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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ไดบัญญัติไววา
รัฐจะตองจัดการศึกษาพื้นฐานใหแกประชาชนอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย ไม
นอยกวาสิบสองป โดยตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน
และในมาตรา 81 กําหนดใหรัฐตองจัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ จากบทบัญญัติ
ดังกลาวรัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 โดยความเห็นชอบของรัฐสภา
ซึ่งมีสาระสําคัญวา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งราง
กายและจิตใจ มีสติปญญา ความรูและคุณธรรม โดยตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความ
สามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได ซึ่งถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ใหจัดกิจกรรมซึ่งผู
เรียนสามารถเรียนรูไดจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได ทําเปน รักการอานและเกิด
การใฝรูอยางตอเนื่อง รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม
สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรู จัดการเรียนรูให
เกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ มาตรา 284 ไดกําหนดใหมีการกระจายอํานาจเพิ่มขึ้นใหแกทอง
ถิ่นมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายและมีอํานาจหนาที่ของตน และมาตรา 289 ก็กําหนด
ใหองคกรทองถิ่นมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรม และฝกอาชีพตามความเหมาะสมความตองการ
ภายในทองถิ่นนั้น (กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2542 : คํานํา)
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ดังกลาว กรมการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งมีหนาที่ในการจัดการศึกษา
นอกระบบ ทุ ก รูปแบบและหลากหลาย มี ความยืดหยุน สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความ
เหมาะสม ครอบคลุมกลุมเปาหมาย คือประชาชนทั้งประเทศ จึงไดจัดการศึกษาในชุมชน โดย
ใชรูปแบบศูนยการเรียนชุมชน”

1

2
ในปงบประมาณ 2541 กรมการศึกษานอกโรงเรียนมีนโยบายในการสนับสนุนให
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ (ศบอ.) รวมกับองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
จัดตั้งศูนยการเรียนชุมชน (ศรช.) ขึ้นเพื่อเปนศูนยกลางในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต สําหรับ
ประชาชนในชุมชน ซึ่งสอดคลองกับแนวทางในการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) ที่เนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาซึ่งจะ
ตองพัฒนาทั้งตัวตนและสภาพแวดลอมทางสังคมใหเอื้อตอการพัฒนาในลักษณะสังคมแหงการ
เรียนรู (Learning Society) รวมทั้งเพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหง
ราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่ใหอํานาจแกทองถิ่นในการมีสิทธิ และมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาในชุมชนของตน อันเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งในการพึ่งพาตนเอง และมีชีวิตอยางพออยูพอ
กิน (กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2542 ก : บทนํา)
จากนโยบายดังกลาว การดําเนินงานของศูนยการเรียนชุมชน จึงไดเริ่มดําเนินการจัด
ตั้งแตภาคเรียนที่ 1/2541 โดยใหนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน
สายสามัญทุกระดับ ที่ขึ้นทะเบียนใหมตองเปนนักศึกษาของศูนยการเรียนชุมชน ใหศูนยการเรียน
ชุมชนเปนศูนยกลางการจัดการศึกษา เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ของประชาชนในชุมชน
โดยเนนการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของชุมชน มุง สรางโอกาส และใหบริการการเรียนรูอยาง
หลากหลายวิธีเรียน เปนการเรียนรูที่เนนการปฏิบัติจริงจากวิถีชีวิต และเรียนรูจากแหลงวิทยาการ
ตาง ๆ ในชุมชน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางผูเรียน และบุคคลในชุมชน เชน ผูรู
ภูมิปญญาทองถิ่น นอกจากนั้นศูนยการเรียนชุมชน ยังเปนศูนยกลางการเรียนรู และใหบริการ
ดานหลักสูตร สื่อ กิจกรรม การเรียนการสอน วิทยาการ ขาวสารขอมูล เพื่อสรางความเขมแข็ง
ทางความรูใหกับชุมชน
ศูนยการเรียนชุมชน มีความสําคัญตอการเรียนรูของประชาชน เนื่องจากศูนยการ
เรียนชุมชนเปนมิติหนึ่งของการจัดการศึกษาแบบระบบเปด โดยบุคคลในชุมชนสามารถใช
ประโยชนจากการบริการการศึกษาของศูนยการเรียนชุมชนไดทุกเวลา สงเสริมการใชสื่อการเรียน
รูที่สอดคลองกับวิถีชีวิตผูเรียนไดฝกปฏิบัติมากกวาบอกใหรู อันจะนําไปสูการพัฒนาแบบพึ่งตน
เอง นอกจากนี้ยังสามารถลดปญหาดานสังคม ปองกันการละถิ่นอพยพเขาเมือง ทําใหชุมชนเกิด
ความเขมแข็ง ครอบครัวอบอุน ไมมีการแยกพอ แม ลูก จากกัน เนื่องจากทุกคนสามารถเรียนรู
ไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิตภายในศูนยการเรียนชุมชน โดยมีองคประกอบที่สําคัญ ไดแก ครู
ประจําศูนยการเรียนชุมชน สถานที่ตั้ง สื่อการศึกษา กิจกรรม เครือขาย และผูใชบริการ
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ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน เปนบุคลากรในชุมชนทองถิ่นซึ่งไดรับคาตอบแทน
ประจําจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน หรือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทําหนาที่เปนผูดําเนิน
การประสานงาน อํานวยความสะดวก ในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบในศูนยการเรียนชุมชน
สถานที่ตั้ง เปนสถานที่จัดการศึกษาภายใตความเห็นชอบขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นโดยสามารถจัดเก็บสื่อการศึกษา วัสดุ ครุภัณฑการศึกษาตาง ๆ และอาจจะใชกิจกรรมการ
ศึกษาประเภทตาง ๆ ไดดวยโดยไมมีขอจํากัดในการที่จะตองเปนสถานที่เอกเทศ หรืออยูภายใน
อาคารปฏิบัติงานอื่นใดก็ได
สื่อการศึกษา ทั้งวัสดุ และครุภัณฑที่จําเปนตองมีอยูในศูนยการเรียนชุมชน เพื่อให
บริการนักศึกษา ประชาชน และเปนจุดรวมในการเริ่มตนกิจกรรม สื่อการศึกษาที่จําเปนตองมี
เชน เครื่องรับโทรทัศน เครื่องเลนวีดีทัศน มวนวีดีทัศน วิทยุเทป เทปเสียง หนังสือแบบเรียน
ชุดการเรียน หนังสือพิมพ วารสาร นอกจากนี้อาจจะมีชุดรับสัญญาณดาวเทียมเครื่องคอมพิวเตอร
CD-ROM ตารางออกอากาศ โปสเตอร แผนพับ และสื่ออื่น ๆ เพื่อบริการใหกับประชาชน ทั้ง
ในการมาศึกษาดวยตนเอง และใชศึกษาในเวลาพบกลุมตามความเหมาะสม
กิจกรรมศูนยการเรียนชุมชน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดหลากหลายทั้งกิจกรรม
การเรียนรูพื้นฐาน การศึกษาสายสามัญ การศึกษาสายอาชีพ การศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมพิเศษอื่น ๆ เชน การศึกษาสําหรับคนพิการ กิจกรรมสําหรับผูสูง
อายุ กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมการตอตานยาเสพติด กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม รวมถึงกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรม กิจกรรมสรางสรรคสังคมชุมชน อนุรักษสิ่งแวดลอม พัฒนาการเกษตรและกิจกรรม
อื่น ๆ ตามที่ประชาชนในชุมชนเห็นสมควรใหจัด ทั้งนี้ตองไมขัดกับกฎหมายและประเพณีนิยมใน
ชุมชนนั้น ๆ
เครือขายและผูใชบริการ เปนบุคคลหรือคณะบุคคลก็ได โดยหมายรวมถึง องคกร
ของรัฐและเอกชน ภูมิปญญาทองถิ่น ผูรู ผูมีประสบการณ สถานประกอบการ และประชาชน
ในชุมชน ทั้งนี้เนนความรวมมือ รวมใจ สรางความสามัคคีรวมกันพัฒนาชุมชน พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชนนั้น ๆ
ศูนยการเรียนชุมชน เปนสมบัติของทุกคนในชุมชนที่ชวยกันสรางสรรค บํารุงรักษา
ใชบริการ เพื่อวัตถุประสงคใหชุมชนเปนสังคมแหงการเรียนรู ประชาชนมีโอกาสไดรับการศึกษา
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต ทุกคนมีโอกาสทางการศึกษา มีการเรียนรู การทํางาน และ วิถีชีวิตสอด
คลองกลมกลืนกัน โดยมุงใหศูนยการเรียนชุมชนไดชวยกันสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชาชน
อยางยั่งยืนตลอดไป (กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2542 ก : 6 – 8)
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การจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในศูนยการเรียนชุมชน
การจัดกิจกรรมในศูนยการเรียนชุมชน เปนการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อสงเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตที่สอดคลองกับความตองการของคนในชุมชน
เหมาะสมกับสภาพสังคมและวิถีชีวิตของชุมชน โดยอาจแบงเปนลักษณะโครงสรางของกิจกรรม
ได 2 มิติ คือ
1. การจัดกิจกรรมตามมิติของการเรียนรู ไดแก การจัดการศึกษาพื้นฐาน โดยเฉพาะ
การศึกษาสายสามัญ เพื่อใหมีทักษะและความสามารถในการเรียนรูอยางตอเนื่อง เปนพื้นฐาน
สําหรับการทํางานและการประกอบอาชีพ การจัดบริการขาวสารขอมูล เปนการใหขาวสารขอมูลที่
จําเปนตอการดํารงชีวิตการทํางาน การประกอบอาชีพ โดยผานสื่อตาง ๆ เชน หนังสือ รายการ
วิทยุ รายการโทรทัศน วีดีทัศน ฯลฯ การจัดการศึกษาอาชีพ เปนการจัดการศึกษาพื้นฐาน
การใหบริการขาวสารขอมูล หรือเสริมตอจากประสบการณการทํางานและการประกอบอาชีพเพื่อ
กอใหเกิดงานอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี
2. การจัดกิจกรรมตามมิติของเนื้อหาการเรียนรู เปนการจัดกิจกรรมโดยยึดเนื้อหา
เปนแกนกลาง เชน การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตแกกลุมเปาหมาย เชน สตรี
แมบาน ผูสูงอายุ เด็ก คนพิการ ฯลฯ การจัดกีฬาและนันทนาการ การสงเสริมประเพณี ศิลป
วัฒนธรรม และกิจกรรมทางศาสนา รวมทั้งกิจกรรมตามจุดเนนของชุมชนและนโยบายของรัฐ
ตลอดจนการจัดกิจกรรมสงเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียน ดังภาพประกอบ 1 (กรมการศึกษา
นอกโรงเรียน. ม.ป.ป. : 11)
การจัดกิจกรรมที่ศูนยการเรียนชุมชนจัดบริการใหกับประชาชน ไดมีความพยายามที่
จะจัดใหสอดคลองกับสภาพความตองการใชประโยชนที่แทจริง ใหผูรับบริการใชประโยชนจาก
ศูนยการเรียนชุมชนอยางตอเนื่อง และจะตองสนองนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) ไดกําหนดใหยุทธศาสตรการจัดการเชิงพื้นที่ ในมิติ
ใหมที่มุงปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมือง ใหเขาสูสมดุลมากยิ่งขึ้น เปนการพัฒนาที่
ประสานเชื่อมโยงชนบทและเมือง ใหเกื้อกูลซึ่งกันและกัน นําไปสูเปาหมายระยะยาว เปนการ
กระจายโอกาสการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใหเทาเทียมกันตามศักยภาพในทุกพื้นที่ โดยจะดําเนิน
การตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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โครงสรางการจัดกิจกรรมในศูนยการเรียนชุมชน
ศูนยการเรียนชุมชน

กิจกรรมการเรียนรู
- การศึกษาพื้นฐาน
- การศึกษาสายอาชีพ
- การศึกษาตามอัธยาศัย

กิจกรรมเนื้อหา
- การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
- กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
- กิจกรรมสงเสริมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา
- กิจกรรมตามจุดเนนของชุมชน และ
รัฐบาล เชน การปองกัน การแกไข
ปญหายาเสพติด โรคเอดส การสง
เสริมประชาธิปไตย การสงเสริม
เศรษฐกิจชุมชน

แผนภูมิที่ 1 โครงสรางการจัดกิจกรรมของศูนยการเรียนชุมชน
ที่มา : กรมการศึกษานอกโรงเรียน, ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา, คูมือการดําเนินงาน ศรช.
(กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2540), 13
จากความสําคัญและความจําเปนในการจัดศูนยการเรียนชุมชน มีผูศึกษางานวิจัยของ
ศูนยการเรียนชุมชน สภาพปญหาที่พบมีดังนี้ จากการวิจัยของศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา
กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2543: 24) พบวา ศูนยการเรียนชุมชนในเขตภาคกลาง 1) มีสื่อนอย
และเกา 2) ควรจัดกิจกรรมเขาคาย 3) อยากใหกรมมาเยี่ยมบอย ๆ 4) ยังขาดเทปและวีดีทัศน
มาก 5) ศูนยการเรียนชุมชนยังไมคอยเปนที่รูจัก 6) หลังเวลา 16.30 น. ไมไดเก็บขอมูลผูใช
บริการ 7) ตองการสื่อวิชาชีพที่หลากหลาย งานวิจัยของ อัษฎา บัวบุญ (2544 : บทคัดยอ)
พบวาขอที่มีปญหา และความถี่สูงสุด ไดแก สื่ออุปกรณการเรียนการสอน เชน แบบเรียน
เอกสารชุดวิชา สื่ออิเล็กทรอนิกสมีไมเพียงพอ สื่อไมทันสมัยและไมตรงกับความตองการของ ผู
เรียน รองลงมาไดแก องคการบริหารสวนตําบลและผูนําทองถิ่นซึ่งเปนเครือขาย ยังขาดความรู
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ความเขาใจ ไมใหการสนับสนุนเทาที่ควร สวนขอเสนอแนะคือ ควรจัดหาสื่อ อุปกรณการเรียน
การสอนเพิ่มขึ้น จัดสื่อแบบเรียนใหตรงกับหลักสูตร รองลงมาไดแก เครือขายในชุมชนควรใหมี
การสนับสนุนเห็นความสําคัญในการจัดกิจกรรมในศูนยการเรียนชุมชน จากสภาพการจัดบริการ
การศึกษานอกโรงเรียนกับความตองการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชนจังหวัดนครปฐม ยัง
ไมเคยมีการศึกษาลักษณะการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนกับความตองการใชประโยชนใน
ศูนยการเรียนชุมชนจังหวัดนครปฐม ในรายละเอียดแตละกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดบริการการ
ศึกษานอกโรงเรียนดานการศึกษาพื้นฐาน การศึกษาสายอาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัย และ
เนื่องจากศูนยการเรียนชุมชนเปนศูนยกลางการจัดการศึกษา เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของ
ประชาชนในชุมชน โดยเนนการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของชุมชน มุงสรางโอกาสและให
บริการการเรียนรูอยางหลากหลายวิธีเรียน สนองตอบความตองการและเสนอทางเลือกในการ
พัฒนาตนเอง อันจะนําไปสูการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเองได ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยซึ่งทําหนาที่กลุมงาน
การศึกษานอกโรงเรียนโดยตรง จึงมีความสนใจที่จะศึกษาลักษณะการจัดบริการการศึกษานอก
โรงเรียนกับความตองการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชนจังหวัดนครปฐม วามีสภาพปญหา
และความตองการอยางไร เพื่อเปนขอมูลไปใชในการปรับปรุงงานการจัดบริการการศึกษานอก
โรงเรียน เพื่อสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการในศูนยการเรียนชุมชน และเปนประโยชน
สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียน ใหเปนแนวทางการจัดการ
ศึกษานอกโรงเรียนในศูนยการเรียนชุมชน ภายใตความรวมมือจากบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษานอกโรงเรียน ทั้งในสวนกลางและสวนทองถิ่นตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียนในศูนยการเรียนชุมชน
จังหวัดนครปฐม ในดานการศึกษาพื้นฐาน การศึกษาสายอาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ตามความคิดเห็นของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน
2. เพื่อศึกษาความตองการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชนจังหวัดนครปฐม
ในดานการศึกษาพื้นฐาน การศึกษาสายอาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัยตามความคิดเห็น
ของผูใชบริการ
3. เพื่อเปรียบเทียบระดับความตองการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน จังหวัด
นครปฐม ในดานการศึกษาพื้นฐาน การศึกษาสายอาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัย จําแนก
ตามตัวแปรเพศ อายุ และสถานภาพ
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4. เพื่อศึกษาความคาดหวัง ปญหา และขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการจัดบริการการศึกษา
นอกโรงเรียนในศูนยการเรียนชุมชน ตามความคิดเห็นของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนและผูใช
บริการ
ขอคําถามของการวิจัย
1. ลักษณะการจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียนในศูนยการเรียนชุมชนจังหวัด
นครปฐมมีสภาพการจัดเปนอยางไร
2. ความตองการของผูใชบริการที่มาใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน จังหวัด
นครปฐมเปนอยางไร
3. ความตองการของผูใชบริการที่ใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน โดยจําแนกตาม
เพศ อายุ และสถานภาพ แตกตางกันอยางไร
สมมติฐานของการวิจัย
1. ผูใชบริการที่มีเพศตางกัน มีระดับความตองการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน
แตกตางกัน
2. ผูใชบริการที่มีอายุตางกัน มีระดับความตองการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน
แตกตางกัน
3. ผูใชบริการที่มีสถานภาพตางกัน มีระดับความตองการใชประโยชนในศูนยการเรียน
ชุมชนแตกตางกัน
4.ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนและผูใชบริการมีความเห็นตางกัน
ขอบเขตของการศึกษา
เพื่อการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไว ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของ
การวิจัยไดดังนี้
1. ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 495 คน คือ ครูประจําศูนยการเรียน
ชุมชน และผูใชบริการที่ใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน จังหวัดนครปฐม ทั้งหมด 7 อําเภอ
ไดแก กําแพงแสน นครชัยศรี พุทธมณฑล บางเลน สามพราน ดอนตูม เมืองนครปฐม ในป
งบประมาณ 2545 ผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย
1.1 ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน จํานวน 45 คน
1.2 ผูใชบริการในศูนยการเรียนชุมชน จํานวน 450 คน
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2. กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 252 คน คือ ครูประจําศูนยการ
เรียนชุมชน และผูใชบริการที่ใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชนจังหวัดนครปฐมทั้งหมด 7 อําเภอ
โดยการสุมอยางงาย ดวยวิธีจับฉลาก รายชื่อศูนยการเรียนชุมชน จํานวน 18 ตําบล ผูตอบแบบ
สอบถาม ประกอบดวย
2.1 ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ตําบลละ 1 คน รวม 18 คน
2.2 ผูใชบริการในศูนยการเรียนชุมชน ตําบลละ 13 คน รวม 234 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
ผูวิจัยกําหนดขอบเขตของตัวแปรจําแนกตามกลุมประชากร
ตัวแปรที่ศึกษากับครูประจําศูนยการเรียนชุมชน
ตัวแปรตน (Independent Variables) ไดแก
- เพศ
- อายุ
- ประสบการณในการทํางาน
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การจัดกิจกรรมการ
ศึกษานอกโรงเรียน ในดาน
- การศึกษาพื้นฐาน
- การศึกษาสายอาชีพ
- การศึกษาตามอัธยาศัย
ตัวแปรที่ศึกษากับผูใชบริการที่ใชประโยชนศูนยการเรียนชุมชน
ตัวแปรตน (Independent Variables) ไดแก
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความตองการใชประโยชน
ในศูนยการเรียนชุมชน ในดาน
- การศึกษาพื้นฐาน
- การศึกษาสายอาชีพ
- การศึกษาตามอัธยาศัย

9

ตัวแปรตน (X)
ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน
- เพศ
- อายุ
- ประสบการณในการทํางาน

ตัวแปรตน (X)
ผูใชบริการ
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ (นักศึกษาสาย
สามัญ นักศึกษาสายอาชีพ
และประชาชนผูใชบริการ)

ตัวแปรตาม (Y)
ลักษณะการจัดบริการการศึกษา
นอกโรงเรียนในศูนยการเรียนชุมชน
1. ดานการศึกษาพื้นฐาน
2. ดานการศึกษาสายอาชีพ
3. ดานการศึกษาตามอัธยาศัย

ตัวแปรตาม (Y)
ผูใชบริการในศูนยการเรียนชุมชน
1. ดานการศึกษาพื้นฐาน
2. ดานการศึกษาสายอาชีพ
3. ดานการศึกษาตามอัธยาศัย

แผนภูมิที่ 2 กรอบความคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)
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นิยามศัพทเฉพาะ
เพื่อความเขาใจถูกตองตรงกัน ผูวิจัยจึงไดนิยามศัพทเฉพาะที่ใชในงานวิจัยดังตอไปนี้
1. ศูนยการเรียนชุมชน (ศรช.) หมายถึง ศูนยกลางการจัดการศึกษาเพื่อสงเสริม
การเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนในชุมชน โดยเนนการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของชุมชน
มุงสรางโอกาส และใหบริการการเรียนรูอยางหลากหลายวิธีเรียน เนนการเรียนรูที่เปนการปฏิบัติ
จริงจากวิถีชีวิต และเรียนรูจากแหลงวิทยากรตาง ๆ ในชุมชน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ
ระหวางผูเรียน และบุคคลในชุมชน เชน ผูรู ภูมิปญญาทองถิ่น นอกจากนี้ศูนยการเรียนชุมชน ยัง
เปนศูนยกลางการเรียนรู และใหบริการดานหลักสูตร สื่อ กิจกรรมการเรียนการสอน วิทยากร ขาว
สารขอมูล เพื่อสรางความเขมแข็งทางความรูใหกับชุมชน
2. ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน หมายถึง เปนบุคลากรในชุมชนทองถิ่นซึ่งได
รับคาตอบแทนประจํา จากกรมการศึกษานอกโรงเรียน (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปนสํานักบริหารงาน
การศึกษานอกโรงเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ) หรือจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ทําหนาที่เปนผูดําเนินการประสานงาน อํานวยความสะดวก ในการจัดการ
ศึกษาทุกรูปแบบในศูนยการเรียนชุมชน
3. ลักษณะการจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียน หมายถึง วิธีหรือกลยุทธใน
การจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน ในศูนยการเรียนชุมชน ที่มุงเนนใหประชาชนในตําบลเกิด
การเรียนรู ทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ กิจกรรมดังกลาวประกอบดวย
3.1 การศึกษาพื้นฐาน สายสามัญ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีหลักสูตรสําหรับประชาชนทั่วไป หลักสูตรสําหรับกลุม
เปาหมายเฉพาะ และกลุมผูนําชุมชน ซึ่งสามารถเชื่อมตอกับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยได
3.2 การศึกษาสายอาชีพ ซึ่งจัด ในรู ปหลัก สูตรวิ ชาชีพ ระยะสั้น หลักสูตร
ประกาศนียบัตรอาชีพ (ปอ.)และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางไกล ซึ่งเปนการ
พัฒนาทักษะและความสามารถทางดานอาชีพของประชาชน เพื่อใหสามารถสรางงานเขาสูระบบ
เศรษฐกิจชุมชนได
3.3 การศึกษาตามอัธยาศัย เปนการใหบริการความรู และขาวสารขอมูลในรูป
แบบตาง ๆ ที่ประชาชนสามารถเรียนรูไดตลอดเวลา เชน หองสมุดประชาชน นิทรรศการ
รายการวิทยุ และโทรทัศน เปนตน
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3.4 สงเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียน เปนการจัดกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียน
ในโรงเรียนไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน การเรียนรูจากรายการโทรทัศนผานดาวเทียม
การดูนิทรรศการทางวิทยาศาสตร เปนตน
3.5 กิจกรรมนันทนาการ เปนการพัฒนาทางดานสุขภาพอนามัย และจิตใจ
เชน กีฬา การออกกําลังกาย การรองเพลง การวาดรูป การเลนดนตรี และการละเลนตาง ๆ ของ
ชุมชน
3.6 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะการจัดกลุมสนใจเรียนรูเรื่อง
ตาง ๆ ที่จะเปนประโยชนแกบุคคลตาง ๆ เชน สตรี ผูสูงอายุ เด็ก คนพิการ ฯลฯ
3.7 กิจกรรมสงเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของทองถิ่น เพื่อ
การเรียนรู สืบทอดและเผยแพร
จากกิจกรรมทั้ง 7 กิจกรรม กรมการศึกษานอกโรงเรียน ไดแบงโครงสรางการจัดกิจ
กรรม ในศูนยการเรียนชุมชน ออกเปน 3 กิจกรรมหลัก คือ การศึกษาพื้นฐาน การศึกษาสายอาชีพ
และ การศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งนี้ใหจัดกิจกรรมการสงเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียน กิจกรรม
นันทนาการ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต และกิจกรรมสงเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณีของไทยของทองถิ่น สอดแทรกใน 3 กิจกรรมหลักตามที่ประชาชนในชุมชนเห็นสมควร
ใหจัด (กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2538 ข : 9 , 11 , 12 )
4. ความตองการใชประโยชนศูนยการเรียนชุมชน หมายถึง ความตองการของ
ผูที่มาใชบริการ และใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน จากกิจกรรมดังกลาวประกอบดวย
4.1 การศึกษาพื้นฐาน สายสามัญ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอน
ตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีหลักสูตรสําหรับประชาชนทั่วไป หลักสูตรสําหรับกลุมเปา
หมายเฉพาะและกลุมผูนําชุมชน ซึ่งสามารถเชื่อมตอกับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยได
4.2 การศึ กษาสายอาชีพ ซึ่งจั ด ในรูปหลั ก สู ตรวิชาชี พ ระยะสั้น หลักสูตร
ประกาศนียบัตรอาชีพ (ปอ.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางไกล ซึ่งเปนการ
พัฒนาทักษะและความสามารถ ทางดานอาชีพของประชาชน เพื่อใหสามารถสรางงานเขาสูระบบ
เศรษฐกิจชุมชนได
4.3 การศึกษาตามอัธยาศัย เนนการใหบริการความรู และขาวสารขอมูลในรูป
แบบตาง ๆประชาชนสามารถเรียนรูไดตลอดเวลา เชน หองสมุดประชาชน นิทรรศการ รายการ
วิทยุและโทรทัศนเปนตน
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4.4 สงเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียน
เนนการจัดกิจกรรมที่ชวยใหนัก
เรียนในโรงเรียนไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน การเรียนรูจากรายการโทรทัศนผาน
ดาวเทียม การดูนิทรรศการทางวิทยาศาสตร เปนตน
4.5 กิจกรรมนันทนาการ เปนการพัฒนาทางดานสุขภาพอนามัยและจิตใจ
เชน กีฬา การออกกําลังกาย การรองเพลง การวาดรูป การเลนดนตรี และการละเลนตาง ๆ ของ
ชุมชน
4.6 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะการจัดกลุมสนใจเรียนรูเรื่อง
ตาง ๆ ที่จะเปนประโยชนแกบุคคลตาง ๆ เชน สตรี ผูสูงอายุ เด็กและคนพิการ
4.7 กิจกรรมสงเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของทองถิ่น เพื่อ
การเรียนรูสืบทอดและเผยแพร
จากกิจกรรมทั้ง 7 กิจกรรม กรมการศึกษานอกโรงเรียน ไดแบงโครงสรางการจัด
กิจกรรมใหศูนยการเรียนชุมชนออกเปน 3 ดานลักษณะกิจกรรมหลัก ไดแก การศึกษาพื้นฐาน
การศึกษาสายอาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งนี้ใหจัดกิจกรรมการสงเสริมในระบบโรงเรียน
กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต และกิจกรรมสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีของทองถิ่น สอดแทรกใน 3 ดานลักษณะกิจกรรมหลัก ตามที่ประชาชนในชุมชน
เห็นสมควรใหจัด
5. ผูใชบริการ หมายถึง ผูที่มาใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชนจังหวัดนครปฐม
ไดแก นักศึกษาสายสามัญ นักศึกษาสายอาชีพและประชาชนผูใชบริการ

บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยเรื่อง ศึกษาลักษณะการจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียนกับความตองการใช
ประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน จังหวัดนครปฐม ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีตลอดจน
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของตาง ๆ โดยแบงเนื้อหาออกเปน 4 ตอน
ตอนที่ 1 แนวคิดการจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ตอนที่ 2 แนวคิดการจัดศูนยการเรียนชุมชน
ตอนที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความตองการ
ตอนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ตอนที่ 1 แนวคิดการจัดการศึกษานอกโรงเรียน
การศึกษานอกโรงเรียน หรือ การศึกษานอกระบบในบางประเทศใชคําวา การศึกษา
ผูใหญ (Adult Education) ซึ่งหมายถึง กิจกรรมการศึกษาทุกประเภทที่จัดขึ้นสําหรับประชาชน
วัยผูใหญที่อยูนอกระบบโรงเรียน แตตอมาหลายประเทศตระหนักวา การจัดบริการการศึกษาผู
ใหญที่จัดขึ้นนอกระบบโรงเรียนนั้น ไมสามารถครอบคลุมเด็กและเยาวชนที่พลาดโอกาสทางการ
ศึกษาในระบบโรงเรียน จึงมีการคิดชื่อใหมวา การศึกษานอกระบบโรงเรียน
(Non-formal
Education) เพื่อสามารถจัดบริการไดครอบคลุมบุคคลทุกชวงอายุ (วิศนี ศิลตระกูล 2544 : 4)
ความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนนั้นมีผูใหความหมายไว ดังนี้
ฟลิป เอช คุมส (Philip H. Coombs 1973 : 12-13, อางถึงใน สัญญา ทองจินดา
2546 ; 17) กลาววา การศึกษานอกระบบ เปนกิจกรรมทางการศึกษาที่จัดไวนอกระบบปกติที่
ดําเนินการอยู โดยอาจจัดแยกออกไปตางหาก หรือจัดใหเปนสวนหนึ่งที่สําคัญของกิจกรรมที่
ใหญกวา ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงคที่จะตอบสนองความตองการและความสนใจในการเรียนรูของ
กลุมเปาหมาย
สุมาลี สังขศรี (2544 : 93) ไดอธิบาย “การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน”
หมายถึง การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนปกติ เพื่อใหบริการแกกลุมเปาหมายที่
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เนน ประชากรนอกโรงเรียน ไดแก ประชากรกอนวัยเรียน ประชากรที่อยูในวัยเรียนแตพลาด
โอกาสการศึกษาในระบบตาง ๆ ตลอดจนประชากรที่มีอายุพนวัยเรียนในระบบโรงเรียนไปแลว
จนถึงผูสูงอายุ การจัดการศึกษามีวัตถุประสงคในการเรียนที่ชัดเจน โดยมีกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่ยืดหยุนและสอดคลองกับสภาพความตองการของกลุมเปาหมายที่หลากหลาย มี
ความยืดหยุนในเรื่องหลักสูตร เวลาเรียน สถานที่เรียน วิธีเรียน ในดานผูเรียนไมมีขอจํากัดใน
เรื่องอายุ อาชีพ พื้นฐานการศึกษา เนนการเรียนเรื่องที่เปนสภาพปจจุบัน เพื่อแกไขปญหาใน
ชีวิตประจําวัน หนวยงานที่จัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน
การศึกษานอกระบบ หมายถึง มวลความรู ประสบการณ และกิจกรรมการศึกษาใน
รูปแบบตาง ๆ ที่จัดใหบริการแกประชาชนที่อยูนอกระบบโรงเรียนทั้งหมด ไมวาจะอยูในวัยใด
มีอาชีพใด มีประสบการณอยางไร ซึ่งบุคคลเหลานั้นอาจจะไมเคยไดศึกษาเลาเรียนในระบบ
โรงเรียนมากอนเลย หรืออาจศึกษาจากระบบโรงเรียนมาบางแตตองออกกลางคัน หรือจบ
ประโยคแตไมมโี อกาสศึกษาตอดวยเหตุผลและความจําเปนตาง ๆ การศึกษานอกระบบโรงเรียน
มีจุดมุงหมายที่จะใหผูเรียนไดรับความรู ทั้งในดานที่จะเปนพื้นฐานแกการดํารงชีวิต การอาน
การเขียน การคิด คํานวณเบื้องตน ความรูทางดานทักษะการประกอบอาชีพ ตลอดจนความรู
และขาวสารขอมูลที่เปนปจจุบันในดานตาง ๆ เพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต และปรับตัวให
เขากับสภาพสังคมสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาไดอยางเหมาะสม
การศึกษานอกระบบเปนการศึกษาที่มีความยืดหยุนอยางมาก เพื่อใหตอบสนองตอ
ความตองการของกลุมเปาหมาย และใหสอดคลองกับสภาพสังคม และสิ่งแวดลอม ดังนั้นจึงมี
ความแตกตางจากการศึกษาในระบบโรงเรียน ทั้งในดานวัตถุประสงค กลุมเปาหมาย รูปแบบ
การศึกษา ระเบียบและกฎเกณฑตาง ๆ เนื้อหาหลักสูตร วิธีการเรียน การสอน ผูสอน สถานที่
เรียน การประเมินผลการเรียน และหนวยงานผูรับผิดชอบในการจัดการศึกษา การศึกษา
นอกระบบจะจั ด บริ ก ารสําหรั บ กลุ ม เป า หมายทุ ก วั ย โดยไม จํากั ด อายุ พื้ น ฐานการศึ ก ษา
ประสบการณ ผูสนใจสามารถใชบริการไดทันทีเมื่อมีความพรอม และเมื่อมีความจําเปนตอง
หยุดพักไวกอน และกลับเขามาเรียนใหมไดเมื่อตองการ เนื้อหาหลักสูตรจะเปลี่ยนใหเหมาะสม
กับสภาพความตองการของผูเรียน และทองถิ่น เปนเนื้อหาที่เกี่ยวของจริงและเกี่ยวของกับสภาพ
แวดลอมเพื่อใหผูเรียนนําไปปรับใชในการดํารงชีวิต สถานที่เรียนไมจําเปนตองเปนที่โรงเรียน
อาจเปนที่บาน ผูเรียน ศาลาวัด ที่อานหนังสือหมูบาน หรือสถานที่อื่น ๆ ที่สะดวกเหมาะสม
วิธีการเรียน การสอน และเวลาเรียน จะยืดหยุนตามความพรอมของครู และผูเรียน การวัด
ประเมินผลอาจ ไมจําเปนตองเปนการสอบ อาจจะประเมินจากการเขารวมกิจกรรม หนวยงาน
ที่จัดการศึกษานอกระบบ ไมจําเปนตองเปนโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาเทานั้น อาจจะเปน
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หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน หรือองคกรทองถิ่นก็ได (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2536 : 63-65)
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 3 ระบบการศึกษา มาตรา
15 ไดอธิบาย การศึกษานอกระบบ วาเปนการศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย
รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไข
สําคัญของการสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับ
สภาพปญหาและความตองการของบุคคลแตละกลุม (กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2542 ค : 9)
ตอนที่ 2 แนวคิดการจัดศูนยการเรียนชุมชน
ศูนยการเรียนชุมชน (Community Learning Centers) แนวคิดในการจัดการศึกษา
ลักษณะนี้ ไดมีนักการศึกษาใหความสนใจและคํานิยามเกี่ยวกับความหมายตาง ๆ กัน ดังนี้
ยูเนสโก (อางถึงใน อัษฎา บัวบุญ 2544 : 9) ไดใหความหมายวา ศูนยการเรียนชุม
ชน หมายถึง การศึกษานอกระบบที่จัดขึ้นโดยประชาชนในทองถิ่นใหเปนแหลงขอมูลเพื่อพัฒนา
ทองถิ่น โดยบุคคลสามารถจะศึกษา คนควา อบรม เรียนรูตามความสนใจ ความสามารถ ตาม
ศักยภาพของตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
จินดา นูเร (2539 : 15) ไดใหความหมายวา ศูนยการเรียนชุมชน หมายถึง สถานที่
ซึ่งเปนแหลงความรูขอมูลขาวสาร และจัดกิจกรรมการเรียนรูในชุมชนอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
เปนสถานที่จัดใหมีการเรียนการสอนของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน และเปนแหลงใหบริการ
ทรัพยากรการศึกษาชุมชน
ชัยณรงค สุวรรณสาร (2538 : 1) ไดใหความหมายวา ศูนยการเรียนชุมชน หมายถึง
สถานที่ใด ๆ ที่จัดขึ้นอยางงาย ๆ ใหประชาชนไดมีโอกาสเขามาศึกษาหาความรูดวยตนเอง จาก
สื่อการเรียนการสอน หลายรูปแบบ หลายชนิด และประเภท โดยกรมการศึกษานอกโรงเรียนให
การสงเสริม สนับสนุนดานสื่อชุดการเรียนและอื่น ๆ ที่จําเปนตอการศึกษาคนควาของกลุม
เปาหมาย
รุง แกวแดง (2538: 16) ไดใหความหมายวา ศูนยการเรียนชุมชน หมายถึง
ศูนยรวมการจัดกิจกรรมการศึกษา ตลอดชีวิต เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาแกประชาชนให
กวางขวางทั่วถึง และครอบคลุมพื้นที่ ตลอดจนเปนแหลงบริการชุมชนในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่
สอดคล อ งกั บ ความต อ งการของประชาชน กลมกลื น กั บ วิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชน ทันตอความ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน เพื่อกอใหเกิดสังคมการเรียนรู และการพึ่งตนเอง รวมทั้ง
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เสริมสรางวิถีชีวิตที่เปนประชาธิปไตย และยังเปนการพัฒนาดานการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน
และนอกระบบโรงเรียน ซึ่งถือวาเปนพื้นฐานในการพัฒนาสังคม
กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2540 ข : 2) ไดใหความหมายวา ศูนยการเรียนชุมชน
หมายถึงศูนยรวมการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาแก
ประชาชนใหกวางขวางทั่วถึง และครอบคลุมพื้นที่ ตลอดจนเปนแหลงบริการชุมชนในการจัด
กิจกรรมตาง ๆ ที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน กลมกลืนกับวิถีชีวิตของชุมชน ทันตอ
ความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคโลกาภิวัตน กอใหเกิดสังคมการเรียนรูและการพึ่งตนเอง รวมทั้ง
เสริมสรางวิถีชีวิตที่เปนประชาธิปไตย
สวัสดิ์ ตี๋ชื่น (2541 ก : 6) ไดใหความหมายวา ศูนยการเรียนชุมชน หมายถึง ศูนย
กลางการจัดกิจกรรม การเรียนรู การพัฒนา การบริการ การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา ทองถิ่นซึ่งดําเนินการโดยชุมชน เพื่อชุมชน ศูนยการเรียนจะตองมีอาคาร สถานที่
มีสื่อและอุปกรณการเรียนรูประเภทตาง ๆ อยางหลากหลาย มีครูประจําศูนยการเรียนชุมชน มี
กิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาตาง ๆ มีผูเรียน ผูใชบริการ โดยมีระบบการบริหาร การจัดการ
และการใหบริการที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน
สรุป ศูนยการเรียนชุมชน หมายถึง แหลงเรียนรูที่ไดรับความรวมมือระหวางหนวยงาน
ภาครัฐและองคกรเครือขายในชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนใน
ทองถิ่นของตน เปดโอกาสทางการศึกษาแกประชาชนใหครอบคลุมพื้นที่ เพื่อเพิ่มแหลงขอมูล
ขาวสาร เปนศูนยรวมการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
แนวคิดการจัดศูนยการเรียนชุมชน
กรมการศึกษานอกโรงเรียน ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาซึ่งเปนกระบวน
การเรียนรูเพื่อพัฒนามนุษย ทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา รวมทั้งการพัฒ
นาศักยภาพ ซึ่งเปนสิ่งที่ชวยใหมนุษยสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม มีความเชื่อมั่นใน
ตนเองและดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ การศึกษาเปนกระบวนการซึ่งเกิดขึ้น
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต เพื่อสนองความตองการของผูเรียนแตละคน ซึ่งจะชวยใหผูเรียนสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในยุคแหงการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวใหเขากับความเจริญกาวหนาในยุคโลกภิวัตน
ไดอยางมีประสิทธิภาพประกอบกับในป พ.ศ. 2538 กรมการศึกษานอกโรงเรียนไดรื้อปรับระบบ
องคกรโดยกําหนดวิสัยทัศนในการพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียนไววา “กรมการศึกษานอกโรง
เรียนจะดําเนินการและสงเสริมใหสังคมไทยเปนสังคมแหงการเรียนรูที่มีศักดิ์ศรี โดยจะจัดใหมี
เครือขายการเรียนรูในทุกครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
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องคกรของรัฐและเอกชน จะไดรับการเสริมบทบาทใหเปนศูนยการเรียน ทําหนาที่จัดการศึกษา
ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน สอดคลองกับวิถีชีวิต และทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ประชาชนไทยจะมีศักยภาพในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง เรียนรูอยางมีความสุข และตอ
ตนเองตลอดชีวิต อันจะนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความเขมแข็งของชุมชน (กรมการ
ศึกษานอกโรงเรียน 2541 ก : 1-2) ทั้งนี้เพราะลําพังแตทรัพยากรของกรมการศึกษานอกโรงเรียน
ซึ่งมีอยูจํากัดแตเพียงอยางเดียว ไมสามารถที่จะจัดบริการดานการศึกษาใหแกประชาชนไดอยาง
กวางขวาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การจัดบรรยากาศการเรียนรูใหเกิดขึ้นในทุกสถานที่และอยูใกล ผู
เรียนมากที่สุด จึงจําเปนที่จะตองมีการระดมสรรพกําลังและทรัพยากรที่มีอยู ทั้งจากภาครัฐ
เอกชนและในชุมชน มาใชใหเกิดประโยชนในการจัดการศึกษาอยางกวางขวาง ทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะชวยกระจายจุดบริการทางการศึกษาในพื้นที่ที่อยูใกลตัวประชาชนมากยิ่งขึ้น
ในรูปของ ”ศูนยการเรียนชุมชน”
ศูนยการเรียนชุมชนที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายดังกลาว หมายถึง ศูนยรวมการจัด
กิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาแกประชาชนใหกวางขวาง ทั่วถึง
และครอบคลุมทุกพื้นที่ ตลอดจนเปนแหลงบริการชุมชนในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่สอดคลองกับ
ความตองการของประชาชน กลมกลืนกับวิถีชีวิตของชุมชน ทันตอความเปลี่ยนแปลงในยุค
โลกาภิวัตน กอใหเกิดสังคมการเรียนรูและการพึ่งพาตนเอง รวมทั้งเสริมสรางวิถีชีวิตที่เปน
ประชาธิปไตย (กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2540 ค : 2)
การจัดตั้งศูนยการเรียนมีวัตถุประสงคเพื่อเปนศูนยกลางการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ใหบริการการศึกษานอกโรงเรียนการศึกษาพื้นฐาน การศึกษาสายอาชีพ การศึกษาตาม
อัธยาศัย และสงเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียน เพื่อเปนการสรางโอกาสทางการศึกษาสําหรับ
ประชาชน กลุมเปาหมายตาง ๆ เปนการกระจายอํานาจการบริหาร การจัดการ และการมีสวน
รวมในการใหบริการทางการศึกษา เพื่อสรางและพัฒนาสังคมการเรียนรู และการพึ่งพาตนเอง
รวมทั้งเสริมสรางวิถีชีวิตที่เปนประชาธิปไตยใหกับประชาชน ในการจัดตั้งศูนยการเรียนชุมชนนั้น
จะตองมีอาคารสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยไดรับอนุญาต
การใหใชอาคารสถานที่จากผูมีอํานาจเปนลายลักษณอักษร มีวัสดุ ครุภัณฑและเครื่องอํานวย
ความสะดวกอื่น ๆ รวมทั้งมีบุคลากรรับผิดชอบในการดําเนินงาน โดยศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
จังหวัด หรือศูนยการศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร เปนผูประกาศจัดตั้งศูนยการเรียน
สามารถจําแนกออกเปนประเภทตามสถานที่ที่จัดตั้งได 4 ประเภท ดังนี้
1) ศูนยการเรียนที่ประกาศจัดตั้งในสถานศึกษา
2) ศูนยการเรียนที่ประกาศจัดตั้งในหนวยงานภาครัฐและเอกชน
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3) ศูนยการเรียนที่ประกาศจัดตั้งในชุมชน
4) ศูนยการเรียนที่ประกาศจัดตั้งในตางประเทศ
(กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2540 ข : 3 - 6)
ตอมาในป พ.ศ. 2540 ประเทศไทยไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา
จักรไทย พุทธศักราช 2540 ขึ้น ซึ่งใหอํานาจแกทองถิ่นในการมีสิทธิ์และมีสวนรวมในการจัดการ
ศึกษาในชุมชนของตน อันเปนปจจัยสําคัญในการพึ่งพาตนเองและดํารงชีวิตอยางพออยูพอกิน
ของคนไทย นอกจากนั้น ยังไดระบุใหรัฐจัดการศึกษาใหกับประชาชนอยางนอย 12 ป ประกอบ
กับแนวนโยบายในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544)
ที่เนนการพัฒนาคน นอกจากนั้น ประเทศไทยโดยกระทรวงมหาดไทย ไดสงเสริมใหมีการปก
ครองตนเองของทองถิ่นโดยองคการบริหารสวนตําบล ตั้งแต พ.ศ. 2537 ตามพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ใหการสงเสริมการจัดการศึกษาในชุมชน
ตามแผนฯเปนหนาที่หนึ่ง ขององคการบริหารสวนตําบลดวย
กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการศึกษาในชุมชน ซึ่งจะ
ชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหกับครอบครัว ชุมชน และชวยในการพัฒนาวิถีชีวิตแบบไทย เพื่อ
ตอบสนองนโยบายในการพัฒนาคน จึงเห็นวาควรจะมีแหลงความรูในชุมชน เพื่อเปนขุมทรัพย
ทางปญญา เปนสถานที่จัดกิจกรรมการศึกษาที่สอดคลองกับสภาพความเปนอยูของประชาชน
ทําใหทองถิ่นมีบรรยากาศแหงการเรียนรูโดยประชาชนมีสวนรวม ในฐานะเปนเจาของชุมชนใน
การจัดการศึกษา จึงไดดําเนินโครงการจัดการศึกษาในชุมชนโดยใชรูปแบบของศูนยการเรียน
ชุมชนในป พ.ศ.2541 ซึ่งเปนโครงการความรวมมือระหวางกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง
มหาดไทย โดยกรมการศึกษานอกโรงเรียนรวมกับกรมการปกครองในการจัดตั้งศูนยการเรียน
ชุมชน ดวยความรวมมือของหนวยปฏิบัติในพื้นที่ อันไดแก องคการบริหารสวนตําบล และศูนย
บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ โดยการสนับสนุนของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
และศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาค ซึ่งมีเปาหมายในการใหประชาชนไดรับการศึกษาอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต ทําใหเศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น มีการยกระดับคุณภาพชีวิตตามอัตภาพ อัน
จะสงผลใหประเทศไดรับการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น
แนวการจัดตั้งศูนยการเรียนชุมชนในประเทศตาง ๆ
ศูนยการเรียนชุมชนในประเทศไทย บุญเลิศ มาแสง (2530 : 48) กลาววา
ศูนยการเรียนชุมชนของประเทศไทย เกิดจากกรมการศึกษานอกโรงเรียนมีนโยบายปรับปรุงที่
อานหนังสือประจําหมูบานใหเปนแหลงความรู โดยตระหนักการเรียนรูอันจะเปนประโยชนตอตน

19
เองและชุมชนมากขึ้น และโดยความเชื่อที่วาสังคมชนบทยังขาดการเชื่อมโยงระหวาง ขาวสารขอ
มูลของรัฐบาลกับประชาชน จึงหาแนวทางแกไขโดยจัดแหลงความรูประจําหมูบานใน 4
ลักษณะ คือแหลงความรูที่พัฒนามาจากที่อานหนังสือประจําหมูบาน แหลงความรูที่จัดในวัด
จัดในโรงเรียน จัดในที่สาธารณะหรือมีผูบริจาค โดยจัดใหสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนในหมูบาน อาจจัดเปนมุมที่ใหความรูตาง ๆ เชน มุมเด็ก มุมอาชีพ มุมวิชาการ
บันเทิง หนังสือพิมพ เปนตน การดําเนินงานครั้งแรกใหนักศึกษาผูใหญทางวิทยุไปรษณีย รวม
กับองคกรตาง ๆ เชน วัด โรงเรียน ที่อานหนังสือประจําหมูบาน โดยไมตองใชงบประมาณใน
การจางคนดูแล ใชสื่อ สิ่งพิมพ เปนสื่อพื้นบาน และสื่อเทคโนโลยี เชน วิทยุ โทรทัศน เทป
วีดีทัศน ไวบริการใหประชาชนเลือกเรียนจากสื่อตาง ๆ อาทิ เกษตร อนามัย บันเทิง การ
ปกครอง และอื่น ๆ ตามความสนใจ โดยเลือกเรียนเมื่อใดก็ได การพัฒนาแหลงความรูหมูบาน
ยึดหลักการใหประชาชนเปนผูจัดตั้ง ดูแลโดยมีหนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน
รวมมือกันใหการสนับสนุน
ศูนยการเรียนชุมชนในประเทศออสเตรเลีย กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2538
ข :7) กลาววา ศูนยการเรียนชุมชนของประเทศออสเตรเลียเกิดขึ้นจากการที่นักเรียนเรียนมัธยม
ศึกษา มีสิ่งอํานวยความสะดวกไมเพียงพอตอการจัดกิจกรรมทางการศึกษา ตองดึงความรวมมือ
จากชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา จึงเกิดโครงการการศึกษาพัฒนาชุมชน โดยสํารวจ
ความตองการของชุมชนองคกรทองถิ่น อาทิ โรงเรียน วัด หองสมุด เพื่อหาจุดรวมในการให
บริการชุมชนในแตละชุมชน จะมีศูนยดําเนินการจัดกิจกรรมตามความสนใจของชาวบาน ผู
ประสานแตละศูนยจะทําหนาที่ประชาสัมพันธ รับลงทะเบียน คาเรียน คาสอนและอื่น ๆ โดยมี
ศูนยการเรียนชุมชน (Community Center) เปนตัวแทนเชื่อมโยงระหวางการพัฒนากับการ
ศึกษาและตัวแทนสถาบันการศึกษาตาง ๆ ศูนยเหลานี้อาจตั้งอยูที่บาน ชานเมือง ในโรงเรียนที่
ไมไดใชแลว หรือปรับสถานที่ในราน หรือที่วางในหนวยงานของรัฐ อาคารหรือที่วางในชุมชน
หรือที่ซึ่งบริษัทเอกชนจัดสําหรับบริการกิจกรรมการศึกษา เพื่อสนองความตองการของกลุมเปา
หมายอยางจริงจังในศูนยบางแหง ซึ่งจัดสอนวิชาสายสามัญ โดยใหประกาศนียบัตรดวย
ศูนยการเรียนชุมชนในประเทศอิสราเอล(Community Education in Israel)
กองการศึกษาผูใหญ (2522, อางถึงในกรมการศึกษานอกโรงเรียน 2538 ข : 9) กลาววา เขต
ชุมชนใหญ ๆ ของอิสราเอล จะมีศูนยการเรียนชุมชน (Community Center) ใหประชาชนทุก
เพศทุกวัยมาแลกเปลี่ยนความคิดรวมกับผูนําทองถิ่น คณะกรรมการทองถิ่นกับผูเชี่ยวชาญ
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เฉพาะดานจะจัดกิจกรรมตาง ๆ แตกตางกันตามวัยและเพศ เพื่อสนองความตองการของผูมาใช
บริการภายในศูนยจะมีหองกิจกรรม เชน หองสมุด สําหรับศึกษา คนควา กลุมเด็กจะมีกิจกรรม
กีฬา วาดภาพ ประดิษฐเศษวัสดุและของเลน กลุมหนุม สาวจะมี กิจกรรมความเปน ผูนํา ฝก
อาชีพ เชน ตัดเย็บเสื้อผา การเลี้ยงดูลูก สําหรับคนแกจะมีกิจกรรมสนทนากันบางศูนยจะจัด
หองสมุดเคลื่อนที่ออกไปบริการประชาชนในชนบทภาคฤดูรอน ศูนยการเรียนชุมชนรวมกับศูนย
เยาวชนจัดกิจกรรมพักแรมตามหมูบานหรือชนบทหางไกล เพื่อฝกเยาวชนใหมีความรับผิดชอบ
อดทน เพิ่มประสบการณ ความรูและรูจักใหเวลาวางใหเปนประโยชน
ศูนยการเรียนชุมชนในประเทศมาเลเซีย อบูบาเกอร (Abubaker 1982 : 69,
อางถึงในกรมการศึกษานอกโรงเรียน 2538 ข : 8) กลาววา กรมการศึกษา ผูใหญและพัฒนาชุม
ชน กระทรวงเกษตรแหงมาเลเซีย ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของจัดตั้งศูนยบริการชุมชน
โดยใหทุกศูนยจัดหาอุปกรณโปรแกรมสําหรับการสอนสําหรับเยาวชนและ ผูใหญในชุมชน เพื่อ
ประสานงานและใชทรัพยากร แหลงภูมิปญญาชาวบานในหมูบาน สรางศูนยการศึกษาในชุมชน
โดยดําเนินการและนิเทศกิจกรรมนั้น ๆ อยางตอเนื่อง
ศูนยการเรียนชุมชนในประเทศแทนซาเนีย อิซุมิ (Ishumi 1982 : 65-75, อางถึง
ในกรมการศึกษานอกโรงเรียน 2538 ข : 9 - 10) กลาววา ศูนยบริการชุมชน (Community
Center) เกิดขึ้นระหวางตกเปนอาณานิคมของอังกฤษ โดยเปนศูนยจัดกิจกรรมบันเทิงแกทหาร
ผานสงครามโลก ครั้งที่ 2 ตอมาไดเปลี่ยนวัตถุประสงคเปนศูนยบริการใหความรูอนามัยพื้นฐาน
ใหความรูในการเลี้ยงดูลูก สอนการอานออกเขียนได สงเสริมการจัดกิจกรรมของหมูบาน การจัด
กิจกรรมตาง ๆ โดยเจาหนาที่ทองถิ่น และจัดตั้งศูนยผลิตเอกสารเสริม ค.ศ. 1970 รัฐบาลได
เปลี่ยนรูปแบบการจัด โดยใหมีศูนยบริการชุมชน 2 แหงตอหนึ่งอําเภอ และจัดกิจกรรมสนองตอ
ความตองการของทองถิ่น มีการทําวิจัยเพื่อวางแผนกิจกรรมโปรแกรมการศึกษาที่เหมาะสม ใน
ปจจุบันไดรับเงินชวยเหลือจากธนาคารโลกใหจัดตั้งเปนศูนยการศึกษาชุมชน (Community
Education Center) ซึ่งจะแปลงโรงเรียนประถมศึกษาใหเปนสถาบันการศึกษาที่สามารถให
ความรูพื้นฐานแกทุกคนในชุมชนทั้งเด็กและผูใหญ สรางอาคารอํานวยความสะดวกเพื่อจัด
กิจกรรม เชน ศาลาประชาคม หองสมุด หองฝกงาน หองเอนกประสงค สําหรับกิจกรรมตาง ๆ
และสํานักงานทั่วไป
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ศูนยการเรียนชุมชนในประเทศสหรัฐอเมริกา บราวน (Brown 1990 :171-181,
อางถึงในกรมการศึกษานอกโรงเรียน 2538 ข : 6)กลาววา ศูนยการศึกษาชุมชนแหงชาติสหรัฐ
อเมริกาตั้งอยูที่เมืองฟลินท มลรัฐมิชิแกน ซึ่งเปนที่ตั้งของบริษัท General Motors และจัดการ
ศึกษาชุมชนสมัยใหม เมื่อป ค.ศ. 1995 ซึ่งแรกเริ่มเปนการจัดโปรแกรมการศึกษาดาน
พลานามัย การพักผอนหยอนใจ การศึกษาผูใหญเพื่ออบรมครูในโรงเรียน จนในที่สุดโรงเรียนใน
โครงการปรับสภาพมาเปนโรงเรียนชุมชน ซึ่งจัดกิจกรรมเพื่อสนองความตองการชุมชน ขณะ
เดียวกันก็สราง ผูนําชุมชน โดยรวมมือดําเนินงานกับมหาวิทยาลัยอิสเทริน มิชิแกน จัดฝกอบรม
ผูนําการศึกษาชุมชน ตอมาไดขยายเปนศูนยการศึกษาชุมชน ซึ่งจัดฝกอบรม และเผยแพรงาน
การศึกษาชุมชนโดยถือหลักวาทุกคนในชุมชนมีสวนสําคัญในการผลักดันงานของชุมชน ผูนําชุม
ชนจะตองดําเนินงานในหลายรูปแบบ ศูนยการเรียนชุมชนจะมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลง ความ
คิดและ พฤติกรรมของประชาชนในชุมชน ผูที่เขารับการอบรมจะตองผานการประเมินคือ
ประเมินตนเองดานความรู ความเขาใจงานการศึกษาชุมชน รูแหลงความรูหมูบาน ความ
สัมพันธถึงหนวยงานอื่น ๆ และเครือขายการศึกษาชุมชนของตนเอง และจะมีการประเมินการ
ดําเนินงานของบุคคลนั้นหลัง 6 เดือน เพื่อดูวาสามารถนําไปใชกับสภาพชุมชนของคนหรือไม
ศูนยการเรียนชุมชนในสหราชอาณาจักรอังกฤษ วัตต (Watts 1990:181-195,
อางถึงในกรมการศึกษานอกโรงเรียน 2538 ข: 6 ) กลาววา ศูนยพัฒนาการศึกษาชุมชน
(Community Education Development center) ของอังกฤษไดกอตั้งขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1977
เพื่อดําเนินงานพัฒนาชุมชน จึงฝกอบรมวิจัยและเผยแพรงานการศึกษานอกโรงเรียน โดย
ดําเนินงานในลักษณะโครงการ จัดประชุมสัมมนาเพื่อชวยเหลือผูดําเนินงานดานพัฒนาชุมชน
จัดความรูดานการพัฒนาชุมชนแกเจาหนาที่ทองถิ่น ทํางานประสานกับองคกรภาครัฐ เอกชน
มหาวิทยาลัย มูลนิธิตาง ๆ เพื่อหาแนวทางการพัฒนางานพัฒนาชุมชนของประเทศและตาง
ประเทศในปจจุบันศูนยเนนการประชุมสัมมนา อภิปรายเกี่ยวกับชุมชนศึกษาเผยแพรงานวิจัย
สัมมนางานการศึกษาในชุมชน ขยายเครือขาย จัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรใหกับโรงเรียน
หนวยงานที่เกี่ยวของเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของตนเองโดยการจัดการ
ศึกษาและกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
ศูนยการเรียนชุมชนในประเทศญี่ปุน มิอูระ และคณะ (Miura and others
1992 : 92-182, อางถึงในกรมการศึกษานอกโรงเรียน 2538 ข : 8) กลาววา ประเทศญี่ปุนใช
ศาลาประชาคม (Citizen’s Public Hall) เปนศูนยชุมชนทําหนาที่สงเสริมกิจกรรมทางการ
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ศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน โดยมีหองสมุด หองเลนกีฬา หองเรียน ฯลฯ เปนสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการจัดกิจกรรมตาง ๆ อาทิ ปาฐกถา อภิปราย บรรยาย สาธิต นิทรรศการ
ภาพยนตร กีฬา เปนตน ดําเนินงานโดยคณะกรรมการการศึกษาทองถิ่นจัดทําธนาคารขอมูล
ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ทะเบี ย นกลุ ม อาสาสมั ค รจั ด ทําระบบเครื อ ข า ยห อ งสมุ ด (Library
Information Netword System) จัดศูนยบริการที่ปรึกษาการเรียนรู (Library Consultation
Service) และอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรูคนในชุมชนโดยจัดในลักษณะ
ของการใหสัมภาษณทางโทรศัพท ซึ่งจะใหขอมูลดานตาง ๆ อาทิ แหลงภูมิปญญาชาวบาน
กิจกรรมกลุม โปรแกรมการเรียนทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน การสอบเทียบ
ศูนยการเรียนชุมชนในประเทศฟจิ กาวิดิ (Gavidi 1982 : 131, อางถึงใน
ศรีสวาง เลี้ยววาริณ ม.ป.ป. : 9) กลาววา ปญหาสําคัญในการพัฒนาประเทศฟจิอยางหนึ่ง
คือ การสรางการตระหนักรูของชาวบานใหรู และเขาใจบทบาทของตนในการพัฒนาประเทศจึง
ตองสรางคานิยมของชาวบาน โดยใหเยาวชนเขาไปมีสวนสรางเครือขายการศึกษานอกโรงเรียน
ในจังหวัดตาง ๆ สรางศูนยความรูในหมูบาน เยาวชนผลิตสื่อสิ่งพิมพ เชน นิตยสารเดินทางเขา
ไปพัฒนาแหลงความรูหมูบานดวยการนําโสตทัศนูปกรณเขาไปกระตุนกิจกรรมที่จัดสงเสริมจัด
กลุมสนทนา สัมภาษณชาวบาน เพื่อใหเกิดความตระหนักรูในการพัฒนาหมูบานไดพยายาม
สรางสถานีวิทยุเพื่อพัฒนาทองถิ่น ระดมทรัพยกําลังในทองถิ่นมาใชพัฒนาหมูบาน
ศูนยการเรียนชุมชนในประเทศนิวซีแลนด พอสเตอร (Poster. 1982 : 78-83,
อางถึงใน ศรีสวาง เลี้ยววาริณ ม.ป.ป. : 9) กลาววา การจัดตั้งศูนยบริการชุมชน (Community
Center) คณะกรรมการเคหะชุมชนไดเสนอใหมีการขยายศูนยตามเมืองใหญ ๆ โดยใชอาคาร
เรียนเพื่อจัด กิจกรรมตาง ๆ ตอมาไดมีการสํารวจเพื่อจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต ในราย
งานโอคแลนด ไดเสนอใหผูใหญเรียนในระดับมัธยมศึกษามากขึ้นในโรงเรียนผูใหญภาคค่ํา
เรียนทางไปรษณียหรือสถาบันอื่น มีครูแนะแนวใหคําปรึกษา เพื่อปองกันการออกกลางคัน และ
จัดโครงการ โรงเรียนมัธยมชุมชน โดยใหสภาทองถิ่นเขามารวมวางแผน บริหารกิจกรรม โดย
ยึดหลักวาการศึกษาชุมชนคือ กิจกรรมที่ชาวบานชวยชาวบานกันเอง”สภาทองถิ่นมาจากตัวแทน
กลุมนักเรียนชนกลุมนอย กลุมทํางานดานบริการ กลุมศิลปวัฒนธรรม ประชาชนทั่วไป ฯลฯ
มาจากการเลือกตั้งและอาสาสมัครจนถึงป ค.ศ. 1979 สามารถจัดตั้งเปนวิทยาลัยชุมชนไดสอง
แหง จนถึงขั้นศูนยการเรียนชุมชน (Community Learning Center) โดยไดงบประมาณ
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สรุป แนวการจัดตั้งศูนยการเรียนชุมชนในประเทศไทยและประเทศตาง ๆ มีรูปแบบ
วิธีการ และจุดประสงคจะไมแตกตาง ถึงแมจะใชชื่อศูนยการเรียนที่แตกตางกัน แตโดยรวมมีจุด
ประสงคเหมือนกัน คือ เปนสถานที่ใดก็ไดที่เปนจุดศูนยรวมของชุมชนในทองถิ่น ที่จะเขามาใช
บริการหรือใชประโยชนทางการศึกษาตามความตองการ ความสนใจ ตามวัย จากรูปแบบที่มีการ
จัดศึกษาที่หลากหลาย ซึ่งสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น เปนแนวคิดที่จะใหชุมชนเขา
มามีสวนรวมในการจัดการศึกษาในชุมชนของตนเอง เปนสังคมแหงการเรียนรู ชุมชนมีโอกาสได
รับการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
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อบต.
(องคการบริหารสวนตําบล)

ศบอ.
(ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ)

กํากับดูแล
ศรช.
(ศูนยการเรียนชุมชน)

ครู ศรช.
จัดการ
การศึกษาพื้นฐาน
* กิจกรรมสงเสริมการรู
หนังสือ
* ป.6
* ม.3
* ม.6

เนื้อหาตามสถานการณ

- รัฐธรรมนูญ/
ประชาธิปไตย
- เศรฐกิจชุมชน
- ครอบครัวศึกษา
- สุขภาพอนามัย
- เอดส
- ยาเสพติด
- สิ่งแวดลอม

สนับสนุน / สงเสริม
นักศึกษา
ปฏิบัติงาน

การศึกษาสายอาชีพ

การศึกษาตามอัธยาศัย

* ปอ.
* ปวช.ทางไกล
* อาชีพระยะสั้น

* การเรียนรูจากสื่ออิเล็คทรอนิกส
* การเรียนรูจากหนังสือ เอกสาร
สิ่งพิมพ
* การเรียนรูจากกิจกรรมในชุมชน

ชุมชนเปนการจัดการศึกษา
การเรียน
การทํางาน

วิถีชีวิต

- เรียนรูจากการทํางาน
-

ทํางานเพื่อการเรียนรู
เรียนรูในวิถีชีวิต
ทํางานในสถานการณจริง
เรียนรูจากสถานการณจริง

กลุมเปาหมาย

- เด็ก / เยาวชน
- ผูสูงอายุ
- คนพิการ
- สตรี
- แรงงานคืนถิ่น
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แผนภูมิที่ 3 กรอบแนวคิดการดําเนินงานศูนยการเรียนชุมชน (ศรช.)
ที่มา : กรมการศึกษานอกโรงเรียน, ศูนยการเรียนชุมชน (ศรช.) (โรงพิมพหางหุนสวนจํากัด
อรุณการพิมพ 2541),12
บทบาทของ องคการบริหารสวนตําบลในการจัดการศึกษาในชุมชน
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตราที่ 289 ไดให
สิทธิแกองคกรการปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการศึกษาและการฝกอาชีพ ตามความเหมาะสม
และความตองการภายในทองถิ่นนั้น และใหเขาไปมีสวนในการจัดการศึกษา อบรมของรัฐ บท
บัญญัติดังกลาวเปนโฉมหนาใหมของการเมืองการปกครองของไทย ที่พยายามกระจายอํานาจ
การบริการการจัดการใหสวนทองถิ่น ซึ่งองคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่สําคัญประการหนึ่งคือ
การพัฒนาคนในทองถิ่นใหมีความรูความสามารถ มีอาชีพที่มั่นคง สรางความผาสุกใหแก ครอบ
ครัว สังคม และชุมชนตลอดจนการดูแลรักษา สืบทอด ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและสิ่งแวด
ลอมในชุมชนของตน โดยเฉพาะอํานาจหนาที่ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 ที่ใหองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่สงเสริมการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม แมวาจะเปน หนาที่ประการหนึ่งในอํานาจหนาที่ทั้งหมดของ องคการ
บริหารสวนตําบลก็ตาม แตเปนหนาที่ที่ตั้งอยูบนหลักการของการมีสวนรวมของประชาชนในทุก ๆ
ดาน นับตั้งแตการเปนสมาชิก สภาตําบลหรือสภาองคกรบริหารสวนตําบล การเปนผูเลือกตั้ง
การจัดตั้งกลุมสนใจซึ่งเปนกลุมที่จะเปนรากฐานของระบบพรรคการเมือง การสรางกระแส
สาธารณะ ทั้งในการสนับสนุนและตรวจสอบอํานาจการบริหาร การมีสิทธิรับรูขอมูลขาวสาร
การชวยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม การพัฒนาทองถิ่น การจัดเก็บและใชจายภาษีอากรรวมทั้งการ
ปกครองตนเอง โดยภูมิปญญาของคนในชุมชน ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลมีบทบาทสําคัญยิ่ง
ในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ในทองถิ่นของตนแตอยางไรก็ดี แมจะมี
อํานาจหนาที่ และรูปแบบการดําเนินงานอยางไรก็ตาม ทองถิ่นก็ยังขาดแคลนปจจัยสําคัญในการ
พัฒนาใหกาวหนาตอไป กลาวคือ
1. รายไดของทองถิ่นยังไมเพียงพอตอการบริการ
2. อํานาจหนาที่ไมสัมพันธกับรายได
3. บุคลากรในทองถิ่นยังขาดแคลนบุคลากรวิชาชีพ
4. ประชาชนยังขาดความสนใจในกิจกรรมของทองถิ่นเทาที่ควร
5. ผูบริหารทองถิ่นขาดวิสัยทัศนการบริหารงานสาธารณะ สนใจเฉพาะงานพัฒนา
ดานสิ่งกอสราง (ชินวรณ บุญยเกียรติ 2540 : 36-37)
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ความขาดแคลนดังกลาว แมจะดูเปนปญหาที่ยากจะหาทางออกไดโดยงาย แตก็อยู
ในวิสัยที่องคการบริหารสวนตําบลจะแกไข โดยการพัฒนาคนในทุกดานของชุมชน ไดแกการ
พัฒนาคนใหมีความรูพื้นฐานเพื่อสรางคน ใหมีความรู ความสามรถในการทํางาน การประกอบ
อาชีพ การพัฒนาอาชีพของคนในชุมชนใหเขาสูระบบเศรษฐกิจชุมชน เพื่อเพิ่มรายไดใหชุมชน
อันจะนําไปสูการมีรายไดสําหรับการดําเนินงานในกิจการสาธารณะ และการพัฒนาใหประชาชน
รวมทั้งผูบริหารทองถิ่น ไดรับความรู ขาวสารขอมูล อยางตอเนื่องตลอดชีวิต การดําเนินงาน
ดังกลาวนี้เปนการใชการศึกษาเปนกลไกในการพัฒนาทองถิ่น ซึ่งองคการบริหารสวนตําบล จะ
เปนผูกําหนดแนวทางการดําเนินงาน โดยมีหนวยงานของกรมการศึกษานอกโรงเรียนเปนหนวย
งานสนับสนุน ภายใตหลักการ “การศึกษาโดยชุมชนเพื่อชุมชน”
การจัดการศึกษาในชุมชน
ในปจจุบัน ชุมชนทองถิ่นนับวาเปนเปาหมายสําคัญที่หนวยงานตาง ๆ จะตองเรงให
การสนับสนุน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานขององคการปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง องคการบริหารสวนตําบล สําหรับกรมการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งมีจุดมุงหมายหลักใน
การใหการศึกษาเปนกระบวนการที่มุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน มากกวาเปนการศึกษา
เพียงเพื่อการเรียนรูเทานั้น การจัดการศึกษาจึงเปนปจจัยอันสําคัญยิ่งในการพัฒนาทองถิ่น
ประชาชนทุกคนในตําบล หมูบาน จะตองไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการดํารงชีวิต และการ
ศึกษา ตอเนื่องเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมการศึกษาจะตองสอดคลองกับสภาพความ
เปนอยูของประชาชน และในทองถิ่นจะตองมีบรรยากาศแหงการเรียนรู ประชาชนมีสวนรวมใน
ฐานะเปน เจาของชุมชนในการจัดการศึกษา
ปจจัยสําคัญที่จะทําใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู ก็คือ ทุก ๆ ฝายในชุมชน โดยเฉพาะ
ผูนํา เชน องคการบริหารสวนตําบล และกลุมประชาชนตาง ๆ ภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจน
นักเรียน นักศึกษา เครือญาติ พี่นอง รวมกันและชวยเหลือกันในการเรียนรู และถายทอด
แลกเปลี่ยนความรูกันและกัน เพราะในทุกชุมชนมีองคความรูหลักของชุมชนอยูแลว คือ องค
ความรูดานจิตสํานึกในการพัฒนาทองถิ่นของตนใหดีขึ้น เปนความผูกพันตอทองถิ่นแผนดินเกิด
องคความรูอีกประการหนึ่ง คือ ภูมิปญญาของทองถิ่นที่สั่งสอนสืบตอกันมาในชุมชน ไมวาจะ
เปนการทํามาหากิน วัฒนธรรม ประเพณี คุณธรรม จริยธรรม องคความรูทั้งสองสวนนี้นับเปน
รากฐานของชุมชน ที่จะเชื่อมตอกับองคความรูภายนอก ไดแก องคความรูดานเทคนิค วิทยา
การตาง ๆ ที่เปนความรูสมัยใหม และองคความรูดานการบริหารจัดการ ซึ่งจะชวยทําใหบุคคล
สามารถจัดการชีวิตของตนและชุมชนใหสมดุลเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ได กลไกที่
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จะเชื่อมตอองคความรูภายในชุมชน กับองคความรูภายนอกชุมชนดังกลาว ไดแก “ศูนยการเรียน
ชุมชน”โดยจะทําหนาที่เปนศูนยกลาง การจัดการเรียนรูตลอดชีวิต ของทุกคนในชุมชน และเปน
หนวยพัฒนาคนของทองถิ่นใหมีความรูความสามารถ ในการพัฒนาอาชีพเพื่อเสริมสรางระบบ
เศรษฐกิจชุมชน และการถายทอดขาวสารขอมูลในชุมชน โดยมีองคการบริหารสวนตําบล เปน
ผูสงเสริมและกํากับดูแลการดําเนินงานของศูนยการเรียนชุมชน
ศูนยการเรียนชุมชน
ศูนยการเรียนชุมชน เปนศูนยกลางการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับ
ประชาชนในชุมชนเปนสถานที่ ที่เสริมสรางโอกาสในการเรียนรู ถายทอดและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ วิทยาการ ตลอดจนภูมิปญญาของชุมชน อีกทั้งยังเปนแหลงบริการชุมชนในการ
จัดกิจกรรมตาง ๆ ที่สอดคลองกับความตองการของประชาชน โดยเนนกระบวนการเรียนรูในวิถี
ชีวิตใหทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคโลกาภิวัตน และกอใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู
การเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย และมุงการพัฒนาแบบพึ่งตนเอง
ศูนยการเรียนชุมชน จัดตั้งอยูในชุมชน กํากับดูแลโดยองคกรชุมชน คือ องคการ
บริหารสวนตําบล และเปนการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อปวงชนตามแนวทางการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต
โดยหลักการแลว ศูนยการเรียนชุมชน ยึดหลักการใชชุมชนเปนฐานในการจัดการ
ศึกษาของชุมชน ดังนั้น การสงเสริมการดําเนินงานของกรมการศึกษานอกโรงเรียนในเรื่องศูนย
การเรียนชุมชนจะมีหลักการ ดังนี้
1. การบริการกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน จะจัดอยางเปนระบบอยูในชุมชน
โดยการจัดใหมีศูนยการเรียนชุมชน เพื่อใหบริการการศึกษาทุกรูปแบบแกประชาชนในชุมชน
โดยการกํากับดูแลขององคการบริหารสวนตําบล
2. การจัดใหมีสื่อการเรียนรูตาง ๆ ในศูนยการเรียนชุมชน เชน สื่อเอกสาร
หนังสือ ตํารา แบบเรียนตาง ๆ สื่ออิเล็กทรอนิกส เชน วิทยุ โทรทัศน เทปบันทึกเสียง วีดิทัศน
ชุดรับสัญญาณ โทรทัศนผานดาวเทียม ETV ฯลฯ
3. การจัดใหมีครูประจําศูนยการเรียนชุมชน เปนผูปฏิบัติงานใน ศูนยการเรียน
ชุมชน หนวยละ 1 คน โดยปฏิบัติงานเต็มเวลาและไดรับคาตอบแทนไมเกินวุฒิ (ไมต่ํากวา
อนุปริญญาและไมสูงกวาปริญญาตรี)
4. ศูนยการเรียนชุมชนเปนของประชาชน ระบบการดําเนินงานควบคุมดูแล
โดย องคการบริหารสวนตําบล สวนกรมการศึกษานอกโรงเรียน โดยหนวยงานระดับภาค จังหวัด
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และอําเภอเปนองคกรใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนยการเรียนชุมชน
นอกโรงเรียน 2540 ค : 8)

(กรมการศึกษา

คุณลักษณะของศูนยการเรียนชุมชน
ศูนยการเรียนชุมชน มีคุณลักษณะที่สําคัญ ดังนี้
1. มีเจาหนาที่ปฏิบัติงานในลักษณะประจํา 1 คน คือ ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน
เปนบุคลากรของกรมการศึกษานอกโรงเรียน ที่ องคการบริหารสวนตําบล ใชอํานาจตามมาตราที่
72 ของ พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ขอใหมาปฏิบัติกิจการ
ตามที่ผูวาราชการจังหวัด อนุญาต หรือที่กระทรวงมหาดไทยทําความตกลงกับกระทรวงศึกษาธิ
การ
2. เปนศูนยกลางการประสานงานของชุมชน
3. เปนแหลงขอมูลของชุมชน
4. เปนศูนยรวมสื่อการเรียนการสอนการศึกษานอกโรงเรียน
5. เปนสถานีปลายทางในการเผยแพรรายการของสถานีโทรทัศนเพื่อการศึกษา (ETV)
และวิทยุเพื่อการศึกษาเครือขาย 2
6. เปนศูนยกลางการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนทุกประเภท
7. เนนการใหหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนในทองถิ่น โดยเฉพาะ
ผูรู ผูมีประสบการณ ผูทรงภูมิปญญาในชุมชน เปนเครือขายในการจัดการเรียนรูในชุมชน
(กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2540 ค : 9)
กิจกรรมในศูนยการเรียนชุมชน
การจัดกิจกรรมการศึกษาในศูนยการเรียนชุมชนมุงเนนใหประชาชนในตําบลเกิดการ
เรียนรูทั้งแบบที่เปนทางการ และแบบไมเปนทางการ ซึ่งชุมชนสามารถสรางสรรคกิจกรรมของ
ตนเอง และโดยการสนับสนุนของกรมการศึกษานอกโรงเรียนดวยกิจกรรมดังตอไปนี้
1. การศึกษาพื้นฐาน สายสามัญ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีหลักสูตรสําหรับประชาชนทั่วไป หลักสูตรสําหรับกลุมเปาหมาย
เฉพาะ และกลุมผูนําชุมชน ซึ่งสามารถเชื่อมตอกับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยได
2. การศึกษาอาชีพ ซึ่งจัดในรูปหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตร
อาชีพ (ปอ.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางไกล ซึ่งเปนการพัฒนาทักษะและ
ความสามารถทางดานอาชีพของประชาชนเพื่อใหสามารถสรางงานเขาสูระบบเศรษฐกิจชุมชนได
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3. การศึกษาตามอัธยาศัย เปนการใหบริการความรูและขาวสารขอมูล ในรูปแบบ
ตาง ๆ ที่ประชาชนสามารถเรียนรูไดตลอดเวลา เชน หองสมุดประชาชน นิทรรศการ รายการ
วิทยุและโทรทัศน เปนตน
4. สงเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียน เปนการจัดกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนใน
โรงเรียนไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน การเรียนรูจากรายการโทรทัศนผานดาวเทียม
การดูนิทรรศการทางวิทยาศาสตร เปนตน
5. กิจกรรมนันทนาการ เปนการพัฒนาทางดานสุขภาพอนามัย และจิตใจ เชน
กีฬา การออกกําลังกาย การรองเพลง การวาดรูป การเลนดนตรี และการละเลนตาง ๆ ของ
ชุมชน
6. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะการจัดกลุมสนใจเรียนรูเรื่องราว
ตาง ๆ ที่จะเปนประโยชนแกบุคคลตาง ๆ เชน สตรีแมบาน ผูสูงอายุ เด็ก คนพิการ ฯลฯ
7. กิจกรรมสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของทองถิ่น เพื่อการ
เรียนรู สืบทอดและเผยแพร
กิจกรรมดังกลาวเปนการสงเสริมใหประชาชนเรียนรูอยูในชุมชน เรียนรูไดอยางอิสระ
ตอเนื่องและเปนไปตามความตองการ สามารถเรียนรูไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต เรียนรูจาก
ประสบการณตรงในชุมชน เปนการเรียนรูที่สงเสริมใหชุมชนพึ่งตนเอง (กรมการศึกษานอก
โรงเรียน 2538 : 9)
ศูนยการเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ
ศูนยการเรียนชุมชนนับเปนกลไกหนึ่งที่ชวยใหชุมชนเกิดการพัฒนาดวยการศึกษา
อยางแทจริง การเรียนรูของประชาชนในชุมชนสงผลใหชุมชนเขมแข็ง สามารถพึ่งตนเองไดอยาง
ยั่งยืน ซึ่งแนวทางการพัฒนาเชนนี้สอดคลองตองกันกับแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวที่ตองการใหชุมชนเขมแข็ง สามารถพึ่งตนเองไดโดยไมตองรอความชวยเหลือจาก
รัฐบาลที่มีภารกิจตาง ๆ มากมาย ดวยความสอดคลองในแนวทางพัฒนาชุมชนดังที่กลาวมาแลว
นี้เอง ประกอบกับป พ.ศ. 2542 นี้ นับเปนชองเวลาอันเปนมงคลที่ปวงชนชาวไทย จะไดมีโอกาส
รวมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดวยการจัดใหมีศูนยการเรียน
ชุมชน เพื่อเปนแหลงความรูและภูมิปญญาทองถิ่น สําหรับประชาชนทุกคนไดมีโอกาสไดรับการ
ศึกษาตลอดชีวิตอยางเทาเทียมกัน ศูนยการเรียนชุมชนแหงนี้ จึงเปนเสมือนศูนยรวมใจของ
ประชาชนทุกระดับ ที่จะพรอมใจใหเปนศูนยการเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อนอยถวายเปน
พระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในมหามงคลนี้ ศูนยการเรียนชุมชนเฉลิมพระ
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เกียรติฯ จะคงอยูเปนเกียรติประวัติที่ปรากฏในชุมชน ใหประชาชนในทองถิ่นไดภาคภูมิใจ ที่ทุก
คนไดรวมแรงรวมใจกันทําสิ่งที่ดีงาม เกิดประโยชนตอชุมชนถวายแดพระองคทาน และตั้งความ
หวังวาศูนยการเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ นี้ จะตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และยั่งยืนอยู
ในชุมชน ทําใหเกิดสังคมการเรียนรูในชุมชนตลอดไป (กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2542 ค :
10)
การจัดตั้งศูนยการเรียนชุมชน
ในทองถิ่นตําบลใดที่ องคการบริหารสวนตําบล และประชาชนจํานวนหนึ่งมีความรู
ความเขาใจในเรื่องการจัดการศึกษาในชุมชน และประสงคจะจัดตั้งศูนยการเรียนชุมชน จะตอง
ดําเนินการดังนี้
1. องคการบริหารสวนตําบล รวมกับเจาหนาที่ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน
อําเภอ (ศบอ.) จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับจัดกิจกรรมการศึกษา เพื่อที่จะประกาศจัดตั้ง
เปนศูนยการเรียนชุมชนตอไป
2. องคการบริหารสวนตําบล ดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการศูนยการเรียนชุมชน
ซึ่งประกอบดวย คณะกรรมการบริหาร องคการบริหารสวนตําบล และบุคคลอื่นที่เหมาะสม ตาม
จํานวนที่ไดมีการตกลงกัน
3. องคการบริหารสวนตําบล รวมกับศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ
คัดเลือกครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ตามคุณสมบัติที่กําหนดเพื่อใหมาทําหนาที่ในศูนยการ
เรียนชุมชนที่จะจัดตั้งขึ้น
4. ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน รวมกับคณะกรรมการศูนยการเรียนชุมชนวางแผน
การดําเนินงานของศูนยการเรียนชุมชน
5. ในระยะแรกใหศูนยการเรียนชุมชน ดําเนินการตามขอตกลงเบื้องตนกอน เพื่อ
เปนการเตรียมการไปสูการจัดกิจกรรมศูนยการเรียนชุมชนเต็มรูปแบบตอไป

การดําเนินงานของศูนยการเรียนชุมชน ในเขตสุขาภิบาล และเขตเทศบาล รวมทั้ง
พื้นที่สภาตําบล ใหใชเกณฑเดียวกันในการดําเนินงาน โดยสุขาภิบาล เทศบาล และสภาตําบล
ทําหนาที่ในลักษณะเดียวกันกับองคการบริหารสวนตําบล (กรมการศึกษานอกโรงเรียน ม.ป.ป. :
18)
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บทบาทหนาที่ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน
ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน มีบทบาทหนาที่ดังนี้
1. จัดกิจกรรมตามแผนการเรียนการสอนและหลักสูตรตาง ๆ ของกรมการศึกษานอก
โรงเรียน
2. จัดทําขอมูลชุมชนและจัดเก็บอยางเปนระบบพรอมที่จะใหบริการ
3. จัดทําแผนงาน / โครงการเพื่อเสนอเขาแผนพัฒนาตําบล และแยกเสนอขอ
งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และกรมการศึกษานอกโรงเรียนแลวแตกรณี
4. จัดการการกระจาย และหมุนเวียนการใหบริการสื่อตาง ๆ ในศูนยการเรียนชุมชน
(ศรช.)
5. ดําเนินงานธุรการในศูนยการเรียนชุมชน โดยเฉพาะการรับสมัครนักศึกษาแนะนํา
และตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน การจัดทําแผนการเรียน การ
จบหลักสูตร ฯลฯ
6. ดําเนินงานจัดและประสานงานการสอนเสริม การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น และ
กิจกรรมในชุมชน
7. ใหคําปรึกษา แนะนํา และแนะแนว เพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรูทุกประเภทใน
ศูนยการเรียนชุมชน
8. ประสานกับบุคคลหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนผูรู และภูมิปญญา
ทองถิ่นในการจัดดําเนินงานเครือขายการเรียนรูในชุมชน
9. ใหบริการ วัสดุ อุปกรณ และสื่อที่เกี่ยวกับการเรียนรูในศูนยการเรียนชุมชนแก
ผูเรียน และชุมชน
10. ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมการเรียนรูในศูนยการเรียนชุมชน
11. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตอองคการบริหารสวนตําบล และศูนยบริการการ
ศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ (กรมการศึกษานอกโรงเรียน ม.ป.ป. : 20)
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการศูนยการเรียนชุมชน
คณะกรรมการศูนยการเรียนชุมชน ซึ่งองคการบริหารสวนตําบล เปนผูพิจารณา
คัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล และบุคคลอื่นที่เหมาะสม มีบทบาท
หนาที่ ดังนี้
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1. วางแผนและเสนอแนวทางการดําเนินงานของศูนยการเรียนชุมชน
2. จัดใหมีขอมูลพื้นฐานของชุมชน
3. จัดลําดับความสําคัญของความตองการทางการศึกษาของชุมชน เพื่อการจัดกิจ
กรรมใหศูนยการเรียนชุมชน
4. บริหารและจัดกิจกรรมใหศูนยการเรียนชุมชน
5. จัดหา และสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ บุคลากร และงบประมาณในการดําเนินงาน
ศูนยการเรียนชุมชน
6. กํากับ ดูแล ติดตามการดําเนินงานของศูนยการเรียนชุมชน
7. ประเมินผลการดําเนินงานของศูนยการเรียนชุมชน
8. ประชาสัมพันธ และเผยแพรผลการดําเนินงานศูนยการเรียนชุมชน
(กรมการศึกษานอกโรงเรียน ม.ป.ป. : 21)
บทบาทขององคการบริหารสวนตําบล ในการดําเนินงานของศูนยการเรียนชุมชน
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) มีบทบาทในการดําเนินงานศูนยการเรียนชุมชม
โดย
1. พิจารณาคัดเลือกและแตงตั้งคณะกรรมการศูนยการเรียนชุมชน
2. พิจารณาแผนงานและโครงการของศูนยการเรียนชุมชนในแผนพัฒนาตําบล
3. กํากับ ดูแล การดําเนินงานของศูนยการเรียนชุมชน
4. บริหารงานศูนยการเรียนชุมชน ผานคณะกรรมการศูนยการเรียนชุมชน
(กรมการศึกษานอกโรงเรียน ม.ป.ป. : 21)
บทบาทหนาที่ของศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ในการดําเนินงานศูนยการ
เรียนชุมชน
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ มีบทบาทหนาที่ในการดําเนินงานศูนยการ
เรียนชุมชน ดังนี้
1. รวมกับศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาค และศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานศูนยการเรียนชุมชน ใหแกองคการบริหารสวนตําบล
รวมทั้งองคการ และบุคคลอื่น ๆ ผูเกี่ยวของ
2. เผยแพรแนวความคิด และประชาสัมพันธ แนวทางการจัดตั้งศูนยการเรียนชุมชน
ใหแกหนวยงาน องคกรและบุคคลที่เกี่ยวของ
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3. สงเสริม สนับสนุนใหเกิดศูนยการเรียนชุมชนโดยการประสานงานจัดหาทรัพยากร
ที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนยการเรียนชุมชน เชน อาคารสถานที่วัสดุ
อุปกรณ และสื่อตาง ๆ
4. ประสานงานและจัดทําขอมูลของเครือขายที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ
ศูนยการเรียนชุมชน และสงเสริมใหเกิดเครือขายการเรียนรูในชุมชน
5. เปนศูนยรวมและบริหารการกระจายสื่อ
6. เสนอแตงตั้งคณะกรรมการศูนยการเรียนชุมชน
7. รวมประชุมกับคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล และคณะกรรมการ
ศูนยการเรียนชุมชน เพื่อจัดทําและพิจารณาแผนปฏิบัติการของศูนยการเรียนชุมชน
8. ประสานงานการจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนยการเรียน
ชุมชน
9. เสริมและสรางแรงจูงใจในรูปแบบตาง ๆ เชน การพัฒนาบุคลากร การศึกษาดูงาน
การยกยองและประกาศนียบัตร แกผูดําเนินงานศูนยการเรียนชุมชน
10. จัดระบบการนิเทศ ติดตามผล ประเมินผล เพื่อใหมีมาตรฐานและคุณภาพทั้งใน
การดําเนินงานและดานวิชาการ
11. ประสานงานสงเสริม สนับสนุน การจัดทําหลักสูตรทองถิ่นรวมกับครูประจําศูนย
การเรียนชุมชน
12. สรุปผล และรายงานผลการดําเนินงาน (กรมการศึกษานอกโรงเรียน ม.ป.ป.: 22)
บทบาทหนาที่ของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ในการดําเนินงานศูนยการเรียน
ชุมชน
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด (ศนจ.) มีบทบาทหนาที่ในการดําเนินงาน ศูนย
การเรียนชุมชน คือ
1. สงเสริม สนับสนุน การดําเนินงานของศูนยการเรียนชุมชนในดานแผนงาน
โครงการ งบประมาณ วิชาการ วัสดุ ครุภัณฑ
2. พัฒนาบุคลากรของศูนยการเรียนชุมชน องคการบริหารสวนตําบล และศูนย
บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ในการดําเนินงานของศูนยการเรียนชุมชนในดานตาง ๆ
3. นิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานศูนยการเรียนชุมชน รวมกับศูนยบริการการ
ศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ
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4. สรางเสริมแรงจูงใจใหกับบุคลากรของศูนยการเรียนชุมชน และศูนยบริการการ
ศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ เชน การใหรางวัล การศึกษาดูงาน การยกยองชมเชย มอบประกาศ
เกียรติคุณ ฯลฯ
5. ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานดานวิชาการและการดําเนินงานของศูนยการเรียน
ชุมชน
6. จัดการและบริหารระบบการกระจายสื่อใหกับศูนยการเรียนชุมชน
7. อนุมัติหลักสูตรทองถิ่น
8. ประเมินผลการดําเนินงานศูนยการเรียนชุมชน รวมกับ ศบอ. และ อบต.
9. สรุปและรายงานผลการดําเนินการศูนยการเรียนชุมชน ในภาพรวมระดับจังหวัด
(กรมการศึกษานอกโรงเรียน ม.ป.ป. : 23)
สรุป จากแนวคิดพื้นฐานและการจัดศูนยการเรียนชุมชน พอสรุปไดดังนี้ การจัดการ
ศึกษา คือ การเตรียมบุคคลเพื่ออนาคต จะตองกาวขามจากสังคม ขาวสารไปสูสังคมความรู จะ
ตองปรับเปลี่ยนการบริโภคขาวสารเปนการศึกษาขาวสารใหได โดยมีเปาหมายใหผูสําเร็จการ
ศึกษามีศักยภาพทั้งดานความรูและความคิด ดังที่ขงจื้อกลาววา “มีความคิดแตไมมีความรู ทํา
อะไรไมได มีความรูแตไมมีความคิดอันตรายมาก” ดังนั้นลักษณะการจัดบริการของศูนยการ
เรียนชุมชน ในการจัดการศึกษาจึงตองใชวิธีการรูปแบบที่ หลายหลาก ยืดหยุน สามารถปรับ
เปลี่ยนไดตามความเหมาะสม แตสิ่งที่สําคัญที่สุด คือ จะมีระบบการจัดการอยางไร จะบริการ
กลุมเปาหมายไดทั่วถึง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเรียนรู ทั้งนี้ตองเปนการเรียนรูในวิถีชีวิต
ของชุมชนนั้น เปนการเรียนรูในสิ่งที่เปนความตองการใชประโยชนเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
ชุมชนตาง ๆ ซึ่งมีความแตกตางหลากหลายตามสภาพแวดลอม ภูมิประเทศ เศรษฐกิจ และ
สังคมของแตละชุมชน การจัดระบบใหการศึกษาแก ประชาชนในชุมชนตาง ๆ จึงตองเปดกวาง
แตตองมีความพรอมในการใหบริการ ซึ่งจําเปนตองอาศัยความรวมมือ
การประสานงาน ภูมิปญญาทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการบริหารการศึกษาแก
ประชาชน
ศูนยการเรียนชุมชนในจังหวัดนครปฐม
ในป พ.ศ. 2541 กรมการศึกษานอกโรงเรียน มีนโยบายใหศูนยการศึกษานอกโรง
เรียนจังหวัดนครปฐม ดําเนินการตั้งศูนยการเรียนชุมชน ที่รับผิดชอบใน 7 อําเภอ จังหวัด
นครปฐม ไดแก กําแพงแสน นครชัยศรี พุทธมณฑล บางเลน สามพราน ดอนตูม เมือง
นครปฐม แตล ะอําเภอนั้ นจะอยูในเขตรับผิดชอบของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
นครปฐม เริ่มตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2541 ใหนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน
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หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน สายสามัญ ทุกระดับ ที่ขึ้นทะเบียนใหม ตองเปนนักศึกษาของ
ศูนยการเรียนชุมชน โดยใหศูนยการเรียนชุมชน เปนศูนยกลางการจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนในชุมชน โดยเนนการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของชุมชน
มุงสรางโอกาสและใหบริการการเรียนรูอยางหลากหลายวิธีเรียน เปนการเรียนรูที่เปนการปฏิบัติ
จริงจากวิถีชีวิตและ เรียนรูจากแหลงวิทยาการตาง ๆ ในชุมชน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ
ระหวางผูเรียน และบุคคลในชุมชน เชน ผูรู ภูมิปญญาทองถิ่น นอกจากนี้ ศูนยการเรียนชุมชน
ยังเปนศูนยกลางการเรียนรูและใหบริการดานหลักสูตร สื่อ กิจกรรม การเรียนการสอน
วิทยาการ ขาวสารขอมูล เพื่อสรางความเขมแข็งทางความรูใหกับชุมชน
ศูนยการเรียนชุมชน มีความสําคัญตอการเรียนรูของประชาชน เนื่องจาก ศูนยการ
เรียนชุมชน เปนมิติหนึ่งของการจัดการศึกษาแบบระบบเปด โดยบุคคลในชุมชนสามารถมาใช
ประโยชนจากการบริการการศึกษาของ ศูนยการเรียนชุมชนไดทุกเวลา สงเสริมการใชสื่อการ
เรียนรูที่สอดคลองกับวิถีชีวิต ผูเรียนไดฝกปฏิบัติมากกวาบอกใหรู อันจะนําไปสูการพัฒนาแบบ
พึ่งพาตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถลดปญหาดานสังคม ปองกันการละถิ่นอพยพเขาเมือง ทําให
ชุมชนเกิดความเขมแข็ง ครอบครัวอบอุน ไมมีการแยกพอ แม ลูก จากกัน เนื่องจากทุกคน
สามารถเรียนรูไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิตภายในชุมชนศูนยการเรียนชุมชน โดยมีองคประกอบที่
สําคัญ ไดแก ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน สถานที่ตั้ง สื่อการศึกษา กิจกรรม เครือขาย และ
ผูใชบริการ
ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน เปนบุคลากรในชุมชนทองถิ่น ซึ่งไดรับคาตอบแทน
ประจําจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน หรือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทําหนาที่เปน
ผูดําเนินการประสานงาน อํานวยความสะดวก ในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบในศูนยการเรียน
ชุมชน
สถานที่ตั้ง เปนสถานที่จัดการศึกษาภายใตความเห็นชอบขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยสามารถจัดเก็บสื่อการศึกษา วัสดุ ครุภัณฑการศึกษาตาง ๆ และอาจจะใชจัด
กิจกรรมการศึกษาประเภทตาง ๆ ไดดวยโดยไมมีขอจํากัดในการที่จะตองเปนสถานที่เอกเทศ
หรืออยูภายในอาคารปฏิบัติงานอื่นใดก็ได
สื่อการศึกษา ทั้งวัสดุและครุภัณฑที่จําเปนตองมีอยูในศูนยการเรียนชุมชน เพื่อให
บริการนักศึกษาประชาชนและเปนจุดรวมในการเริ่มตนกิจกรรม สื่อการศึกษาที่จําเปนตองมี เชน
เครื่องรับโทรทัศน เครื่องเลนวีดิทัศน มวนวีดิทัศน วิทยุเทป เทปเสียง หนังสือแบบเรียน ชุดการ
เรียน หนังสือพิมพ วารสาร นอกจากนี้อาจจะมีชุดรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องคอมพิวเตอร
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CD-ROM ตารางออกอากาศ โปสเตอร แผนพับ และสื่ออื่น ๆ เพื่อบริการใหกับประชาชนทั้งใน
การมาศึกษาดวยตนเอง และใชศึกษาในเวลาพบกลุมตามความเหมาะสม
กิจกรรมศูนยการเรียนชุมชน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดหลากหลายทั้ง
กิจกรรม การเรียนรูพื้นฐาน การศึกษาสายสามัญ การศึกษาอาชีพ การศึกษาตามอัธยาศัย
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมพิเศษอื่น ๆ เชน การศึกษาสําหรับคนพิการ กิจกรรม
สําหรับผูสูงอายุ กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมการตอตานยาเสพติด กิจกรรมสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมอนุรักษขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรม กิจกรรมสรางสรรคสังคมชุมชน อนุรักษสิ่งแวดลอม พัฒนาการเกษตร
และกิจกรรม อื่น ๆ ตามที่ประชาชนในชุมชนเห็นสมควรใหจัด ทั้งนี้ตองไมขัดกับกฎหมายและ
ประเพณีนิยมในชุมชนนั้น ๆ
เครือขายและผูใชบริการ เปนบุคคลหรือคณะบุคคลก็ได โดยหมายรวมถึง องคกร
ของรัฐและเอกชน ภูมิปญญาทองถิ่น ผูรู ผูมีประสบการณ สถานประกอบการ และประชาชน
ในชุมชน ทั้งนี้เนนความรวมมือ รวมใจ สรางความสามัคคีรวมกันพัฒนาชุมชน พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชนนั้น ๆ
ศูนยการเรียนชุมชน เปนสมบัติของทุกคนในชุมชนที่ชวยกันสรางสรรค บํารุงรักษา
และใชบริการ เพื่อวัตถุประสงคใหชุมชนเปนสังคมแหงการเรียนรู ประชาชนมีโอกาสไดรับการ
ศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ทุกคนมีโอกาสทางการศึกษา มีการเรียนรู การทํางานและวิถี
ชีวิตสอดคลองกลมกลืนกัน โดยมุงใหศูนยการเรียนชุมชนไดชวยกันสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับ
ประชาชนอยางยั่งยืนตลอดไป (กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2542 ก : 6 - 8)
ในป พ.ศ. 2544 จังหวัดนครปฐม ไดประกาศจัดตั้งศูนยการเรียนชุมชนใน 7 อําเภอ
มีจํานวนทั้งสิ้น 45 แหง ดังตาราง
ตารางที่ 1 ศูนยการเรียนชุมชนในจังหวัดนครปฐม
ที่
1.

อําเภอ
กําแพงแสน

จํานวน ศรช.
6

1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายชื่อ ศรช.
ศรช.เฉลิมพระเกียรติฯ ตําบลกําแพงแสน
ศรช. ตําบลทุงกระพังโหม
ศรช. วัดโพธิ์งาม
ศรช. ตําบลดอนขอย
ศรช. หนองกระทุม
ศรช. ธรรมอิสระ
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ที่
2.

อําเภอ
นครชัยศรี

จํานวน ศรช.
8

3.

พุทธมณฑล

3

4.

บางเลน

7

5.

สามพราน

4

6.

ดอนตูม

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายชื่อ ศรช.
ศรช. เฉลิมพระเกียรติฯ บานปากคลองบางแกว
ศรช. วัดหวยตะโก
ศรช. บานลานตากฟา
ศรช. บานปากกระทา
ศรช. วัดแค
ศรช. วัดสําโรง
ศรช. วัดบางพระ
ศรช. โคกพระเจดีย
ศรช. เฉลิมพระเกียรติฯ วัดมะเกลือ
ศรช. สิรินธร (คลองโยง)
ศรช. มหาสวัสดิ์
ศรช. เฉลิมพระเกียรติฯ บางหลวง
ศรช. โรงเรียนวัดบางปลา
ศรช. ตําบลหินมูล
ศรช. นราภิรมย
ศรช. บานบางเลน
ศรช. ตําบลนิลเพชร
ศรช. บานหนองปาน

1. ศรช. เฉลิมพระเกียรติฯ วัดไรขิง
2. ศรช. ตําบลคลองใหม
3. ศรช. วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
4. ศรช. วัดวังน้ําขาว
ศรช. เฉลิมพระเกียรติฯ
1. หวยพระ
2. ศรช. เทศบาลตําบลสามงาม
3. ศรช. ตําบลลําเหย
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ที่
7.

อําเภอ
เมืองนครปฐม

จํานวน ศรช.
14

รายชื่อ ศรช.
1. ศรช.เฉลิมพระเกียรติฯตําบลโพรงมะเดื่อ
2. ศรช.เฉลิมพระเกียรติฯตําบลหนองงูเหลือม
3. ศรช.เฉลิมพระเกียรติฯ พระปฐมเจดีย
4. ศรช.เฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองนคร
นครปฐม
5. ศรช.ตําบลวังเย็น
6. ศรช.ตําบลหนองดินแดง
7. ศรช.โรงเรียนพอเงินวิทยาคม
8. ศรช. ตําบลนครปฐม
7. ศรช. ตําบลทุงนอย
9. ศรช. โรงพยาบาลศูนยนครปฐม
10. ศรช. กาญจนาภิเษก
11. ศรช. คายทองฑีฆายุ
12. ศรช.ไทยยามากิ

ที่มา : กรมการศึกษานอกโรงเรียน, แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2545 (นครปฐม : ศูนยบริการ
การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองนครปฐม , 2544), 4-6.
สรุป ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครปฐม ไดดําเนินงานโครงการจัดการ
ศึกษาในชุมชนมาตั้งแตปงบประมาณ 2541 เปนตนมา โดยใชศูนยการเรียนชุมชนเปนองคกร
หลักที่สําคัญ ในการจัดการศึกษาใหกับชุมชนในพื้นที่ 7 อําเภอ ในจังหวัดนครปฐม หนวยงาน
ตาง ๆ ทั้งระดับสวนกลางและสวนภูมิภาค สนับสนุนสื่อที่ใชในการเรียนการสอน เพื่อใหครู
ประจําศูนยการเรียนชุมชน จัดบริการใหแกนักศึกษาและประชาชนกลุมเปาหมายในทองถิ่น
ตอนที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความตองการ
มนุษยทุกคนลวนมีความตองการในชีวิต บางคนมีความตองการคลายคลึงกัน บาง
คนมีความตองการแตกตางกันตามสภาพแวดลอมความเปนอยู แตในบางครั้งพบวา ความ
ตองการของมนุษยถูกกําหนดโดยสภาพสังคมใหมนุษยที่มีฐานะแตกตางกันมีความตองการที่
แตกตางกัน และโดยทั่วไปมนุษยมีความตองการที่แทจริงอยู 2 ประการ คือ
1. ความตองการที่จะปรับปรุงตนเอง โดยวิธีการทางธรรมชาติ
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2. ความตองการที่จะรักษาภาวะสมดุลยทางธรรมชาติของมนุษย (สุจิต ศิวรักษ
2527 : 25)
ความตองการที่มีบทบาทเกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน มีอยู 2 แบบ คือ
1. ความตองการพื้นฐาน (Basic Needs) มาสโลว (Maslow , อางถึงใน
พิชิต สมสุข 2536 : 45) ไดกลาววา ความตองการของมนุษยมีลําดับขั้นตั้งแตขั้น พื้นฐานใน
การดํารงชีวิตไปจนถึงความตองการที่จะพัฒนาตนเอง โดยความตองการในลําดับสูงจะไมเกิด
หากความตองการในลําดับตน ๆ ไมไดรับการตอบสนอง ความตองการมนุษย มีลําดับขั้น 5
ขั้น ดังนี้
1) ความตองการดานรางกาย (Physical Needs) เปนความตองการขั้น
พื้นฐานหรือสิ่งจําเปนตอการดํารงอยูของมนุษย เชน ความตองการอาหาร น้ํา อากาศ เปนตน
2) ความตองการความปลอดภัย (Safty Needs) เปนความตองการใหตนเองมี
ความปลอดภัยในชีวิต
3) ความตองการความรักและความเปนเจาของ (Belonging and Love
Needs) เปนความตองการที่จะใหผูอื่นรัก ตองการความอบอุน มีสวนรวมในความรับผิดชอบ
รวมเปนเจาของกิจการตาง ๆ
4) ความตองการไดรับการยกยองนับถือ (Esteem Needs) เปนความตองการ
ดานชื่อเสียง ความร่ํารวย ฐานะทางสังคม การยอมรับนับถือตนเอง การยอมรับจากสังคม
เปนตน
5) ความตองการสัจการแหงตน (Needs for Self – Actualization) เปนความ
ตองการที่จะเขาใจในสังคม ไดแก ความเขาใจในตนเองอยางถองแท เขาใจความเปนจริงของ
ชีวิต เปนตน
2. ความตองการทางการศึกษา หมายถึง บางสิ่งบางอยางที่มนุษยจะไดเรียนรู
เพื่อจะไดเปนผลดีตอตนเอง ผลดีตอองคกรหรือผลดีตอสังคม
Coombs (อางถึงใน พิชิต สมสุข 2536 : 47-48) ไดกลาวถึงความตองการดาน
การศึกษาของแตละบุคคล โดยแบงเปน ดังนี้
1) ความตองการในดานการศึกษาขั้นพื้นฐานและเรื่องทั่ว ๆ ไป เชน การเรียนรู
หนังสือการอานออกเขียนได คิดเลขเปน มีความเขาใจอยางงาย ๆ ในเรื่องของวิทยาศาสตรและ
ภาวะแวดลอม เปนตน
2) ความตองการในดานการศึกษาเพื่อปรับปรุงชีวิตครอบครัวใหดีขึ้น เชน
ความรูพื้นฐาน ทักษะและทัศนคติพื้นฐาน ซึ่งจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
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ใหดีขึ้น เริ่มในวิชาสุขอนามัย โภชนาการ การจัดบาน การเลี้ยงและดูแลเด็ก การวางแผน
ครอบครัว เปนตน
3) ความตองการในดานการศึกษาเพื่อปรับปรุงชุมชนที่อยูอาศัย เชน ความรู
เกี่ยวกับสถาบันการปกครอบของทองถิ่นและประเทศ รวมทั้งกระบวนการตาง ๆ ของการดําเนิน
การปกครองในระดับทองถิ่นและระดับชาติ เปนตน
4) ความตองการในดานการศึกษาอาชีพ เชน ความรูและทักษะเฉพาะเรื่อง ซึ่ง
เกี่ยวของกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและประโยชนในการดํารงชีวิต เปนตน
จากแนวคิดเกี่ยวกับความตองการของมนุษยจะพบวาการแสดงพฤติกรรมตาง ๆ
ของบุคคลยอมมีสาเหตุหรือเพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง โดยเล็งเห็นวากิจกรรมหรือ
สิ่งที่ตนจะทําสามารถตอบสนองวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่วางไวไดและความตองการในดาน
การศึกษาของบุคคล องคกร หรือชุมชน ควรมีความสอดคลองสัมพันธกัน เพื่อมิใหเกิดปญหา
การสูญเสียของงบประมาณ ปญหาการวางงาน ซึ่ง รัตนา พุมไพศาล (2528 : 83) ไดกลาว
วา จุดเริ่มตนของการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ควรเริ่มที่ความตองการของผูเรียน ซึ่งในที่สุด
แลวก็จะเปนการตอบสนองความตองการของสถาบันและสังคมไปดวย ดังนั้น ศิลปะอยางหนึ่ง
ของการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ก็คือ ความสามารถในการชวยใหผูเรียนสนใจที่จะศึกษาหรือ
สนอง ความตองการของตนเอง
Hutchinson และ Waters (1987 : 58 -59 , อางถึงใน กรมการศึกษานอกโรงเรียน
2537 : 43 - 44) ไดเสนอวิธีในการสํารวจรวบรวมขอมูลในการแสดงออกถึงความตองการของ
มนุษย ดังนี้
1. ใชแบบสอบถาม (questionnaires)
2. ใชแบบสัมภาษณ (interview)
3. ใชการสังเกต (observation)
4. การรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ (data collection)
5. การขอคําปรึกษาจากคนอื่นที่เกี่ยวของ (informal consultuations with
sponsors, learners and others)
ในกรณีที่เห็นวา ความตองการนั้นเปนเรื่องที่ซับซอนยุงยากเราอาจใชหลาย ๆ วิธีก็ได
และการวิเคราะหความตองการในสถานการณเปาหมาย ความสําคัญอยูที่คําถามที่ใชถามและ
เจตคติที่มีตอสถานการณเปาหมายนั้นจากบุคคลที่เขามาเกี่ยวของในกระบวนการนั้น ๆ
เลแกน (Legans 1964 : 92, อางถึงใน พิชิต สมสุข 2536 : 42) ไดใหความหมายวา
ความตองการ คือ ความแตกตางกันระหวางสภาพที่เปนอยูในปจจุบันกับสภาพที่จะเปนไปใน
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อนาคตและสภาพที่เปนอยูในปจจุบันนั้น หมายถึง สภาพที่เปนจริงและสภาพที่จะใหเปนไปใน
อนาคต หมายถึง สภาพที่พึงประสงค ดังนั้น ความตองการ คือ ชองวางระหวางสภาพที่เปนอยู
กับสภาพที่ตองการจะใหเปนไปในอนาคต
สวน ฮูล (Cyril O Houle 1972 : 323) ไดใหความหมายวา ความตองการหมาย
ถึงเปนเงื่อนไขหรือสภาพซึ่งจําเปนตองไดรับการตอบสนองในบางสิ่งของบุคคลและประชาชน
ความตองการนี้บุคคลอาจรูสึกแสดงออกถึงความตองการของตนเองได ซึ่งเรียกความตองการ
ชนิดนี้วา ความตองการที่ตนเองบอกได (Felt Needs) หรืออาจมาจากบุคคลอื่น ๆ เกิดความรู
สึกวาบุคคลที่เขาสนใจมีความตองการในบางสิ่ง ความตองการชนิดนี้ เรียกวา ความตองการที่
คนอื่นบอก
โรเจอร คอฟแมน (Roger Kaufman 1981 : 64) ไดใหความหมายวา การศึกษา
ความตองการหรือการสํารวจความตองการ หมายถึงเปนกระบวนการวิเคราะหความแตกตาง
ระหวางสภาพในปจจุบัน (What is) กับสภาพที่ควรจะเปน (What Should be)
หลักการสําคัญของการสํารวจความตองการ (Need Assessment) มีขั้นตอนดัง
ตอไปนี้
1. พยายามจัดสภาพที่เปนจริงในปจจุบัน (What is)
2. พยายามกําหนดสิ่งมุงหวัง (What Should be)
3. หาความแตกตางระหวางขอมูลที่ไดจากขอ 1,2
4. ศึกษาหาสาเหตุหรือเหตุผลที่ทําใหเกิดความแตกตางหรือปญหาในขอ 3
5. จัดลําดับความสําคัญของปญหา
ไนท (Micheal R. Knight 1975 : 3) ไดอธิบายเพิ่มเติมวา สิ่งที่จะใหเปนนั้น หมาย
ถึง การคนหาความตองการของบุคคลที่สํารวจหรือพฤติกรรมที่จะใหเปนไปในอนาคต ความ
ตองการที่เกี่ยวของกับการศึกษา
คูมส (Coombs 1973 : 12-13) แบงความตองการทางการศึกษาของประชาชน
ออกเปน 4 ดาน
1. ดานการศึกษาทั่วไปหรือความรูพื้นฐาน ไดแก การอานออก เขียนได ความเขา
ใจในสิ่งแวดลอม และวิทยาศาสตรเบื้องตน เปนตน
2. การศึกษาเพื่อยกระดับความเปนอยูในครอบครัว ไดแก อนามัย โภชนาการ
คหกรรมศาสตร การเลี้ยงดูเด็ก และการวางแผนครอบครัว เปนตน
3. ดานการศึกษาเพื่อการปรับปรุงชุมชน ไดแก ความเขาใจในการปกครองทองถิ่น
สหกรณ เปนตน
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4. ดานการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพ ไดแก การพัฒนาความรู และทักษะเฉพาะ
อยางในการประกอบอาชีพที่สัมพันธกับความกาวหนาทางเศรษฐกิจและความกาวหนาทางสังคม
คิด (Kidd 1972 : 273, อางถึงใน กมลรัตน หลาสุวงษ 2528:220) จําแนกความ
ตองการทางการศึกษาของผูใหญไว 7 ประการ
1. ความตองการดานสถานภาพ
2. ความตองการดานครอบครัวและความสัมพันธในครอบครัว
3. ความตองการดานการเปนผูบริโภคและการยังชีพ
4. ความตองการดานความสัมพันธทางสังคม
5. ความตองการดานอาชีพ
6. ความตองการดานความบันเทิง
7. ความตองการสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ
โนลส (Malcom’s Knowles 1970 : 84 - 87) นักการศึกษาชาวอเมริกัน ไดเสนอ
แนวความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษย โดยแยกออกเปน 6 ดานคือ
1. ความตองการทางกายภาพ (Physical Need) เปนความตองการที่สามารถมอง
เห็นและสังเกตไดงาย สวนมากมนุษยมีความตองการดานนี้ เพื่อความคงอยูของรางกายในดาน
การศึกษาแลว คือ ความตองการมองเห็น การไดยินเสียง ความสุขสบาย การพักผอน
2. ความตองการในการเจริญงอกงาม (Growth Need) เปนความตองการที่นักจิต
วิทยาสวนมากมีความเห็นตรงกันวา ความตองการดานนี้เปนสิ่งสําคัญที่จะพาไปสูสวนอื่นของ
ความตองการ ซึ่งก็ตรงกับความตองการการกระทําตนตามความสามารถที่แทจริง (Self Pacturaliaztion) ตามทฤษฎีของมาสโลวนั่นเอง
3. ความตองการไดรับความมั่งคงปลอดภัย (The Need for Security) เปนที่ยอม
รับกันมานานแลววา มนุษยยอมมีสัญชาติญาณสําหรับการปองกันตัวเอง ความตองการดานนี้
หากไมไดรับการสนองตอบจะเกิดอาการทางพฤติกรรมผิดปกติ คือ เกิดความรูสึกไมมั่นคง โดย
การถอนตัวออกจากการมีสวนรวมในกิจกรรมทั้งหลาย
4. ความตองการไดรับประสบการณใหม ๆ (The Need for Experience) เมื่อคน
แสวงหาความมั่นคง เขาอาจจะตองผจญภัยและมีการเสี่ยงอยูบาน ดังนั้นอาจเกิดความเบื่อ
หนายตองานประจําที่ซ้ําซาก เมื่อความตองการดานนี้เกิดสับสนขึ้นบุคคลจะเกิดความวาวุนใจ
จะเกิดอาการทางพฤติกรรม เหนื่อยออน และเขาตองการไดรับประสบการณใหมรวมทั้งแนว
ความคิดใหมเปนการชดเชย
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5. ความตองการทางดานจิตใจและอารมณ (The Need for Affections) คนเรา
ทุกคนตองการไดรับความรัก รวมทั้งการไดรับผลสําเร็จ ในบางครั้งก็มีสาเหตุมาจากความ
ตองการดานนี้ โดยอาจเรียกวาเปนความตองการทางดานสังคม มีการรวมกันแสดงความคิดเห็น
ไดรับความสุขและอาจตองโศกเศรา ถาหากความตองการดานนี้ไมไดการตอบแทน ก็จะเกิด
อาการ 2 ดาน คือ การถอนตัวออกจากกลุม หรือมีลักษณะกาวราว
6. ความตองการไดรับการยอมรับ (The Need for Recognition) มนุษยสวนมาก
ตองการไดรับความรูสึกวาตนเองมีคุณคา ไดรับการยอกยองนับถือจากคนอื่น ๆ ในบางดานที่เขา
มีอยู ความตองการทางดานนี้ทําใหเขารวมกลุมทางสังคม ทําใหเขาสามารถแสวงหาสถานะทาง
สังคม ในการยอมรับและความสนใจจากสมาชิกกลุม
กูด (Good 1973 : 223) ไดใหความหมายของความตองการ หมายถึงทุกสิ่งทุก
อยางที่จะบันดาลใหเด็กมีความเจริญเติบโต หรือมีการพัฒนาในทุกสวนที่ประกอบเปนอินทรีย
ของเด็ก ไมวาจะเปนดานศักยภาพ จิตภาพ อารมณ และสังคม
Boyle and Johns (1970, อางถึงในโมหัมมัด อับดุลกาเดร และสมจิตร สรอยสุริยา
2520 : 9) ไดใหความหมายของความตองการวา ความตองการ หมายถึง สถานที่ปรากฏ
ระหวางสิ่งที่เปนอยู (What is) กับสิ่งที่จะเปนไป (What should be) โดย สิ่งที่จะใหเปนได
หมายถึง การคนหาความตองการของบุคคลหรือพฤติกรรมที่จะเปนไปในอนาคต สิ่งที่เปนอยู
หมายถึง การคนหาพฤติกรรมของบุคคลที่สํารวจวา ปจจุบันเปนอยางไร เมื่อเปรียบเทียบกับ
พฤติกรรมที่ตองการใหเปนไปในอนาคต
กมลรัตน หลาสุวงษ (2523 : 230) ไดใหความหมายความตองการ หมายถึง สิ่งที่
จําเปนตองไดรับเพื่อการดํารงชีวิตของอินทรีย
ณรงค จริยวิทยานนท และปรียานุช จริยวิทยานนท (2523 : 36 - 37) ไดใหความ
หมายของความตองการ หมายถึง สภาวะของการขาดสิ่งที่จะนํามาบําบัดความอยากอันจะเกิด
ความพอใจ เชนคนหิวทําใหเกิดภาวะที่อยาก และความอยากจะพาไปสูการกิน เมื่ออิ่มแลวเกิด
ความพอใจ ภาวะตองการก็จะหมดไป
สรุป จากการศึกษาเอกสารและแนวคิดเกี่ยวกับความตองการและวิธีการสํารวจ
ความตองการ สรุปไดวา การที่จะพัฒนาหรือเพิ่มพูนความตองการของบุคคลในเรื่องใด ๆ นั้น
จะตองมีการสํารวจลักษณะของการจัดบริการและความตองการพื้นฐาน โดยใชเครื่องมือให
เหมาะสมกับเรื่องที่จะสํารวจโดยคํานึงถึงการครอบคลุมของสิ่งที่จะไดมา ไมเชนนั้นแลวจะเปน
การสนองตอบที่ไมตรงกับความตองการ ซึ่งจะไมกอใหเกิดประโยชน ทําใหเกิดการสูญเปลา
เพราะความตองการที่จะไดรับการตอบสนองนั้น ยังไมไดรับ และยังขาดอยู และถาหากไดรับ
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การตอบสนองไปแลว ความตองการในสิ่งนั้น ๆ จะลดลงหรือไมมีความตองการในสิ่งนั้นอีก เชน
เดียวกับความตองการไดรับการพัฒนาตนเอง โดยการไดรับการศึกษา เปนการยกระดับการ
ศึกษาของตนเอง ซึ่งในการศึกษานี้จําเปนตองมีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีการจัดการ
ดานบริการหนวยงานในระดับทองถิ่น คือ ศูนยการเรียนชุมชน จัดบริการกิจกรรมการศึกษา
นอกโรงเรียนอยางเหมาะสม และตรงกับความตองการใชประโยชนจากศูนยการเรียนชุมชนใน
อนาคต
ตอนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาลักษณะการจัดบริการ และความ
ตองการใชประโยชนศูนยการเรียนชุมชน ในจังหวัดนครปฐม พบวามีเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวของ
ดังนี้
งานวิจัยในตางประเทศ
เวลลา (Vella 1979 : 76 , อางถึงใน อัษฏา บัวบุญ 2544 : 33) ไดศึกษาถึงการใชชุม
ชนเปนเครื่องมือ เพื่อใหบุคคลสามารถพึ่งตนเองได ทั้งนี้ เพื่อหารูปแบบการจัดการศึกษาชุมชน
ในประเทศโลกที่สามการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของกับทฤษฎีการศึกษาผู
ใหญ การศึกษาชุมชนภาคเหนือของประเทศแทนซาเนีย ไดผลสรุปวา
1. การจัดการศึกษาตองถือเอาตัวบุคคลเปนศูนยกลาง
2. วิธีการใหบุคคล รูจักแกปญหาดวยตนเอง เปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุด
สําหรับใหชุมชนรูจักพึ่งตนเอง
3. โครงการการศึกษาที่จัดขึ้น จะตองบูรณาการแผนพัฒนาทั้งระดับทองถิ่น ระดับ
ภาค และระดับชาติ
4. ผูรับผิดชอบในโครงการ จะตองมีความเขาใจในสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม
ของชุมชน
5. ทั้งเนื้อหาและกระบวนการของการศึกษาชุมชนตองมีความสัมพันธกัน แตก็ยัง
สามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและประสบการณของบุคคลดวย
เพอวิส Pervis 1980 อางถึงใน รัตนา สิงขรรัตน 2540 : 41) ไดศึกษาปญหาเกี่ยว
กับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเปด พบวา การที่ครูมีเอกสารประกอบการสอนอยูแลว ทํา
ใหครูไมขวนขวาย คนควาความรูเพิ่มเติม และในบางครั้งผูเรียนจะยึดเฉพาะเอกสารของ
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มหาวิทยาลัยทําใหไมรูกวาง สวนสื่อการเรียนใชสื่อประสมประเภทเดียว ผูเรียนไมมีโอกาสรวม
แสดงความคิดเห็น โตตอบได เปนเหตุใหผูเรียนขาดทักษะในการแสดงทุกดาน
บีเตอร และดารเคนวาลค (Beder and Dankenwald. 1982 :142, อางถึงใน
สุพรรณี ศุขะบุตร 2542 : 29) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความแตกตางระหวางการสอนผูใหญ และวัย
กอนผูใหญ : ขอคนพบบางประการ ผลการวิจัยพบวา ผูใหญจะเรียนเขาใจงายไดมาก เมื่อมี
แรงจูงใจ ความมีเหตุผล คานิยม มีความเชื่อมั่น และมีทักษะในการสอนผูใหญ ผูสอนควรเนน
ถึงความสําคัญของการเรียนรู พฤติกรรมศูนยกลางการเรียนรู และควบคุมโครงสรางการ
ประพฤติ สรุปไดวา การสอนผูใหญแตกตางจากการสอนเด็ก และวัยรุน ดังนี้คือ จุดประสงค
เนื้อหาสาระ กระบวนการเรียนการสอนที่สอนผูใหญจะตองเปดใจใหกวาง และมีการเตรียมการ
สอนที่ตางจากการสอนวัยเด็ก เพราะเปนสิ่งสําคัญที่จะนํามาซึ่งทฤษฎีขั้นพื้นฐานของการสอนผู
ใหญ
ทอย (Toy 1983 : 1951, อางถึงใน อัษฏา บัวบุญ 2544 : 34) ไดศึกษาแผนการ
สรางความสัมพันธกับชุมชนใน โรงเรียนชุมชน และไดเสนอแนะวา ในการที่จะวางแผนเพื่อ
สรางความสัมพันธกับชุมชนของ โรงเรียนในชนบทนั้น ควรจะมีการพัฒนาดานนโยบายและกฎ
ตาง ๆ ใหมีการวิจัยปรับปรุงแกไขในสวนที่บกพรองอยู กําหนดจุดมุงหมายใหชัดเจน สราง
ความสัมพันธทั้งภายในและภายนอก จัดใหมีการประชาสัมพันธที่ดี การทําใหเกิดความไววางใจ
ความกระตือรือรนในการทํางานและจัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานดวยผลกระทบที่ผู
บริการ นักศึกษา นักวางแผนที่คาดวาจะเกิดขึ้น รวมทั้งวิธีจัดโครงสรางวิธีการใหม ๆ ในการ
จัดการเรียนรูในชุมชน เพื่อเปนการพัฒนาสติปญญาและการศึกษาตอไป
คานู (Kanu 1996 : 583 , อางถึงใน อัษฏา บัวบุญ 2544 : 35) ไดวิจัยเกี่ยวกับศูนย
การเรียนของคุณปามิลลี่ : การเรียนรูทางชาติพันธของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตเมืองนิวยอร
ค รัฐนิวเจอรซี่ สหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบวา องคประกอบของการเรียนนั้นคือ ชวยปรับ
สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจสังคม รวมถึงบรรยากาศในหองเรียน ครูและนักเรียนที่มีความ
รัก ความอบอุน ผูปกครองผูคนในชุมชน มีสวนชวยที่จะสรางบรรยากาศในการเรียนรูและสิ่งที่
สําคัญจะตองไดรับความรวมมือ ระหวางบาน โรงเรียน และชุมชน

งานวิจัยในประเทศ
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กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2542 ก : บทคัดยอ) ไดศึกษา เรื่องการพัฒนารูปแบบ
การบริการสื่อในศูนยการเรียนชุมชนที่มีประสิทธิภาพ พบวารูปแบบการบริการสื่อในศูนยการ
เรียนชุมชน ประกอบดวยขั้นตอนในการดําเนินงาน 6 ขั้นตอน คือ
1. การสํารวจความตองการในการใชสื่อของประชาชนในพื้นที่บริการ
2. การจัดหาสื่อตามความตองการของกลุมเปาหมาย
3. การเตรียมความพรอมในการบริการสื่อ
4. การประชาสัมพันธการใหบริการสื่อของศูนยการเรียนชุมชน
5. การจัดบริการสื่อใหแกชุมชนในพื้นที่บริการ
6. การประเมินผลเพื่อพัฒนาการดําเนินงาน
ในการดําเนินงานดังกลาวใหมีประสิทธิภาพนั้น ศูนยการเรียนชุมชนจะตองจัดตั้งขึ้น
โดยความรวมมือของศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ และองคการบริหารสวนตําบล ซึ่ง
สถานที่ตั้งจะตองเปนอาคารหรือ หองที่เปนสัดสวน เปนเอกเทศ อยูในแหลงศูนยกลางของชุมชน
มีคณะกรรมการบริหาร และครูประจําศูนยการเรียนชุมชนที่เขมแข็ง กระตือรือรน มีใจรักที่จะ
ปฏิบัติงานพัฒนาทองถิ่น และเสียสละ มีองคกรนักศึกษา ชมรมนักศึกษา หรือประชาชนที่อาสา
ชวยงานบริการสื่อเปนประจํา นอกจากนั้นผูบริหารศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ และ
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จะตองใหการสนับสนุน รวมทั้งติดตามผลการดําเนินงาน
อยางใกลชิด
จินดา นูเร (2539 : 91) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบของศูนยการเรียนชุมชนโดยใช
เทคนิคเดลฟาย ดานการจัดการและประโยชนศูนยการเรียนชุมชนพบวาศูนยการเรียนชุมชนเปน
จุดเกิดสังคมแหงการเรียนรู สงเสริมการศึกษาและอาชีพของชุมชน สรางโอกาสทางการศึกษา
ในรูปแบบตาง ๆ เปนจุดรวมกิจกรรมของสังคม ชุมชนทราบการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก
เกิดเครือขายการเรียนรูสงเสริมภูมิปญญาชาวบาน ไดมีโอกาสถายทอดความรูใหกันกับชุมชน
ของตน
กอบชัย ตั้งวิลัย (2540 :102-103) ไดศึกษาความตองการทางการศึกษานอกโรง
เรียนของสตรีในเขตอําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี พบวา สตรีที่อยูในเขตอําเภอพนมทวน
มีความตองการทางการศึกษานอกโรงเรียน ดานขาวสารขอมูล อยูในระดับสูง ดานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และดานทักษะอาชีพ อยูในระดับปานกลาง
นันทนา อุนเจริญ (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงาน
ของศูนยการเรียนชุมชน สังกัดศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดมหาสารคาม พบวา สภาพ
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ศูนย การเรียนชุมชนสวนใหญเปนอาคารชั่วคราวไดรับความชวยเหลือจากชุมชนในดานอาคาร
วัสดุ อุปกรณ และงบประมาณเพียงพอตอการจัดกิจกรรม ยกเวนตูเก็บเอกสารที่ไมพอ มีการ
ประสานงานกับองคกรตาง ๆ และจัดกิจกรรมรวมกับชุมชน
นิพันธ ดําเนินผล (2542 : 137-141) ไดศึกษาสภาพปญหาของการดําเนินงานของ
ศูนยการเรียนชุมชนสังกัดศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ จังหวัดหนองคาย พบวา
สภาพการดําเนินงานศูนยการเรียนชุมชน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา มีการดําเนินงานอยูในระดับมากคือ ดานการจัดการศึกษาสายสามัญ ระดับปานกลาง
2 ดาน คือ การจัดการศึกษาสายอาชีพ และดานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา การจัดการศึกษาสายสามัญมีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมาก และการ
ดําเนินงานมีคาเฉลี่ยมากคือ การเตรียมความพรอมของครูผูสอน การรายงานผลการดําเนินงาน
ตอหนวยงานบังคับบัญชาอยางเปนระบบสม่ําเสมอ ประสานงานรวมมือระหวางเครือขายการ
ศึกษานอกโรงเรียน เพื่อกําหนดสถานที่เรียนที่สะดวก และเหมาะสม) ดานการศึกษาสายอาชีพ
พบวามีสภาพการดําเนินงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เพื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มี
ปญหาอยูในระดับนอยคือ ขาดการจัดทําแผนโครงการ เสนอเขาแผนพัฒนาตําบล เพื่อของบ
ประมาณจากองคการบริหารสวนตําบล และการกําหนดหลักสูตรวิชาชีพไมสอดคลองกับความ
ตองการที่แทจริงของกลุมเปาหมาย) ดานการศึกษาตามอัธยาศัย พบวามีสภาพการดําเนินงาน
อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอพบวามีปญหาอยูในระดับมากคือ ความลาชาของ
เอกสาร สิ่งพิมพ ในการใหบริการ
นิวัฒน สวัสดิเอื้อ (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปญหาการปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน และคณะกรรมการศูนยการเรียนชุมชนจังหวัดรอยเอ็ด
ผลการวิจัยพบวา โดยรวมและรายดาน ปญหาอยูในระดับปานกลาง ครูประจําศูนยการเรียน
ชุมชนมีปญหาการปฏิบัติงานดานการจัดทําแผน และโครงการมากที่สุด รองลงมาคือ ดานการ
สํารวจขอมูล ดานบริหารจัดการ ดานการประชาสัมพันธ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และดานการใหคําปรึกษาแนะแนว สําหรับคณะกรรมการศูนยการเรียนชุมชน มีปญหาในการ
ปฏิบัติงานโดยรวม และรายดานอยูในระดับปานกลาง เชนกัน และเปนปญหามากที่สุดคือ ดาน
การจัดหาสนับสนุน วัสดุ อาคารสถานที่ และงบประมาณ รองลงมาคือ ดานการวางแผน การ
ปฏิบัติงานดานการกําหนดนโยบาย ดานประชาสัมพันธ ดานการกํากับดูแล ดานการสรรหาครู
ประจําศูนยการเรียนชุมชน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สุนีย มหาอัมพรพฤกษ (2540 : บทคัดยอ) ไดศึกษาแนวทางจัดตั้งศูนยการเรียน
ในชุมชน เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร พบวาควรใชศาลาประชาคมที่มีอยูแลว อาคารจัดเปน
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หองโลง จัดเปนมุมตาง ๆ สามารถปรับใชสําหรับจัดกิจกรรมสื่อและวัสดุอุปกรณที่ควรจัดไดแก
หนังสือพิมพรายวัน วารสาร และหนังสือตาง ๆ ควรมีอุปกรณฝกวิชาชีพ และวัสดุโสตทัศนศึกษา
ตาง ๆ การจัดตั้งควรมีการประสานงานกับกรรมการชุมชน และจัดโครงการใหอยูในแผนพัฒนา
ของคณะกรรมการชุมชน กิจกรรมที่ควรจัดในศูนย ไดแก การฝกอบรมวิชาชีพาสําหรับ แมบาน
และกลุมเยาวชน อบรมความรูที่นําไปใชในชีวิตประจําวัน การใหขาวสารขอมูล ควรมีการ
ประชาสัมพันธอยางสม่ําเสมอ และสํานักงานเขตอาจใหความชวยเหลือในเรื่องการจัดหา
วิทยากรมาใหความรู ฝกอาชีพ
สุรัติ วิภักดิ์ (2542 : 94-95) ไดศึกษาสภาพและปญหาในการดําเนินงานศูนยการ
เรียนชุมชน เขตการศึกษา 10 ตามทรรศนะของผูบริหารศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน
อําเภอ และครูประจําศูนยการเรียนชุมชน พบวาสภาพการดําเนินงานมีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมากเพียงดานเดียวคือ ดานการจัดกิจกรรม สวนดานอื่น ๆ สภาพการดําเนินงานยังไมเปนที่
นาพอใจ เพราะองคกรทองถิ่นยังไมมีการจัดสรรงบประมาณ และการกระจายอํานาจการบริหาร
ลงไปใหศูนยการเรียนชุมชนโดยตรง นอกจากนี้ผูบริหารศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน
อําเภอ และครูประจําศูนยการเรียนชุมชน มีทรรศนะตอปญหาในการดําเนินงานศูนยการเรียน
ชุมชน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานพบวา ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน
มีทัศนะตอปญหาในดานอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ มากกวาผูบริหารศูนยบริการการศึกษา
นอกโรงเรียน โดยเฉพาะดานงบประมาณมีปญหาอยูในระดับมาก เพราะครูประจําศูนยการเรียน
ชุมชนสวนมากเปนบุคลากรใหม ไมมีประสบการณในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับดานการเงินมากอน
และขาดความ ชัดเจนในระเบียบปฏิบัติ
จุรารัตน เพ็ชรจันทึก (2541 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการบริหารศูนยการเรียนชุมชน
กรมการศึกษานอกโรงเรียน ที่ไดรับรางวัลดีเดนระดับจังหวัด ศึกษาเฉพาะกรณีศูนยการเรียน
ชุมชนบานหินโคน อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา พบวาในการจัดการศึกษาโดยใชชุมชน
เปนฐานปญหาที่พบคือ ครูและนักศึกษาของศูนยการเรียนชุมชน ไมมีเวลาไปรวมกิจกรรมกับ
ชุมชน ขาดแคลนดานวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑไวคอยบริการชุมชน ทางราชการไมมีงบประมาณ
สนับสนุน ดานกิจกรรมการศึกษาสายสามัญ ปญหาที่พบบุคลากรนอยแตงานมาก สื่อการเรียน
การสอนนอย ดานการศึกษาสายอาชีพ ปญหาที่พบงบประมาณมีจํากัด ทําใหจัดการเรียน
การสอนไมตอเนื่อง ดานการศึกษาตามอัธยาศัย ปญหาที่พบ ขาดวัสดุ อุปกรณ สื่อการ
ประชาสัมพันธ ขาดงบประมาณสนับสนุน การจัดกิจกรรมไมสามารถจัดไดอยางตอเนื่อง
วิไล แยมสาขา (2542 : 55) ไดรายงานการวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการบริการ
สื่อในศูนยการเรียนชุมชนที่มีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยพบวาการใหบริการ คือ ผูใชบริการให
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บริการตนเอง ครูศูนยการเรียนชุมชนใหบริการ มีการรับบริจาคหนังสือ มีการหมุนเวียนสื่อศูนย
บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ (ศบอ.) จํานวนผูรับบริการในศูนยการเรียนชุมชน โดย
เฉลี่ยแหงละ 15 -17 คน ตอวัน สวนใหญใชพบกลุม อานหนังสือ อานหนังสือพิมพ ชม
รายการโทรทัศน และวีดีทัศนตามลําดับ
ชาญ กองจันทรดี (2543 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง องคประกอบการจัดการ
ที่สงผลตอประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมของศูนยการเรียนชุมชน เขตการศึกษา 5 ผลการวิจัย
พบวา ระดับประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมศูนยการเรียนชุมชน พบวาอยูในระดับมากทั้งใน
ลักษณะภาพรวมและแยกเปนรายดาน เรียงจากระดับมากไปหานอย ไดดังนี้ 1) การสามารถ
ตรวจสอบได 2) สังคมชื่นชม 3) ความพึงพอใจของผูเรียน 4) และการมีมาตรฐานทางวิชาการ
ชวโรจน ทองอําไพ (2543 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบที่เหมาะสมใน
การจัดการศึกษานอกโรงเรียน สําหรับบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล ผลการวิจัยพบวา
รูปแบบในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนทั้ง 3 ดาน ที่ไดดําเนินการ ไดแก ดานการจัดการศึกษา
สายสามัญ การจัดการศึกษาสายอาชีพ มีความเหมาะสมในระดับมาก
อัษฎา บัวบุญ (2544 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปญหาการปฏิบัติงานของครู
ประจําศูนยการเรียนชุมชน ในเขตการศึกษา 11 ผลการวิจัยพบวา ขอที่เปนปญหาและมีความถี่
สูงที่สุด ไดแก สื่ออุปกรณการเรียนการสอน เชน แบบเรียน เอกสารชุดวิชา มวนวีดิทัศน สื่อ
อีเล็กทรอนิกสมีไมเพียงพอ สื่อไมทันสมัย และไมตรงกับความตองการของผูเรียน รองลงมาไดแก
องคการบริหารสวนตําบล และผูนําทองถิ่นซึ่งเปนเครือขาย ยังขาดความรู ความเขาใจ ไมใหการ
สนับสนุนเทาที่ควร สวนขอเสนอแนะคือควรจัดหาสื่อ อุปกรณการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น จัดสื่อ
แบบเรียนใหตรงกับหลักสูตร รองลงมาไดแกเครือขายในชุมชนควรใหการสนับสนุน เปนความ
สําคัญในการจัดกิจกรรมในศูนยการเรียนชุมชน
สรุป งานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวาหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดศูนยการเรียนชุมชน
ไดมีความพยายามทุกรูปแบบ ที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของศูนยการเรียนชุมชน
ในการจัดการศึกษาพื้นฐาน การศึกษาสายอาชีพ การศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งในดานการจัด
บริการและความตองการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน อันจะนําไปสูการปฏิบัติงานที่จะเกิด
ประโยชนแกคนในชุมชน ใหไดรับการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต มีเศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น
คุณภาพชีวิตไดรับการยกระดับขั้นตามอัตภาพ และสงผลใหประเทศไดรับการพัฒนาในทางที่ดี
ขึ้นตลอดไป

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาลักษณะการจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียนกับความ
ตองการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน จังหวัดนครปฐม เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey
Research) เพื่อศึกษาการจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียนในศูนยการเรียนชุมชน จังหวัด
นครปฐม ในดานการศึกษาพื้นฐาน การศึกษาสายอาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามความ
คิดเห็นของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ศึกษาความตองการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน
จังหวัดนครปฐม ในดานการศึกษาพื้นฐาน การศึกษาสายอาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัยตาม
ความคิดเห็นของผูใชบริการ เปรียบเทียบระดับความตองการการใชประโยชนในศูนยการเรียน
ชุมชนจังหวัดนครปฐม ในดานการศึกษาพื้นฐาน การศึกษาสายอาชีพ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย จําแนกตามตัวแปร เพศ อายุ และสถานภาพ และการศึกษาความคาดหวัง ปญหา และ
ขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียนในศูนยการเรียนชุมชนตามความคิด
เห็นของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนและผูใชบริการ ปงบประมาณ 2545 ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการ
ตามหัวขอวิจัยที่กําหนดดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน และผูใชบริการที่
ใชประโยชนศูนยการเรียนชุมชน ไดแก นักศึกษาทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษา
สายอาชีพ และประชาชนผูใชบริการ 7 อําเภอ ไดแก กําแพงแสน นครชัยศรี พุทธมณฑล
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บางเลน สามพราน ดอนตูม เมืองนครปฐม ซึ่งมีศูนยการเรียนชุมชน รวม 45 ตําบล จํานวน
495 คน (ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ, แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2545)
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดมีการสุมจากศูนยการเรียนชุมชนทั้ง 7 อําเภอ
ในจังหวัดนครปฐม โดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีจับฉลาก
รายชื่อศูนยการเรียนชุมชนรอยละ 40 ไดกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทน 18 ตําบล จํานวน 252 คน
ประกอบดวย
ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนแหงละ 1 คน รวม 18 คน
ผูใชบริการที่ใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชนแหงละ 13 คน รวม 234 คน
ในการคัดเลือกกลุมตัวอยางที่สัมภาษณตามแบบสอบถามที่เปนนักศึกษาทางไกล
มัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาสายอาชีพ และประชาชนผูใชบริการ ผูวิจัยจะสุมแบบโดย
บังเอิญ ผูตอบสัมภาษณตามแบบสอบถามจะไมซ้ํากัน
กลุมตัวอยางผูตอบแบบสัมภาษณตามแบบสอบถาม
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางผูตอบแบบสัมภาษณตามแบบสอบถาม
ที่

อําเภอ

1. กําแพงแสน
2. นครชัยศรี

3. พุทธมณฑล
4. บางเลน

5. สามพราน

6. ดอนตูม

ศูนยการเรียน
ชุมชน
1. กําแพงแสน
2. ธรรมอิสระ
1. บานปากกระทา
2. วัดแค
3. ปกแกง
1.วัดมะเกลือ
1. บางไทรปา
2. ตําบลหินมูล
3. ตําบลบางเลน
1. เฉลิมพระเกียรติฯ
วัดไรขิง
2. ตําบลคลองใหม
1. เฉลิมพระเกียรติฯ
ต.โพรงมะเดื่อ

ผูใหขอมูล
นักศึกษา นักศึกษา
ทางไกล สายอาชีพ

จํานวน
ศรช.

ครู
ศรช.

2

2

10

3

3

1

ประชาชน
ผูใชบริการ

รวม

8

8

28

15

12

12

42

1

5

4

4

14

3

3

15

12

12

42

2

2

10

8

8

28

1

1

5

4

4

14
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ตาราที่ 2 (ตอ)

ที่
7.

อําเภอ

ศูนยการเรียน
ชุมชน
เมือง
1. เฉลิมพระเกียรติฯ
นครปฐม
ต.ประปฐมเจดีย
2. ไทยยามากิ
ต.วังตะกู
3. ทุงนอย
4. พระปฐมวิทยาลัย2
5. สนามจันทร
6. กาญจนาภิเษก
รวม

จํานวน
ศรช.
6

ครู
ศรช.
6

18

18

ผูใหขอมูล
นักศึกษา นักศึกษา
ทางไกล สายอาชีพ
30
24

90

72

ประชาชน
ผูใชบริการ
24

รวม
84

72

252

ที่มา : กรมการศึกษานอกโรงเรียน , ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองนครปฐม ,
แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2545 (นครปฐม : ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ
เมืองนครปฐม , 2544), 12-14.

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนการสัมภาษณตามแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
จํานวน 2 ชุด เปนแบบสอบถามครูประจําศูนยการเรียนชุมชน จํานวน 1 ชุด และแบบสอบ
ถามผูที่ใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน จังหวัดนครปฐม จํานวน 1 ชุด
ชุดที่ 1 แบบสอบถามครูประจําศูนยการเรียนชุมชม แบงออกเปน 3 ตอน
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลเบื้องตนของครูประจําศูนยการเรียน
ชุมชน ไดแก เพศ อายุ ประสบการณในการทํางาน ลักษณะของคําถามเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียน
ในศูนยการเรียนชุมชนจังหวัดนครปฐม ดานการศึกษาพื้นฐาน การศึกษาสายอาชีพ และ การ
ศึกษาตามอัธยาศัย ลักษณะของคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี
5 ระดับ คือ นอยที่สุด (1) นอย (2) ปานกลาง (3) มาก (4) มากที่สุด (5)
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ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามแบบปลายเปด (Opened - ended form) เพื่อใหผู
ตอบแสดงความคาดหวัง ปญหา และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดบริการการศึกษานอกโรง
เรียนในศูนยการเรียนชุมชน จังหวัดนครปฐม
ชุดที่ 2 แบบสอบถามผูที่ใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน แบงออกเปน 3 ตอน
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ ลักษณะของคําถามเปนแบบตรวจสอบราย
การ (Check List)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามระดับความตองการของผูที่ใชประโยชนในศูนยการ
เรียนชุมชน จังหวัดนครปฐม ในดานการศึกษาพื้นฐาน การศึกษาสายอาชีพ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ลักษณะของคําถามแบบประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ นอยที่สุด (1)
นอย (2) ปานกลาง (3) มาก (4) มากที่สุด (5)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามแบบปลายเปด (Opened – ended form) เพื่อให
ผูตอบแสดงความคาดหวัง ปญหา และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียน
ในศูนยการเรียนชุมชน
แบบสอบถามทั้งชุดที่ 1 และ 2 สําหรับแบบสอบถามในตอนที่ 2 มีลักษณะเปนแบบ
สอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของ ลิเคอรท ( rating scale ) (อางถึงใน พิชิต
สมสุข 2536 : 62) กําหนดคาคะแนนระดับการจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียนและระดับความ
ตองการ ของชวงน้ําหนัก 5 ระดับ ความหมายดังนี้
นอยที่สุด ให
1
คะแนน
นอย
ให
2
คะแนน
ปานกลาง ให
3
คะแนน
มาก
ให
4
คะแนน
มากที่สุด ให
5
คะแนน
เกณฑกําหนดระดับความตองการ มีดังนี้
คาเฉลี่ยคะแนน
1.00 - 1.49 หมายถึง ระดับความตองการนอยที่สุด
1.50 - 2.49 หมายถึง ระดับความตองการนอย
คาเฉลี่ยคะแนน
คาเฉลี่ยคะแนน
2.50 - 3.49 หมายถึง ระดับความตองการปานกลาง
คาเฉลี่ยคะแนน
3.50 - 4.49 หมายถึง ระดับความตองการมาก
คาเฉลี่ยคะแนน
4.50 - 5.00 หมายถึง ระดับความตองการมากที่สุด
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ในการกําหนดระดับการจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียน
ในระดับที่เหมาะสมมีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.50 ขึ้นไป

และระดับความตองการ

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ
เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้สามารถวัดไดตรงกับกรอบแนวคิดของการวิจัย และบรรลุวัตถุ
ประสงคที่วางไว ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือโดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมศูนยการเรียนชุมชน และนํามาเปน
แนวทางในการสรางและปรับปรุงพัฒนาแบบสอบถาม ภายใตคําแนะนําของอาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธ
2. ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validty)ของแบบสอบถาม โดยผู
วิจัยนําเครื่องมือที่สรางเสร็จเสนอตอ อาจารยที่ปรึกษา และผูทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบแกไขใน
ดานภาษา ใหครอบคลุมเนื้อหาและโครงสรางของแบบสอบถาม
3. ทําการแกไขปรับปรุง แบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิแลว ให
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธพิจารณาอีกครั้งกอนนําไปทดลองใช
4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (try out) ในศูนยการเรียนชุมชนที่ไมใชกลุมตัวอยาง
คือ ในเขตจังหวัดราชบุรี จํานวน 5 แหง ประกอบดวย อําเภอเมือง อําเภอโพธาราม อําเภอ
ดําเนินสะดวก อําเภอจอมบึง และอําเภอปากทอ ซึ่งมีผูตอบแบบสอบถามแหงละ 6 คน
ประกอบดวย นักศึกษาสายสามัญ นักศึกษาสายอาชีพ และประชาชนผูมาใชบริการ รวมผู
ตอบแบบสอบถาม จํานวน 30 คน
5. นําแบบสอบถามที่ไดรบั กลับคืนมาคํานวณหาความเชื่อมั่น (reliability) ตามวิธี
การของครอนบาค (Cronbach) โดยใชประสิทธิแอลฟา (Alpha Coefficient) ไดคาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.93
6. รายงานผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามตออาจารยที่ควบคุม
วิทยานิพนธ และนําแบบสอบถามมาปรับแกฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง
จริง
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยจะดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
1. ติดตอภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน
เพื่อประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทําหนังสือเพื่อขอความรวมมือจากครูประจําศูนยการเรียนและประชาชน
ในจังหวัดนครปฐม
2. ผูวิจัยพรอมทีมผูชวยสัมภาษณตามแบบสอบถาม จํานวน 10 คน
เปนผูประสานงานและผูวิจัยเปนผูเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง
3. ประสานงานกับครูประจําศูนยการเรียนชุมชน และทีมผูชวยนัดวันประชุมชี้แจง
วิธีการตอบแบบสอบถามที่สมบูรณ
4. วิธีการตอบแบบสอบถามของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนและประชาชน หากมี
ปญหาใด ผูชวยทีมคอยชวยเหลืออธิบาย และทําความเขาใจ เชน อานหนังสือไมออกหรือ
สายตาไมดี หรือไมเขาใจคําถาม ก็ใหผูชวยทีมคอยชวยเหลือ
5. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลแยกเปน 2 ลักษณะคือ
5.1 ศูนยการเรียนชุมชนที่อยูใกลและสะดวกผูวิจัยสงและเก็บรวบรวม
แบบสอบถามดวยตนเอง
5.2 สําหรับศูนยการเรียนชุมชนที่อยูไกล ใหผูชวยวิจัยชวยเก็บแบบสอบถาม
6. นําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองกอนนําไป
วิเคราะหขอมูล ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมารวมทั้งสิ้น 252 ชุด คิดเปนรอยละ 100
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลและหาคาสถิติตาง ๆ ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
SPSS (The Statistical Package for the Social Science) และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลมี
ดังนี้
1. ขอมูลเบื้องตนของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนและผูใชประโยชนศูนยการเรียน
ชุมชน จังหวัดนครปฐม โดยแจกแจงความถี่และหาคารอยละและนําเสนอในรูปความเรียง
2. ศึกษาระดับความคิดเห็นการจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียนและความตองการ
ในดานการศึกษาพื้นฐาน การศึกษาสายอาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามความคิดเห็น
ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนและผูใชประโยชน ทําการวิเคราะหโดยแจกแจงความถี่ หาคา
เฉลี่ย ( Χ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปนรายขอแลวสรุปรวมเปนรายดาน จัดอันดับและแปล
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ความหมายตามเกณฑ และทําการวิเคราะหโดยนําขอมูลที่ไดจากการสอบถามมาวิเคราะห โดย
การรวบรวมคําตอบและสรุปเนื้อหาในแตละดานทั้ง 3 ดานและนําเสนอในรูปความเรียง
3. เปรียบเทียบความแตกตางของระดับความตองการผูใชบริการที่ใชประโยชน
ในศูนยการเรียนชุมชนจังหวัดนครปฐม จําแนกตามเพศ อายุ และสถานภาพ โดยใชวิธีทดสอบ
โดย t-test กรณีที่ตัวแปรอิสระจําแนกเปน 2 กลุม เชน เพศชาย เพศหญิง และใชวิธีวิเคราะห
ความแปรปรวน F-test กรณีที่ตัวแปรอิสระจําแนกมากกวา 2 กลุม เชน กลุมอายุ สถานภาพ
4.ข อมูลซึ่ง เปนความคาดหวัง ป ญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดบริการการ
ศึกษานอกโรงเรียนของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน และผูใชการที่ใชประโยชนในศูนยการเรียน
ชุมชน ซึ่งไดจากแบบสอบถามปลายเปด ผูวิจัยนํามาวิเคราะหเนื้อหา โดยนําขอมูลมาสรุป
แจกแจงเปนความถี่และนําเสนอในรูปความเรียง
เพื่อความเขาใจที่ตรงกันในการแปลความหมายขอมูล จึงกําหนดสัญลักษณ ที่
ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้
Χ แทน คาเฉลี่ย (Mean)
S.D. แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Devjation)
N แทน จํานวนกลุมตัวอยาง
T แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ t
( t – distribution )
F แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแบบ f
( F – distribution )
D.F. แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ ( Degree of Fedom )
S.S. แทน ผลรวมกําลังสอง ( Sum of Squares )
M.S. แทน คาเฉลี่ยผลรวมกําลังสอง ( Mean Square)
* แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาลักษณะการจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียน กับความตองใช
ประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน จังหวัดนครปฐม ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับกลุม
ตัวอยางดวยตนเอง โดยมีผูชวยวิจัย คือ หัวหนากลุมงานการศึกษานอกโรงเรียน ครูอาสาสมัคร
การศึกษานอกโรงเรียน และครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ทั้ง 7 อําเภอ รวม 10 คน กลุมตัวอยาง
ประกอบดวย ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนและผูใชบริการ ซึ่งสามารถเก็บขอมูลไดรอยเปอรเซนต
ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดรับมาวิเคราะห และเสนอผลการวิเคราะห โดยใชตารางประกอบการบรรยาย
จําแนกออกเปน 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน และผูใชบริการ
ตอนที่ 2 ศึกษาระดับการจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียน ของครูประจําศูนย
การเรียนชุมชน และระดับความตองการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชนของผูใชบริการ
ตอนที่ 3 การเปรี ย บเที ย บระดั บ ความต อ งใช ป ระโยชน ในศู น ย ก ารเรี ย นชุ มชน
จังหวัดนครปฐม ในดานการศึกษาพื้นฐาน การศึกษาสายอาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตาม
ความคิดเห็นของผูใชบริการ จําแนกตามตัวแปร เพศ อายุ และสถานภาพ
ตอนที่ 4 การศึกษาความคาดหวัง ปญหา และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดบริการ
การศึกษานอกโรงเรียนในศูนยการเรียนชุมชน จังหวัดนครปฐม ตามความคิดเห็นของครูประจํา
ศูนยการเรียนชุมชน
ตอนที่ 5 การศึกษาความคาดหวัง ปญหา และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดบริการ
การศึกษานอกโรงเรียนในศูนยการเรียนชุมชน จังหวัดนครปฐม ตามความคิดเห็นของผูใชบริการ
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ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน และผูใชบริการ
การวิจัยเรื่อง ศึกษาลักษณะการจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียนกับความตองการใช
ประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน จังหวัดนครปฐม กลุมตัวอยางประกอบดวย ครูประจําศูนยการ
เรียนชุมชน จํานวน 18 คน และผูใชบริการ จํานวน 234 คน รวม 252 คน โดยเก็บขอมูลในปงบ
ประมาณ 2545 เดือนตุลาคม 2544 – เดือนกันยายน 2545 ไดขอมูลกลับมาทั้งหมด 252 ชุด
คิดเปนรอยเปอรเซนต
ตารางที่ 3 ขอมูลเบื้องตนของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน
ขอมูลเบื้องตนของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
รวม
2. อายุ
2.1 ต่ํากวา 21 ป
2.2 21 – 25 ป
2.3 26 – 30 ป
2.4 31 ปขึ้นไป
รวม
3. ประสบการณในการปฏิบัติงาน
3.1 1 ป
3.2 2 ป
3.3 3 ป
3.4 4 ป
3.5 5 ป
3.6 6 ป
3.7 9 ป
รวม

จํานวน

รอยละ

3
15
18

16.67
83.33
100.00

4
5
4
5
18

22.20
27.80
22.20
27.80
100.00

8
2
1
3
1
1
2
18

44.44
11.11
5.56
16.66
5.56
5.56
11.11
100.00
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จากตารางที่ 3 แสดงวา ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ
83.33 อายุของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน อยูในชวง 21 – 25 ป รอยละ 27.80 และอายุ 31 ป
ขึ้นไป รอยละ 27.80 มีประสบการณในการปฏิบัติงาน 1 ป รอยละ 44.44
ตารางที่ 4 ขอมูลเบื้องตนของผูใชบริการ
ขอมูลเบื้องตนของผูใชบริการ
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
รวม
2. อายุ
2.1 ต่ํากวา 21 ป
2.2 21 – 25 ป
2.3 26 – 30 ป
2.4 31 ปขึ้นไป
รวม
3. ระดับการศึกษา
3.1 ประถมศึกษา
3.2 มัธยมศึกษาตอนตน
3.3 มัธยมศึกษาตอนปลาย
3.4 ปริญญาตรี
3.5 สูงกวาปริญญาตรี
3.6 อื่น ๆ (ยังไมจบประถม)
รวม

จํานวน

รอยละ

108
126
234

46.15
53.85
100.00

64
65
48
57
234

27.35
27.78
20.51
24.36
100.00

24
64
115
23
1
7
234

10.26
27.35
49.15
9.83
.43
2.99
100.00
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ตารางที่ 4 (ตอ)
ขอมูลเบื้องตนของผูใชบริการ
4. อาชีพ
4.1 รับจาง
4.2 รับราชการ
4.3 เกษตรกร
4.4 ธุรกิจสวนตัว
4.5 ผูนําชุมชน
4.6 ยังไมมีอาชีพ
รวม
5. สถานภาพ
5.1 นักศึกษาสายสามัญ
5.2 นักศึกษาสายอาชีพ
5.3 ประชาชนผูมาใชบริการ
รวม

จํานวน

รอยละ

119
5
28
37
7
38
234

50.85
2.14
11.97
15.81
2.99
16.24
100.00

90
72
72
234

38.46
30.77
30.77
100.00

จากตารางที่ 4 แสดงวาผูใชบริการที่มาใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน สวนใหญ
เปนเพศหญิง จํานวน 126 คน รอยละ 53.85 อายุของผูใชบริการในปจจุบันอยูในชวง 21-25 ป
จํานวน 65 คน รอยละ 27.78 รองลงมาอายุต่ํากวา 20 ป จํานวน 64 คน รอยละ 27.35 ระดับการ
ศึกษาสวนใหญอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 115 คน รอยละ 48.9 รองลงมาอยูใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 64 คน รอยละ 27.35 อาชีพสวนใหญมีอาชีพรับจาง จํานวน
119 คน รอยละ 50.85 รองลงมาอาชีพธุรกิจสวนตัว จํานวน 37 คน รอยละ 15.81 และดานสถาน
ภาพเปนนักศึกษาสายสามัญ จํานวน 90 คน รอยละ 38.46 รองลงมานักศึกษาวิชาชีพ จํานวน
72 คน รอยละ 30.77 ตามลําดับ
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ตอนที่ 2 ศึกษาระดับการจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียน ของครูประจําศูนยการเรียน
ชุมชน และระดับความตองการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชนของผูใช
บริการ
ผลการวิเคราะหสภาพการจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียน ของครูประจําศูนยการ
เรียนชุมชน และระดับความตองการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน ของผูใชบริการดานการ
ศึกษาพื้นฐาน การศึกษาสายอาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัย ผูวิจัยนําขอมูลมาหาคาเฉลี่ย
( Χ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยภาพรวมทุกดานและรายดาน ซึ่งผลที่ไดจะนํามาเทียบกับ
เกณฑดังนี้ (Best 1970 , อางถึงใน ปญจณี อุยเฉง 2541: 50)
นอยที่สุด
ให 1 คะแนน
นอย
ให 2 คะแนน
ปานกลาง
ให 3 คะแนน
มาก
ให 4 คะแนน
มากที่สุด
ให 5 คะแนน
เกณฑกําหนดระดับการจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียนและระดับความตองการใช
ประโยชน
คาเฉลี่ยคะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับในการจัดบริการนอยที่สุด
คาเฉลี่ยคะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับในการจัดบริการนอย
คาเฉลี่ยคะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับในการจัดบริการปานกลาง
คาเฉลี่ยคะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับในการจัดบริการมาก
คาเฉลี่ยคะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับในการจัดบริการมากที่สุด
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ตารางที่ 5 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียน
ตามความคิดเห็นของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน และความตองการใชประโยชน
ตามความคิดเห็นของผูใชบริการ
การจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียน ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาสายอาชีพ
การศึกษาตามอัธยาศัย
รวม

ผูใชบริการ

Χ

S.D.

ระดับ

อั น ดั บ
ที่

Χ

S.D.

ระดับ

อั น ดั บ
ที่

3.71
3.78
3.57
3.68

0.57
0.62
0.66
0.61

มาก
มาก
มาก
มาก

2
1
3
-

3.90
3.94
3.76
3.87

0.62
0.61
0.67
0.63

มาก
มาก
มาก
มาก

2
1
3
-

จากตารางที่ 5 พบวาสภาพการจัดการศึกษานอกโรงเรียนในศูนยการเรียนชุมชน
จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมมีสภาพการจัดการศึกษานอกโรงเรียนอยูในระดับมาก ( Χ = 3.68,
S.D. = 0.61) เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการศึกษาสายอาชีพอยูในระดับมากสูงสุด ( Χ =
3.78, S.D. = 0.62) รองลงมาคือ ดานการศึกษาพื้นฐานอยูในระดับมาก ( Χ = 3.71, S.D. =
0.57) และดานการศึกษาตามอัธยาศัยอยูในระดับมาก ( Χ = 3.57, S.D. = 0.66) ตามลําดับ
ผูใชบริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน
จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมมีความตองการอยูในระดับมาก ( Χ = 3.87, S.D. = 0.63) เมื่อ
พิจารณารายดานพบวา ดานการศึกษาสายอาชีพอยูในระดับมากสูงสุด ( Χ = 3.94, S.D. =
0.61) รองลงมาคือ ดานการศึกษาพื้นฐาน ( Χ = 3.90, S.D. = 0.62) และดานการศึกษาตาม
อัธยาศัยอยูในระดับมาก ( Χ = 3.76, S.D. = 0.67) ตามลําดับ
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ตารางที่ 6 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียน
ตามความคิดเห็นของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน และความตองการใชประโยชน
ตามความคิดเห็นของผูใชบริการ ดานการศึกษาพื้นฐาน
การจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียน ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน

ผูใชบริการ

การศึกษาพื้นฐาน

อั น ดั บ
ที่

Χ

3.89 0.90 มาก

4

3.98 0.86 มาก

5

3.89 0.75 มาก

5

3.98 0.85 มาก

6

4.17 0.78 มาก

2

4.09 0.80 มาก

2

3.89 0.75 มาก

6

3.99 0.87 มาก

4

3.50 0.85 มาก

7

4.00 0.90 มาก

3

1. จัดประชาสัมพันธรับสมัคร
นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน
2. เปดรับสมัครนักศึกษาการศึกษา
พื้นฐาน ณ ศูนยการเรียนชุมชน
3. ใหคําปรึกษา แนะนํา แนะแนว
การจัดการศึกษา
4. จัดอาคาร สถานที่ เพื่อใชในการ
เรียนการสอน
5. จัดใหมีแบบเรียน และสื่อไว
บริการอยางเพียงพอ
6. จัดการเรียนการสอนทางไกลผาน
ดาวเทียม
7. เชิญภูมิปญญาทองถิ่น/วิทยากร
เพื่อเปนผูสอนเสริม การศึกษา
พื้นฐาน เชน วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาเกษตรกรรม
8. เชิญวิทยากรจากหนวยงานอื่น
มาแนะนําการศึกษา
9. จัดการเรียนการสอนตรงกับ
ความตองการของผูเรียน
10. จัดกิจกรมพัฒนาชุมชน โดยให
ชุมชนมีสวนรวม
รวมดานการศึกษาพื้นฐาน

Χ

S.D.

ระดับ

S.D.

ระดับ

อั น ดั บ
ที่

2.61 1.03 ปาน 10
กลาง
3.50 1.04 มาก 8

3.36 1.13 ปาน 10
กลาง
3.91 0.95 มาก 7

3.44 1.04 ปาน 9
กลาง
4.22 0.73 มาก 1

3.73 0.99 มาก

9

4.12 0.82 มาก

1

4.00 0.84 มาก

3

3.85 0.91 มาก

8

3.71 0.57 มาก

-

3.90 0.62 มาก

-
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จากตารางที่ 6 พบวา ความคิดเห็นของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนเกี่ยวกับสภาพ
การจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียน ในศูนยการเรียนชุมชน จังหวัดนครปฐม ดานการศึกษา
พื้นฐานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.71, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอ 9
จัดการเรียนกาสอนตรงกับความตองการของผูเรียนอยูในระดับมาก ( Χ = 4.22, S.D. = 0.73)
รองลงมาคือ ขอ 3 ใหคําปรึกษา แนะนํา แนะแนว การจัดการศึกษาอยูในระดับมาก ( Χ = 4.17,
S.D. = 0.78) และขอที่อยูอันดับที่ต่ําสุดคือ ขอ 6 การจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม
อยูในระดับปานกลาง ( Χ = 2.61, S.D. = 1.03)
ผูใชบริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน
จังหวัดนครปฐม ดานการศึกษาพื้นฐานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.90, S.D. = 0.62)
เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอ 9 การจัดการเรียนการสอนตรงกับความตองการของผูเรียนอยูใน
ระดับมาก ( Χ = 4.12, S.D. = 0.82) รองลงมาคือ ขอ 3 ใหคําปรึกษา แนะนํา แนะแนว การจัด
การศึกษา อยูในระดับมาก ( Χ = 4.09, S.D. = 0.80) และขอที่อยูอันดับที่ต่ําสุด คือ ขอ 6 จัดการ
เรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมอยูในระดับปานกลาง ( Χ = 3.36, S.D. = 1.13)
ตารางที่ 7 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียน
ตามความคิดเห็นของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน และความตองการใชประโยชน
ตามความคิดเห็นของผูใชบริการ ดานการศึกษาสายอาชีพ
การจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียน ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน

ผูใชบริการ

การศึกษาสายอาชีพ

อั น ดั บ
ที่

Χ

4

4.03 0.86 มาก

5

1

3.97 0.87 มาก

6

10
9

3.41 0.86 ปาน 10
กลาง
3.50 0.92 มาก 9

8

3.78 1.00 มาก

Χ

S.D.

ระดับ

11. สนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมใน 4.17 0.78 มาก
การจัดการศึกษาสายอาชีพ
12. จัดการศึกษาสายอาชีพ ตรงกับ 4.33 0.90 มาก
ความตองการของชุมชน
13. จัดทําทําเนียบภูมิปญญาทองถิ่น 3.33 1.02 ปาน
กลาง
14. เชิญภูมิปญญาทองถิ่นมาจัดทํา 3.44 0.92 ปาน
หลักสูตรทองถิ่น
กลาง
16. มีการนําผูเรียนไปเรียนรูจาก
3.44 0.98 ปาน
ภูมิปญญาทองถิ่น
กลาง

S.D.

ระดับ

อั น ดั บ
ที่

11
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ตารางที่ 7 (ตอ)
การจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียน ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน

ผูใชบริการ

การศึกษาสายอาชีพ

อั น ดั บ
ที่

Χ

7

3.86 0.89 มาก

8

3.28 0.95 ปาน 11
กลาง

4.13 0.86 มาก

3

3.78 0.87 มาก

6

4.04 0.77 มาก

4

4.28 0.66 มาก

3

4.32 0.80 มาก

2

4.28 0.89 มาก

2

4.35 0.77 มาก

1

3.94 0.72 มาก

5

3.90 1.00 มาก

7

3.78 0.61 มาก

-

3.93 0.61 มาก

-

17. จัดบริการสื่อ เอกสาร วีดีทัศน
การศึกษาสายอาชีพอยาง
เพียงพอ
18. นําสื่ออุปกรณที่ทันสมัยมาใชใน
การเรียนการสอนและการฝก
ภาคปฏิบัติแกผูเรียน
19. จัดอาคารสถานที่ เพื่ออํานวย
ความสะดวกในการเรียน
การสอนการศึกษาสายอาชีพ
20. จัดการเรียนการสอนการศึกษา
สายอาชีพที่มุงเนนใหผูเรียน
สามารถนําไปประกอบอาชีพได
21. จัดการเรียนการสอนการศึกษา
สายอาชีพที่มุงเนนใหผูเรียน
สามารถนําไปใชในชีวิต
ประจําวันได
22. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
หนึ่งผลิตภัณฑหนึ่งตําบล/ธุรกิจ
ขนาดยอยในชุมชน (SMEs)
รวมดานการศึกษาสายอาชีพ

Χ

S.D.

ระดับ

3.56 0.98 มาก

S.D.

ระดับ

อั น ดั บ
ที่

จากตารางที่ 7 พบวาครูประจําศูนยการเรียนชุมชน มีสภาพการจัดการศึกษานอก
โรงเรียนในศูนยการเรียนชุมชน ดานการศึกษาสายอาชีพ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ =
3.78, S.D. = 0.61) เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่ 12 จัดการเรียนการสอนสายอาชีพตรงกับ
ความตองการของชุมชนในระดับมาก ( Χ = 4.33, S.D. = 0.90) รองลงมาคือ ขอ 21 จัดการเรียน
การศึกษาสายอาชีพที่มุงเนนใหกับผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยูในระดับมาก ( Χ
= 4.28, S.D. = 0.89) และขอที่อยูอันดับต่ําสด คือ ขอ 18 นําสื่ออุปกรณที่ทันสมัยมาใชในการ
เรียนการสอนและการศึกษาภาคปฏิบัติแกผูเรียนอยูในระดับปานกลาง ( Χ = 3.28, S.D. = 0.95)
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ผูใชบริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความตองการใชประโยชนในศูนยการเรียน
ชุมชน จังหวัดนครปฐม ดานการศึกษาสายอาชีพ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.93, S.D.
= 0.61) เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่ 21 จัดการเรียนการสอนการศึกษาสายอาชีพที่มุงเนนให
ผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันอยูในระดับมาก ( Χ = 4.35, S.D. = 0.77) รองลงมาคือ
ขอ 20 จัดการเรียนการสอนการศึกษาสายอาชีพที่มุงเนนใหผูเรียนสามารถนําไปประกอบอาชีพได
อยูในระดับมาก ( Χ = 4.02, S.D. = 0.80) และขอที่อยูอันดับที่ต่ําสุด คือ ขอ 16 มีการนําผูเรียน
ไปเรียนรูจากภูมิปญญาทองถิ่นอยูในระดับมาก ( Χ = 3.78, S.D. = 1.00)
ตารางที่ 8 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของสถานการจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียน
ตามความคิดเห็นของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน และความตองการใชประโยชน
ตามความคิดเห็นของผูใชบริการ ดานการศึกษาตามอัธยาศัย
การจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียน ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน

ผูใชบริการ

การศึกษาตามอัธยาศัย

Χ

Χ

S.D.

ระดับ

อั น ดั บ
ที่

23. ใหคําปรึกษา แนะแนว เพื่อ
4.11 0.67 มาก 1
สงเสริมใหผูใชบริการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง เชน แนะนํา
วิธีการคนหาขอมูลจากสื่อ
ประเภทตาง ๆ
24. มีการประชาสัมพันธการให
4.00 0.90 มาก 3
บริการสื่ออยางทั่วถึงสม่ําเสมอ
และหลากหลายรูปแบบ เชน
ปดปายโฆษณา หอกระจายเสียง
ตามสาย หนังสือพิมพทองถิ่น
หรือสิ่งอื่น ๆ
25. จัดบริการขาวสารขอมูลที่ทันตอ 3.39 0.91 ปาน 7
เหตุการณ เชน หนังสือพิมพ
กลาง
รายวัน รายการโทรทัศน
รายการวิทยุและอื่น ๆ

S.D.

ระดับ

อั น ดั บ
ที่

3.84 0.88 มาก

4

3.82 0.92 มาก

7

3.85 0.89 มาก

3
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ตารางที่ 8 (ตอ)
การจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียน ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน

ผูใชบริการ

การศึกษาตามอัธยาศัย

อั น ดั บ
ที่

Χ

3.89 1.02 มาก

4

3.84 0.84 มาก

5

4.06 0.80 มาก

2

3.83 0.92 มาก

6

2.94 1.05 ปาน
กลาง
2.59 1.06 ปาน
กลาง
3.22 0.80 ปาน
กลาง
3.72 0.75 มาก

9
10

3.39 1.04 ปาน 10
กลาง
3.50 1.14 มาก 9

8

3.70 0.91 มาก

8

6

3.90 0.96 มาก

2

3.72 1.01 มาก

5

3.92 0.92 มาก

1

3.57 0.66 มาก

-

3.75 0.67 มาก

-

26. แจงขาวสารขอมูลที่นาสนใจ
เกี่ยวกับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นใน
ทองถิ่น
27. จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เปน
ประโยชนตอผูเรียนและชุมชน
โดยภูมิปญญาทองถิ่น
28. จัดบริการการเรียนรูจากสื่อการ
ศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
29. เผยแพรขอมูล ขาวสาร ผานเครือ
ขายอินเตอรเน็ต
30. จัดนิทรรศการในศูนยการเรียน
ชุมชนอยางสม่ําเสมอ
31. จัดกิจกรรมนันทนาการ เชน
จัดการแขงขันกีฬา การละเลน
ตาง ๆ
32. จัดกิจกรรมสงเสริมศาสนา ศิลป
วัฒนธรรม และประเพณีทองถิ่น
รวมดานการศึกษาตามอัธยาศัย

Χ

S.D.

ระดับ

S.D.

ระดับ

อั น ดั บ
ที่

จากตารางที่ 8 พบวาครูประจําศูนยการเรียนชุมชน มีสภาพการจัดการศึกษานอก
โรงเรียนในศูนยการเรียนชุมชน จังหวัดนครปฐม ดานการศึกษาตามอัธยาศัย โดยภาพรวมมีสภาพ
การจัดอยูในระดับมาก ( Χ = 3.57, S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่ 23 ใหคํา
ปรึกษา แนะแนว เพื่อสงเสริมใหผูใชบริการแสวงหาความรูดวยตนเอง เชน แนะนําวิธีการคนหา
ขอมูลจากสื่อประเภทตาง ๆ อยูในระดับมาก ( Χ = 4.11, S.D. = 0.67) รองลงมาคือ ขอ 27 จัด
กิจกรรมการเรียนรูที่เปนประโยชนตอผูเรียนและชุมชน โดยภูมิปญญาทองถิ่นอยูในระดับมาก ( Χ
= 4.06, S.D. = 0.80) และขอที่อยูอันดับต่ําสุด คือ ขอ 29 เผยแพรขอมูล ขาวสารผานเครือขาย
อินเตอรเน็ตอยูในระดับปานกลาง ( Χ = 2.59, S.D. = 1.06)
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ผูใชบริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความตองการใชประโยชนในศูนยการเรียน
ชุมชน จังหวัดนครปฐม ดานการศึกษาตามอัธยาศัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 3.75,
S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอที่ 32 จัดกิจกรรมสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถิ่นอยูในระดับมาก ( Χ = 3.92, S.D. = 0.92) รองลงมาคือ ขอ 31 จัดกิจกรรม
นันทนาการ เชน จัดการแขงขันกีฬา การละเลนตาง ๆ อยูในระดับมาก และขอที่อยูอันดับต่ําสุด
คือ ขอ 28 จัดบริการการเรียนรูจากสื่อการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมอยูในระดับปานกลาง ( Χ
= 3.39, S.D. = 1.04)
ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบระดับความตองใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน
จังหวัดนครปฐม ในดานการศึกษาพื้นฐาน การศึกษาสายอาชีพ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ตามความคิดเห็นของผูใชบริการ
จําแนกตามตัวแปร เพศ อายุ และสถานภาพ
3.1 การเปรียบเทียบความคิดเห็นความตองการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน
ตามความคิดเห็นของผูใชบริการ จําแนกตามเพศ ดวยการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของ
ตัวอยางสองกลุมที่เปนอิสระตอกัน (independent sample t-test) รายละเอียดในตารางที่ 9
ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบความตองการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน ตามความคิดเห็น
ของผูใชบริการ จําแนกตามเพศ
เพศ
การจัดบริการการศึกษา
นอกโรงเรียน

ชาย = 108
Χ

S.D.

Χ

S.D.

1. ดานการศึกษาพื้นฐาน

3.82

0.62

3.97

2. ดานการศึกษาสายอาชีพ

3.80

0.61

3. ดานการศึกษาตามอัธยาศัย

3.67

รวม

3.77

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

t

Sig.

ผลการ
ทดสอบ

0.61

- .071

.325

4.08

0.58

- 1.000 .485

0.73

3.83

0.62

- .027

.207

0.60

3.95

0.55

- .566

.339

ไม
แตกตาง
ไม
แตกตาง
ไม
แตกตาง
ไม
แตกตาง

หญิง = 126
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จากตารางที่ 9 ผลการเปรียบเทียบความตองการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน
ตามความคิดเห็นของผูใชบริการ จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมมีระดับความตองการใชประโยชน
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบความตองการใช
ประโยชนในแตละดานพบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.2 การเปรียบเทียบความตองการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน
ตามความ
คิดเห็นของผูใชบริการ จําแนกตามอายุ
การเปรียบเทียบความตองการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน
ตามความ
คิดเห็นของผูใชบริการ จําแนกตามอายุ ดวยการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของตัวอยาง
ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variances) รายละเอียด
ในตารางที่ 10 – 11
ตารางที่ 10

แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความตองการใชประโยชนใน
ศูนยการเรียนชุมชน ตามความคิดเห็นของผูใชบริการ จําแนกตามอายุ

อายุ
1. ดานการศึกษาพื้นฐาน
ต่ํากวา 20 ป
21 – 25 ป
26 – 30 ป
31 ปขึ้นไป
รวม
2. ดานการศึกษาสายอาชีพ
ต่ํากวา 20 ป
21 – 25 ป
26 – 30 ป
31 ปขึ้นไป
รวม
3. ดานการศึกษาตามอัธยาศัย
ต่ํากวา 20 ป
21 – 25 ป
26 – 30 ป
31 ปขึ้นไป
รวม

N

Χ

S.D.

ระดับ

อันดับที่

64
65
48
57
234

3.79
3.94
3.86
4.00
3.90

0.56
0.61
0.59
0.69
0.62

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4
2
3
1
-

64
65
48
57
234

3.25
3.94
3.94
4.08
3.93

0.54
0.58
0.65
0.65
0.61

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4
3
2
1
-

64
65
48
57
234

3.69
3.76
3.75
3.83
3.75

0.62
0.69
0.63
0.25
0.67

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4
3
2
1
-
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ตารางที่ 10 (ตอ)
อายุ

N

S.D.

ระดับ

อันดับที่

รวมทุกดาน
ต่ํากวา 20 ป
21 – 25 ป
26 – 30 ป
31 ปขึ้นไป
รวม

Χ

64
65
48
57
234

3.74
3.88
3.87
3.98
3.87

0.51
0.56
0.59
0.64
0.58

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4
2
3
1
1

จากตารางที่ 10 การเปรียบเทียบความตองการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน
ตามความคิดเห็นของผูใชบริการ แยกเปนรายดาน 3 ดาน ไดแก การศึกษาพื้นฐาน การศึกษาสาย
อาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัย จําแนกตามอายุ
ดานการศึกษาพื้นฐาน โดยภาพรวมพบวาผูใชบริการที่มีอายุ 31 ปขึ้นไป มีความ
ตองการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน ดานการศึกษาพื้นฐาน อยูในระดับมาก ( Χ = 4.00,
S.D. = 0.69) รองลงมา อายุ 21 – 25 ป อยูในระดับมาก ( Χ = 3.94, S.D. = 0.61) และอายุ 26 –
30 ป อยูในระดับมาก ( Χ = 3.86, S.D. = 0.59) ตามลําดับ
ดานการศึกษาสายอาชีพ โดยภาพรวมพบวาผูใชบริการที่มีอายุ 31 ปขึ้นไป มีความ
ตองการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน ดานการศึกษาสายอาชีพ อยูในระดับมาก ( Χ = 4.08,
S.D. = 0.65) รองลงมา อายุ 26 – 30 ป อยูในระดับมาก ( Χ = 3.98, S.D. = 0.65) และอายุ 21 –
25 ป อยูในระดับมาก ( Χ = 3.94, S.D. = 0.58) ตามลําดับ
ดานการศึกษาตามอัธยาศัย โดยภาพรวมพบวาผูใชบริการที่มีอายุ 31 ปขึ้นไป มีความ
ตองการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน ดานการศึกษาตามอัธยาศัย อยูในระดับมาก ( Χ =
3.83, S.D. = 0.25) รองลงมา อายุ 26 – 30 ป อยูในระดับมาก ( Χ = 3.75, S.D. = 0.63) และ
อายุ 21 – 25 ป อยูในระดับมาก ( Χ = 3.76, S.D. = 0.69) ตามลําดับ
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ตารางที่ 11

การเปรียบเทียบความตองการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน
ตามความคิดเห็นของผูใชบริการ จําแนกตามอายุ

การจัดบริการการศึกษา
นอกโรงเรียน
1. ดานการศึกษาพื้นฐาน

2. ดานการศึกษาสายอาชีพ

3. ดานการศึกษาตามอัธยาศัย

รวม

ความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

Sum of
Squares
1.544
88.389
89.933
3.510
84.480
87.990
.595
106.588
107.182
1.705
77.923
79.628

df
3
230
233
3
230
233
3
230
233
3
230
233

Mean
Square
.515
.384

F

Sig.

1.339

.262

ผลการ
ทดสอบ
ไมแตกตาง

1.170
.367

3.186

.025

แตกตาง

.198
.469

.428

.733

ไมแตกตาง

.568
.339

1.678

.173

ไมแตกตาง

จากตารางที่ 11 การเปรียบเทียบความตองการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน
ตามความคิดเห็นของผูใชบริการที่มีอายุตาง ๆ กัน 4 กลุมอายุ โดยการทดสอบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยของตัวอยาง ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of
Variance) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการทดสอบโดยภาพรวมพบวา ผูใชบริการที่มีอายุ
ตาง ๆ กัน มีความตองการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน ไมแตกตางกัน ที่ระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวาผูใชบริการที่มอี ายุตาง ๆ กัน มีความตองการใชประโยชนในศูนยการ
เรียนชุมชน ดานการศึกษาพื้นฐาน และดานการศึกษาตามอัธยาศัย ไมแตกตางกัน ที่ระดับ 0.05
และผูใชบริการที่มีอายุตาง ๆ กัน มีความตองการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน ดานการ
ศึกษาสายอาชีพ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 12
อายุ
ต่ํากวา 21 ป

21 – 25 ป

26 – 30 ป

31 ปขึ้นไป

การเปรียบเทียบความตองการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน ดานการศึกษา
สายอาชีพ ตามความคิดเห็นของผูใชบริการที่มีอายุแตกตางกัน
อายุ
21 – 25 ป
26 – 30 ป
31 ปขึ้นไป
ต่ํากวา 21 ป
26 – 30 ป
31 ปขึ้นไป
ต่ํากวา 21 ป
21 – 25 ป
31 ปขึ้นไป
ต่ํากวา 21 ป
21 – 25 ป
26 – 30 ป

ความแตกตางของคาเฉลี่ย
- .1896
- .2261
+ .3327*
.1896
- 3.6485
- .1430
.2261
3.649
- .1065
.3327*
.1430
.1065

Sig.
.370
.284
.030
.670
.992
.639
.284
.992
.848
.030
.639
.848

ผลการทดสอบ
ไมแตกตาง
ไมแตกตาง
แตกตาง
ไมแตกตาง
ไมแตกตาง
ไมแตกตาง
ไมแตกตาง
ไมแตกตาง
ไมแตกตาง
แตกตาง
ไมแตกตาง
ไมแตกตาง

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

การเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparisons) วิธีของ LSD พบวา ผูใชบริการ
กลุมอายุต่ํากวา 21 ป มีความตองการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน ดานการศึกษาสาย
อาชีพ แตกตางจากผูใชบริการกลุมอายุ 31 ปขึ้นไป ผูใชบริการกลุมอายุ 31 ปขึ้นไป มีความ
ตองการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน ดานการศึกษาสายอาชีพ แตกตางจากกลุมอายุต่ํา
กวา 21 ป
3.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นความตองการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน
ตามความคิดเห็นของผูใชบริการ จําแนกตามสถานภาพ
การเปรียบเทียบความตองการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน
ตามความ
คิดเห็นของผูใชบริการ จําแนกตามสถานภาพ ดวยการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของ
ตัวอยางดานการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance)
รายละเอียดในตารางที่ 13
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ตารางที่ 13

แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความตองการใชประโยชนใน
ศูนยการเรียนชุมชน ตามความคิดเห็นของผูใชบริการ จําแนกตามสถานภาพ

อายุ
1. ดานการศึกษาพื้นฐาน
นักศึกษาสายสามัญ
นักศึกษาสายอาชีพ
ประชาชนผูใชบริการ
รวม
2. ดานการศึกษาสายอาชีพ
นักศึกษาสายสามัญ
นักศึกษาสายอาชีพ
ประชาชนผูใชบริการ
รวม
3. ดานการศึกษาตามอัธยาศัย
นักศึกษาสายสามัญ
นักศึกษาสายอาชีพ
ประชาชนผูใชบริการ
รวม
รวมทุกดาน
นักศึกษาสายสามัญ
นักศึกษาสายอาชีพ
ประชาชนผูใชบริการ
รวม

N

Χ

S.D.

ระดับ

อันดับที่

90
72
72
234

4.01
3.85
3.82
3.90

0.56
0.57
0.71
0.62

มาก
มาก
มาก
-

1
2
3
-

90
72
72
234

4.00
3.90
3.89
3.93

0.57
0.60
0.66
0.61

มาก
มาก
มาก
มาก

3
2
1
-

90
72
72
234

3.91
3.57
3.76
3.75

0.63
0.69
0.66
0.67

มาก
มาก
มาก
มาก

3
1
2
-

90
72
72
234

3.96
3.78
3.83
3.87

0.54
0.56
0.63
0.58

มาก
มาก
มาก
มาก

1
3
2
-

จากตารางที่ 13 การเปรียบเทียบความตองการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน
ตามความคิดเห็นของผูใชบริการ โดยภาพรวมพบวา ผูรับบริการที่เปนนักศึกษาสายสามัญ
มีความตองการสูงสุดอยูในระดับมาก ( Χ = 3.96, S.D. = 0.54) รองลงมา ผูใชบริการที่เปน
ประชาชนผูใชบริการอยูในระดับมาก ( Χ = 3.83, S.D. = 0.63) และผูใชบริการที่เปนนักศึกษา
สายอาชีพอยูในระดับมาก ( Χ = 3.78, S.D. = 0.56) ตามลําดับ
เมื่อพิจารณารายดานพบวา ความตองการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน ตาม
ความคิดเห็นของผูใชบริการ ดานการศึกษาพื้นฐาน ผูใชบริการที่เปนนักศึกษาสายสามัญ
มีความตองการสูงสุดอยูในระดับมาก ( Χ = 4.01, S.D. = 0.56) รองลงมา ผูใชบริการที่เปน
ประชาชนผูใชบริการที่เปนนักศึกษาสายอาชีพอยูในระดับมาก ( Χ = 3.85, S.D. = 0.57)
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ดานการศึกษาสายอาชีพ ผูใชบริการที่เปนนักศึกษาสายสามัญมีความตองการสูงสุดอยูในระดับ
มาก ( Χ = 3.89, S.D. = 0.06) รองลงมา ผูใชบริการที่เปนประชาชนผูรับบริการที่เปนนักศึกษา
สายอาชีพอยูในระดับมาก ( Χ = 3.90, S.D. = 0.66) และดานการศึกษาตามอัธยาศัย ผูใช
บริการ ที่เปนนักศึกษาสายอาชีพมีความตองการสูงสุดอยูในระดับมาก ( Χ = 3.57, S.D. =
0.69)
รองลงมา ผูรับบริการที่เปนประชาชนผูใชบริการที่เปนนักศึกษาสายอาชีพอยูในระดับ
มาก ( Χ = 3.76, S.D. = 0.66) ตามลําดับ
ตารางที่ 14

การเปรียบเทียบความตองการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน
ตามความคิดเห็นของผูใชบริการ จําแนกตามสถานภาพ

การจัดบริการการศึกษา
นอกโรงเรียน
1. ดานการศึกษาพื้นฐาน

2. ดานการศึกษาสายอาชีพ

3. ดานการศึกษาตามอัธยาศัย

รวม

Sources
Of Variance
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

Sum of
Squares
1.755
88.178
89.933
.640
87.350
87.990
4.543
102.639
107.182
1.695
77.933
79.628

df
2
231
233
2
231
233
2
231
233
2
231
233

Mean
Square
.877
.382

F

Sig.

2.298

.103

ผลการ
ทดสอบ
ไมแตกตาง

.320
.378

.847

.430

ไมแตกตาง

2.271
.444

5.112

.007

ไมแตกตาง

.847
.337

2.512

.083

ไมแตกตาง

จากตารางที่ 14 การเปรียบเทียบความตองการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน
ตามความคิดเห็นของผูใชบริการที่มีสภานพภาพแตกตางกัน 3 กลุม โดยการทดสอบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยของตัวอยาง ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way
Analysis of Variance) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการทดสอบโดยภาพรวมพบวา ผูใช
บริการที่มีสถานภาพตางกัน มีความตองการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน แตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาผูใชบริการที่มีสถานภาพ
ตางกัน มีความตองการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน ดานการศึกษาพื้นฐาน ดานการศึกษา
สายอาชีพ และดานการศึกษาตามอัธยาศัย แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตอนที่ 4 การศึกษาความคาดหวัง ปญหา และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดบริการการ
ศึกนอกโรงเรียนในศูนยการเรียนชุมชนจังหวัดนครปฐม ตามความคิดเห็นของครูประจํา
ศูนยการเรียนชุมชน
ความคิดเห็นของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ที่มีความคาดหวัง ปญหา และขอเสนอ
แนะ ที่จัดบริการการศึกษานอกโรงเรียน ดานการศึกษาพื้นฐาน จากการสอบถามครูประจําศูนย
การเรียนชุมชน จํานวน 18 คน เกี่ยวกับความ คาดหวัง ปญหา และขอเสนอแนะ ที่จัดบริการ
การศึกษานอกโรงเรียน สรุปไดดังนี้
ดานการศึกษาพื้นฐาน
ความคิดเห็นของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนที่มีความคาดหวังดานการศึกษาพื้น
ฐานมีดังนี้
1. มีอาคารสถานที่ตั้ง ศูนยการเรียนชุมชนที่เปนเอกเทศ เนื่องจากศูนยการเรียนชุม
ชนสวนใหญไดใชสถานที่ตั้งรวมกับหนวยงานอื่น เชน องคการบริหารสวนตําบล เทศบาลตําบล
วัด โรงเรียน สถานีอนามัย ฯลฯ ทําใหการปฏิบัติงานคอนขางลําบาก สถานที่คับแคบ จะจัด กิจ
กรรมใดก็ไมสะดวกเหมือนกับเปนศูนยการเรียนชุมชนที่เปนเอกเทศแลว
2. มีสื่อการเรียนการสอน ที่ทันสมัย เชน การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
3. การสนับสนุนงบประมาณ ดานการจัดกิจกรรมการศึกษาพื้นฐาน จากศูนยการ
ศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ และ เครือขายภายนอกทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน
4. เพิ่มประสิทธิภาพใหกับครูประจําศูนยการเรียนชุมชน โดยการจัดอบรมและ
การศึกษาดูงาน
5. การจัดบริการดานสื่อการเรียนรูที่ทันสมัยไดแก สื่อสิ่งพิมพ ที่เปนหนังสือแบบเรียน
หนังสือสารคดี หนังสือประกอบการเรียน นวนิยาย หนังสือทั่วไป หนังสือพิมพรายวัน สื่ออีเล็ก
ทรอนิกสไดแก โทรทัศน วีดิทัศน เทปเสียง คอมพิวเตอรชวยสอน อินเตอรเน็ต ซีดีรอม เปนตน
6. การจัดการเรียนที่มีคุณภาพ เปนที่ยอมรับจากสังคม เมื่อจบหลักสูตรแลว
นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
7. เปดบริการศูนยการเรียนชุมเรียนชุมชนอยางนอย 4 -5 วัน/สัปดาห
8. ใหครูอยูประจําศูนยการเรียนชุมชน เนื่องจากปจจุบันครูประจําศูนยการเรียน
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ชุมชนจะตองปฏิบัติงานสองแหง คือ ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ และศูนยการเรียน
ชุมชนทําใหไมสามารถจัดกิจกรรมการศึกษาพื้นฐาน ไดเต็มที่
9. จัดประชาสัมพันธ ทุกรูปแบบ และหลากหลาย
10. มีขวัญกําลังใจในดานความมั่งคง ตลอดจนการไดรับการบรรจุเปนขาราชการหรือ
ลูกจางประจํา มีสวัสดิการ และอื่น ๆ
ความคิดเห็นของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนที่มีปญหาดานการศึกษาพื้นฐาน มีดังนี้
1. ขาดสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย และทันสมัย ปจจุบันศูนยการเรียนชุมชน
มีสื่อนอยมาก โดยเฉพาะสื่ออีเล็กทรอนิกส และสื่อสิทยาศาสตร
2. ศูนยการเรียนชุมชน หรือสถานที่พบกลุมไมเปนเอกเทศ ไมเปนสัดสวน ตอง
อาศัยรวมกับหนวยงานอื่น เชน องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล วัด โรงเรียน ฯลฯ
3. ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนขาดประสบการณในการจัดการเรียนการสอน และ
ขาดความรู ความเขาใจในงานการศึกษานอกโรงเรียน
4. หนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน ยังขาดความเขาใจและบทบาทของ
งานการศึกษานอกโรงเรียน ทําใหไมไดรับความรวมมือดวยดี
5. กิจกรรมของนักศึกษามีมากเกินไป ไดแก กิจกรรมสงเสริมคุณภาพชีวิต การเขา
คายทักษะชีวิต กิจกรรมประเพณีทองถิ่น กีฬา ฯลฯ ไมเหมาะกับนักศึกษาที่ทํางานในโรงงาน
หรืองานบริษัท เนื่องจากนักศึกษาดังกลาว มีวันหยุดเฉพาะวันอาทิตย หรือวันอื่นที่ไมคอยตรงกับ
เวลาที่ทํากิจกรรมทําใหนักศึกษาตองขอลาหยุด บางรายโดนหักเงิน หรือโดนไลออก
6. นักศึกษาไมคอยมาพบกลุม และขาดความกระตือรือรน
7. การประชาสัมพันธยังไมทั่วถึง
8. ขาดงบประมาณสนับสนุน ดานสื่อการเรียนการสอน ดานการประชาสัมพันธ
ดานกิจกรรมการเรียนรู
9. บทบาทของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน มีมากเกินไป ทําใหไมสามารถจัดกิจ
กรรมการเรียนการสอนดานการศึกษาพื้นฐานไดอยางมีคุณภาพ

ความคิดเห็นของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนมีขอเสนอแนะดานการศึกษาพื้นฐาน
ดังนี้
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1. จัดหาสถานที่ตั้งศูนยการเรียนชุมชนอยางเปนเอกเทศ ทั้งนี้ศูนยการศึกษานอก
โรงเรียนจังหวัดและศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ จะตองชวยเหลือ และชวยจัด
หาสถานที่ใหกับครูประจําศูนยการเรียนชุมชน การที่ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนจะไปหาเอง
เปนเรื่องที่คอนขางยาก ซึ่งพื้นที่บางตําบลครูประจําศูนยการเรียนชุมชนไมสามารถจัดหาสถานที่
ไดเอง
2. จัดทําโครงการของบประมาณสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาพื้นฐาน จากหนวยงาน
เครือขาย ภายในและภายนอก คือ หนวยงานภายใน ไดแก ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
นครปฐม ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ และหนวยงานภายนอก ทั้งของรัฐ และเอก
ชน ไดแก องคการบริหารจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล เทศบาลตําบล สมาคม สโมสร โร
ตารี่ หอการคา บริษัท หางราน เปนตน
3. จัดอบรมการเขียนโครงการ ใหกับครูประจําศูนยการเรียนชุมชน
4. จัดอบรมและพัฒนาความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ใน
เรื่องตาง ๆ ที่ครูประจําศูนยการเรียนชุมควรรู และควรจัดในชวยปดภาคเรียน
5. ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน จะตองอยูประจําที่ศูนยการเรียนชุมชนที่ตน
รับผิดชอบ แตจะตองมีสถานที่ที่เปนเอกเทศแลว และมีสิ่งอํานวยความสะดวก การดานวัสดุ
อุปกรณ เครื่องใชสํานักงานพรอม
6. การประชาสัมพันธ จะตองจัดอยางตอเนื่อง และครอบคลุมพื้นที่ที่รับผิดชอบ
7. ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน จะตองสอดแทรกเขาไปมีสวนรวม กับชุมชน ไดแก
การเขารวมประชุมกับองคการบริหารสวนตําบล และจะตองชี้แจงบทบาท หนาที่ ภารกิจ งาน
การศึกษานอกโรงเรียน ไดอยางชัดเจน สามารถโนมนาวใหองคกรในทองถิ่น ตลอดจนประชาชน
ในตําบลเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนใหได
8. การจัดสรรงบประมาณของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ควรจัดใหพอเพียง
กับความตองการ ในกิจกรรมแตละดาน
9. ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด และศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ
จะตองสนับสนุน การติดตั้งจานดาวเทียม เพื่อจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม เปนการ
ทดแทนครูสอนเสริมและชวยครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ในดานการจัดกิจกรรมในการเรียน
การสอน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ความคิดเห็นของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ที่มีความคาดหวัง ปญหา และ
ขอเสนอแนะ ในการจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียน ดานการศึกษาสายอาชีพ
ดาน การศึกษาสายอาชีพ
ความคิดเห็นชอบครูประจําศูนยการเรียนชุมชนที่มีความคาดหวัง ดานการศึกษาสาย
อาชีพ ดังนี้
1. มีภูมิปญญาทองถิ่นเพียงพอกับความตองการของผูเรียน
2. มีภูมิปญญาทองถิ่น และวิทยากรวิชาชีพ หลากหลายอาชีพ

อาชีพแปลกใหม

และล้ําสมัย
3. การมีสวนรวม และการยอมรับจากองคกรทองถิ่น ในการสนับสนุนกิจกรรมการ
ศึกษาสายอาชีพ
4. การจัดการเรียนสอนโดยใชสื่อเทคโนโลยี ที่ทันสมัย
5. นักศึกษาเรียนจบหลักสูตร แลวสามารถนําไปประกอบอาชีพ และมีตลาดรอง
รับซื้อ
6. จัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการที่ประสบความสําเร็จ
7. จัดประชาสัมพันธอยางทั่วถึง โดยชุมชนมีสวนรวม
ความคิดเห็นของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน

ที่มีปญหาดานการศึกษาสายอาชีพ

ดังนี้
1. ความตองการของผูเรียนวิชาชีพ มีความหลากหลาย ไมสามารถจัดไดครบทุกคน
และขอจํากัดจํานวนผูเรียนจะตองไมนอยกวา 15 คนขึ้นไป
2. วัสดุ อุปกรณมีจํากัด ไมเพียงพอกับความตองการของผูเรียน
3. ขาดสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
4. ขาดการประชาสัมพันธ ที่หลากหลายรูปแบบ
5. ขั้นตอนการจัดวิชาชีพยุงยาก หลายขั้นตอน เอกสารการเบิกจายมากมายสิ้น
เปลืองกระดาษ
6. ผูเรียนมีความประสงคจะเรียนในสถานประกอบการ แตใชหลักสูตรของการศึกษา
นอกโรงเรียน ซึ่งมีคาใชจายสูง ไมสามารถเบิกจายได
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7. เนื่องจากภาระในการจัดกิจกรรมดานการศึกษาพื้นฐาน เปนงานที่คอนขางหนัก
อยูแลว และตองเนนคุณภาพ ทําใหการดําเนินงานดานการศึกษาสายอาชีพลาชา
ความคิดเห็นของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนที่มีขอเสนอแนะดานการศึกษาสาย
อาชีพ ดังนี้
1. ขอความรวมมือจากครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน วิทยากรวิชาชีพ และ
การมีสวนรวมของเครือขายในชุมชน เพื่อจัดการศึกษาสายอาชีพ
2. นโยบายการดําเนินงานของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด และศูนยบริการ
การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ จะตองชัดเจน เหมือนกัน และถูกตองดวย
3. จัดประชาสัมพันธอยางทั่วถึง
4. จัดอบรมพัฒนาความรู และประสบการณ ใหกับวิทยากรวิชาชีพ และภูมิปญญา
ทองถิ่น
5. จัดทําโครงการของบประมาณ จาก องคการบริหารจังหวัด และองคการบริหาร
สวนตําบล เพื่อมีสวนรวมในการจัดการศึกษาสายอาชีพ ใหตรงกับความตองการของชุมชน
การศึกษาความคิดเห็นของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ที่มีความคาดหวัง
ปญหา และขอเสนอแนะ ในการจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียน ดานการศึกษาตาม
อัธยาศัย
ดานการศึกษาตามอัธยาศัย
ความคิ ด เห็ น ของครู ป ระจําศู น ย ก ารเรี ย นชุ ม ชนที่ มี ค วามคาดหวั ง ด า นการศึ ก ษา
สายอาชีพ ดังนี้
1. ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใน
ศูนยการเรียนชุมชน ใหเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต
2. มีอาคารสถานที่ที่เปนเอกเทศ อาคารสถานที่สะอาด รมรื่น กวางขวาง มีจุดดึงดูด
ความสนใจใหนาเขาไปใชบริการ
3. ใหบริการการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
4. ใหบริการสื่อที่หลากหลายรูปแบบ และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
5. ใหบริการความรู ขาวสารขอมูล อยางหลากหลายและจําเปนตอการดํารงชีวิต
6. เปนศูนยรวมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อชุมชนอยางแทจริง
7. ผูใชบริการเห็นคุณคา และความสําคัญ ในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
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ความคิดเห็นของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนที่มีปญหาดานการศึกษาตามอัธยาศัย
ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ขาดการใหบริการขาวสารขอมูล เรื่องที่นารู นาสนใจ ในรูปแบบตาง ๆ
ขาดการประชาสัมพันธ ใหการบริการสื่อ
ขาดการใหบริการการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ครูขาดทักษะ และไมมีความรูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ขาดงบประมาณในการจัดกิจกรรม ครูตองจัดหาเอง หรือใหนักศึกษาชวยกันจัด

กิจกรรม
6. ไมคอยเปดใหบริการ
7. ผูใชบริการสวนใหญเปนนักศึกษาสายสามัญ สวนนักศึกษาสายอาชีพ และ
ประชาชนทั่วไปมาใชบริการนอยมาก
ความคิดเห็นของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนที่มีขอเสนอแนะดานการศึกษาตาม
อัธยาศัย ดังนี้
1. จัดทําโครงการของบประมาณสนับสนุนจากองคการบริหารสวนจังหวัด และ
องคการบริหารสวนตําบล เพื่อพัฒนาระบบการใหบริการขาวสารขอมูลในรูปแบบตาง ๆ เพื่อ
ประชาชนสามารถเรียนรูไดตลอดเวลา
2. ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ จะตองมีนโยบายที่ชดั เจน ในการใหครู
อยูประจําศูนยการเรียนชุมชน อยางนอยสัปดาห ละ 4 - 5 วัน
3. จัดประชาสัมพันธใหประชาชนมาใชบริการ
4. ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนจะตองเขาไปมีสวนรวมกับชุมชนใหมากที่สุดโดย
เฉพาะในการเขารวมประชุมกับผูนําทองถิ่น เพื่อประสานความรวมมือในการจัดกิจกรรม
5. ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอจะตองสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจ
กรรม
6. ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน จะตองสรางจิตสํานึกใหคนในชุมชน มีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรม
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7. ของบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลจัดหนังสือพิมพมาไวในศูนยการเรียน
ชุมชน

ตอนที่ 5 การศึกษาความคาดหวัง ปญหา และขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการจัดบริการการ
ศึกษานอกโรงเรียนในศูนยการเรียนชุมชน จังหวัดนครปฐม ตามความคิดเห็นของผูใช
บริการ
ความคิดเห็นของผูใชบริการที่มีความคาดหวัง ปญหา และขอเสนอแนะ เกี่ยว
กับการบริการการศึกษานอกโรงเรียน ดานการศึกษาพื้นฐาน
จากการสอบถามผูใชบริการ จํานวน 234 คน มีความคาดหวัง ปญหา และขอเสนอ
แนะ เกี่ยวกับการจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียน ดานการศึกษาพื้นฐาน
ดานการศึกษาพื้นฐาน
ความคิดเห็นของผูใชบริการที่มีความคาดหวังดานการศึกษาพื้นฐาน ดังนี้
1. เมื่อจบหลักสูตรจะสามารถศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
2. จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
3. ประชาชนไดรับความรูที่มากขึ้น และพัฒนาคุณภาพชีวิตได
4. กระบวนการเรียนการสอนตองมีสื่อการเรียนการสอนที่พอเพียง และมีเทคโนโลยีที่
ทันสมัยไดแก คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต เครื่องเลนซีดี โทรทัศน จานดาวเทียม
5. จัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
6. มีครูประจําศูนยการเรียนชุมชนที่มีความรู ความสามารถ นาเชื่อถือเปนคนของ
ชุมชน
7. มีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอ
8. ผูนําชุมชนในระดับทองถิ่น ทั้งภาครัฐ และเอกชน เห็นความสําคัญตอการจัดการ
ศึกษานอกโรงเรียน และใหการสนับสนุนงบประมาณ
9. ขอใหจัดการศึกษาสําหรับผูที่พลาดโอกาสทางการศึกษาตลอดไปและยั่งยืน
10. มีการขยายเวลาการพบกลุมในวันธรรมดาใหมากขึ้น
11. มีวิทยากรสอนเสริม วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ฯลฯ
12. มีศูนยการเรียนชุมชนที่เปนเอกเทศ มีชั้นเรียนที่ทันสมัย เหมือนในระบบโรงเรียน
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13. ควรเพิ่มครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ในดานการจัดการเรียนการสอน มีความรู
ความสามารถตรงกับเนื้อหาวิชาที่สอน และสามารถดูแลนักศึกษาไดอยางทั่วถึง
14. จัดทัศนะศึกษานอกสถานที่
15. จัดบอรดนิทรรศการ
16. มีงบประมาณสรางอาคารศูนยการเรียนชุมชน
17. มีครูอยูประจําศูนยการเรียนชุมชน
18. มีการกําหนดเปดใหใชบริการที่แนนอน
19. ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนควรสงเสริมจัดหางานใหนักศึกษามีงานทํา
20. ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนควรมีลักษณะเปนผูนํา กลาแสดงออกในการสราง
จิตสํานึกของผูนําชุมชน ประชาชนในชุมชน ใหเห็นความสําคัญ และการมีสวนรวม ในการจัดการ
ศึกษาใหกับชุมชนในทองถิ่นของตน
21. อยากเห็นศูนยการเรียนชุมชนแหงนี้ เปนศูนยการเรียนชุมชนตัวอยางในระดับ
ประเทศ
22. ควรเสนอผลงานนักศึกษาที่มีผลงานดีเดน ไดแก แฟมสะสมงาน กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิต โครงงาน
23. ควรติดประกาศเกียรติคุณใหกับนักศึกษาที่มีผลงานการเขารวมกิจกรรม
ยอดเยี่ยมหรืออื่น ๆ
ความคิดเห็นของผูใชบริการที่มีปญหาดานการศึกษาพื้นฐาน ดังนี้
1. ขาดสื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ ที่ทันสมัย
2. ขาดการบริการขาวสาร ขอมูลที่เปนปจจุบัน และทันสมัย โดยการ ติดประกาศใหนัก
ศึกษา หรือประชาชนทั่วไปรับทราบ
3. เวลาพบกลุมนอย โดยเฉพาะนักศึกษาระดับประถม ที่ยังอานไมออกและเขียนไม
คอยไดมีความตองการการพบกลุมมากกวานักศึกษาปกติ
4. นักศึกษามาพบกลุมนอย และขาดความกระตือรือรน
5. ครูขาดการเขมงวด และกระตุน กวดขัน นักศึกษา ดานระเบียบ วินัย และ กริยา
มารยาท เชน การตรงตอเวลา การแตงกาย ความรับผิดชอบ การเช็คชื่อ และการมีสวนรวมใน
กิจกรรม
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6. ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ไมมีพื้นฐานวิชาที่สอน และไมคอยเตรียมความพรอม
และขาดประสบการณในการจัดการเรียนการสอน สําหรับนักศึกษาที่เปนผูใหญ
7. ขาดการประชาสัมพันธ อยางตอเนื่อง และครอบคลุมพื้นที่
8. ขาดครูสอนวิชาภาษาตางประเทศ และวิชาคณิตศาสตร
9. อาคารเรียนไมเปนเอกเทศ สถานที่คับแคบ สิ่งแวดลอม และบรรยากาศไมดี
10. ขาดวัสดุอุปกรณ เชน โตะ เกาอี้ ชั้นวางสื่อ ตู ตองขอยืมจากหนวยงานอื่น บาง
ครั้งผูเรียนตองจัดหาเอง
11. ขาดงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรูในศูนยการเรียนชุมชน
12. ครูประจําศูนยการเรียนลาออกบอย ทําใหการเรียนการสอนขาดความตอเนื่อง
13. การจัดการเรียนการสอน ครูอธิบายไมชัดเจน ไมแนะนํา และไมคอยสนใจนัก
ศึกษา
14. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษาขาดความตั้งใจ และไมคอยใหความ
รวมมือในกิจกรรมตาง ๆ
15. ครูไมคอยเขมงวด ในกระบวนการเรียนการสอน
16. ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนขาดประสบการณ ในการดําเนินงานกิจกรรมการ
ศึกษานอกโรงเรียนในพื้นที่ และขาดการประสานงานอยางตอเนื่อง กับเครือขายองคกรในชุมชน
17. ครูมีมนุษยสัมพันธกับชุมชนคอยขางนอย
ความคิดเห็นของผูใชบริการที่มีขอเสนอแนะดานการศึกษาพื้นฐาน ดังนี้
1. จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ทั้งสื่อ สิ่งพิมพ และสื่ออีเล็กทรอนิกส
2. จัดประชาสัมพันธใหประชาชนในชุมชน ไดรับขาวสารขอมูล ความเคลื่อนไหวใน
การจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน เชน เขียนปายติดประกาศ ประกาศตามหอกระจายขาว
เสียงตามสาย
3. จัดบอรดประชาสัมพันธกิจกรรมการศึกษาพื้นฐาน
4. ประกาศเชิญชวนใหประชาชนมาใชบริการในศูนยการเรียนชุมชน
5. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิมากยิ่งขึ้น
6. ขยายเวลาการพบกลุม
7. จัดใหครูอยูประจําศูนยการเรียนชุมชนใหมากขึ้น
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8. จัดอบรมครูประจําศูนยการเรียนใหมีความรู และพัฒนาความสามารถในการจัดกิจ
กรรมการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
9. จัดแนะแนวการศึกษาตอเนื่อง โดยเชิญหนวยงานการศึกษาทั้งในภาครัฐ และเอก
ชน
10. ควรจัดการเรียนคอมพิวเตอรใหกับนักศึกษาสายสามัญและประชาชนทั่วไป
11. จัดกิจกรรมในศูนยการเรียนชุมชน เชน กิจกรรมสัมพันธนักศึกษา จัดแสดงกิจ
กรรมบนเวที แสดงความสามารถของนักศึกษา
12. มีงบประมาณในการสรางอาคารศูนยการเรียนชุมชน
ดานการศึกษาสายอาชีพ
ความคิดเห็นของผูใชบริการที่มีความคาดหวังดานการศึกษาสายอาชีพ ดังนี้
1. เมื่อเรียนจบหลักสูตรแลวสามารถประกอบอาชีพ และเลี้ยงครอบครัวได
2. สงเสริมและสนับสนุนธุรกิจขนาดยอมในชุมชนอยางตอเนื่อง
3. เปดสอนวิชาชีพที่หลากหลาย เพื่อเปนแนวทางประกอบอาชีพ
4. ภูมิปญญาทองถิ่น หรือวิทยากรวิชาชีพ แตละสาขา ตองเปนผูที่มีความรู ความ
สามารถ และมีความชํานาญโดยตรง
5. มีการเปดสอนขาสาคอมพิวเตอรพื้นฐาน และระดับสูง
6. จัดศึกษาดูงานสถานประกอบการที่ประสบความสําเร็จในอาชีพ
7. ภูมิปญญาทองถิ่น และวิทยากรวิชาชีพ จะตองเปนผูนําในการจัดตั้งกลุมสงเสริมกิจ
กรรมหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
8. เปดสอนภาษาตางประเทศ เพื่อการสนทนาแบบงาย ๆ เพื่อใชในชีวิตประจําวัน เชน
วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน
9. จัดประชาสัมพันธอยางทั่วถึง
10. สนับสนุนและสงเสริมใหนักศึกษาวิชาชีพ สงผลงานเขาประกวดชางฝมือระดับ
ประเทศ
11. เปดสอนวิชาชีพที่ตรงกับความตองการของผูเรียน
ความคิดเห็นของผูใชบริการที่มีปญหาดานการศึกษาสายอาชีพ ดังนี้
1. วัสดุ อุปกรณการเรียนการสอน ไมเพียงพอ และไมทันสมัย โดยเฉพาะวิชาอาหาร
และขนมดัดผมเสริมสวย ตัดผมชาย
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2.วิชาที่เปดสอนไมหลากหลาย มีขอจํากัดมาก เชน จํานวนผูเรียน สถานที่ไมเอื้อ
อํานวย วิทยากรไมมี
2.1 จํานวนผูเรียน จะตองมีไมนอยกวา 15 คนขึ้นไป เปนการยากที่จะมีการรวม
กลุมผูเรียนไดอยางรวดเร็ว ทําใหผูเรียนตองรอนานกวาจะเปดเรียนได
2.2 สถานที่ไมอํานวย เนื่องจากผูเรียนที่เปนทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ หอง
เรียนติดกัน ทําใหมีเสียงรบกวน
2.3 ขาดแคลนวิทยากร เชน ชางไฟฟา ชางอีเล็กทรอนิกส สอนภาษา
3. หลักสูตรบางสาขาสั้นเกินไป เรียบจบหลักสูตรแลว ยังทําไมเปนเลย เวลามีปญหา
ไมสามารถแกไขได เชน การทํากรอบรูปวิทยาศาสตร ดัดผมเสริมสวย
4. ขาดการประชาสัมพันธ
5. ขาดการบริการขาวสารขอมูล ดานอาชีพ
6. สื่อตําเรียนการศึกษาสายอาชีพมีนอยมาก บางสาขาก็ไมมีเลย ครูตองบอกให
นักศึกษาจดบันทึกเอง
7. ประชาชนจะไมคอยทราบวาในศูนยการเรียนชุมชนมีการจัดการศึกษาสายอาชีพ
เพราะครูจะเนนในเรื่องของการจัดการศึกษาสายสามัญ
8. ควรมีการปรับปรุงหลักสูตร พัฒนาความรูหรือตอยอดจากที่ไดเรียนไปแลวใหสูงขึ้น
ใหทันยุคทันเหตุการณ
9. ขาดการรวมกลุมของนักศึกษาวิชาชีพ เพื่อจัดตั้งกลุมสมาชิก ชมรม หรือ สหกรณ
ทําไดยาก เพราะตางก็มีงานทําอยูแลว
10. ขาดนําเสนอผลงานสูสาธารณชน และโชวผลงานในศูนยการเรียนชุมชน ตลอด
จนการจัดนิทรรศการผลงานของนักศึกษาวิชาชีพ
11. ควรจัดวิชาชีพอยางตอเนื่อง ไมควรทิ้งชวงระยะเวลามาก เชนเดือนกันยายนตุลาคม
12. ขาดการบริการในดานแนะแนวการศึกษาสายอาชีพ
13. นักศึกษาจบหลักสูตรแลว ไมสามารถไปประกอบอาชีพได เพราะไมมีเงินลงทุน
14. ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน จะเนนในเรื่องของการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน และไมคอยรูรายละเอียดในเรื่องของการจัดการศึกษาสายอาชีพ ไมสามารถชี้แจงราย
ละเอียดไดชัดเจน
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ความคิดเห็นของผูใชบริการที่มีขอเสนอแนะดานการศึกษาสายอาชีพ ดังนี้
1. ควรจัดประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง ในเรื่องของการบริการเปดสอน แจงขาวสาร
ขอมูล อยางทั่วถึงทุกชุมชน
2. จัดหาวัสดุ อุปกรณที่ใหม ทันสมัย ในการฝกวิชาชีพ และพอเพียงกับความตองการ
3. จัดหางบประมาณสนับสนุน ดานอาคารเรียน อุปกรณ สื่อการเรียนการสอน
4. จัดทําทําเนียบภูมิปญญาทองถิ่น และวิทยากรวิชาชีพ ซึ่งเปนผูที่ความรู และความ
สามารถจริง ในทองถิ่น ในระดับจังหวัด และระดับประเทศ เพื่อผูเรียนจะไดแสวงหาความรู
เพิ่มเติม
5. ควรมีการจัดการเรียนการสอนที่ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชน คอมพิวเตอรพื้นฐาน
การใชอินเตอรเน็ต การซอมคอมพิวเตอร
6. เปดสอนวิชาชีพในสถานประกอบการจริง
7. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรือในสถานประกอบการ
8. การจัดการเรียนการสอนควรมีทั้งทฤษฎี และเนนภาคปฏิบัติ มากขึ้น
9. ควรมีการสํารวจขอมูลพื้นฐานของผูเรียนกอนวา มีเวลามาเรียนหรือไม เพราะเมื่อ
เปดสอนแลวผูเรียนลดลงไมสามารถมาเรียนตามที่กําหนดได
ดานการศึกษาตามอัธยาศัย
ความคิดเห็นของผูใชบริการที่มีความคาดหวังดานการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้
1. จัดบริการแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย นาสนใจ ทันสมัย สมบูรณ ทุกรูปแบบ ได
แก อาคารสถานที่ การบริการขาวสารขอมูล สื่อสิ่งพิมพ สื่ออีเล็กทรอนิกส ศูนยรวมวัฒนธรรม
ประเพณี และศูนยรวมการจัดกิจกรรมในชุมชน
2. ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ตองเปนผูที่มีความรูความสามารถ เปนผูนําในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู เปนผูใหคําปรึกษา ใหขอเสนอแนะ ใหความคิดเห็น และกลาแสดงออกใน
การมีสวนรวมในการสรางสรรคความเจริญใหกับชุมชนอยางแทจริง
3. การบริการเปดกวาง เปนที่ยอมรับของคนชุมชน
4. จัดอบรมใหความรูกับชุมชน
5. ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนจะตองเปนผูใหบริการที่ดี และมีมนุษยสัมพันธ
6. แหลงการเรียนรูนี้ เปนทางเลือกหนึ่งของชุมชน
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7. การจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ควรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ความคิดเห็นของผูใชบริการที่มีปญหาดานการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้
1. ขาดการบริการขาวสารขอมูลที่ทันสมัย ทันเหตุการณ
2. การบริการสื่อยังไมหลากหลาย หนังสือคอนขางนอย
3. ขาดบริการสื่ออีเล็กทรอนิกส ที่ทันสมัย
4. ขาดการประชาสัมพันธ
5. สถานที่คับแคบ ไมสะอาด ทําใหไมอยากไปใชบริการ
6. การจัดสื่อยังไมเปนระเบียบเรียบรอย และไมมีการจัดหมวดหมู
7. ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนขาดความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมอยางจริงจัง
8. ระยะเวลาการใหบริการไมแนนอน
9. ขาดการมีสวนรวมจากชุมชน
10. ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ยังขาดประสบการณในการมีสวนรวมกับชุมชน หรือ
ผูนําทองถิ่น จึงทํากิจกรรมการเรียนรูที่จัดไมไดรับการสนับสนุนเทาที่ควร
ความคิดเห็นของผูใชบริการที่มีขอเสนอแนะดานการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้
1. ปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการขาวสารขอมูล บริการสื่อใหหลากหลายรูปแบบ
นาสนใจและทันสมัย
2. ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน จะตองพยายามใหชุมชน หรือผูนําทองถิ่น เขามา
มีสวนรวมในการจัดกิจกรรม เปดโอกาสแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมของครูในศูนยการ
เรียนชุมชน เพราะครูไมสามารถทํางานเพียงลําพับได ควรเปนผูประสานใหเกิดกิจกรรม
4. เผยแพรขอมูล และประชาสัมพันธ อยางตอเนื่อง
5. เสนอโครงการของบประมาณจากหนวยงานตาง ๆ เชน องคการบริหารสวนตําบล
หรือองคกรเอกชน
6. การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
7. ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน จะตองมีความเปนผูนํา มีความกระตือรือรน ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูทุกรูปแบบ หรือสรรหาผูรูมามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
8. จัดหาคอมพิวเตอร และบริการอินเตอรเน็ต
9. จัดบรรยากาศในการเรียนรู
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10. กําหนดเปดบริการที่แนนอน และประกาศใหชุมชนไดรับทราบ
11. ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน จะตองเปนผูริเริ่มจัดกิจกรรมที่เดนชัด แสดงใหเห็น
วาครูมีความตั้งใจจริงที่จะทําประโยชนเพื่อชุมชนอยางแทจริง
12. ใหคณะกรรมการศูนยการเรียนชุมชน แสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู

ตารางที่ 15 สรุปความคาดหวัง ปญหา และขอเสนอแนะของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนและผูใชบริการเกี่ยวกับการจัดบริการการศึกษานอก
โรงเรียนในศูนยการเรียนชุมชน จังหวัดนครปฐม
การจัดบริการ
การศึกษานอกโรงเรียน
การศึกษาพื้นฐาน

ความคาดหวัง
- สถานที่จัดตั้งศูนย
การเรียนชุมชน
ขวางขวาง
และเหมาะสม
- มีสื่อการเรียน
การสอนที่ทันสมัย
และเพียงพอกับ
ความตองการ

ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน
ปญหา
- สถานที่คับแคบไมเปน
สัดสวน
- ขาดสื่อการเรียน
การสอน
- ครูมีประสบการณดาน
การสอนนอย
- การรวมมือจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและ
ชุมชนคอนขางนอย

ขอเสนอแนะ
- ครูตองขอความ
รวมมือจากองคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่นและชุมชน
เขามามีสวนรวม
รับผิดชอบในการ
สงเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษา
พื้นฐานในชุมชน
- จัดอบรมครูใหมี
ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียน
การสอน
- จัดหาสื่อการเรียน
การสอนที่ทันสมัย
โดยชุมชนมีสวนรวม

ความคาดหวัง
- จัดการเรียน
การสอนอยางมี
คุณภาพ
- มีสื่อการเรียน
การสอน และ
เทคโนโลยีที่
ทันสมัย

ผูใชบริการ
ปญหา
- ครูขาดทักษะและ
ความพรอมในการ
จัดการเรียน
การสอน
- ครูลาออกบอย
ทําใหการเรียน
การสอนขาด
ความตอเนื่อง
- มีการพบกลุมนอย

ขอเสนอแนะ
- จัดอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ครูดานการจัดการเรียน
การสอน
- จัดหาสื่อการเรียน
การสอนที่ทันสมัย
- จัดประชาสัมพันธ
กิจกรรมการศึกษา
พื้นฐาน
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ตารางที่ 15 (ตอ)
การจัดบริการ
การศึกษานอกโรงเรียน
การศึกษาสายอาชีพ

ความคาดหวัง
- มีครูภูมิปญญาทองถิ่น
เพียงพอกับความ
ตองการของผูเรียน
- มีสื่อการเรียนการสอน
ที่ใหมและทันสมัย
- เรียนจบหลักสูตรแลว
สามารถประกอบอาชีพ
ได

ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน
ปญหา
- ผูเรียนมีความตองการที่
หลากหลาย
- ไมสามารถเปดสอนทุก
วิชาได ขาดวัสดุฝกที่
ทันสมัย

ขอเสนอแนะ

ความคาดหวัง

ผูใชบริการ
ปญหา

- เนนประชาสัมพันธให - เปดสอนวิชาชีพ
- วิชาชีพที่เปดสอน
อยางหลากหลาย - ยังไมเพียงพอกับ
ครอบคลุมทุกพื้นที่
- อาชีพแปลกใหม
เพื่อมีการเปดกลุม
ความตองการของ
และทันสมัย
เรียนวิชาชีพไดอยาง
ผูเ รียน
- จบหลักสูตรแลว
หลากหลายอาชีพ
- ขาดวัสดุฝกที่ใหม
สามารถประกอบ
ตรงกับความ
และทันสมัย
อาชีพได
ตองการของผูเรียน
- ประสานงานกับ
เครือขายและหนวย
งานที่เกี่ยวของ
สนับสนุน จัดหาวัสดุ
ครุภัณฑเพื่อใชใน
การฝกอาชีพ

ขอเสนอแนะ
- ควรจัดประชาสัมพันธให
ชุมชนไดรับขาวสาร
ขอมูลวิชาชีพอยาง
ตอเนื่อง เพื่อจะไดกลุม
เปาหมายผูเรียนมากขึ้น
และสามารถจัดวิชาชีพ
ไดมากขึ้น
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ
ครุภัณฑที่ใหมและ
ทันสมัย เพื่อนํามาใชใน
การจัดการเรียนการสอน
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ตารางที่ 15 (ตอ)
การจัดบริการ
การศึกษานอกโรงเรียน
การศึกษาตามอัธยาศัย

ความคาดหวัง

ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน
ปญหา

- การไดรับความรวมมือ - ยังไมสามารถใหบริการ
และการมีสวนรวมจาก
ความรู
องคกรสวนทองถิ่นใน
- การใหบริการขาวสาร
การสนับสนุนกิจกรรม
ขอมูลสื่อตาง ๆ อยาง
การเรียนรูที่มีการบริการ หลากหลายและทันสมัย
สื่อที่หลากหลาย
ยังไมเพียงพอกับความ
เพียงพอกับความ
ตองการของผูใชบริการ
ตองการของชุมชน

ขอเสนอแนะ

ความคาดหวัง

- ทําโครงการขอ
- เปนแหลงบริการ
งบประมาณจาก
ความรูที่
องคกรทองถิ่น เพื่อ
หลากหลาย
มีขอมูลขาวสารที่
ปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรูให ทันสมัย เปนศูนย
รวมการจัด
ศูนยการเรียนชุมชน
กิจกรรมและ
ใหบริการอยาง
เพียงพอ

ผูใชบริการ
ปญหา

ขอเสนอแนะ

- ขาดการบริการดาน - ควรจัดประชาสัมพันธให
ขาวสารขอมูลที่
ชุมชนไดรับขาวสาร
ทันสมัย และไม
ขอมูลวิชาชีพอยาง
ตอเนื่อง เพื่อจะไดกลุม
เพียงพอกับความ
เปาหมายผูเรียนมากขึ้น
ตองการ
และสามารถจัดวิชาชีพ
- การเปดใหบริการ
ไดมากขึ้น
ไมแนนอนและ
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ
ไมตอเนื่อง
ครุภัณฑที่ใหมและ
ทันสมัย เพื่อนํามาใชใน
การจัดการเรียนการสอน

91

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปราย และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง ศึกษาลักษณะการจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียนกับความตองการใช
ประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค 4 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาการ
จัดบริการการศึกษานอกโรงเรียนในศูนยการเรียนชุมชน จังหวัดนครปฐม ในดานการศึกษา พื้น
ฐาน การศึกษาสายอาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามความคิดเห็นของครูประจําศูนยการ
เรียนชุมชน 2) เพื่อศึกษาความตองการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน จังหวัดนครปฐม ใน
ดานการศึกษาพื้นฐาน การศึกษาสายอาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามความคิดเห็นของผู
ใชบริการ 3) เพื่อเปรียบเทียบระดับความตองการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน จังหวัด
นครปฐม ในดานการศึกษาพื้นฐาน การศึกษาสายอาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัย จําแนก
ตามตัวแปร เพศ อายุ และสถานภาพ 4) เพื่อศึกษาความคาดหวัง ปญหา และขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียน ในศูนยการเรียนชุมชน ตามความคิดเห็นของครู
ประจําศูนยการเรียนชุมชนและผูใชบริการ โดยมีกลุมตัวอยางเปนครูประจําศูนยการเรียนชุมชน
จํานวน 18 ทาน และผูใชบริการ จํานวน 234 ทาน จากวิธีการสุมอยางงาย ตัวแปรที่ศึกษา
แบงออกเปนตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ อายุ และประสบการณในการทํางาน และตัวแปรตาม คือ
ความคิดเห็นของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน เกี่ยวกับการจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียน ใน
ศูนยการเรียนชุมชน จังหวัดนครปฐม ในดานการศึกษาพื้นฐาน ดานการศึกษาสายอาชีพ และ
ดานการศึกษาตามอัธยาศัย ตัวแปร คือ เพศ อายุ สถานภาพ และตัวแปรตามคือ ความคิด
เห็นของผูใชบริการ หรือความตองการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน จังหวัดนครปฐม ใน
ดานการศึกษาพื้นฐาน การศึกษาสายอาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม ครูประจําศูนยการเรียน
ชุมชนและผูใชบริการ โดยใชแบบสอบถามซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นเอง โดยมีคาความเชื่อมั่น 0.93 แบง
คําถามออกเปน 3 ตอน ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลของครูประจําศูนยการเรียน
ชุมชน ไดแก เพศ อายุ ประสบการณในการทํางาน ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถาม เกี่ยวกับระดับ
การจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียน ในศูนยการเรียนชุมชน จังหวัดนครปฐม 3 ดานคือ ดานการ
ศึกษาพื้นฐาน การศึกษาสายอาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมจํานวน 32 ขอและตอผที่ 3
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เปนแบบสอบถามปลายเปด ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน และผูใชบริการ มีความคาดหวัง
ปญหา และขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียนในศูนยการเรียนชุมชน
จังหวัดนครปฐม 3 ดาน คือ ดานการศึกษาพื้นฐาน การศึกษาสายอาชีพ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย เมื่อเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางไดแลว นําขอมูลดังกลาวมาดําเนินการวิเคราะห ดวย
เครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for windows (ธงชัย งามสันติวงษ 2542) สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวยการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาสถิติรอย
ละ คาเฉลี่ย ( Χ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบ t- test และ F - test
ในบทนี้เปนการสรุปผลการวิเคราะหขอมูล ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว เพื่อที่จะไดทราบ
ถึงผลการวิเคราะหขอมูลวาเปนอยางไร เปนขอมูลที่จะนําผลการวิจัยเปนขอเสนอแนะนําไปสูการ
ปฏิบัติและการวิจัยครั้งตอไป
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะหขอมูล เกี่ยวกับการจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียนในศูนย
การเรียนชุมชน จังหวัดนครปฐม สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน และผูใชบริการ
1.1 ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 31 ปขึ้นไป มี
ประสบการณในการปฏิบัติงาน 1 ป
1.2 ผูใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิง อายุอยูในชวง 21 - 25 ป ระดับการศึกษา
สูงสุดของผูใชบริการ คือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สวนใหญมีอาชีพรับจาง และเปนนักศึกษา
สายสามัญ
2. ศึกษาการจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียนในศูนยการเรียนชุมชน จังหวัด
นครปฐม ในดานการศึกษาพื้นฐาน การศึกษาสายอาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตาม
ความคิดเห็นของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน สรุปผลไดดังนี้
2.1 ดานการศึกษาพื้นฐาน
ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดบริการการศึกษา
นอกโรงเรียนในศูนยการเรียนชุมชน จังหวัดนครปฐม ดานการศึกษาพื้นฐานโดยภาพรวมพบวาอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา การจัดการเรียนการสอนตรงกับความตองการของผูเรียน
อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ใหคําปรึกษา แนะนํา แนะแนวการจัดการศึกษา สวนการจัดการ
เรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมอยูในระดับปานกลางต่ําสุด
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2.2 ดานการศึกษาสายอาชีพ
ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพระดับการจัด
บริการการศึกษานอกโรงเรียน ในศูนยการเรียนชุมชน จังหวัดนครปฐม ดานการศึกษาสายอาชีพ
โดยภาพรวมพบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา จัดการเรียนการสอนสายอาชีพ
ตรงกับความตองการของชุมชน อยูในระดับมาก รองลงมาคือ จัดการเรียนการศึกษาสายอาชีพที่
มุงเนนใหกับผูเรียนสามาราถนําไปใชในชีวิตประจําวันได สวนนําสื่ออุปกรณที่ทันสมัยมาใชการ
เรียนการสอน และการศึกษาภาคปฏิบัติแกผูเรียน อยูในระดับปานกลางต่ําสุด
2.3 ดานการศึกษาตามอัธยาศัย
ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการจัดบริการการ
ศึกษานอกโรงเรียนในศูนยการเรียนชุมชน จังหวัดนครปฐม ดานการศึกษาตามอัธยาศัย โดยภาพ
รวมพบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา ใหคําปรึกษา แนะแนว เพื่อสงเสริมใหผูรับ
บริการแสวงหาความรูดวยตนเอง เชน แนะนําวิธีการคนหาขอมูลจากสื่อประเภทตาง ๆ อยูในระดับ
มาก รองลงมาคือ มีการประชาสัมพันธการใหบริการสื่ออยางทั่วถึง สม่ําเสมอ และหลากหลายรูป
แบบ เชน ปดปาย โฆษณา หอกระจายเสียง เสียงตามสาย หนังสือพิมพทองถิ่นหรือ สิ่งอื่น ๆ อยู
ในระดับมากสวนการเผยแพรขอมูล ขาวสาร ผานเครือขายอินเตอรเน็ต อยูในระดับปานกลางต่ํา
สุด
3. ศึกษาความตองการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน จังหวัดนครปฐมในดาน
การศึกษาพื้นฐาน การศึกษาสายอาชีพและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามความคิดเห็นของผูใช
บริการ
3.1 ดานการศึกษาพื้นฐาน
ผูใชบริการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความตองการใชประโยชน ในศูนย
การเรียนชุมชน จังหวัดนครปฐม ดานการศึกษาพื้นฐาน โดยภาพรวมพบวา อยูในระดับมาก เพื่อ
พิจารณารายขอพบวา การจัดการเรียนการสอนตรงกับของผูเรียนอยูในระดับมาก รองลงมาคือให
คําปรึกษา แนะนํา แนะแนวการจัดการศึกษา จัดใหมีแบบเรียน และสื่อไวบริการอยางเพียงพอ จัด
อาคาร สถานที่ เพื่อใชในการเรียนการสอน สวนจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม อยูใน
ระดับปานกลางต่ําสุด
3.2 ดานการศึกษาสายอาชีพ
ผูใชบริการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความตองการใชประโยชน ในศูนย
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การเรียนชุมชน จังหวัดนครปฐม ดานการศึกษาสายอาชีพ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ
พบวาจัดการเรียนการสอนศึกษาสายอาชีพ ที่มุงเนนใหผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน
อยูในระดับมาก รองลงมาคือ นําสื่ออุปกรณที่ทันสมัยมาใชในการเรียนการสอน และการฝกภาค
ปฏิบัติแกผูเรียน อยูในระดับมาก และมีการนําผูเรียนไปเรียนรูจากภูมิปญญาทองถิ่น อยูในระดับ
มาก
3.3 ดานการศึกษาตามอัธยาศัย
ผูใชบริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความตองการใชประโยชน ในศูนยการ
เรียนชุมชน จังหวัดนครปฐม ดานการศึกษาตามอัธยาศัย อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ
พบวาจัดกิจกรรมสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น อยูในระดับมาก รองลงมา
คือจัดกิจกรรมนันทนาการ เชน จัดการแขงขันกีฬา การละเลนตาง ๆ อยูในระดับมาก และจัด
บริการการเรียนรูจากสื่อการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม อยูในระดับปานกลาง
4.การเปรียบเทียบระดับความตองการใชประโยชน ในศูนยการเรียนชุมชน
จังหวัดนครปฐม ในดานการศึกษาพื้นฐาน การศึกษาสายอาชีพ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ตามความคิดเห็นของผูใชบริการ จําแนกตามตัวแปร เพศ อายุ และสถานภาพ
สรุปผลไดดังนี้
4.1 ผูใชบริการชายและหญิง
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความตองการใช
ประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมมีระดับความตองการใชประโยชน
แตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบความตองการใช
ประโยชนในแตละดานพบวา ผูใชบริการชาย และหญิง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความตองการ
ใชประโยชน ในศูนยการเรียนชุมชน จังหวัดนครปฐม ไมแตกตางกัน
4.2 ผูใชบริการที่มีอายุตาง ๆ กัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ระดับความตองการใช
ประโยชน ในศูนยการเรียนชุมชน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมมีระดับความตองการใชประโยชน
ในศูนยการเรียนชุมชน ไมแตกตางกันที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูใชบริการที่
มีอายุตาง ๆ กันมีความตองการใชประโยชน ในศูนยการเรียนชุมชน ดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และดานการศึกษาตามอัธยาศัย ไมแตกตางกันที่ระดับ .05 และผูใชบริการที่มีอายุ ตาง ๆ กัน มี
ความตองการใชประโยชน ในศูนยการเรียนชุมชน ดานการศึกษาสายอาชีพแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.3 ผูใชบริการที่สถานภาพตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ระดับความตองการใช
ประโยชน ในศูนยการเรียนชุมชน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม ผูใชบริการที่สถานภาพ ตาง
กัน มีความตองการใชประโยชน ในศูนยการเรียนชุมชน ไมแตกตางกัน ที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา
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รายดานพบวา ผูใชบริการที่สถานภาพตางกัน มีความตองการใชประโยชน ในศูนยการเรียนชุมชน
ดานการศึกษาพื้นฐาน การศึกษาสายอาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัย ไมแตกตางกัน ที่ระดับ
.05
5. การศึกษาความคาดหวัง ปญหา และขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการจัดบริการ
การศึกษานอกโรงเรียนในศูนยการเรียนชุมชน จังหวัดนครปฐม ตามความคิดเห็นของครู
ประจําศูนยการเรียนชุมชน และผูใชบริการ
การจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียน ในศูนยการเรียนชุมชน จังหวัดนครปฐมใน
ดานการศึกษาพื้นฐาน การศึกษาสายอาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัย สรุปผลไดดังนี้
5.1 ดานการศึกษาพื้นฐาน
ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน มีความคาดหวังตอการจัดการศึกษาพื้นฐาน
คือ มีอาคารสถานที่ตั้งศูนยการเรียนชุมชนที่เหมาะสม สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัด
พบกลุมนักศึกษา จัดเก็บรักษาสื่ออุปกรณการเรียนการสอนไดอยางปลอดภัย ผูใชบริการสามารถ
ใชประโยชนไดโดยสะดวก ตลอดจนการมีสื่อการเรียนการสอน มีแบบเรียนและสื่อหลากหลายไว
บริการอยางเพียงพอและทันสมัย
ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน มีปญหาตอการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานคือขาด
สื่อการเรียนการสอน สถานที่ตั้งศูนยการเรียนชุมชนยังไมเหมาะสม นักศึกษาไมมีเวลามาพบกลุม
ครูขาดประสบการณในการจัดการเรียนการสอน ขาดความรวมมือและมีสวนรวมจากองคกรปก
ครองสวนทองถิ่น
ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขดานการ
ศึกษาพื้นฐาน คือ ขอใหศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครปฐม และศูนยบริการการศึกษา
นอกโรงเรียนอําเภอ หาแนวทางชวยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาพื้นฐาน เชน จัดประชุม
ชี้แจงสรางความเขาใจขอความรวมมือ และการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการ
สนับสนุนกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน โดยการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ
สื่อการเรียนการสอน ตลอดจนจัดอบรมและพัฒนาความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับครูประจํา
ศูนยการเรียนชุมชน
ผูใชบริการ มีความคาดหวังตอการจัดการศึกษาพื้นฐาน คือ การจัดการเรียน
การสอนอยางมีคุณภาพ มีสื่อการเรียนการสอนอยางเพียงพอและทันสมัย และเมื่อจบการศึกษา
ตามหลักสูตรและสามารถศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
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ผูใชบริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา ดานการศึกษาพื้นฐาน คือขาดสื่อ
อุปกรณการเรียนการสอน เวลาพบกลุมนอย ครูขาดประสบการณในการจัดการเรียนการสอน ครู
ลาออกบอย และขาดประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง
ผูใชบริการมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขดานการศึกษาพื้นฐานคือ ควร
จัดหาสื่อการเรียนการอสนที่ทันสมัย ขยายเวลาการพบกลุม จัดอบรมครูใหมีความรูในการจัดกิจ
กรรมการเรียนการสอน และสนับสนุนใหมีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง
5.2 การศึกษาสายอาชีพ
ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน มีความคาดหวังตอการจัดการศึกษาสายอาชีพ
คือมีครูภูมิปญญาทองถิ่นเพียงพอกับความตองการของผูเรียนมีวัสดุอุปกรณครุภัณฑในการศึกษา
ภาคปฏิบัติที่ใหมและทันสมัย เมื่อเรียนจบหลักสูตรแลวผูเรียนสามารถประกอบอาชีพได
ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน มีปญหาตอการจัดการศึกษาสายอาชีพคือ ผูใช
บริการมีความตองการเรียนวิชาชีพที่หลากหลาย ซึ่งไมสามารถจัดตามความตองการของผูเรียนได
ทุกคน เพราะมีขอจํากัดของจํานวนผูเรียนที่ไมนอยกวา 15 คนตอ 1 กลุมวิชาชีพ ดานวัสดุ
อุปกรณ ครุภัณฑที่ใชในการศึกษาภาคปฏิบัติคอนขางเกาลาสมัยไมเพียงพอกับความตองการของ
ผูเรียนในบางสาขาวิชา ระยะเวลาการเปดกลุมวิชาชีพคอนขางจํากัด และเปดกลุมวิชาชีพไดไมตอ
เนื่อง ซึ่งตองจัดวิชาชีพใหเสร็จกอนสิ้นปงบประมาณ ทําใหตองเรงเปดสอนวิชาชีพใหทันเวลาตาม
แผนงานที่ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครปฐมกําหนด
ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน
มีขอเสนแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขดานการ
ศึกษาสายอาชีพ คือ ควรหาเครือขายชวยประชาสัมพันธ ในการเปดกลุมวิชาชีพใหบอยครั้ง และ
ตอเนื่องมากขึ้น เพื่อใหการเปดกลุมผูเรียนวิชาชีพไดรวดเร็วยิ่งขึ้น สวนการจัดหาวัสดุครุภัณฑให
ประสานกับองคกรประครองสวนทองถิ่นในการจัดทําโครงการของบประมาณจัดซื้อ
ผูใชบริการมีความคาดหวังตอการจัดการศึกษาสายอาชีพคือมีการเปดสอน
วิชาชีพที่หลากหลายและทันสมัย โดยเฉพาะวิชาคอมพิวเตอรพื้นฐาน และการซอมอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส มีสื่ออุปกรณครุภัณฑในการฝกภาคปฏิบัติที่ใหมซึ่งเพียงพอกับความตองการและ
เมื่อจบหลักสูตรแลวสามารถประกอบอาชีพได
ผูใชบริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาดานการศึกษาสายอาชีพคือ ครูขาด
ประชาสัมพันธอยางทั่วถึง
จํานวนผูเรียนไมเพียงพอสําหรับการเปดกลุมสอนวิชาชีพทําใหบาง
สาขาวิชาเปดสอนลาชา บางสาขาขาดแคลนครูภูมิปญญาทองถิ่น วิชาบางสาขาระยะเวลาการ
เรียนนอยซึ่งตองอาศัยทักษะการปฏิบัติ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑการเรียนภาคปฏิบัติไมเพียงพอ
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และไมทันสมัย การเปดสอนวิชาชีพไมตอเนื่อง ผลผลิตที่ไดขาดการเผยแพรเสนอผลงานและเมื่อ
จบหลักสูตรแลวผูเรียนขาดเงินลงทุนเพื่อนําไปประกอบอาชีพ
ผูใชบริการมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขดานการศึกษาสายอาชีพคือ
ควรมีการจัดประชาสัมพันธบอยครั้งและตอเนื่อง
การจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพโดย
เฉพาะสื่ออุปกรณ ครุภัณฑ การฝกภาคปฏิบัติ ควรจัดหาใหใหมและทันสมัยมีการจัดศึกษาดูงาน
ในสถานประกอบการที่ประสบความสําเร็จ เมื่อจบหลักสูตรแลวควรมีโครงการสงเสริมจัดหาเงินลง
ทุนใหกับผูเรียนอยางตอเนื่อง
5.3 ดานการศึกษาตามอัธยาศัย
ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน
มีความคาดหวังตอการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย คือ การไดรับความรวมมือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น เห็นความสําคัญ ในการจัดกิจ
กรรมการศึกษาเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชนโดยการจัดหา สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ
อาคารสถานที่บุคลากรและงบประมาณของศูนยการเรียนชุมชน เพื่อที่ครูประจําศูนยการเรียนชุม
ชน ไดสํารวจความตองการของชุมชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและจัดระบบการจัดการใหบริการ
การเรียนรูอยางหลากหลายวิธีเรียน สนองตอบความตองการและเสนอทางเลือกในการพัฒนาตน
เอง อันจะนําไปสูการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเองได
ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน มีปญหาตอการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย คือ
การไดรับความรวมมือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น คอนขางนอย และสิ่งที่สําคัญคือขาดการ
สนับสนุนดานงบประมาณ จึงเปนเหตุใหการบริการดานการศึกษาตามอัธยาศัย ไดแกการเรียนรู
จากสื่ออิเล็กทรอนิกส การเรียนรูจากหนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ และการเรียนรูจากกิจกรรมในชุมชน
จัดไดไมหลากหลาย ยังไมตอบสนองกับความตองการของชุมชน ทําใหการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัยจัดไดไมดีเทาที่ควร
ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน มีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขดานการ
ศึกษาตามอัธยาศัย คือใหศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครปฐม รวมกับศูนยบริการการ
ศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานศูนยการเรียนชุมชนใหแก องค
การบริหารสวนตําบล รวมทั้งองคกร และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของไดรับรูและเปนเครือขายในการ
สนับสนุนกิจกรรมการศึกษาและจัดสรรงบประมาณ จัดหาสื่อหลากหลายรูปแบบไวบริการในศูนย
การเรียนชุมชน จัดประชาสัมพันธใหบริการสื่อ ตลอดจนการเปดใหบริการได
ผูใชบริการมีความคาดหวังตอการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย คือเปนแหลงบริการ
การเรียนรูที่หลากหลาย เชน การเรียนรูขอมูลขาวสาร ขอมูลของชุมชน ศูนยรวมสื่อการเรียนการ
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สอนการศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม และเปนศูนยกลางการจัดกรรมการ
ศึกษานอกโรงเรียนทุกประเภท
ผูใชบริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาดานการศึกษาตามอัธยาศัยคือ ขาดการ
บริการขาวสารขอมูล การบริการสื่อยังไมหลากหลายคอนขางเกาและไมทันสมัยทันเหตุการณ ขาด
การประชาสัมพันธ ครูมีประสบการณนอยไมสามารถนําผูนําชุมชนระดับสูงหรือองคการปกครอง
สวนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาและการเปดใหบริการไมแนนอนและตอเนื่อง ผูใช
บริการมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขดานการศึกษาตามอัธยาศัยคือ
ครูควรพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการสื่อที่หลากหลายนาสนใจ และทันสมัยจัด
ใหมีการประชาสัมพันธ เผยแพรขาวสารขอมูล กําหนดการใหบริการที่แนนอน ประสานขอความ
รวมมือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อภิปรายผล
จากผลการวิจัย เรื่อง ศึกษาลักษณะการจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียนกับความ
ตองการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน จังหวัดนครปฐม มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผลดังนี้
1. ผลการศึกษาการจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียนในศูนยการเรียนชุมชน จังหวัด
นครปฐม ในดานการศึกษาพื้นฐาน การศึกษาสายอาชีพและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามความคิด
เห็นของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน
จากผลการศึกษาการจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียนในศูนยการเรียนชุมชน จังหวัด
นครปฐม ในดานการศึกษาพื้นฐาน การศึกษาสายอาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัยตามความคิด
เห็นของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาการจัด
บริการการศึกษานอกโรงเรียนในศูนยการเรียนชุมชน จังหวัดนครปฐมของครูประจําศูนยการเรียน
ชุมชน ไดปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมายและรายงานผลการดําเนินงานศูนยการเรียน
ชุมชน ตอศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอและองคการบริหารสวนตําบล เพื่อรับการ
ประเมินผลการดําเนินงานศูนยการเรียนชุมชนในระดับจังหวัดเปนหลักฐานการพิจารณาการจาง
ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนครั้งตอไป จึงเปนเหตุใหครูประจําศูนยการเรียนชุมชนตองจัดบริการ
การศึกษานอกโรงเรียนอยูในระดับมากและสอดคลองกับผลงานวิจัยของ อัษฎา บัวบุญ (2544:86)
ซึ่งไดศึกษาเรื่อง ปญหาการปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนในเขตการศึกษา 11 ผล
การศึกษาพบวาครูประจําศูนยการเรียนชุมชนสวนใหญ สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ได
และขอที่ทําไดมากที่สุดในการปฏิบัติงานคือ ใหคําปรึกษา และแนะแนวระหวางเรียนแกผูเรียน
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จํานวน 246 คน คิดเปนรอยละ 98.80 สวนขอที่ทําไดนอยที่สุดในการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่
คือ จัดทําโครงการที่จะเสนอเขาสูแผนพัฒนาตําบล เพื่อขอรับการสนับสนุนจากองคกรบริหารสวน
ตําบล (อบต.) มีจํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 29.32 นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ
ชาญ กองจันทรดี (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง องคประกอบการจัดการที่สงผลตอประ
สิทธิภาพการจัดกิจกรรมของศูนยการเรียนชุมชน เขตการศึกษา 5 ของการวิจัยพบวาระดับประ
สิทธิภาพของการจัดกิจกรรมศูนยการเรียนชุมชนอยูในระดับมากทั้งในลักษณะภาพรวมและแยก
เปนรายดาน เรียงจากระดับมากไปหานอยไดดังนี้ 1) การสามารถตรวจสอบได 2) สังคมชื่นชม
3) ความพึงพอใจของผูเรียน 4) และการมีมาตรฐานทางวิชาการ สําหรับผลการศึกษาการจัด
บริการการศึกษานอกโรงเรียนในศูนยการเรียนชุมชน จังหวัดนครปฐม ผูวิจัยอภิปรายผลแยกเปน
รายดานดังนี้
1.1 ดานการศึกษาพื้นฐาน
จากผลการศึกษาการจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียนในศูนยการเรียนชุมชน
จังหวัดนครปฐม ในดานการศึกษาพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาครูประจําศูนยการเรียนชุมชนไดใหความสําคัญกับ
การจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียนดานการศึกษาพื้นฐาน เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายหลักการ
จัดบริการการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการจัดการศึกษานอกโรงเรียน (สํานัก
บริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 2547 : 8) ไดกําหนดแนวคิดที่สําคัญวาผูใหญเปนผูที่มีความรู
มีประสบการณ มีคุณลักษณะและเปาหมายในการเรียนรูที่แตกตางไปจากเด็ก เชน ผูใหญสวน
ใหญเปนผูที่ประกอบอาชีพแลวตองการการเรียนรูเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงอาชีพที่ทําอยูบางคน
เปนผูประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน แตยังมีพื้นฐานการศึกษาคอนขางต่ํา ตองการไดรับการ
ศึกษาที่สูงขึ้นเพื่อการศึกษาตอ หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต บางคนเปนผูนําของชุมชนตองการ
เรียนรูเพื่อการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของตนเองในการปฏิบัติหนาที่ บางคนเปนภูมิปญญา
ทองถิ่น บางคนตองการไดรับการยอมรับจากสังคม นอกจากนี้ผูใหญบางคนอาจมีปญหาและขอ
จํากัดในการเรียนรู เชน ไมมีเวลาเรียน ขาดความมั่นใจ เรียนรูบางเรื่องไดชาดังนั้นการจัดหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรูสําหรับผูใหญจะตองคํานึงถึงคุณลักษณะเหลานี้
เมื่อพิจารณารายขอพบวาครูประจําศูนยการเรียนชุมชน จัดบริการการศึกษา
นอกโรงเรียนดานการศึกษาพื้นฐาน มีระดับการจัดอันดับสูงสุดคือ การจัดการเรียนการสอนตรงกับ
ความตองการของผูเรียน อาจเนื่องมาจากครูประจําศูนยการเรียนชุมชนไดผานการอบรมการเปน
ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน จึงทําใหมีแนวคิดการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ตามความตองการ
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ในการเรียนรูของผูใหญ เปนการเรียนรูเพื่อนําความรูไปใชประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การประกอบอาชีพไดทันที ดังนั้น การจัดสาระและกิจกรรมการเรียนรู จึงมีความจําเปนตองจัดให
สอดคลองกับความตองการของผูเรียนสูงสุด
สวนขอที่ครูประศูนยการเรียนชุมชน จัดบริการการศึกษานอกโรงเรียนดานการ
ศึกษาพื้นฐาน มีระดับการจัดอันดับต่ําสุด คือจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม เหตุอาจ
เนื่องมาจากเดิมมีการพบกลุมนักศึกษาในระบบโรงเรียน และมีการจัดการศึกษาทางไกลผานดาว
เทียม เพื่อสงเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียน ตอมากรมการศึกษานอกโรงเรียน ปจจุบันเปลี่ยนชื่อ
เปน สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษา
ธิการ มีนโยบายใหครูประจํากลุมเปลี่ยนชื่อเปนครูประจําศูนยการเรียนชุมชน” ในป พ.ศ. 2541
และ ใหมีการจัดตั้งศูนยการเรียนชุมชน ในทองถิ่นตําบลใดที่ องคการบริหารสวนตําบล และประชา
ชนจํานวนหนึ่งมีความรู ความเขาใจ ในเรื่องการจัดการศึกษาในชุมชน โดยรวมกับศูนยบริการการ
ศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับจัดกิจกรรมการศึกษา เพื่อที่จะประกาศ
จัดตั้งเปนศูนยการเรียนชุมชน เริ่มตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2541 ใหนักศึกษาการศึกษา
นอกโรงเรียนหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน สายสามัญ ทุกระดับ ขึ้นทะเบียนใหม ตองเปนนัก
ศึกษาของศูนยการเรียนชุมชน โดยใหศูนยการเรียนชุมชน โดยเนนการมีสวนรวมในการจัดการ
ศึกษาของชุมชนและใหบริการการเรียนรูอยางหลากหลาย เปนการเรียนรูที่เปนการปฏิบัติจริงจาก
วิถีชีวิต และเรียนรูจากแหลงวิทยาการตางๆ ในชุมชน เปนตน จึงเปนเหตุทําใหครูประจําศูนยการ
เรียนชุมชนออกจากโรงเรียนในระบบ เพื่อจัดหาสถานที่จัดตั้งศูนยการเรียนชุมชน ทําใหไมสามารถ
นําเอาจานดาวเทียมออกมาจากในระบบโรงเรียนได ทําใหศูนยการเรียนชุมชนบางแหงไมสามารถ
จัดการศึกษาผานดาวเทียมได เพราะไมมีและยังไมมีงบประมาณในการจัดซื้อจานดาวเทียมจึงเปน
สาเหตุใหครูประจําศูนยการเรียนชุมชน จัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมอยูในอันดับต่ํา
สุด
1.2 ดานการศึกษาสายอาชีพ
จากผลการศึกษาการจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียน ในศูนยการเรียนชุมชน
จังหวัดนครปฐม ในดานการศึกษาสายอาชีพ ตามความคิดเห็นของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
แสดงใหเห็นวาครูประจําศูนยการเรียนชุมชนเห็นความสําคัญได
ปฏิบัติตามนโยบายที่สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด เมื่อพิจารณารายขอพบวา ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน จัดบริการการศึกษานอกโรงเรียน
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ดานการศึกษาสายอาชีพ มีระดับการจัดอันดับสูงสุดคือ จัดการเรียนการสอนสายอาชีพ ตรงกับ
ความตองการของชุมชน แสดงใหเห็นวาถึงแมการจัดการวิชาชีพอาจจะไมหลากหลายหรือเปดสอน
อาชีพแปลกใหมและไมสามารถจัดไดตามความตองการที่หลากหลายได แตก็เปนที่พึงพอใจที่ครู
ประจําศูนยการเรียนชุมชนไดพยายาม จัดการเรียนการสอนสายอาชีพใหตรงกับความตองการของ
ชุมชนใหมากที่สุด
สวนขอที่ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน จัดบริการการศึกษานอกโรงเรียนดาน
การศึกษาสายอาชีพ มีระดับการจัดอันดับต่ําสุดคือ นําสื่ออุปกรณที่ทันสมัยมาใชในการเรียนการ
สอนและการฝกภาคปฏิบัติแกผูเรียน เหตุอาจเนื่องมาจากศูนยการเรียนชุมชนขาดงบประมาณ
สนับสนุนในการจัดหาสื่ออุปกรณที่ทันสมัยมาใชในการจัดการเรียนการสอนและการฝกภาคปฏิบัติ
แกผูเรียน
1.3 ดานการศึกษาตามอัธยาศัย
จากผลการศึกษาการจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียน ในศูนยการเรียนชุมชน
จังหวัดนครปฐม ในดานการศึกษาตามอัธยาศัยตามความคิดเห็นของครูประจําศูนยการเรียนชุม
ชนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาครูประจําศูนยการเรียนชุมชนมีระดับการจัดบริการ
ทั้ง 3 ดาน ใกลเคียงกัน เมื่อพิจารณารายขอพบวาครูประจําศูนยการเรียนชุมชนจัดบริการการ
ศึกษานอกโรงเรียน ดานการศึกษาตามอัธยาศัย มีระดับการจัดอันดับสูงสุดคือ ใหคําปรึกษา แนะ
แนวเพื่อสงเสริมใหผูใชบริการแสวงหาความรูดวยตนเอง เชน แนะนําวิธีการคนหาขอมูลจากสื่อ
ประเภทตาง ๆ แสดงใหเห็นวา ปจจุบันแหลงการเรียนรูมีหลายชองทางที่ผูใชบริการสามารถเลือก
ใชบริการไดมากและแสวงหาความรูไดดวยตนเองได แตอยางไรก็ตามผูใชบริการในแหลงการเรียน
รูตองพบกับปญหาบางประการ เชน วิธีการคนหาจากหนังสือในหองสมุด วิธีการการใชอินเตอรเน็ต
วิธีที่จะหาแหลงการเรียนรูแตละเรื่องที่ตนเองสนใจ เปนตน ทําใหเกิดปญหา ดวยเหตุนี้ครูประจํา
ศูนยการเรียนชุมชน จึงมีระดับการจัดบริการดังกลาวอยูในระดับมาก
สวนขอที่ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน จัดบริการการศึกษานอกโรงเรียน ดาน
การศึกษาตามอัธยาศัย มีระดับการจัดอันดับต่ําสุดคือ การเผยแพรขอมูล ขาวสาร ผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต เหตุอาจเนื่องมาจาก ในศูนยการเรียนชุมชนยังไมมีคอมพิวเตอรซึ่งไมมีงบประมาณ
ในการจัดซื้อคอมพิวเตอร และขอจํากัดในงบประมาณที่จะจัดสรรใหกับศูนยการเรียนชุมชน สอด
คลองกับงานวิจัยของ จุรารัตน เพชรจันทึก (2541 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหาร
ศูนยการเรียนชุมชน กรมการศึกษานอกโรงเรียน ที่ไดรับรางวัลดีเดนระดับจังหวัด กรณีศึกษาศูนย
การเรียนชุมชน บานหินโคน ตําบลหินโคน อําเภอจักรราช จังหวัดนครราชสีมา พบวาในการจัด
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การศึกษาโดยใหชุมชนเปนฐาน ปญหาที่พบคือ ขาดแคลนดานวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑไวคอย
บริการชุมชน และทางราชการไมมีงบประมาณสนับสนุนในดานการจัดกิจกรรมการศึกษาโรงเรียน
สื่อการเรียนการสอนนอย นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุรัติ
วิภักดิ์ (2542 :91) ที่ไดศึกษาสภาพและปญหาในการดําเนินงานศูนยการเรียนชุมชนเขตการศึกษา
10 ตามทรรศนะของผูบริหารศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ และครูประจําศูนยการ
เรียนชุมชน ผลการวิจัยพบวาปญหาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งศูนยการเรียนชุมชนเขตการ
ศึกษา 10 ยังไมบรรลุเปาหมายเทาที่ควร เนื่องจากประสบปญหา เพราะขอจํากัดหลายประการ
เชน ดานงบประมาณ สื่อ วัสดุ และครุภัณฑ
2. ผลการศึกษาความตองการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน จังหวัดนครปฐม ใน
ดานการศึกษาพื้นฐาน การศึกษาสายอาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามความคิดเห็นของผูใช
บริการ
จากผลการศึกษาความตองการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน
จังหวัด
นครปฐมในดานการศึกษาพื้นฐาน การศึกษาสายอาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามความคิด
เห็นของผูใชบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาผูใชบริการมีความตองการซึ่งเล็ง
เห็นคุณคาและประโยชนของการจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียนในศูนยการเรียนชุมชน ทั้ง 3
ดาน สําหรับผลการศึกษาความตองการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน จังหวัดนครปฐม ผู
วิจัยอภิปรายผลแยกเปนรายดานดังนี้
2.1 ดานการศึกษาพื้นฐาน
จากผลการศึกษาความตองการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน จังหวัด
นครปฐม ในดานการศึกษาพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของผูใชบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายขอพบวาผูใชบริการมีความตองการใชประโยชน ในศูนยการเรียนชุมชน ดานการ
ศึกษาพื้นฐานอันดับสูงสุด คือ การจัดการเรียนการสอนตรงกับความตองการของผูเรียนสอดคลอง
กับแนวคิดของฮูล (Cyril O.Houle 1972:323) ที่ไดกลาวถึงความตองการเปนเงื่อนไขหรือสภาพซึ่ง
จําเปนตองไดรับการตอบในบางสิ่งของผูใชบริการ ความตองการ คือความตองการนี้ผูใชบริการ
อาจรูสึกแสดงออกถึงความตองการของตนเองได ซึ่งเรียกความตองการชนิดนี้วา ความตองการที่
ตนเองบอกได (Felt Needs) ดังนั้นผูใชบริการดานการศึกษาพื้นฐานจึงมีความตองการใหจัดการ
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เรียนการสอนตรงกับความตองการของผูใชบริการ เพื่อใหสอดคลองกับวิถีชีวิต ความเปนอยูและมี
ความสุขในการไดรับการตอบสนอง
สวนขอที่ผูใชบริการมีความตองการใชประโยชน ในศูนยการเรียนชุมชนดาน
การศึกษาพื้นฐาน อันดับต่ําสุดคือ จัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม สาเหตุอาจเนื่องมา
จากในศูนยการเรียนชุมชนบางแหงยังไมมีโทรทัศน และจานดาวเทียม ทําใหไมสามารถจัดการ
เรียนการสอน การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ประกอบการแกปญหาของครูประจําศูนยการเรียน
ชุมชนโดยการอัดสําเนาเทปรายการโทรทัศนการศึกษา จากศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
นครปฐม หรือศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน หรือทางศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน
อําเภอ ก็อัดสําเนาไวบริการใหกับครูประจําศูนยการเรียนชุมชนไวแลว จึงเปนเหตุใหผูใชบริการยัง
ไมเห็นความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมมากนัก แตการจัด
การเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมก็ยังมีความสําคัญ ซึ่งควรมีการพัฒนาใหมีการ
จัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลในโอกาสตอไป เพราะการจัดการศึกษาทางไกลผานดาว
เทียมมีสวนชวยครูในเรื่องการสอนเสริมได
2.2 ดานการศึกษาสายอาชีพ
จากผลการศึกษาความตองการการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน
จังหวัดนครปฐม ในดานการศึกษาสายอาชีพ ตามความคิดเห็นของผูใชบริการ โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมากแสดงใหเห็นวา ผูใชบริการมีความตองการในการเรียนรูเพื่อนําความรูไปใชประโยชนใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพไดทันที ดังนั้นหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ จึง
เนนความจําเปนของผูเรียน และจัดหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนเมื่อเรียนจบ
หลักสูตรสามารถประกอบอาชีพไดเลย ยกเวนกรณีที่ผูเรียนยังขาดทักษะตองอาศัยระยะเวลาใน
การฝกฝนจนชํานาญ
เมื่อพิจารณารายขอพบวา ผูใชบริการมีความตองการใชประโยชนในศูนยการ
เรียนชุมชนดานการศึกษาสายอาชีพ อันดับสูงสุดคือ จัดการเรียนการสอนการศึกษาสายอาชีพที่มุง
เนนใหผูเรียนสามารถนําไปใชชีวิตประจําวันได
แสดงใหเห็นวาผูใชบริการมีความสนใจและ
ตองการเรียนรูในสิ่งที่คิดวา จะนําไปใชเปนประโยชนตอตนเองและพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ในสวนนี้การจัดการศึกษาสายอาชีพในศูนยการเรียนชุมชนจึงมีความเหมาะสมใน
เรื่องของความยืดหยุนทั้งเวลา การจัดเนื้อหา สถานที่ สื่อการเรียนการสอน และจํานวนผูเรียนที่
ควรจะมีไมต่ํากวา 15 คน ทั้งนี้อาจสอนวันละไมเกิน 3 ชั่วโมง หลักสูตรระยะสั้น ตั้งแต 1-300
ชั่วโมง จึงมีความเหมาะสมกับผูที่เรียนจบแลวประกอบอาชีพไดเลย
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สวนขอที่ผูใชบริการมีความตองการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชนดาน
การศึกษาสายอาชีพ อันดับต่ําสุดคือ มีการนําผูเรียนไปเรียนรูจากภูมิปญญาทองถิ่น เหตุอาจเนื่อง
มาจาก ภูมิปญญาที่มีอยูในทองถิ่นเปนอาชีพที่ไมตรงกับความตองการของผูใชบริการ หรือผูใช
บริการไดเรียนรูไปแลว หรือตองการอาชีพอื่นเสริม ทั้งนี้ครูที่เปนภูมิปญญาอาจจะไมไดอยูในทอง
ถิ่นเสมอไป อาจหาไดจากสถาบันการศึกษา สถานประกอบการ หรือวิทยากรวิชาชีพที่ไดรับการ
ถายทอดจากภูมิปญญาทองถิ่นแลว
2.3 ดานการศึกษาตามอัธยาศัย
จากผลการศึกษาความตองการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน จังหวัด
นครปฐม ในดานการศึกษาตามอัธยาศัย ตามความคิดเห็นของผูใชบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา จัดกิจกรรมสงเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น
แสดงใหเห็นวาเมื่อมีศูนยการเรียนชุมชนเกิดขึ้น และมีผูมาใชบริการมากขึ้น โดยเฉพาะนักศึกษาที่
เรียนอยูในศูนยการเรียนชุมชน สามารถมีการรวมกลุมสมาชิกไดเปนอยางดี เหมาะสมที่จะเปน
ศูนยรวมในการจัดกิจกรรมทุกรูปแบบของชุมชนในของทองถิ่นไดเปนอยางดี ผูใชบริการจึงมีความ
ตองการใหมีกิจกรรมดังกลาวในศูนยการเรียนชุมชน
สวนขอที่ผูใชบริการมีความตองการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชนดาน
การศึกษาตามอัธยาศัยอันดับต่ําสุดคือ จัดบริการการเรียนรูจากสื่อการศึกษาทางไกลผานดาว
เทียม สาเหตุอาจเนื่องจากหลายกรณี เชน ผูใชบริการสามารถเรียนรูเองที่บานได ไมเวลามาดู เปน
เรื่องที่ไมนาสนใจ หรือในศูนยการเรียนชุมชนไมมีการจัดบริการ จึงทําใหผูใชบริการมีความตองการ
นอย
3. ผลการเปรี ย บเที ย บระดั บ ความต อ งการใช ป ระโยชน ใ นศู น ย ก ารเรี ย นชุ ม ชน
จังหวัดนครปฐม ในดานการศึกษาพื้นฐาน การศึกษาสายอาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตาม
ความคิดเห็นของผูใชบริการ จําแนกตามตัวแปร เพศ อายุ และ สถานภาพ
จากผลการเปรียบเทียบระดับความตองการใชประโยชน นําผลมาอภิปรายดังนี้
3.1 ผลการเปรียบเทียบระดับความตองการการใชประโยชน ในศูนยการเรียน
ชุมชน จังหวัดนครปฐม ระหวางผูใชบริการชายและหญิง โดยภาพรวมมีระดับความตองการใช
ประโยชนไมแตกตางกันทั้ง 3 ดาน และเมื่อพิจารณาแตละดานก็พบวามีระดับความตองการใช
ประโยชนแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 ที่
ตั้งไว แสดงใหเห็นวา ผูใชบริการชายและหญิง มีระดับความตองการการใชประโยชนใกลเคียงกัน
ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน มีรูปแบบตามความคิดการจัดศูนยการเรียนชุมชน
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สอดคลองกับความคิดของ ชัยณรงค สุวรรณสาร (2531 :1) ไดใหความหมายวา ศูนยการเรียนชุม
ชนคือ สถานที่ใด ๆ ที่จัดขึ้นเพื่อใหประชาชนไดมีโอกาสเขามาศึกษาหาความรูดวยตนเอง จากสื่อ
การเรียนการสอน หลายรูปแบบ หลายชนิด และหลายประเภท โดยกรมการศึกษานอกโรงเรียน
(ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ
การ กระทรวงศึกษาธิการ) ใหการสงเสริมและสนับสนุนดานสื่อชุดการเรียนและอื่น ๆ ที่จําเปนตอ
การศึกษาคนควาของกลุมเปาหมาย
3.2 ผลการเปรียบเทียบระดับความตองการใชประโยชน ในศูนยการเรียนชุมชน
จังหวัดนครปฐม ตามความคิดเห็นของผูใชบริการที่มีชวงอายุตางกัน โดยภาพรวมมีระดับความ
ตองการใชประโยชนไมแตกตางกันที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายดานพบวาผูใชบริการที่มีชวง
อายุ ต า งกั น มี ร ะดั บ ความต อ งการใช ป ระโยชนด านการศึกษาพื้นฐานและด านการศึ ก ษาตาม
อัธยาศัย ไมแตกตางกันที่ระดับ 0.05 สวนผูใชบริการที่มีชวงอายุตางกันมีระดับความตองการใช
ประโยชนดานการศึกษาสายอาชีพแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.08 แสดงวาผู
ใชบริการที่มีชวงอายุตางกันมีระดับความตองการใชประโยชนดานการศึกษาพื้นฐานและการศึกษา
ตามอัธยาศัยใกลเคียงกัน เมื่อพิจารณาดานการศึกษาสายอาชีพปรากฏวา ผูใชบริการที่มีชวงอายุ
ต่ํากวา 21 ป กับชวงอายุ 31 ป ขึ้นไป มีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05
ไมเปนไปตามสมมติฐานขอ 2 ที่ตั้งไว แสดงใหเห็นวา ชวงอายุ 31 ปขึ้นไป ซึ่งเปนชวงที่อยูใน
ระยะ ความเปนผูใหญมีความกระตือรือรนมีวุฒิภาวะและความพรอมในการเรียนรูเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงอาชีพที่ทําอยูเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.3 ผลการเปรียบเทียบระดับความตองการใชประโยชน ในศูนยการเรียนชุมชน
จังหวัดนครปฐม ตามความคิดเห็นของผูใชบริการที่มีสถานภาพแตกตางกัน 3 กลุม ผลการทดสอบ
โดยภาพรวมพบวาผูใชบริการที่มีสถานภาพตางกัน มีความตองการใชประโยชน ในศูนยการเรียน
ชุมชน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เปนไปตามสมมติฐานขอ 3 ทีตั้งไว
แสดงใหเห็นวา สถานภาพที่แตกตางกันไมไดชี้วาผูใชบริการมีความตองการใชประโยชนในศูนย
การเรียนชุมชน สูงกวาหรือต่ํากวา ขึ้นอยูกับตองการและประโยชนของตัวผูใชบริการเอง
4. ผลการศึกษาความคาดหวัง ปญหา และขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการจัด
บริการการศึกษานอกโรงเรียนในศูนยการเรียนชุมชน จังหวัดนครปฐม ตามความคิดเห็น
ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน และผูใชบริการสวนใหญมีความคิดเห็นใกลเคียงกัน มี
ประเด็นที่นํามาอภิปรายผลดังนี้
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4.1 ดานการศึกษาพื้นฐาน พบวา สถานที่จัดตั้งศูนยการเรียนชุมชนหลายแหง ยัง
ไมเปนเอกเทศ ตองใชบริเวณหรือสถานที่บางสวนขององคการบริหารสวนตําบล เทศบาลตําบล
โรงเรียน วัด สถานีอนามัย ในการจัดตั้งศูนยการเรียนชุมชน ทําใหการจัดกิจกรรมการศึกษานอก
โรงเรียน ในแตละดานขาดความคลองตัว วัสดุ อุปกรณและครุภัณฑตาง ๆ สําหรับการใหบริการ
ตามแนวคิดของศูนยการเรียนชุมชนนอยมาก ซึ่งไมเพียงพอกับการบริการชุมชน และไมเปนที่สน
ใจหรือดึงดูดความสนใจใหประชาชนมาใชบริการเทาที่ควร การใหบริการในแตละสัปดาหก็นอย
สวนใหญจะเปดใหบริการชวงที่เปนเวลาพบกลุม หรือเปดสอนวิชาชีพ ถึงแมศูนยการศึกษานอก
โรงเรียนจังหวัดและศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอไดพยายามผลักดัน และสนับสนุนให
เกิดกิจกรรมดังกลาว และแนวคิดการจัดแกครูประจําศูนยการเรียนชุมชนแลวก็ตาม อาจจะเนื่อง
มาจากความไมพรอม ในการจัดหาสื่อการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมศูนยการเรียนชุมชน
ในปที่ผานมาจะเนนในเชิงปริมาณมากกวาคุณภาพ และยังขาดความพรอมในดานตาง ๆ หลาย
เรื่อง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของจุรารัตน เพชรจันทึก (2541 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาการ
บริหารศูนยการเรียนชุมชน กรมการศึกษานอกโรงเรียน ที่ไดรับรางวัลดีเดนระดับจังหวัด กรณี
ศึกษาศูนยการเรียนชุมชนบานหินโคน ตําบลหินโคน อําเภอจักรราช จังหวัดนครราชสีมา พบวา
ในการจัดการศึกษาโดยใชชุมชนเปนฐาน ปญหาที่พบคือขาดแคลนดานวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑไว
คอยบริการ ชุมชน และทางราชการไมมีงบประมาณสนับสนุนในดานกิจกรรมการศึกษานอกโรง
เรียนสายสามัญ สื่อการเรียนการสอนนอย นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุรัติ วิภักดิ์
(2542 : 91) ที่ไดศึกษาสภาพและปญหาในการดําเนินงานศูนยการเรียนชุมชนเขตการศึกษา 10
ตามทรรศนะของผูบริหารศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ และครูประจําศูนยการเรียน
ชุมชน ผลการวิจัยพบวา ปญหาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งศูนยการเรียนชุมชนเขตการ
ศึกษา 10 ยังไมบรรลุเปาหมายเทาที่ควร เนื่องจากประสบปญหา เพราะขอจํากัดหลายประการ
เชน ดานงานประมาณ สื่อ วัสดุ และครุภัณฑ ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของควรจะทบทวนและปรับ
ปรุงแกไขการดําเนินงานในดานที่เกี่ยวของทุกดาน เชน การนิเทศติดตามผลรับทราบสภาพปญหา
ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน การอบรบครูประจําศูนยการเรียนชุมชน กําหนดนโยบายแนว
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและถูกตอง การสนับสนุนสื่อใหเหมาะสมและเพียงพอ เปนตน ซึ่งสิ่งที่สําคัญที่
สุดในการดําเนินงานคือ การใหชุมชนมีสวนรวม เพราะศูนยการเรียนชุมชนที่ศึกษาหลายแหง แม
บุคลากรจะไมพรอม สื่อจะไมเพียงพอ แตองคกรชุมชนและประชาชนในชุมชนก็ไดใหการสนับสนุน
ทําให ศู น ย ก ารเรียนชุม ชนสามารถจัดกิจกรรมการศึก ษานอกโรงเรียนอยู ได ขึ้ น อยูกั บความ
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สามารถและ ศักยภาพของตัวครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ที่จะอยูรวมกับชุมชนแลวดึงชุมชน
ใหเขามามีสวนรวมดวย
4.2 ดานการศึกษาสายอาชีพ พบวา การจัดวิชาชีพในศูนยการเรียนชุมชนนั้น ยัง
ไมสามารถจัดวิชาชีพไดหลากหลาย มีขอจํากัดหลายดานดวยกัน เชน วิทยากร วิชาที่เปดสอน
จํานวนผูเรียน วัสดุ ครุภัณฑเกาไมทันสมัย ไมเพียงพอกับความตองการของผูเรียน ขาด
งบประมาณในการจัดซื้อสื่อโดยเฉพาะวัสดุที่เปนครุภัณฑ สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุรีย
มากนิยม (2528 : 57) พบวา ปญหาสําคัญในดานสื่อการเรียนการสอนไดแก วัสดุ อุปกรณ ฝก
วิชาชีพเกาไมทันสมัยอยูในสภาพไมสมบูรณและมีจํานวนไมเพียงพอกับนักศึกษา เพราะสื่อ
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ เปนสิ่งสําคัญในการเรียนการสอนวิชาชีพ จะทําใหเกิดความมั่นใจ ได
ประสบการณตรง (วินัย สายหงษ 2533: 63)
4.3 ดานการศึกษาตามอัธยาศัย พบวา การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ในศูนย
การเรียนชุมชน ยังไมเดนชัดในดานกิจกรรมการเรียนรู ขาดสื่อและการบริการขาวสารขอมูลที่ทัน
สมัย การจัดยังไมเปนที่ดึงดูดและนาสนใจใหเขาใชบริการ เพื่อใหประสิทธิภาพดังกลาวสูงขึ้น ผู
บริหารและครูประจําศูนยการเรียนชุมชน จึงควรเนนมาตรฐานทางวิชาการและการประสานเครือ
ขาย ดังนั้น บุคลากรที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานศูนยการเรียนชุมชน ทั้งผูบริหารศูนยการศึกษา
นอกโรงเรียนจังหวัด ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน
ตลอดจนคณะกรรมการศูนยการเรียนชุมชน ควรจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจะไดเตรียม
ความพรอมดานตาง ๆ เชน แผนการพัฒนาศูนยการเรียนชุมชน จัดเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ อาคาร
สถานที่ และทรัพยากรที่หาไดในทองถิ่น การของบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
การประชาสัมพันธ ควรเนนใหชุมชนมีสวนรมในการจัดการดําเนินงาน เพราะการดําเนินงานจะได
สอดคลองกับปญหา และความตองการของชุมชนเปนหลัก
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงขอเสนอแนะออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก ขอเสนอ
แนะทั่วไป ซึ่งเปนผลจากการวิจัยครั้งนี้ และขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
ขอเสนอแนะทั่วไป
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ความคิดเห็นของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนสวนใหญ เห็นวา
มีสภาพการจัดบริการอยูในระดับมาก
และความคิดเห็นของผูใชบริการมีความตองการใช
ประโยชนในศูนยการเรียนชุมชนอยูในระดับมากเกือบทุกดาน แตผลการสอบถามครูประจําศูนย
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การเรียนชุมชน ผูใชบริการยังมีปญหาในดานตางๆ ดังนี้ทั้งครูประจําศูนยการเรียนชุมชน และผูใช
บริการ มีความคาดหวังตองการใหสภาพการจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียน ในศูนยการเรียนชุม
ชน จังหวัดนครปฐมไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลดียิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงขอเสนอ
แนะดังนี้
ดานการศึกษาพื้นฐาน
1. ควรใหศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครปฐม รวมกับศูนยบริการการศึกษา
นอกโรงเรียนอําเภอ นิเทศตรวจเยี่ยม ใหคําแนะนํา หาแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียน การ
สอนทางไกลผานดาวเทียม ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน
2. ควรใหครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ไดเชิญวิทยากรจากหนวยงานอื่น ใหความรู
เรื่องการศึกษา กับนักศึกษาและผูใชบริการทั่วไป โดยเชิญหนวยงานสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ
และเอกชน ใหความรูเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาตอ และเชิญภูมิปญญาทองถิ่นผูมีความรู
ความสามารถ ความชํานาญ มีความเหมาะสม ที่จะเปนครู หรือวิทยากร สอนเสริมเนื้อหาตาม
โครงสรางหลักสูตรการจัดการศึกษาพื้นฐาน เชน วิชาภาษาตางประเทศ วิชาวิทยาศาสตร วิชา
คณิตศาสตร วิชาเกษตรกรรม การงานอาชีพ เปนตน มาใหความรูกับนักศึกษา และประชาชนทั่ว
ไป ที่มีความประสงคจะเรียนสอนเสริมเพิ่มเติม
3. ศูนยการศึกนอกโรงเรียนจังหวัดนครปฐม รวมกับศูนยบริการการศึกษานอกโรง
เรียนอําเภอ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานศูนยการเรียนชุมชนใหแกองคการบริหารสวน
ตําบล รวมทั้งองคการและบุคคลอื่น ๆ ผูเกี่ยวของ
4. ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ สงเสริมสนับสนุนใหเกิดศูนยการเรียน
ชุมชน
โดยการประสานงานจัดหาทรัพยากรที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
ประจําศูนยการเรียนชุมชน เชน อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณและสื่อตาง ๆ
ดานการศึกษาสายอาชีพ
1. ควรจัดการศึกษาสายอาชีพแบบครบวงจร คือเมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตรแลว
สามารถประกอบอาชีพไดเลย โดยการสนับสนุนจัดหาตลาดรองรับ และจัดหาทุนสํารองเพื่อการ
เลี้ยงชีพ เชน โครงการสงเสริม และสนับสนุนกิจกรรมหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ โครงการธุรกิจ
ขนาดยอมในชุมชน (SMEs)
2. ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ควรใหการสนับสนุนจัดหาสื่อ อุปกรณ
ที่ทันสมัยมาใชในการเรียนการสอน และการฝกภาคปฏิบัติแกผูเรียน
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3. ควรจัดประชุมสัมมนาภูมิปญญาทองถิ่นเปนเครือขายในระดับจังหวัด ใหเปนผู
ถายทอดความรู ซึ่งเปนการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นใหยั่งยืนตลอดไป
ดานการศึกษาตามอัธยาศัย
1. ควรจัดประชุมสัมมนาครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ในการพัฒนารูปแบบการ
บริการสื่อในศูนยการเรียนชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
2. ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครปฐม และศูนยบริการการศึกษานอกโรง
เรียนอําเภอ ควรใหการสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนใน
ดานแผนงานโครงการ งบประมาณ วิชาการ วัสดุ ครุภัณฑ
3. ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหความรู
กับครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ในการเขียนโครงการของบประมาณ จากหนวยงานเครือขาย
ภาครัฐ และเอกชน เชน องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล สโมสร โรตารี่ บริษัท
หางราน เปนตน

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศูนยการเรียนชุมชนที่มปี ระสิทธิภาพ
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบแนวการดําเนินงานศูนยการเรียนชุมชน
ที่ไดรับรางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศ กับศูนยการเรียนชุมชนที่ยังไมไดรับรางวัล
3. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบศูนยการเรียนชุมชนที่จัดการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม กับศูนยการเรียนชุมชนที่จัดการเรียนการสอนปกติ
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
1. ดร.ศรีสวาง

เลี้ยววาริณ

ศึกษานิเทศก ระดับ 9 สํานักบริหารงานการศึกษา
นอกโรงเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ

2. อาจารยอังคณา

วสุวรวงศ

ศึกษานิเทศก ระดับ 9 สํานักบริหารงานการศึกษา
นอกโรงเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
ศึกษาธิการ

3. นายสมพร

เสียงเพราะ ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดราชบุรี
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

4. อาจารยนวลพรรณ ศาสตรเวช

อาจารย 2 ระดับ 7 หัวหนากลุมงานแผนและมาตรฐาน
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองนครปฐม

ภา ค ผ นว ก ข

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน
แบบสอบถาม
เรื่อง ศึกษาลักษณะการจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียนกับความตองการใชประโยชน
ในศูนยการเรียนชุมชน จังหวัดนครปฐม
………………….
คําชี้แจงในแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามฉบับนี้ มีความประสงคจะศึกษาลักษณะการจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียนกับ
ความตองการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน จังหวัดนครปฐม เพื่อนําผลที่ไดจากการวิจัยไปกําหนดแนวทาง
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียนในศูนยการเรียนชุมชน จังหวัดนครปฐม
2. แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน
ตอนที่ 2 ระดับการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนในศูนยการเรียนชุมชนจังหวัดนครปฐม
ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนในดาน การศึกษาพื้นฐาน ศึกษาสายอาชีพ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย
ตอนที่ 3 ความคาดหวัง ปญหา และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดบริการการศึกษานอกโรง
เรียนในศูนยการเรียนชุมชนจังหวัดนครปฐม
3. โปรดตอบแบบสอบถามใหครบสมบูรณทุกขอความตามความคิดเห็นของทาน
ซึ่งขอมูลจะเปนประโยชนตอการวิจัยครั้งนี้ เพราะจะทําใหทราบสภาพความตองการใชประโยชนจากศูนยการเรียน
ชุมชน เพื่อนําไปเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพ การจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียนในศูนยการเรียน
ชุมชน
4. ขอขอบคุณครูประจําศูนยการเรียนชุมชนเปนอยางสูง ที่กรุณาตอบแบบสอบถาม เสร็จเรียบรอย
แลวกรุณาสงแบบสอบถามคืนผูวิจัยดวย
ชื่อผูวิจัย นางจงรักษ เฉียงตะวัน
นักศึกษาปริญญาโท สาขาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1
คําชี้แจง

ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม
โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงใน หนาขอความและเติมคําหรือขอความลงใน
ชองวางใหตรงกับความจริงมากที่สุด

1. เพศ
ชาย

หญิง

2. อายุ………ป
3. ประสบการณในการทํางาน………ป
ตอนที่ 2 สอบถามระดับการจัด บริการการศึกษานอกโรงเรียน ในศูน ยการเรียนชุมชนจังหวัดนครปฐม
รวม 3 ดาน คือ การศึกษาพื้นฐาน การศึกษาสายอาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัย
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับระดับการจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียน
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับการจัดการการศึกษานอกโรงเรียนมากที่สุด
ระดับการจัดการการศึกษานอกโรงเรียนมาก
ระดับการจัดการการศึกษานอกโรงเรียนปานกลาง
ระดับการจัดการการศึกษานอกโรงเรียนนอย
ระดับการจัดการการศึกษานอกโรงเรียนนอยที่สุด
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ระดับการจัดการการศึกษานอกโรงเรียน
ขอที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

ขอความ
การศึกษาพื้นฐาน
จัดประชาสัมพันธรับสมัครนักศึกษาการศึกษา
นอกโรงเรียน…………………………………….
เปดรับสมัครนักศึกษาการศึกษาพื้นฐาน
ณ ศูนยการเรียนชุมชน…………………………..
ใหคําปรึกษา แนะนํา แนะแนวการจัดการศึกษา..
จัดอาคารสถานที่เพื่อใชในการเรียนการสอน……
จัดใหมีแบบเรียนและสื่อไวบริการอยางเพียงพอ..
จัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม……..
เชิญภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อเปนผูสอนเสริม
การศึกษาพื้นฐาน เชน วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาเกษตรกรรม………………………………….
เชิญวิทยากรจากหนวยงานอื่นมาแนะแนว
การศึกษา………………………………………..
จัดการเรียนการสอนตรงกับความตองการของ
ผูเรียน……………………………………………
จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน โดยใหชุมชนมี
สวนรวม………………………………………….

มากที่สุด
5

มาก
4

ปานกลาง
3

นอย
2

นอยที่สุด
1

……….

……

……….

….

………

……….
……….
……….
……….
……….

……
……
……
……
……

……….
……….
……….
……….
……….

….
….
….
….
….

………
………
………
………
………

……….

……

……….

….

………

……….

……

……….

……

………

……….

……

……….

….

………

……….

……

……….

….

………
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ขอที่

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

ขอความ

การศึกษาสายอาชีพ
สนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
สายอาชีพ……………………………………….
จัดการศึกษาสายอาชีพตรงกับความตองการของ
ชุมชน……………………………………………
จัดทําทําเนียบภูมิปญญาทองถิ่น………………..
เชิญภูมิปญญาทองถิ่นมาจัดทําหลักสูตร
ทองถิ่น…………………………………………...
มีการนําผูเรียนไปเรียนรูจากสถานประกอบ…….
มีการนําผูเรียนไปเรียนรูจากภูมิปญญา
ทองถิ่น…………………………………………...
จัดบริการสื่อ เอกสาร วีดิทัศนการศึกษาสาย
อาชีพอยางเพียงพอ……………………………..
นําสื่ออุปกรณที่ทันสมัยมาใชการเรียนการสอน
และการฝกภาคปฏิบัติแกผูเรียน…………………
จัดอาคารสถานที่เพื่ออํานวยความสะดวกใน
การเรียนการสอนการศึกษาสายอาชีพ………….
จัดการเรียนการสอนการศึกษาสายอาชีพที่
มุงเนนใหผูเรียนสามารถประกอบอาชีพได……...
จัดการเรียนการสอนการศึกษาสายอาชีพที่
มุงเนนใหผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิต
ประจําวันได……………………………………..
สงเสริมและสนับสนุนกิจกรมหนึ่งผลิตภัณฑ
หนึ่งตําบล/ธุรกิจขนาดยอมในชุมชน (SMEs)…

มากที่สุด

ระดับความตองการ
มาก ปานกลาง นอย

5

4

3

2

นอยที่
สุด
1

……….

……

……….

…….

………

……….
……….

……
……

……….
……….

…….
…….

………
………

……….
……….

……
……

……….
……….

…….
…….

………
………

……….

……

……….

…….

………

……….

……

……….

…….

………

……….

……

……….

…….

………

……….

……

……….

…….

………

……….

……

……….

…….

………

……….

……

……….

…….

………

……….

……

……….

…….

………
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ขอที่

ขอความ

ระดับความตองการ
มาก
ปาน
นอย
กลาง
4
3
2

นอยที่
สุด
1

……….

……

……….

…….

………

……….

……

……….

…….

………

……….

……

……….

…….

………

……….

……

……….

…….

………

……….

……

……….

…….

………

……….

……

……….

…….

………

……….

……

……….

…….

………

……….

……

……….

…….

………

……….

……

……….

…….

………

……….

……

……….

…….

………

มากที่สุด
5

23.

24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

การศึกษาตามอัธยาศัย
ใหคําปรึกษา แนะแนว เพื่อสงเสริมใหผูใชบริการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง เชน แนะนําวิธีการ
คนหาขอมูลจากสื่อประเภทตาง ๆ………………
มีการประชาสัมพันธการใหบริการสื่ออยางทั่วถึง
สม่ําเสมอ และหลากหลายรูปแบบ เชน ปดปาย
โฆษณา หอกระจายขาว เสียงตามสาย
หนังสือพิมพทองถิ่น หรือสิ่งอื่น ๆ………………
จัดบริการขาวสารขอมูลที่ทันตอเหตุการณ เชน
หนังสือพิมพรายวัน รายการโทรทัศน
รายการวิทยุ และอื่น ๆ…………………………..
แจงขาวสารขอมูลที่นาสนใจเกี่ยวกับกิจกรรม
ที่จะจัดขึ้นในทองถิ่น…………………………….
จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เปนประโยชนตอผูเรียน
และชุมชน โดยภูมิปญญาทองถิ่น……………….
จัดบริการการเรียนรูจากสื่อการศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียม……………………………………
เผยแพรขอมูลขาวสาร โดยผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต………………………………………
จัดนิทรรศการในศูนยการเรียนชุมชนอยาง
สม่ําเสมอ………………………………………...
จัดกิจกรรมนันทนาการ เชน จัดการแขงขันกีฬา
การละเลนตาง ๆ ของชุมชน……………………..
จัดกิจกรรมสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถิ่น…………………………………
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ตอนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับความคาดหวัง ปญหา และขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการจัดบริการการ
ศึกษานอกโรงเรียนในศูนยการเรียนชุมชน
คําชี้แจง ขอใหทานแสดงความคาดหวัง ปญหา และใหขอเสนอแนะที่ทานตองการจะใหมีการจัด
บริการการศึกษาโรงเรียนในศูนยการเรียนชุมชน ดังนี้
1. ดานการศึกษาพื้นฐาน
1.1 ทานมีความคาดหวังตอการจัดการศึกษาพื้นฐานไดอยางไรบาง
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
1.2 ปจจุบันการจัดการศึกษาพื้นฐานมีปญหาอะไรบาง และมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไข
อยางไร
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
2. ดานการศึกษาสายอาชีพ
2.1 ทานมีความคาดหวังตอการจัดการศึกษาสายอาชีพอยางไรบาง
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
2.2 ปจจุบันการจัดการศึกษาสายอาชีพมีปญหาอะไรบาง และมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไข
อยางไร
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
3. ดานการศึกษาตามอัธยาศัย
3.1 ทานมีความคาดหวังตอการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยอยางไรบาง
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
3.2 ปจจุบันการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยมีปญหาอะไรบาง และมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไข
อยางไร
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
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R นักศึกษาสายสามัญ R นักศึกษาสายอาชีพ
R ประชาชนผูมาใชบริการ
แบบสอบถาม
เรื่อง ศึกษาลักษณะการจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียนกับความตองการใชประโยชน
ในศูนยการเรียนชุมชน จังหวัดนครปฐม
………………….
คําชี้แจงในแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามฉบับนี้ มีความประสงคจะศึกษาลักษณะการจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียนกับ
ความตองการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน จังหวัดนครปฐม เพื่อนําผลที่ไดจากการวิจัยไปกําหนดแนวทาง
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียนในศูนยการเรียนชุมชน จังหวัดนครปฐม
2. แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของนักศึกษาสายสามัญ นักศึกษาสายอาชีพ และ
ประชาชนผูมาใชบริการ
ตอนที่ 2 ความตองการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชน ซึ่งครูประจําศูนย
การเรียนชุมชน เปนผูจัดกิจกรรมทั้ง 3 ดาน ไดแก การศึกษาพื้นฐาน
ศึกษาสายอาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ตอนที่ 3 ความคาดหวัง ปญหา และขอเสนอแนะเกี่ยวกับความตองการใชประโยชน
ในศูนยการเรียนชุมชน
3. โปรดตอบแบบสอบถามใหครบสมบูรณทุกขอความตามความคิดเห็นของทาน
ซึ่งขอมูลจะเปนประโยชนตอการวิจัยครั้งนี้ เพราะจะทําใหทราบสภาพความตองการใชประโยชนจากศูนยการเรียน
ชุมชน เพื่อนําไปเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพ การจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียนในศูนยการเรียน
ชุมชน
4. ขอขอบคุณนักศึกษาสายสามัญ นักศึกษาสายอาชีพ และประชาชนผูมาใชบริการเปนอยางสูงที่
กรุณาตอบแบบสอบถาม เสร็จเรียบรอยแลวกรุณาสงแบบสอบถามคืนผูวิจัยดวย
ชื่อผูวิจัย นางจงรักษ เฉียงตะวัน
นักศึกษาปริญญาโท สาขาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถามนักศึกษาสายสามัญ นักศึกษาสายอาชีพ
ประชาชนผูมาใชบริการ
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงใน หนาขอความและเติมคําหรือขอความลงใน
ชองวางใหตรงกับความจริงมากที่สุด
1. เพศ
ชาย

หญิง

2. อายุ………………………….ป
3. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สูงกวาปริญญาตรี

มัธยมศึกษาตอนตน
ปริญญาตรี
อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………………….

รับจาง
เกษตรกร
ผูนําชุมชน

รับราชการ
ธุรกิจสวนตัว
ยังไมมีอาชีพ

4. อาชีพ

5. สถานภาพของผูตอบ
นักศึกษาสายสามัญ
นักศึกษาสายอาชีพ
ประชาชนผูมาใชบริการ

ตอนที่ 2 สอบถามความตองการใชประโยชนในศูนยการเรียนชุมชนในจังหวัดนครปฐม
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รวม 3 ดาน คือ การศึกษาพื้นฐาน การศึกษาสายอาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัย
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับระดับความตองการใชประโยชน
ในศูนยการเรียนชุมชน โดยมีเกณฑในการพิจารณาดังนี้
5 หมายถึง ระดับความตองการมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความตองการมาก
3 หมายถึง ระดับความตองการปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความตองการนอย
1 หมายถึง ระดับความตองการนอยที่สุด
ขอที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

ขอความ

การศึกษาพื้นฐาน
จัดประชาสัมพันธรับสมัครนักศึกษาการศึกษา
นอกโรงเรียน…………………………..……………..
เปดรับสมัครนักศึกษาการศึกษาพื้นฐาน
ณ ศูนยการเรียนชุมชน………………..……………..
ใหคําปรึกษา แนะนํา แนะแนวการจัดการศึกษา…....
จัดอาคารสถานที่เพื่อใชในการเรียนการสอน……..…
จัดใหมีแบบเรียนและสื่อไวบริการอยางเพียงพอ…....
จัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม………...
เชิญภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อเปนผูสอนเสริม
การศึกษาพื้นฐาน เชน วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาเกษตรกรรม………………………………..…….
เชิญวิทยากรจากหนวยงานอื่นมาแนะแนว
การศึกษา………………………………………..…..
จัดการเรียนการสอนตรงกับความตองการของ
ผูเรียน……………………………………………
จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน โดยใหชุมชนมี
สวนรวม………………………………………….

ระดับความตองการ
มากที่สุด มาก
ปาน
นอย นอยที่สุด
กลาง
5
4
3
2
1

……….

...…

………. ….

………

……….
……….
……….
……….
……….

…
…
…
…
…

……….
……….
……….
……….
……….

….
….
….
….
….

………
………
………
………
………

……….

…

……….

….

………

……….

…

……….

….

………

……….

…

……….

….

………

……….

…

……….

….

………
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ขอที่

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

ขอความ

การศึกษาสายอาชีพ
สนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
สายอาชีพ……………………………………….
จัดการศึกษาสายอาชีพตรงกับความตองการของ
ชุมชน……………………………………………
จัดทําทําเนียบภูมิปญญาทองถิ่น………………..
เชิญภูมิปญญาทองถิ่นมาจัดทําหลักสูตร
ทองถิ่น…………………………………………...
มีการนําผูเรียนไปเรียนรูจากสถานประกอบ…….
มีการนําผูเรียนไปเรียนรูจากภูมิปญญา
ทองถิ่น…………………………………………...
จัดบริการสื่อ เอกสาร วีดีทัศนการศึกษาสาย
อาชีพอยางเพียงพอ……………………………..
นําสื่ออุปกรณที่ทันสมัยมาใชการเรียนการสอน
และการฝกภาคปฏิบัติแกผูเรียน…………………
จัดอาคารสถานที่เพื่ออํานวยความสะดวกใน
การเรียนการสอนการศึกษาสายอาชีพ………….
จัดการเรียนการสอนการศึกษาสายอาชีพที่
มุงเนนใหผูเรียนสามารถประกอบอาชีพได……...
จัดการเรียนการสอนการศึกษาสายอาชีพที่
มุงเนนใหผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิต
ประจําวันได……………………………………..
สงเสริมและสนับสนุนกิจกรมหนึ่งผลิตภัณฑ
หนึ่งตําบล/ธุรกิจขนาดยอมในชุมชน (SMEs)…

มากที่
สุด
5

ระดับความตองการ
มาก
ปาน
นอย นอยที่สุด
กลาง
4
3
2
1

……….

……

……….

….

………

……….
……….

……
……

……….
……….

….
….

………
………

……….
……….

……
……

……….
……….

….
….

………
………

……….

……

……….

….

………

……….

……

……….

….

………

……….

……

……….

….

………

……….

……

……….

….

………

……….

……

……….

….

………

……….

……

……….

….

………

……….

……

……….

….

………
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ขอที่

23.

24.

25.

26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.

ขอความ

การศึกษาตามอัธยาศัย
ใหคําปรึกษา แนะแนว เพื่อสงเสริมใหผูใชบริการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง เชน แนะนําวิธีการ
คนหาขอมูลจากสื่อประเภทตาง ๆ………………
มีการประชาสัมพันธการใหบริการสื่ออยางทั่วถึง
สม่ําเสมอ และหลากหลายรูปแบบ เชน ปดปาย
โฆษณา หอกระจายขาว เสียงตามสาย
หนังสือพิมพทองถิ่น หรือสิ่งอื่น ๆ………………
จัดบริการขาวสารขอมูลที่ทันตอเหตุการณ เชน
หนังสือพิมพรายวัน รายการโทรทัศน
รายการวิทยุ และอื่น ๆ…………………………..
แจงขาวสารขอมูลที่นาสนใจเกี่ยวกับกิจกรรม
ที่จะจัดขึ้นในทองถิ่น…………………………….
จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เปนประโยชนตอผูเรียน
และชุมชน โดยภูมิปญญาทองถิ่น……………….
จัดบริการการเรียนรูจากสื่อการศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียม……………………………………
เผยแพรขอมูลขาวสาร โดยผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต………………………………………
จัดนิทรรศการในศูนยการเรียนชุมชนอยาง
สม่ําเสมอ………………………………………...
จัดกิจกรรมนันทนาการ เชน จัดการแขงขันกีฬา
การละเลนตาง ๆ ของชุมชน……………………..
จัดกิจกรรมสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถิ่น…………………………………

มากที่
สุด
5

ระดับความตองการ
มาก
ปาน
นอย นอยที่สุด
กลาง
4
3
2
1

……….

……

……….

….

………

……….

……

……….

….

………

……….

……

……….

….

………

……….

……

……….

….

………

……….

……

……….

….

………

……….

……

……….

….

………

……….

……

……….

……
.

………

……….

……

……….

….

………

……….

……

……….

….

………

……….

……

……….

….

………
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ตอนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับความคาดหวัง ปญหา และขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการจัดบริการ
การศึกษานอกโรงเรียนในศูนยการเรียนชุมชน
คําชี้แจง ขอใหทานแสดงความคาดหวัง ปญหา และใหขอเสนอแนะที่ทานตองการจะใหมีการจัด
บริการการศึกษาโรงเรียนในศูนยการเรียนชุมชน ดังนี้
1. ดานการศึกษาพื้นฐาน
1.1 ทานมีความคาดหวังตอการจัดการศึกษาพื้นฐานไดอยางไรบาง
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
1.2 ปจจุบันการจัดการศึกษาพื้นฐานมีปญหาอะไรบาง และมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไข
อยางไร
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
2. ดานการศึกษาสายอาชีพ
2.1 ทานมีความคาดหวังตอการจัดการศึกษาสายอาชีพอยางไรบาง
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
2.2 ปจจุบันการจัดการศึกษาสายอาชีพมีปญหาอะไรบาง และมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไข
อยางไร
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
3. ดานการศึกษาตามอัธยาศัย
3.1 ทานมีความคาดหวังตอการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยอยางไรบาง
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
3.2 ปจจุบันการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยมีปญหาอะไรบาง และมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไข
อยางไร
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ - สกุล
ที่อยู
ที่ทํางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2543

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2538
ปจจุบัน

นางจงรักษ เฉียงตะวัน
139 ถนนไรเกาะตนสําโรง ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม 73000
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองนครปฐม
ตําบลธรรมศาลา อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (คหกรรมศาสตร)
จากสถาบันราชภัฎลําปาง
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน)
จากสถาบันราชภัฎหมูบานจอมบึง
เขาศึกษาตอหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง
ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ครู 1 ระดับ 1 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
อาจารย 1 ระดับ 3 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
อาจารย 2 ระดับ 5 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองนครปฐม
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
อาจารย 2 ระดับ 7 เปนอาจารยประจําศูนยบริการการศึกษา
นอกโรงเรียนอําเภอเมืองนครปฐม ตําบลธรรมศาลา
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

