดับมาก เปนไปตามสมมติฐาน เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การจัด
กิจกรรมสงเสริมการรูหนังสืออยูในระดับมากทุกรายขอ อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาตระหนักถึงระดับ
คุณภาพของประชากร รวมทั้งสถานศึกษาเปนศูนยกลางสรางโอกาสและกระจายโอกาสทางการศึกษา
สําหรับผูที่ดอย ขาด และพลาดโอกาสทางการศึกษา และผูไมรูหนังสือ หรือไมเคยเขาเรียนตาม
โรงเรียน ไมวาจะเปนผูอพยพ หรือชาวตางดาว ที่อาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีที่รับผิดชอบ  สถานศึกษามี
ฐานขอมูลผูไมรูหนังสือในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ซึ่งฐานขอมูลเหลานี้จะเปนขอมูลที่ชวยใหเขาถึงบุคคลท่ี
ไมรูหนังสือมากขึ้น รวมถึงการสงเสริมการอานในชุมชนกับโครงการบานหนังสืออัจฉริยะ ซึ่งใชบาน
ของชาวบานที่เปนศูนยรวมของชาวบานสวนใหญ เชน บานผูใหญ รานขายของชํา เปนตน เปน
สถานที่อานหนังสือ และขาวสาร นอกจากนี้สถานศึกษามีแบบเรียน สื่อ ที่เหมาะสมสําหรับการ
สงเสริมการรูหนังสือ ที่ใชสําหรับการพัฒนากลุมบุคคลเหลานี้ ในการสงเสริมการอาน และรูหนังสือให
ประชาชน สถานศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนท่ีจะตองรณรงคใหคนไทยผูที่ไม
สามารถอาน เขียนและคิดเลขไทยได ที่กระจายอยูทั่วไปใหสามารถ อาน เขียนและคิดเลขไทยได โดย
มีการสํารวจผูไมรูหนังสือและความตองการทางการศึกษา และจัดทําเปนระบบฐานขอมูลผูไมรูหนังสือ 
เพ่ือนํามาวางแผนในแผนปฏิบัติการจุลภาคของครูแตละตําบลสําหรับ ผูไมรูหนังสือในเขตพ้ืน
รับผิดชอบ และนําบุคลเหลาน้ันมาพัฒนาการเรียนรูตามหลักสูตรผูไมรูหนังสือ โดยสถานศึกษายังมี
การนิเทศติดตามผลจากแผนปฏิบัติการจุลภาค ติดตามผลการดําเนินงานการสงเสริมการอาน และ
การรูหนังสือ ไปพรอมกับมีการพัฒนา สื่อ แบบเรียน เครื่องมือวัดผลประเมินผล ที่สอดคลองกับ
สภาพปจจุบันของแตละกลุมเปาหมาย สถานศึกษามีการพัฒนาแบบเรียน สื่อ ใหมีความทันสมัยและ
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เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนเบ้ืองตนของผูที่ไมรูหนังสือ โดยมีแบบเรียนเพ่ือสงเสริมการรู
หนังสือไทยที่มีเนื้อหาสาระงาย ๆ จัดทําแบบฝกหัดใหมีเนื้อหาและระดับความยากงายที่เหมาะสมกับ
ผูเรียน รวมทั้งวิธีการสอนสําหรับกลุมเปาหมายท่ีแตกตางจากกลุมนักเรียนไทยท่ีพูดภาษาไทย โดยมี
เทคนิคการสอนผูไมรูหนังสือ 5 ขั้นตอน คือ สอนการฟงกอน สอนฝกหัดพูด สอนหัดใหอาน ตามดวย
ฝกเขียน และสอนใหรูจักคิดวิเคราะห นอกจากนี้สถานศึกษายังมีการสงเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมสงเสริมการอาน และการรูหนังสือ สืบเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือการรณรงคและ
ระลึกถึงการรูหนังสือมาตั้งแต พ.ศ. 2510 นั้น ซ่ึงเปนการสรางเสริมคุณลักษณะท่ีดีของการเรียนรูและ
กระตุนใหประชาชน ไดเห็นความสําคัญของการรูหนังสือ แตทั้งนี้ทั้งนั้น ปญหาสวนใหญที่พบมาจาก
การสํารวจความตองการ การเก็บรวมรวมขอมูลชุมชนท่ียังไมครบถวนและยังไมเปนปจจุบันเทาที่ควร 
ถาหากในประเทศไทย มีอัตราผูรูหนังสือมากข้ึนเทาไหร ภารกิจงานที่จะสงเสริมผูไมรูหนังสือก็จะยาก
ขึ้นเปนลําดับ เพราะกลุมเปาหมายจะเปนกลุมที่เขาถึงยาก เชน ชาวไทยภูเขา ชาวเล กลุมแรงงาน 
ฯลฯ แตทั้งนีง้านการสงเสริมผูไมรูหนังสือก็เปนภารกิจหลักที่สถานศึกษาใหความสําคัญ และพยายาม
เขาถึง และเพ่ิมจํานวนผูรูหนังสือข้ึนเปนลําดับ จนกระท่ังปลอดผูไมรูหนังสือ  
  1.4 การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ สถานศึกษามีคามัชฌิมเลขคณิตของกิจกรรม
การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ ภาพรวมอยูในระดับมาก เปนไปตามสมมติฐาน เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา การจัดกิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพอยูในระดับมากทุกรายขอ โดยเฉพาะ
หลักสูตร/โครงการ มีการพัฒนาใหมีความสอดคลองกบัความตองการอาชีพ ระดับกึ่งฝมือและระดับฝมือของ
ชุมชน มีการจัดกิจกรรมอยูในระดับมากท่ีสุด และในแงของกลุมผูรับบริการมีคามัชฌิมเลขคณิตอยูใน
ระดับมากท่ีสุด ทั้งนีอ้าจเน่ืองมาจากการจัดการศึกษาตางๆเหลานี้ ตองใชความตองการของชุมชนเปน
หลักจึงสามารถตอบสนองความตองการของผูเรียนได โดยในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ 

ตางๆ เหลานี้ จะตองสํารวจความตองการเรียนของชุมชนกอน จากนั้นจึงขออนุมัติจัดกิจกรรม
การศึกษาตามความตองการเหลานี้ ผูเรียนจะสามารถนําความรูที่ไดรับ ไปใชในการพัฒนาความรู 
ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคลและกลุมบุคคล เพ่ือสรางรายได เปนการ
แกปญหาการวางงาน และสงเสริมความเข็มแข็งใหกับเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
อาชีพ มี 4 ประเภท คือ 1) การฝกทักษะอาชีพ โดยจัดการศึกษาดานอาชีพหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือสนอง
ความตองการของผูเรียนใหมีความรูและทักษะพ้ืนฐานในการอาชีพ 2) การเขาสูอาชีพ ซึ่งเปนการพัฒนา
กลุมเปาหมายใหสามารถคิด วิเคราะห แลกเปลี่ยนเรียนรู และพัฒนาตนเองเพ่ือสรางรายได 3) กลุม
พัฒนาอาชีพ เปนการสงเสริมความรูและประสบการณแกกลุมท่ีมีอาชีพประเภทเดียวกัน  ใหสามารถ
พัฒนาปริมาณและคุณภาพผลผลิตเขาสูการจําหนาย เพ่ือใหมีรายไดมากยิ่งขึ้น จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรูโดยกระบวนการกลุม 4) การพัฒนาดวยเทคโนโลยี เปนการใหความรูแกกลุมเปาหมายเฉพาะที่
ตองการนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาอาชีพ และพัฒนาศักยภาพแกตนเองและกลุม โดยสถานศึกษามี
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การสนับสนุน วิทยากร วัสดุและอุปกรณ อยางเพียงพอ วิทยากรมีความรู ความสามารถ หรือมีความ
เชี่ยวชาญในอาชีพที่นํามาถายทอดใหผูเรียน  

  1.5 การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต สถานศึกษามีคามัชฌิมเลขคณิตของกิจกรรม
การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การจัด
กิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตอยูในระดับมากทุกรายขอ ซึ่งหลักสูตร/โครงการ มีการพัฒนาใหมี
ความสอดคลองกับความตองการของผูเรียนในการพัฒนาทักษะชีวิต  ในแงของกลุมผูรับบริการมีคามัชฌิมเลข
คณิตอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก สถานศึกษาตระหนักวาการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะ
ชีวิตเปนสิ่งที่สําคัญตอการดํารงชีวิต สถานศึกษาจึงมีการสนับสนุน สถานที่ วิทยากร วัสดุและอุปกรณใน
การจัดกิจกรรม อยางเพียงพอ โดยนําวิทยากรท่ีมีความรู เฉพาะดานมาถายทอดความรู สู
กระบวนการพัฒนาทักษะชีวิตที่สอดคลองกับบทบาทหนาที่ในชีวิตประจําวันของผูเรียน  โดยจัด 
สงเสริม และสนับสนุน การศึกษาในรูปแบบตางๆ ที่มีสาระสอดคลองกับบริบทของสังคม พ้ืนที่
รับผิดชอบ มีวิธีและหรือกระบวนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล 
ผูเรียนจึงสามารถนําความรูที่ไดรับ ไปใชในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ใหสามารถดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุขในชุมชนและสังคมได โดยเนนทักษะชีวิตพ้ืนฐานท่ีจําเปน 4 ดาน ไดแก ดาน
สุขภาพอนามัยและการปองกันโรคภัย  ด านความปลอดภัย ในชี วิตและทรัพยสิน  ด าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 
โดยในการจัดกิจกรรมน้ัน ใชกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมใหกลุมเปาหมายไดฝกคิด วิเคราะห 
ปฏิบัติ และแกปญหา ซึ่งจัดกิจกรรมในรูปแบบกลุมสนใจ การเขาคาย การอบรม การจัดกิจกรรม
ชุมชน นอกจากน้ีสถานศึกษายังมีการสนับสนุน สถานท่ี วิทยากร วัสดุและอุปกรณในการจัดกิจกรรม
อยางเพียงพอ วิทยากรมีความรูในพัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียน  

  1.6 การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน สถานศึกษามีคามัชฌิมเลขคณิตของ
กิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชนอยูในระดับมากทุกรายขอ โดยเฉพาะหลักสูตร/โครงการ มี
ความสอดคลองกับความตองการของคนในชุมชน ที่จะพัฒนาสังคมและชุมชน ในแงของกลุมผูรับบริการมีคา
มัชฌิมเลขคณิตอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากสถานศึกษามีการสํารวจความตองการ
ศึกษากอนนํามาเสนอเพ่ือใหผูบริหารพิจารณาอนุมัติการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชนนั้น
นอกจากน้ีสถานศึกษามีกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนที่มีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมความเปน
ประชาธิปไตย การเปนพลเมืองที่ดี และการอนุรักษสิ่งแวดลอม ควบคูกันไป สงเสริมการมีสวนรวมใน
การพัฒนาสังคมโดยใชชุมชนเปนฐาน ซึ่งเปนการใหประชาชนและชุมชน รวมกันรับผิดชอบและ
เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาสังคมและชุมชนของตนเอง สถานศึกษามีวิธีและหรือกระบวนการ
จัดการเรียนรูเหมาะสมแกผูเรียนทั้ง 5 ดาน คือ ดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง ดานสังคม ดาน
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สิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรมธรรม ประกอบกับการสงเสริมใหประชาชนเกิดการเรียนรูแบบ
บูรณาการความรู ประสบการณ และทักษะอาชีพ เขามาใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาสังคมและ
ชุมชนโดยรวมดวย ซึ่งจะทําใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู นําไปสูสังคมที่เขมแข็ง มีความเอ้ืออาทรตอ
กัน และพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน ดังนั้น สถานศึกษาตองมีความเขาใจกับสภาพพื้นที่ปฏิบัติการ องค
ความรูทางวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น เนื่องมาจากการขาดความสนใจเรื่องของภูมิปญญาทองถิ่น
และการแลกเปลี่ยนเรียนรูในทองถิ่น เชน การจัดสัมมนาครูเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการทํางานใน
ชุมชน บูรณาการกิจกรรมดานวัฒนธรรมทองถิ่นกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ผูเรียนจึงจะสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม โดยใช
หลักการจัดการศึกษาเพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  
  1.7 การจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษามี
คามัชฌิมเลขคณิตของกิจกรรม7 การจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การจัดกิจกรรมสงเสริมการรูหนังสืออยูใน
ระดับมากทุกรายขอ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากสถานศึกษามีหลักสูตร/โครงการ ที่สอดคลองกับแนวทาง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาการเรียนรูใหกับประชาชนกลุมเปาหมาย เพ่ือใหมีคุณธรรม
ความรูและมีทักษะการดํารงชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผูเรียนสามารถนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่ไดรับ ไปใชในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม สามารถนําไปถือ
ปฏิบัติในการดําเนินชีวิตได เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ อังคณา ตุงคะสมิต และคณะ ที่พบวาการนําแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนรูในกลุมสาระ โดยเขียนแผนบูรณาการจัดการเรียนรูในหลาย
รูปแบบ พัฒนากิจกรรมโดยใชทรัพยากรในทองถิ่น นอกจากนี้สถานศึกษามีการสนับสนุน วิทยากร 
วัสดุและอุปกรณ อยางเพียงพอตามแนวปรัชญา สงเสริมและพัฒนาประชาชนกลุมเปาหมายใหเปน
บุคคลใฝรูใฝเรียนและแสวงหาความรูไดดวยตนเองตามความตองการอยางตอเนื่องเพ่ือนําไปสูสังคม
แหงการเรียนรูบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ยึดกรอบความคิดของเศรษฐกิจพอเพียง คือ 3 หวง 2 เงื่อนไข เปนสาระหลักในการดําเนินงาน ใช
กระบวนการจัดการความรูเปนวิธีการในการสรางสรรคกระบวนการเรียนรู  ใชชุมชนเปนพ้ืนฐานการ
เรียนรู โดยสงเสริมใหเกิดการเชื่อมโยงและใชประโยชนรวมกันระหวางแหลงการเรียนรูภูมิปญญา 
และองคความรูจากภายนอก สรางบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสงเสริมแหลงการเรียนรู ภูมิ
ปญญาภายในชุมชน หรือยึดแนวทางการทํางานโดยใชการประสานเครือขายในพ้ืนที่ ใหสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรูเพ่ือตอบสนองความตองการการเรียนรูของบุคคลและชุมชน  เหมาะสมกับการ
พัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ สถานศึกษาตองมีการพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรู ความเขาใจ และมีเจตคติเกี่ยวกับการดําเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสูชุมชน  พัฒนา
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สถานศึกษา องคกรทุกภาคสวน ทุกระดับใหสามารถนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติให
ไดอยางมีประสิทธิภาพ บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมการเรียนรู  ดวยรูปแบบ
การเรียนที่หลากหลาย  
 2. แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา คือ กําหนดใหผูเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเลือกเรียนรูตามความสนใจ หรือ การเรียนรูดวยตนเอง (กรต.) ตามหลักสูตรแบบบูรณา
การของการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับปญหา ความตองการ และความถนัดของผูเรียน โดยเนนใช
กระบวนการจัดการศึกษาดวยเทคโนโลยี รวมไปถึงใชรายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษา (ETV) ใน
รายวิชาที่ยากหรือครูไมสามารถสอนได พรอมทั้งรวมมือกับภาคีเครือขาย ใหภาคีเครือขายเขามามี
สวนรวมกับการจัดการศึกษา ใหสงเสริมหองสมุดประชาชนใหเปนหองสมุดมีชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิต
ใหผสมผสานกับการเรียนรูโดยไดรับประโยชน ทั่วถึง และไดรับความรูกลับไป ทั้งนี้ใหอาศัยครุภัณฑ
และระบบสารสนเทศ สื่อทัศนูปกรณสมัยใหม และพัฒนาบรรณารักษใหมีความสามารถตอบสนอง
ความตองการของผูใชบริการ ใหมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลจํานวนผูไมรูหนังสือ ใหมีความถูกตอง 
ครบถวน เปนปจจุบัน จัดกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนตามหลักสูตรผูไมรูหนังสือให
สอดคลองกับสภาพปจจุบันของผูเรียน โดยใชสื่อที่ผลิตขึ้นหรือพัฒนาไดจากกระบวนการการจัด
เรียนรู และใชการประเมินผลอยางเปนระบบ กําหนดใหมีการนิเทศติดตามการดําเนินงานของวิทยากร
ผูสอนตามหลักสูตรอาชีพเพ่ิมเติมจากการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมของหลักสูตรอาชีพ เพ่ือนํามา
ประเมินผล ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรอาชีพ และตอยอดของหลักสูตรอาชีพใหเปนชองทางการพัฒนา
อาชีพอยางแทจริง รวมไปถึงการจัดทําศูนยบริการสื่อ วัสดุฝก ในสนับสนุนการเรียนการสอนดาน
การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ กําหนดใหมีการบูรณาการทักษะชีวิตในกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 
กลุมสาระการเรียนรู ซึ่งไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา
และพละศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ จากกระบวนการในการ
จัดกิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตใหสอดคลองกับองคประกอบ พฤติกรรม และตัวชี้วัด
กําหนดใหมีการบูรณาการความรูและทักษะสําหรับการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชนจากผูเรียนที่
มีอยูเดิมหรือไดรับจากสิ่งแวดลอมรอบตัว โดยใชชุมชนที่อยูเปนฐานในการพัฒนาการเรียนรู และใช
ทุนทางสังคมเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรู ในทุกกิจกรรม เชน ดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง ดาน
สังคม ดานส่ิงแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม ตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตย รวมไปถึง
กําหนดใหยึดหลักความสําคัญในการพัฒนาคนใหเปนศูนยกลางของการพัฒนาความสามารถของ
ตนเอง โดยปลูกฝงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหกอเกิดความตระหนักและฝงรากลึกภายใน
อยางยั่งยืน 
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ขอเสนอแนะของการวิจัย 
 

 จากขอคนพบของการวิจัย เรื่อง การจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอทามะกา ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
อําเภอทามะกา และเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 
 

ขอเสนอแนะท่ัวไป 
 จากผลการวิจัยที่พบวา การจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา อยูในระดับมาก 6 กิจกรรม ไดแก การศึกษาเพ่ือพัฒนา
สังคมและชุมชน การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ การจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต หองสมุดประชาชน สงเสริมการรูหนังสือ มีเพียง
กิจกรรม การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่อยูในระดับปานกลาง จากขอคนพบ
ดังกลาว ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. สถานศึกษาควรเนนใหความสําคัญกับกระบวนการจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเนนการจัดกระบวนการแบบบูรณาการกับวิถีชีวิตของชุมชน และควร
สนับสนุนปจจัยดานการสนับสนุน ครู งบประมาณอาคารสถานท่ี สื่อ วัสดุและอุปกรณ ในการจัด
กระบวนการเรียนรู และการใชเทคโนโลยี ใหมีคุณภาพมาตรฐานย่ิงขึ้น โดยใหมีการดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง  
 2. สถานศึกษาควรใชการนิเทศติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู ในทุกกิจกรรม เพ่ือเปน
กระบวนการชวยเหลือ ปรับปรุงการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู คนพบขอปญหาอุปสรรค โดยมี
กระบวนการ การวางแผน (P-Planning) การใหความรูกอนการนิเทศ (Informing-I) การดําเนินการ
นิเทศ (Doing-D) การสรางเสริมขวัญกําลังใจ (Reinforcing-R) และการประเมินผลการนิเทศ 
(Evaluating-E) และนํามาพัฒนาเปนแผนพัฒนาของสถานศึกษาใหการดําเนินการจัดกิจกรรม
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 3. จากผลการศึกษา พบวา โดยรวมแลว  สภาพการจัดกิจกรรม โดยเฉพาะเร่ือง การ
สนับสนุน ครู งบประมาณอาคารสถานที่ สื่อ วัสดุและอุปกรณ  ในการจัดกระบวนการเรียนรูยังไม
เพียงพอ ในการน้ีสถานศึกษาจึงตองวางแผนในการใชงบประมาณ วัสดุ อุปกรณตางๆ  โดยเฉพาะสื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือใชในการจัดกระบวนการเรียนรูใหเหมาะสม และมีประสิทธิผล สามารถตอบสนอง
ความตองการของผูเรียนไดอยางครบถวน ทุกระดับ ทุกชวงวัยของกิจกรรมการศึกษา  
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 4. สถานศึกษาควรมีการจัดทําเอกสารสรุปผลของการจัดกิจกรรมในทุกการเรียนรู นํา
ขอเสนอแนะ ปญหา อุปสรรคของการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูตางๆ มาปรับปรุงพัฒนาในการจัด
กิจกรรมคร้ังตอไป ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ใหมากข้ึน 

 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 เพ่ือประโยชนของวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 
 1. ควรศึกษาปญหา อุปสรรค ในการดําเนินการจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของ
สถานศึกษา 
 2. ควรมีการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนากิจกรรมของการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย  
 3. ควรมีการศึกษาถึงผลกระทบที่เก่ียวกับสภาพแวดลอม (Context) ตอสถานศึกษาในการ
จัดกิจกรรมวิชาการ ซึ่งประกอบดวย สภาพภูมิศาสตร สภาพสังคม สภาพทางเศรษฐกิจ   
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รายการอางอิง 
 

ภาษาไทย 

 

กรมการศึกษานอกโรงเรียน. นโยบายการสงเสริมการรูหนังสือไทย กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2537 

.            . กองปฏิบัติการ, ยุทธศาสตรการบริหาร/การบริการการศึกษานอกโรงเรียนสูความเปนเลิศ 

                กรุงเทพฯ: กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2541 
.            . การศึกษาตอเนื่อง : นโยบายและทางเลือกใหม กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,    
                2537. 
.            . การศึกษาตามอัธยาศัย ม.ป.ท.,2538. 
กรมวิชาการ, พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และ 
                กฎกระทรวงแบงสวนราชการ กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ 
                 2546.  
กระทรวงศึกษาธิการ. “ระเบียบกรมการศึกษานอกโรงเรียน วาดวย หองสมุดประชาชน พ.ศ. 2535,” 

                 ม.ป.ท., ม.ป.ป. 
.            . “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาตอเนื่อง พ.ศ.2554,” 

                 ม.ป.ท., 2554. 

.            . “วารสารการศึกษาตลอดชีวิต” ม.ป.ท., 2555. 

.            . กองการศึกษาผูใหญกรมสามัญศึกษา, คูมือการดําเนินงานและหลักสูตรการศึกษา 
                ผูใหญแบบเบ็ดเสร็จ ม.ป.ท., 2521. 
.            . ประวัติ, เขาถึงเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.moe.go.th 
.            . ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ. กระทรวงศึกษาธิการ ม.ป.ท., 2551. 
.            . พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545,           
                 กรุงเทพฯ : โรงพิมพการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2546. 
.            .  คูมือประเมินสถานศึกษาแบบอยางการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาของ 
                เศรษฐกิจ พอเพียง ปงบประมาณ 2552. ม.ป.ท., 2552. 
กระทรวงศึกษาธิการรวมกับสมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย และ เวิลด เอดูเคชั่น  
                 (สหรฐัอเมริกา), รายงานการศึกษานอกโรงเรียน, กรุงเทพฯ : พระนครอักษรบัณฑิต,  
                 2517. 
กลุมติดตามและประเมินผล กลุมแผนงานสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน. อดีตและอนาคต  
                 การดําเนินงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน กรุงเทพฯ : รังสีการพิมพ, 2548. 
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กองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน. “คูมืออบรมดําเนินการจัดการศึกษานอกโรงเรียนเพ่ือพัฒนา 
                 อาชีพ” เอกสารทางวิชาการเลขที่ 193/30, 2531. 
จรัญ มวงทอง. “การศึกษาพึงพอใจของนักศึกษานอกระบบที่มีตอการจัดการศึกษาหลักสูตร  
                  การศึกษาข้ันพ้ืนฐานนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง จังหวัด 

                  พิจิตร” วิทยานิพนธ (การบริหารการศึกษา). ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 

                  ราชภฏัเพชรบูรณ 2552. 
จันทรานี สงวนนาม. ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา. พิมพครั้งที่ 1  

                  กรุงเทพฯ: บุค พอยท, 2545. 
จิรัฏฐ แกวกูล. “แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูในการจัดการศึกษาเทียบเทาของศูนย 
                  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางรัก วิทยานิพนธ (การศึกษา 
                  ผูใหญ).” การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2554. 
ชลทิตย เอ่ียมสําอาง. “กศน.ผุดนิเทศแนวใหมฟง 3 ฝาย,” ขาวสด ฉบับวันที่ 12 มกราคม 2553 
ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ. คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง “คิดเปน” วิชาทักษะการเรียนรู 
                  ม.ป.ท., 2556. 
ดร.ศรีสวาง เลี้ยววาริณ, กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานองคการ 
                  ยูเนสโกภาคพ้ืนเอเชียและแปซิฟก กรุงเทพหมานคร ม.ป.ท., ม.ป.ป. 
.            . คูมือการวางแผนและบริหารงานการรูหนังสือและการศึกษาตอเนื่อง  
                  กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2539), 12 
ธิติ พึ่งเพียร. “ความตองการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของประชาชน  
                  เทศบาลตําบลโพสะ อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง.” ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษา 
                  ผูใหญ). การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2554. 
นายกลา สมตระกูล. การศึกษานอกโรงเรียน. การสงเสริมการรูหนังสือ เขาถึงเมื่อ 16 กุมภาพันธ  
                  2557, เขาถึงไดจาก http://dnfe5.nfe.go.th. 
นายภูพงศ ภูอาภรณ การบูรณาการกิจกรรมการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบโรงเรียน และ 
                 การศึกษาตามอัธยาศัย ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา วิทยานิพนธ  
                 (การศึกษานอกระบบ). ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2541, ง 
บุญชม ศรีสะอาด. คลายวันสถาปนากรมการศึกษานอกโรงเรียน กาฬสินธุ : ศูนยการศึกษา 
                  นอกโรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ, 2541. 
ปรียา ไชยสมคุณ. หองสมุดกับการสารสนเทศ กรุงเทพฯ : ประสานมิตร, 2546. 
ผูอํานวยการใหญยูเนสโก Ms. Irina Bokova. “สารเนื่องในโอกาสวันที่ระลึกสากลแหงการรู 
                 หนังสือ.” 8 กันยายน 2556 
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“พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542,” ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 116, ตอนที่ 74 ก  
                  (19 สิงหาคม 2542) 
ไพศาล ทองโชติ. “ความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดการศึกษาของศูนยการศึกษานอกระบบและ 

                  การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด.” วิทยานิพนธ (การบริหารการศึกษา). การศึกษา 
                  มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี 2554. 
โมหัมมัด อับดุลกาเดร. จิตวิทยาสําหรับผูใหญและแนวทางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  
                  ม.ป.ท., ม.ป.ป. 
ยูเนสโก. “ประมาณการและการวางแผนท่ีไดประเมิน.” ม.ป.ท., 2532. 
รัชนีกร ชุมนูรักษ. โครงสรางสําคัญอยางไร ทําไมตองปรับโครงสรางองคกร ม.ป.ท., ม.ป.ป. 
เรณู เปยซื่อ. การดําเนินงานหองสมุดประชาชน กรุงเทพฯ : บริษัท เยลโลการพิมพ, 2538. 
ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน และคณะ “แนวทางและความเปนไปไดในการปรับเปลี่ยน 

                  ภารกิจ บทบาทและอํานาจหนาที่ของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ 

                  การศึกษาตามอัธยาศัย (สํานักงาน กศน.) ใหสอดคลองกับแนวคิดในเรื่องการสงเสริม 

                  การศึกษาตลอดชีวิต” รายงานการวิจัย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
                  2556. 
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา. “รายงานการประชุม  
                  ครัง้ที่ 16/2556.” 2 กรกฎาคม 2556 
.            . “หนังสือท่ี ศธ 0210.1805/14 เรื่อง รายงานขอมูลผูไมรูหนังสือ,” 15 ตุลาคม 2556. 

.            . รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ป 2555, (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 5. 

.            . รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปงบประมาณ  
                  2556, (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 25. 
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. “การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษา 
                  เพ่ือพัฒนาอาชีพของศูนยฝกอาชีพชุมชนในภาคกลาง,” รายงานการวิจัย ม.ป.ป. 
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง. สํานักงานปลัดกระทรวง 
                  ศึกษาธิการ. กระทรวงศึกษาธิการ. “การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
                  อาชีพของศูนยฝกอาชีพชุมชนในภาคกลาง,” รายงานการวิจัย ปงบประมาณ 2555 
สถาบันสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู. สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
                  ตามอัธยาศัย. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. แนวทางการดําเนินงานหองสมุด 

                 สถานศึกษา กศน กรุงเทพฯ : รังษีการพิมพ, ม.ป.ป. 
สํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ. 6 เดือน กศน. ยุคใหม ป 2551  
                  กรุงเทพฯ : รังสีการพิมพ, 2551. 
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.            . สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. “คูมือการจัดการศึกษาตอเนื่อง,” ม.ป.ท.,  
                  2554. 

.            . กรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามนโยบายการจัดการศึกษานอกระบบ 

                  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เอกสารแนบทายหนังสือสํานักงาน กศน. ดวนที่สุด  
                  ที่ ศธ 0210.04/214 ลงวันที่ 14  มกราคม 2556). 1-4 
.            . นโยบายและจุดเนนการดําเนนิงาน สํานักงาน กศน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556  
                  ม.ป.ท., ม.ป.ป.. 
.            . แนวทางการประกันคุณภาพภายใน กศน.อําเภอ ตามมาตรฐาน ตัวบงช้ี การศึกษา 
                 นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ป 2555 ม.ป.ท., ม.ป.ป. 
สํานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี. รายงานประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยตนสังกัด ประจําป 
                 งบประมาณ 2555 ม.ป.ท., ม.ป.ป. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. สรุปสาระสําคัญแผนการพัฒนา 
                  เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบเอ็ด พ.ศ.2555 - 2559 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. สํานักงานการศึกษานอกโรงเรียน. ทิศทางการจัดการศึกษา  
                 กศน.ยุคใหม กรุงเทพฯ : กลุมพัฒนางาน กศน., 2550. 
.            . “คําสั่ง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1611/2551 เรื่อง ยกเลิกระเบียบ 

                 กรมการศึกษานอกโรงเรียน,” 26 พฤศจิกายน 2551 
.            . สํานักงานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน, พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษา กศน.,  
                  กรุงเทพฯ : รังสีการพิมพ, 2551. 
.            . สํานักงานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน, การจัดการศึกษานอกโรงเรียนตาม 

                 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา 
                  ลาดพราว, 2547. 
.            . สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. ระบบฐานขอมูลและ 
                 โปรแกรมเพื่อการบริหารจัดการ. เขาถึงเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2556. เขาถึงไดจาก   
                  http://203.172.142.230/NFE-MIS 
.            . สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. คูมือนักศึกษา  
                 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.  
                  เขาถึงเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2556. เขาถึงไดจากhttp://www.padrew.net 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), รายงานการประเมิน 

                 คุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 – 2558) ม.ป.ท., 2556. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



140 
 

 

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. สํานักงานปลัดกระทรวง 
                  ศึกษาธิการ. เอกสารทางวิชาการลําดับที่ 34/2553, แนวทางการจัดการเรียนรู  
                 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

                  นนทบุรี : บริษัท ไทยพับบลิคเอ็ดดูเคช่ัน จํากัด, 2553. 
.            . แนวทางการจัดการเรียนรู เอกสารทางวิชาการ ลําดับที่ 34/2553. 
.            . คูมือการดําเนินงานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                 พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555) กรุงเทพฯ : รังสีการพิมพ,  
                  2555. 
.            . คูมือดําเนินงานการประเมินเทียบระดับการศึกษา พ.ศ.2552 กรุงเทพฯ :  
                  ประเสริฐพาณิชย, 2552. 
สํานักงานสถิติแหงชาติ. สํานักนายกรัฐมนตรี. รายงานการสํารวจการอานเขียนของประชากร พ.ศ. 
                 2537 ม.ป.ท., ม.ป.ป. 
สํานักงานสถิติแหงชาติ, สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2543, (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.) 
สํานักงานสถิติแหงชาติ. รายงานผลการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับการอานออกเขียนไดของประชากร  
                 พ.ศ.2528 ม.ป.ท, 2528. 

สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน. แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน,  
                  กรุงเทพฯ : กลุมงานพัฒนามาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน, 2547. 
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
                 กระทรวงศึกษาธิการ. แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิต บูรณาการการเรียนการสอน 8   
                 กลุมสาระการเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 กรุงเพพฯ :  
                 โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตแหงประเทศไทย, ม.ป.ป. 
สุนทร สุนันทชัย (แปลและเรียบเรียง). การรูหนังสือ : บันไดสูอิสรภาพ นิยามและการประเมินของ    
                 นานาชาติ, กรุงเทพฯ : สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน, 2549 
สุนีย เลิศแสวงกิจ และ พิศิษฐ กาญจนพิมาย. หองสมุดกับการรูสารสนเทศ กรุงเทพฯ : วังอักษร,  
                  2550. 
สุพรรณี วราทร. หองสมุดประชาชน กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2528 
สุภัทรา ฉัตรเงิน. หองสมุดประชาชน กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะมนุษยศาสตร  
                  มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2520. 
สุมาลี สังขศรี. ยุทธศาสตรการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือสังคมไทย ในศตวรรษที่ 21 สมุทรสาคร :  
                  บริษัทพิมพดี จํากัด, 2543) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



141 
 

 

หนวยศึกษานิเทศก. สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. เอกสารสาระ 
                 หลักการและแนวคิดประกอบการดําเนินงาน กศน. : คัมภีร กศน กรุงเทพฯ : หาง 
                  หุนสวนจํากัด เอ็น.เอ.รัตนเทรดดิ้ง, ม.ป.ป. 
.            . รวมบทความการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ป 2552, กรุงเทพฯ :   
                  รังสีการพิมพ, 2552. 
.            . กรมการฝกหัดครู. ทวีป อภิสิทธิ์ กศ.บ. กศ.ม. (การอุดมศึกษา) การศึกษานอกโรงเรียน 

                  ม.ป.ท., 2523. 
องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงประชาชาติ (UNESCO), วารสารการศึกษาตลอดชีวิต,  
                  กรุงเทพฯ : นําทองการพิมพ, ม.ป.ป. 
อนงค รอดแสน. กาวทันกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สูยุคเศรษฐกิจบนฐานความรู  
                  (Knowledge - based  society) ม.ป.ท., ม.ป.ป. 
อังคณา ตุงคะสมิต และคณะ. Veridian E-Journal, SU Vol.4  No. 2,  
                  September – December 2011. 
อําไพวรรณ ทัพเปนไทย. หองสมุดและการคนควา กรุงเทพฯ : เจริญรุงเรืองการพิมพ, 2538. 
อุดม เชยกีวงศ. การสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพฯ : แสงดาว,  
                  2551. 
ฯพณฯ พจน สารสิน. ความสําคัญของการศึกษาและกําลังคนในการพัฒนาเศรษฐกิจและความ 

                 ม่ันคงของประเทศ กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการขายและการซ้ือแหง  
                  ประเทศไทย จํากัด, 2513. 
 

ภาษาตางประเทศ 

 

Gorrilla, Amaldo L. Adult Education in the Philippines Manila : R.P. Garcia  

                  Publishing Company, 1962. 
Katz Daniel and Kahn Robert L. Kahn. The Social Psychology of Organization, 2nd ed.  

                  New York : John Wiey and Son, 1978. 

E.Schiefelbein. “Expec opinion as an instrument for assessing investment in   

                 Primary education.” CEPAL 72, May 2000 

Evan, David R. The planning of nonformal education, (Paris: Unesco International  

                  Institute for Educational Planning), chapter II. 1981. 
Faure. Learning to Be, Paris : UNESCO  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



142 
 

 

R.S. Dave. Foundation of Lifelong Education, Paris : UNESCO 
International Institute for Educational Planning (IIEP) UNESCO. Non-Formal Education  

                 and Basic Education Reform 
Adewale, J. Gbenga. Effectiveness of non-formal education programs in Nigeria,  

                  University of Ibadan, Nigeria. 
Bock, John C. and Papagiannis, Georgo J. The Dymystification of Non-Formal  

                 Education : A Social-Psychological Paradigm for Comparative Study     

                 of Non-Formal Education, SIDEC., Stanford University, memeography. 
Best, John. W. Research in Education, 4th ed. New Jersey: Prentice-Hall,Inc.,1981 

Lao People’s Democratic Republic. Skills Development for Disadvantaged Groups:  

                 Review, Issues and Prospects.Final Report Bangkok : UNESCO Asia and  

                  Pacific Regional Bureau for Education, 2005. 
Cronbach, Lee J. Essential of Psychological Testing, 3rd ed. New York: Harper & Row  

                  publisher, 1974. 

Maurice Taylor. Informal Learning Practices of Adults with Limited Skills :  

                  A Research Summary. Ottawa, Ontario Canada. December 2004. 
Rensis Likert, “A Technique for the Measurement of Attitudes,” Archives of  
                  Psychology, 1932. 

Schugurensky อางถึงใน Maurice Taylor. Informal Learning Practices of Adults with  

                 Limited Skills:  A Research Summary. Ottawa, Ontario Canada.   

                  December 2004. 
UNESCO, Education for All - Literacy for Life Global Monitoring Report 2006.  

                  Paris : UNESCO, (UNESCO Education Sector Position Paper) UNESCO : 

                  Paris, 2004. 

.            . The Plurality of Literacy and Its Implication of Policies and  

                 Programmers. Paris : UNESCO, (UNESCO Education Sector Position Paper,  

                  UNESCO : Paris, 2004. 

 

  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



143 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



144 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ก 

หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจสอบเครื่องมือ 

และรายชื่อผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ 
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รายช่ือผูทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือ 

 

1. นางสาคร ชวยดํารงค 
ผูอํานวยการ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอวัดเพลง  
จังหวัดราชบุรี 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

2. นางอภินันท สีสันต 
 ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนทามะกาวิทยาคม  จังหวัดกาญจนบุรี 
 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม.)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

3. นายมานะ คิ้วเจริญ 

 ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนทามะกาวิทยาคม  จังหวัดกาญจนบุรี 
 ศึกษาศาสตรมหาบัณทิต (กศ.ม.)  มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก  ข 

หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัย 
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ภาคผนวก  ค 

คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



150 
 

RELIABILITY   ANALYSIS – SCALE  (ALPHA) 

 

Item-Total Statistics 
 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 137.9667 180.999 .546 .946 

VAR00002 138.3667 183.068 .479 .947 

VAR00003 138.1000 182.438 .352 .948 

VAR00004 138.1667 181.247 .479 .947 

VAR00005 138.1000 179.128 .684 .945 

VAR00006 137.9667 174.654 .706 .945 

VAR00007 138.2667 179.168 .532 .946 

VAR00008 138.2667 182.616 .349 .948 

VAR00009 138.2333 178.806 .531 .946 

VAR00010 138.2000 178.924 .589 .946 

VAR00011 138.0000 177.310 .623 .945 

VAR00012 138.3000 182.769 .389 .947 

VAR00013 138.4333 181.357 .389 .948 

VAR00014 138.3333 177.126 .701 .945 

VAR00015 138.2333 175.151 .678 .945 

VAR00016 137.8667 176.395 .681 .945 

VAR00017 138.3333 179.333 .627 .945 

VAR00018 138.2333 181.840 .405 .947 

VAR00019 138.2667 179.995 .528 .946 

VAR00020 138.0000 176.828 .699 .945 

VAR00021 137.9000 175.817 .720 .945 
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Item-Total Statistics 

 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00022 138.2667 181.237 .639 .946 

VAR00023 138.3000 179.528 .534 .946 

VAR00024 138.0333 179.895 .589 .946 

VAR00025 138.1333 181.085 .578 .946 

VAR00026 137.9333 176.271 .764 .944 

VAR00027 138.3667 179.482 .748 .945 

VAR00028 138.0000 178.966 .535 .946 

VAR00029 138.2333 183.013 .544 .946 

VAR00030 138.1000 178.645 .647 .945 

VAR00031 138.0000 178.897 .634 .945 

VAR00032 138.3333 181.126 .468 .947 

VAR00033 138.4333 181.426 .449 .947 

VAR00034 138.2000 178.786 .597 .946 

VAR00035 138.0667 178.823 .678 .945 
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Case Processing Summary 

 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.947 35 
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ภาคผนวก  ง 
หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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ภาคผนวก  จ 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย  
เรื่อง การจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสราง 

ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา  
 

 

  แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการ
คนควาอิสระเร่ือง "การจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา (Management of academic activities based on the structures 

of Thamaka District Non – formal and Informal Education.)" ขอมูลท่ีไดจากความคิดเห็น
ของทานมีคาอยางย่ิงตอการคนควาอิสระนี้ ขอมูลท่ีทานตอบขอรับรองวาจะไมมีผลกระทบตอการ
ปฏิบัติงานหรือสถานศึกษาของทานแตประการใด จึงขอความกรุณาโปรดตอบใหครบทุกขอตามจริง  
 แบบสอบถามน้ี ประกอบดวย 3 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 สอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามในเรื่อง เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา ประเภทของกลุมประชากรท่ีเกี่ยวของ ซึ่งมีลักษณะเปนตัวเลือกที่กําหนดคําตอบไวให
เลือกตอบ จํานวน 5 ขอ ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับระดับการดําเนินกิจกรรมวิชาการตามโครงสราง
ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา ใน 7 กิจกรรม1) การศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2) หองสมุดประชาชน 3) สงเสริมการรูหนังสือ 4) การศึกษา
เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ 5) การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 6) การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
7) การจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับขอเสนอแนะที่กลุมเปาหมายตองการใหดําเนินการในสถานศึกษา 
หรือตองการใหปรับปรุงแกไข 

   ผูตอบแบบสอบถามแบงเปนกลุม จํานวน 2 กลุม ไดแก 1) กลุมบุคลาการทางการศึกษาของ
สถานศึกษา จํานวน 15 คน 2) กลุมผูรับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา จํานวน 15 คน แบงเปน 
กลุมผูรับบริการทางการศึกษาอาชีพอุตสาหกรรม 5 คน กลุมผูรับบริการทางการศึกษาอาชีพเกษตรกรรม 5 
คน และกลุมผูรับบริการทางการศึกษาอาชีพรับจาง 5 คน 

  เมื่อทานใหขอมูลครบถวนทุกขอแลว โปรดจัดสงแบบสอบถามน้ีคืนผูศึกษา  
           

ขอขอบพระคุณไว ณ โอกาสนี้ สําหรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 

            นางสาวชมพู  มรุธาวานิช 

    นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 
   ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนที่ 1  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม                                                                 

คําชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย    ลงใน    หนาขอความท่ีตรงกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอ สถานภาพ สําหรับผูวิจัย 

 

1. 
 

เพศ     

 ชาย 

  หญิง 

 

 

 

 

 

........ 

........ 
2. อายุ (เศษปที่เกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งป)  

20 - 30 ป 
 31 - 40 ป 

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

 41 - 50 ป 
 51 ปขึ้นไป 

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

3. 
 

วุฒิการศึกษา   
 ต่ํากวาปริญญาตรี     ........ 

........  ปริญญาตรี  
 สูงกวาปริญญาตรี ........ 

........  อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ………….........................) 
4. ประเภทของกลุมตวัอยาง  

     บุคลากรของสถานศึกษา 
             ผูบริหาร/ขาราชการ  
             พนักงานราชการ 
             ลูกจางชั่วคราว 

 

........ 

........ 

........ 
     ผูรับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 

             อาชีพอุตสาหกรรม  
             อาชีพเกษตรกรรม 

             อาชีพรับจาง 

 

........ 

........ 

........ 
    

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนที่ 2  แบบสอบถามเก่ียวกับการจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสราง 
     ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา 
คําชี้แจง  โปรดพิจารณากระทง / ขอความตัวแปรการจัดกิจกรรมวิชาการตามโครงสรางของ 
   ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทามะกา โดยขีดเครื่องหมาย 
    ลงในสดมภทางขวา ที่ตรงกับการพิจารณาระดับการจัดกิจกรรมของทาน โดยพิจารณา
ตาม   เกณฑดังนี้ 
  ระดับ  5     หมายถึง    ระดับการจัดกิจกรรมอยูในระดับมากที่สุด 

  ระดับ  4     หมายถึง    ระดับการจัดกิจกรรมอยูในระดับมาก 

  ระดับ  3     หมายถึง    ระดับการจัดกิจกรรมอยูในระดับปานกลาง 
  ระดับ  2     หมายถึง    ระดับการจัดกิจกรรมอยูในระดับนอย 

  ระดับ  1     หมายถึง    ระดับการจัดกิจกรรมอยูในระดับนอยที่สุด    ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอที่ 
กิจกรรมวิชาการตามโครงสราง 
ของศูนย กศน.อําเภอทามะกา 

ระดับการจัดกิจกรรม  
5 4 3 2 1 สําหรับผูวิจัย 

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

1 หลักสูตรมีโครงสรางยืดหยุน ในดานสาระการ
เรียนรู เวลาเรียน และการจัดการเรียนรู................. .... .... .... .... .... ........ 

2 สถานศึกษาจัดใหมีคูมือและแนวปฏิบัติในการ
ดําเนินงานตามหลักสูตร....................................... .... .... .... .... .... 

 

........ 
3 สถานศึกษามีการจัดการปฐมนิเทศ ประชุมชี้แจง

แกผูเรียนถึง หลักการ วิธีการเรียน และการจบ
หลักสูตร............................................................... .... .... .... .... .... 

 

 

........ 
4 

 

 

5 

สถานศึกษามีการสนับสนุน ครู งบประมาณ
อาคารสถานท่ี สื่อ วัสดุและอุปกรณ ในการจัด
กระบวนการเรียนรู.............................................. 
หลักสูตรมีการบูรณาการเน้ือหาสาระสอดคลอง
กับวิถีชีวิต ความแตกตางของบุคคล ชุมชน และ
สังคม.................................................................... 

 

 

.... 
 

 

.... 

 

 

.... 
 

 

.... 

 

 

.... 
 

 

.... 

 

 

.... 
 

 

.... 

 

 

.... 
 

 

.... 

 

 

........ 
 

 

........ 
 

แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมของการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
.............................................................................. .................................................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอที่ 
กิจกรรมวิชาการตามโครงสราง 
ของศูนย กศน.อําเภอทามะกา 

ระดับการจัดกิจกรรม 

สําหรับผูวิจัย 5 4 3 2 1 

หองสมุดประชาชน 

1 สถานศึกษาเอ้ืออํานวยความสะดวก ในการ
ใหบริการแหลงขอมูล ขาวสาร สื่อ สิ่งพิมพและ
ไมตีพิมพ............................................................ .... .... .... .... .... ........ 

2 มีการใหบริการที่รวดเร็ว ทันสมัย และสนองตอ
ความตองการของประชากรในชุมชน................ .... .... .... .... .... 

 

........ 
3 มีบรรยากาศ ที่เอ้ือตอการเรียนรูดวนตนเอง 

การจรรโลงใจ และการพักผอนหยอนใจ........... .... .... .... .... .... 
 

........ 
4 

 

 

5 

มีกิจกรรม/โครงการ ใหบริการเคลื่อนที่ของ 
แหลงขอมูล ขาวสาร สื่อ สิ่งพิมพและ 
ไมตีพิมพ............................................................ 
สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาดวยตนเอง
อยางตอเนื่อง..................................................... 

 

 

.... 
 

.... 

 

 

.... 
 

.... 

 

 

.... 
 

.... 

 

 

.... 
 

.... 

 

 

.... 
 

.... 

 

 

........ 
 

........ 
        
 

แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมของหองสมุดประชาชน
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................. ...................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................... ...................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
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ขอที่ 
กิจกรรมวิชาการตามโครงสราง 
ของศูนย กศน.อําเภอทามะกา 

ระดับการจัดกิจกรรม 

สําหรับผูวิจัย 5 4 3 2 1 

สงเสริมการรูหนังสือ 
1 สถานศึกษามีการพัฒนาใหเปนศูนยกลางสราง

โอกาสและกระจายโอกาสทางการศึกษา ในการ
สงเสริมการอาน และรูหนังสือใหประชาชน......... .... .... .... .... .... ........ 

2 สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลผูไมรูหนังสือ 
อยางถูกตองครบถวน และเปนปจจุบัน............. .... .... .... .... .... 

 

........ 
3 สถานศึกษามีการสงเสริมและสนับสนุนการจัด

กิจกรรมสงเสริมการอาน และการรูหนังสือ....... 
.... .... .... .... .... 

 

 

........ 
4 

 

 

5 

สถานศึกษามีการ พัฒนา  สื่ อ  แบบเรี ยน 
เคร่ืองมือวัดผลประเมินผล ที่สอดคลองกับ
สภาพปจจุบันของแตละกลุมเปาหมาย.............. 
สถานศึกษามีระบบการนิเทศติดตามผลการ
ดําเนินงานการสงเสริมการอาน และการรู
หนังสือ.............................................................. 

 

 

.... 
 

 

.... 

 

 

.... 
 

 

.... 

 

 

.... 
 

 

.... 

 

 

.... 
 

 

.... 

 

 

.... 
 

 

.... 

 

 

........ 
 

 

........ 
 

แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมของการสงเสริมการรูหนังสือ
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................ ....................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
....................................................................................................................................... ......................... 
......................................................................................................... ....................................................... 
 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ
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ขอที่ 
กิจกรรมวิชาการตามโครงสราง 
ของศูนย กศน.อําเภอทามะกา 

ระดับการจัดกิจกรรม  

5 4 3 2 1 สําหรับผูวิจัย 

การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ  
1 หลักสูตร/โครงการ มีการพัฒนาใหมีความ

สอดคลองกับความตองการอาชีพระดับกึ่งฝมือ
และระดับฝมือของชุมชน................................... .... .... .... .... .... ........ 

2 สถานศึกษามีการสนับสนุน วิทยากร วัสดุและ
อุปกรณ อยางเพียงพอ...................................... .... .... .... .... .... 

 

........ 
3 วิทยากรมีความรู ความสามารถ หรือมีความ

เชี่ยวชาญในอาชีพที่นํามาถายทอดใหผูเรียน..... .... .... .... .... .... 
 

........ 
4 

 

 

5 

สถานศึกษามีวิธีและหรือกระบวนการจัดการ
เรียนรูสอดคลองกับศักยภาพของผูเรียนอาชีพ
ระดับก่ึงฝมือและระดับฝมือ.............................. 
ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับ ไปใชในการ
ประกอบอาชีพ หรือพัฒนาอาชีพ เพ่ือสราง
รายได................................................................ 

 

 

.... 
 

 

.... 

 

 

.... 
 

 

.... 

 

 

.... 
 

 

.... 

 

 

.... 
 

 

.... 

 

 

.... 
 

 

.... 

 

 

........ 
 

 

........ 
 

แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมของการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ
............................................................................................................................. ................................... 
......................................................................................................................................................... ....... 
........................................................................................................................... ..................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
......................................................... .......................................................................................................  
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ขอที่ 
กิจกรรมวิชาการตามโครงสราง 
ของศูนย กศน.อําเภอทามะกา 

ระดับการจัดกิจกรรม 

สําหรับผูวิจัย 5 4 3 2 1 

การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
1 หลักสูตร/โครงการ มีการพัฒนาใหมีความ

สอดคลองกับความตองการของผูเรียนในการ
พัฒนาทักษะชีวิต.............................................. .... .... .... .... .... ........ 

2 สถานศึกษามีการสนับสนุน สถานท่ี วิทยากร 
วัสดุและอุปกรณในการจัดกิจกรรม อยาง
เพียงพอ............................................................ .... .... .... .... .... 

 

 

........ 
3 วิทยากรมีความรู ความสามารถ หรือมีความ

เชี่ยวชาญในการถายทอดความรู เพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิตของผูเรียน....................................... .... .... .... .... .... 

 

 

........ 
4 

 

 

5 

สถานศึกษามีวิธีและหรือกระบวนการจัดการ
เรียนรูที่สอดคลองกับศักยภาพของผูเรียนแตละ
บุคคล........................................................... 
ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับ ไปใชในการ
พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม........ 

 

 

.... 
 

.... 

 

 

.... 
 

.... 

 

 

.... 
 

.... 

 

 

.... 
 

.... 

 

 

.... 
 

.... 

 

 

........ 
 

........ 
 

แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมของการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต
.................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
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ำนกัหอ
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ขอที่ 
กิจกรรมวิชาการตามโครงสราง 
ของศูนย กศน.อําเภอทามะกา 

ระดับการจัดกิจกรรม 

สําหรับผูวิจัย 5 4 3 2 1 

การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
1 หลักสูตร/โครงการ มีความสอดคลองกับความ

ตองการของคนในชุมชน ที่จะพัฒนาสังคมและ
ชุมชน................................................................. .... .... .... .... .... ........ 

2 สถานศึกษามีการจัด การประชุมสัมมนา การ
จัดเวทีประชาคม แลกเปล่ียนเรียนรู  หรือ
รูปแบบอื่นๆ................................................... .... .... .... .... .... 

 

 

........ 
3 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม ที่สงเสริมความ

เปนประชาธิปไตย การเปนพลเมืองที่ดี และการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม.................................. .... .... .... .... .... 

 

 

........ 
4 

 

5 

สถานศึกษามีวิธีและหรือกระบวนการจัดการ
เรียนรูเหมาะสมแกผูเรียน.................................. 
ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับ ไปใชในการ
พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม......... 

 

.... 
 

.... 

 

.... 
 

.... 

 

.... 
 

.... 

 

.... 
 

.... 

 

.... 
 

.... 

 

........ 
 

........ 
 

แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมของการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน
................................................................................... ............................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.............................................................................................................................................. .................. 
................................................................................................................ ................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
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ขอที่ 
กิจกรรมวิชาการตามโครงสราง 
ของศูนย กศน.อําเภอทามะกา 

ระดับการจัดกิจกรรม 

สําหรับผูวิจัย 5 4 3 2 1 

การจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1 หลักสูตร/โครงการ  มีความสอดคลองกับ

แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง............. .... .... .... .... .... ........ 
2 สถานศึกษามีการสนับสนุน วิทยากร วัสดุและ

อุปกรณ อยางเพียงพอตามแนวปรัชญา............. .... .... .... .... .... 
 

........ 
3 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม ที่เหมาะสมกับ

การพัฒนาที่ยั่ งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง............................................................. .... .... .... .... .... 

 

 

........ 
4 

 

5 

สถานศึกษามีวิธีและหรือกระบวนการจัดการ
เรียนรูเหมาะสมแกผูเรียน.................................. 
ผู เ รี ยนสามารถนํ าปรั ชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีได รับ ไปใชในการพัฒนาตนเอง 
ครอบครัว ชุมชนและสังคม เพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน.............................................................. 

 

.... 
 

 

 

.... 

 

.... 
 

 

 

.... 

 

.... 
 

 

 

.... 

 

.... 
 

 

 

.... 

 

.... 
 

 

 

.... 

 

........ 
 

 

 

........ 
 

แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
................................................................................................................................................ ................ 
.................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
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