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บทคัดยอ
วัตถุประสงคของการวิจัยเรื่อง ”แนวโนมการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทยใน
ทศวรรษหนา” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวโนมหรือทิศทางที่เหมาะสมของการจัดการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนของประเทศไทยในทศวรรษหนา ระหวางป พ.ศ. 2545-2555 ในดานปรัชญา แนวคิด
กลุมเปาหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียน ดานบทบาทของการศึกษานอกระบบโรงเรียน ดาน
หลักสูตร เนือ้ หาและกิจกรรมการเรียนการสอนของการศึกษานอกระบบโรงเรียน ดานการบริหาร การ
จัดการและการประสานงานการศึกษานอกระบบโรงเรียน และดานการประเมินและติดตามผลการจัด
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
กลุมตัวอยางของการวิจัยครัง้ นี้มจี ํานวน 770 ทาน ประกอบดวย หัวหนาภาควิชาหรือประธาน
สาขาวิชาในมหาวิทยาลัยทีม่ ีหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนดานการศึกษานอกระบบโรงเรียน
การศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาตอเนื่องในมหาวิทยาลัย
ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาค ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร
ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ผูอาํ นวยการศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตหรือ
อําเภอ อธิบดีกรม ผูอํานวยการฝาย และหัวหนาหนวยหรือแผนกขององคกรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
ผูจัดการและหัวหนาฝายจัดการทรัพยากรมนุษยและฝกอบรมของภาคเอกชน
และผูอํานวยการ
ประธานและหัวหนาของมูลนิธิ สมาคมหรือสถาบัน ทีเ่ ปนองคกรพัฒนาเอกชน (NGO) เครื่องมือที่ใชใน
การวิจยั คือ แบบสอบถามแนวโนมการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทยในทศวรรษหนา
ขอมูลที่รวบรวมไดจะนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติคาเฉลี่ย
(Mean)
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation)
ผลการวิจยั พบวา
1. แนวโนมดานปรัชญาและแนวคิดของการศึกษานอกระบบโรงเรียนจะเนนการศึกษาตลอด
ชีวิตที่เชื่อในความเสมอภาคของโอกาสในการเรียนรู ใหความสําคัญกับความแตกตางระหวางบุคคล ที่
ใหเสรีภาพและอิสระในการเรียนรูของแตละบุคคล จะยึดปญหาและความตองการของกลุมเปาหมาย
โดยกลุมเปาหมายมีสว นรวมในการกําหนดโครงการ จะมุงพัฒนาศักยภาพสวนตน การพึง่ ตนเอง การมี
คุณธรรมและความสัมพันธของบุคคลอันจะนําไปสูการพัฒนาชุมชนของตนเอง กลุมเปาหมายในการจัด
การศึกษานอกระบบโรงเรียน คือ เกษตรกรในชนบท กลุมแรงงานในโรงงาน พนักงานในสถาน
ประกอบการ บริษัทหางราน ประชาชนในชุมชนแออัด เด็กเล็ก เด็กและเยาวชนที่อยูนอกระบบโรงเรียน
ผูวางงาน ผูสงู อายุ รวมทัง้ กลุมเปาหมายที่ปญหาพิเศษ เชน เด็กเรรอ น ผูคา ประเวณี ชนกลุม นอย โดย
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กลุมเปาหมายหลักของการศึกษานอกระบบโรงเรียน คือ ผูทพี่ ลาดโอกาสทางการศึกษาจากในระบบ
โรงเรียน
2. แนวโนมดานบทบาทของการศึกษานอกระบบโรงเรียน คือ มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความสามารถของประชาชนอยางยั่งยืน ทั้งดานความรู ทักษะ เจตคติและเศรษฐกิจ พัฒนา
ชุมชนและสังคม และพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะและการเมือง
3. แนวโนมดานหลักสูตร เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนของการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนนัน้ หลักสูตรการศึกษานอกระบบโรงเรียนขัน้ พื้นฐานจะลดความสําคัญลง โดยที่หลักสูตรเปน
หลักสูตรที่มีชมุ ชนและสถานประกอบการเปนฐาน มีความยืดหยุน และสอดคลองกับปญหาและความ
ตองการของบุคคลและชุมชน มีความทันสมัย เนื้อหาในหลักสูตรสามารถนําไปใชไดในการทํางาน การ
ประกอบอาชีพและวิถชี ีวิต สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมจะเปนการศึกษาเพื่อมวลชน ชวย
พัฒนาสถาบันครอบครัวและชุมชน พัฒนาผูเรียนใหเขาใจตนเอง ชุมชนและสังคม และเปนกิจกรรมที่
เนนกระบวนการคิดและปฏิบัติจากการประยุกตใชความรูจากประสบการณจริง
4. แนวโนมดานการบริหาร การจัดการและการประสานงานการศึกษานอกระบบโรงเรียน การ
บริหารจะเนนการกระจายอํานาจสูชุมชน ศูนยการเรียนรู หรือสถานศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
มีบริการชุมชนทําใหเปนสถานศึกษาของชุมชน มีการระดมทรัพยากรจากแหลงเรียนรูตาง ๆในชุมชน ใน
การจัดการศึกษา และมีเอกภาพดานการกําหนดนโยบาย แตมีความหลากหลายในการปฏิบัติ สําหรับ
การจัดการและการประสานงานนัน้ จะดําเนินการในรูปแบบเครือขาย มีการปรับระเบียบกฎเกณฑใน
การจัดการใหยืดหยุน มีการเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน องคกรเอกชน สถาบันและหนวยงาน
ตางๆในการวางแผนและการดําเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย
5. แนวโนมดานการประเมินและติดตามผลการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน จะมีสถาบันที่
ชวยดูแลมาตรฐานการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย การประเมินผลสัมฤทธิท์ าง
การศึกษาจะมีหลายรูปแบบแลวแตความเหมาะสมของผูเรียนและวัตถุประสงคของการประเมิน จะเปน
การประเมินทีผ่ ูเรียนเปนศูนยกลางตามสภาพจริง เพื่อชวยแนะนําและแกปญหาใหผูเรียน โดยพิจารณา
จากความกาวหนาและพัฒนาการของผูเรียนเปนสําคัญ
ทัง้ ดานความสามารถในการแกปญหา
ความคิดริเริ่มสรางสรรค คุณภาพของการปฏิบัติงาน และความสัมพันธกับผูอนื่ รวมทั้งมีการติดตามผล
ของผูเรียนเปนระยะ ๆ

ง

Abstract
The purpose of this research was to study the trends or the appropriate directions of
the non-formal education organization of Thailand in the next decade between 2545-2555
B.E. in the aspects of (1) philosophy, concepts and target groups of non-formal education (2)
roles of non-formal education (3) curriculum, contents and instructional activities of nonformal education (4) the administration, management and co-ordination of non-formal
education and (5) evaluation and follow-up.
The research samples which were selected by the purposive sampling technique
were comprised of 770 samples such as (1) 7 heads of departments in the university which
provided education that related with non-formal education, adult education or continuing
education (2) 7 directors of continuing centers in the universities (3) 5 directors of non-formal
education centers of 5 regions (4) 79 directors of non-formal education centers of provinces
in the northern, north-eastern, eastern, southern, middle region and Bangkok metropolis (5)
44 directors of non-formal education centers of district in Bangkok (6) 510 directors of nonformal education centers of district in 5 of the regions (7) 53 director generals, directors and
heads of bureaus, departments and offices of various of the ministry of the government and
state enterprises (8) 15 managers and heads of human resource management or training
department in private sectors (9) 50 directors, chairmen and heads of foundations,
associations and institutes in non-government organizations. The research instrument was
questionnaire related to trends in the organization of non-formal education of Thailand in the
next decade. The data was analyzed by ways of mean and standard deviation.
The finding suggested that:
1. The trends in the aspect of philosophy, concepts and target groups of non-formal
education were that the organization non-formal was emphasized in lifelong learning
concepts, the individual differences and freedom in learning, target groups’ problem and
need, including target groups’ participation in determination of the non-formal education
program. The purposes of the non-formal education organization were the development self
potential, self-reliance, morality, relationship among people in the communities which was led
to self community development. The target groups were farmers in rural areas, workers in
factories, enterprises, companies and shops, people in congested areas, children and youths
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who missed occasion to study in the formal education, early childhood, unemployed persons
and elder, including to people who had exceptional problems such as street children,
prostitutes and minority groups.
2. The trends in the aspect of the roles of non-formal education were that develop the
quality of life and abilities of people (sustainable and modern knowledge and skills, attitude,
and economy), the development communities and society and development of public and
political consciousness for people.
3. The trends in aspect of curriculum, contents and instructional activities were that
the non-formal education curriculums were flexible and suitable to problems and needs of
people and were community, local or enterprise based curriculums. Contents in curriculum
should be practical in working, careers, the way of life, enhanced knowledge and skills in
changing science and technology and related with the present and future of society.
Activities should be aimed to education for all, to develop family institute and community, to
develop learners to understand themselves, communities and society and they should be
emphasized to use the thinking process and knowledge applying from real experiences.
4. The trends in the aspect of administration, management and co-ordination were
that the administration and should be community, learning centers or educational place
centered administration which organized non-formal education and informal education,
supported education resources to be institute of community and had the unity of policy
determination but variety in action. For management and co-ordination, it should be
implemented by using varied networks, had flexible orders for management and supported
the participation of people in communities, institutions and offices to plan and implement the
non-formal education and informal education.
5. The trends in the aspect of evaluation and follow-up were that there should be
institutes or offices to mentor the standards of non-formal education and informal education.
In educational achievement evaluation, it should be emphasized on the learner-centered
evaluation to consider from the learner’s development and progress than contents, problemsolving abilities, creative thinking, quality of practice than theoretical knowledge and
relationship between learners and colleagues. Moreover, there should be various evaluation
models which were depended on suitability of learners and the purposes of evaluation and
should be used for guidance and the learner’s solving. The last, there should be followed-up
the progress and applying the knowledge of learners.
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจัย เรื่อง แนวโนมการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทยในทศวรรษ
หนา ไดรับการสนับสนุนจากคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะผูวิจยั ขอขอบพระคุณมา ณ
โอกาสนี้
นอกจากนี้ คณะผูวิจัยยังไดรับความรวมมือเปนอยางดี ในการใหขอมูลจากองคกรที่ดําเนินงาน
ดานการศึกษานอกระบบโรงเรียน ทัง้ มหาวิทยาลัย องคกรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรธุรกิจเอกชน และ
องคกรพัฒนาเอกชน คณะผูว ิจัยตองขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้เชนกัน ซึง่ ผลการวิจัยที่ไดจัดทําขึ้นนี้
คณะผูวิจัยหวังไววา นาจะเปนประโยชนตอการกําหนดแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของ
ประเทศตอไป
คณะผูวิจัย

ช

สารบัญ
หนา
บทคัดยอภาษาไทย
บทคัดยอภาษาอังกฤษ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
วัตถุประสงคของการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
ขอตกลงเบื้องตน
คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของ
1. การศึกษาตลอดชีวิต
พัฒนาการทางความคิดของการศึกษาตลอดชีวิต
แนวความคิดหลักของการศึกษาตลอดชีวติ
นิยามการศึกษาตลอดชีวิต
หลักการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
ระบบและโครงสรางการศึกษาตลอดชีวิต
ความเชื่อโยงของรูปแบบการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ
ความมุงหมายของการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
ความจําเปนที่จะตองจัดการศึกษาตลอดชีวิต
2. การศึกษานอกระบบโรงเรียน
ความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
วัตถุประสงคและเปาหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ปรัชญาและหลักการของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
การบริหารจัดการการศึกษานอกระบบโรงเรียน
กลุมเปาหมายที่การศึกษานอกระบบโรงเรียนใหบริการ
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในศตวรรษที่ 21 ยุคที่เรียกวา “ยุคโลกาภิวัตน” ทั่วทุกมุมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
กลายเปนโลกไรพรมแดน กิจกรรมตางๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา
ได ถู ก เชื่ อ มโยงซึ่ ง กั น และกั น โลกแคบลงเสมื อ นโลกกลายเป น หนึ่ ง เดี ย วกั น ในกระแสการ
เปลี่ยนแปลงดานการศึกษา แนวคิดการเรียนรูหรือการศึกษาตลอดชีวิตซึ่งมีมาชานานตั้งแตสมัยของ
จอหน ดิวอี้ (John Dewey) นักการศึกษาผูยิ่งใหญของสหรัฐอเมริกา เจาของแนวคิดเรื่องการเรียนรู
ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เจาของคําพูดที่วา “จุดจบของการศึกษานั้นไมมี จะมีก็แตการ
เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ เทานั้น” (อางถึงใน สุจิต ศิลารักษ, 2527) และสังคมแหงการเรียนรู (Learning
Society) ซึ่งเปนแนวคิดของ ไอวาน อิลลิช (Ivan Illich) (อางถึงใน วิไล ตั้งจิตสมคิด, 2531) ได
กลั บ มาเป น กระแสแนวคิ ด ในการจั ด การศึ ก ษาของประเทศต า งๆ หลายๆ ประเทศต า งปฏิ รู ป
การศึกษาเพื่อใหประชาชนของประเทศทุกคนมีโอกาสการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตและการ
สรางสังคมแหงการเรียนรู แนวคิดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) และการใหสังคมมีสวน
รวมในการจัดการศึกษา (All for Education) ไดถูกนํามาใชเปนหลักการและแนวทางในการจัด
การศึกษาของนานาประเทศ ซึ่งแนวคิดนี้ไดเปนพลังผลักดันสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา การ
กระจายอํานาจในการจัดการศึกษาใหกับทองถิ่นและภาคสวนตางๆ บนพื้นฐานของแนวคิดการ
เรียนรูหรือการศึกษาตลอดชีวิตดังกลาวไดผลักดันใหมีแนวคิดในการจัดการศึกษาอีกหลายประการที่
สําคัญ เชน การเปลี่ยนแนวคิดจาก “การสอน (Teaching)” เปน “การเรียนรู (Learning)” ซึ่งการให
น้ําหนักความสําคัญของผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาโดยตรงจาก “ครู” หรือ “ผูสอน” เปน
“ผูเรียน” การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูไดเปลี่ยนจากที่ยึดครูเปนศูนยกลาง (Teacher-centred)
เปนยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง (Learner-centred) โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุดในกระบวนการ
เรียนรู มีการนําแนวคิดการศึกษาระบบเปดในรูปของ Credit Bank System มาใช เชน เปดโอกาสให
ผูเรียนมีการเทียบโอนความรูและประสบการณ การเทียบระดับการศึกษา เปนตน (อุทัย ดุลยเกษม,
2548) กระแสสังคมโลกดังกลาวมามีผลตอการศึกษาของประเทศเปนอยางยิ่ง โดยที่รัฐบาลมีความ
พยายามที่จะสงเสริมใหประชาชนชาวไทยไดใชความรูของตนสําหรับสรางสรรคสังคม ชุมชน และ
องค ก รแห ง การเรี ย นรู แรงบั น ดาลใจดั ง กล า วนี้ จะเกิ ด ขึ้ น ได ใ นสั ง คมไทย ถ า ประชาชนเห็ น
ความสําคัญและไดรับการสงเสริมใหเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งเปนแนวคิดทางการศึกษาที่สําคัญของ
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สังคมโลก โดยที่แนวคิดการเรียนรูตลอดชีวิตจะสัมพันธกับการศึกษาที่บุคคลควรไดรับ คือ การศึกษา
ในระบบโรงเรียน และที่สําคัญคือ การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย
ยิ่ ง แนวคิ ด การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต ถู ก ให ค วามสํ า คั ญ มากขึ้ น เท า ไร การศึ ก ษานอกระบบ
โรงเรียนก็ไดทวีความสําคัญมากขึ้น ดังนั้นการศึกษานอกระบบโรงเรียนจึงมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว
ตามวิถีชีวิตของประชาชนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ขอควรคํานึงที่สําคัญในการศึกษานอกระบบ
โรงเรี ย น คื อ การจะพั ฒ นาหรื อ เปลี่ ย นแปลงสิ่ ง ใด ๆ ในเชิ ง วิ ช าการและองค ค วามรู แ ต ล ะด า น
นักพัฒนาหรือผูนําการเปลี่ยนแปลงจะตองมีความรู ความเขาใจ และมีขอมูลดาน “แนวโนมหรือ
ทิศทางที่เหมาะสมและชัดเจน” ของการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนสําหรับประเทศไทย โดยอยู
บนพื้นฐานของสภาพและสถานการณที่แทจริงของสังคม ทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต ดังนั้น
คณะผูวิจัยซึ่งเปนคณาจารยของสาขาวิชาการศึ กษานอกระบบโรงเรียน ภาควิชานโยบาย การ
จัดการ และความเปนผูนําทางการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่มีพันธกิจโดย
ตรงที่จะพัฒนาและเผยแพรองคความรูทางดานการศึกษานอกระบบโรงเรียนใหสังคมไดเรียนรูและ
นําไปประยุกต ใช จึ งไดดําเนินการวิจัย เรื่อง “แนวโนมการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนของ
ประเทศไทยในทศวรรษหนา” ขึ้น เพื่อศึกษาแนวโนมหรือทิศทางที่เหมาะสมของการจัดการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนของประเทศไทยในทศวรรษหนา ระหวางป พ.ศ. 2545 - 2555 ในดานปรัชญา
แนวคิด กลุมเปาหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรีย น ดานบทบาทของการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน ดานหลักสูตร เนื้อหา และกิจกรรมการเรียนการสอนของการศึกษานอกระบบโรงเรียน ดาน
การบริหาร การจัดการและการประสานงานการศึกษานอกระบบโรงเรียน และดานการประเมินและ
ติ ด ตามผลการจั ด การศึ ก ษานอกระบบโรงเรีย น ซึ่ง จะเป น ประโยชน ต อ องคก รและหน ว ยงานที่
ดําเนินการและใหความสําคัญในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนใหกับกลุมเปาหมายตาง ๆ ได
นําไปเปนฐานในการดําเนินการตอไป
เหตุที่ศึกษาแนวโนม 5 ดาน ดังกลาวนี้เนื่องจาก ปรัชญาและแนวคิดของการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน หรือปรัชญาการศึกษาผูใหญ ชวยใหนักการศึกษานอกระบบโรงเรียนรูวาตนนั้นมี
หลักการและเหตุผลอะไรในการจัดการการศึกษานอกระบบโรงเรียนไปแบบนั้น (Elias and Merriam,
2005) แสดงใหเห็นวาปรัชญาการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีความสําคัญในการชวยตั้งคําถามที่
ลึกซึ้งวา เราทํากิจกรรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยมีเหตุผลและพื้นฐานอะไร ปรัชญาชวย
ใหเกิดความเขาใจตอแนวคิดและกิจกรรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนชัดเจนขึ้น ชวยขจัดความ
ไม ส อดคล อ งในทางปฏิ บั ติ โดยการยึ ด หลั ก ปรั ช ญาเป น หลั ก ในการแก ไ ขประเด็ น ป ญ หาต า งๆ
ปรัชญาชวยใหเห็นภาพรวม ความสัมพันธและความสําคัญที่มีตอกันของแนวคิดตางๆ และเห็นภาพ
ของการศึก ษานอกระบบโดยรวมทั้ง หมด ปรั ช ญาช ว ยสะท อ นใหเ ห็ น ความเชื่อ และหลั ก ในการ
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ดําเนินงานจัดการและบริหารโครงการการศึกษานอกระบบโรงเรียน การสรางหลักสูตร และการ
จัดการเรียนการสอน (สนอง โลหิตวิเศษ, 2544)
สําหรับการศึกษาดานบทบาทของการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีความสําคัญเนื่องจากเปน
สิ่งที่สะทอนใหเห็นความสําคัญและความจําเปนของการศึกษานอกระบบโรงเรียนในการพัฒนา
สังคมและประเทศทั้งในดานทรัพยากรมนุษย ชุมชน สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และการเมือง เปนตน
เพราะการศึ ก ษานั้ น จะต อ งประกอบด ว ยกิ จ กรรมที่ มุ ง สร า งคนให เ ป น ทรั พ ยากรที่ มี คุ ณ ค า และ
คุณภาพตามที่สังคมและประเทศชาติ ตองการใหการศึกษาเปนตัวการสําคัญในการพัฒนา เพราะ
ทรัพยากรที่มีคุณคามากที่สุดคือทรัพยากรมนุษย ประเทศชาติจะพัฒนาไดตองประกอบไปดวย
ประชากรที่มีคุณภาพ อันจะเปนผลตอเนื่องใหสามารถพัฒนาวัตถุ เทคโนโลยีที่เปนประโยชนตอ
บุคคล สังคม และประเทศชาติในที่สุด (สุรกุล เจนอบรม, 2533)
การศึกษาดานหลักสูตร เนื้อหา และกิจกรรมการเรียนการสอนของการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน มีความสําคัญเนื่องจาก ประการแรก หลักสูตรเปนแนวทางในการพัฒนาผูเรียน คือถา
ผูเรียนมีความเขาใจวัตถุของประสงคของหลักสูตรอยางชัดเจน ผูเรียนจะสามารถพัฒนาตนเองไดดี
ยิ่งขึ้นตามเจตนารมณของหลักสูตร ประการที่สอง เปนแนวทางในการดําเนินงานของผูสอน คือใน
หลักสูตรจะบรรจุหลักการ จุดมุงหมาย โครงสรางหลักสูตร คูมือผูสอน หากผูสอนไดศึกษาใหเขาใจ
อยางถองแท ก็สามารถนําหลักสูตรไปใชอยางมีประสิทธิภาพ ประการที่สาม เปนแนวทางในการ
ดําเนินงานของผูบริหาร คือ ผูบริหารสามารถใชหลักสูตรเปนแมบทสําหรับการวางแผนทางดาน
บุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ การตั้งงบประมาณ ประการที่สี่ เปนแนวทางในการประเมิน
ของมาตรฐานทางการศึกษา กลาวคือ หลักสูตรจะเปนเครื่องบงชี้วาการจัดการศึกษาในสถาบันหรือ
หนวยงานนั้นๆ มีมาตรฐานหรือไม อยางไร และประการสุดทาย เปนเครื่องมือในการตอบสนองความ
ตองการของสังคม คือสังคมใดก็ตามที่มีความตองการหรือขาดแคลนประชากรเรื่องใดหรือลักษณะ
ใด การพัฒนาหลักสูตรควรจะดําเนินการใหตอบสนองตอความตองการของสังคมได (เพ็ญศรี ทวิ
สุวรรณ และปราณี สังขะตะวรรธน, 2533)
ในการศึกษาดานการบริหาร การจัดการ และการประสานงานการจัดการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน มีความสําคัญเนื่องจาก การบริหารเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน การใชทรัพยากร
ขององคก ารให มีประสิ ทธิ ภาพดี ยิ่ง ขึ้น รวมทั้งการบริหารจะทํา ให การดํา เนิน งานขององคการมี
ประสิทธิผลบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว (ปรีชา คัมภีรปกรณ, 2533) สวนการประสานงานมี
ความสําคัญในสวนที่ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน คือ ทําใหคุณภาพและผลของงานเปนไป
ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวอยางราบรื่นและรวดเร็ว ทําใหประหยัดทรัพยากรการผลิตทั้งดานกําลังคน
กําลังเงิน เวลา และปจจัยการผลิตอื่นๆ ทําใหลดการขัดแยงระหวางเจาหนาที่ปฏิบัติงาน คือชวยให
ผูปฏิบัติงานทุกคน ทุกฝาย มีความเขาใจถึงบทบาทความรับผิดชอบของตน ในฐานะเปนสวนหนึ่ง
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ของงานที่ประสานกันเปนหนวยงานใหญ และทําใหผูปฏิบัติงานมีขวัญกําลังใจที่จะปฏิบัติงานใหดี
ยิ่งขึ้น (นฤมล ตันธสุรเศรษฐ, 2533)
สวนดานการประเมินและการติดตามผลการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาดาน
นี้มีความสําคัญเพราะ การประเมินชวยทําใหการกําหนดวัตถุประสงคและมาตรฐานของการดําเนิน
กิจกรรมมีความชัดเจน และเมื่อกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนไดรับการตรวจสอบ วิเคราะห
ปรับปรุง แกไข จะชวยใหกิจกรรมดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค การประเมิน
มีสวนชวยในการควบคุมคุณภาพของกิจกรรม การประเมินชวยใหขาวสารในการตัดสินใจในการ
บริหารจัดการกิจกรรมหรือโครงการแกผูจัดกิจกรรมหรือผูบริหารโครงการ การประเมินชวยใหการใช
ทรัพยากรเปนไปอย างคุมคาและเกิดประโยชนอยางเต็มที่ การประเมินจะเปนประโยชนแกการ
วางแผนกิจกรรมอยางตอเนื่อง และการประเมินมีสวนในการสรางขวัญและกําลังใจทั้งผูปฏิบัติงาน
และผูเรียน สําหรับการติดตามผลมีความสําคัญเพราะ เปนการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ และเปนการใหขอมูลยอนกลับที่ทันทวงที เพื่อการตัดสินใจดําเนินการเกี่ยวกับการ
ดําเนินกิจกรรม (พิศเพลิน เขียวหวาน และ สมบัติ สุวรรณพิทักษ, 2533)
วัตถุประสงคของการวิจยั
เพื่อศึกษาแนวโนมหรือทิศทางที่เหมาะสมของการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของ
ประเทศไทยในทศวรรษหนา ระหวางพ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2555 ใน 5 ดาน ดังนี้คือ (1) ปรัชญา
แนวคิด และกลุมเปาหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียน (2) บทบาทของการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (3) หลักสูตร เนื้อหา และกิจกรรมการเรียนการสอนของการศึกษานอกระบบโรงเรียน (4)
การบริหาร การจัดการ และการประสานงานการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน และ (5) การ
ประเมินและการติดตามผลการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ขอบเขตของการวิจัย
1. การวิจัยครั้งนี้ ทําการวิจัยเกี่ยวกับแนวโนมหรือทิศทางที่เหมาะสมของ การจัดการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนของประเทศไทยในทศวรรษหนา ระหวาง พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2555 ใน 5 ดาน
ดังนี้คือ (1) ปรัชญา แนวคิด และกลุมเปาหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียน (2) บทบาทของ
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (3) หลักสูตร เนื้อหา และกิจกรรมการเรียนการสอนของการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน (4) การบริหาร การจัดการ และการประสานงานการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
และ (5) การประเมินและการติดตามผลการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
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2. ประชากรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ คือ คณาจารยที่จัดการเรียนการสอนดานการศึกษา
นอกระบบโรงเรี ย น การศึ ก ษาผู ใ หญ หรื อ การศึ ก ษาต อ เนื่ อ งในมหาวิ ท ยาลั ย ผู ที่ จั ด โครงการ
การศึ กษานอกระบบโรงเรี ย น การศึก ษาผูใ หญ หรือการศึก ษาต อเนื่อ งที่ สังกัด ในมหาวิ ท ยาลั ย
หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน และองคกรพัฒนาเอกชน
ขอตกลงเบื้องตน
ในการวิจัยครั้งนี้แนวโนมการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน เปนแนวโนมตามความคิดเห็น
ของผูตอบแบบสอบถาม ไมใชแนวโนมที่ไดจากผลการวิเคราะหทางสถิติ
คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
แนวโนมการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน หมายถึง ทิศทางของการจัดกิจกรรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนของประเทศไทย 5 ดาน คือ (1) ปรัชญา แนวคิด และกลุมเปาหมายของการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน (2) บทบาทของการศึกษานอกระบบโรงเรียน (3) หลักสูตร เนื้อหา และกิจกรรม
การเรียนการสอนของการศึกษานอกระบบโรงเรียน (4) การบริหาร การจัดการ และการประสานงาน
การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน และ (5) การประเมินและการติดตามผลการจัดการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน
ทศวรรษหนา หมายถึง พ.ศ. 2545-2555
ปรัชญา แนวคิด และกลุมเปาหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียน หมายถึง หลักการและ
เหตุผลในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนใหแกกลุมเปาหมาย ตาง ๆ ในสังคมไทย ตั้งแตวัยเด็ก
ถึงผูสูงอายุที่ไมอยูในระบบโรงเรียน
บทบาทของการศึกษานอกระบบโรงเรียน หมายถึง การพัฒนา ประชาชนหนวยงาน และ
ชุมชน ในกิจการที่เกี่ยวของกับการศึกษานอกระบบโรงเรียน ใหมีศักยภาพและมีประสิทธิภาพอยาง
เต็มความสามารถ
หลักสูตร เนื้อหา และกิจกรรมการเรียนการสอนของการศึกษานอกระบบโรงเรียน หมายถึง
การพั ฒ นาหลั ก สู ตร เนื้ อ หา และกิ จกรรมการเรีย นการสอนการศึก ษานอกระบบโรงเรี ย นใหแก
กลุมเปาหมายตางๆ
การบริหาร การจัดการ และการประสานงานการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน หมายถึง
การรับผิดชอบการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนตั้งแตการวางแผน การกําหนดนโยบายไปจนถึง
การปฏิบัติการการดําเนินการศึกษานอกระบบโรงเรียนใหเปนไปตามแผนการที่ไดกาํ หนดไว
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การประเมิ น และการติ ด ตามผลการจั ด การศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย น หมายถึ ง การวั ด
ความกาวหนาในการเรียนรู ความสําเร็จของกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน และการติดตาม
การนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันตอไป
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหหนวยงานตาง ๆ ของภาครัฐและเอกชน ที่ดําเนินการดานการจัดการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน รูแนวโนมในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน และสามารถปรับแนวทางตาง ๆ ใน
การจัดใหเหมาะสมกับสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงได
2. ทําใหสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ไดปรับหลักสูตรและแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนใหสอดคลองกับแนวโนมของการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่เปลี่ยนแปลงไป
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บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวของ
การวิจัยเรื่อง แนวโนมการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทยในทศวรรษหนา
คณะผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ นํามาใชเปนแนวทางในการวิจัย โดยนําเสนอ
สาระสําคัญดังนี้
1. การศึกษาตลอดชีวิต
1.1 พัฒนาการทางความคิดของการศึกษาตลอดชีวิต
1.2 แนวความคิดหลักของการศึกษาตลอดชีวิต
1.3 นิยามการศึกษาตลอดชีวิต
1.4 หลักการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
1.5 ระบบและโครงสรางการศึกษาตลอดชีวิต
1.6 ความเชื่อมโยงของรูปแบบการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ
1.7 ความมุงหมายของการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
1.8 ความจําเปนที่จะตองจัดการศึกษาตลอดชีวิต
2. การศึกษานอกระบบโรงเรียน
2.1 ความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
2.2 วัตถุประสงคและเปาหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
2.3 ปรัชญาและหลักการของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
2.4 การบริหารจัดการการศึกษานอกระบบโรงเรียน
2.5 กลุมเปาหมายที่การศึกษานอกระบบโรงเรียนใหบริการ
2.6 ประเภทของกิจกรรมและเนื้อหาทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
2.7 วิธีการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
2.8 การสรางความรูความเขาใจ การประชาสัมพันธงานการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน
2.9 การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
2.10 การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
2.11 การพัฒนาแหลงการเรียนรูในชุมชน เพื่อสงเสริมการศึกษาอยางตอเนื่อง
2.12 การพัฒนาบุคลากรของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษานอกระบบโรงเรียน
2.13 การวัดผลประเมินผลการศึกษานอกระบบโรงเรียน
2.14 การเทียบโอนการเรียนรู
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2.15 การใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. การศึกษาตลอดชีวิต
1.1 พัฒนาการทางความคิดของการศึกษาตลอดชีวิต
โดยที่การศึกษาเกิดขึ้นพรอมกับชีวิตและดําเนินไปควบคูกับการดําเนินชีวิตของบุคคล อาจ
กลาวไดวา มนุษยเรียนรูตั้งแตวินาที่แรกที่เริ่มหายใจและตองเรียนรูตอเนื่องไปจนถึงวินาทีสุดทาย
ของการหายใจ หมายถึง การศึกษาตลอดชีวิตนั่นเอง (From womb to tomb)
ทุกประเทศไดมีแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบและแนวทางที่แตกตางกัน
โดยที่องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) มีบทบาทในการ
สงเสริมสนับสนุนใหแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิตไปสูการปฏิบัติในประเทศตาง ๆ ซึ่งไดมีการกลาวถึง
และใหความสําคัญเปนครั้งแรกในการประชุมนานาชาติวาดวยการศึกษาผูใหญ (World Education
on Adult Education) เมื่อป ค.ศ.1960 ณ กรุงมอนทรีออล ประเทศแคนาดา
นับจากนั้นเปนตนมา ความคิดเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิตไดมีความสําคัญเพิ่มมากขึ้น
โดย UNESCO ไดเผยแพรแนวคิดและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิตใหแกประเทศตาง ๆ
ทั่วโลกนําไปกําหนดแนวทางที่เหมาะสมสําหรับประเทศของตนตอไป
ความคิดในเรื่องการศึกษาตลอดชีวิตนั้น มีจุดเริ่มตนมาจากผลงานของ Philiph Coombs
กับ Mansoor Ahmed ซึ่งไดสํารวจการจัดการศึกษาอบรมในสังคมตาง ๆ ทั่วโลก เพื่อที่จะแสวงหา
แนวทางในการจัดการศึกษาใหแกเยาวชนและผูใหญที่อยูนอกระบบโรงเรียน ผลการสํารวจครั้งนั้น
ไดจําแนกกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรูออกเปน 3 ประการคือ (โกวิท วรพิพัฒน, 2543)
1) Formal Education
2) Non-formal Education
3) Informal Learning
ซึ่งกิจกรรมทั้ง 3 ประการนี้ เปนสิ่งที่มนุษยใชในการศึกษาเลาเรียนอยูในสังคม ซึ่งในความ
เปนจริงก็ไดใชวิธีการทั้ง 3 ประเภทนี้ในการเรียนรู ซึ่งอาจจะผสมผสานวิธีการทั้ง 3 ประเภท หรือใช
วิธีใดวิธีหนึ่งเปนเอกเทศก็ได แตอยางไรก็ดี การจําแนกกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรูดังกลาว ได
มีการปรับเปลี่ยนใหมโดยปรับ Informal Learning ไปเปน Informal Education นัยวา เพื่อใหเขาชุด
กับการศึกษาประเภทอื่น ๆ และเมื่อประเทศไทยรับแนวความคิดนี้มา ไดใหความหมายในภาษาไทย
คือ
1) การศึกษาในระบบ (Formal Education)
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2) การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education)
3) การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education)
สําหรับประเทศไทย เมื่อนําแนวคิดของ UNESCO มาใชอธิบายวิธีการศึกษาเลาเรียนของคน
ไทยแลว อาจจะกลาวไดวากิจกรรมการศึกษาของสังคมไทยในบรรพกาล เปนลักษณะของการศึกษา
ตามอัธยาศัยและการศึกษานอกระบบเปนรูปแบบหลัก กอนที่จะมีการจัดตั้งโรงเรียนในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จนเมื่อไดมีการปฏิรูปการศึกษาใหอนุวัตรตามสากลแลว
จึงมีการจัดการศึกษาตามระบบและรูปแบบของโรงเรียนขึ้น สวนกิจกรรมการศึกษาที่มิใชรูปแบบของ
การศึกษาในระบบโรงเรียน สวนใหญจะเปนไปตามวิถีชีวิตและรูปแบบอื่น ๆ ที่มิไดกําหนดชื่อเรียกที่
ชัดเจน และไมมีการกลาวถึงในเชิงการศึกษา จนถึง พ.ศ. 2483 จึงไดมีการจัดการศึกษาสําหรับ
ผูใหญ ที่อยูนอกวัยเรีย นขึ้น คูขนานไปกับการศึกษาในโรงเรียน ซึ่งเริ่มมีการนํา รูปแบบคลายกั บ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขามาใชจัดการศึกษา
แมวาในปจจุบัน สังคมจะเห็นความสําคัญของการศึกษาตลอดชีวิตมากขึ้น แตในสวนการ
จัดการศึกษาของรัฐจะเห็นไดวา รัฐเนนใหความสําคัญเฉพาะการศึกษาของบุคคลในวัยเรียนเทานั้น
ซึ่งเปนเปาหมายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของรัฐ อยางไรก็ตาม เมื่อประเทศไทยเขาเปนสมาชิก
องคการ UNESCO และไดรับแนวความคิดเรื่องการศึกษาตลอดชีวิตในชวงป พ.ศ. 2504 ไดมีความ
พยายามที่ จ ะผลั ก ดั น แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต อยู ต ลอดมา โดยในป พ.ศ. 2518
UNESCO ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ “การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม” ขึ้น ซึ่งไดวิพากษวิจารณขอจํากัด
ของการศึกษาในโรงเรียนและเสนอบทบาทที่มีความสําคัญขึ้นของการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อที่จะ
เชื่อมโยงใหบุคคลไดเรียนอยางตอเนื่องตลอดชีวิต แนวความคิดดังกลาวไดมีการสานตอจนกระทั่งได
มีการกลาวถึง “การศึกษาตลอดชีวิต” เปนครั้งแรกในแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2520 (ขอเสนอ
ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอด
ชีวิต, 2546)
นับจากแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2520 เปนตนมา แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิต
ไดมีการกลาวถึงกันอยางกวางขวาง และไดมีการพัฒนาอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งขึน้ และมีผลตอการ
ปฏิ รู ป การศึ ก ษาในหลายประเทศรวมทั้ ง ประเทศไทย ดั ง จะเห็ น ได จ ากการประกาศใช
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งไดถือวา การศึกษาตลอดชีวิตเปนหลักการสําคัญ
ในการจัดการศึกษาของประเทศ ดังที่ไดกําหนดไวในมาตรา 8 วา
“มาตรา 8 การจัดการศึกษาใหยึดหลัก ดังนี้
(1) เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน
(2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
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(3) การพั ฒ นาสาระและกระบวนการเรี ย นรู ใ ห เ ป น ไปอย า งต อ เนื่ อ ง”
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545)
ปจจุบัน แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิตไดรับการยอมรับกันอยางแพรหลายในทุก
ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศไทยไดนําแนวคิดของการศึกษาตลอดชีวิตเปนหลักในการจัด
การศึกษา และถือวา การศึกษาตลอดชีวิตเปนปรัชญาสําคัญสําหรับการจัดการศึกษาของประเทศใน
ภาวการณที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
การเปลี่ยนแปลงในโลกปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็วและรุนแรง นํามาสูการเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตการทํางาน ตลอดจนสภาพโครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง
รวมทั้งระบบนิเวศในโลก ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ทําใหมิติ
ของเวลาและสถานที่ไมใชขอจํากัดของการติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความรูอีก
ตอไป ยิ่งเปนเหตุใหความรูของมนุษยพัฒนากาวหนายิ่งขึ้น พลังอํานาจของโลกไมใชกําลังทหาร
กําลังเงินอีกตอไป แตกลับเปนความรูคืออํานาจในการจัดการทุกสิ่งทุกอยางในโลกนี้ ยิ่งความรูม มี าก
ขึ้นเทาไร ยิ่งสงผลตอชีวิตความเปนอยูและระบบตาง ๆ ของสังคม และมนุษยยิ่งจําเปนจะตองเรียน
รูอยูตลอดเวลา เรียนรูอยางตอเนื่องเพื่อปรับตัวใหเขากับความเปลี่ยนแปลง เรียนรูเพื่อนําความรูมา
ใชประโยชน และจําเปนตองมีกระบวนการเรียนรูที่แข็งแรง มีประสิทธิภาพ แสดงใหเห็นวา วิถีการ
เรียนรูของคนในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไป ความคิดเรื่องการศึกษาตลอดชีวิตจึงเปนเรื่องที่จําเปน
สําหรับคนในยุคปจจุบันและอนาคต ความเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลโดยตรงตอการปรับเปลี่ยน
ระบบและโครงสราง ตลอดจนกระบวนทัศนและวิธกี ารของการศึกษาอยางสิ้นเชิง ซึ่งเปนแรงผลักดัน
สําคัญที่สงผลตอการปฏิรูปการศึกษาภายใตแนวความคิดการศึกษาตลอดชีวิต
1.2 แนวความคิดหลักของการศึกษาตลอดชีวิต
การศึกษาตลอดชีวิตมีแนวความคิดหลัก สรุปไดดังนี้ (Lengrand, 1970 and Dave, 1976)
1.2.1 การศึกษาตลอดชีวิต เปนการจัดการศึกษาใหกับทุกคน ตั้งแตกอนวัยเรียน
จากเด็กสูผูใหญถึงวัยชรา โดยมีจุดหมายเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยในชวงตาง ๆ ของชีวิต ทั้งนี้
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ทําใหมนุษยทุกคนตองเรียนรูสิ่งใหม ๆ เพื่อปรับตนเองให กาวทันยุคกับกระแสโลกาภิวัตน ซึ่งเปน
แนวโนมการพัฒนาโลกปจจุบัน
1.2.2 กระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต เปนการเชื่อมโยงการเรียนรูที่เกิดจากการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อนําผลทางการเรียนรูนั้น ไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม การจัดการเพื่อใหบุคคลเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต จึงตองจัดหลักสูตร สื่อ
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วิธีการเรียนการสอน สภาพแวดลอม และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเขาถึงการเรียนรูไดสะดวก และนํา
ความรูที่ไดไปใชไดจริง
1.2.3 การศึกษาตลอดชีวิต ใหความสําคัญกับผูเรียนในฐานะที่เปนศูนยกลางของ
การเรียนรู โดยเชื่อวามนุษยมีศักยภาพ มีความสามารถที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองได มีอิสรภาพที่
จะเลือกเนื้อหา รูปแบบ วิธีการในการเรียนรูที่เหมาะสมกับตนเอง การบริหารจัดการใหบุคคลไดรับ
การศึกษาตลอดชีวิต ควรจะตองจัดแบงชวงวัยของกลุมเปาหมายใหชัดเจน เพื่อจะไดจัดกิจกรรม
การศึกษาที่เหมาะสมกับชวงวัย เชน จัดการศึกษาในระบบใหกับกลุมชวงวัยเรียน จัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหชวงวัยทํางานและวัยสูงอายุ เปนตน
1.2.4 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสารและคมนาคม
ความกาวหนาดังกลาวทําใหการติดตอสื่อสาร ตลอดจนการถายทอดขาวสารขอมูลและความรูใน
สังคมเปนไปอยางรวดเร็ว กวางขวาง ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพตอการเรียนรูของมนุษย ทําใหมนุษย
เขาถึงความรูอันมหาศาลไดโดยไมมีขีดคั่นพรมแดนแหงความรู ทําใหการศึกษาตลอดชีวิตเปนวงจรที่
ไมหยุดนิ่ง และมีพลังตอการเปลี่ยนแปลง
1.2.5 สังคมปจจุบัน และอนาคตใชความรูเปนพลังในการกระทําทางสังคม ระบบ
ทุกระบบในสังคมยอมใชความรูเปนพลังในการขับเคลื่อนระบบ การศึกษาและการเรียนรูจึงเปนกลไก
ที่ระบบตาง ๆใชการศึกษาเปนเครื่องมือ ดังนั้น ทุก ๆ ระบบ ทุกหนวยงานจึงมีสวนรวมรับผิดชอบตอ
การศึกษาตลอดชีวิตของทุกคนในสังคม ตั้งแตระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร และสถาบัน
ตาง ๆ ในสังคม
1.3 นิยามการศึกษาตลอดชีวิต
นั ก การศึ ก ษาต า งประเทศได ใหค วามหมายของการศึก ษาตลอดชีวิ ตว า เปน การศึก ษา
ทั้งหมดที่ครอบคลุมทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่ง
เกิดขึ้นตลอดชวงชีวิตของบุคคล เพื่อจะชวยใหเกิดการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพในตัวบุคคล สังคม
และอาชีพ การศึกษาตลอดชีวิตครอบคลุมการเรียนที่เกิดขึ้นที่บาน โรงเรียน ในชุมชน สถานที่ทํางาน
การเรียนจากสื่อมวลชน จากสถานการณและกิจกรรมในรูปแบบอื่น ๆ
นักการศึกษาไทยสวนใหญไดใหความหมายของการศึกษาตลอดชีวิตวา เปนการศึกษา
ทั้งหมดของชีวิตมนุษยตั้งแตเกิดจนตาย โดยมุงพัฒนามนุษยใหปรับตัวเขากับความเปลี่ยนแปลงใน
โลกปจจุบัน และพัฒนาตอเนื่องไปใหเต็มศักยภาพของบุคคลแตละคน เปนการศึกษาที่เกิดจากการ
ผสมผสานการเรียนรูทุกรูปแบบทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย อาทิ เชน
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สุนทร สุนันทชัย (2529) เห็นวาการศึกษาตลอดชีวิตหมายถึง การจัดกระบวนการใหมีผลตอ
การเรียนรูตลอดชีวิต โดยมีลักษณะคือ เปนการดําเนินการตลอดชีวิตของบุคคล เปนการจัดที่มีการ
วางแผน ทํ า ให ไ ด รั บ ความรู ทั ก ษะ เจตคติ อั น จํ า เป น ต อ การเปลี่ย นแปลงในชี วิ ต ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น อยู
ตลอดเวลา จนในที่สุดทําใหบุคคลไดพัฒนาตนอยางเต็มศักยภาพ เปนการเรียนรูที่เกิดจากแรงจูงใจ
ของผูเรียนที่จะเรียนรูดวยตนเอง และใชแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกประเภท ในการศึกษาทั้งใน
ระบบ นอกระบบ และไมเปนทางการหรือตามอัธยาศัย
กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2538) ไดใหความหมายของการศึกษาตลอดชีวิตวาหมายถึง
แนวคิดและแนวทางที่สงเสริมใหเกิดการระดมเอาทรัพยากรทั้งมวลที่มีอยูในสังคมมาใชในการ
พัฒนาความรู ความคิด และความสามารถของมนุษย ทําใหมนุษยสามารถแกปญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่องตั้งแตเกิดจนตาย
สุมาลี สังขศรี (2544) เห็นวา การศึกษาตลอดชีวิตเปนภาพรวมของการศึกษาทุกประเภทที่
เกิดขึ้นตลอดชีวิตของมนุษยตั้งแตเกิดจนตาย เปนการศึกษาเพื่อมุงพัฒนาบุคคลใหปรับตัวเขากับ
ความเปลี่ยนแปลงในทุกชวงชีวิตของบุคคล และพัฒนาตอเนื่องไปใหเต็มศักยภาพของแตละบุคคล
การศึกษาตลอดชีวิตครอบคลุมการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอก
ระบบโรงเรียน และการศึกษาแบบไมเปนทางการ จากทุกแหลงความรูในชุมชนและสังคม และ
เกิดขึ้นไดทุกที่ โดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ การศึกษาตลอดชีวิตเปนการศึกษาที่สัมพันธกับชีวิต
และผสมผสานกลมกลืนกับการดําเนินชีวิตของบุคคล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายของการศึกษาตลอดชีวิต
เป น การศึ ก ษาที่ เ กิ ด จากการผสมผสานระหว า งการศึ ก ษาในระบบ การศึ ก ษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545)
อาชัญญา รั ตนอุบล (2550) ไดสรุปวา การศึกษาตลอดชีวิ ตเปนกระบวนการศึก ษาที่ มี
กระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง นับตั้งแตเกิดจนตาย โดยมีมูลเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วของโลกในปจจุบัน การศึกษาประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงอยางเดียวหรือประเภทเดียว จึง
อาจจะไม เ พี ย งพอตอ การปรับ ตัว ให ทัน กับ การเปลี่ย นแปลงดั ง กลา ว การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต จึง มี
ลัก ษณะที่เป นการบูรณาการ การประสานประสมระหวา งกิจกรรมตางๆ ในสัง คม ไมวา จะเปน
กิจกรรมการศึกษาในระบบโรงเรียน กิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน และกิจกรรมการศึกษา
แบบธรรมดาวิสัย เพื่อพัฒนาคุณภาพของชีวิตใหดียิ่งขึ้น
โดยภาพรวมของนิ ย ามหรื อ ความหมายของการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต แสดงให เ ห็ น ได ว า
การศึ กษาตลอดชีวิ ตประกอบดว ย จุ ด มุง หมายและรูปแบบของการจัด การศึก ษาที่สํา คั ญ ดัง นี้
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(ขอเสนอยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิต, 2546)
1) จุดมุงหมายของการศึกษาตลอดชีวิต คือ ตองการใหบุคคล กลุมบุคคลไดรับการศึกษา
เพื่อความรู ทักษะ และเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม อันจําเปนตอการเปลี่ยนแปลงในชีวิตซึ่งเกิดขึ้นอยู
ตลอดเวลา เพื่อใหบุคคลไดพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ และสามารถอยูรวมกับคนอื่นไดอยางมี
ความสุข
2) รูปแบบการจัดการศึ กษาตลอดชีวิต ประกอบดวย 3 รูปแบบคือ การศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
3) วิธีการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ใชวิธีการจัดการศึกษาที่หลากหลายรูปแบบ เกิดขึ้นตลอด
ชวงเวลาชีวิตของมนุษย โดยผูจัดการศึกษาประกอบดวยบุคคลและองคกรทุกสวนของสังคม ไดแก
บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันทางสังคม
การศึกษาตลอดชีวิต เปนการจัดการศึกษาที่บูรณาการหรือผสมผสานใหบุคคลเกิดการ
เรียนรูจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อพัฒนามนุษยให
มีคุณภาพ และศักยภาพอยางเหมาะสมกับยุคสมัยตั้งแตเกิดจนตาย สามารถคิด วิเคราะห ตัดสินใจ
แกปญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่องและอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะนําไปสู
การพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม
ขอบขายของการศึกษาตลอดชีวิต
การศึกษาตลอดชีวิต ครอบคลุมการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย
การศึกษาในระบบ (Formal Education) เปนการศึกษาที่มีรูปแบบและระบบแบบแผน
ชั ดเจน มี ก ารกํ า หนดวั ตถุ ป ระสงค หลั ก สู ตร วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอน การวัด ผล และการ
ประเมินผลที่แนนอน
การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education) เปนการศึกษาที่มีความยืดหยุนและ
หลากหลายรู ป แบบ โดยมุ ง หมายให เ ป น การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพมนุ ษ ย มี ก ารกํ า หนด
จุดมุงหมายหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อ การวัดผลและประเมินผลที่สอดคลองกับสภาพปญหา
และความตองการของกลุมเปาหมาย
การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) เปนการศึกษาที่เกิดขึ้นตามวิถีชีวิต ตาม
สถานการณ เ ป น การเรี ย นรู จ ากประสบการณ การทํ า งาน หรื อ เรี ย นรู จ ากบุ ค คล ครอบครั ว
สภาพแวดลอม สื่อ ผูเรียนเรียนรูไดทั้งตั้งใจและไมตั้งใจ เปนการจัดการศึกษาที่ไมมีหลักสูตรชัดเจน
ไมมีระบบของการจัดการศึกษาแนนอนจนถึงไมมีเลย และอาจมีรูปแบบที่หลากหลายแตกตางไป
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จากรูปแบบการศึกษาโดยทั่วไป หากแตกิจกรรมดังกลาวกอใหเกิดการเรียนรู ผูเรียนมีความรู มี
ทักษะ มีเจตคติ เชนเดียวกับการศึกษาอื่น ๆ
1.4 หลักการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Knapper & Cropley, 1991 and Skager, 1978)
1.4.1 หลักการบูรณาการและความเชื่อมโยง โดยเนนความสัมพันธอยางตอเนื่อง
ของการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อ
สงเสริมใหประชาชนสามารถศึกษาหาความรูไดตลอดชวงชีวิตตั้งแตเกิดจนตาย
1.4.2 หลักความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษา โดยสงเสริมใหประชาชนทุก
กลุมเปาหมายไดมีโอกาสเลือกศึกษาหาความรูตามศักยภาพและความตองการของตน การศึกษา
ควรเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนในการเขาถึงการศึกษาทุกรูปแบบในสังคม
1.4.3 หลักการเรียนรูแบบผูเรียนเปนสําคัญ โดยจัดเนื้อหาและกระบวนการเรียน
การสอนที่เหมาะสมกับพื้นฐานและความสนใจของผูเรียนของตนเองได โดยเฉพาะการจั ดแบ ง
คุณลักษณะและความจําเปนของการเรียนรูของผูเรียนในแตละชวงวัย
1.4.4 หลักการศึกษาเพื่อชีวิต โดยเนนการศึกษาที่บูรณาการการเรียนรูเขากับวิถี
ชีวิตของผูเรียนและสภาพชุมชน สามารถนําความรูไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยู
ของตน เปนการจัดการศึกษาที่กลมกลืนกับวิถีชีวิตของผูเรียน
1.4.5 หลักการเรียนรูเพื่อการคิดเปนและแกปญหาเปน โดยสงเสริมกระบวนการ
วิเคราะห ตัดสินใจ และแกปญหา บนพื้นฐานของขอมูลและเหตุผลที่พอเพียงและเหมาะสมเฉพาะ
บุคคล กลุมหรือชุมชน
1.4.6 หลักการกระจายอํานาจ โดยใหผูเรียน ชุมชน และองคกรทองถิ่นมีสวนรวม
เนนการคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหกับชุมชนทองถิ่น
1.4.7 หลั ก การความยื ด หยุ น และความหลากหลาย เพื่ อ มุ ง ให ก ารศึ ก ษามี
ประสิทธิภาพและตอบสนองตอความตองการดานการเรียนรูของประชาชนอยางกวางขวาง
1.5 ระบบและโครงสรางการศึกษาตลอดชีวิต
การศึกษาตลอดชีวิตเปนระบบการศึกษาระบบหนึ่งมีหนาที่สําคัญ 2 ประการคือ การสืบ
ทอดวัฒนธรรมความเชื่อ ความรูจากคนรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง เพื่อการธํารงไวซึ่งเผาพันธุ เชื้อชาติ
ประการหนึ่ง และการพัฒนาสังคมในการกาวหนาตอไปอีกประการหนึ่ง สังคมจัดระบบใหการศึกษา
ไดทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสัมพันธสอดคลองกับธรรมชาติการเรียนรูของมนุษยที่มีการ
เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดเวลา โดยแนวคิดเรื่องการศึกษาตลอดชีวิต ไดมีการจัดระบบโครงสรางและ

15

ระบบโครงสรางของการศึกษา โดยมีการศึกษาเรียนรู 3 ระบบยอยประกอบกันเปนระบบ การศึกษา
ตลอดชีวิต กลาวคือ
1) การศึกษาในระบบ (Formal Education) เปนการศึกษาที่มีระบบแบบแผน วัตถุประสงค
หลักสูตร วิธีการจัดการ กระบวนการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลที่แนนอน
ชัดเจน โดยมีจุดมุงหมายหลักที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีคุณลักษณะที่พอเพียงและพรอมที่ทํา
หนาที่ตาง ๆ ในสังคมในอนาคต
2) การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education) เปนการศึกษาที่จัดขึ้นโดยมีความมุง
หมายที่จะพัฒนาความรู ความสามารถของคนใหเปนพลังในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและ
ประเทศ จึงมีการออกแบบหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลที่สอดคลองกับสภาพ
ปญหาและความตองการของกลุมเปาหมาย วิธีการจัดการศึกษาจึงยืดหยุน ปรับใหเหมาะสมกับ
สภาพของผูเรียน
3) การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) เปนการจัดสภาพแวดลอม สถานการณ
ปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเกิดการเรียนรู โดยมีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ทั้งจะโดยตั้งใจหรือไมก็
ตาม เปนการเรียนรูจากครอบครัว ชุมชน จากกระบวนการทางสังคม จากสื่อ และแหลงการเรียนรู
ตาง ๆ
อยางไรก็ดี พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดนิยามของการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ไวดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2545)
1) การศึกษาในระบบ เปนการศึกษาที่กําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา
ของการศึกษา การวัดและการประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน
2) การศึกษานอกระบบ เปนการศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ
วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและการประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขของการ
สําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหาและ
ความตองการของบุคคลแตละกลุม
3) การศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ
ศักยภาพ ความพรอม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม สื่อ
หรือแหลงความรูอื่น ๆ
ซึ่งนิยามดังกลาว ใชเปนหลักในการพิจารณาลักษณะของการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
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1.6 ความเชื่อมโยงของรูปแบบการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ
บุคคลใชการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ เปนวิธีการใหเกิดการเรียนรูที่จะสามารถนําไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม จึงตองผสมผสานการเรียนรูจากการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ กลาวคือ
บุคคลเรียนรูจากการศึกษาตามอัธยาศัยตั้งแตเกิด โดยการเลี้ยงดูของพอแม ผูปกครอง
ตลอดจนกระบวนการสังคมประกิต (Socialization) ในชุมชน ในที่ทํางานซึ่งจะรวมไปถึงการเรียนรู
จากสื่อตาง ๆ และแหลงการเรียนรูที่มีอยูโดยทั่วไป ซึ่งอาจจะตั้งใจที่จะเรียนรูก็ได นอกจากนี้ ยังเปน
การเรียนรูตามความสนใจ ศักยภาพและโอกาสของแตละบุคคลดวย การเรียนรูดังกลาวเปนสวนหนึ่ง
ของวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นตั้งแตเกิดจนตาย
สัง คมจั ดระบบการศึ ก ษาที่มี ห ลัก สูตร สื่อ วิธีการเรีย นการสอน การวัดผลประเมิ นผลที่
ชัดเจนแนนอน เพื่อถายทอดความรู คานิยม ทักษะ ชุดหนึ่งที่เห็นวาจําเปนสําหรับการใชชีวิตอยูใน
สังคมหลังพอเพียงสําหรับการทําหนาที่ในสังคม ซึ่งจัดไวในชวงเวลาหนึ่งของชีวิต เปนการศึกษาใน
ระบบ
นอกเหนือจากการศึกษาในระบบแลว สังคมยังจัดใหบุคคลไดเรียนรูเรื่องราวตาง ๆ ตาม
ความตองการของบุคคล ชุมชน หรือสถาบันซึ่งมีระบบของการจัดการ ตลอดจนหลักสูตร สื่อ และ
วิธีการวัดผลประเมินผลที่จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงคของการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน ซึ่งเปน
การศึกษานอกระบบที่จัดขึ้นเพื่อเสริมเติมชีวิตของบุคคลใหสมบูรณ
บุคคลจึงจําเปนตองไดรับการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบที่เชื่อมโยงกันไดอยางตอเนื่อง
1.7 ความมุงหมายของการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
เนื่องจากการศึกษาตลอดชีวิตเปนภาพรวมและครอบคลุมการศึกษาทุกรูปแบบ ดังนัน้ ความ
มุงหมายของการศึกษาตลอดชีวิตจึงสะทอนถึงความมุงหมายของการศึกษาทุกรูปแบบและแสดงถึง
เจตจํานงของการจัดการศึกษาในองครวมดวย
เมื่อพิจารณาถึงประสบการณในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศตาง ๆ จะเห็นไดวา
แตละประเทศมีความมุงหมายของการจัดการศึกษาตลอดชีวิตที่สอดคลองกัน กลาวคือ
1.7.1 มุงใหประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ทุกฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม ไดรับการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยมีสิทธิและโอกาสเทาเทียมกัน
1.7.2 เพื่อใหประชาชนไดรับโอกาสทางการเรียนรูที่หลากหลาย สอดคลองกับความ
ตองการโดยศึกษาไดทุกเวลา ทุกสถานที่
1.7.3 เพื่อใหหนวยของสังคมมีสวนรวมในการจัดและสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
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1.7.4 เพื่อใหประชาชนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพเหมาะสมกับสภาวการณ
และสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เพื่อใหประชาชนสามารถมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม
และประเทศชาติไดอยางมีคุณคา
สํ า หรั บ ประเทศไทยที่ ไ ด ยึ ด การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต สํ า หรั บ ประชาชนเป น หลั ก ในการจั ด
การศึกษาของประเทศก็ไดกําหนดความมุงหมายของการจัดการศึกษาวาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยใหเ ปนมนุษ ยที่สมบูรณทั้ งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มี จริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2545)
1.8 ความจําเปนที่จะตองจัดการศึกษาตลอดชีวิต
จนถึงขณะนี้คงไมมีใครปฏิเสธถึงความสําคัญของการศึกษาตลอดชีวิตได โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในโลกที่เขาสูยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีการย้ําเนนความสําคัญดังกลาว จากรายงานเรื่อง การเรียนรู:
ขุมทรัพยในตน ที่คณะกรรมาธิการนานาชาติวาดวยการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เมื่อป พ.ศ. 2539 ที่
กลาววา สี่เสาหลักที่เปนรากฐานของการศึกษา ไดแก (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,
2543)
การเรียนรูเพื่อรู (Learning to Know) เปนการรวมความรูสําคัญอยางกวาง ๆ เขาดวยกัน
โดยมีความเปนไปไดที่จะมีการศึกษาลงลึกในบางวิชาที่เลือกไว ซึ่งภูมิหลัง กวาง ๆ นี้ จะเปน
ใบเบิ ก ทางนํ า ไปสู ก ารศึ ก ษาตลอดชีวิ ต โดยช ว ยวางรากฐานที่ มั่ น คงสํ า หรั บ ให ค นมี จิ ต ใจชอบ
แสวงหาความรูอยูตลอดเวลา
การเรียนรูเพื่อปฏิบัติจริง (Learning to Do) เปนการเรียนรูในลักษณะที่จะชวยสราง
ความสามารถใหมนุษยดํารงชีพอยูในสถานการณตาง ๆ ได ความสามารถและทักษะดังกลาวจะ
สามารถสรางใหเกิดขึ้นได ถาผูเรียนมีโอกาสไดทดลองและพัฒนาความสามารถของตน โดยมีสวน
รวมในโครงการประสบการณในงานอาชีพหรืองานทางสังคมอยางจริงจัง
การเรียนรูเพื่อชีวิต (Learning to Be) โลกในศตวรรษที่ 21 ทุกคนยังจําเปนจะตองมีความ
เปนอิสระและรูจักตัดสินใจ ประกอบกับการมีความรูสึกรับผิดชอบโดยสวนตัวอยางแรงกลาตอการที่
จะบรรลุเปาหมายรวมกันกับผูอื่น
การเรียนรูที่จะอยูรวมกัน (Learning to Live Together) โดยพัฒนาความเขาใจในผูอื่น ทั้ง
แงประวัติศาสตร ธรรมเนียมประเพณี และคานิยมทางจิตใจ ซึ่งจะเปนพื้นฐานสําหรับการสังสรรคจิต
วิญญาณใหมที่ตระหนักสํานึกถึงการตองพึ่งพาอาศัยกัน รวมทั้งการวิเคราะหความเสี่ยงและความ
ทาทายของอนาคตรวมกัน
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สําหรับประเทศไทย ซึ่งไดตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาตลอดชีวิตเปนอยางยิ่ง และ
ไดมีความพยายามที่จะเชื่อมโยงรูปแบบการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และอัธยาศัย ใหตอเนื่อง
และสัมพันธกัน
นอกจากนี้ ประเทศไทยจําเปนตองเตรียมประชาชนและสังคมใหมีศักยภาพความพรอมที่จะ
กาวเขาสูยุคแหงความเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ เชนเดียวกับประเทศอื่นโลก ซึ่งการศึกษาตลอด
ชีวิตจะเปนวิถีทางสําคัญยิ่งที่จะพัฒนาคุณภาพของประชาชน และเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนไทยไปสูเปาหมายของประเทศได โดยอาจจําแนกความจําเปนไดดังนี้
1) ความจําเปนที่ประชาชนคนไทยทุกคนทุกกลุมอายุ อาจจะตองไดรับความรู
ขอมูลขาวสารอยูเสมอเพื่อที่จะรูเทาทัน สามารถปรับตัวและดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสมทามกลาง
สภาพความเปลี่ ย นแปลงของโลกทั้ง ดา นเศรษฐกิ จ สัง คม การเมือ ง วัฒ นธรรม และวิท ยาการ
เทคโนโลยี
2) ความจําเปนที่ประชาชนที่ประกอบอาชีพการงาน จะตองพัฒนาความรูและ
ทัก ษะอยู เ สมอ เพื่ อที่ จ ะพั ฒ นาอาชี พ และปรั บ เปลี่ ย นการประกอบอาชีพ ได อย า งเหมาะสมกั บ
สถานการณ
3) ความจําเปนที่ประชาชนจะตองไดรับความรูอยูเสมอ ใหเทาทันกับสภาพความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม เพื่อที่จะสามารถวิเคราะหปญหาได เผชิญปญหาและหาทางแกไข
ปญหาไดอยางเหมาะสม โดยสามารถอยูในสังคมที่มีการแขงขันได และสามารถปรับตัวอยูรวมกับ
ผูอื่นไดในทุกสถานการณ
4) ความจําเปนที่ประชาชนจะตองมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางเทาเทียมและ
เสมอภาครวมทั้งโอกาสในการไดรับความรูและขอมูลขาวสารอยูเสมอ เพื่อสนับสนุนการมีสวนรวม
ของประชาชนในการพัฒนาชุมชนและสังคมตามระบอบประชาธิปไตย
5) ความจํ า เป น ที่ ป ระชาชนจะต อ งเรี ย นรู อ ยู ต ลอดเวลา เพื่ อ ให ทั น กั บ ความ
เจริญกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตอสื่อสารดวยระบบเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย
6) ความจําเปนที่ประชาชนวัยผูใหญซึ่งเปนกลุมประชากรสวนใหญของประเทศ
จะตองได รับการศึกษา เพื่อใหสามารถพัฒนาอาชีพ หรือประกอบอาชีพเพื่อมี รายได ตลอดจน
ปรับปรุงความเปนอยูและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงในแตละ
ชวงชีวิต
7) ความจําเปนที่ประชาชนโดยเฉพาะผูยากจนและผูดอยโอกาส ซึ่งยังมีอยูเปน
จํานวนมากในสังคมไทย จะตองไดรับการศึกษาในรูปแบบอื่น ๆ นอกเหนือจากรูปแบบในระบบ
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โรงเรีย น เพื่ อที่จ ะสามารถมี อ าชีพ ที่เ หมาะสม มีรายไดที่พ อเพีย ง และมี คุณ ภาพชีวิ ตที่ ดี ซึ่ง จะ
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมั่นคงขึ้น
8) ความจําเปนที่ประชาชนจะตองไดรับบริการการศึกษาที่หลากหลาย ยืดหยุน
เหมาะกับสภาพของผูที่ทํางานและผูที่มีภาระตาง ๆ เพื่อใหสามารถรับบริการไดทุกเวลา ทุกสถานที่
เมื่อตองการและมีความพรอมในทุกชวงอายุ
ความจํา เปนในการจัดการศึ กษาตลอดชีวิตของประเทศไทยดัง กลา ว ได แสดงถึง ความ
จําเปนที่สําคัญยิ่งอีกประการหนึ่ง ที่จะทําใหการศึกษาตลอดชีวิตประสบความสําเร็จ ก็คือการที่
จะตองมีองคกรที่รับผิดชอบการศึกษาตลอดชีวิตโดยตรง ซึ่งสอดคลองกับรายงานการวิจัยการศึกษา
ตลอดชีวิตเพื่อสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 ที่เสนอวา “ถึงแมการศึกษาตลอดชีวิตจะเปนงานที่ทุกฝาย
ตองรวมแรงรวมใจ แตก็จําเปนตองมีหนวยงานกลางรับผิดชอบดูแลโดยตรง เพื่อทําหนาที่ประสาน
และสงเสริมทุกฝายที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ควรจะมีหนวยงานกลางนี้ในทุกระดับ
ตั้งแตระดับชาติจนถึงระดับทองถิ่น...” (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543) อันจะ
เปนหลักประกันไดประการหนึ่งวา ประชาชนไทยทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเทาเทียมกัน และมี
การพัฒนาคุณภาพชีวิตไปตามที่สังคมไทยพึงปรารถนาอยางแทจริง
2. การศึกษานอกระบบโรงเรียน
2.1 ความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
การศึกษานอกระบบโรงเรียน มีความหมายครอบคลุมถึงมวลประสบการณการเรียนรูทุก
ชนิดที่บุคคลไดรับการเรียนรู ไมวาจะเปนการเรียนรูตามธรรมชาติ การเรียนรูจากสังคม และการ
เรียนรูที่ไดรับจากโปรแกรมการศึกษาที่จัดขึ้นนอกเหนือไปจากการศึกษาในโรงเรียนตามปกติ ซึ่ง
กิจกรรมการศึกษาที่จัดขึ้นนี้เพื่อเปดโอกาสใหบุคคลที่มิไดอยูในระบบโรงเรียนปกติ ไดมีโอกาส
แสวงหาความรูเพื่อมุงแกปญหาในชีวิตประจําวัน ฝกอาชีพ หรือเพื่อพัฒนาความรูเฉพาะเรื่อง
สําหรับความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนนี้ ไดมีนักการศึกษาและหนวยงานที่
เกี่ยวของไดใหความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนไวในลักษณะคลายคลึงกัน กลาวคือ เปน
การศึกษาที่มีลักษณะยืดหยุนไมวาจะเปนผูสอน ผูเรียน กิจกรรม ระยะเวลา และสถานที่เรียนโดย
ยืดหยุนเปลี่ยนแปลงไปตามความตองการของผูเรียนเปนสําคัญ การใหนิยามของผูทรงคุณวุฒิและ
นักการศึกษาแตละทานมีดังนี้คือ
Combs(1974) ไดใหความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนวา หมายถึง กิจกรรม
การศึกษาที่จัดขึ้นนอกระบบโรงเรียนภาคปกติ ไมวากิจกรรมนั้นจะจัดเปนเอกเทศ หรือเปนสวนหนึ่ง
ของกิจกรรมใหญอื่น ๆ เพื่อบริการกลุมเปาหมายที่กําหนดขึ้น
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ปฐม นิคมานนท (2522) ไดใหความหมายของคําวา การศึกษานอกระบบโรงเรียน หมายถึง
กิจกรรมที่สังคมจงใจจัดขึ้นเพื่อประโยชนทางการศึกษาโดยเฉพาะนอกเหนือจากการเรียนตามปกติ
ในโรงเรียน กิจกรรมดังกลาวอาจจัดเปนกิจกรรมเฉพาะ หรือเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมอื่นใด ทั้งนี้
เพื่อมุงสนองความตองการดานการเรียนรูตามแตบุคคลจะสนใจ
อุน ตา นพคุณ (2528) ไดให ความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรีย นวา หมายถึง
กิจกรรมหรือโครงใด ๆ ที่สถาบันตาง ๆ ในสังคมจัดขึ้น โดยมีเจตนาและวัตถุประสงคที่จะใหการ
เรียนรูแกประชาชนที่สามารถกําหนดเปาหมายได ผูรับการศึกษาเองก็มีเจตนาหรือวัตถุประสงคใน
การที่จะใหการเรียนรูกิจกรรมดังกลาวจัดใหแกประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกชุมชน และทุกระดับ
การศึกษา เพื่อใหบุคคลดังกลาวมีความรู ทักษะและทัศนคติคานิยมที่ดี กิจกรรมทางการศึกษาที่
เรี ย กว า เป น การศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นจะต อ งจั ด ขึ้ น ในระยะเวลาอั น สั้ น หลั ก สู ต รยื ด หยุ น
ประหยัด และตอบสนองความตองการความสนใจของผูเรียนและปญหาของชุมชน
สุวัฒน วัฒนวงศ (2529) ไดใหความหมายการศึกษานอกระบบวา เปนกิจกรรมใด ๆ ที่จัด
ขึ้นอยางมีระบบ แตจัดขึ้นนอกเหนือระบบโรงเรียนภาคปกติ ทั้งนี้ไมวาจะแยกออกเปนกิจกรรมหนึ่ง
ตางหากหรือเปนสวนสําคัญของกิจกรรมหลักก็ตาม โดยมีจุดมุงหมายที่จะใหบริการตอประชากรให
ไดความรูทั้งเยาวชนและผูใหญ
สุรกุล เจนอบรม (2523) ใหความหมายของการศึกษานอกระบบวา การศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเปนกิจกรรมการศึกษาที่มีรูปแบบไมแนนอน จัดขึ้นตามความเหมาะสมและความตองการ
ของผูเรียน เนนการพัฒนาของผูเรียนใหเสรีภาพและความรับผิดชอบแกผูเรียนที่จะกําหนดทางเลือก
ความสนใจและแนวการดําเนินชีวิตของตนเอง
กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2538) ไดใหความหมายการศึกษานอกระบบวา เปนการศึกษา
ที่มุงจัดใหกลุมเปาหมายไดพัฒนาชีวิตและสังคม โดยมีหลักการจัดการศึกษาเพื่อใหเกิดการเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต จึงเปนการเปดโอกาสใหผูที่ดอยโอกาสพลาดหรือขาดโอกาสทางการศึกษา
ในระบบโรงเรียน ไดโอกาสศึกษาหาความรู ฝกทักษะ ปลูกฝงเจตคติที่จําเปนในการดํารงชีวิตและ
การประกอบอาชีพ อีกทั้งสามารถปรับตัวใหทันกับความเปลี่ยนแปลงของวิทยาการที่เจริญกาวหนา
ไปรวดเร็วไดอยางมีความสุขตามควรแกอัตภาพ
อาชัญญา รัตนอุบล (2542) ใหความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนวา หมายถึง
กิจกรรมทางการศึกษา และมวลประสบการณความรูใด ๆ ก็ตามที่ไดขึ้นโดยบุคคล หนวยงานและ
สถาบันตาง ๆ ในสังคมโดยมุงจัดขึ้นนอกเหนือไปจากการศึกษาในระบบโรงเรียนภาคปกติโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะและทัศนคติที่พึงประสงค ของกลุมเปาหมาย
ตาง ๆ ในสังคม โดยยึดหลักการที่วา กิจกรรมการศึกษานอกระบบนั้น ๆ จะสนองตอบตอความ
ตองการ ความสนใจและประยุกตใชแกปญหาใหแกกลุมเปาหมายนั้นไดดวย
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อุดม เชยกีวงศ (2544) ไดใหความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนวา เปนการศึกษา
ที่มีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา
การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษาโดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตอง
มีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการของบุคคลแตละกลุม
สุมาลี สังขศรี (2545) ไดใหความหมายของการศึกษานอกระบบวา หมายถึง การศึกษา
นอกระบบเปนกิจกรรมทางการศึกษาทุกรูปแบบที่จัดใหบริการแกประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ไมจํากัด
พื้นฐานการศึกษา อาชีพ ประสบการณ หรือความสนใจ โดยมีจุดมุงหมายที่จะทําใหผูเรียนไดความรู
ทางดานทักษะในการประกอบอาชีพ ตลอดจนความรูและขาวสารขอมูลที่เปนปจจุบันในดานตาง ๆ
เพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตและปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติความหมายของการจัดการศึกษา
นอกระบบวา หมายถึง การศึกษาที่มีความยึดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบวิธีการจัด
การศึกษาระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญของการสําเร็จ
การศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหาและความ
ตองการของบุคคลแตละกลุม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545)
ฉะนั้น การศึกษานอกระบบ หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการใด ๆ ที่บุคคล สถาบันหรือกลุม
องคกรตา ง ๆ ในสัง คมจัดขึ้ น โดยมี เจตนาและวัตถุประสงค ที่จะใหการเรียนรู แกประชากร เพื่ อ
ตอบสนองความตองการ ความสนใจของผูเรียนและปญหาของผูเรียนและชุมชน เปนการศึกษาที่มี
ความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การ
วัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมี
ความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของบุคคลแตละกลุม
2.2 วัตถุประสงคและเปาหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
การศึกษานอกระบบโรงเรียนเปนการศึกษาที่จัดบริการแกบุคคล ทุกเพศ ทุกวัย ทุกฐานะ ทุก
สภาพความเปนอยู ทุกถิ่นที่อยูอาศัยอยางทั่วถึงและเสมอภาคโดยปราศจากขอจํากัดในเรื่องตาง ๆ
ที่จะเปนอุปสรรคตอการรับการศึกษา เชน เวลา สถานที่ วัย คาใชจาย ทั้งนี้จะครอบคลุมทั้งผูที่ขาด
โอกาสทางการศึกษา ผูดอยโอกาสทางการศึกษา และผูที่ตองการความรูเพิ่มเติม
การจั ด การศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นจะสนองความต อ งการของบุ ค คล ชุ ม ชนและ
ประเทศชาติโดยมุงใหกลุมเปาหมายมีความรูพื้นฐานที่จําเปนตอการดําเนินชีวิต มีความรูในการ
ประกอบอาชี พ ได รับ ความรู ข า วสารที่ ทั น ต อ เหตุ ก ารณ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม รู สิ ท ธิ ห นา ที่ ข อง
พลเมือง สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางเหมาะสม สามารถเผชิญปญหา รูจักคิด วิเคราะห
สถานการณ สามารถแสวงหาความรู แ ละเลื อ กรั บ ความรูจ ากแหล ง ต า ง ๆ มาใช ใ นการพั ฒ นา
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คุ ณ ภาพชี วิ ต และแก ป ญ หาได ตลอดจนสามารถปรั บ ตั ว เข า กั บ สภาพสั ง คมสิ่ ง แวดล อ มที่
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาไดอยางเหมาะสม (สุมาลี สังขศรี, 2545)
วิชชุดา หุนวิไล (2532) เห็นวา การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีความมุงหมายและ
วัตถุประสงค ดังนี้
1) เพื่อสงเสริมใหประชาชนเปนพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข โดยเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
2) เพื่อเสริมสรางใหประชาชนคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และไดมีโอกาสศึกษาวิชาชีพ
ใหม อันจะชวยใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
3) เพื่อใหประชาชนที่ไมไดเรียนอยูในระบบโรงเรียน ไดมีโอกาสเรียนจนอานออกเขียนได รัก
การอาน สามารถหาความรูเพิ่มเติมในระบบสูงตอไปได
4) เพื่อใหประชาชนไดพัฒนาตนเองใหเหมาะสมและทันตอเหตุการณในปจจุบัน
5) สงเสริมความรูความเขาใจและปลูกฝงใหประชาชนรูจักในการแสวงหาความรูเพิ่มเติม
และเกิดความคิดที่จะรับบริการจากหนวยสงเสริมความกินดีอยูดีของประชาชน
6) เพื่อใหใชอาคารสถานที่ บุคลากร และอุปกรณที่มีอยูแลวใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติ
ใหมากที่สุด
อาชัญญา รัตนอุบล (2550) เห็นวาความมุงหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียน มีดังนี้
1) เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย
การศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นมี วั ต ถุ ป ระสงค ที่ จ ะพั ฒ นาคุ ณ ภาพของประชากรให เ ป น
ทรัพยากรที่สําคัญของประเทศชาติ เพื่อเปนพื้นฐานของการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
ตอไป เนื่องจากในการพัฒนาประเทศนั้น ปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศใหบรรลุเปาหมายคือ
คุ ณภาพของประชากรอั น เปน ป ญ หาขั้น มู ล ฐานของประเทศ หากประชากรมีคุ ณภาพแล ว การ
แกปญหาดานเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง ก็จะสําเร็จลุลวงไปดวยดี ซึ่งการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนจึงตองการใหประชาชนไดรับประสบการณการเรียนรูในเรื่องตอไปนี้คือ
1.1) เพิ่มพูนความรู การศึกษานอกระบบโรงเรียนมีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนมี
ความรู ซึ่งมิใชเฉพาะการอานออกเขียนไดเทานั้น หากครอบคลุมไปถึงความรู ความเขาใจในเรื่องอื่น
ๆ ดวย เชน ดานเศรษฐกิจ การปกครองและสุขภาพอนามัย เปนตน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับ
และปรับปรุงมาตรฐานความเปนอยูของตนเองหรือชุมชนของตนใหดีขึ้น
1.2) เกิดทัศนคติที่ดี ในสังคมที่ประชาชนมีคุณภาพ ประชาชนจําเปนที่จะตองมี
ทั ศ นคติ ที่ ดี ใ นการทํ า งาน การประกอบอาชี พ ความสั ม พั น ธ คบค า สมาคมกั บ ผู อื่ น ด ว ยเหตุ นี้
การศึกษานอกระบบโรงเรียนจึงจําเปนที่จะตองสรางและปลูกฝงทัศนคติที่ดี และเหมาะสมถูกตอง
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ใหแกประชาชนตั้งแตเกิดจนถึงวัยชรา ไมวาจะเปนดานการปกครองแบบประชาธิปไตย การซื่อสัตย
การตรงตอเวลา และการเคารพสิทธิของผูอื่น เปนตน
1.3) เกิดทักษะหรือความจัดเจนในชีวิต สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
และเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เนื่องจากเจริญทางดานเทคโนโลยีและการคมนาคมสื่อสารที่รวดเร็ว
ขึ้นกวาเดิม สังคมจึงไมอาจหยุดนิ่ง เศรษฐกิจจนมีการบีบรัดตัว บังคับใหสังคมมีการเปลี่ยนแปลง
การศึกษานอกระบบโรงเรียนจึงตองชวยใหความรูแกบุคคลเพื่อการปรับตัวกับสภาพและสถานการณ
ใหมของสังคมใหได นอกจากนี้แลวการที่ประชากรของโลกเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงขึ้นอยางรวดเร็ว จึงทํา
ใหความเปนอยูและชีวิตประจําวันของประชาชนไดรับผลกระทบ ดวยเหตุนี้บุคคลจึงควรตองไดรับ
ความรูเพื่อจะเปนผูที่มีคุณภาพ มีทักษะในอาชีพของตน เพื่อการเขาแขงขันในตลาดแรงงาน หรือ
เพื่อจะไดมีทักษะรูจักประหยัดทรัพยากร และรูจักใชทรัพยากรใหเปนประโยชนแกตนเองและชุมชน
ใหมากที่สุด
จะเห็ น ได ว า งานของการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นมี จุ ด มุ ง หมายหลั ก เพื่ อ การพั ฒ นา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย เนื่ อ งจากงานการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย น ส ว นใหญ แ ล ว ก็ จ ะมุ ง ส ง เสริ ม ให
ประชาชนอานออกเขียนได มีนิสัยรักการอาน รูจักการศึกษาคนควาแสวงหาความรูเพิ่มเติม และ
พัฒนาตนเองใหทันตอสภาพเหตุการณของโลกปจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ อีกทั้งยังได
สนั บ สนุ น งานทางด า นอาชี ว ศึ ก ษาของตน ตลอดจนช ว ยให ผู ที่ มี ง านทํ า อยู แ ล ว ได พั ฒ นา
ความสามารถดานวิชาชีพของตน รวมทั้งยังชวยใหประชาชนรูจักเตรียมตัวใหพรอมเพื่อการประกอบ
อาชีพตอไป
2) เพื่อพัฒนาดานทรัพยากรสิ่งแวดลอมในชุมชน
การศึกษานอกระบบโรงเรียนมุงหวังใหความรูแกประชาชนในชุมชน เพื่อสงเสริมใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอม หรือพัฒนาดานวัตถุที่ดีขึ้น เชน การสงเสริมดานการผลิต การสงเสริม
การคมนาคมและการสงเสริมสาธารณสมบัติ เปนตน นอกจากนี้แลว การศึกษานอกระบบโรงเรียน
ยั ง มุ ง หมายที่ จ ะทํ า ให ป ระชาชนเกิ ด การเรี ย นรู แ ละสามารถเข า ใจป ญ หาของตนเองและ
สภาพแวดลอมที่ตนอาศัยอยู เพื่อปรับปรุงแกไขปญหาความเปนอยูและสภาพแวดลอมใหดีขึ้น ซึ่ง
โดยทั่วไปแลวชุมชนจะมีทรัพยากรอยู 3 ประเภทดวยกัน คือ ทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรทางเทคนิค
และทรั พ ยากรตามธรรมชาติ ทรั พ ยากรมนุษ ย ก็ คือ ตั ว ประชาชนและความสามารถของบุ ค คล
สําหรับทรัพยากรทางเทคนิคก็คือสิ่งตาง ๆ อันเปนผลจากวิทยาศาสตรและการประดิษฐ เชน ถนน
รถยนต ปุยเคมี ฯลฯ และทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก ดิน แรธาตุ น้ํา และภูมิอากาศ ฯลฯ ถาหาก
ประชาชนไดพัฒนาความรูความสามารถในการวิเคราะหปญหาและตระหนักวาตนเองและชุมชนมี
ทรัพยากรอะไรบางแลว ก็จะตระหนักไดวาสิ่งใดควรจะตองปกปองรักษา หรือสิ่งใดที่สามารถนํา
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ทรัพยากรมาใชพัฒนาสภาพแวดลอมของตนตอไปได และชุมชนดังกลาวก็จะมีความเจริญกาวหนา
ตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อสงเสริมความเปนธรรมในการศึกษา
ความเสมอภาคทางการศึกษามีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเปนสิทธิของ
มนุษยและเปนหัวใจของประชาธิปไตย การศึกษานอกระบบโรงเรียนจึงมีสวนชวยสนับสนุนความ
เปนธรรมในการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาเพื่อประโยชนแกบุคคลทุกเพศ ทุกวัย
และทุกชุมชน เพื่อใหประชาชนทุกคนไดรับการศึกษาอันจะนําไปสูความสามารถที่จะชวยเหลือ
ตนเองและสังคมของตนไดตอไป
4) เพื่อสงเสริมศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศชาติ
ในโลกปจจุบัน ขณะที่วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเจริญไปอยางรวดเร็ว มนุษยจะเริ่มเหิน
หางจากวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมของชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียนจึงมีสวนชวยสนับสนุน
ใหบุคคลเกิ ดการรั บรูเ กี่ ยวกับวรรณคดี ประวัติศาสตร และศิลปะประจํา ทอ งถิ่น อันจะเป น การ
สงเสริมใหเกิดการรักษาและถายทอดวัฒนธรรมของประเทศชาติขึ้น
ดวยเหตุนี้ การศึกษานอกระบบโรงเรียนจะชวยสนับสนุนใหประชาชนมีชีวิตที่สมบูรณแบบ
รูจักการประพฤติปฏิบัติตนตามความถูกตองและเหมาะสมของจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
งามของประเทศ ตลอดจนเปนผูที่มีธรรมะประจําใจ อีกทั้งยังรูจักรัก และชวยเหลือเพื่อนมนุษย และ
ทําใหเปนผูที่มีความสุขในชีวิตตามควรแตอัตภาพของตน
5) เพื่อสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในหมูประชาชน
การศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย น จะมี ส ว นช ว ยสนั บ สนุ น พั ฒ นาความสามารถทางด า น
ประชาธิปไตยของประชาชนไทย และยังสงเสริมใหประชาชนรูจักการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ รูจัก
การรับผิดชอบงานรวมกัน รูจักการแบงงานกันทํา รูจักการปรับตัว รูจักเคารพในความคิดเห็นและ
สิทธิหนาที่ของผูอื่น
นอกจากนี้แลว การศึกษานอกระบบโรงเรียนยังมีสวนชวยสนับสนุนใหประชาชนไดรูจักคิด
วิ พ ากษ วิ จ ารณ วิ เ คราะห ป ญ หา และสามารถตั ด สิ น ใจภายใต ร ะบอบประชาธิ ป ไตยได อ ย า ง
เหมาะสมและถูกตองอีกดวย
6) เพื่อพัฒนาจิตใจ
การศึกษานอกระบบโรงเรียนจะชวยใหบุคคลไดใชชีวิตอยางสมบูรณ รูจักการใชเวลาวาง
เพื่อการพักผอน รูจักการอานหนังสือที่ตนสนใจ รูจักฟงเพลงเพื่อความเพลิดเพลิน และไดรูจักการ
พักผอนจากความตึงเครียดของชีวิตอีกดวย นอกจากนี้แลว การศึกษานอกระบบโรงเรียนยังชวย
สนับสนุนใหบุคคลรูจักพัฒนาจิตใจของตนเองใหเปนผูที่มีทัศนคติ มีคานิยมที่เหมาะสม มีความเชื่อ
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และเข า ใจในเรื่ อ งของความดี แ ละความเลว ตลอดจนสามารถวิ นิ จ ฉั ย ตั ด สิ น ใจและเข า ใจ
สภาพการณในสังคมที่ตนอาศัยอยูไดอยางถูกตอง
อุทัย ดุลยเกษม (2548) เห็นวาเปาหมายของการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนในอนาคต
จําแนกเปน 3 ระดับ คือ
1) ระดับบุคคล โดยที่ทุกคนมีโอกาสเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ไดรับการยกระดับการ
เรียนรูและระดับการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการกําลังคนของประเทศ เปนบุคคลแหงการ
เรียนรูที่ใชความรูเปนฐานในการดํารงชีวิตและการทํางาน
2) ระดับชุมชน โดยชุมชนทุกชุมชนเปนชุมชนแหงการเรียนรู เปนชุมชนที่มีสภาพแวดลอมที่
เอื้อ ต อ การเรี ย นรู ข องสมาชิ ก ในชุม ชน ทุก ระดับ การศึก ษา ทุก เพศ ทุ ก วัย โดยไม มี ขอจํ า กั ดอั น
เนื่องมาจากความดอยโอกาสตางๆ ของแตละบุคคลทั้งฐานะทางเศรษฐกิจ ความแตกตางของ
ศาสนาและวัฒนธรรม และความพิการ ชุมชนมีการจัดการความรูอยางเปนระบบและเอื้อตอการ
พัฒนาการเรียนรูของสมาชิกในชุมชนและการนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตามวิถีชีวิตของแตละ
บุคคลอยางตอเนื่อง
3) ระดับสังคม โดยสังคมในภาพรวมทุกพื้นที่เปนสังคมแหงการเรียนรู สมาชิกในสังคมรักใน
การเรียนรู มีความใฝรูใฝเรียนอยางตอเนื่องตลอดชีวิต มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานกิจกรรมตางๆ
อยางกวางขวาง เกิดประชาคมแหงการเรียนรูในลักษณะตางๆ ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ
และขยายวงกวางเชื่อมโยงอยางเปนเครือขาย ทั้งประเทศเปนสังคมแหงการเรียนรูที่มีระบบและ
กลไกการบริหารจัดการความรูที่มีประสิทธิภาพ
จะเห็นไดวาความมุงหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยภาพรวมแลวมีเปาหมาย
เพื่ อการบริก ารและช ว ยเหลือใหป ระชาชนสามารถปรั บชีวิ ต ใหเ ข า กัน ได หรือ ผสมกลมกลื น กั บ
สภาพแวดลอม ใหเปนเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต เปนบุคคลแหงการเรียนรูที่ใชความรูเปนฐาน
ในการดํ า รงชี วิ ต และการทํ า งาน สร า งชุ ม ชนทุ ก ชุ ม ชนเป น ชุ ม ชนแห ง การเรี ย นรู เป น ชุ ม ชนที่ มี
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของสมาชิกในชุมชน และสงเสริมใหสังคมในภาพรวมทุกพื้นที่เปน
สังคมแหงการเรียนรู สมาชิกในสังคมรักในการเรียนรู มีความใฝรูใฝเรียนอยางตอเนื่องตลอดชีวิต มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรูผานกิจกรรมตางๆ อยางกวางขวาง โดยมีบริการในรูปแบบตางๆ กัน ตาม
ลั ก ษณะของกลุ ม เป า หมาย ตามสภาพท อ งถิ่ น หรื อ ตามสภาพการณ ทั้ ง นี้ เ นื่อ งจากเมื่ อ สภาพ
สิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป การเรียนรูในสิ่งตางๆ ก็ยอมจะตองมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงใหทัน
ตอเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงนั้นๆ
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2.3 ปรัชญาและหลักการของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ปฐม นิคมานนท (2544) ไดกลาวถึงปรัชญาและหลักการพื้นฐานของการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนในประเทศไทย 6 ประการ คือ
1) แนวคิ ด การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต มี ห ลั ก การคื อ ส ง เสริ ม ให บุ ค คลใฝ รู แ ละพั ฒ นาตนเอง
ตลอดเวลาและอยางตอเนื่อง คนหาเอกภาพและและความตอเนื่องในการจัดการศึกษาโดยประสาน
กิจกรรมการศึกษาทั้ง 3 ระบบ คือ การศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และ
การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ให ส อดคล อ งและเกื้ อ กู ล กั น มี ค วามประสานสอดคล อ งกั บ สภาพการ
ดํารงชีวิตและอาชีพของบุคคล ขยายขอบเขตของการศึกษาเพื่อใหสามารถบริการแกมวลชนอยาง
แทจริง และมุงพัฒนาคุณภาพของชีวิตและพัฒนาสังคมโดยสวนรวม
2) แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ หลั ก การประชาธิ ป ไตย ที่ เ ห็ น ว า การศึ ก ษาเป น สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานของ
ประชาชน ดังนั้นการขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงจึงเปนสิ่งสําคัญ
3) แนวคิดเกี่ย วกับกระบวนการแกปญ หาดว ยวิธีก ารทางวิ ท ยาศาสตร ในกิจ กรรมทาง
การศึกษานอกระบบโรงเรียนไดเนนใหเนื้อหาและการเรียนการสอนมีความสัมพันธกับปญหาและ
ความต อ งการของผู เ รี ย นและท อ งถิ่ น เพื่ อ ให ก ารเรี ย นนั้ น ส ง ผลต อ การแก ป ญ หาโดยตรง
ความสามารถในการแกปญหานี้เรียกวา “คิดเปน” คือเนนใหผูเรียนตัดสินใจแกปญหาไดเหมาะสม
กับสภาพของตนเอง สภาพของทองถิ่น และหลักวิชาการ
4) แนวคิดเกี่ยวกับรากฐาน 3 ประการ ของการศึกษานอกระบบโรงเรียน ที่มีการประสาน
เชื่อมโยงกัน ทั้งการเรียนรู การพัฒนา และการวิจัย
5) แนวคิดเรื่องธรรมชาติของการศึกษานอกระบบโรงเรียน คือ ความเปนปกติธรรมดา ที่มี
ความผสมกลมกลืนกับสภาพการดํารงชีวิต ความยืดหยุน คลองตัว สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให
เหมาะสมกับสภาพของสังคมและเงื่อนไขของทรัพยากร สอดคลองกับสภาพทองถิ่น เปนประยุกต
วิทยาที่เนนการประยุกตวิชาการหรือทฤษฎี ไปสูการปฏิบัติ มากกวาการศึกษาที่ลุมลึกทางวิชาการ
6) แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญามนุษยนิยม คือ เนนการปฏิบัติตอมนุษยเยี่ยงมนุษยที่มีจิตใจ
ไม ใชก ารปฏิบัติ เ หมือ นกับเปน วั ตถุสิ่ง ของ ดัง นั้ นการสรางบรรยากาศที่ดี มีความเปนมิ ตร และ
แลกเปลี่ยนความรู จึงเปนเรื่องสําคัญในกระบวนการเรียนการสอนของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
นอกจากนี้ สุมาลี สังขศรี (2545) เห็นวา ปรัชญา การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนจะ
ประยุกตใชปรัชญาหลายปรัชญาผสมผสานกัน ปรัชญาตาง ๆ ที่นํามาเปนหลักไดแก การศึกษา
ตลอดชีวิต พิพัฒนาการนิยม มนุษยนิยม คิดเปน และปรัชญาทางพระพุทธศาสนา หลักการการจัด
การศึกษานอกระบบโรงเรียน ยึดหลักการดังตอไปนี้
1) ความครอบคลุมทั่วถึงทุกกลุมเปาหมาย
2) ความเทาเทียมและเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
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3) การเปดโอกาส สรางโอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษา
4) สนองความตองการของบุคคลและสังคม
5) การจัดกิจกรรมที่หลากหลายใหกลุมเปาหมายมีสิทธิเลือกได
6) มี ความยืด หยุ น และเขา ถึ งไดงา ย ลดกฎระเบีย บ ขั้ น ตอน และเป ดโอกาสสํ า หรั บทุ ก
กลุมเปาหมาย
7) จัดบริการใหใกลตัว เขาถึงตัวผูเรียน เชน ใชสื่อประเภทตาง ๆ มีแหลงการเรียนรูในชุมชน
8) จัดกิจกรรมใหผสมกลมกลืนกับวิถีชีวิต ไมใหแปลกแยกไปจากการดําเนินชีวิต
9) จัดกิจกรรมใหมีความตอเนื่อง
10) สร า งแรงจู ง ใจ สร า งนิ สั ย ใฝ เ รี ย น ใฝ รู ใ ห เ ครื่ อ งมื อ ในการแสวงหาความรู แ ก
กลุมเปาหมาย
11) ใหทุกฝายมีสวนรวมทั้งภาครัฐ เอกชน โดยเฉพาะการมีสวนรวมของประชาชน
12) ใหชุมชนเปนฐานการเรียนรู โดยเริ่มที่ชุมชนและชุมชนเปนหลักในการดําเนินการ
13) เนนการเรียนรูตามสภาพปญหา
14) เปลี่ยนภาพของการศึกษาจากหองเรียน การทองจํา การบอกความรูมาเปนภาพของการ
รวมเรียนรูจากการดําเนินชีวิตและสภาพปญหาจริง
จะเห็นไดวาหลักการและปรัชญาการศึกษานอกระบบโรงเรียนนั้นจะมีความสัมพันธกับ
การศึกษาตลอดชีวิต ความเทาเทียม ความทั่วถึง สอดคลองกับสภาพชีวิตและสังคม มีความยืดหยุน
มีการระดมสรรพกําลังและเครือขายในการจัดการศึกษาอยางมีสวนรวม การใชชีวิตของบุคคลและ
ชุมชนเปนฐานของการเรียนรู และสังคมแหงการเรียนรู
2.4 การบริหารจัดการการศึกษานอกระบบโรงเรียน
สมประสงค วิทยเกี ยรติ (2544) ไดก ลาวถึงหลั กการในการบริหารการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนที่ตองตระหนักและใหความสําคัญ 2 หลักการ คือ
1) หลักการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารการศึกษานอกระบบโรงเรียน
โดยที่การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาคนใหเกิดความเจริญงอกงาม การศึกษาเกี่ยวของ
กับชีวิตคนตั้งแตแรกเกิด วัยเด็ก วัยผูใหญ วัยสูงอายุ จนกระทั่งตาย การศึกษาจึงเปนเรื่องที่เกี่ยวของ
กับคนทุกคน ไมวาจะอยูในวัยเรียนหรือนอกวัยเรียน แมวาคนเราจะไดศึกษาสําเร็จจากโรงเรียนแลว
แทบทุกคน ก็จะมีบุตรหลาน ญาติมิตร กําลังศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน และ
แมแตตัวเองก็อาจจะกําลังศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยูก็เปนได การศึกษาเปนสมบัติของประชาชนทุก
คน ดังนั้นประชาชนจึงควรมีสวนที่เขาไปรวมในการดําเนินงานการศึกษาเพื่อใหเกิดประโยชนแกทุก
คนในชุมชน การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารการศึกษา กอใหเกิดประโยชนดังนี้
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1.1) เสริมสรางใหเกิดการระดมความคิดเห็น
1.2) สงเสริมบรรยากาศความเปนประชาธิปไตย
1.3) สงเสริมใหงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.4) ทําใหการปฏิบัติงานสําเร็จในเวลาอันรวดเร็ว
1.5) สรางความภาคภูมิใจใหกับทุกคน
2) หลักการกระจายอํานาจการบริหารการศึกษานอกระบบโรงเรียน
การกระจายอํ า นาจการบริ ห ารการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นเป น วิ ธี ก ารที่ ห น ว ยงาน
รับผิดชอบงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนในสวนกลางมอบหมายอํานาจหนาที่และความสามารถ
ในการดําเนินงานใหหนวยงานระดับรองลงๆไปจนถึงระดับลางหรือระดับทองถิ่นสามารถตัดสินใจ
และดําเนินการที่เห็นวาจําเปนไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยประโยชนของการกระจายอํานาจมี
ดังนี้
2.1) เกิดประสิทธิภาพของหนวยงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนในการบริหารและ
การบริการการศึกษาแกประชาชน
2.2) เกิดประสิทธิผลในการทํางาน สามารถใหบริการแกประชาชนเปนจํานวนมาก
กวาเดิม เกิดความเปนธรรม ประชาชนพอใจหรือสามารถตอบสนองความตองการของบุคคล ชุมชน
และสังคมไดดีขึ้น
2.3) เกิดการพัฒนาบรรยากาศการทํางานที่ดีของบุคลากรการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน มีความกระตือรือรนสนใจปรับปรุงแบบวิธีการทํางานและมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการ
ทํางาน
2.4) ประชาชนจะไดรับบริการการศึกษาที่รวดเร็วขึ้น เนื่องจากขั้นตอนของการ
อนุมัติลดลง
2.5) การดําเนินงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนจะเหมาะสมและตรงกับความ
ตองการของประชาชนในแตละเขตพื้นที่
สําหรับ สุมาลี สังขศรี (2545) เห็นวาการบริหารการจัดการเพื่อสงเสริมงานการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนควรมีลักษณะดังนี้ มีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการในทุก ๆ ดานทีเ่ กีย่ วของจาก
สวนกลางไปสูทองถิ่น กลาวคือ กระจายอํานาจจากระดับกระทรวงในสวนกลางไปยังระดับเขตพื้นที่
การศึกษา จากเขตพื้นที่การศึกษาไปยังชุมชน โดยที่
1) ชุมชนจะเปนฐานในการจัดการศึกษา ผูจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนมิใชหนวยงานใด
เพียงหนวยงานหนึ่งแตเปนความรวมมือกันของหลายฝายไดแก หนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องคกร
ทองถิ่น และชุมชนโดยมีชุมชนเปนหลัก ชุมชนในที่นี้ประกอบดวย พอแม สถานศึกษาในชุมชน ศูนย
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การเรียนรู องคการบริหารสวนตําบล ภูมิปญญาทองถิ่น ศาสนสถาน ฯลฯ ชุมชนมีเสรีภาพในการจัด
การศึกษาโดยไดรับการสนับสนุนจากสวนกลางและเขตพื้นที่การศึกษา
2) ในแตละระดับทั้งระดับชาติ (สวนกลาง) และระดับเขตพื้นที่การศึกษาจะมีหนวยงานทํา
หนาที่เปนหนวยงานกลางในการประสานงานกับหนวยงานและองคกรตาง ๆ เพื่อใหมสี ว นรวมในการ
จัดและสงเสริมใหเกิดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนในระดับชุมชน หนวยงานกลางในแตละ
ระดับอาจดําเนินงานในรูปของคณะกรรมการโดยมีตัวแทนของหนวยงาน และองคกรที่เกี่ยวของ
รวมทั้งผูแทนประชาชนมารวมเปนกรรมการ กรรมการจะทําหนาที่ชวยใหแนวนโยบายใหคําแนะนํา
ปรึกษาในการดําเนินงานการพัฒนากิจกรรมการแกปญหาตาง ๆ
3) หนวยงานกลางในระดับชาติ จะทําหนาที่ใหการสนับสนุนดานวิชาการ ขอมูล นโยบาย
การติดตามผล การดูแลคุณภาพมาตรฐาน และการประกันคุณภาพ หนวยงานกลางในระดับเขต
พื้นที่การศึกษาทําหนาที่ในการประสานงานสนับสนุนสงเสริมใหหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ
เอกชน และชุมชน จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนภายในแตละชุมชน
4) มีการสงเสริมใหมีเครือขายในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนอยางกวางขวางเพื่อให
มีกิจกรรมหลากหลายและใกลตัวกลุมเปาหมาย หนวยงานกลางที่เปนผูประสานงานอาจจัดทํา
ทะเบี ย นหน ว ยงาน/องคกรผูจัดการศึ กษานอกระบบโรงเรีย น และใหเ ชื่อ มโยงกัน เปนเครือขา ย
หนวยงาน/องคกรเหลานี้ไดแก ครอบครัว วัด สโมสร พิพิธภัณฑ สถานประกอบการ หองสมุด ภูมิ
ปญญาทองถิ่น ฯลฯ
5) ดานการประสานงาน หนวยงานกลางจะทําหนาที่ประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของทั้ง
ภาครั ฐ เอกชน องค ก รท อ งถิ่ น และชุ ม ชน โดยประสานทั้ ง แนวตั้ ง และแนวนอน ประสานทั้ ง
วัตถุประสงคนโยบาย มาตรการ การดําเนินงาน และประสานในหลายลักษณะ ไดแก
- การสงเสริมใหหนวยงาน/องคกรที่เกี่ยวของจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน
- การรวมมือกับหนวยงานและองคกรตาง ๆ จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน
- การขอใชทรัพยากรตาง ๆ ทั้งอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ วิทยากร
- สง เสริ มใหมี อ าสาสมัค รการศึก ษานอกระบบชว ยงานการศึก ษานอกระบบ
โรงเรียนในชุมชน
- การรวมมือกันระหวางหนวยงานและชุมชนนั้น ควรรวมมือกันในลักษณะของ
หุ น ส ว นและร ว มมื อ ทุ ก ขั้ น ตอน ตั้ ง แต ร ว มกํ า หนดแนวทางการจั ด กิ จ กรรม ร ว มวางแผน ร ว ม
ดําเนินการจัดกิจกรรม รวมประเมินผล และรวมรับผลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมเพื่อปรับปรุงแกไข
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6) ควรจัดทํานโยบายในเรื่องการบริหารจัดการในลักษณะดังกลาวใหชัดเจนและสรางความ
เขาใจใหตรงกันทุกหนวยงาน และชุมชนควรกําหนดบทบาทของทองถิ่นใหชัดเจน
2.5 กลุมเปาหมายที่การศึกษานอกระบบโรงเรียนใหบริการ
กลุมเปาหมายหลักที่การศึกษานอกระบบโรงเรียนจะใหบริการคือ ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย
ทุกสาขาอาชีพโดยเฉพาะผูที่อยูนอกระบบโรงเรียนตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัยสูงอายุ และใหความสําคัญ
มากแก ก ลุ ม ผู ด อ ยโอกาสทางการศึ ก ษา ถ า พิ จ ารณาตามช ว งอายุ ตั้ ง แต แ รกเกิ ด จนตลอดชี วิ ต
กลุมเปาหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนจะครอบคลุมดังนี้ (สุมาลี สังขศรี, 2539 และสุมาลี
สังขศรี, 2545)
1) กลุมเด็กกอนวัยเรียน
2) กลุมผูที่อยูในวัยเรียนแตพลาดโอกาสหรือดอยโอกาสทางการศึกษาในระบบ
โรงเรียน นอกจากนั้นยังครอบคลุมกลุมวัยเรียนที่ตองการเรียนรูทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เพิ่มเติม
3) กลุมพนวัยเรียนมาแลวหรือกลุมวัยทํางาน
4) กลุมผูสูงอายุ
กลุมเปาหมายตามความจําเปนที่จะตองใหบริการเรงดวนมีดังนี้
1) กลุมเยาวชนที่จบการศึกษาภาคบังคับแลวไมมีโอกาสเขาศึกษาตอแตตองเขาสู
ตลาดแรงงาน
2) กลุมแรงงานที่อยูในตลาดแรงงานอยูแลวและมีการศึกษานอย ตลอดจนความรู
และทักษะทางอาชีพ
3) กลุมเปาหมายเฉพาะ เชน สตรี ผูสูงอายุ
4) กลุมคนพิการ เด็กเรรอน ผูตองโทษและผูดอยโอกาสในลักษณะอื่น ๆ
5) กลุมพอแม ผูปกครอง ซึ่งตองดูแลบุตรกอนเขาสูระบบการศึกษา
6) กลุ ม ผู นํ า ชุ ม ชน กรรมการชุ ม ชน องค ก รท อ งถิ่ น ที่ จ ะมี ส ว นร ว มในการจั ด
การศึกษาใหแกชุมชน
นอกจากนั้นยังมีกลุมอื่น ๆ ที่ตองการแสวงหาความรูเพิ่มเติมหรือตองการใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน ห รือเพื่อ การพั ก ผอ นเพลิด เพลิน ไดแก กลุม เด็ก ในโรงเรีย นที่ ต อ งการแสวงหาความรู
เพิ่มเติม กลุมแมบานที่ตองการใชเวลาวางใหเปนประโยชน กลุมผูทํางานประกอบอาชีพแลวและ
ตองการแสวงหาความรูเพิ่มเติม
สํา หรับ กลุ ม เป า หมายผูเ รี ย นหรื อผู รับ บริ ก ารการเรีย นรู ในมุ ม มองของ อุทั ย ดุล ยเกษม
(2548) ที่เปนจุดเนนคือ
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1) คนกลุมที่ ออกจากระบบโรงเรียนแล ว คื อจบชั้ น มั ธยมศึ ก ษาป ที่ 6 แลว และ
เยาวชนและประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ป) อีกเปนจํานวนมากที่จบเพียงชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ที่ปรากฏอยูในปจจุบัน
2) กลุมผูสูงอายุ เนื่องจากโครงสรางประชากรไทยกําลังเปลี่ยนไปโดยคนไทยมีอายุ
ยืนยาวขึ้นเนื่องจากมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น ในขณะที่อัตราเด็กเกิดใหมลดลง ทําใหสัดสวนของ
ผูสูงอายุในสังคมไทยเพิ่มขึ้น
3) ผูผลิตที่ใชแรงงานและวัตถุดิบเปนหลัก
4) เด็กวัยเรียนที่ไมสามารถเขาสูระบบโรงเรียน การออกกลางคัน และหลุดพนจาก
ระบบโรงเรียน
5) ประชาชนทั่วไปที่มีความใฝรูใฝเรียนอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
สวน อาชัญญา รัตนอุบล (2550) เห็นวาการศึกษานอกระบบโรงเรียนไดจัดการศึกษาใหแก
กลุมเปาหมายที่หลากหลาย ทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุมอายุ ทุกทองถิ่น ทุกอาชีพ และทุกคนที่สนใจและ
ตองการ ดวยเหตุนี้ หากแบงลักษณะของกลุมเปาหมายจึงสามารถแบงออกไดตามลักษณะตอไปนี้
1) แบงตามเพศ ไดแก กลุมเปาหมายเพศชายและเพศหญิง
2) แบงตามวัย ไดแก กลุมเปาหมายวัยเด็กกอนวัยเรียน วัยเรียน เยาวชน วัยผูใหญ
วัยสูงอายุ เปนตน
3) แบงตามลักษณะของทองถิ่น ไดแก กลุมคนในเมือง กลุมคนในชนบท กลุมชาว
ไทยภูเขา กลุมชาวเล เปนตน
4) แบงตามจุดมุงหมายของหนวยงาน ไดแก การจัดใหกับคนในหนวยงาน หรือจัด
ใหกับคนนอกหนวยงาน เปนตน
5) แบงตามลักษณะอาชีพของงาน ไดแก เกษตรกร พนักงานในองคกรรัฐหรือธุรกิจ
แรงงานในภาคอุตสาหกรรม เปนตน
6) แบ ง ตามความสนใจและความต อ งการ ได แ ก ผู ที่ ส นใจเรี ย นทํ า อาหาร ป น
เครื่องปนดินเผา เปนตน
ดังนั้น การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ควรจัดบริการใหทุกกลุมเปาหมายไปพรอมกัน
แตหากจําเปนตองมีการจัดลําดับเพื่อใหบริการ อาจพิจารณาจากจํานวน จากความจําเปนเรงดวน
และความเป น ธรรมในเรื่ อ งโอกาสทางสั ง คม กลุ ม ที่ ค วรให ค วามช ว ยเหลื อ เร ง ด ว นได แ ก กลุ ม
ผูดอยโอกาส กลุมผูไมรูหนังสือ กลุมแรงงานที่มีการศึกษานอย เปนตน
นอกจากนั้น ยังพบวากลุมที่มีโอกาสนอยทางการศึกษามักจะเปนผูที่ยากจนและมีความ
ดอยโอกาสทุกดานในสังคม และกลุมนี้มักไมเห็นความสําคัญของการศึกษา เพราะมีภาระดานอื่น ๆ
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จําเปนกวาเพราะฉะนั้นจะตองสรางแรงจูงใจ จะตองหาวิธีการที่จะชวยใหกลุมคนเหลานี้เขารับ
การศึกษา
ในการจั ดการศึ ก ษานอกระบบโรงเรีย นใหแกแตล ะกลุ ม เปา หมายควรต อ งเลื อ กป ญหา
เรงดวนของกลุมเปาหมายนั้น ๆ มาพิจารณา เชน กลุมสตรี อาจจะจัดกิจกรรมเพื่อชวยเรื่องแมที่เปน
เอดส กลุมเยาวชนอาจจะจัดกิจกรรมที่จะชวยแกปญหาเรื่องยาเสพติด เปนตน
2.6 ประเภทของกิจกรรมและเนื้อหาทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ประเภทของกิจกรรมและเนื้อหาหลักสูตรที่การศึกษานอกระบบโรงเรียน ควรบริการแก
กลุมเปาหมาย ประชาชนทั่วไป มีลักษณะดังนี้ (อาชัญญา รัตนอุบล, 2542, สุมาลี สังขศรี, 2545
และอาชัญญา รัตนอุบล, 2550)
2.6.1 ประเภทของกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ควรจะครอบคลุมกิจกรรม
3 กลุมหลัก ๆ ที่จะชวยในการดํารงชีวิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งไดแก กิจกรรม
การศึกษาพื้นฐาน กิจกรรมการใหความรูทางดานทักษะอาชีพ และกิจกรรมการใหความรูทั่วไปที่
เกี่ยวของกับสภาพความเปนอยู การดําเนินชีวิต
1) กิ จ กรรมการศึ ก ษาพื้ น ฐาน ครอบคลุ ม ตั้ ง แต ก ารสอนอ า น – เขี ย น
การศึกษาสายสามัญที่เทียบเทาระดับชั้น ป.4 ป.6 ม.3 และม. 6 และอาจขยายไปถึงการศึกษาที่สูง
กวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2) กิจกรรมการใหความรูทางดานทักษะอาชีพ ครอบคลุมการใหความรู
การฝกอบรมทักษะวิชาชีพในสาขาตาง ๆ ที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม โดยมี
ทั้งการฝกอาชีพระยะสั้นและระยะยาว
3) กิจกรรมการใหความรูทั่วไป เปนการใหความรูที่เกี่ยวของกับความ
เปนอยูและการดําเนินชีวิตประจําวัน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การอยูรวมกันในสังคม สุขภาพอนามัย
หนาที่พลเมืองการอนุรักษสิ่งแวดลอม เปนตน
2.6.2 เนื้อหาหลักสูตรควรจะเปนไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งครอบคลุมเรื่องตอไปนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542)
1) เนื้อหาที่เปนความรูพื้นฐานสําหรับการดํารงชีวิตไดแก การอาน การ
เขียน การคํานวณ ทักษะการติดตอสื่อสาร หนาที่พลเมือง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา ภูมิปญญา
ไทย คุณธรรม จริยธรรม การอยูรวมกันในสังคม
2) เนื้อหาในวิชาชีพสาขาตาง ๆ ทั้งทางดานทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อใชในการ
ประกอบอาชีพ เชน เกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม คหกรรม ศิลปกรรม และหัตถกรม เปน
ตน
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3) ความรูและทักษะที่จะชวยในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยาง
ตอเนื่อง
4) ความรูทั่วไปที่เกี่ยวของกับชีวิต เชน ดานสุขภาพ โภชนาการ การดูแล
เด็ก การจัดสิ่งแวดลอมในบานและชุมชน การวางแผนครอบครัว การเมืองการปกครอง สิทธิและ
หน า ที่ ข องการเป น พลเมื อ ง การมี ส ว นร ว ม ชุ ม ชน ประวั ติ ศ าสตร วิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ตลอดจนเนื้อหาเกี่ยวกับสถานการณปญหาตาง ๆ เพื่อฝกใหคิด
วิเคราะห
เนื้ อ หาที่ ก ล า วมาทั้ ง หมดเหล า นี้ จะสอดแทรกไปในกิ จ กรรมแต ล ะประเภทตามความ
เหมาะสม
2.6.3 หลักสูตรควรจะมีขอบขายเนื้อหาที่เปนทั้งหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตร
ทองถิ่นในสัดสวนที่เหมาะสม
2.6.4 หลักสูตรควรจะมีหลายลักษณะทั้งหลักสูตรระยะสั้น ระยะยาว รวมทั้งเปน
โปรแกรมสําหรับเรียนดวยตนเองใหเหมาะสมกับสภาพของผูเรียน
2.6.5 หลักสูตรควรจะมีความหลากหลายใหผูเรียนเลือกได เนนการสนองความ
ตองการของกลุมเปาหมายเปนสําคัญ
2.6.6 หลักสูตรควรจะสอดคลองกับวิถีชีวิตของบุคคลและชุมชนและสามารถจะ
นําไปใชในชีวิตจริงไดนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและแกปญหาของตนเองและชุมชนได
2.6.7 กลุมเปาหมายควรมีสิทธิกําหนดหลักสูตรรวมกับผูจัดการศึกษา
2.6.8 การกํ าหนดเนื้อหานั้น ควรเริ่มจากการวิเคราะหวาชีวิตคืออะไร จะอยูได
อยางไรจึงจะมีความสุข ตองรูอะไรบางจึงจะอยูได สรุปวาความรูที่ควรตองมีคือความรูใน 3 กลุม
หลัก คือ ความรูพื้นฐาน ความรูดานอาชีพ และความรูที่จะใชในการปรับตัวดําเนินชีวิต
จะเห็นไดวาหลักสูตรทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีทั้งที่มีลักษณะเปนแบบแผน ที่มีการ
กําหนดหลักสูตรไวอยางแนนอน และหลักสูตรที่มีลักษณะเปนกึ่งแบบแผนที่มีลักษณะยืดหยุน ทั้ง
ระยะเวลา หรือเนื้อหา กิจกรรมมีทั้งกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการศึกษาอบรมระยะสั้น
และกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย โดยเนื้อหามีความหลากหลาย เชน เนื้อหาดานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน การศึกษาดานทักษะอาชีพ การใหขอมูลขาวสาร ดานสุขภาพอนามัย การปรับปรุงชีวิต
ความเปนอยูในครอบครัวและชุมชน การเมืองการปกครอง ศิลปะและวัฒนธรรม เปนตน
2.7 วิธีการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ควรใชวิธีการดังตอไปนี้คือ (สุมาลี สังขศรี,
2545)
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1) ยึ ด ผู เ รี ย นเป น ศู น ย ก ลางโดยคํ า นึ ง ถึ ง ความต อ งการ ความสนใจและความ
แตกตางระหวางผูเรียนใหความสําคัญแกประสบการณของผูเรียนหรือกลุมเปาหมาย
2) ใชวิธีการที่หลากหลาย เชน เรียนเปนกลุมใหญ กลุมยอย การสนทนาแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น การเรียนรายบุคคล ใหผูเรียนเลือกไดและใหเหมาะสมกับสภาพของกลุมเปาหมายและ
สภาพของทองถิ่น
3) ใชสื่อชนิดตาง ๆ ชวยในการเรียนการสอน อาจจะใชสื่อหลายชนิดผสมผสานกัน
(multi-media) ใชระบบการศึกษาทางไกลเขามาชวย
4) ควรมี ค วามยื ด หยุ น ในด า นต า ง ๆ เช น เวลา หลั ก สู ต ร สถานที่ เ รี ย น การ
ลงทะเบียน และลดกฎระเบียบตาง ๆ
5) ควรศึกษารูปแบบและวิธีการรับความรูและการถายทอดความรูที่มีมาแตดั้งเดิม
ของชุมชนวา ในวิถีชีวิตของเขามีการถายทอดกันอยางไร มีการรับความรูใหมอยางไร แลวนํามา
ประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ
6) เน น การฝ ก ทั ก ษะกระบวนการคิ ด การวิ เ คราะห การจั ด การ การเผชิ ญ
สถานการณ การแกปญหา และการประยุกตใชความรู ตองปรับที่ตัวผูเรียน ผูเรียนอาจจะยังเคยชิน
กับการเรียนแบบเดิม คือ คอยเปนผูรับเทานั้น ตองปรับใหฝกคิด ฝกวิเคราะห
7) สงเสริมการเรียนรูดวยตนเองและการนําตนเอง
8) จั ด การเรี ย นรูใ ห ผ สมกลมกลื น กับ ชี วิ ต ไม ค วรใหแ ปลกแยกออกมาจากการ
ดําเนินชีวิต
9) ควรเนนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ
10) เนนการเรียนรูจากสถานการณจริง การฝกปฏิบัติจริงจนสามารถทําได
11) ตองสรางแรงจูงใจในการเรียนรูใหกลุมเปาหมายตระหนักถึงความจําเปนของ
การเรียนรู สรางนิสัยใฝรู สงเสริมใหเกิดความใฝรูอยางตอเนื่อง
12) ควรสอนวิธีการในการแสวงหาความรู (learning how to learn) มากกวาเนน
การใหเนื้อหาความรู ควรใหเครื่องมือในการแสวงหาความรู และฝกการเรียนรูดวยการนําตนเอง
13) ครูเปนผูสรางบรรยากาศในการเรียนรู เปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียน
เปนผูแนะแนวชวยแกไขปญหา ผูเรียนอาจเปนทั้งครูและผูเรียนในเวลาเดียวกัน
14) ควรใชภูมิปญญาชาวบานและวิถีชีวิตในการเรียนรู
15) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่
สวน อาชัญญา รัตนอุบล (2550) เห็นวา การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนควรมี
ความยืดหยุนเพื่อใหเหมาะสมกับความตองการและความสนใจของผูรับบริการ การจัดจะตองยึด
ผูเรียนเปนศูนยกลาง นําแหลงวิทยาการในทองถิ่นมาใชประโยชนอยางเต็มที่ในการเรียนการสอน
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รู ป แบบและวิ ธี ก ารเรี ย นการสอนของการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นจะมี ค วามแตกต า ง
หลากหลาย และยืดหยุนไปตามความเหมาะสมของกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนประเภท
ตางๆ ที่ไดจัดขึ้น โดยสามารถจัดเปนชั้นเรียน หรือไมเปนชั้นเรียน หรือจัดในลักษณะของกลุมสนใจ
โดยอาจมีการพบปะสนทนา สาธิต การไดลงมือทําจริง อภิปรายกลุม ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
เอื้ออํานวยบรรยากาศที่จะสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดีและมีสวนรวมอยางแทจริง
สําหรับ เกียรติวรรณ อมาตยกุล (2545) และวีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา (2547) ไดเสนอ
กระบวนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ทําใหผูเรียนเปนผูมีความรู ความดี และ
ความสุข โดยผูเรียนเปนศูนยกลาง ไดแก (1) การสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ผอนคลายหรือทําให
คลื่นสมองต่ํา (2) การเสริมสรางภาพพจนดานบวกใหกับผูเรียน (3) การจัดการเรียนรูดวยการปฏิบัติ
และฝกฝน (4) การพัฒนาการเรียนรูดวยการปฏิบัติเปนกลุม (5) การจูงใจเพื่อสงเสริมการเรียนรู
โดยไมบังคับ และ (6) ผูสอนตองเปนแบบอยางที่ดีใหกับผูเรียน
2.8 การสร า งความรู ค วามเข า ใจ การประชาสั ม พั น ธ ง านการศึ ก ษานอกระบบ
โรงเรียน
ป จ จั ย สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง ที่ จ ะทํ า ให กิ จ กรรมการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นเข า ถึ ง
กลุมเปาหมายไดมากขึ้นและประชาชนเห็นประโยชนของการศึกษานอกระบบโรงเรียน และเขารวม
กิ จ กรรมการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นมากขึ้ น ก็ คื อ การสร า งความรู ค วามเข า ใจและการ
ประชาสัมพันธ ดังที่ Boyle (1981) ไดกลาวถึงแนวความคิดเกี่ยวกับองคประกอบในการพัฒนา
โปรแกรมการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย น ในเรื่ อ ง “การใช ป ระโยชน จ ากการประชาสั ม พั น ธ ” ว า
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีอยูหลากหลายและจะตองแขงขันในการดึงดูดความสนใจ
งบประมาณ และการสนั บ สนุ น ในชุ ม ชนหรื อ องค ก รต า งๆ การประชาสั ม พั น ธ ที่ ดี จ ะต อ งมี ก าร
วางแผนที่ดีเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการประชาสัมพันธ เปาหมายการประชาสัมพันธ ลักษณะของสื่อ
ที่จะใช ขอบังคับ และกําหนดเวลา การประชาสัมพันธควรใชวิธีการที่หลากหลายเพื่อใหขอมูลถึง
เปาหมายใหไดมากที่สุด
ซึ่งสอดคลองกับที่สุมาลี สังขศรี (2545) เห็นวาหนวยงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
การศึกษานอกระบบโรงเรียนควรดําเนินการในการสรางความรูความเขาใจ การประชาสัมพันธงาน
การศึกษานอกระบบโรงเรียน ดังนี้
1) การสรางความรูความเขาใจเรื่องการศึกษานอกระบบโรงเรียน มีความจําเปนสําหรับทุก
ฝายทั้งฝายผูจัดการศึกษา ซึ่งไดแกหนวยงานและองคการตาง ๆ และประชาชนผูรับบริการการศึกษา
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2) การสรางความรูความเขาใจแกประชาชนนั้นควรใหรูวา การศึกษานอกระบบโรงเรียนคือ
อะไร เปนอยางไร มีกิจกรรมอะไรบาง และกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนจะมีประโยชนแกเขา
อยางไร เขาจะเขารวมกิจกรรมไดอยางไร
3) หนวยงานผูจัดควรมีความรูความเขาใจเรื่องกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนอยาง
ชัดเจน และตระหนักถึงความจําเปนที่จะจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อใหเกิดการศึกษาอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต
4) ควรทําการประชาสัมพันธแบบโปรยหวานใหครอบคลุมทุกพื้นที่
5) ปรับเปลี่ยนทัศนคติของกลุมเปาหมายใหมีความคิดวา การเรียนรูเปนสิ่งจําเปน
6) สรางแรงจูงใจแกกลุมเปาหมายใหสนใจเรียนรู
7) ในแตละชุมชนควรมีศูนยกลางในการเผยแพรขอมูลขาวสารและใหคําแนะนําปรึกษา
เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบโรงเรียน
8) ควรมีการประชาสัมพันธใหประชาชนในชุมชนไดรูความเคลื่อนไหวของกิจกรรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ
9) ก อ นจะจั ด กิ จ กรรมแต ล ะครั้ ง ควรประสานกั บ ผู แ ทนประชาชนในชุ ม ชนและทํ า การ
ประชาสัมพันธอยางทั่วถึง
10) ควรสรางบรรยากาศการเรียนรูภายในชุมชน เชน ใหมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ใหมีกิจกรรมพบกลุม ใหมีแหลงการเรียนรูลักษณะตาง ๆ ในชุมชน
11) สงเสริมใหประชาชนดวยกันเองสรางความเขาใจและชักชวนกันเรียนรู
2.9 การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
การมีสวนรวมของชุมชนนับวาเปนปจจัยที่สําคัญมากที่จะชวยใหกิจกรรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางทั่วถึง ทําใหกิจกรรมเกิดประโยชนตอกลุมเปาหมายอยาง
แทจริง ทําใหกิจกรรมเกิดขึ้นอยางตอเนื่องในชุมชน เพราะฉะนั้นจึงกลาวไดวา การมีสวนรวมของ
ชุมชนมีสวนสําคัญตอความสําเร็จของกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเปนอยางมาก โดยการมี
สวนรวมของชุมชนควรมีใน 4 ขั้นตอน คือ (Cohen and Uphoff, 1980)
1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ประกอบดวยการริเริ่มตัดสินใจ การดําเนินการตัดสินใจ
และการตัดสินใจปฏิบัติการ
2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ ประกอบดวยการสนับสนุนดานทรัพยากร การบริหาร
และการประสานขอความรวมมือ
3) การมีสวนรวมในผลประโยชน ทั้งผลประโยชนทางดานวัตถุ ทางสังคม และสวนบุคคล
4) การมีสวนรวมในการประเมินผล
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ทั้ง นี้ ก ารให ก ลุม เป า หมายหรือ ภาคประชาชนมี สว นร ว มในการจั ด การศึ ก ษานอกระบบ
โรงเรียนมีประโยชน เพราะเหตุดังนี้คือ (อุนตา นพคุณ, 2546)
1) การพัฒนาที่ยั่งยืนและเจริญงอกงามในตัวเอง โดยเปนกระบวนการที่อาศัยประชาชนที่
พึ่งตนเองไดและสามารถพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งไดเมื่อรัฐบาลหรือเจาหนาที่พัฒนาถอนตัวออกจาก
ชุมชนไปแลว การที่จะสรางคนเปนนักการศึกษาได จะตองทําใหเขาไดเขามามีสวนเรียนรูและทํางาน
หาประสบการณอยางใกลชิด
2) หากประชาชนเขามามีสวนรวมโดยการเสียสละแรงงาน เวลา และวัสดุ ซึ่งเทากับชวยลด
ภาระของรั ฐ บาล ในการพิ จ ารณาแผนงาน ทางเลื อ ก ทรั พ ยากรและวั ส ดุ ต า งๆ ในการพั ฒ นา
โปรแกรม ประชาชนหรื อ ตั ว แทนของประชาชนในแต ล ะชุ ม ชนจะเป น ผู ที่ มี ค วามรึ ค วามเข า ใจ
กระบวนการพัฒนาไดดีที่สุด และการตัดสินใจกระทําการของเขาเหลานั้นจะถูกตองและตอบสนอง
ความตองการและปญหาของชุมชนไดตรงตามเปาหมายที่สุด
3) การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพราะประชาชนที่เขามารวมมือพัฒนาโปรแกรมจะเปนผูรูจักประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ภาษา
โครงสรางของผูนําและผูมีอิทธิพลที่จะชวยเหลือหรือเปนอุปสรรคตอโปรแกรม ซึ่งสําคัญตอขั้นตอน
ปจจัยภายนอกขององคกรที่นักพัฒนาโปรแกรมจะตองคํานึงถึงตลอดเวลา
โดยสุมาลี สังขศรี (2545) และอุนตา นพคุณ (2546) ไดเสนอแนวทางการสงเสริมการมีสวน
รวมของชุมชนในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ดังนี้
1) การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตองยึดชุมชนเปนตัวตั้ง (Community base)
เพราะชุ ม ชนแต ล ะชุ ม ชนเป น ที่ อ ยู ข องกลุ ม เป า หมาย ต อ งให ชุ ม ชนเกิ ด ความรู สึ ก ว า กิ จ กรรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนเปนของเขา ตองใหเขารูวาใครบางที่มีสวนรวมได และจะมารวมได
อยางไร ใหรูบทบาทของเขา
2) ผูสมควรจะมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนในชุมชน ไดแก พอ
แม ผู ปกครอง องคก รศาสนา สถานศึก ษาในชุม ชน สถานประกอบการ แหลง การเรีย นรูต า ง ๆ
หนวยงานตาง ๆ ที่ตั้งอยูในทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น และบุคคลที่ชาวบานเคารพนับถือ ฯลฯ
3) ชุม ชนควรเขา มามีสวนรว มทุก ขั้ น ตอนตั้งแตการรวมประชาพิ จารณ การร ว มคิดรว ม
วิเคราะหสภาพปญหา รวมวางแผนและพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน รวมหาทุน
และทรัพยากรตาง ๆ รวมจัดกิจกรรม รวมเปนวิทยากร รวมติดตามประเมินผล และรวมรับผลที่เกิด
จากกิจกรรม
4) ควรสงเสริมใหประชาชนในชุมชนทุกคนมีสวนรวมอยางทั่วถึง ไมวาจะเปนฝายผูจัดหรือ
เปนฝายผูรับบริการ มิใชเปดโอกาสใหมีสวนรวมไดเฉพาะคณะกรรมการหรือคนบางกลุมที่มีโอกาส
มากกวาเทานั้น
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5) การที่ชุมชนเขามามีสวนรวมนั้น อาจจะเปนไปไดหลายลักษณะ เชน รวมเปนกรรมการ
ฝายตาง ๆ หรือชวยงานในภาระหนาที่ตาง ๆ กันออกไป
6) ควรมีการกําหนดบทบาทขององคกรหลัก ๆ ในชุมชนใหชัดเจน เชน บาน วัด โรงเรียน
ฯลฯ ในการมีสวนรวมจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนใหแกชมุ ชน
7) ควรมีนโยบายที่ชัดเจนจริงจังหรือออกเปนกฎหมายเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชน
เพราะเปนเรื่องที่จําเปนมาก และเพื่อทุกฝายจะไดรวมมืออยางจริงจัง
8) ใหชุมชนรวมดําเนินการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนทุกขั้นตอนจนในที่สุด
สามารถเปนผูดําเนินการเองไดและดําเนินการอยางตอเนื่อง แมหนวยงานจะออกจากพื้นที่ไปแลว
9) ประชาสัมพันธใหประชาชนเขาใจถึงลักษณะการมีสวนรวมและประโยชนที่จะไดรับจาก
การมีสวนรวม ความจําเปนที่ประชาชนตองเขาไปมีสวนรวม ตองสรางความตระหนักความเสียสละ
แกชุมชน
10) องคการบริหารสวนตําบลควรเปนหลักสําหรับการสงเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
สถานศึกษาควรเปดกวางสําหรับประชาชนในชุมชน ควรใหประชาชนไดรวมใหขอคิดความเห็นให
ขอเสนอแนะดวยวิธีการตาง ๆ เชน การจัดโครงการเวทีชาวบาน เวทีประชาคมอําเภอขึ้นทุกอําเภอ
ตอไปจึงจะขยายลงไปถึงระดับตําบล เปนตน
2.10 การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ตามทฤษฎีและหลักการของการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อสงเสริมการศึกษา
ตลอดชีวิตและแนวทางในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดใหความสําคัญแกชุมชน
เปนอยางยิ่ง และจากการศึกษาสภาพปญหาของการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ผานมา
ชุมชนมีความเต็มใจที่จะมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ยินดีที่จะรวมมือแตอาจจะยังไมมี
ความรูความสามารถเทาที่ควร เพราะฉะนั้นจึงจําเปนที่จะตองมีการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความ
พรอมใหแกชุมชน (สุมาลี สังขศรี, 2545)
2.10.1 กลุมบุคคลกลุมหลัก ๆ ในชุมชนที่ควรไดรับการพัฒนาศักยภาพ ไดแก 1)
กลุม พอแมผูปกครอง 2) กลุ มองค ก รทอ งถิ่น 3) กลุ มกรรมการการศึกษาของชุม ชน 4) กลุม ภูมิ
ปญญาทองถิ่น
1) กลุม พอแมผูปกครอง ตามหลั ก การศึกษาตลอดชีวิตถือวา บา นเปน
จุ ด เริ่ ม ต น ของการศึ ก ษาและจะสามารถช ว ยส ง เสริ ม การศึ ก ษาให แ ก บุ ค คลได อ ย า งต อ เนื่ อ ง
เพราะฉะนั้นจะตองใหความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของพอแมผูปกครองใหสามารถสงเสริม
การศึกษาทุกประเภทใหแกเด็กตั้งแตแรกเกิดเปนต นไป ดังนั้นจึงควรจัดการอบรมใหความรูเปน
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พิเศษแกกลุมพอแม ใหรูบทบาทวาตนสามารถชวยสงเสริมการศึกษาแตละประเภทใหแกบุตรหลาน
คนในครอบครัวและชุมชนไดอยางไรบาง
2) กลุมองคกรทองถิ่น องคกรทองถิ่นในที่นี้ไดแก องคการบริหารสวนตําบล
(อบต.) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดเนนใหมีการกระจายอํานาจการจัด
การศึกษาลงไปสูทองถิ่น และองคกรทองถิ่นที่จะรับผิดชอบดูแลการศึกษาของแตละทองถิ่นก็คือ
องคการบริหารสวนตําบลนั่นเอง เพราะฉะนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของควรใหความรูใหแนวทางแก
องคการบริหารสวนตําบล เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ในการสนับสนุนการศึกษา การประสานงานใหมี
การจัดการศึกษาประเภทตาง ๆ ในทองถิ่น
3) กลุมกรรมการการศึกษาของชุมชนและกลุมอาสาสมัครตาง ๆ ในชุมชน
บุคคลในกลุมเหลานี้ มักจะมีสวนชวยในการจัดการประสานงานการศึกษาใหแกชุมชนในลักษณะ
ตาง ๆ เพราะฉะนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของควรใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน รวมทั้งการศึกษาประเภทอื่น ๆ ใหรูบทบาทของเขาในการสงเสริมการศึกษา แนวทางการ
ประสานงานใหมีการศึกษาประเภทตาง ๆ ในชุมชน
4) กลุมผูรูผูเชี่ยวชาญในทองถิ่นหรือภูมิปญญาทองถิ่น กลุมนี้จะเปนแหลง
ความรูที่สําคัญอยางมากแกคนในชุมชน บางทานมีความรูและประสบการณมากแตอาจไมทราบ
วิธีการถายทอดความรูที่เหมาะสม ดังนั้นหนวยงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนควรใหแนวทางหรือ
แนะนําวิธีการถายทอดความรูแกทาน
2.10.2 ผูที่จะเปนผูพัฒนาศักยภาพใหแกกลุมตาง ๆในชุมชนนั้น ควรเปนหนวยงาน
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ถาเปนเรื่องการศึกษานอกระบบโรงเรียนก็ควรเปนหนวยประสานงาน
ของการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่อยูในระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยประสานงานกับกรรมการ
การศึกษาของทองถิ่นหรือชุมชนนั้น ๆ
2.10.3 เนื้อหาความรูที่ควรจัดใหแกกลุมตาง ๆ ดังกลาวขางตนนั้น ไดแก ธรรมชาติ
ของการศึกษานอกระบบโรงเรียน กิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน แนวทางการจัดกิจกรรม
การศึก ษานอกระบบโรงเรี ย น เพื่อส ง เสริม การศึก ษาตลอดชี วิต แนวทางการประสานงาน การ
ถายทอดความรู การกําหนดวิสัยทัศน การสรางความมั่นใจ การจูงใจและสงเสริมใหประชาชนรวม
จัดและรวมรับบริการการศึกษานอกระบบโรงเรียน ฯลฯ การจะใหความรูเรื่องใดมากนอยนั้นขึ้นอยู
กับสภาพของแตละกลุม
2.11 การพัฒนาแหลงการเรียนรูในชุมชนเพื่อสงเสริมการศึกษาอยางตอเนื่อง
แหลงการเรียนรูในชุมชนเปนสิ่งที่มีความจําเปนมาก เปนแหลงที่จะชวยใหประชาชนใน
ชุมชนไดรับการศึกษาอยางตอเนื่อง เปนแหลงที่จะชวยใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
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และจะชวยใหเกิดบรรยากาศของการเรียนรูและสังคมแหงการเรียนรู แนวทางในการพัฒนาแหลงการ
เรียนรูในชุมชน มีดังนี้ (สุมาลี สังขศรี, 2545 และ อาชัญญา รัตนอุบล, 2550)
2.11.1 คณะกรรมการการศึกษานอกระบบโรงเรียนของชุมชน ควรสงเสริมใหมีการ
จั ด ตั้ ง แหล ง การเรี ย นรู ใ นชุ ม ชน เพื่ อ จะเป น แหล ง ให บ ริ ก ารความรู ด า นต า ง ๆ ในลั ก ษณะของ
การศึกษาตามอัธยาศัยและเปนสถานที่จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนประเภทตาง ๆ (ใน
การพัฒนาแหลงการเรียนรูนั้น อาจเริ่มจากการวิเคราะหสภาพปญหาของชุมชน สํารวจแหลงการ
เรี ย นรู ที่ มี อ ยู แ ล ว และวิ เ คราะห ว า ควรจะจั ด ให มี แ หล ง การเรี ย นรู ป ระเภทใดอี ก บ า ง เพื่ อ ช ว ย
แกปญหาและชวยสงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องและกวางขวางในชุมชน)
2.11.2 แหลงการเรียนรูในชุมชนควรจะมีหลากหลายรูปแบบ ไดแก หองสมุด ที่อาน
หนังสือประจําหมูบาน ศูนยการเรียนรูชุมชน ศูนยวิทยาศาสตร พิพิธภัณฑ ศูนยฝกวิชาชีพ สหกรณ
หมูบาน ภูมิปญญาทองถิ่น สถานประกอบการ หนวยงานในทองถิ่น สถานศึกษาในทองถิ่น ฯลฯ
2.11.3 การพัฒ นาแหลงการเรีย นรู ไมควรยึด หลัก ว า ตองสรา งขึ้น ใหมเสมอไป
อาจจะใชสิ่งที่มีอยูแลวในทองถิ่นหรือทรัพยากรทองถิ่น หากตองการจัดสรางก็ไมควรเนนความ
ใหญโต ราคาแพง นอกจากนั้นแหลงการเรียนรูควรจะไมแปลกแยกไปจากวิถีชีวิตของชุมชน
2.11.4 การดูแลและการบริหารจัดกิจกรรมในแหลงการเรียนรูแตละแหงควรทําใน
รูปของอาสาสมัครและผูแทนของชาวบานผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันใหประชาชนมีความรูสึกเปน
เจ า ของ และเข า มามี ส ว นดู แ ลมากที่ สุ ด ถ า เป น แหล ง การเรี ย นรู ข องหน ว ยงานจะมี เ จ า หน า ที่
รับผิดชอบและอาจมีอาสาสมัครชาวบานเปนผูชวย
2.11.5 แหลงการเรียนรูควรประสานและรวมมือกัน อาจเชื่อมโยงกันเปนเครือขาย
เพื่อใหเกิดกิจกรรมที่มีคุณคาอยางตอเนื่อง
2.11.6 แหลงการเรียนรูควรจะเปดกวางสําหรับทุกกลุมเปาหมาย ใหประชาชน
เขาถึงไดงายและสะดวก
2.11.7 หองสมุดของโรงเรียน หรือของสถาบันการศึกษาควรเปดกวางใหประชาชน
เขาถึง และจัดใหมีมหาวิทยาลัยนอกระบบโรงเรียนมากขึ้น
2.11.8 หนวยงานกลางที่ทําหนาที่ประสานงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนใน
ชุมชนควรรวบรวมรายชื่อของแหลงการเรียนรูในชุมชนและชวยประสานงาน สนับสนุนสงเสริมแหลง
การเรียนรูใหบริการประชาชนไดเต็มศักยภาพ
2.11.9 หนวยงานกลางในระดับชุมชน ควรทําหนาที่ใหขอมูลใหคําแนะนําปรึกษา
แกประชาชนเกี่ยวกับ การรับบริการการศึกษานอกระบบโรงเรียน การใชบริการจากแหลงการเรียนรู
ตาง ๆ
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2.12 การพัฒนาบุคลากรของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ถึงแมวา การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาประเภทอื่น ๆ ตาม
แนวทางของพระราชบั ญญัติ การศึ ก ษาแหง ชาติจ ะเน น ที่ชุม ชนโดยให ชุ ม ชนเป น หลั ก ก็ ต าม แต
บุคลากรของหนวยงานที่ปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบโรงเรียน (ไมวาจะเปนงานหลักหรืองานเสริม
ก็ตาม) นับเปนกลไกสําคัญที่จะชวยสงเสริมใหชุมชนจัดการศึกษาได เพราะฉะนั้น ยังมีความจําเปน
ที่จะตองพัฒนาบุคลากรของหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ มีหลัก มีแนวทางใน
การปฏิบัติงานเพื่อสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต แนวทางพัฒนามีดังตอไปนี้ (สุมาลี สังขศรี, 2545)
2.12.1 บุ ค ลากรของทุ ก หน ว ยงานที่ ทํ า งานเกี่ ย วข อ งกั บ การศึ ก ษานอกระบบ
โรงเรียน ทั้งเปนงานหลักหรืองานเสริม ทั้งหนวยงานรัฐและเอกชน ควรไดรับการพัฒนาความรู
ความสามารถใหสามารถจัดหรือสงเสริมใหเกิดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อสงเสริม
การศึกษาตลอดชีวิตได ควรมีการเตรียมความพรอม
2.12.2 ความรูที่ควรจัดใหแกบุคลากรไดแก ปรัชญาการศึกษานอกระบบ หลักการ
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตลอดชีวิต วิธีการจัดการศึกษานอกระบบเพื่อสงเสริมการศึกษา
ตลอดชีวิต
2.12.3 นอกจากหลักการทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนดังกลาวแลว บุคลากรที่
ทํางานการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน ควรมี ความรูในเรื่องตอไปนี้คือ การกํา หนดวิสัยทั ศน การ
กําหนดภารกิจ การตั้งเปาหมายวัตถุประสงค การวางแผนยุทธศาสตร ภาวะผูนํา การประสานงาน
การเปน ผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู การทํางานกับชุมชน การมีทัศคติที่ ดีในการทํา งาน
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
2.12.4 ผูที่ทํางานการศึกษานอกระบบโรงเรียน ควรมีความสามารถในการสราง
โอกาสการเรียนรูใหแกประชาชนอยางตอเนื่อง สามารถประสานใหเกิดแหลงการเรียนรูในชุมชน
สามารถปรับตัวเขากับชุมชน ทํางานกับชุมชนได
2.12.5 การพัฒนาบุคลากรควรทําอยางตอเนื่อง มีการพัฒนาเปนระยะ ๆ และควรมี
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อพัฒนางานใหดีขึ้น
2.13 การวัดผลประเมินผลการศึกษานอกระบบโรงเรียน
กิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีลักษณะการดําเนินการที่แตกตางจากการศึกษาใน
ระบบโรงเรียน โดยที่มีความยืดหยุนมากกวาทั้งในดานกฎระเบียบตาง ๆ เนื้อหาหลักสูตร วิธีเรียน
รวมทั้งการวัดผลการเรียน นอกจากนั้นกลุมเปาหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนจะแตกตาง
จากการศึกษาในระบบโรงเรียนอยางมากเพราะสวนใหญเปนผูใหญ เปนผูที่ประกอบอาชีพการงาน
แลว มีอายุหลากหลาย เพราะฉะนั้นการวัดผลประเมินผลจะทําเชนเดียวกับนักเรียนในโรงเรียนคงไม
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เหมาะสม อีกทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดเปดโอกาสใหการประเมินเปนไป
ตามความเหมาะสมแตละระดับและรูปแบบการศึกษา เพราะฉะนั้นการวัดผลประเมินผลทางการ
ศึกษานอกระบบโรงเรียน จึงควรดําเนินการดังนี้ (สุมาลี สังขศรี, 2545)
2.13.1 ควรเป น การประเมิ น พั ฒ นาการการเรี ย นรู ข องผูเ รี ย นมากกว า ประเมิ น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพียงอยางเดียว ควรประเมินความกาวหนา ประเมินตามสภาพจริง ประเมิน
การประยุกตใชความรู มิไดประเมินวาไดหรือตก
2.13.2 ใชเทคนิควิธีการประเมินที่หลากหลายใหเหมาะสมกับลักษณะของวิชาหรือ
ลักษณะของกิจกรรมและลักษณะของกลุมเปาหมาย
2.13.3 ควรพยายามหลีกเลี่ยงการประเมินแบบแขงขัน แตประเมินโดยการสะสม
คะแนนและการประเมินผลงานที่เปนรูปธรรมเพื่อผูเรียนจะไดมีกําลังใจและ ไมเครียด
2.13.4 กระบวนการประเมินควรใหความยุติธรรมแกผูเรียนและมีมาตรฐาน
2.13.5 การใชแฟมสะสมงานเป น เรื่อ งที่ดี เพราะการสอนสว นใหญจ ะวัดไดแต
เนื้อหา แตการใชแฟมสะสมงานควรจะกําหนดแนวทางใหชัดเจนมิเชนนั้นจะวัดไดไมครอบคลุม
2.13.6 ควรมีการติดตามผลและประเมินผลอยางตอเนื่อง
2.13.7 การประเมินผลนอกจากจะประเมินโดยฝายผูจัดการศึกษาแลวควรจะรับฟง
ผลสะทอนกลับ (feedback) จากผูเรียนดวย
2.14 การเทียบโอนการเรียนรู
การศึกษานอกระบบโรงเรียนเปนองคประกอบหนึ่งของการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษา
ตลอดชีวิตประกอบดวย การศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษา
ตามอั ธ ยาศั ย เพื่ อ ส ง เสริ ม ให บุ ค คลได รั บ การศึ ก ษาอย า งเป น กระบวนการต อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต
การศึกษาทั้ง 3 รูปแบบควรจะเชื่อมโยงกันได เพราะในแตละชวงชีวิต บุคคลอาจมีโอกาสไดรับ
การศึกษาในประเภทที่แตกตางกัน เชน เมื่ออยูในวัยเรียนบางคนมีโอกาสไดรับการศึกษาในระบบ
โรงเรี ย น แต บ างคนอาจไม มี โ อกาส ต อ งเข า รั บ การศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย น หรื อ ศึ ก ษาด ว ย
การศึกษาตามอัธยาศัย ถาการศึกษาทั้ง 3 ประเภทสามารถเชื่อมโยงหรือเทียบโอนกันได เมือ่ บุคคลมี
ความพรอมก็จะสามารถกลับเขาศึกษาในระบบโรงเรียนไดอีก การเทียบโอนควรมีแนวทางดังนี้
(สุมาลี สังขศรี, 2545)
2.14.1 ควรมีการจัดทําเกณฑที่เหมาะสมมีมาตรฐาน และมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการเทียบโอนเพื่อทุกหนวยงานจะไดมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
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2.14.2 ผูที่มีประสบการณ มีความรูมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพตาง ๆ ซึ่งได
จากการทํา งาน การดําเนิน ชีวิตประจํ าวั น ควรมีการออกใบรั บรองหรือประกาศนียบัตรให และ
สามารถนํามาเทียบโอนเปนหนวยกิตได แลวโอนไปศึกษาตอเนื่องในการศึกษาประเภทอื่น ๆ ได
2.14.3 ถาจะชวยผูที่อยูนอกระบบโรงเรียน (คือ ผูเรียนดวยการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน หรือการศึกษาตามอัธยาศัย) จะตองเปนเกณฑสําหรับกลุมนี้โดยเฉพาะ มิฉะนั้น โอกาสหรือ
ประโยชนจะกลายเปนของกลุมนักเรียน นักศึกษาในระบบโรงเรียนมากกวา
2.14.4 เรื่องการเทียบโอนควรกําหนดเปนนโยบายหรือพระราชบัญญัติ
2.14.5 การเทียบโอนควรคํานึงถึงคุณภาพเปนสําคัญ
2.14.6 ควรมีการเรียนแบบสะสมหนวยกิตได
2.15 การใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
วิธีการหนึ่งที่จะชวยใหกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนจัดไดครอบคลุมพื้นที่ตาง ๆ ได
อย า งกว า งขวางและเข า ถึ ง กลุ ม เป า หมายได ม ากขึ้ น ก็ คื อ การใช สื่ อ เทคโนโลยี ต า ง ๆ เข า ช ว ย
นอกจากนั้น สื่อยังเหมาะกับธรรมชาติของกลุมเปาหมายการศึกษานอกระบบโรงเรียน สื่อชวยให
กลุมเปาหมายสวนใหญไดมีโอกาสในการเรียนรูมากขึ้น เพราะกลุมเปาหมายสวนใหญไมมีเวลาจะ
มาเรี ย นรู กั บ วิ ท ยากร หรื อ เรี ย นรู พ ร อ มกลุ ม เพื่ อ นเนื่ อ งจากภาระการงานอาชี พ และภาระทาง
ครอบครัว แตสื่อจะชวยพวกเขาไดเมื่อมีเวลาวางเมื่อใดก็สามารถเรียนรูจากสื่อได หรืออาจจะเรียน
จากสื่อในที่ทํางาน ที่บาน หรือในไรในนาเมื่อตนเองพรอมโดยไมตองเดินทางไปยังสถานศึกษา ไม
ตองเรียนพรอมกับผูอื่น คือ เรียนรูไดทุกเวลาทุกสถานที่ แนวทางการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อจัดกิจกรรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียน มีดังนี้ (สุมาลี สังขศรี, 2545)
2.15.1 ควรนําสื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลาย เชน สื่อสารมวลชน วิทยุ โทรทัศน
โทรศัพท สื่อสิ่งพิมพ คอมพิวเตอรมาใชในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน รวมทั้งสื่อ
บุคคลและสื่อพื้นบานดวย
2.15.2 ในการนํ า สื่ อ และเทคโนโลยี ม าใช ควรพิ จ ารณาให เ หมาะสมกั บ พื้ น
ฐานความรูของกลุมเปาหมายและสอดคลองกับสภาพความเปนอยูและสภาพของทองถิ่นเปนสําคัญ
2.15.3 สื่ อ ที่ นํ า มาใช ค วรเป น สื่ อ ที่ ส ามารถเข า ถึ ง ประชาชนส ว นใหญ ไ ด อ ย า ง
กวางขวาง ประชาชนมีความสามารถที่จะใชสื่อนั้น ๆ ได เปนสื่อที่ประชาชนสวนใหญจัดหาได
2.15.4 ควรมีการพิจารณากลั่นกรองสื่อที่จะเปนไปไดสําหรับแตละทองถิ่น ไมควร
ยึดสื่อและเทคโนโลยีราคาแพงเทานั้น การจะเลือกใชสื่อใดจะตองคํานึงถึงสภาวะของชุมชนและ
สภาพเศรษฐกิจ การนําสื่อสมัยใหมมาใชควรทําอยางคอยเปนคอยไป
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2.15.5 ควรมี ก ารจั ด ทํ า โครงสร า งพื้ น ฐานการใช สื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
โทรคมนาคมสําหรับประเทศใหพรอมเพื่อรองรับการใชสื่อเทคโนโลยี
2.15.6 ควรจั ด บริ ก ารสื่ อ ให ทั่ ว ถึ ง ทุ ก พื้ น ที่ พ ร อ มทั้ ง จั ด สรรงบประมาณสํ า หรั บ
บํารุงรักษาสื่อใหอยูในสภาพดี
2.15.7 ควรมีการอบรมใหผูใชสื่อมีความรูในการใชเปนอยางดี
2.15.8 การเลื อ กใช สื่ อ ควรพิ จ ารณาให เ หมาะสมกั บ เนื้ อ หาของกิ จ กรรมและ
เหมาะสมกับสภาพของกลุมเปาหมาย
2.15.9 ควรนําทรัพยากรที่มีในทองถิ่นมาใชประโยชนใหคุมคาในการจัดกิจกรรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนดวย โดยเฉพาะสื่อบุคคลของจริงทรัพยากร ธรรมชาติ ภูมิปญญา
ชาวบาน
2.15.10 สงเสริมใหเอกชนเขามามีสวนในการใหบริการการศึกษา
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จารึก อะยะวงศ (2523) ศึกษาวิจัยเรื่อง พัฒนาการของการบริหารการศึกษานอกโรงเรียน
ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหความเปนมาของระบบบริหารการศึกษานกระบบ
โรงเรียนในประเทศไทย เพื่อเปรียบเทียบระบบบริหารการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทย
ในยุคตางๆ เพื่อประมวลขอมูลและโครงการพัฒนาการศึกษานอกระบบโรงเรียนสําหรับดูแนวโนม
ของระบบบริหารการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทยในอนาคต โดยวิธีการรวบรวมขอมูลมี
ดังนี้ ศึกษาวิทยานิพนธ หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร ประวัติบุคคล วารสาร เอกสารทางราชการ
รายงาน บันทึก กฎ ระเบียบและคําสั่ง และสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับการบริหารการศึกษา สรุป
ผลการวิจัยมีดังนี้ การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทยเริ่มมีหนวยงานที่ทําหนาที่
บริหารงานและรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนคือ กองการศึกษาผูใหญ ในป
พ.ศ. 2483 และไดขยายตัวเปนกรมการศึกษานอกโรงเรียน ผลการวิจัยของพัฒนาการของการ
บริหารการศึกษานอกระบบโรงเรียนเกี่ยวของกับ นโยบายในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
การจัดองคกรบริหารการศึกษานอกระบบโรงเรียน การบริหารงานบุคคล และดานการเงิน โดยที่
การศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นเป น งานที่ มี ข อบเขตกว า งขวางและกระจั ด กระจายอยู ใ นหลาย
หนวยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน จึงจําเปนตองมีการรวมมือประสานงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
ในขณะเดียวกันก็ตองมีการคนควาและวิจัยเพื่อหารูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมอยูตลอดเวลา
คนธรส ชัยศิริ (2531) ศึกษาเรื่อง การประเมินผลโครงการศูนยประสานงานการศึกษานอก
โรงเรียน ระดับอําเภอ : กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีเปาประสงคเพื่อประเมินผลโครงการนํา
รองการพัฒนาระบบประสานงาน การศึกษานอกโรงเรียนระดับอําเภอ กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
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ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2530 ถึง เดือนพฤษภาคม 2531 รวมทั้งสิ้น 11 เดือน โดยการวิจัยมุงประเมิน
ระบบของการดําเนินงานใน ปจจัยปอน การดําเนินงาน ผลของการดําเนินงานและศึกษาปญหา
อุปสรรคในภารกิจ 4 ดาน คือ การประสานงาน ปฏิบัติการ สถิติขอมูล การนิเทศติดตามและ
ประเมินผล ประชากรกลุมเปาหมาย ไดแก องคกรภายในระดับบริหารและปฏิบัติการ องคกร
ภายนอก คือเจาหนาที่ของหนวยงานสี่ กระทรวงหลักในระดับอําเภอและตําบล องคกรทองถิ่นระดับ
ตําบล จํานวน 4 อําเภอ 10 ตําบล รวมทั้งสิ้น 151 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบ
สํารวจการดําเนินงาน แบบ สอบถามความคิดเห็นในการปฏิบัติงานแบบสอบถามความคาดหวังใน
การปฏิบัติงาน แบบสอบถามความ คิดเห็นและระดับการมีสวนรวมในการดําเนินงาน และแบบ
สัมภาษณความคิดเห็นในดานการสงเสริม สนับสนุน ชวยเหลืองานการศึกษานอกโรงเรียน วิเคราะห
ขอมูลโดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบความแตกตาง
ระหวางคาเฉลี่ย โดยการทดสอบที (t-test) ผลของการศึกษาพบวา (1) ปจจัยปอน ดานสถานที่ทํา
การของศูนยประสานงานการศึกษา นอกโรงเรียนระดับอําเภอเกี่ยวกับขนาดและกรรมสิทธิ์ ต่ํากวา
เกณฑ จ ากโครงการและความคาดหวั ง ด า นบุ ค ลากรคื อ จํ า นวนบุ ค ลากร วุ ฒิ ท างการศึ ก ษา
ประสบการณการลงพื้นที่และงานการศึกษานอก โรงเรียนสูงกวาความคาดหวัง แตต่ํากวาเกณฑจาก
โครงการในดานจํานวนบุคลากร ดานงบประมาณ สนับสนุน การประสานงานในคาตอบแทนใชสอย
และวัสดุ ต่ํากวาเกณฑจากโครงการดานวัสดุ ครุภัณฑ และแผนของการดําเนินงานต่ํากวาความ
คาดหวัง (2) การดําเนินงานปรากฏวาการปฏิบัติที่ประสบผล สําเร็จในระดับมากคือ ภารกิจดานการ
นิเทศติดตามผล สวนภารกิจอื่นๆ ในดานการประสานงาน ปฏิบัติการและสถิติขอมูลมีระดับปาน
กลาง การเปรียบเทียบการปฏิบัติกับความคาดหวังโดยการทดสอบ ที (t-test) การปฏิบัติสวนใหญตา่ํ
กวาความคาดหวังที่ระดับ .05 การมีสวนรวมของเจาหนาที่สี่ กระทรวงหลักกับการดําเนินงานของ
ศูนยประสานงานโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง องคกรทองถิ่น ใหความรวมมือสนับสนุน
ชวยเหลืองานการศึกษานอกโรงเรียน สวนมากในรูปของการประชาสัมพันธ และการประสาน
กิจกรรมในพื้นที่ (3) ผลของการดําเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑจากโครงการ ใน 9 รายการ
กิจกรรม การปฏิบัติสูงกวาเกณฑจากโครงการจํานวน 3 รายการกิจกรรม ในกิจกรรม ทักษะอาชีพอัน
ไดแก กลุมสนใจ การศึกษาสายอาชีพและการแนะแนวการศึกษา แตผลของการดําเนิน งานสวน
ใหญสูงกวาเกณฑสัมพัทธ ป 2528-2530 (4) ปญหาที่พบในการดําเนินงานมากที่สุด คือ ความไม
เพียงพอของบุคลากรตอภารกิจรับผิดชอบ รองลงมาคือ ประชาชนมองไมเห็นความสําคัญ ของงาน
การศึกษานอกโรงเรียน โดยทั้งสองมีคา ระดับปานกลาง สวนขอคิดเห็นจากประเด็นปลายเปด คือ
องคกรทองถิ่น ประชาชนในทองที่ และเจาหนาที่สี่กระทรวงหลักในระดับตําบล ไมคอยใหความ
รวมมือเทาที่ควร การประชาสัมพันธงานการศึกษานอกโรงเรียนยังไมไดผลเทาที่ควร การขาดการ
เพื่อ สนองตอบต อ ความต อ งการของ
จัด ระบบข อ มู ลที่ เ อื้ อต อ การวางแผนการปฏิ บั ติง าน
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กลุมเปาหมาย และการประเมินผล กิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนไมเปนระบบและตอเนื่อง
ขอเสนอแนะสําหรับการ พัฒนาการดําเนินงานตามโครงการ ในระดับกรมควรจะเพิ่มการสนับสนุน
ดานงบประมาณอยางเพียงพอ เพื่อใหเกิดความพรอมในดานวัสดุ ครุภัณฑที่เอื้อใหการดําเนินงานใน
พื้นที่คลองตัวยิ่งขึ้น ระดับ ภาคควรเพิ่มการสนับสนุนดานวิชาการตลอดจนการนิเทศติดตามผล เพื่อ
ชวยเหลือในดานการดําเนินงาน และรวมแกไขปญหาอุปสรรคระดับจังหวัด ควรสรรหาผูประสานงาน
ที่มีอุดมการณในการทํางานรวมกับ ชุมชนอยางแทจริง และมีความสามารถในการประสานงานและ
สมัครใจที่จะออกปฏิ บัติง านในพื้น ที่
และระดับอําเภอควรเพิ่มการประชาสัม พัน ธ และการ
ประสานงานกับองคกรภายนอกใหมากขึ้น เพื่อ ประสานกิจกรรมในพื้นที่ใหกวางขวางและสนองตอบ
ตอความตองการของกลุมเปาหมายมากที่สดุ
จุฬาลักษณ สันทัดพรอม (2535) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของเจาหนาที่ภาครัฐและผูนํา
ทองถิ่นเกี่ยวกับแนวทางการจัดโครงการการศึกษานอกระบบโรงเรียน เรื่องการอนุรักษทรัพยากรปา
ไมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็นของเจาหนาที่ภาครัฐและผูนําทองถิ่น
เกี่ยวกับแนวทางการจัดโครงการการศึกษานอกระบบโรงเรียน เรื่องการอนุรักษทรัพยากรปาไม
จังหวัดฉะเชิงเทรา และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางเจาหนาที่ภาครัฐ และผูน าํ ทองถิน่
เกี่ยวกับแนวทางการจัดโครงการการศึกษานอกระบบโรงเรียนเรื่องการอนุรักษทรัพยากรปาไมจังหวัด
ฉะเชิงเทรา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ เจาหนาที่ภาครัฐระดับจังหวัดและอําเภอ จํานวน 5
อํ า เภอที่ มี พื้ น ที่ ป า ไม ซึ่ ง สั ง กั ด 3 กระทรวงหลั ก ได แ ก กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 35 คน และผูนําทองถิ่น จํานวน 277 คน
สําหรับเครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม แบบประเมินคาที่ผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน 1 ชุด และ
วิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป ผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่ภาครัฐเห็น
ดวยในระดับมากกับแนวทางการจัดโครงการการศึกษานอกระบบโรงเรียนเรื่องการอนุรักษทรัพยากร
ปาไมในขั้นการวางแผน ขั้นการดําเนินงานตามแผน และขั้นการติดตามประเมินผล และผูนําทองถิ่น
เห็นดวยในระดับมากกับขั้นการดําเนินงานตามแผน และขั้นการติดตามประเมินผล และเจาหนาที่
ภาครั ฐ และผู นํ า ท อ งถิ่ น มี ค วามคิ ด เห็ น แตกต า งกั น อย า งไม มี นั ย สํ า คั ญ ที่ ร ะดั บ .05 ทั้ ง ขั้ น การ
ดําเนินงานตามแผน และขั้นการติดตามประเมินผล
นรุชพรรณ นาถวิริยกุล (2535) ศึกษาเรื่อง การประเมินผลการดําเนินงานการศึกษานอก
โรงเรียนตามแผนพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน ระยะที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) ของศูนยการศึกษา
นอกโรงเรียนจังหวัด ในเขตภาคเหนือ โดยงานวิจัยครั้งนี้ เปนการวิเคราะหเอกสาร และวิจัยเชิง
สํารวจโดยมีจุดมุงหมายเพื่อ ศึกษาการดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียน ตามแผนพัฒนาการศึกษา
นอกโรงเรียน ระยะที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) ของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดในเขตภาคเหนือ
รวมทั้งศึกษาสิ่งที่ เอื้อหรือเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนของศูนยการศึกษา
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นอกโรงเรียน จังหวัดในเขตภาคเหนือ ทั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานของศูนยการศึกษา
นอก โรงเรียนจังหวัดวาเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน ระยะ
ที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) ของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดในเขตภาคเหนือ หรือไมอยางไร
รวมทั้งการศึกษาถึงปญหาอุปสรรคและสิ่งที่เอื้อตอการดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียน ของศูนย
การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดในเขตภาคเหนือ โดยมีกลุมเปาหมายที่ใชศึกษา คือ ศูนยการศึกษา
นอกโรงเรียนจังหวัดในเขตภาคเหนือ 16 จังหวัด ไดแก กําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม ตาก
นครสวรรค นาน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ แพร แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน สุโขทัยและ
อุตรดิตถ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณที่มีโครงสรางและแบบตรวจสอบเอกสาร
เกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียนแผนปฏิบัติการประจําป และเอกสารรายงานผลการ
ปฏิบัติ ประจําปงบประมาณ 2530-2534 และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ของศูนยการศึกษานอก
โรงเรียน จังหวัดในเขตภาคเหนือ และอีกประเภทหนึ่งคือ แบบสัมภาษณเกี่ยวกับการดําเนินงานการ
บริหาร โครงการตาง ๆ ตลอดจนสิ่งที่เอื้อหรือเปนอุปสรรคและแนวทางแกไข ซึ่งสรุปผลการวิจัย ได
ดังนี้ 1. การดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนตามแผนพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน พบวา1.1
แผนงานบริหารการศึกษานอกโรงเรียน ศูนยฯ จังหวัดตาง ๆ จัดโครงการจํานวน แตกตางกันเล็กนอย
มีบางโครงการจัดไดไมดีเทาที่ควร ไดแก โครงการนิเทศติดตามและ ประเมินผล โครงการพัฒนา
ระบบการวางแผนและสารสนเทศ และโครงการบริหารศูนยการศึกษา นอกโรงเรียนจังหวัด1.2
แผนงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน โดยภาพรวมแลว ศูนยฯ จังหวัดตาง ๆ ในเขต ภาคเหนือ
ดําเนินการไดตามเปาหมาย มีเพียงบางโครงการที่จัดไดสูงกวาเปาหมายคือ โครงการ จัดการศึกษา
นอกโรงเรียนสายสามัญประเภทบุคคลภายนอก และโครงการจัดการศึกษานอกโรงเรียน สายสามัญ
ประเภททางไกล สวนโครงการที่จัดไดต่ํากวาเปาหมาย คือ โครงการจัดการศึกษาตอเนื่อง ประเภท
ชั้นเรียน และโครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต1.3 แผนการปรับปรุงคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน
สวนใหญจัดไดตามเปาหมาย มีที่จัดไดต่ํากวาเปาหมายเล็กนอยคือ โครงการโสตทัศนศึกษาและ
โครงการพัฒนาบุคลากร เมื่อ พิจารณาดานขอบเขตความรับผิดชอบ ขาราชการของศูนยฯ จังหวัด
ตาง ๆ รับผิดชอบพื้นที่และ ประชากรไมสอดคลองกัน 2. การศึกษาสิ่งที่เอื้อหรือที่เปนอุปสรรคตอการ
ดําเนินงานนั้น พบวา ศูนยฯ จังหวัดที่มีการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย มีส่ิงที่เอื้อคือ มี
แนวนโยบายความคิดที่เปน ตัวของตัวเอง มีการจัดองคการและการบริหารที่เหมาะสม ประกอบกับ
ไดรับการสงเสริมดาน งบประมาณคอนขางมากและมีระบบวิธีการดําเนินงานเปนไปตามขั้นตอน
อยางตอเนื่องครบทุก ขั้นตอน ทั้งขั้นเตรียมการกอนวางแผน ขั้นวางแผน ขั้นดําเนินงานตามแผน
และขั้นประเมินผล ศูนยฯ จังหวัดที่มีการดําเนินงานไดนอย ที่ยังตองปรับปรุงนั้นมีสิ่งที่เปนอุปสรรค
คือ มีแนวนโยบายความคิดที่ไมเปนตัวของตัวเองนัก สวนใหญจัดตามที่กําหนดโดยกรมการศึกษา
นอก โรงเรียน ไมมีการวิเคราะหนโยบายเทาที่ควร การจัดองคการและการบริหารโครงการยังไม
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เหมาะสมนัก มีระบบวิธีการดําเนินงานในขั้นตาง ๆ ไมสมบูรณทุกขั้นตอน นอกจากนี้ยังไดรับ การ
จัดสรรทรัพยากรไมเพียงพอกับปริมาณงานที่รับผิดชอบดวย
เพชรา สงวนแสง (2536) ศึกษาเรื่อง การประเมินผลหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาชาง
เครื่องยนตของโรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น สาขาวิชา ชางเครื่องยนต ของโรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร ในดานจุดประสงค
โครงสราง เนื้อหา ของหลักสูตร สวนประกอบตาง ๆ ที่สนับสนุนการเรียนการสอน กระบวนการเรียน
การสอน การวัด และประเมินผลการเรียนการสอน และคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา โดยใชรูปแบบ
ของการประเมิน CIPP Model กลุมตัวอยางไดแก อาจารย นักศึกษา ในสาขาวิชาชางเครื่องยนต
ภาคเรียน ที่ 2 ปการศึกษา 2535 และผูสําเร็จการศึกษาสาขาวิชาชางเครื่องยนตที่สําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2534 ทั้งรุนที่ 1 และรุนที่ 2 โดยมีอาจารยจํานวน 11 คน นักศึกษา 58 คน และ
ผูสําเร็จการศึกษา 84 คน รวมกลุมตัวอยางทั้งหมด 153 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบ
ประเมินความคิดเห็น การวิเคราะหเอกสารและการสัมภาษณ การวิเคราะหขอมูล ใชคาความถี่ คา
รอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชเครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป
PSPP/PC(+) (Statistical Package for Social Sciences/Personal Computer Plus) ผลการวิจัยมี
ดังนี้ ดานบริบท พบวาจุดประสงคของหลักสูตรมีความสอดคลองกับปจจัยภายนอกคอนขางนอย
สวนสภาพของหลักสูตรพบวาจุดประสงคของหลักสูตรมีความชัดเจนของภาษา สามารถนําไปปฏิบัติ
ให เกิดผลจริง สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ใหนักศึกษามีความรูและทักษะสามารถนําไป
ประกอบอาชีพชางเครื่องยนตได สงเสริมใหนักศึกษามีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพคอนขาง
มาก สวนความเหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบันและการครอบคลุมเนื้อหาวิชาตาง ๆ ในหลักสูตร
สอดคลองกับจุดประสงค สนองตอความสนใจและความตองการของผูเรียน สามารถนําไปประกอบ
อาชีพ ได แตยังคงมีความซ้ําซอนของเนื้อหาวิชาปานกลาง ดานปจจัยเบื้องตน พบวาสวนประกอบที่
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนั้น กลุมผู ตอบแบบสอบถามที่เปนอาจารยมีความเห็นวา มีความ
เพียงพออยูในระดับนอยและสิ่งที่มีนอย ที่สุดไมเพียงพอกับความตองการคือ จํานวนหนังสือทางดาน
วิชาชางเครื่องยนตในหองสมุด สวนคุณภาพและความสะดวกในการใชบริการของสวนประกอบที่
สนับสนุนการเรียนการสอน มีอยูใน ระดับปานกลาง สําหรับนักศึกษาเห็นวามีความพอเพียงปาน
กลาง สวนคุณภาพและความสะดวกในการใช บริการอยูในระดับมาก ดานกระบวนการ พบวากลุม
ผูตอบแบบสอบถามทั้งอาจารยและนักศึกษามีความเห็นวา กระบวนการเรียนการสอนนั้นมีความ
เหมาะสมมาก ยกเวนการเชิญผูเชี่ยวชาญมาใหความรูเพิ่มเติม ไดกระทําในระดับนอย สวนในดาน
การวัดผลประเมินผล อาจารยมีความเห็นวา การเปดโอกาส ใหนักศึกษามีสวนรวมในการวาง
หลักเกณฑการประเมิน การใหนักศึกษาไดประเมินผลการสอน ของอาจารยไดกระทําคอนขางนอย
และการใหนกั ศึกษาไดมีการประเมินการเรียนการสอนของตนเอง นั้นไดปฏิบัตินอยที่สุด ดานผลผลิต
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ผูสําเร็จการศึกษามีความเห็นวา เนื้อหาวิชาที่เรียนมีประโยชนมากและ เพียงพอกับความตองการ
ปานกลาง ผูสําเร็จการศึกษามีความรูความเขาใจในวิชาชางเครื่องยนต ในระดับมาก สวนในเรื่อง
คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา พบวา สิ่งที่มีมากที่สุดคือ การมีจิตใจพรอมที่จะใหบริการผูอื่น
การยอมรับความผิดพลาดของตนเองและตรงตอเวลา
เพียงจันทร ทองปาน (2540) ศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพ ปญหา และความตองการของผูเรียน
ผูสอน และผูจัดหลักสูตร เกี่ยวกับการเรียนการสอนสาขาวิชาที่มีผูเรียนนอยของโรงเรียนเอกชน
อาชีวศึกษาประเภทนอกระบบโรงเรียนกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา สภาพ ปญหา
และความตองการ การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน สายอาชีพ ตามความคิดเห็นของผูเรียน
ผูสอนและผูจัดทําหลักสูตร และเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูเรียน และผูสอนเกี่ยวกับสภาพและ
ปญหาการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนสายอาชีพ ในสาขาวิชาที่มีผูเรียนนอยของโรงเรียนเอกชน
อาชีวศึกษา ประเภทนอกระบบโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ในดานจุดมุงหมาย หลักสูตร ผูสอน ผูเรียน
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ อุปกรณการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล
กลุมตัวอยางประกอบดวย ผูเรียน 387 คน ผูสอน 35 คน และผูจัดหลักสูตร 15 คน ใน 15 สาขาวิชา
ที่มีผูเรียนนอย เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณวิเคราะห
ขอมูลโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาที ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนและ
ผูสอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนของทุกกลุมวิชาวาอยูในระดับดี 6 ดาน
คือ ดานจุดมุงหมาย ดานหลักสูตร ดานผูเรียน ดานผูสอน ดานวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
และดานการวัดและประเมินผล โดยผูเรียนและผูสอนมีความคิดเห็นตอปญหาการจัดการเรียนการ
สอนของทุกกลุมวิชาวามีปญหาอยูในระดับนอย 5 ดานคือ ดานจุดมุงหมาย ดานหลักสูตร ดาน
ผูสอน ดา นวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน และด า นการวัดและประเมิน ผล และผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางผูเรียนและผูสอนในสภาพการจัดกาสรเรียนการสอน พบวา ผูเรียน
และผูสอนมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วรรณี อับดุลสมัด (2540) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของผูนําชุมชนมุสลิมตอการเรียนการ
สอนหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญวิธีเรียนทางไกลในเขตมีนบุรีและเขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร โดยมุงศึกษาความคิดเห็นของผูนําชุมชนมุสลิม ที่มีตอการเรียนการสอนหลักสูตร
การศึกษานอกโรงเรียนสาย สามัญ วิธีเรียนทางไกล โดยศึกษาใน 2 เขตของกรุงเทพมหานคร คือ
เขตมีนบุรีและเขตหนองจอก ประชากรเปาหมายของการศึกษา ไดแก ผูนําชุมชนมุสลิมในตําแหนง
อิหมาม คอเต็บ บิหลั่น และ กรรมการมัสยิด ที่ผานการเรียนในหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน สาย
สามัญ วิธีเรียนทางไกล ในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยม ศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ระหวางปการศึกษา 2536-2538 มีจํานวนทั้งสิ้น 544 คน ทําการเลือกกลุมตัวอยางโดย
การสุมอยางมีระบบ ใน อัตราสวน 1 : 2 จากบัญชีรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา ไดกลุม ตัวอยางจํานวน
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270 คน คิดเปนรอยละ 49.63 ของประชากร เปาหมาย เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล เปนแบบสอบถาม
ความคิดเห็น ของผูนําชุมชนมุสลิม ตอการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษา นอกโรงเรียนสายสามัญ
วิธีเรียนทางไกล แยกเปน 5 ดาน คือ เนื้อหาหลักสูตร กิจกรรมพบกลุม การสอนของครู การ
ประเมินผล และการนําไปใช มีคําถามดานละ 10 ขอ รวม 50 ขอ รูปแบบคําถามเปนมาตราสวน
ประมาณคาชนิด 5 ชวง คะแนน เพื่อใหผูตอบแสดงความคิดเห็นวา กิจกรรมการเรียน การสอนแตละ
ขอมีความเหมาะสมในระดับใด ในตอนทายเปน แบบสอบถามปลายเปด เพื่อใหแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับปญหา และขอเสนอแนะตอการเรียนการสอน ผูวิจัยทําการเก็บขอมูล ภาคสนามดวยตนเอง
ทําการวิเคราะหขอมูลดวยการคํานวณคา สถิติพื้นฐาน ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และความ
เบี่ยงเบน มาตรฐาน แลวทําการทดสอบความแตกตางระหวางกลุมดวยคาที (t-test) และการ
วิเคราะหความแปรปรวน (F-test) ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1. ความคิดเห็นของผูนําชุมชนมุสลิมตอ
การเรียนการสอน1.1 เมื่อพิจารณาโดยรวม ผูนําชุมชนมุสลิมเห็นวา การเรียนการสอนในทุกดานมี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( X ) = 4.24) เมื่อพิจารณาเปนรายดานก็พบวา มีคาเฉลี่ย ของ
ความเหมาะสมอยูในระดับมากทั้ง 5 ดาน โดยเรียงลําดับ ดังนี้ คือ ดานเนื้อหาหลักสูตร ( X ) =
4.29) ดานการสอน ของครู ( X ) = 4.29) ดานกิจกรรมพบกลุม ( X ) = 4.26) ดานการนําไปใช ( X )
= 4.25) และดานการประเมินผล ( X ) = 4.13)1.2 ความคิดเห็นเปนรายขอ พบวา คาเฉลี่ยของ
ความคิดเห็นมีความเหมาะสมอยูในระดับมากทั้ง 50 ขอ โดย ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 10 อันดับแรก คือ
เนื้อหาในหลักสูตร ใหพื้นฐานเพียงพอที่จะศึกษาตอในระดับสูงขึ้น เปดโอกาส ใหผูเรียนประเมินผล
สามารถนํา ไปใชประโยชนได สามารถนําความรูและ
ความก าวหนา ดวยตนเอง สิ่ง ที่เ รียน
ประสบการณ จากการเรียนไปใชในการประกอบหนาที่การงาน ความเปนกันเอง กับผูเรียน เนื้อหา
หลักสูตรสงเสริมใหผูเรียนรูจักพิจารณาและตัดสินใจแกปญหาอยางมีเหตุผล การยอมรับฟงความ
คิดเห็น ของผูเรียน การวางแผนที่ดีในการพบกลุม สามารถนํา ประสบการณจากการเรียนไปพัฒนา
อาชีพและการเตรียมตัวสอนลวงหนา 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นระหวางกลุม พบความ แตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติในตัวแปรดานอายุเพียงกรณี เดียว คือพบวาผูนําที่มีอายุปานกลาง (36-50
ป) มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นดานกิจกรรมพบกลุมสูงกวา ผูนําที่มีอายุนอย (20-35 ป) สวนกรณีอื่นและ
ตัวแปรอื่น คือเขตการปกครอง ตําแหนงผูนําชุมชน ระดับการศึกษา และอาชีพ ไมพบความ แตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งเมื่อเปรียบเทียบเปน รายดานและรวมทุกดาน 3. ปญหาการเรียนการ
สอน ตามความเห็นของผูนําชุมชน มุสลิม ไดแก ครูผูสอนไมคอยเนนรายละเอียดของเนื้อหาวิชา วุฒิ
การ ศึกษานอกโรงเรียนไมไดรับการยอมรับจากหนวยงานอื่น นักศึกษาไมใหความรวมมือในการจัด
กิจกรรมกลุม ครูผูสอน ไมคอยอยูในขณะใหทํากิจกรรมกลุม ครูผูสอนไมมีประสบการณ การสอน
หรือการจัดกิจกรรมพบกลุม และนักศึกษาไมคอยมาพบ กลุม 4. ขอเสนอแนะของผูนําชุมชนมุสลิม
เกี่ยวกับการเรียน การสอน ไดแก ควรจัดใหมีหลักสูตรสายอาชีพโดยเฉพาะให เลือกเรียน จัด
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กิจกรรมที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันใหมากขึ้น ควรมีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม จัด
ครูผูสอน ที่มีความถนัดในวิชานั้นๆ ควรอธิบายรายละเอียดของเนื้อหา ใหมากกวานี้ ควรจัดทัศน
ศึกษานอกสถานที่บาง และครูควร เขาสอนตรงตามเวลา
กนกวรรณ รุกขชาติ (2541) ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวโนมการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นการศึกษา
นอกโรงเรียนสายอาชีพจากภูมิปญญาชาวบาน ในศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
แนวโนมการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพจากภูมิปญญาชาวบาน ใน
ศตวรรษที่ 21 ใน 4 ดานคือ ดานจุดมุงหมาย ดานเนื้อหาและประสบการณ ดานการจัดการเรียนการ
สอน ด า นการวัดและประเมิน ผล เป น การวิ จัย อนาคตโดยใชเทคนิค เดลฟาย กลุม ตัว อยา งเป น
ผูเชี่ยวชาญที่มีความรู และประสบการณทางดานภูมิปญญาชาวบานที่เปนปราชญชาวบาน และที่
เปนนักวิชาการ พรอมทั้งผูเชี่ยวชาญ ที่มีความรูและประสบการณ ทางดานการพัฒนาหลักสูตร
จํานวน 20 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามที่พัฒนาโดยการถามผูเชี่ยวชาญ 3 รอบ
ขอมูลที่ไดวิเคราะหหาคามัธยฐาน และคาพิสัยระหวางควอไทล ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ หลักสูตร
ทองถิ่นการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพจากภูมิปญญาชาวบาน ในทศวรรษที่ 21 มีจุดมุงหมาย
เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการจัดการตอชีวิตและทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่น เกิดความตระหนักและเห็น
คุณคาของภูมิปญญาไทยที่มีความสัมพันธตอชีวิต สังคม ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น และจะ
เป น หลั ก สู ต รที่ ใ ห อ งค ก รชุ ม ชนมี ส ว นร ว มมากขึ้ น ตั้ ง แต ก ารกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค ไ ปจนถึ ง การ
ประเมินผล เนื้อหาความรูจะเปนเนื้อหาที่มีการเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของผูเรียนสอดคลองกับชุมชน
อยางแทจริง ลักษณะการเรียนการสอนเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนปฏิบัติจริง
เพื่อใหเกิดประสบการณตรง บทบาทของผูสอนจะเปนผูนําดานวิธีคิด วิธีการเรียนรูเกี่ยวกับภู มิ
ปญญาชาวบาน การเรียนการสอนมีการใชสื่อที่เปนของจริง สื่อที่ใหผูเรียนปฏิบัติไดจริง การวัดและ
ประเมินผลเปนการประเมินจากการปฏิบัติไดจริง หลังจากการเรียนรูไปแลวสามารถนําสิ่งที่เรียนไป
ใชในชีวิตประจําวันได
เจตนา มี แ สงเพ็ ชร (2542)
ศึก ษาวิ จัย เรื่อง การใหก ารศึ ก ษาแกลู ก จา งในโรงงาน
อุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาในทศวรรษหน า โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ศึ ก ษาและ
เปรียบเทียบลักษณะการใหการศึกษาแกลูกจางในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใน
ทศวรรษหนา (พ.ศ. 2542-2551) ตามระดับการศึกษาของนายจาง และตามขนาดของโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยผลการวิจัยพบวา ในทศวรรษหนา (พ.ศ. 2542-2551) นายจางในโรงงาน
อุตสาหกรรมสวนใหญมีนโยบายที่จะจัดการศึกษาใหแกลูกจาง ในลักษณะดังนี้ ดานการจัดการ
ฝก อบรมในโรงงาน และการจั ดกิ จกรรมนัน ทนาการ ในระดั บ ปานกลาง แต มี ค วามตอ งการจัด
กิจกรรมนันทนาการสูงที่สุด รองลงมาเรียงตามลําดับ คือ การจัดฝกอบรมในโรงงาน การจัดกิจกรรม
หองสมุดโรงงาน การจัดกิจกรรมสารสนเทศเผยแพรขอมูลขาวสาร และการจัดฝกอบรมภายใน
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โรงงาน นอกจากนี้ยังพบวา นายจางที่มีระดับการศึกษาตางกันมีลักษณะการใหการศึกษาแกลูกจาง
ไม แ ตกต า งกั น แต โ รงงานที่ มี ข นาดต า งกั น มี ลั ก ษณะการให ก ารศึ ก ษาในด า นการจั ด กิ จ กรรม
สารสนเทศเผยแพรขอมูลขาวสาร แตกตางกัน
อังคณา บุญเฉลิมศักดิ์ (2543) ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพ ปญหา ความตองการและ
แนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนของการศึกษานอกระบบโรงเรียนสําหรับคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวในศูนยสงเคราะหคนพิการ เขตภาคกลาง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพ
ปญหา ความตองการ และเพื่อเปรียบเทียบความตองการเพื่อเสนอแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนของการศึกษานอกระบบโรงเรียนในศูนยสงเคราะหคนพิการ เขตภาคกลาง ในดาน
หลักสูตร ครูผูสอน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน สิ่งอํานวยความสะดวกและ
สภาพแวดลอม และการวัดและประเมินผล ประชากรคือ ผูเรียนในศูนยสงเคราะหคนพิการ 253 คน
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยหาคา
รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแจกแจงความถี่ และคาที ผลการวิจัยพบวา ผูเรียน
ในศูนยสงเคราะหคนพิการมีความคิดเห็นตอสภาพการจัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนในดานหลักสูตร และสิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดลอมอยูในระดับมาก จากการ
เปรียบเทียบความตองการของผูเรียนที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาที่แตกตางกัน พบวา ผูเรียน
เพศชายและเพศหญิงมีความตองการที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ในดานหลักสูตร
และแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน พบวา ดานหลักสูตร ผูจัดการศึกษาทุกฝาย
ควรมีสวนรวมในการสรางหลักสูตรและสํารวจความตองการทั้งของผูเรียนและตลาดแรงงาน ดาน
ครูผูสอน ควรคัดเลือกบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีการพัฒนา ฝกอบรม นิเทศการสอนและ
สรางขวัญและกําลังใจแกผูสอน ดานกิจกรรมการเรียนการสอน เลือกวิธีสอนที่เหมาะสมกับผูเรียน
ผูสอนควรเปลี่ยนบทบาทใหม และมีการเชิญวิทยากรมาใหความรูในบางวิชา ดานสื่อการเรียนการ
สอนควรจัดงบประมาณเพื่อจัดซื้อผลิตสื่อใหเพียงพอ และขอรับบริจาคแลกเปลี่ยนสื่อ รวมทั้งพัฒนา
บุคลากรทางดานนี้เพื่อผลิตสื่อใชเอง ดานสิ่งอํานวยคงวามสะดวกและสภาพแวดลอม ควรมีการวาง
แผนการจัดการรวมกัน เพื่อจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับผูเรียนอยางเพียงพอและเหมาะสม และ
ด า นการวั ด และประเมิ น ผล ควรจั ด ทํ า คู มื อ จั ด ประชุ ม ทํ า ความเข า ใจและชี้ แ จงแก ผู ส อนตาม
หลักเกณฑที่กําหนด
ประยูร ผองอําไพ (2544) ศึกษาเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
ของครูประจํากลุมการศึกษานอกโรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิง
สํารวจ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาการจัดกิจกรรม การเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ของครูประจํา
กลุมการศึกษานอกโรงเรียน ในเขต กรุงเทพมหานคร ใน 4 ดาน คือ ดานการวิเคราะหปญหา
เปาหมายการเรียนรู ดานการ วางแผนการเรียนรู ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และดานการ
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ประเมินผลการเรียน โดย จําแนกตามตัวแปร เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการ
ปฏิบัติงานครูประจํากลุม ระดับการสอน สถานภาพการทํางาน และการอบรมกอนปฏิบัติหนาที่ครู
ประจํากลุม ตลอดจนรวบรวม ปญหาและขอเสนอแนะเพิ่มเติม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ครู
ประจํากลุมการศึกษานอกโรงเรียน ภาคเรียน ที่ 2/2543 จํานวน 347 คน ดวยวิธีการสุมแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เครื่องมือ ที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบคาที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (F-test) และวิธีการทดสอบรายคูของ
เชฟเฟ Scheffes Method) ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1) การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปน
ศูนยกลาง ของครูประจํากลุม การศึกษานอกโรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายดาน
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู อยูในระดับปานกลางทุกดาน 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยยึดผูเรียน
เปนศูนยกลาง ของครูประจํากลุม การศึกษานอกโรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศตางกัน
โดยรวมและรายดานแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 3) การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยยึด
ผูเรียนเปนศูนยกลาง ของครูประจํากลุม การศึกษานอกโรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ
ตางกัน โดยรวมและรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) การจัดกิจกรรม
การเรี ยนรูโดยยึ ดผูเ รียนเป น ศูน ยกลาง ของครู ประจํากลุม
การศึก ษานอกโรงเรีย น ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน โดยรวมและดานการ จัดกิจกรรมการเรียนรู ดานการ
ประเมินผลการเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 สวนดานการวิเคราะห
ปญหา-เปาหมายการเรียนรู ดานการวางแผนการ เรียนรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 5) การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางของครูประจํากลุม การศึกษา
นอกโรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานครูประจํากลุม ตางกัน
โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 6) การจัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางของครูประจํากลุม การศึกษานอกโรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี
ระดับการสอนการศึกษานอกโรงเรียนตางกัน โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แต
โดยรายดานพบวา ดานการประเมินผล การเรียนแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7) การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางของครูประจํากลุม การศึกษานอกโรงเรียน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพการทํางานตางกัน โดยรวมและ รายดานแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ 8) การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางของครูประจํากลุม
การศึกษานอกโรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการอบรมกอนปฏิบัติหนาที่ครูการศึกษา นอก
โรงเรียนตางกัน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อ พิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และดานการประเมินผลการเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 9) ครูประจํากลุมการศึกษานอกโรงเรียน ไดใหขอเสนอแนะโดยรวมดังนี้ 9.1
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ดานการวิเคราะหปญหา-เปาหมายการเรียนรู ควรจัดอบรมเรื่องการจัด กิจกรรมการเรียนรูโดยยึด
ผูเรียนเปนศูนยกลางใหครูประจํากลุมอยางทั่วถึง 9.2 ดานการวางแผนการเรียนรู ควรใหมีการอบรม
ในการจัดทําแผนการเรียนรู โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 9.3 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ควรมี
คูมือใหครูประจํากลุม สามารถนําไป เปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปน
ศูนยกลางได 9.4 ดานการประเมินผลการเรียน ควรปรับวิธีการวัดผลประเมินผลใหม
วุฒิพล สกลเกียรติ (2546) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ทักษะสําหรับผูใชแรงงานในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต
และชิ้นสวน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะสําหรับผูใช
แรงงานในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน ซึ่ง
ประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการคือ ปจจัยในการเรียนรู ทักษะที่จําเปนและขั้นตอนการจัดการ
เรี ย นรู เ พื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะ โดยเป น งานวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณประกอบเชิ ง คุ ณ ภาพ เก็ บ ข อ มู ล ด ว ยการ
สั ม ภาษณ แ ละการสนทนากลุ ม แบบมี โ ครงสร า ง กลุ ม ตั ว อย า งประกอบด ว ยกลุ ม พนั ก งาน
สายการผลิต และกลุมผูจัดการเรียนรูและผูเกี่ยวของ ในบริษัทที่เปนอุตสาหกรรมยานยนตและ
ชิ้ น ส ว น จํ า นวน 2 แห ง แล ว นํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด ม าวิ เ คราะห ตี ค วาม สรุ ป และร า งรู ป แบบ เพื่ อ ให
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและพิจารณาความเปนไปไดในการนําไปใชจริงในสถานประกอบการและสรุป
เพื่อนําเสนอรูปแบบ ผลการวิจัยสรุปไดวา รูปแบบประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการคือ (1)
ปจจัยในการจัดการเรียนรู ไดแก สภาพแวดลอมภายนอกสถานประกอบการ สภาพแวดลอมภายใน
สถานประกอบการ งาน และผูใชแรงงาน (2) ทักษะที่จําเปนทั้ง 5 กลุม ไดแก การทํางานประจํา การ
จั ด การ การทํ า งานภายใต ส ภาพแวดล อ ม การเรี ย นรู ใ นสถานประกอบการ และการสร า ง
ความสั ม พัน ธ ในการทํ า งาน (3) ขั้ นตอนการจัดการฝกอบรมทักษะ ได แก วิเคราะหส่ิง ที่เกิดขึ้น
วิเคราะหงานและผูปฏิบัติงาน รวมถึงการวัดผลความสามารถในการปฏิบัติงาน ทําความเขาใจ
พิจารณาความสําคัญและบงชี้สาเหตุของชองวางที่เกิดขึ้น คัดเลือกกลยุทธเพื่อเพิ่มความสามารถ
การปฏิ บั ติ ง านของผู ป ฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ แก ไ ขช อ งว า งที่ เ กิ ด ขึ้ น จากสาเหตุ ก ารขาดทั ก ษะเป น หลั ก
ประเมิ น ความน า จะเป น ในการนํ า กลยุ ท ธ ไ ปใช แ ละสร า งแผนปฏิ บั ติ ก าร นํ า กลยุ ท ธ ไ ปใช เ พิ่ ม
ความสามารถหรือประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน วัดและประเมินผล ผลที่เกิดระหวาง
และหลังการนําไปใช ปอนขอมูลกลับไปขั้นที่ 1
สมศักดิ์ แกวคํา (2547) ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความตองการและแนวทางการจัด
การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย สําหรับนักเตนคาบาเรตที่มีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนทางเพศจากชายเปนหญิง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความตองการการจัดการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนในดานผูสอน กิจกรรมการเรียนการสอน เนื้อหา อุปกรณการสอน สภาพแวดลอม
และการประเมินผลของนักเตนคาบาเรตที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศจากชายเปนหญิง 2) เพื่อ
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ศึก ษาความต อ งการศึ ก ษาทางการตามอั ธ ยาศั ย ในด า นบุ ค คลและสื่ อ ของนั ก เต น คาบาเร ต ที่ มี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศจากชายเปนหญิง 3) เพื่อเสนอแนวทางในการจัดการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยของนักเตนคาบาเรต ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศจากชาย
เปนหญิง ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ความตองการการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนในดานผูสอน
มี ค วามเหมาะสมด า นเนื้ อ หา ผู เ รี ย นมี ค วามต อ งการที่ จ ะเรี ย นรู เ รื่ อ งเทคนิ ค การแต ง หน า
ภาษาตางประเทศ การดูแลรักษารูปรางหนาตา การออกแบบและการตัดเย็บเครื่องแตงกาย การ
ออกแบบและการประดิษฐเครื่องสวมศรีษะ ศิลปะการปองกันตัว ดานกิจกรรมการเรียนการสอน
พบวา ตองการใหสถานบันเทิงเปนผูประสานกับผูเชี่ยวชาญหรือองคกรตางๆมาจัด งานนอกสถานที่
มีการสนับสนุนงบประมาณ ใหไปเรียนกับองคกรตางๆ ที่จัดตามความสนใจ ดานอุปกรณการสอน
พบวา มีความเหมาะสม ดานสภาพแวดลอมพบวา นักเตนคาบาเรต ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ
จากชายเปนหญิงทั้งหมดใน ฟรีแมน แดนซอรีนา มีความตองการใหปรับปรุงสภาพหองซอม หอง
แตงตัว ใหมีขนาดใหญความเหมาะสมกับจํานวนนักแสดง ในคาลิปโซตองการใหมีการจัดหองซอม
การแสดง นอกจากนี้ยังมีความตองการใหจัดมุมพักผอน ซึ่งอาจเปนมุมหนังสือ และตองการลิฟท
ตองการใหแกปญหาเรื่องการระบายอากาศ ดานประเมินผลพบวามีความเหมาะสม ความตองการ
ทางการศึกษาอัธยาศัยในดานบุคคลและสื่อ พบวา นักแสดงคาบาเรตที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทาง
เพศจากชายเปนหญิงมีความตองการดานบุ คคลเหมาะสม ดานสื่อพบวามีความต องการใหรับ
นิตยสารที่เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวดานบันเทิงที่เกี่ยวกับการแสดงคาบาเรต และตองการใหจัดวีดิ
ทัศนที่เกี่ยวกับการแสดงคาบาเรต สวนแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ในการศึกษานอกระบบโรงเรียนอาจจัดโดยจัดประสานใหองคกรตางๆหรือเชี่ยวชาญ
มารวมจัดตามความสนใจของนักแสดง โดยเสียคาใชจายในราคาถูก สนับสนุนใหนักแสดงไปเรียน
ตามองคกรตางๆ ที่จัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน พานักแสดงไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ แนวทาง
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยอาจจัดโดยมีมุมหนังสือที่จะเปนมุมพักผอน จัดหองสําหรับดูวีดิทัศน
จัดใหมีฝายสรรหาและยืมคืนนิตยสาร วีดีทัศน มีปายนิเทศในการประชาสัมพันธใหความรูอยาง
ทั่วถึง
สุพิชฌาย สุนทราวาณิชย (2548) ศึกษาวิจัยเรื่อง การนําเสนอโปรแกรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมการปฏิบัติงานของพนักงานในสถานประกอบการผลิตสื่อสิ่งพิมพ เขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาความตองการการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน ในดานหลักสูตร ดานเนื้อหา ดานวิธีการและเทคนิคการจัดกิจกรรม ดานสือ่ การสอน ดานสิง่
อํานวยความสะดวกและสภาพแวดลอม ดานการวัดและประเมินผล เพื่อสงเสริมการปฏิบัติงานของ
พนักงานในสถานประกอบการผลิตสื่ อสิ่ง พิมพ เพื่อเปรี ยบเทียบความตองการการจัดโปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียน จําแนกตามเพส อายุ ประสบการณการทํางานและระดับการศึกษา
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เพื่อนําเสนอโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาน
ประกอบการผลิ ต สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ ที่ ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของพนั ก งานในสถานประกอบการ
ผลการวิจัยพบวา พนักงานมีอุปสรรค และปญหาที่สงผลกระทบตอการทํางานมากที่สุดในดานการ
ติด ตอ สื่ อ สารในการทํ า งานและการทํ า งานร ว มกั บ ผูอื่ น ผลการสํา รวจความตอ งการในการจั ด
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนในดานเนื้อหาพบวา พนักงานมีความตองการในการเรียนรู
เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารในการทํางานมากที่สุด ผลการเปรียบเทียบความตองการการจัดโปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนพบวามีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อจําแนกตาม
เพศ แตจะมีความแตกตางกันเมื่อจําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา หรือประสบการณการทํางาน
สว นผลการนําเสนอโปรแกรมการจั ดการศึกษานอกระบบโรงเรียนแกผูทรงคุณวุ ฒิ พบวา ดา น
หลักสูตร ดานเนื้อหา มีความเหมาะสม และมีความเห็นในดานวิธีการและเทคนิคการจัดกิจกรรมวา
ควรใหความสํ า คัญกับคุ ณภาพของวิทยากรหรือผูสอนดวย และควรเพิ่ มใหมีการกลับไปศึ ก ษา
คนควาเพิ่มเติมนอกเวลาโดยใชสื่อการสอนประเภทอินเตอรเน็ต และโปรแกรมสําเร็จรูปดวยตนเอง
และควรขอความร ว มมื อ การจั ด กิ จ กรรมกั บ ทางหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง ทั้ ง ในด า นสถานที่ และ
สภาพแวดลอม รวมถึงบุคลากร เจาหนาที่ ละอุปกรณเครื่องมือตางๆ ทั้งนี้สถานประกอบการควรให
ความรวมมือในการสนับสนุนงบประมาณ ในสวนการวัดและประเมินผลกอน ระหวาง และหลังการ
ฝกอบรม วิทยากรสามารถทําไดโดยขอความรวมมือจากหัวหนางานและเพื่อนรวมงานในการวัดและ
ประเมินผล ซึ่งสามารถวัดจากการสังเกตพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง และจากผลการปฏิบัติงานที่
สามารถมองเห็นไดอยางเปนรูปธรรม
ชาลิณี เอี่ยมศรี (2549) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะการแกปญหาในการปฏิบัติงานดานสุขภาพของ
เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการการเรียนรูเพื่อสงเสริม
การคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะการแกปญหาในการปฏิบัติงานดานสุขภาพของเจาหนาที่
สาธารณสุขของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล เพื่อพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะการแกปญหาในการปฏิบัติงานดานสุขภาพของ
เจาหนาที่สาธารณสุขของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล ดวยแนวคิดการเรียนรูจากประสบการณ
และการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก และเพื่อศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการนําโปรแกรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนที่ไดพัฒนานั้นไปใช ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ เจาหนาที่สาธารณสุขระดับ
ตําบลที่ปฏิบัติงานอยูใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนลาง ขั้นตอนการวิจัยแบงเปน 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอน
แรก เปนการศึกษาความตองการการเรียนรู โดยใชแบบสัมภาษณเก็บรวบรวมขอมูลจากเจาหนาที่
สาธารณสุขระดับตําบลจํานวน 107 คน ขั้นตอนที่สอง พัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ใหสอดคลองกับขอมูลพื้นฐานและความตองการการเรียนรูที่ไดในขั้ นตอนที่หนึ่ง ขั้นตอนที่สาม
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ทดลองใชโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนกับเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลจํานวน 40 คน
เปนกลุมทดลอง 20 คนและกลุมควบคุม 20 คน กลุมทดลองไดรับการฝกอบรมตามโปรแกรมที่ผูวิจัย
ไดพัฒนาขึ้น ขั้นตอนที่สี่ ศึกษาปจจัย ปญหาและขอเสนอแนะดวยการอภิปรายกลุมของเจาหนาที่
สาธารณสุขระดั บตํา บลกลุ มทดลองและสัม ภาษณผูสอนประจํา กลุ ม ผลการวิจั ย สรุปไดวา ผล
การศึกษาขอมูลความตองการการเรียนรู พบวากลุมตัวอยางมีความตองการการเรียนรู (1) เนื้อหา
ความรูที่ตองการไดรับในเรื่องการสงเสริมสุขภาพแบบไทย สปาและเรื่องการควบคุมปองกันโรค
ไขหวัดนกในคนทุกหัวขออยูในระดับมาก (2) ทักษะที่จะไดรับจากการเขารวมโปรแกรมการศึกษา
นอกระบบในเรื่องการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะการแกปญหาในการปฏิบัติงานดานสุขภาพ
ทุ ก องค ป ระกอบอยู ใ นระดั บ มาก องค ป ระกอบของโปรแกรมการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย น
ประกอบดวยวัตถุประสงค กลุมผูเรียน ผูสอนประจํากลุม เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู แหลง
ความรู แ ละสื่ อ การเรี ย นรู การวั ด และประเมิ น ผล สภาพแวดล อ ม ผลการทดลองใช โ ปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนมีดังนี้ (1) เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลในกลุมทดลอง มีการคิด
อยางมีวิจารณญาณหลังการเขารวมโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนสูงกวากลุมทดลองอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลในกลุมทดลอง มีทักษะการ
แกปญหาในการปฏิบัติงานดานสุขภาพหลังการเขารวมโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนสูง
กวากลุมทดลอง อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และปจจัยที่เกี่ยวของของการนําโปรแกรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนที่ไดพัฒนาขึ้นไปใช ไดแก กลุมผูเรียน ผูสอนประจํากลุม กิจกรรมการเรียนรู แหลง
ความรูและสื่อการเรียนรู และสภาพแวดลอม
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เปนการวิจยั เชิงบรรยาย (Descriptive Research) ซึ่งคณะผูวิจัยได
ดําเนินการวิจยั ตามลําดับขั้นดังนี้
1. การศึกษาแนวคิดเพื่อทําการวิจยั
คณะผูวิจัยไดศึกษาความรูเกี่ยวกับปรัชญา แนวคิดและกลุมเปาหมายของการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน บทบาทของการศึกษานอกระบบโรงเรียน หลักสูตร เนื้อหา และกิจกรรมการเรียนการ
สอนของการศึกษานอกระบบโรงเรียน การบริหาร การจัดการ และการประสานงานการจัดการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน การประเมิน และการติดตามผลการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน รวมทั้ง
งานวิจยั ที่เกี่ยวของเพื่อนํามาเปนความรูเบื้องตนของการวิจัย
2. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
2.1 ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ คณาจารยที่จัดการเรียนการสอนดานการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน การศึกษาผูใหญหรือการศึกษาตอเนื่องในมหาวิทยาลัย ผูที่จดั การศึกษานอกระบบโรงเรียน
การศึกษาผูใหญ หรือการศึกษาตอเนื่องทีส่ ังกัดในมหาวิทยาลัย หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
ภาคธุรกิจเอกชน และองคกรพัฒนาเอกชน
2.2 กลุมตัวอยาง
คณะผูวิจัยคัดเลือกกลุมตัวอยางโดยใชการเลือกควบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมี
หลักเกณฑคือเปนผูมีตําแหนงระดับผูน ําหรือหัวหนาของหนวยงานหรือฝายในหนวยงานที่ทาํ หนาที่
ในการจัดกิจกรรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน ทัง้ หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชนทั้งที่
เปนหนวยงานที่เปนภาคธุรกิจเอกชนและหนวยงานที่ดําเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน โดยไมหวัง
ผลกําไร จํานวนทั้งสิน้ 770 คน โดยมีกลุมตัวอยาง ดังนี้ (ศึกษารายชื่อหนวยงานไดในภาคผนวก ข.)
2.2.1 หัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาทีม่ ีหลักสูตรและจัดการเรียนการ
สอนดานการศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาผูใหญ หรือการศึกษาตอเนื่องในมหาวิทยาลัย
จํานวน 7 คน
2.2.2 ผูอํานวยการของศูนยการศึกษาตอเนื่องในมหาวิทยาลัย จํานวน 7 คน
2.2.3 ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาค จํานวน 5 คน
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2.2.4 ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการ
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดทัง้ ในเขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก
ภาคใต และภาคกลาง จํานวน 79 คน
2.2.5 ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขต จํานวน 44 คน
2.2.6 ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ จํานวน 510 คน
2.2.7 อธิบดีกรม ผูอาํ นวยการฝาย หัวหนาหนวย หรือหัวหนาแผนกขององคกร
ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ที่จดั กิจกรรมที่เกีย่ วของกับการศึกษานอกระบบโรงเรียน จํานวน 53 คน
2.2.8 ผูจัดการหรือหัวหนาฝายการจัดการทรัพยากรมนุษย หรือฝายฝกอบรมของ
ภาคเอกชน จํานวน 15 คน
2.2.9 ผูอํานวยการ ประธาน หรือหัวหนาสมาคม มูลนิธิ และสถาบัน ที่สังกัด
องคกรพัฒนาเอกชน จํานวน 50 คน
3. กําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจยั
ในการวิจัยครัง้ นี้ คณะผูว จิ ัยกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเพือ่ การวิจัย
เรื่อง “แนวโนมการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทยในทศวรรษหนา” โดยได
ดําเนินการสรางตามลําดับขั้นดังนี้
3.1 การสรางเครื่องมือ
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกีย่ วกับลักษณะของแบบสอบถามที่ดี เนือ้ หาที่ใชในการสราง
แบบสอบถาม คณะผูวิจัยศึกษาขอมูลเกี่ยวกับปรัชญา แนวคิด และกลุมเปาหมายของการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน บทบาทของการศึกษานอกระบบโรงเรียน หลักสูตร เนื้อหาและกิจกรรมการเรียน
การสอนของการศึกษานอกระบบโรงเรียน การบริหาร การจัดการ และการประสานงานการจัด
การศึกษานอกระบบโรงเรียน การประเมินและการติดตามผลการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ใน
หนังสือ ตํารา บทความ และงานวิจยั ที่เกี่ยวของ
3.2 ลักษณะของเครื่องมือ
แบบสอบถามที่ใชในการวิจยั ครั้งนี้ มี 2 ตอน คือ
3.2.1 ตอนที่ 1 เปนตอนสําหรับการสอบถามเกีย่ วกับขอมูลพืน้ ฐานของผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดตอเดือน ชื่อหนวยงาน
3.2.2 ตอนที่ 2 เปนขอคําถามเกี่ยวกับความเปนไปไดหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แนวโนมของการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทยในทศวรรษหนา ทัง้ หมด 56 ขอ ซึ่ง
จะสอบถามใน 5 ดาน คือ
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3.2.2.1 ดานปรัชญา แนวคิด และกลุมเปาหมายของการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน จํานวน 12 ขอ คือ ขอ 1 - 12
3.2.2.2 ดานบทบาทของการศึกษานอกระบบโรงเรียน จํานวน 8 ขอ คือ
ขอ 13 – 20
3.2.2.3 ดานหลักสูตร เนื้อหา และกิจกรรมการเรียนการสอนการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน จํานวน 13 ขอ คือ ขอ 21 – 33
3.2.2.4 ดานการบริหาร การจัดการ และการประสานงานการจัดการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน จํานวน 12 ขอ คือ ขอ 34 - 45
3.2.2.5 ดานการประเมินและการติดตามผลการจัดการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน จํานวน 11 ขอ คือ ขอ 46 – 56
โดยมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5
หมายถึง
เปนไปไดมากที่สุด หรือเห็นดวยมากที่สุด
ระดับ 4
หมายถึง
เปนไปไดมาก หรือเห็นดวยมาก
ระดับ 3
หมายถึง
เปนไปไดปานกลาง หรือเห็นดวยปานกลาง
หมายถึง
เปนไปไดนอย หรือเห็นดวยนอย
ระดับ 2
ระดับ 1
หมายถึง
เปนไปไดนอยที่สุด หรือเห็นดวยนอยที่สุด
3.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
3.3.1 นําแบบสอบถามฉบับรางไปใหผทู รงคุณวุฒิ จํานวน 2 ทาน (รายชื่อใน
ภาคผนวก ก.) ตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หา (Content Validity)
3.3.2 นําแบบสอบถามที่ไดรับการตรวจสอบจากผูท รงคุณวุฒิไปปรับปรุง เพื่อใหมี
ความชัดเจนและสมบูรณมากยิ่งขึน้
4. การเก็บรวมรวมขอมูล
4.1 คณะผูวิจยั ทําการสงแบบสอบถามไปใหกลุมตัวอยาง รวมทั้งหมด 770 ฉบับ ไดรับการ
สงกลับมาทัง้ หมด 770 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 ของแบบสอบถาม
4.2 คณะผูวิจยั นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ แลวนําไปวิเคราะห
ขอมูล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS for Windows version 13.0
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5. การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลความเปนไปไดหรือความคิดเห็นเกีย่ วกับแนวโนมของการจัดการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนของประเทศไทยในทศวรรษหนา วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean หรือ X ) และคา
ความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมีเกณฑดังนี้
4.50 – 5.00 คือ มีความเปนไปไดมากที่สดุ หรือเห็นดวยมากที่สุด
3.50 – 4.49 คือ มีความเปนไปไดมากหรือเห็นดวยมาก
2.50 – 3.49 คือ มีความเปนไปไดปานกลางหรือเห็นดวยปานกลาง
1.50 – 2.49 คือ มีความเปนไปไดนอยหรือเห็นดวยนอย
1.00 – 1.49 คือ มีความเปนไปไดนอยทีส่ ุดหรือเห็นดวยนอยที่สุด
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอ มูล
1) คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean หรือ X ) (ประคอง กรรณสูต, 2542)
X = ∑ fx
N
X
แทนคา เฉลี่ยเลขคณิต
โดยที่
∑ fx แทนคา ผลรวมของคะแนน
N
แทนคา จํานวนผูตอบแบบสอบถามทัง้ หมด
2) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (ประคอง กรรณสูต, อางแลว)
S.D. =

√ N∑ fx2 – (∑ fx)2
N(N-1)

โดยที่ S.D. แทนคา ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
X
แทนคา คะแนนที่กาํ หนดตามระดับมาตราสวนประมาณคา
f
แทนคา จํานวนผูตอบแตละขอ
N
แทนคา จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด
6. การนําเสนอขอมูล
ขอมูลความเปนไปได หรือความคิดเห็นเกีย่ วกับแนวโนมของการจัดการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนของประเทศไทยในทศวรรษหนาที่ผานการวิเคราะหแลว คณะผูวิจัยจะนํามาเสนอในรูปแบบ
ของตารางประกอบคําบรรยาย
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
จากการวิเคราะหขอมูล คณะผูวิจัยไดขอมูลความเปนไปไดหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโนม
ของการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทยในทศวรรษหนา และนําเสนอในรูปตาราง
ประกอบคําบรรยาย ตามลําดับดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลพืน้ ฐานของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ขอมูลเกีย่ วกับความเปนไปไดหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโนมของการจัด
การศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทยในทศวรรษหนา 5 ดาน
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดเฉลี่ย
ตอเดือน
ลักษณะของขอมูล
จํานวน (คน)
รอยละ
1. เพศ
1.1 ชาย
483
62.72
2.2 หญิง
287
37.28
รวม
770
100.00
2. อายุ
2.1 31 – 40 ป
75
9.74
2.2 41 -50 ป
270
35.06
2.3 51 – 60 ป
425
55.20
รวม
770
100.00
3.ระดับการศึกษาสูงสุด
3.1 ปริญญาตรี
18
2.33
3.2 สูงกวาปริญญาตรี
752
97.67
รวม
770
100.00
4. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
4.1 10,000 – 25,000 บาท
19
2.46
4.2 25,001 – 50,000 บาท
380
49.35
4.3 50,001 – 75,000 บาท
290
37.66
4.4 75,000 – 100,000 บาท
81
10.53
รวม
770
100.00
จากตารางที่ 1 แสดงลักษณะขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปน
เพศชาย จํานวน 483 คน คิดเปนรอยละ 62.72 และเปนเพศหญิง จํานวน 287 คน คิดเปนรอยละ 37.28
อายุของกลุม ตัวอยาง สวนใหญอยูระหวาง 51 – 60 ป จํานวน 425 คน คิดเปนรอยละ 55.20
รองลงมาคือ กลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง 41 – 50 ป จํานวน 270 คน คิดเปนรอยละ 35.06 และกลุม
ตัวอยางที่มีอายุระหวาง 31 – 40 ป มีจํานวนนอยที่สุด คือ 75 คน คิดเปนรอยละ 9.74
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ระดับการศึกษาสูงสุดของกลุมตัวอยาง พบวา กลุม ตัวอยางทีจ่ บการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมี
จํานวนมากทีส่ ุด คือ 752 คน คิดเปนรอยละ 97.67 รองลงมาคือ ผูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 2.33
รายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา รายไดระหวาง 25,001 – 50,000 บาท มีมากที่สุด จํานวน 380 คน
คิดเปนรอยละ 49.35 รองลงมาคือ ผูมีรายไดระหวาง 50,001 – 75,000 บาท จํานวน 290 คน คิดเปน
รอยละ 37.66 รายไดระหวาง 75,000 – 100,000 บาท มีจํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 10.53 ที่นอย
ที่สุดคือ ผูมีรายไดระหวาง 10,000 – 25,000 บาท มีจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 2.46
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ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความเปนไปได หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโนมของการจัด
การศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทยในทศวรรษหนา 5 ดาน
ตารางที่ 2 แนวโนมดานปรัชญา แนวคิด และกลุมเปาหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
X
S.D.
ความหมาย
แนวโนม (n = 770)
1. การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ควรเนนที่
ความแตกตางระหวางบุคคลเปนสําคัญ
2. การศึกษานอกระบบโรงเรียนตองยึดปญหาและ
ความตองการของกลุมเปาหมายเปนหลัก
3. การศึกษานอกระบบโรงเรียนตองเปดโอกาสให
กลุมเปาหมายมีสวนรวมในการกําหนดโครงการ
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
4. การศึกษานอกระบบโรงเรียนควรเนนการศึกษา
ตลอดชีวิต
5. การศึกษานอกระบบโรงเรียนมีความเชือ่ ใน
ความเสมอภาคของโอกาสการเรียนรูของแตละบุคคล
6. การศึกษานอกระบบโรงเรียนยึดเสรีภาพและอิสระ
ในการเรียนรูของแตละบุคคล
7. การศึกษานอกระบบโรงเรียนมุงใหบุคคลพัฒนา
ศักยภาพของตนเองเพื่อความมีศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษยอยางเทาเทียม
8. การศึกษานอกระบบโรงเรียนเนนใหบุคคลรูจัก
การพึง่ พาตนเอง
9. กลุมเปาหมายหลักของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
คือ ผูที่พลาดโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียน
10. การศึกษานอกระบบโรงเรียน ควรเนนจริยธรรม
และคุณธรรมของบุคคลในสังคม

5.00 .00

มากที่สุด

5.00 .00

มากที่สดุ

4.97 .15

มากที่สดุ

5.00 .00

มากที่สุด

5.00 .00

มากที่สุด

5.00 .00

มากที่สุด

5.00 .00

มากที่สุด

4.80 .41

มากที่สุด

5.00 .00

มากที่สุด

5.00 .00

มากที่สุด
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ตารางที่ 2 (ตอ) แนวโนมดานปรัชญา แนวคิด และกลุมเปาหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
แนวโนม (n = 770)
11. การศึกษานอกระบบโรงเรียนควรเนนความ
สัมพันธของบุคคลในชุมชนอันจะนําไปสูก ารพัฒนา
ชุมชนตนเองตอไป
12. กลุมเปาหมายของการจัดการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน ควรเปน
- กลุมเกษตรกรในชนบท
- กลุมแรงงานในโรงงาน
- กลุมประชาชนในชุมชนแออัด
- กลุมเด็กเล็ก อายุ 0 – 6 ป ที่อยูน อกระบบโรงเรียน
- กลุมเด็ก อายุ 7 – 14 ป ทีอ่ ยูนอกระบบโรงเรียน
- กลุมเยาวชน อายุ 15 – 20 ป ที่อยูน อกระบบโรงเรียน
- กลุมผูใหญ อายุ 31 – 40 ป
- กลุมผูใหญ อายุ 41 – 60 ป
- กลุมผูสูงอายุอายุ 61 ปขึ้นไป
- กลุมอื่น ๆ เชน พนักงานในสถานประกอบการ
บริษทั หางราน ผูว างงาน กลุมเปาหมายที่มีปญหา
พิเศษ อาทิ เด็กเรรอน ผูคาประเวณี ชนกลุม นอย

X

S.D.

ความหมาย

5.00 .00

มากที่สุด

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5.00 .00

มากที่สุด

จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอแนวโนมการจัดการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนในดานปรัชญา แนวคิด และกลุมเปาหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนอยูในระดับมาก
ที่สุดทุกขอ แสดงวา แนวโนมดานปรัชญาและแนวคิดของการศึกษานอกระบบโรงเรียนจะเปนไปไดมาก
ที่สุดทัง้ 12 ประการ กลาวคือ การศึกษานอกระบบโรงเรียนจะเนนการศึกษาตลอดชีวิตที่เชื่อในความ
เสมอภาคของโอกาสในการเรียนรู ใหความสําคัญกับความแตกตางระหวางบุคคล ที่ใหเสรีภาพและ
อิสระในการเรียนรูของแตละบุคคลจะยึดปญหาและความตองการของกลุมเปาหมาย โดยกลุม เปาหมาย
มีสวนรวมใน
การกําหนดโครงการจะมุงพัฒนาศักยภาพสวนตนเพื่อความมีศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษยอยางเทาเทียม มุงใหบุคคลรูจักการพึ่งตนเองเนนสงเสริมการมีคุณธรรมและจริยธรรมและสงเสริม
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ความสัมพันธของบุคคลอันจะนําไปสูการพัฒนาชุมชนของตนเอง กลุม เปาหมายในการจัดการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน คือ เกษตรกรในชนบท กลุมแรงงานในโรงงาน พนักงานในสถานประกอบการ บริษัท
หางราน ประชาชนในชุมชนแออัด เด็กเล็ก เด็กและเยาวชนที่อยูน อกระบบโรงเรียน ผูวางงาน ผูสูงอายุ
รวมทัง้ กลุมเปาหมายที่ปญหาพิเศษ เชน เด็กเรรอน ผูค าประเวณี ชนกลุมนอย โดยกลุมเปาหมายหลัก
ของการศึกษานอกระบบโรงเรียน คือ ผูท ี่พลาดโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียน
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ตารางที่ 3 แนวโนมดานบทบาทของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
แนวโนม (n = 770)
13. การศึกษานอกระบบโรงเรียนมีบทบาทในการ
พัฒนาความสามารถของบุคคลทุกคนทั้งดานความรู
ทักษะและเจตคติ
14. การศึกษานอกระบบโรงเรียนมีบทบาทในการ
พัฒนาสังคมไทย
15. การศึกษานอกระบบโรงเรียนมีบทบาทในการ
พัฒนาความสํานึกตอสาธารณะ รวมทั้งสํานึกทาง
การเมือง และการปกครอง
16. การศึกษานอกระบบโรงเรียนมีขอบเขตแตกตาง
กันไป โดยขึ้นกับหนวยงาน สถาบัน และบุคคลที่จัด
เปนสําคัญ
17.การศึกษานอกระบบโรงเรียนมีบทบาทในการพัฒนา
คนใหมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
18. การศึกษานอกระบบโรงเรียนมีบทบาทในการใช
เทคโนโลยีอยางเหมาะสม ไมกอใหเกิดปญหา
สิ่งแวดลอมในสังคม
19. การศึกษานอกระบบโรงเรียนมีบทบาทพัฒนาให
บุคคลเปนคนทันสมัยทันเหตุการณ โดยไดรับขอมูล
ขาวสารอยางถูกตอง
20. การศึกษานอกระบบโรงเรียนควรเนนการ
ทํามาหากินและการประกอบอาชีพตาง ๆ เปนสําคัญ

X

S.D.

ความหมาย

5.00 .00

มากที่สุด

5.00 .00

มากที่สุด

4.90 .28

มากที่สุด

5.00 .00

มากที่สุด

4.94 .22

มากที่สุด

4.90 .28

มากที่สุด

4.97 .15

มากที่สุด

5.00 .00

มากที่สุด

จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอ แนวโนมการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ในดานบทบาทของการศึกษานอกระบบโรงเรียน อยูในระดับมากทีส่ ุด ทุกขอ แสดงวา แนวโนมดาน
บทบาทของการศึกษานอกระบบโรงเรียน จะเปนไปไดมากที่สุดทั้ง 8 ประการ คือ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียนจะมีบทบาทในการพัฒนาสังคมไทยทั้งในระดับสวนรวมและระดับบุคคล
โดยบทบาทจะมี
ขอบเขตแตกตางกันไป โดยขึ้นอยูกับหนวยงาน สถาบันและบุคคลที่จัดเปนสําคัญ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียนจะมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสามารถของประชาชนอยางยัง่ ยืน ทั้งดาน
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ความรู ทักษะ เจตคติ มีบทบาทในการพัฒนาคนใหมีเศรษฐกิจทีด่ ีขึ้น มีบทบาทสําคัญในการสงเสริม
การทํามาหากิน และการประกอบอาชีพตาง ๆ มีบทบาทในการพัฒนาใหบุคคลเปนคนทันสมัย ทัน
เหตุการณ โดยไดขอมูลขาวสารอยางถูกตอง มีบทบาทในการใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม ไมกอใหเกิด
ปญหาสิง่ แวดลอมในสังคม และมีบทบาทในการพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ รวมทัง้ สํานึกทางการเมือง
และการปกครอง
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ตารางที่ 4 แนวโนมดานหลักสูตร เนื้อหา และกิจกรรมการเรียนการสอนของการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน
แนวโนม (n = 770)
X
S.D.
ความหมาย
21. หลักสูตรการศึกษานอกระบบโรงเรียน ควรมี
ความยืดหยุน สอดคลองกับปญหาและความตองการ
ของผูเรียน
22. เนื้อหาของหลักสูตรการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เนนกิจกรรมทีพ่ ัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ
เปนสําคัญ
23. หลักสูตรการศึกษานอกระบบโรงเรียนขั้นพื้นฐาน
เริ่มลดความสําคัญ
24. กิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ควรเนน
กิจกรรมสงเสริมใหทนั ตอวิทยาการที่เปลีย่ นแปลง
ในสังคม
25. กิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนควรเนน
กิจกรรมการศึกษาเพื่อมวลชน โดยใชเทคโนโลยีตา ง ๆ
26. กิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ควรมุง
พัฒนาสถาบันครอบครัวในสังคม
27. กิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ควรเนน
กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
28. กิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ควรจะ
สอดคลองกับความตองการของสังคม
29. กิจการการเรียนการสอน ควรเปนกิจกรรมที่ทาํ ให
ผูเรียนเขาใจตนเองและสังคมได
30. เนื้อหาของกิจกรรมการเรียนการสอน ควรมุงเนน
ผูเรียนใหมีความรู ความสามารถในเชิงปฏิบัติมากกวา
เนื้อหาทฤษฎีทางวิชาการ

5.00 .00

มากที่สุด

4.90 .28

มากที่สุด

5.00 .00

มากที่สุด

5.00 .00

มากที่สุด

5.00 .00

มากที่สุด

5.00 .00

มากที่สุด

5.00 .00

มากที่สุด

5.00 .00

มากที่สุด

5.00 .00

มากที่สุด

5.00 .00

มากที่สุด
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ตารางที่ 4 (ตอ) แนวโนมดานหลักสูตร เนื้อหา และกิจกรรมการเรียนการสอนของการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน
แนวโนม (n = 770)
X
S.D.
ความหมาย
31. เนื้อหาของกิจกรรมการเรียนการสอน ควรมุง
ความสัมพันธกับสภาพสังคมในปจจุบนั และอนาคต
32. หลักสูตรการศึกษานอกระบบโรงเรียน ควรเนน
หลักสูตรทองถิ่นมากกวาหลักสูตรจากสวนกลาง
33. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรเนน
กระบวนการคิดจากการประยุกตใชความรูจาก
ประสบการณจริง

5.00 .00

มากที่สุด

5.00 .00

มากที่สุด

5.00 .00

มากที่สุด

จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นตอแนวโนมการจัดการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนในดานหลักสูตร เนือ้ หา และกิจกรรมการเรียนการสอนของการศึกษานอกระบบโรงเรียน อยูใน
ระดับมากที่สดุ ทุกขอ แสดงวา แนวโนมดานหลักสูตร เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนของ
การศึกษานอกระบบโรงเรียน จะเปนไปไดมากที่สุดทั้ง 13 ประการ กลาวคือ หลักสูตรการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนขั้นพืน้ ฐานจะเริ่มลดความสําคัญลง
หลักสูตรการศึกษานอกระบบโรงเรียนจะเปน
หลักสูตรที่มีชมุ ชนและสถานประกอบการเปนฐานเปนหลักฐานทองถิน่ มากกวาหลักสูตรจากสวนกลาง
เนื้อหาในหลักสูตร
มีความยืดหยุน และสอดคลองกับปญหาและความตองการของบุคคลและชุมชน
สามารถนําไปใชไดในการทํางาน
การประกอบอาชีพและวิถีชวี ติ สอดคลองและทันกับวิทยาการที่
เปลี่ยนแปลงในสังคม เนื้อหามุง ใหมีความรู ความสามารถในเชิงปฏิบัติมากกวาเนื้อหาหรือทฤษฎีทาง
วิชาการ เปนเนื้อหาที่สมั พันธกับสภาพสังคมในปจจุบันและอนาคต กิจกรรมจะเปนการศึกษาเพื่อ
มวลชน โดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ เนนกิจกรรมที่สงเสริมใหทันกับวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง มีความ
สอดคลองกับความตองการของสังคม กิจกรรมจะมุง พัฒนาสถาบันครอบครัวและพัฒนาชุมชน เปน
กิจกรรมทีพ่ ัฒนาผูเรียนใหเขาใจตนเอง ชุมชนและสังคม และการจัดกิจกรรมจะเนนที่กระบวนการคิด
จากการประยุกตใชความรูจากประสบการณจริง

72

ตารางที่ 5 แนวโนมดานการบริหาร การจัดการ และการประสานงานการศึกษานอกระบบโรงเรียน
แนวโนม (n = 770)
34. การบริหารงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนควร
มีเจาหนาที่ประจํานอยที่สุด เพื่อใหเกิดความคลองตัว
ในการจัดการ
35. การบริหารงานการศึกษานอกระบบโรงเรียน ควร
ดําเนินงานในลักษณะของการประสานงานเครือขาย
ตาง ๆ
36. การบริหารงานการศึกษานอกระบบโรงเรียน ควร
มีการกําหนดกลุมพืน้ ทีก่ ารดําเนินงานใหชัดเจน
37. การประสานงานการศึกษานอกระบบโรงเรียน ควร
เปดโอกาสใหบุคคลองคกรเอกชน ครอบครัว ชุมชน
และหนวยงานสถาบันตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการ
วางแผนการดําเนินงานรวมกันอยางกวางขวาง
38. ควรมีการปรับระเบียบกฎเกณฑบางประการของ
การบริหารการจัดการและการประสานงาน เพื่อให
สอดคลองกับการดําเนินงาน ซึง่ เนนความยืดหยุน
และความคลองตัว
39. ควรมีการมอบและกระจายอํานาจสูระดับทองถิ่น
ใหมากขึ้น เพือ่ สนองความตองการของกลุมเปาหมาย
40. ควรมีหนวยงานประสานการปฏิบัติการ เพื่อ
ดําเนินงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนทีม่ ีประสิทธิภาพ
ในระดับทองถิน่
41. ควรมีองคกรการศึกษานอกระบบโรงเรียนและ
การศึกษาตามอัธยาศัยรวมกันดําเนินงานตาม
ความตองการของชุมชน

X

S.D.

ความหมาย

4.96 .19

มากที่สุด

4.98 .11

มากที่สุด

5.00 .00

มากที่สุด

4.98 .11

มากที่สุด

5.00 .00

มากที่สุด

5.00 .00

มากที่สุด

5.00 .00

มากที่สุด

5.00 .00

มากที่สุด
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ตารางที่ 5 (ตอ) แนวโนมดานการบริหาร การจัดการ และการประสานงานการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน
แนวโนม (n = 770)
X
S.D. ความหมาย
42. การศึกษาทุกระดับและทุกรูปแบบ ควรตองบริการ
ชุมชน ทําใหสถานศึกษาของชุมชนเปนสําคัญ
43. โครงสรางการบริหารการจัดการ ควรกระจายอํานาจ
จากระดับกระทรวงสูระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและ
จากระดับเขตพื้นที่การศึกษาสูระดับสถานศึกษาหรือ
ศูนยการเรียนรู
44. ควรมีเอกภาพดานการกําหนดนโยบาย หากเปด
โอกาสใหมีความหลากหลายในการปฏิบัติ
45. ควรมีการระดมทรัพยากรจากแหลงการเรียนรู
ตาง ๆ ในชุมชนในการจัดการการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน

5.00 .00

มากที่สุด

5.00 .00

มากที่สุด

4.98 .00

มากที่สุด

5.00 .00

มากที่สุด

จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีความเห็นตอแนวโนมการศึกษานอกระบบโรงเรียนใน
ดานการบริหาร การจัดการ และการประสานงานการศึกษานอกระบบโรงเรียน อยูใ นระดับมากที่สุดทุก
ขอ แสดงวา แนวโนมดานการบริหาร การจัดการและ การประสานงานการศึกษานอกระบบโรงเรียน
จะเปนไปไดมากที่สุดทั้ง 12 ประการ กลาวคือ การบริหารจะเนนการกระจายอํานาจสูระดับทองถิ่นมาก
ขึ้น เพื่อสนองความตองการของกลุมเปาหมายที่สุด โครงสรางการบริหารการจัดการจะกระจายอํานาจ
จากระดับกระทรวง สูระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา และจากระดับเขตพื้นที่การศึกษาสูระดับสถานศึกษา
หรือศูนยการเรียนรู การบริหารและจัดการการศึกษานอกระบบโรงเรียนจะมีองคกรการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยรวมกันดําเนินงานตามความตองการของชุมชน ในระดับทองถิน่ จะ
มีหนวยงานประสานการปฏิบัติการ เพื่อดําเนินงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนทีม่ ีประสิทธิภาพ การ
บริหารงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนควรมีเจาหนาทีป่ ระจํานอยทีส่ ุด เพื่อใหเกิดความคลองตัวใน
การบริหารจัดการ มีการบริหารจัดการ และประสานงาน เพือ่ การดําเนินงานในลักษณะของการ
ประสานงานเครือขายตาง ๆ การบริหารงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนจะมีการกําหนดพื้นที่การ
ดําเนินงานใหชัดเจน การจัดการการศึกษานอกระบบโรงเรียนทุกระดับและทุกรูปแบบตองบริการชุมชน
ที่ทาํ ใหเปนสถานศึกษาของชุมชน การบริหารจัดการจะมีเอกภาพดานการกําหนดนโยบายแตมีความ
หลากหลายในการปฏิบัติ มีการปรับระเบียบกฎเกณฑในการบริหารจัดการและการประสานงานเพื่อให
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สอดคลองกับการดําเนินงานที่เนนความยืดหยุน และความคลองตัว และมีการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน องคกรเอกชน สถาบันและหนวยงานตาง ๆ ในการวางแผนและการดําเนินงานการจัด
การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตารางที่ 6 แนวโนมการประเมินและติดตามผลการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
แนวโนม (n = 770)
46. ควรมีหนวยงานหรือสถาบันการศึกษาที่ควบคุมมาตรฐาน
การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย
47. การประเมินผลสัมฤทธิท์ างการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ควรเนนเฉพาะดาน เพื่อใหผูเรียนทราบวาตนเองจะพัฒนาไป
ในทิศทางใด
48. การประเมินเพื่อชวยแนะนําและแกปญหาใหผูเรียน
เปนสําคัญ
49. การประเมินผลควรมุง ดูพัฒนาการของผูเรียนเปนสําคัญ
มากกวาดูเนื้อหาวิชา
50. การประเมินควรมีไดหลายลักษณะโดยเนนการประเมิน
ตามสภาพจริงแลวแตความเหมาะสมของผูเรียนเปนสําคัญ
51. การประเมินควรเนนที่ความสามารถในการแกปญหา
การหาทางเลือกโดยใชเหตุผล
52. การประเมินควรเนนความคิดริเริ่มสรางสรรคของผูเรียน
53. การประเมินควรพิจารณาวาผูเ รียนสามารถสัมพันธ
และอยูรวมกับผูอื่นไดหรือไม
54. การประเมินควรเนนคุณภาพของการปฏิบัติงาน
มากกวาความรูทางทฤษฎี

X

S.D.

ความหมาย

4.90 .28

มากที่สุด

4.96 .19

มากที่สุด

5.00 .00

มากที่สุด

4.97 .15

มากที่สุด

5.00 .00

มากที่สุด

4.96 .19
4.94 .22

มากที่สุด
มากที่สุด

4.96 .19

มากที่สุด

4.97 .15

มากที่สุด
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ตารางที่ 6 (ตอ) แนวโนมการประเมินและติดตามผลการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
แนวโนม (n = 770)
55. ควรมีการติดตามผลการนําไปใชของกลุมเปาหมาย
เปนระยะ ๆ
56. การประเมินควรเนนการวัดพัฒนาการความกาวหนา
ของผูเรียน

X

S.D.

ความหมาย

5.00 .00

มากที่สุด

5.00 .00

มากที่สุด

จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นตอแนวโนมการประเมินและติดตามผลการจัด
การศึกษานอกระบบโรงเรียนอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ แสดงวา แนวโนมดานการประเมินและติดตาม
ผลการศึกษานอกระบบโรงเรียนจะเปนไปไดมากที่สุดทัง้ 11 ประการ กลาวคือ จะมีหนวยงานหรือ
สถาบันที่ชว ยดูแลและควบคุมมาตรฐานการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย การ
ประเมินผลสัมฤทธิท์ างการศึกษานอกระบบโรงเรียนจะเนนเฉพาะดาน เพื่อใหผูเรียนทราบวา ตนเองจะ
พัฒนาไปในทิศทางใด
การประเมินผลสัมฤทธิท์ างการศึกษานอกระบบโรงเรียนจะมีหลายรูปแบบ
แลวแตความเหมาะสมของผูเรียน โดยเนนการประเมินตามสภาพจริง วัตถุประสงคของการประเมินจะ
เปนการประเมินเพื่อชวยแนะนําและแกปญหาใหผูเรียนเปนสําคัญ การประเมินมุงพิจารณาและวัดจาก
ความกาวหนาและพัฒนาการของผูเรียนเปนสําคัญมากกวาพิจารณาจากเนื้อหา การประเมินจะเนนทั้ง
ดานความสามารถในการแกปญหา การหาทางเลือกโดยใชเหตุผล เนนความคิดริเริ่มสรางสรรคของ
ผูเรียน พิจารณาคุณภาพของการปฏิบัติงานมากกวาความรูทางทฤษฎี การประเมินจะพิจารณาวา
ผูเรียนสามารถสรางความสัมพันธและอยูร วมกับผูอื่นไดหรือไม และมีการติดตามผลการนําไปใชของ
ผูเรียนเปนระยะๆ

76

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจยั เรื่อง “แนวโนมการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทยในทศวรรษหนา”
คณะผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคไวเพื่อศึกษาแนวโนมหรือทิศทางที่เหมาะสมของการจัดการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนของประเทศไทยในทศวรรษหนา ระหวางป พ.ศ. 2545–2555 ในดานปรัชญา
แนวคิด กลุมเปาหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียน ดานบทบาทของการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน ดานหลักสูตร เนื้อหา และกิจกรรมการเรียนการสอนของการศึกษานอกระบบโรงเรียน ดาน
การบริหาร การจัดการและการประสานงานการศึกษานอกระบบโรงเรียน และดานการประเมินและ
ติดตามผลการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน โดยมีวธิ ดี ําเนินการวิจยั คือ
กลุมตัวอยางของการวิจัยซึง่ ถูกคัดเลือกโดยใชการเลือกแบบเจาะจง มีจาํ นวนทั้งสิ้น 770
ทาน ประกอบดวย (1) หัวหนาภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยที่มหี ลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอนดานการศึกษานอกระบบโรงเรียน
การศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง
จํานวน 7 ทาน (2) ผูอํานวยการศูนยการศึกษาตอเนื่องในมหาวิทยาลัย จํานวน 7 ทาน (3)
ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาค 5 ทาน (4) ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
กรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ทั้งในเขตภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต และภาคกลาง จํานวน 79 ทาน (5) ผูอํานวยการ
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขต จํานวน 44 ทาน (6) ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษานอก
โรงเรียนอําเภอ จํานวน 510 คน (7) อธิบดีกรม ผูอํานวยการฝาย และหัวหนาหนวยหรือแผนกของ
องคกรภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ จํานวน 53 ทาน (8) ผูจัดการและหัวหนาฝายจัดการทรัพยากรมนุษย
และฝกอบรมของภาคเอกชน 15 ทาน และ (9) ผูอํานวยการ ประธาน หรือหัวหนาของมูลนิธิ สมาคม
หรือสถาบัน ทีเ่ ปนองคกรพัฒนาเอกชน (NGO) จํานวน 50 ทาน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามแนวโนมการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของ
ประเทศไทยในทศวรรษหนา ที่คณะผูว ิจยั ไดดําเนินการพัฒนาขึ้นเอง โดยแบบสอบถามแบงเปน 2
ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนขอคําถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด รายได รูปแบบของหนวยงาน ชื่อหนวยงาน และตําแหนง โดยมีลกั ษณะเปนแบบ
ตรวจสอบ (Check list) ตอนที่ 2 เปนขอคําถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโนมการจัดการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนของประเทศไทยในทศวรรษหนา 5 ดาน รวม 56 ขอ คือ เปนรูปแบบมาตรประมาณคา
(Rating scale) 5 ระดับ มีการตรวจสอบคุณภาพโดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาการใชภาษาในแตละ
ขอกระทงวา เหมาะสมหรือไมอยางไร
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สําหรับการรวบรวมขอมูล
คณะผูวจิ ัยไดสงแบบสอบถามแนวโนมการจัดการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนของประเทศไทยในทศวรรษหนา จํานวน 770 ฉบับ ทางไปรษณียใ หกับกลุมตัวอยาง
ทุกทานไดทํา ซึ่งไดรับการสงกลับครบทัง้ 770 ฉบับ หลังจากนัน้ ไดนําขอมูลในแบบสอบถามไป
วิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC โดยใชสถิตคิ าเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation)
สรุปผลการวิจัย
1. แนวโนมดานปรัชญา และแนวคิดของการศึกษานอกระบบโรงเรียนจะเนนการศึกษา
ตลอดชีวิตที่เชือ่ ในความเสมอภาคของโอกาสในการเรียนรู ใหความสําคัญกับความแตกตางระหวาง
บุคคล ที่ใหเสรีภาพและอิสระในการเรียนรูของแตละบุคคล จะยึดปญหาและความตองการของ
กลุมเปาหมาย โดยกลุม เปาหมายมีสวนรวมในการกําหนดโครงการ จะมุงพัฒนาศักยภาพสวนตน
การพึง่ ตนเอง การมีคุณธรรมและความสัมพันธของบุคคลอันจะนําไปสูการพัฒนาชุมชนของตนเอง
กลุมเปาหมายในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน คือ เกษตรกรในชนบท กลุม แรงงานในโรงงาน
พนักงานในสถานประกอบการ บริษทั หางราน ประชาชนในชุมชนแออัด เด็กเล็ก เด็กและเยาวชนที่
อยูนอกระบบโรงเรียน ผูวา งงาน ผูสงู อายุ รวมทัง้ กลุม เปาหมายทีป่ ญหาพิเศษ เชน เด็กเรรอน ผู
คาประเวณี ชนกลุมนอย โดยกลุมเปาหมายหลักของการศึกษานอกระบบโรงเรียน คือ ผูทพี่ ลาด
โอกาสทางการศึกษาจากในระบบโรงเรียน
2. แนวโนมดานบทบาทของการศึกษานอกระบบโรงเรียน คือ มีบทบาทในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความสามารถของประชาชนอยางยั่งยืน ทัง้ ดานความรู ทักษะ เจตคติและ
เศรษฐกิจ พัฒนาชุมชนและสังคม และพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะและการเมือง
3. แนวโนมดานหลักสูตร เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนของการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนนัน้ หลักสูตรการศึกษานอกระบบโรงเรียนขัน้ พื้นฐานจะลดความสําคัญลง โดยทีห่ ลักสูตร
เปนหลักสูตรที่มีชุมชนและสถานประกอบการเปนฐาน มีความยืดหยุนและสอดคลองกับปญหาและ
ความตองการของบุคคลและชุมชน มีความทันสมัย เนื้อหาในหลักสูตรสามารถนําไปใชไดในการ
ทํางาน การประกอบอาชีพและวิถีชวี ิต สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมจะเปนการศึกษาเพื่อ
มวลชน ชวยพัฒนาสถาบันครอบครัวและชุมชน พัฒนาผูเรียนใหเขาใจตนเอง ชุมชนและสังคม และ
เปนกิจกรรมทีเ่ นนกระบวนการคิดและปฏิบัติจากการประยุกตใชความรูจากประสบการณจริง
4. แนวโนมดานการบริหาร การจัดการและการประสานงานการศึกษานอกระบบโรงเรียน
การบริหารจะเนนการกระจายอํานาจสูชุมชน ศูนยการเรียนรู หรือสถานศึกษาการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน มีบริการชุมชนทําใหเปนสถานศึกษาของชุมชน มีการระดมทรัพยากรจากแหลงเรียนรูตาง ๆ
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ในชุมชน ในการจัดการศึกษา และมีเอกภาพดานการกําหนดนโยบาย แตมีความหลากหลายในการ
ปฏิบัติ สําหรับการจัดการและการประสานงานนัน้ จะดําเนินการในรูปแบบเครือขาย มีการปรับ
ระเบียบกฎเกณฑในการจัดการใหยืดหยุน
มีการเสริมการมีสว นรวมของภาคประชาชน องคกร
เอกชน สถาบันและหนวยงานตาง ๆ ในการวางแผนและการดําเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย
5. แนวโนมดานการประเมินและติดตามผลการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน จะมีสถาบัน
การประเมิน
ที่ชวยดูแลมาตรฐานการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาจะมีหลายรูปแบบแลวแตความเหมาะสมของผูเรียนและวัตถุประสงคของ
การประเมิน จะเปนการประเมินที่ผูเรียนเปนศูนยกลางตามสภาพจริง เพื่อชวยแนะนําและแกปญ
 หา
ใหผูเรียน
โดยพิจารณาจากความกาวหนาและพัฒนาการของผูเรียนเปนสําคัญ
ทัง้ ดาน
ความสามารถในการแกปญหา ความคิดริเริ่มสรางสรรค คุณภาพของการปฏิบัติงาน และ
ความสัมพันธกับผูอื่น รวมทัง้ มีการติดตามผลของผูเรียนเปนระยะ ๆ
อภิปรายผล
1.
การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนนั้น
พื้นฐานทางดานปรัชญาและแนวคิดมี
ความสําคัญมาก เพราะการจัดการศึกษาเปนงานของบุคคลหลายฝาย ทั้งในดานผูจัด ผูเรียน
ผูสนับสนุน จึงจําเปนตองมีปรัชญาและแนวคิดเปนเครื่องกําหนดความมุง หมาย บทบาท หลักสูตร
เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการประเมิน ซึ่งผลการวิจัยพบวา ปรัชญา
และแนวคิดของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ที่จะเปนพื้นฐานของการจัดการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน คือ
1.1 การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนจะเนนที่ความแตกตางระหวางบุคคล ยึด
เสรีภาพและอิสระในการเรียนรูของแตละบุคคล
ซึ่งสอดคลองกับปรัชญาสํานักมนุษยนิยมทีค่ วร
นํามาเปนแนวคิดพื้นฐาน ในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน คือ ยอมรับในเรือ่ ง ความแตกตาง
ระหวางบุคคล ดังนัน้ ความตองการ หรือคาดหวังในชีวติ ของ แตละคนจึงไมเหมือนกัน
(ปฐม นิคมานนท, 2532 และปฐม นิคมานนท, 2544) ซึ่งจะสงผลตอการจัดกิจกรรมที่สนองความ
ตองการของกลุมเปาหมายที่แตกตางกันไป รวมทั้งวิธีการจัดการเรียนการสอนทีต่ องคํานึงถึงความ
หลากหลายและความแตกตางของผูเรียน เพราะกลุมเปาหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ประกอบไปดวยบุคคลหลายวัย หลายพื้นฐานการศึกษา หลายอาชีพ หลายความสนใจ ดังนัน้ ผูจ ัด
หรือผูสอนจะตองตระหนักถึงความแตกตางของกลุม เปาหมายเหลานี้ พยายามหาวิธีการเพื่อสราง
แรงจูงใจใหกลุมเปาหมายสนใจโดยตลอด ใหอิสระผูเรียนไดเรียนเร็วชาตามความสามารถ ตามเวลา
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ที่สะดวก จะตองฝกฝนใหผูเรียนรูจักนําตนเองในการเรียน (สุมาลี สังขศรี, 2539) ดังที่ เกียรติวรรณ
อมาตยกุล (2526) เห็นวา การศึกษานอกระบบโรงเรียนจะตองมีหลักการสําคัญทีเ่ นนในกระบวนการ
เรียนการสอนที่จะชวยใหผเู รียนเห็นคุณคา ความสามารถของตนเอง (Self Esteem) และความเปน
ตัวของตัวเอง (Self-actualization) ใหผูเรียนรูจักแกปญหาเอง รูจกั หัดเลือก ตัดสินใจ รับผิดชอบใน
การกระทําของตนเอง รูจักการเรียนรูดวยตนเอง ชวยตัวเองได โดยการเรียนรูดวยตนเองนัน้ คือการที่
เราสามารถริเริ่มและกําหนดความตองการในการเรียนรูที่จะเปนประโยชนแกชวี ิตดวยตัวเอง สามารถ
สรางจุดประสงคในการเรียน สามารถใชคนหรือวัตถุใหเปนประโยชนในการเรียน สามารถเลือกวิธี
เรียนเอง วางขั้นตอนการเรียนรู และประเมินผลการเรียนไดดวยตนเอง โดยบทบาทของผูเรียนเปนผู
แสดงและกิจกรรมการเรียนรูด วยตนเองได (วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา, 2545)
1.2 การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนจะตองยึดปญหาและความตองการของ
เปาหมายเปนหลัก เนนจริยธรรมและคุณธรรม การสรางความสัมพันธของคนในชุมชน เพื่อนําสูการ
พัฒนาชุมชนตนเอง ดังความเชื่อพื้นฐานบางประการของปรัชญาการศึกษานอกระบบโรงเรียนสํานัก
พิพัฒนาการ ที่เห็นวา
1) การศึกษานั้นจะตองเปนกระบวนการที่ตอบสนองความตองการของ
บุคคลและแกปญหาของกลุม ในชุมชน โดยในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนนั้น Caffarella
(1994) กลาววา โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนจะตองชวยใหกลุมบุคคลหรือชุมชนสามารถ
กําหนดปญหาและเลือกแนวทางที่ดีที่สุดในการแกปญหา สวน Boyle (1981) ไดอธิบายวา หัวใจของ
การพัฒนาโปรแกรมสําหรับการศึกษานอกระบบโรงเรียนคือ การกําหนดวาความตองการและปญหา
ของบุคคลและชุมชนคือเรื่องอะไร ปรัชญาสํานักพิพัฒนาการมีความเชื่อพืน้ ฐานวาบุคคลมีความ
แตกตางกัน ดังนัน้ ความของบุคคล โดยเฉพาะปญหาของชุมชนจะแตกตางกันไป (Elias and
Merriam, 2005)
2) การศึกษามีบทบาทในการพัฒนาสังคม โดยบทบาทของการศึกษาควร
สงเสริมการเปลี่ยนแปลงของสังคม นอกจาก จะสงเสริมใหบุคคลมีความคิดริเริม่ สรางสรรคและมี
ความสมดุลในทุกๆ ดานแลว การศึกษาจะตองสงเสริมใหบุคคล มีจิตสํานึกตอความเปน
เอกัตบุคคลและสังคมสวนรวม (อุน ตา นพคุณ, 2527 และ Elias and Merriam, 2005)
และสอดคลองกับที่สุมาลี สังขศรี (2545) กลาวถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนวา จะตองสนองความตองการของบุคคล ชุมชนและประเทศชาติ โดยมุงให
กลุมเปาหมายมีความรูพนื้ ฐานที่จําเปนตอการดําเนินชีวิต มีความรูในการประกอบอาชีพ ไดรับ
ความรูขาวสารที่ทนั ตอเหตุการณ มีคุณธรรม จริยธรรม รูสิทธิหนาทีข่ องพลเมือง สามารถอยูรวมกับ
ผูอื่นในสังคมไดอยางเหมาะสม สามารถเผชิญปญหา รูจักคิด วิเคราะหสถานการณ สามารถ
แสวงหาความรู และเลือกรับความรูจากแหลงตาง ๆ มาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแกปญ
 หา
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ได ตลอดจนสามารถปรับตัวเขากับสภาพสังคมสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และ
สอดคลองกับที่ปฐม นิคมานนท (2532 ) และ ปฐม นิคมานนท (2544) กลาวถึงแนวคิดเรื่อง
ธรรมชาติของการศึกษานอกระบบโรงเรียนประการหนึ่งคือ
ความสอดคลองกับสภาพทองถิน่
กลาวคือ การศึกษานอกระบบโรงเรียนยึดถือสภาพและปญหาของทองถิ่นเปนสําคัญ ดังนั้นหลักสูตร
เนื้อหา
และการเรียนการสอนจึงตองมีความสัมพันธกับปญหาและความตองการของผูเรียนและ
เพื่อใหการเรียนนัน้ สงผลตอการแกปญหาโดยตรงใหกับทองถิน่
และพยายามพัฒนา
ทองถิน่
ศักยภาพของทองถิน่
1.3 การศึกษานอกระบบโรงเรียนควรเนนการศึกษาตลอดชีวิต ซึง่ สอดคลองกับที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดหลักการในการจัดการศึกษา ซึ่งสามารถ
นํามาประยุกตเปนหลักการของการศึกษานอกระบบโรงเรียน ไดคือ จัดการศึกษาใหเปนกระบวนการ
ตอเนื่องตลอดชีวิต (มาตรา 8) และสอดคลองกับในโลกที่เขาสูย ุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีการย้าํ เนน
ความสําคัญของการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งเห็นไดจากรายงานเรื่อง การเรียนรู : ขุมทรัพยในตน ที่
คณะกรรมาธิการนานาชาติวาดวยการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เมื่อป พ.ศ. 2539 ที่กลาววา สี่เสาหลัก
ที่เปนรากฐานของการศึกษา ไดแก (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ, 2541)
1) การเรียนรูเพื่อรู (Learning to Know) เปนการรวมความรูสําคัญอยาง
กวาง ๆ เขาดวยกัน โดยมีความเปนไปไดที่จะมีการศึกษาลงลึกในบางวิชาที่เลือกได ซึ่งภูมิหลังกวาง
ๆ นี้ จะเปนใบเบิกทางนําสูการศึกษาตลอดชีวิต โดยชวยวางรากฐานที่มนั่ คงสําหรับในคนมีจิตใจ
ชอบแสวงหาความรูอยูตลอดเวลา
2) การเรียนรูเพื่อปฏิบัติจริง (Learning to Do) เปนการเรียนรูในลักษณะที่
จะชวยสรางความสามารถใหมนุษยดํารงชีพอยูในสถานการณตาง ๆ ได ความสามารถและทักษะ
ดังกลาวจะสามารถสรางใหเกิดขึ้นได ถาผูเรียนมีโอกาสไดทดลองและพัฒนาความสามารถของตน
โดยมีสวนรวมในโครงการประสบการณในงานอาชีพหรืองานทางสังคมอยางจริงจัง
3) การเรียนรูเพื่อชีวิต (Learning to Be) โลกในศตวรรษ ที่ 21 ทุกคนยัง
จําเปนจะตองมีความเปนอิสระและรูจักตัดสินใจ ประกอบกับการมีความรูสึกรับผิดชอบโดยสวน
ตัวอยางแรงกลาตอการทีจ่ ะบรรลุเปาหมายรวมกันกับผูอ ื่น
4) การเรียนรูท ี่จะอยูรว มกัน (Learning to Live Together) โดยพัฒนา
ความเขาใจในผูอื่น ทัง้ แงประวัติศาสตร ธรรมเนียมประเพณี และคานิยมทางจิตใจ ซึ่งจะเปนพืน้ ฐาน
สําหรับการสังสรรคจิตวิญญาณใหมที่ตระหนักสํานึกถึงการตองพึง่ พาอาศัยกัน รวมทั้งการวิเคราะห
ความเสีย่ งและความทาทายของอนาคตรวมกัน
รวมทัง้ สอดคลองกับที่ อุทยั ดุลยเกษม (2548) ไดกลาวถึงเปาหมายในการจัดการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนในอนาคต ซึ่งประกอบดวย สังคมไทยเปนสังคมแหงการเรียนรู ประชาชนมี
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ศักยภาพ การศึกษานอกระบบโรงเรียนมีคุณภาพเปนทีย่ อมรับของสังคม เกิดการเชือ่ มโยงการศึกษา
ทั้ง 3 รูปแบบ หรือ 3 ระบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
และการศึกษานอกระบบโรงเรียนเปนกลไกสําคัญในการสรางฐานแหงการเรียนรูใหกบั สังคมเพื่อนําสู
การศึกษาตลอดชีวิตที่ยงั่ ยืน
จะเห็นไดวาการศึกษานอกระบบโรงเรียนในอนาคตนั้นจะตองพัฒนาสูก ารเปนแนวคิดใหม
ของการศึกษาและการเรียนรูใ นศตวรรษที่ 21 ที่มีลักษณะที่สําคัญดังนี้ (วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา,
2545)
1) การเรียนรูจะตองเปนรูปแบบของการเรียนรูตลอดชีวติ โดยตองใหโอกาส
การเรียนรูในทุกรูปแบบ เชน การเรียนรูท ี่เกิดขึ้นในครอบครัว จากกลุมเพื่อน จากชุมชน จากสื่อ
ประเภทตางๆ ตลอดจนการเรียนรูในรูปแบบตางๆ ที่เปนการเรียนรูท ี่เกิดขึ้นนอกโรงเรียน
2) การเรียนรูจ ะตองเนนรูปแบบที่ผูเรียนเปนผูริเริ่ม และสามารถจัด
กระบวนการเรียนรูดวยผูเ รียนเอง
3) การเรียนรูในรูปแบบใหม จําเปนตองเนนบทบาทของผูเรียนใหเปนผู
แสดงหรือผูจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง
4) การเรียนรูจะตองเปนไปในเรื่องที่ผเู รียนสามารถกระทําไดหรือนําไปใช
จริงมากกวาการเรียนเพื่อการรู โดยไมรูวาจะนําไปใชประโยชนอะไรได การเรียนรูจะตองเปน
กระบวนการเพื่อการสรางพลังในอันที่จะสรางสรรคอนาคตที่ดีตอไป
เพื่อทําใหการศึกษานอกระบบโรงเรียนนําไปสูการศึกษาตลอดชีวิตไดอยางแทจริงการสราง
เครือขายของการศึกษาตลอดชีวิตจะตองดําเนินการ กลาวคือ (วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา, อางถึง
แลว)
1) จะตองมีการพัฒนาแนวคิดการจัดการศึกษาระดับชาติที่เปนบทบาท
ของพอแมในการใหการศึกษาแกบุตรหลาน พรอมทัง้ การสนับสนุนทรัพยากรเพือ่ การจัดการศึกษา
ใหกับเด็กในระบบและนอกระบบโรงเรียน รวมทั้งการสรางความรวมมือและการสนับสนุนการสราง
ทัศนคติและคานิยมที่ดีตอเยาวชน
2) จะตองเพิ่มการบูรณาการระหวางการศึกษากับโลกของงานหรืออาชีพให
เดนชัดขึ้น ผูเรียนจะตองไดรับโอกาสทีจ่ ะไดทํางานหรือฝกทักษะการลงมือทํางานตั้งแตเยาววยั ซึ่ง
จะตองอาศัยความรวมมือระหวางเจาของสถานประกอบการกับผูจัดการศึกษา จะตองเปดโอกาสให
สมาคมตางๆ
สถานประกอบการเปนสถานที่เรียนและทํางานโดยรูปแบบการจัดการศึกษาจะมี
ลักษณะเปนการเรียนในสถานที่ทาํ งานเปนสําคัญ
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3) จะตองมีการเพิ่มการประสานงานและความรวมมือกับสื่อสารมวลชน
ประเภทตางๆ ทัง้ สิ่งพิมพ สือ่ อิเล็กทรอนิกส และสถาบันการศึกษา ในการสงเสริมกระบวนการเรียนรู
ตลอดชีวิต
1.4 การศึกษานอกระบบโรงเรียนตองมีความเชื่อในความเสมอภาคของโอกาสการ
เรียนรูของแตละบุคคล มุงใหบุคคลพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อความมีศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษยอยางเทาเทียม ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตราที่ 10
ที่เนนสิทธิและความเสมอภาคในการไดรับการศึกษา และยังสอดคลองกับที่อุดม เชยกีวงศ (2523)
ที่กลาวไวเกี่ยวกับปรัชญาของการศึกษานอกระบบโรงเรียนประการหนึ่ง คือ ความเปนธรรมใน
การศึกษาโดยแนวความคิดเรื่องนี้เกิดจากความเชื่อในสิทธิมนุษยชนในดานการศึกษา ซึ่งมีอยู 2
ประเภทคือ
สิทธิที่จะไดรับการศึกษาและสิทธิที่จะไดรับความเสมอภาคในโอกาสเนื่องมาจาก
การศึกษา มนุษยไมวา จะยากจนหรือมั่งมี ไมวาเปนผูหญิงหรือผูชาย เปนเด็กหรือเปนคนชรา ไดสิทธิ
เทาเทียมกันทีจ่ ะไดรับบริการการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งจะไมกีดขวางหรือใหอภิสิทธิ์แกบุคคลบาง
กลุมเทานัน้ จะเขารวมกิจกรรม หาความรู และพัฒนาทักษะของเขา การบริการการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนนี้ จะใหความเปนธรรมในการศึกษาแกประชาชนทัว่ ไป ไมเลือกเพศหรือวัย ไมเลือกทองที่
หรือชุมชน รวมทั้งสอดคลองกับหลักการประชาธิปไตย อันเปนแนวความคิดทีว่ า การศึกษาเปนสิทธิ
ขั้นพืน้ ฐานของประชาชน ดังนัน้ การขยายโอกาสทางการศึกษาใหทวั่ ถึงประชาชนทุกหมูเหลา ทุก
พื้นที่จึงเปนเรือ่ งสําคัญ ดวยหลักการดังกลาว รัฐบาลพยายามขยายบริการการศึกษาโดยการ
กอสรางโรงเรียนใหครอบคลุมพื้นทีท่ ุกสวนของประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิง่ โรงเรียนประถมและ
มัธยมศึกษา แตในความเปนจริง โรงเรียนมีขอจํากัดหลายประการทีไ่ มสามารถใหบริการประชาชน
ไดครอบคลุมและทุกวัยได ดังนัน้ การศึกษานอกระบบโรงเรียน จึงมีหนาที่มาชวยแกปญหานี้ โดย
พยายามขยายบริการการศึกษาไปยังประชาชนนอกโรงเรียน โดยเฉพาะอยางยิง่ จะใหความสําคัญ
แกผูขาดโอกาสทางการศึกษาเปนประการแรก โดยถือหลักวาจะตองชวยเหลือผูที่จะเสียเปรียบกอน
เพื่อใหประชาชนเหลานี้สามารถชวยเหลือตนเองได โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาในระดับพืน้ ฐาน
เชน ความสามารถดานการอาน เขียน การคิดเลข เพื่อจะไดเปนเครื่องมือในการคนความรู การ
พัฒนาอาชีพการงาน การยกระดับความเปนอยู และพัฒนาคุณภาพชีวิตตอไป
ดานหลักการประชาธิปไตยนี้ ในบริการการศึกษานอกระบบโรงเรียน จึงพยายามคนหาวิธี
ขยายบริการการศึกษาใหไปสูประชาชนใหกวางไกลที่สุด
เพื่อใหการศึกษาเปนบริการแกมวลชน
อยางแทจริง ตัวอยางการขยายบริการไปสูมวลชน ไดแก การรณรงคเพื่อการรูหนังสือ การขยาย
บริการการศึกษาไปสูประชาชนที่อยูหา งไกล การสอนดวยระบบทางไกล การจัดการศึกษาในรูปของ
มหาวิทยาลัยเปด การบริการการศึกษาทางวิทยุ โทรทัศนและสื่อสิ่งพิมพตา ง ๆ เปนตน บริการ
การศึกษานอกระบบโรงเรียนจึงเปนการพยายามลดชองวางในสังคมวิธีหนึง่ เพือ่ ใหประชาชนไดมี
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ความเสมอภาคในเรื่องโอกาสทางการศึกษา นี่คือหลักการสําคัญอยางหนึ่งของการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนในแงของการเสริมสรางประชาธิปไตยพื้นฐานในสังคม และสอดคลองกับสุมาลี สังขศรี
(2545) ทีก่ ลาวถึง หลักการของการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนควรจะยึดหลักการในเรื่องความ
ครอบคลุมทั่วถึงทุกกลุมเปาหมาย ความเทาเทียมและเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา และการ
เปดโอกาสสรางโอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษา
1.5 การศึกษานอกระบบโรงเรียนตองเปดโอกาสใหกลุมเปาหมายมีสวนรวมในการ
กําหนดโครงการการศึกษานอกระบบโรงเรียน ซึง่ สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 ในมาตร 8 (2) ในสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และมาตร 9 (6) “การมีสว นรวม
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน...” และมาตรา 12 “นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ ใหบคุ คล ครอบครัว องคกรชุมชน...มีสทิ ธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน...” จะเห็นไดวา
การมีสวนรวมของกลุมเปาหมายเปนปจจัยสําคัญมากทีจ่ ะชวยใหกิจกรรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางทั่วถึง ทําใหเกิดประโยชนตอกลุม เปาหมายอยางแทจริง ดังนั้น
การศึกษานอกระบบโรงเรียนตองยึดชุมชนเปนตัวตั้ง
เพราะชุมชนแตละชุมชนเปนทีอ่ ยูของ
กลุมเปาหมาย ตองใหชมุ ชนเกิดความรูสกึ วากิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเปนของเขา และ
กลุมเปาหมายควรเขามามีสวนรวมทุกขั้นตอน ดังที่ Cohen and Uphoff (1980) ไดกลาวถึงรูปแบบ
การมีสวนรวมไวทุกขั้นตอน คือ
1) การมีสว นรวมในการตัดสินใจ ประกอบดวยการริเริ่มตัดสินใจ การ
ดําเนินการตัดสินใจ และการตัดสินใจปฏิบัติการ
2) การมีสว นรวมในการปฏิบัติการ ประกอบดวยการสนับสนุนดาน
ทรัพยากร การบริหาร และการประสานขอความรวมมือ
3) การมีสว นรวมในผลประโยชน ทั้งผลประโยชนทางดานวัตถุ ทางสังคม
และสวนบุคคล
4) การมีสวนรวมในการประเมินผล
ทั้งนี้การใหกลุม เปาหมายหรือภาคประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนมีประโยชน เพราะเหตุดังนี้คือ (อุนตา นพคุณ, 2546)
1) การพัฒนาที่ยงั่ ยืนและเจริญงอกงามในตัวเอง โดยเปนกระบวนการที่
อาศัยประชาชนทีพ่ ึ่งตนเองไดและสามารถพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งไดเมือ่ รัฐบาลหรือเจาหนาที่
พัฒนาถอนตัวออกจากชุมชนไปแลว การที่จะสรางคนเปนนักการศึกษาได จะตองทําใหเขาไดเขามา
มีสวนเรียนรูและทํางานหาประสบการณอยางใกลชิด
2) หากประชาชนเขามามีสว นรวมโดยการเสียสละแรงงาน เวลา และวัสดุ
ซึ่งเทากับชวยลดภาระของรัฐบาล ในการพิจารณาแผนงาน ทางเลือก ทรัพยากรและวัสดุตางๆ ใน
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การพัฒนาโปรแกรม ประชาชนหรือตัวแทนของประชาชนในแตละชุมชนจะเปนผูที่มีความรึความ
เขาใจกระบวนการพัฒนาไดดีที่สุด
และการตัดสินใจกระทําการของเขาเหลานัน้ จะถูกตองและ
ตอบสนองความตองการและปญหาของชุมชนไดตรงตามเปาหมายทีส่ ุด
3) การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนจะดําเนินงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ เพราะประชาชนที่เขามารวมมือพัฒนาโปรแกรมจะเปนผูรูจักประเพณี วัฒนธรรม
ความเชื่อ ภาษา โครงสรางของผูนาํ และผูมีอิทธิพลที่จะชวยเหลือหรือเปนอุปสรรคตอโปรแกรม ซึ่ง
สําคัญตอขั้นตอน ปจจัยภายนอกขององคกรที่นักพัฒนาโปรแกรมจะตองคํานึงถึงตลอดเวลา
1.6 การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนตองเนนใหบุคคลรูจักการพึง่ พาตนเอง โดย
ยึดความตองการ
การมีสวนรวมในการกําหนดปญหาของประชาชนเปนหลักและเปนการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต โดยมีเปาหมายที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผูพลาดโอกาสทาง
การศึกษาในระบบโรงเรียน จะเห็นไดวา ประเทศไทยประชาชนยังตองตอสูกับความยากจนอยู การ
แกปญหาความยากจนดวยการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งการศึกษานอกระบบโรงเรียนเปนองคประกอบ
หนึง่ อยู จะตองสงเสริมใหคนในชุมชนและสังคมเกิดการเรียนรูท ี่จะพัฒนาความสมดุลในความเปน
มนุษยที่มีลกั ษณะรางกายที่แข็งแกรง จิตใจเขมแข็ง มีจิตวิญญาณที่ยกระดับสูงขึ้น และมีความรู
ความสามารถทางวิชาชีพและวิชาการ เพื่อปรับเปลี่ยนทาทีตอชีวิตที่เห็นวาตนสามารถแกไขปญหาที่
ตนเองประสบอยูไดอยางแทจริง อยางมีศลี สมาธิ ปญญา มีความพยายามไมทอถอย อันนําไปสูการ
พึ่งตนเอง และพึ่งพาอาศัยกัน (Siribanpitak, Pruet, and et. al., 2007) ซึ่งสอดคลองกับที่ เกียรติ
วรรณ อมาตยกุล (2526) กลาววา การศึกษานอกระบบโรงเรียน คือ กิจกรรมการศึกษาที่จัดขึ้นไดทั้ง
ในและนอกระบบโรงเรียนโดยไมมีรูปแบบที่แนนอน มีจุดมุงหมายเพือ่ พัฒนาคนใหรูจักใชความคิด
รูจักตัดสินใจ รูจักการเรียนรูดวยตนเอง สามารถชวยเหลือตนเองได และมีอิสรภาพจากสิ่งแวดลอม
ั น (2545) ที่กลาวถึงหลักการศึกษานอกระบบโรงเรียนประการ
มากที่สุด และปาริชาติ บุญญาวิวฒ
หนึง่ คือ การศึกษานอกระบบโรงเรียนยึดหลักการพัฒนาตนเองและการพึง่ ตนเอง เปนการจัด
การศึกษาทีท่ าํ ใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพของตนเอง เกิดสํานึกทีจ่ ะพัฒนาตนเอง คิดเปน ปรับตนให
ดํารงชีวิตไดอยางปกติสุขทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไดเปนอยางดี

2. กลุมเปาหมายหลักของการใหบริการการศึกษานอกระบบโรงเรียนนั้น คือ ผูที่พลาด
โอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียน และวัยทํางาน รวมทัง้ บุคคลทุกเพศและวัย ดังที่อุทัย ดุลย
เกษม (2548) ไดสังเคราะหภาพรวมเกีย่ วกับการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนในสวนของ
กลุมเปาหมายที่การศึกษานอกระบบโรงเรียนตองเนนคือ
1) กลุมผูดอยโอกาส / ผูขาดโอกาสเขารับการศึกษาในสถานศึกษาในระบบ
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2) กลุมผูสูงอายุ
3) กลุมทํางาน / กลุม ผูใชแรงงาน
4) กลุมผูสนใจใฝรูทั่วไป
5) กลุมประชาชนในชนบทหางไกล
6) กลุมผูพกิ าร
7) กลุมแมบาน
8) กลุมเด็กเรรอ น
9) กลุมผูตองขัง
10) กลุมผูปวยบางกลุม
11) กลุมพระสงฆ และแมชี
และเพื่อใหสนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ที่โครงสรางประชากรมีการ
เปลี่ยนแปลง การลงทุนในดานธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมทัง้ การสงเสริมใหเกิดบุคคล
ชุมชน และสังคมแหงการเรียนรู ที่มกี ารเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวติ กลุมเปาหมายที่ควรเนนคือ
คนกลุมที่ออกจากระบบโรงเรียนแลว คือจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 แลว และเยาวชนและประชากรวัย
แรงงาน (อายุ 15-59 ป) อีกเปนจํานวนมากที่จบเพียงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ปรากฏอยูในปจจุบัน
กลุมผูสูงอายุ เนื่องจากโครงสรางประชากรไทยกําลังเปลี่ยนไปโดยคนไทยมีอายุยืนยาวขึน้ เนื่องจาก
มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น ในขณะที่อัตราเด็กเกิดใหมลดลง ทําใหสดั สวนของผูสงู อายุในสังคมไทย
เพิ่มขึ้น ผูผลิตที่ใชแรงงานและวัตถุดิบเปนหลัก เด็กวัยเรียนที่ไมสามารถเขาสูร ะบบโรงเรียน การ
ออกกลางคัน และหลุดพนจากระบบโรงเรียน และประชาชนทั่วไปทีม่ ีความใฝรูใฝเรียนอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต
ซึ่งสอดคลองกับที่สุมาลี สังขศรี (2545) และอาชัญญา รัตนอุบล (2550) กลาววา
กลุมเปาหมายหลักที่การศึกษานอกระบบโรงเรียนจะใหบริการคือ ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขา
อาชีพโดยเฉพาะผูที่อยูนอกระบบโรงเรียนตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัยสูงอายุ และใหความสําคัญมากแก
กลุมผูดอยโอกาสทางการศึกษา ถาพิจารณาตามชวงอายุตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต กลุม เปาหมาย
ของการศึกษานอกระบบโรงเรียนจะครอบคลุมดังนี้
1) กลุมเด็กกอนวัยเรียน
2) กลุมผูที่อยูใ นวัยเรียนแตพลาดโอกาสหรือดอยโอกาสทางการศึกษาในระบบ
โรงเรียน นอกจากนั้นยังครอบคลุมกลุมวัยเรียนที่ตองการเรียนรูทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เพิ่มเติม
3) กลุมพนวัยเรียนมาแลวหรือกลุมวัยทํางาน
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4) กลุมผูสูงอายุ
อยางไรก็ตามกลุมเปาหมายตามความจําเปนที่จะตองใหบริการเรงดวนมีดงั นี้
1) กลุมเยาวชนที่จบการศึกษาภาคบังคับแลวไมมีโอกาสเขาศึกษาตอแตตองเขาสู
ตลาดแรงงาน
2) กลุม แรงงานที่อยูในตลาดแรงงานอยูแ ลวและมีการศึกษานอย ตลอดจนความรู
และทักษะทางอาชีพ
3) กลุมเปาหมายเฉพาะ เชน สตรี ผูสงู อายุ
4) กลุมคนพิการ เด็กเรรอน ผูตองโทษและผูดอยโอกาสในลักษณะอืน่ ๆ
5) กลุมพอแม ผูปกครอง ซึ่งตองดูแลบุตรกอนเขาสูระบบการศึกษา
6) กลุมผูน ําชุมชน กรรมการชุมชน องคกรทองถิน่ ทีจ่ ะมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาใหแกชุมชน
นอกจากนัน้ ยังมีกลุมอืน่ ๆ ที่ตองการแสวงหาความรูเพิ่มเติมหรือตองการใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนหรือเพื่อการพักผอนเพลิดเพลิน ไดแก กลุมเด็กในโรงเรียนที่ตองการแสวงหาความรู
เพิ่มเติม กลุม แมบานที่ตองการใชเวลาวางใหเปนประโยชน กลุม ผูท ํางานประกอบอาชีพแลวและ
ตองการแสวงหาความรูเพิ่มเติม
การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ควรจัดบริการใหทกุ กลุมเปาหมายไปพรอมกัน แตหาก
จําเปนตองมีการจัดลําดับเพือ่ ใหบริการ อาจพิจารณาจากจํานวน จากความจําเปนเรงดวน และ
ความเปนธรรมในเรื่องโอกาสทางสังคม กลุมที่ควรใหความชวยเหลือเรงดวนไดแก กลุมผูดอยโอกาส
กลุมผูไมรูหนังสือ กลุมแรงงานที่มีการศึกษานอย เปนตน
นอกจากนี้ในการวิจยั ยังพบวา การศึกษานอกระบบโรงเรียนควรใหบริการถึงกลุมพนักงาน
ในสถานประกอบการ บริษทั หางราน เนื่องจากปจจุบนั ในองคกรตาง ๆ ดังกลาว มีความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนัน้ การศึกษานอกระบบโรงเรียนที่เปนการจัดการศึกษาในสถาน
ประกอบการ จะชวยยกระดับมาตรฐานฝมือในการใชเทคโนโลยีตา ง ๆ ใหกับพนักงานมากยิ่งขึ้น
และในสังคมปจจุบันและอนาคตใชความรูเปนพลังในการขับเคลื่อนสังคม ระบบทุกระบบในสังคม
ยอมใชความรูเปนพลังในการขับเคลื่อนระบบ การศึกษาและการเรียนรูเปนกลไกที่ระบบตาง ๆ
นํามาใชในการขับเคลื่อน (ขอเสนอยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวติ , 2546)
นอกจากนัน้ ยังพบวา กลุมที่มโี อกาสนอยทางการศึกษามักจะเปนผูทยี่ ากจนและมีความ
ดอยโอกาสทุกดานในสังคม และกลุมนีม้ ักไมเห็นความสําคัญของการศึกษา เพราะมีภาระดานอืน่ ๆ
จําเปนกวาเพราะฉะนัน้ จะตองสรางแรงจูงใจ
จะตองหาวิธกี ารทีจ่ ะชวยใหกลุมคนเหลานี้เขารับ
การศึกษา
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ในการศึกษานอกระบบโรงเรียนใหแกแตละกลุมเปาหมาย ควรตองเลือกปญหาเรงดวนของ
กลุมเปาหมายนัน้ ๆ มาพิจารณา เชน กลุมสตรี อาจจะจัดกิจกรรมเพื่อชวยเรื่องแมที่เปนเอดส กลุม
เยาวชนอาจจะจัดกิจกรรมทีจ่ ะชวยแกปญหาเรื่องยาเสพติด เปนตน
3. บทบาทของการศึกษานอกระบบโรงเรียนในทศวรรษหนา จะมีบทบาทในการพัฒนา
สังคมไทยในระดับสวนรวมและระดับบุคคล ทัง้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสามารถ ความรู
เจตคติ เศรษฐกิจ อาชีพ โดยบทบาทจะมีขอบเขตแตกตางกันไป โดยขึ้นอยูกับหนวยงาน สถาบัน
และบุคคลที่จัดเปนสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับที่ อาชัญญา รัตนอุบล (2550) กลาวถึงความมุงหมาย
โดยทัว่ ไปของการศึกษานอกระบบโรงเรียน มี 6 ประการ ดังนี้คือ
1) เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย
การศึกษานอกระบบโรงเรียนมีวัตถุประสงคที่จะพัฒนาคุณภาพของ
ประชากรใหเปนทรัพยากรที่สําคัญของประเทศชาติ เพื่อเปนพืน้ ฐานของการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองตอไป เนื่องจากในการพัฒนาประเทศนัน้ ปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศใหบรรลุ
เปาหมายคือ คุณภาพของประชากรอันเปนปญหาขั้นมูลฐานของประเทศ หากประชากรมีคุณภาพ
แลว การแกปญ
 หาดานเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง ก็จะสําเร็จลุลวงไปดวยดี ซึ่งการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนจึงตองการใหประชาชนไดรบั ประสบการณการเรียนรูในเรื่องตอไปนีค้ ือ
1.1) เพิม่ พูนความรู การศึกษานอกระบบโรงเรียนมีวัตถุประสงคเพื่อให
ประชาชนมีความรู ซึ่งมิใชเฉพาะการอานออกเขียนไดเทานั้น หากครอบคลุมไปถึงความรู ความ
เขาใจในเรื่องอื่น ๆ ดวย เชน ดานเศรษฐกิจ การปกครองและสุขภาพอนามัย เปนตน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อยกระดับและปรับปรุงมาตรฐานความเปนอยูของตนเองหรือชุมชนของตนใหดีขนึ้
1.2) เกิดทัศนคติที่ดี ในสังคมที่ประชาชนมีคุณภาพ ประชาชนจําเปนที่
จะตองมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน การประกอบอาชีพ ความสัมพันธ คบคาสมาคมกับผูอื่น ดวยเหตุ
นี้การศึกษานอกระบบโรงเรียนจึงจําเปนทีจ่ ะตองสรางและปลูกฝงทัศนคติที่ดี และเหมาะสมถูกตอง
ใหแกประชาชนตั้งแตเกิดจนถึงวัยชรา ไมวาจะเปนดานการปกครองแบบประชาธิปไตย การซื่อสัตย
การตรงตอเวลา และการเคารพสิทธิของผูอ ื่น เปนตน
1.3)
เกิดทักษะหรือความจัดเจนในชีวิต สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา และเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เนื่องจากเจริญทางดานเทคโนโลยีและการคมนาคม
สื่อสารที่รวดเร็วขึ้นกวาเดิม สังคมจึงไมอาจหยุดนิง่ เศรษฐกิจจนมีการบีบรัดตัว บังคับใหสังคมมีการ
เปลี่ยนแปลง การศึกษานอกระบบโรงเรียนจึงตองชวยใหความรูแกบุคคลเพื่อการปรับตัวกับสภาพ
และสถานการณใหมของสังคมใหได นอกจากนี้แลวการที่ประชากรของโลกเพิม่ ขึ้นในอัตราที่สงู ขึ้น
อยางรวดเร็ว จึงทําใหความเปนอยูและชีวติ ประจําวันของประชาชนไดรับผลกระทบ ดวยเหตุนี้บุคคล
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จึงควรตองไดรับความรูเพื่อจะเปนผูท ี่มีคณ
ุ ภาพ มีทกั ษะในอาชีพของตน เพือ่ การเขาแขงขันใน
ตลาดแรงงาน หรือเพื่อจะไดมีทักษะรูจักประหยัดทรัพยากร และรูจกั ใชทรัพยากรใหเปนประโยชนแก
ตนเองและชุมชนใหมากที่สดุ
จะเห็นไดวา งานของการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีจุดมุงหมายหลักเพื่อ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เนื่องจากงานการศึกษานอกระบบโรงเรียน สวนใหญแลวก็จะ
มุง
สงเสริมใหประชาชนอานออกเขียนได มีนิสยั รักการอาน รูจ ักการศึกษาคนควาแสวงหาความรู
เพิ่มเติม และพัฒนาตนเองใหทันตอสภาพเหตุการณของโลกปจจุบนั ซึ่งมีการเปลีย่ นแปลงอยูเสมอ
อีกทั้งยังไดสนับสนุนงานทางดานอาชีวศึกษาของตน ตลอดจนชวยใหผูที่มงี านทําอยูแลว ไดพฒ
ั นา
ความสามารถดานวิชาชีพของตน รวมทัง้ ยังชวยใหประชาชนรูจกั เตรียมตัวใหพรอมเพื่อการประกอบ
อาชีพตอไป
2) เพื่อพัฒนาดานทรัพยากรสิ่งแวดลอมในชุมชน
การศึกษานอกระบบโรงเรียนมุงหวังใหความรูแกประชาชนในชุมชน เพื่อ
สงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอม หรือพัฒนาดานวัตถุที่ดีขึ้น เชน การสงเสริมดาน
การผลิต การสงเสริมการคมนาคมและการสงเสริมสาธารณสมบัติ เปนตน นอกจากนี้แลว การศึกษา
นอกระบบโรงเรียนยังมุงหมายที่จะทําใหประชาชนเกิดการเรียนรูและสามารถเขาใจปญหาของ
ตนเองและสภาพแวดลอมทีต่ นอาศัยอยู เพื่อปรับปรุงแกไขปญหาความเปนอยูแ ละสภาพแวดลอม
ใหดีขึ้น ซึง่ โดยทั่วไปแลวชุมชนจะมีทรัพยากรอยู 3 ประเภทดวยกัน คือ ทรัพยากรมนุษย ทรัพยากร
ทางเทคนิค และทรัพยากรตามธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษยก็คือ ตัวประชาชนและความสามารถของ
บุคคล สําหรับทรัพยากรทางเทคนิคก็คือสิ่งตาง ๆ อันเปนผลจากวิทยาศาสตรและการประดิษฐ เชน
ถนน รถยนต ปุยเคมี ฯลฯ และทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก ดิน แรธาตุ น้าํ และภูมิอากาศ ฯลฯ ถาหาก
ประชาชนไดพฒ
ั นาความรูความสามารถในการวิเคราะหปญหาและตระหนักวาตนเองและชุมชนมี
ทรัพยากรอะไรบางแลว ก็จะตระหนักไดวาสิง่ ใดควรจะตองปกปองรักษา หรือสิง่ ใดที่สามารถนํา
ทรัพยากรมาใชพัฒนาสภาพแวดลอมของตนตอไปได และชุมชนดังกลาวก็จะมีความเจริญกาวหนา
ตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อสงเสริมความเปนธรรมในการศึกษา
ความเสมอภาคทางการศึกษามีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศ
เนื่องจากเปนสิทธิของมนุษยและเปนหัวใจของประชาธิปไตย การศึกษานอกระบบโรงเรียนจึงมีสวน
ชวยสนับสนุนความเปนธรรมในการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาเพื่อประโยชนแก
บุคคลทุกเพศ ทุกวัยและทุกชุมชน เพื่อใหประชาชนทุกคนไดรับการศึกษาอันจะนําไปสูความสามารถ
ที่จะชวยเหลือตนเองและสังคมของตนไดตอไป
4) เพื่อสงเสริมศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศชาติ
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ในโลกปจจุบนั ขณะทีว่ ทิ ยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเจริญไปอยางรวดเร็ว
มนุษยจะเริ่มเหินหางจากวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมของชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียนจึงมี
สวนชวยสนับสนุนใหบุคคลเกิดการรับรูเกีย่ วกับวรรณคดี ประวัติศาสตร และศิลปะประจําทองถิ่น
อันจะเปนการสงเสริมใหเกิดการรักษาและถายทอดวัฒนธรรมของประเทศชาติขึ้น
ดวยเหตุนี้ การศึกษานอกระบบโรงเรียนจะชวยสนับสนุนใหประชาชนมีชีวิต
ที่สมบูรณแบบ รูจักการประพฤติปฏิบตั ิตนตามความถูกตองและเหมาะสมของจารีตประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ ตลอดจนเปนผูท ี่มธี รรมะประจําใจ อีกทั้งยังรูจกั รัก และชวยเหลือ
เพื่อนมนุษย และทําใหเปนผูท ี่มีความสุขในชีวิตตามควรแตอัตภาพของตน
5) เพื่อสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในหมูประชาชน
การศึกษานอกระบบโรงเรียน จะมีสวนชวยสนับสนุนพัฒนาความสามารถ
ทางดานประชาธิปไตยของประชาชนไทย และยังสงเสริมใหประชาชนรูจักการทํางานรวมกันเปนหมู
คณะ รูจักการรับผิดชอบงานรวมกัน รูจกั การแบงงานกันทํา รูจักการปรับตัว รูจักเคารพในความ
คิดเห็นและสิทธิหนาที่ของผูอื่น
นอกจากนี้แลว
การศึกษานอกระบบโรงเรียนยังมีสว นชวยสนับสนุนให
ประชาชนไดรจู ักคิด วิพากษ วิจารณ วิเคราะหปญ
 หา และสามารถตัดสินใจภายใตระบอบ
ประชาธิปไตยไดอยางเหมาะสมและถูกตองอีกดวย
6) เพื่อพัฒนาจิตใจ
การศึกษานอกระบบโรงเรียนจะชวยใหบคุ คลไดใชชีวิตอยางสมบูรณ รูจัก
การใชเวลาวางเพื่อการพักผอน รูจักการอานหนังสือทีต่ นสนใจ รูจกั ฟงเพลงเพื่อความเพลิดเพลิน
และไดรูจักการพักผอนจากความตึงเครียดของชีวิตอีกดวย นอกจากนี้แลว การศึกษานอกระบบ
โรงเรียนยังชวยสนับสนุนใหบุคคลรูจักพัฒนาจิตใจของตนเองใหเปนผูที่มที ัศนคติ
มีคานิยมที่
เหมาะสม มีความเชื่อและเขาใจในเรื่องของความดีและความเลว ตลอดจนสามารถวินิจฉัย ตัดสินใจ
และเขาใจสภาพการณในสังคมที่ตนอาศัยอยูไดอยางถูกตอง
นอกจากนี้ การศึกษานอกระบบโรงเรียนยังมีบทบาทสําคัญในการพัฒนา
บุคคลใหเปนคนทันสมัย ทันเหตุการณ ใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม มีจิตสํานึกทางการเมืองและจิต
สาธารณะสอดคลองกับที่สมุ าลี สังขศรี (2545) กลาววา การจัดการศึกษานอกระบบจะสนองความ
ตองการของบุคคล ชุมชนและประเทศชาติโดยมุงให...ไดรับความรูขาวสารที่ทนั ตอเหตุการณ มี
คุณธรรม จริยธรรม รูสิทธิหนาที่ของพลเมือง สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางเหมาะสม
สามารถเผชิญปญหา รูจักคิด วิเคราะหสถานการณ สามารถแสวงหาความรูและเลือกรับความรูจ าก
แหลงตาง ๆ มาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแกปญ
 หาได ตลอดจนสามารถปรับตัวเขากับสภาพ
สังคม สิง่ แวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาไดอยางเหมาะสม และที่อาชัญญา รัตนอุบล (2544)
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กลาววา ความมุง หมายโดยทั่วไปของการศึกษานอกระบบโรงเรียนก็คือ เพื่อการบริการและชวยให
ประชาชนสามารถปรับชีวิตใหเขากันได หรือผสมกลมกลืนกับสภาพแวดลอม โดยบริการในรูปแบบ
ตาง ๆ กันตามลักษณะของกลุมเปาหมายตามสภาพทองถิ่น หรือตามสถานการณ ทัง้ นี้เนื่องจากเมื่อ
สภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป การเรียนรูในสิ่งตาง ๆ ก็ยอมจะตองมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง
ใหทนั ตอสภาพการณที่เปลีย่ นแปลงนัน้ ๆ สังคมที่ใฝความกาวหนาจึงจําเปนจะตองอาศัยการศึกษา
ในรูปแบบตาง ๆ เทคโนโลยีสมัยใหมจึงกลายเปนเครื่องมือสําคัญในอันที่จะเกื้อกูลกิจกรรม
การศึกษา ตลอดชีวิตยุคนีจ้ ึงเปนยุคของการผสมผสานระหวางสังคมแหงการเรียนรู และสังคมแหง
เทคโนโลยีควบคูกันไป สถาบันทางสังคมตาง ๆ นอกเหนือจากสถานศึกษาซึง่ มีหนาที่ใหการศึกษาแก
เยาวชนในวัยเรียน ตาง ๆ ไดมีบทบาทอยางสําคัญในการใหการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ แกผเู ยาว
และผูใหญ บาน วัด หนวยงานของรัฐ และเอกชน อีกหลายประเภท รวมทั้งสถาบันสื่อมวลชนไดรับ
การกระตุนใหมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพของประชากรมากยิง่ ขึ้น รวมทัง้ ที่ปาริชาติ บุญญา
วิวัฒน (2545) ไดกลาวถึง การศึกษานอกระบบโรงเรียนนําไปสูการพัฒนาความเจริญสวนบุคคล
สติปญญา เหตุผล สังคม จริยธรรมและคุณธรรม ทําใหคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน ทําใหเกิดการ
เรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาความเปนตัวของตัวเอง รับผิดชอบตัวเองและพึง่ พา
ตนเองได และพัฒนาชุมชนและสังคม
4. แนวโนมดานหลักสูตร เนื้อหา และกิจกรรมการเรียนการสอนของการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนในทศวรรษหนานัน้ จะเปนหลักสูตรที่มชี ุมชนเปนฐาน มีความยืดหยุน ตามความ
ตองการของกลุมเปาหมาย เนื้อหาในหลักสูตรสามารถนําไปใชไดในชีวติ จริง เนนการปฏิบัติมากกวา
ทฤษฎี กิจกรรมการเรียนการสอนจะเนนการใหผูเรียนเขาใจตนเอง ชุมชนและสังคม เนนกระบวนการ
คิดและการประยุกตใชและการใชเทคโนโลยีตาง ๆ
4.1 หลักสูตรของการศึกษานอกระบบโรงเรียน เนื้อหาและกิจกรรมจะมี
ความหลากหลายยืดหยุน สอดคลองกับปญหาและความตองการของผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับที่
อาชัญา รัตนอุบล (2542) สุมาลี สังขศรี (2545) และอาชัญญา รัตนอุบล (2550) กลาวถึง ประเภท
ของกิจกรรมและเนื้อหา
รวมทัง้ หลักสูตรที่การศึกษานอกระบบโรงเรียนควรใหบริการแก
กลุมเปาหมาย มีดังนี้
1)
ประเภทของกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนควรจะ
ครอบคลุมกิจกรรม 3 กลุมหลัก ๆ ที่จะชวยในการดํารงชีวิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ซึง่ ไดแก กิจกรรมการศึกษาพื้นฐาน กิจกรรมการใหความรูทางดานทักษะอาชีพ และ
กิจกรรมการใหความรูทั่วไปที่เกีย่ วของกับสภาพความเปนอยู การดําเนินชีวิต
- กิจกรรมการศึกษาพื้นฐาน ครอบคลุมตั้งแตการสอน อาน – เขียน การศึกษา
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สายสามัญที่เทียบเทาระดับชั้น ป.4 ป.6 ม.3 และ ม. 6 และอาจขยายไปถึงการศึกษาที่สงู กวาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
- กิจกรรมการใหความรูทางดานทักษะอาชีพ ครอบคลุมการใหความรู การฝกอบรม
ทักษะวิชาชีพในสาขาตาง ๆ ที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและสังคม โดยมีทั้งการฝก
อาชีพระยะสัน้ และระยะยาว
- กิจกรรมการใหความรูทั่วไป เปนการใหความรูทเี่ กี่ยวของกับความเปนอยูและการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การอยูรว มกันในสังคม สุขภาพอนามัย หนาที่พลเมือง
การอนุรักษสิ่งแวดลอม เปนตน
นอกจากนีย้ ังสอดคลองกับความเห็นของ อุทยั ดุลยเกษม (2548) ทีม่ องวากับ
อนาคตที่สอดคลองกับสภาพความจําเปนในการดํารงชีวิตทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงตางๆ
ของสังคมโลก และภายในประเทศ กิจกรรมการเรียนรูหรือกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่
ควรจะจัดใหกบั กลุมเปาหมายตางๆ ควรประกอบดวยกิจกรรมตอไปนี้
- กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนสําหรับเยาวชนหรือประชากรวัยแรงงานที่จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 แลวไมได
เรียนตอ และมัธยมศึกษาตอนปลายหรือการศึกษาภาคบังคับในอนาคต สําหรับผูที่ไมประสงคจะ
เรียนตอในระบบโรงเรียนและประชาชนที่อยูน อกระบบโรงเรียนอยูแลว
- กิจกรรมการฝกอบรมระยะสั้น เนนการอบรมทักษะดานตางๆ ทัง้ ทักษะเฉพาะดาน
และทักษะทัว่ ไปที่เกี่ยวของกับการทํางานหรือการประกอบอาชีพเพื่อการอยูรอดในสังคม
ชีวิตประจําวันและในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศและสมาชิกที่ดีของชุมชนและครอบครัว
การศึกษาอบรมระยะสัน้ ดังที่กลาวนี้จัดใหกับกลุม เปาหมายไดทุกกลุมตามความตองการและยุทธ
ศาสตรการพัฒนาของแตละทองถิ่นแตละพื้นที่
- กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สามารถตอบสนองกลุมเปาหมายทุกกลุม โดย
ตอบสนองความสนใจและสรางโอกาสการเรียนรูตามความสนใจของแตละบุคคล และยังสงเสริมการ
เรียนรูระดับกลุมคือครอบครัวและชุมชน คือกิจกรรมการศึกษาทีเ่ นนดานการสรางพื้นที่สาธารณะ
โดยจัดเปนลานการเรียนรูรวมกันใหกับครอบครัวและชุมชน เนนการสรางระบบครอบครัวและชุมชน
ใหเขมแข็ง และสรางชุมชนแหงการเรียนรูใหเกิดอยางแทจริง
2) เนื้อหาหลักสูตรควรจะเปนไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งครอบคลุมเรื่องตอไปนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2542)
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2.1) เนื้อหาทีเ่ ปนความรูพนื้ ฐานสําหรับการดํารงชีวิตไดแก การอาน การ
เขียน การคํานวณ ทักษะการติดตอสื่อสาร หนาที่พลเมือง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา ภูมิปญ
 ญา
ไทย คุณธรรม จริยธรรม การอยูรวมกันในสังคม
2.2) เนื้อหาในวิชาชีพสาขาตาง ๆ ทั้งทางดานทฤษฎีและปฏิบัติ เพือ่ ใชใน
การประกอบอาชีพ
2.3) ความรูและทักษะทีจ่ ะชวยในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยาง
ตอเนื่อง
2.4) ความรูทั่วไปที่เกี่ยวของกับชีวิต เชน ดานสุขภาพ ชุมชน
ประวัติศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ตลอดจนเนื้อหาเกี่ยวกับ
สถานการณปญ
 หาตาง ๆ เพื่อฝกใหคิดวิเคราะห
3) หลักสูตรควรจะมีหลายลักษณะทัง้ หลักสูตรระยะสั้น ระยะยาว
รวมทัง้ เปนโปรแกรมสําหรับเรียนดวยตนเองใหเหมาะสมกับสภาพของผูเรียน
4) หลักสูตรควรจะมีความหลากหลาย ใหผูเรียนเลือกได เนนการ
สนองความตองการของกลุม เปาหมายเปนสําคัญ
5) หลักสูตรควรจะสอดคลองกับวิถีชีวติ ของบุคคลและชุมชนและ
สามารถจะนําไปใชในชีวิตจริงไดนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและแกปญ
 หาของตนเองและชุมชนได
4.2 หลักสูตรการศึกษานอกระบบโรงเรียนจะเปนหลักสูตรที่มีชุมชนและ
สถานประกอบการเปนฐาน ซึ่งสอดคลองกับมาตราที่ 27 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 ที่กําหนดใหมีหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรทองถิน่ และเนนการสงเสริมการมีสวนรวม
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน สถานประกอบการ องคกรปกครองทองถิน่ สถาบันศาสนา
และสถาบันสังคมอื่นในการจัดการศึกษาจัดใหมีการเรียนรูในชุมชน
4.3 เนื้อหาในหลักสูตรสามารถนําไปใชในชีวิต ซึง่ สอดคลองกับความเชื่อ
พื้นฐานของทฤษฎี Andragogy ซึ่ง Knowles (1984) กลาวถึง ความเชื่อประการ ที่สี่ สภาพและ
ทิศทางของการเรียนรู (Orientation to learning) ที่กลาววา สภาพและจุดเนนของการเรียนรูของ
ผูใหญจะมุง ทีก่ ระบวนการแกปญหา (Problem centered) ทัง้ นี้เนื่องจากผูใหญตองการเรียนรูในสิ่ง
ที่นาํ ไปใชกับปญหาในชีวิตไดทันที และสอดคลองกับที่ สุมาลี สังขศรี (2539) กลาววา การจัดการ
ศึกษานอกระบบโรงเรียนควรจะตองใหผเู รียน
นําสิ่งที่เรียนรูไปปรับใชในทันทีทนั ใด เนื่องจาก
กลุมเปาหมายสวนใหญ เปนผูประกอบอาชีพและมีภาระตอการทํามาหากิน พวกเขาจะไมมีเวลาเพื่อ
สะสมความรูเขาไวหลาย ๆ ป จึงจะนําไปใชเหมือนนักเรียนในโรงเรียน เขาตองการที่จะเรียนเพื่อนํา
ความรูไปปรับใชในการทํางาน เพื่อปรับใชในชีวิตประจําวันในทันทีทนั ใด
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4.4 เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
มุงใหมีความรู ความสามารถในเชิงปฏิบัติ ฝกทักษะ กระบวนการคิด การประยุกตใชความรู และการ
เรียนรูจากประสบการณจริง ซึง่ สอดคลองกับที่ Knowles (1984) กลาวถึงความเชื่อประการที่สอง
ของทฤษฎี Andragogy ที่กลาวถึงบทบาทของประสบการณ (Role of experience) โดยแตละบุคคล
จะมีพฒ
ั นาไปสูความสมบูรณทางวุฒิภาวะตามการเจริญตามวัย ขณะเดียวกันบุคคลเหลานี้ก็ได
สรางสมประสบการณตาง ๆ ไวอยางมากมาย และประสบการณเหลานี้เปนสิ่งที่มีคุณคาและมี
ความสัมพันธตอการเรียนรูใหม ๆ ตอไป กลาวคือ ประสบการณของผูใหญเปรียบเสมือนแหลง
วิทยาการของการเรียนรู ผูใหญสามารถแลกเปลีย่ นความคิดเห็นหรือประสบการณกับผูอนื่ ไดเปน
อยางดี และดวยเหตุที่ผูใหญมีประสบการณเดิมเปนพืน้ ฐานอยูแลว จึงสามารถนําประสบการณเดิม
ไปเชื่อมโยงหรือสัมพันธกับประสบการณใหมได ซึ่งทําใหประสบการณใหมมีความหมายมากยิง่ ขึ้น
4.5 กิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนจะมุงพัฒนาสถาบันครอบครัว
โดยถาพิจารณาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 11 ระบุวา บิดา มารดา
หรือผูปกครองมีหนาที่จัดใหบุตรหรือบุคคลที่อยูในความดูแลไดรับการศึกษาภาคบังคับตามมาตรา
17 และตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ ตลอดจนไดรับการศึกษานอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับตาม
ความพรอมของครอบครัวมาตรา 12 นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิน่ ให
บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบันสังคมอื่นมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ทัง้ นี้ใหเปนไปตามกฎกระทรวง และมาตรา 13
บิดา มารดา หรือผูปกครองมีสิทธิไดประโยชนดังตอไปนี้ (1) การสนับสนุนจากรัฐ ใหมีความรู
ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและการใหการศึกษาแกบุตรหรือบุคคลซึ่งอยูในความดูแล (2) เงิน
อุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของบุตรหรือบุคคลซึ่งอยูในความดูแลที่ครอบครัว
จัดให ทัง้ นี้ตามทีก่ ฎหมายกําหนด (3) การลดหยอนหรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษา
ตามทีก่ ฎหมายกําหนด จะพบวา มีชองทางสําหรับการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน สําหรับให
ความรูแกพอแม ผูปกครองที่เกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก โดยเฉพาะดานการศึกษาตั้งแตเด็กอยูใ นทอง
แม จนเขาสูว ัยเรียนดวยกิจกรรมยอย ๆ ที่จัดใหพอแมผูปกครอง เชน การรักษาสุขภาพของแม
ระหวางตัง้ ครรภ การเตรียมตัวคลอด การดูแลทารกเมื่อคลอดใหม การใหการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็ก
กอนวัยเรียนแตละชวงอายุ เชน 0 – 1 ป 1 – 2 ป
2 – 3 ป และการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาในกรณีที่พอแมจะจัดการศึกษาใหเอง
4.6 กิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนจะเปนกิจกรรมที่พัฒนาผูเรียนให
เขาใจตนเอง ชุมชนและสังคม ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 วาการ
จัดการศึกษาตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่องตอไปนี้
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1)
ความรูเรื่องเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธของตนเองกับ
สังคม ไดแก ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรูเกีย่ วกับประวัตศิ าสตรความเปนมา
ของสังคมไทย
2) ความรูแ ละทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้ง
ความรูความเขาใจประสบการณเรื่องการจัดการบํารุงรักษาและการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน
3) ความรูเกีย่ วกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา ภูมปิ ญญาไทย
และการประยุกตใชภูมิปญญา
4) ความรูและทักษะดานคณิตศาสตรและดานภาษา
5) ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยาง
มีความสุข
5. แนวโนมดานการบริหาร การจัดการ และการประสานงานการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนนัน้ จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายไดวา ภายใตกระแสการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู
สังคมเศรษฐกิจฐานความรูตามกระแสการพัฒนาของระบบสังคมโลก องคกรทีจ่ ัดการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนตองปรับบทบาทจากผูจัด เปน ผูส งเสริมสนับสนุน การสงเสริมการเรียนรูของ
ประชาชน มีความคลองตัวในการบริหารและการจัดการเพื่อการทํางานในเชิงรุก และการทํางาน
รวมกับสถาบันสังคมตางๆ ในลักษณะการสรางสรรครวม มีบุคลากรที่มที ักษะในการประสานงาน
เพื่อการทํางานในลักษณะของหุน สวนหรือพันธมิตร และมีทกั ษะในการจัดการความรูทั้งระดับองคกร
และระดับชุมชน ทัง้ ในแงของการพัฒนาจัดทําเนื้อหาองคความรู การพัฒนาใหเกิดระบบบริการองค
ความรู การเผยแพรถายทอดองคความรู และการสรางสรรคนวัตกรรมองคความรู การบริหารและ
ทําหนาที่ติดตอ
การจัดการองคกรการศึกษานอกระบบโรงเรียนจะตองทําหนาทีเ่ สมือนนายหนา
ระหวางคนอยากไดความรูกบั คนที่มีความรู คอยกระตุน สงเสริม สนับสนุน เพื่อใหมีการขยายการ
บริการความรูห รือการเรียนรูและการรับบริการความรูหรือการรวมกิจกรรมการเรียนรูใ หกวางขวาง
ตอเนื่อง มีการจัดทําฐานขอมูลแหลงการเรียนรู ความตองการการเรียนรู กลุม เปาหมาย เพื่อ
ใหบริการกับหนวยจัดบริการการเรียนรูตางๆ
การบริหารทุกระดับเนนการบริหารเชิงรุกมีการ
ศึกษาวิจัย การประเมินสถานการณ หรือคาดการณวา อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตทัง้ ระยะสัน้ และระยะ
ยาว โดยมีจุดเนนการดําเนินงานคือ (1) สงเสริมสนับสนุนใหทกุ ภาคสวนมาเปนเจาภาพรวมในการ
จัดการศึกษาสําหรับคนไทยเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต (2) เสริมสรางความเขมแข็งใหกับหนวย
จัดบริการการเรียนรูที่มีอยูใหมีขีดความสามารถในการบริการใหมากขึ้น (3) สรางความเชื่อมโยงการ
จัดบริการการศึกษานอกระบบโรงเรียนของหนวยบริการตางๆ เปนเครือขายการทํางานแบบพันธมิตร
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(4) สงเสริมชุมชนใหเปนชุมชนแหงการเรียนรู (5) มีการจัดการความรูที่มีอยูในชุมชน (6) มีการ
บริหารจัดการการเทียบโอนความรู (7) มีการบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนมาใชประโยชนในการ
จัดการศึกษา (8) มีการประสานความรวมมือทัง้ เชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติกับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
หรือองคกรที่ดแู ลรับผิดชอบในการจัดการศึกษาในระบบ ทัง้ ภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อใหเกิด
ระบบการศึกษาทีเ่ ชื่อมโยง เกื้อหนุน มีความคลองตัวในการบริหารจัดการและการถายโอนความรูซึ่ง
กันและกันของการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ เพือ่ การศึกษาตลอดชีวิตที่สมบูรณและมีคุณภาพ
จากการอภิปรายดังกลาว มีความสอดคลองกับที่ สมประสงค วิทยเกียรติ (2544) ได
กลาวถึงหลักการในการบริหารการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ตองตระหนักและใหความสําคัญ 2
หลักการ คือ หลักการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารการศึกษานอกระบบโรงเรียนและ
หลักการกระจายอํานาจการบริหารการศึกษานอกระบบโรงเรียน กลาวคือ
1) หลักการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารการศึกษานอกระบบโรงเรียน
โดยที่การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาคนใหเกิดความเจริญงอกงาม การศึกษาเกี่ยวของ
กับชีวิตคนตัง้ แตแรกเกิด วัยเด็ก วัยผูใหญ วัยสูงอายุ จนกระทัง่ ตาย การศึกษาจึงเปนเรื่องที่เกี่ยวของ
กับคนทุกคน ไมวาจะอยูในวัยเรียนหรือนอกวัยเรียน แมวาคนเราจะไดศึกษาสําเร็จจากโรงเรียนแลว
แทบทุกคน ก็จะมีบุตรหลาน ญาติมิตร กําลังศึกษาทัง้ ในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน และ
แมแตตัวเองก็อาจจะกําลังศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยูก เ็ ปนได การศึกษาเปนสมบัตขิ องประชาชนทุก
คน ดังนัน้ ประชาชนจึงควรมีสวนที่เขาไปรวมในการดําเนินงานการศึกษาเพื่อใหเกิดประโยชนแกทุก
คนในชุมชน การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารการศึกษา กอใหเกิดประโยชนดังนี้
1.1) เสริมสรางใหเกิดการระดมความคิดเห็น
1.2) สงเสริมบรรยากาศความเปนประชาธิปไตย
1.3) สงเสริมใหงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.4) ทําใหการปฏิบัติงานสําเร็จในเวลาอันรวดเร็ว
1.5) สรางความภาคภูมิใจใหกับทุกคน
2) หลักการกระจายอํานาจการบริหารการศึกษานอกระบบโรงเรียน
การกระจายอํานาจการบริหารการศึกษานอกระบบโรงเรียนเปนวิธีการที่หนวยงาน
รับผิดชอบงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนในสวนกลางมอบหมายอํานาจหนาทีแ่ ละความสามารถ
ในการดําเนินงานใหหนวยงานระดับรองลงๆไปจนถึงระดับลางหรือระดับทองถิน่ สามารถตัดสินใจ
และดําเนินการที่เห็นวาจําเปนไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยประโยชนของการกระจายอํานาจมี
ดังนี้
2.1) เกิดประสิทธิภาพของหนวยงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนในการบริหารและ
การบริการการศึกษาแกประชาชน
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2.2) เกิดประสิทธิผลในการทํางาน สามารถใหบริการแกประชาชนเปนจํานวนมาก
กวาเดิม เกิดความเปนธรรม ประชาชนพอใจหรือสามารถตอบสนองความตองการของบุคคล ชุมชน
และสังคมไดดีขึ้น
2.3) เกิดการพัฒนาบรรยากาศการทํางานที่ดีของบุคลากรการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน มีความกระตือรือรนสนใจปรับปรุงแบบวิธีการทํางานและมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการ
ทํางาน
2.4) ประชาชนจะไดรับบริการการศึกษาที่รวดเร็วขึ้น เนื่องจากขัน้ ตอนของการ
อนุมัติลดลง
2.5) การดําเนินงานการศึกษานอกระบบโรงเรียน จะเหมาะสมและตรงกับความ
ตองการของประชาชนในแตละเขตพื้นที่
และมีความสอดคลองกับทีส่ ุมาลี สังขศรี (2545) กลาวถึงแนวทางการจัดการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนเพื่อสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตในสวนขององคประกอบดานการบริหารการจัดการ
การศึกษานอกระบบโรงเรียนควรมีลักษณะดังนี้ มีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการในทุก ๆ ดาน
ที่เกีย่ วของจากสวนกลางไปสูทองถิน่ กลาวคือ กระจายอํานาจจากระดับกระทรวงในสวนกลางไปยัง
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาไปยังชุมชน
นอกจากนี้ในการวิจยั ยังพบวา ควรมีการระดมทรัพยากรจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ใน
ชุมชนในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับสุมาลี สังขศรี (2545) กลาววา แหลง
การเรียนรูในชุมชนเปนสิ่งทีม่ ีความจําเปนมาก
เปนแหลงที่จะชวยใหประชาชนในชุมชนไดรับ
การศึกษาอยางตอเนื่อง เปนแหลงที่จะชวยใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและจะชวยให
แนวทางในการพัฒนาแหลงการเรียนรูใน
เกิดบรรยากาศของการเรียนรูและสังคมแหงการเรียนรู
ชุมชน มีดังนี้
1) คณะกรรมการการศึกษานอกระบบโรงเรียนของชุมชน ควรสงเสริมใหมีการจัดตั้ง
แหลงการเรียนรูในชุมชน เพื่อจะเปนแหลงใหบริการความรูดานตาง ๆ ในลักษณะของการศึกษาตาม
อัธยาศัยและเปนสถานที่จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนประเภทตาง ๆ (ในการพัฒนาแหลง
การเรียนรูน ั้น อาจเริ่มจากการวิเคราะหสภาพปญหาของชุมชน สํารวจแหลงการเรียนรูทมี่ ีอยูแลว
และวิเคราะหวาควรจะจัดใหมีแหลงการเรียนรูประเภทใดอีกบาง เพือ่ ชวยแกปญหาและชวยสงเสริม
ใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนือ่ งและกวางขวางในชุมชน)
2) แหลงการเรียนรูในชุมชนควรจะมีหลากหลายรูปแบบ ไดแก หองสมุด ที่อาน
หนังสือประจําหมูบาน ศูนยการเรียนรูชมุ ชน ศูนยวิทยาศาสตร พิพิธภัณฑ ศูนยฝก วิชาชีพ สหกรณ
หมูบาน ภูมิปญ
 ญาทองถิ่น สถานประกอบการ หนวยงานในทองถิน่ สถานศึกษาในทองถิน่ ฯลฯ
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3) การพัฒนาแหลงการเรียนรูไมควรยึดหลักวา ตองสรางขึ้นใหมเสมอไป อาจจะใช
สิ่งที่มีอยูแลวในทองถิน่ หรือทรัพยากรทองถิ่น หากตองการจัดสรางก็ไมควรเนนความใหญโต ราคา
แพง นอกจากนั้นแหลงการเรียนรูควรจะไมแปลกแยกไปจากวิถีชีวิตของชุมชน
4) การดูแลและการบริหารจัดกิจกรรมในแหลงการเรียนรูแตละแหงควรทําในรูปของ
อาสาสมัครและผูแทนของชาวบานผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันใหประชาชนมีความรูสกึ เปนเจาของ
และเขามามีสว นดูแลมากทีส่ ุด ถาเปนแหลงการเรียนรูของหนวยงานจะมีเจาหนาที่รับผิดชอบและ
อาจมีอาสาสมัครชาวบานเปนผูชวย
5) แหลงการเรียนรูควรประสานและรวมมือกัน อาจเชื่อมโยงกันเปนเครือขายเพื่อให
เกิดกิจกรรมทีม่ ีคุณคาอยางตอเนื่อง
6) แหลงการเรียนรูควรจะเปดกวางสําหรับทุกกลุม เปาหมาย ใหประชาชนเขาถึงได
งายและสะดวก
7) หองสมุดของโรงเรียน หรือของสถาบันการศึกษาควรเปดกวางใหประชาชนเขาถึง
และจัดใหมีมหาวิทยาลัยนอกระบบโรงเรียนมากขึ้น
8) หนวยงานกลางทีท่ ําหนาที่ประสานงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนในชุมชน
ควรรวบรวมรายชื่อของแหลงการเรียนรูในชุมชนและชวยประสานงาน สนับสนุนสงเสริมแหลงการ
เรียนรูใหบริการประชาชนไดเต็มศักยภาพ
9) หนวยงานกลางในระดับชุมชน ควรทําหนาที่ใหขอมูลใหคําแนะนําปรึกษาแก
ประชาชนเกี่ยวกับการรับบริการการศึกษานอกระบบโรงเรียน การใชบริการจากแหลงการเรียนรูตา ง
ๆ
6. แนวโนมดานการประเมินและติดตามผลการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
จากขอคนพบพบวา มีความสอดคลองกับมาตราที่ 26 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 ที่ระบุวาใหสถานศึกษาจัดการประเมินผลผูเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาของผูเรียน ความ
ประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม และการทดสอบควบคูไ ปในกระบวนการ
เรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับที่ Knowles
(1984) ไดกลาวถึงผูเรียนที่เปนผูใหญ เปนตัวของตัวเองมากขึ้น มักตองการโอกาสในการสํารวจ
ความตองการของตนเอง
สามารถกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคในการเรียนรูของตนเองได
รวมทัง้ มีความรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง และสามารถประเมินการเรียนรูของตนเองได ดังนั้น
การวัดประเมินผลทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน ควรดําเนินการดังนี้
1) เปนการประเมินพัฒนาการการเรียนรูของผูเรียน มากกวาประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพียงอยางเดียว โดยควรประเมินความกาวหนา ประเมินตามสภาพจริง
ประเมินการประยุกตใชความรู ไมไดประเมินวาไดหรือตก
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2) ใชเทคนิควิธีการประเมินทีห่ ลากหลายใหเหมาะสมกับลักษณะของวิชา
หรือลักษณะของกิจกรรมและลักษณะของกลุมเปาหมาย
3) พยายามหลีกเลี่ยงการประเมินแบบแขงขัน แตประเมินโดยการสะสม
คะแนนและการประเมินผลงานที่เปนรูปธรรมเพื่อผูเรียนจะไดมีกําลังใจและไมเครียด
4) ใชแฟมสะสมงานเปนเรื่องที่ดี เพราะการสอนสวนใหญจะวัดไดแต
เนื้อหา แตการใชแฟมสะสมงานควรจะกําหนดแนวทางใหชัดเจนมิเชนนั้นจะวัดไดไมครอบคลุม
5) มีการติดตามผลและประเมินผลอยางตอเนื่อง
6) การประเมินผลนอกจากจะประเมินโดยฝายผูจัดการศึกษา แลวควรจะ
รับฟงผลสะทอนกลับจากผูเรียนดวย

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจัยไปใช
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของที่มีสวนสําคัญในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนามนุษย
ทั้งในระดับมหภาคที่เนนประชาชนในสังคมวงกวางหรือพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร สามารถ
นําผลการวิจยั นี้ไปใชในการกําหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ การพัฒนาโครงการ
หรือหลักสูตรรวมทัง้ การนําไปเปนแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการวัดประเมินผล
เพื่อ
พัฒนากลุม เปาหมายของแตละหนวยงานหรือองคกรไดตอไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.1 นโยบายการปฏิรูปการศึกษานอกระบบโรงเรียน
การพัฒนาคนในอนาคตขางหนาไดมุงเนนใหการศึกษาตลอดชีวิตเปนกลไกสําคัญในการ
พัฒนาคนอยางรอบดาน โดยเนนวา บุคคลสามารถเรียนรูไดอยางตอเนื่องจากการศึกษา 3 รูปแบบ
กลาวคือ การศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย โดย
รูปแบบการศึกษาทั้งสามจะตองเกื้อกูลสนับสนุนใหบุคคลเกิดการเรียนรูอยางตอเนือ่ งตลอดชีวิตใน
รูปแบบและวิธีการที่ยืดหยุน เหมาะสมกับสภาพของผูเรียนแตละคน
โดยที่แนวทางการดําเนินงานจัดการศึกษาที่ผา นมาไดเนนหนักการจัดการศึกษาในระบบ
โรงเรียนเปนหลัก เพื่อที่จะพัฒนาคนในกลุมเปาหมายที่เปนเด็กและเยาวชนสําหรับเปนกําลังสําคัญ
ในการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงตองจัดการศึกษาทีม่ ีจุดมุงหมายหลักสูตรที่มที ศิ ทางการพัฒนาที่
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ชัดเจนแตในขณะเดียวกันก็จําเปนที่จะตองใหบุคคลไดรับความรูความเขาใจ ไดพฒ
ั นาทักษะและ
เจตคติเพิ่มขึ้นจากการศึกษานอกระบบโรงเรียน
และการศึกษาตามอัธยาศัย
ทีจ่ ะเสริมให
กลุมเปาหมายที่ไดรับการศึกษาจากในระบบโรงเรียนเปนหลักไดรับการพัฒนาอยางสมบูรณพรอม
ดวย
ในโลกที่กาํ ลังพัฒนาอยางรวดเร็ว
เทคโนโลยีเขามามีบทบาททําใหการเรียนรูของบุคคล
กวางขวาง รวดเร็ว และมีวิธีการทีห่ ลากหลายขึน้ การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจะมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคนในปจจุบันมากขึ้น ประกอบกับวิถีการเรียนรูของคนใน
ปจจุบันเปลีย่ นแปลงไป การสงเสริมใหบุคคลไดรับการเรียนรูตลอดชีวิต จึงตองใหความสําคัญกับ
กลุมเปาหมายทีพ่ นจากวัยเรียน หรือกลุม เปาหมายทีค่ วรจะไดรับการศึกษาที่นอกเหนือไปจากระบบ
โรงเรียน โดยเฉพาะคนในชุมชนและคนในวัยทํางานซึ่งเปนกลุมเปาหมายที่จะตองใหความสําคัญ
เปนพิเศษ เพือ่ ใหไดรับการศึกษาเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ
ดังนัน้ ในการปฏิรูปการศึกษานอกระบบโรงเรียน จึงตองเพิ่มบทบาทของการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนใหเทาเทียมกับการศึกษาในระบบโรงเรียนเพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยสงเสริมให
การศึกษานอกระบบโรงเรียนมีบทบาทในการพัฒนาคนในรูปแบบที่หลากหลายกวางขวางยิง่ ขึ้น
และใชเปนกลไกในการผลักดันยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศของรัฐบาล 4 ประการ คือ (1) การ
พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ (2) การแกไขปญหาความยากจน (3) การพัฒนา
ทุนทางสังคม และ (4) การพัฒนาที่ยงั่ ยืน จึงควรกําหนดเปนนโยบายของรัฐ ดังนี้
1.1.1 สงเสริมใหการเรียนรูตลอดชีวิตเปนวาระแหงชาติ เพือ่ สงเสริมวิถกี ารเรียนรูใหม
ของประชาชน โดยใหทุกครอบครัว ชุมชน องคกร สถานประกอบการ ตลอดจนสถาบันตาง ๆ ใน
สังคมจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพือ่ เชื่อมโยงกับการศึกษาในระบบโรงเรียนสําหรับการพัฒนา
คนในสังคมทัง้ การจัดกิจกรรมการเรียนรูและจัดโครงสรางพื้นฐานเพื่อสงเสริมการเรียนรูอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต
1.1.2 กําหนดใหการเรียนรูจากการศึกษานอกระบบโรงเรียน มีศักดิ์และสิทธิ์ในตัวเอง
เทาเทียมกับการศึกษาในระบบโรงเรียน โดยมีรูปแบบและวิธีการตลอดจนมาตรฐานที่มีคุณภาพที่ไม
จําเปนตองอิงกับการศึกษาในระบบ ทัง้ นี้เพื่อมุง ตอบสนองความตองการการเรียนรูของบุคคลเปน
สําคัญ
1.1.3 สงเสริมใหชมุ ชนมีบทบาทในการกําหนดแผนการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนา
ชุมชนและสังคมของตน โดยเนนการมีสวนรวมในการวางแผน การจัดการเรียนรูของคนในชุมชนและ
ทุกภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ
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1.1.4 จัดใหมีมาตรการในการสงเสริมการเรียนรูต ลอดชีวิตของบุคคล ครอบครัว ชุมชน
ทั้งมาตรการทางการเงินงบประมาณ มาตรการดานการบริหารจัดการ และมาตรการในการจัด
กิจกรรมการศึกษา เพื่อใหการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศมีพลังยิ่งขึน้
1.2 เปาหมาย
เปาหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียน คือ มุง ใหประชาชนทุกกลุมอายุไดรับการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนอยางตอเนื่อง เพื่อใหมคี วามรูพนื้ ฐานที่เพียงพอในการดําเนินชีวติ ในการประกอบ
อาชีพ มีรายได มีสุขภาพแข็งแรง สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว และสามารถ
ปรับตัวไดอยางเหมาะสมกับสภาพสังคม สิ่งแวดลอมทีเ่ ปลี่ยนแปลงอยูเสมอ (มีความรู มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความสุข)
การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตองจัดใหไดทั้งปริมาณและคุณภาพ ดานปริมาณ คือ
ตองจัดใหครอบคลุมทุกกลุม เปาหมาย สําหรับกลุมเปาหมายของการศึกษานอกระบบ คือ ประชาชน
ทุกกลุม อายุ เชนเดียวกันโดยเฉพาะผูทพี่ นวัยเรียนไปจนถึงผูสูงอายุ นอกจากพิจารณาในดานของ
กลุมอายุแลว อาจจะพิจารณาตามเขตทีอ่ ยูอาศัย เชน ควรจัดใหแตละชุมชน (ตําบลหรือหมูบา น)
หรือพิจารณาตามกลุมอาชีพ เชน กลุมเกษตรกร กลุมทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม กลุมชาวประมง
เปนตน
ในดานคุณภาพ ตองจัดอยางตอเนื่องเพือ่ ใหกลุมเปาหมายมีความรูพ ื้นฐานและความรูท าง
วิชาการเพียงพอที่จะประกอบอาชีพ มีรายได และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและ
ครอบครัวได
1.3 ยุทธศาสตร
การปฏิรูปการศึกษานอกระบบโรงเรียน ควรมียุทธศาสตรการดําเนินงานดังนี้
1.3.1
การกําหนดใหการเรียนรูตลอดชีวิตเปนวาระแหงชาติ โดยจัดใหมีกลไกทาง
กฎหมายเพื่อรับรองสิทธิ์ และกําหนดใหเปนหนาที่ของหนวยงานตาง ๆ ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ธุรกิจ ตลอดจนองคกรชุมชนในการจัดการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหประชาชนไดรับการศึกษา
อยางตอเนื่อง นอกจากนีย้ ังจะตองจัดวางกลยุทธการสงเสริมการศึกษาใหเหมาะสมกับชวงวัยของ
ประชาชน โดยเฉพาะประชาชนในชวงวัยทํางานทัง้ ที่อยูใ นชุมชนชนบท ชุมชนเมือง และในสถานที่
ทํางาน ซึ่งควรจะเนนใหไดรับการศึกษานอกระบบโรงเรียนในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
สภาพของกลุม เปาหมาย รวมทัง้ จะตองสรางเจตคติใหมใหคนในสังคมตระหนักถึงความสําคัญของ
การเรียนรูตลอดชีวิต
ที่ทกุ ภาคสวนในสังคมควรจะมี
การกําหนดใหการเรียนรูตลอดชีวิตเปนวาระแหงชาติ
บทบาทหนาทีใ่ นการจัดการศึกษา แลวจะตองผลักดันใหการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน เปนกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศของรัฐบาล 4 ประการ คือ
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(1) การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ (2) การแกไขปญหาความยากจน
(3) การพัฒนาทุนทางสังคม (4) การพัฒนาที่ยงั่ ยืน เพื่อใหกลไกของการนําวาระแหงชาติไปสูการ
ปฏิบัติ จะตองมีหนวยงานกลางในการประสานสงเสริมสนับสนุนใหองคกรภาคีตาง ๆ สามารถจัด
การศึกษา โดยเฉพาะการศึกษานอกระบบโรงเรียนไดอยางเต็มศักยภาพ ทั้งนี้ โดยไมจําเปนตองตั้ง
หนวยงานขึ้นใหม แตปรับบทบาทหนาที่ของหนวยงานทีม่ ีอยูเดิมแลวใหทาํ หนาที่ตามที่กาํ หนดได
1.3.2 การยกระดับมาตรฐานการศึกษานอกระบบโรงเรียน ใหมีบทบาทที่เทาเทียมกัน
กับการศึกษาในระบบโรงเรียนเพื่อการพัฒนาคนในสังคม โดยการกําหนดใหผเู รียนจากการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน ซึ่งไดผานกลไกการตรวจสอบเพื่อยอมรับความรูและประสบการณ โดยมีเกณฑ
และการประเมินมาตรฐานที่มีศักดิ์และสิทธิ์
ตลอดจนไดรับคุณวุฒิที่มมี าตรฐานเทาเทียมกับ
การศึกษาในระบบโรงเรียน โดยไมจําเปนตองนําหลักสูตรตาง ๆ ของการศึกษาในระบบโรงเรียนเปน
แกนสําหรับการเทียบเพื่อยอมรับความรูและประสบการณ ทัง้ นี้ หนวยงานที่รบั ผิดชอบในการจัด
การศึกษานอกระบบโรงเรียน สามารถกําหนดหลักสูตร กิจกรรม ตลอดจนองคความรูและมาตรฐาน
การเรียนรูไดเอง ซึ่งจะทําใหการศึกษาตลอดชีวิตมีความหลากหลาย สามารถปรับใหสอดคลอง
เหมาะสมกับสภาพปญหา และความตองการในการพัฒนาของชุมชนและประชาชน โดยผูที่
รับผิดชอบการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ก็จะตองพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ภายในระบบการศึกษาของตนเอง
ในการยกระดับมาตรฐานการศึกษานอกระบบโรงเรียน ใหเทาเทียมกับการศึกษาในระบบ
โรงเรียนจําเปนที่จะตองปรับเปลี่ยนทัศนคติ คานิยม ตลอดจนกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการ
ยกระดับมาตรฐานการศึกษานอกระบบโรงเรียน
โดยเฉพาะวุฒกิ ารศึกษาที่ยึดหลักสูตรของ
การศึกษาในระบบโรงเรียนเปนเกณฑกลางในการตีคาและรับรองมาตรฐานการศึกษา โดยวิธีการนี้
รัฐจะตองปรับเงื่อนไขของการเขาทํางาน และการศึกษาตอของหนวยงานและสถานประกอบการ ให
ยอมรับคุณวุฒิของผูที่จบการศึกษาจากการศึกษานอกระบบโรงเรียน ความรูและประสบการณจาก
การทํางาน
1.3.3 การบริหารจัดการทีม่ ุงเนนการสงเสริม ประสานงาน และอํานวยความสะดวก
เพื่อใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ จําเปนตองมีหนวยงานกลางที่ทาํ หนาที่ดูแลการเรียนรูตลอด
ชีวิต โดยปรับบทบาทของหนวยงานการศึกษานอกระบบโรงเรียน ใหทาํ หนาที่เปนผูจัดการ และ
อํานวยความสะดวก โดยมุง เนนการสงเสริม ประสาน เชื่อมโยงแหลงเรียนรูและกลุมเปาหมาย เพื่อ
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวติ ใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
1.3.4 การสงเสริมใหชมุ ชนเปนศูนยกลางของการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ของคนใน
ชุมชน โดยกําหนดใหชุมชนเปนจุดเริ่มตนของการศึกษา ใชความตองการในการพัฒนาของชุมชน
เปนฐานในการวางแผนจัดการศึกษาตลอดชีวิต ดังนั้น ชุมชนจะจัด ทําแผนการศึกษาของชุมชน
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เองโดยเปนสวนขยายของแผนแมบทชุมชน เพื่อที่จะกําหนด ไดวา คนในชุมชนตองการการเรียนรู
อะไร และจะมีกระบวนการในการเรียนรูอยางไร ทั้งนี้ ภาครัฐจะมีบทบาทในการสงเสริมสนับสนุนให
มีการจัดเตรียมโครงสรางพืน้ ฐานตาง ๆ เพื่อรองรับการเรียนรูของประชาชน ตลอดจนจัดหากลไกหรือ
มาตรการตาง ๆ ที่จะสนับสนุน การจัดการศึกษาของประชาชน ในขณะเดียวกันก็จะตองสงเสริม
ใหแตละชุมชน และองคกรตาง ๆ เชื่อมโยงเครือขายการเรียนรูเขาดวยกัน เพื่อใหเกิดพลังในการ
พัฒนาคุณภาพประชาชน
การใชชุมชนเปนศูนยกลางในการจัดการศึกษา สําหรับชุมชนเองจะตองสงเสริมใหองคกร
ชุมชน โดยเฉพาะองคการบริหารสวนทองถิน่ เขามามีบทบาทหลักในการบริหารจัดการ ซึ่งแตละ
ชุมชนทองถิ่นจะตองจําแนกกลุมเปาหมายที่จะรับบริการทางการศึกษาอยางชัดเจน
โดยเฉพาะ
ประชาชนในชวงวัยทํางาน ทั้งคนในชุมชนชนบท คนในชุมชนเมือง คนทํางานในสถานประกอบการ
ระดับตาง ๆ ซึ่งมีวถิ ีการเรียนรูแตกตางกัน เพื่อใหประชาชนในชวงวัยดังกลาวไดรับการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน เพื่อเสริมเติมตอจากการศึกษาในระบบโรงเรียน และทําใหการศึกษาตลอดชีวิต
ขับเคลื่อนไดอยางเต็มศักยภาพ
1.3.5 ยุทธศาสตรการใชเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน เชน ระบบอินเตอรเน็ต ระบบขอมูลขาวสาร โดยใหประชาชนเปน
ผูดูแลและจัดการใหมกี ารใชประโยชนอยางเต็มที่ ใหมีการเผยแพรความรูผานสื่อประเภทตาง ๆ
ตลอดเวลา และจะตองพัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชนใหม เนนการเรียนรูดวยตนเองจาก
เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ เพือ่ ขยายขอบเขตของการเรียนรูและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เขาถึงความรู ตลอดจนนําความรูมาใชประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํางาน การ
ดําเนินงานดังกลาวจะตองประสานงานและระดมสรรพกําลังจากทุกภาคสวนใหเขามามีบทบาทใน
การสนับสนุนการเรียนรูของประชาชน และจะตองใชเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศเชื่อมโยง
กับแหลงการเรียนรูอื่น ๆ เพือ่ เปนโครงขายการใหบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
ควรนําสิง่ ที่คน พบจากการวิจยั คือ แนวโนมของการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนแตละ
ดาน ไปทําวิจยั ในระดับปฏิบัติการมากยิ่งขึ้น อาทิ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ การพัฒนา
โปรแกรมหรือหลักสูตร การพัฒนารูปแบบกิจกรรม การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน การ
พัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผล

104

รายการอางอิง
ภาษาไทย
กนกวรรณ รุกขชาติ. แนวโนมการพัฒนาหลักสูตรทองถิน่ การศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพจากภูมิ
ปญญาชาวบาน ในศตวรรษที่ 21. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาการศึกษา
นอกโรงเรียน คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541.
การศึกษานอกโรงเรียน, กรม. การศึกษาตลอดชีวิตสําหรับคนไทยในยุคโลกาภิวัตน.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา, 2538.
การศึกษานอกโรงเรียน, กรม. นโยบายการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสําหรับเด็กดอยโอกาส.
กรุงเทพมหานคร : กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2538.
เกียรติวรรณ อมาตยกุล. จากครูเปนศูนยกลางสูผเู รียนเปนศูนยกลาง : ฉลาด เกง ดี และมี
ความสุข. ในวีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา (บรรณาธิการ), การศึกษานอกระบบโรงเรียนกับ
การปฏิรูปการศึกษา, หนา 34-57. กรุงเทพมหานคร : ศูนยตําราและเอกสารทางวิชาการ
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545.
เกียรติวรรณ อมาตยกุล. ปรัชญาการศึกษานอกระบบ. กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด โรง
พิมพยูไนเต็ด โปรดักชั่น, 2526.
โกวิท วรพิพฒ
ั น. การจัดการศึกษาตามแนวการศึกษาตลอดชีวิตในประเทศไทย. 22 ป กศน. สู
การศึกษาตลอดชีวิต, กรุงเทพมหานคร : กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2543.
ขอเสนอยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิต. ม.ป.ท., 2546.
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สํานักงาน. ยุทธศาสตรการเรียนรูตลอดชีวิตในศตวรรษที่ 21.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพองคการคาของคุรุสภา, 2543.
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สํานักงาน. การเรียนรู : ขุมทรัพยในตน. กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพองคการคาของคุรุสภา, 2541.
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สํานักงาน. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
และที่แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟค, 2545.
คนธรส ชัยศิริ. การประเมินผลโครงการศูนยประสานงานการศึกษานอกโรงเรียน ระดับอําเภอ :
กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการศึกษา
ผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531.

105

จารึก อะยะวงศ. พัฒนาการของการบริหารการศึกษานอกโรงเรียนในประเทศไทย. วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2523.
จุฬาลักษณ สันทัดพรอม. ความคิดเห็นของเจาหนาที่ภาครัฐและผูนําทองถิน่ เกี่ยวกับแนวทางการ
จัดโครงการการศึกษานอกระบบโรงเรียน เรื่องการอนุรักษทรัพยากรปาไมจังหวัด
ฉะเชิงเทรา. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน คณะครุ
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535.
เจตนา มีแสงเพ็ชร. การใหการศึกษาแกลกู จางในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใน
ทศวรรษหนา. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542.
ชาลิณี เอี่ยมศรี. การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพือ่ สงเสริมการคิดอยางมี
วิจารณญาณและทักษะการแกปญหาในการปฏิบัติงานดานสุขภาพของเจาหนาที่
สาธารณสุขระดับตําบล. วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549.
นรุชพรรณ นาถวิริยกุล. การประเมินผลการดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนตามแผนพัฒนา
การศึกษานอกโรงเรียน ระยะที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) ของศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
จังหวัด ในเขตภาคเหนือ. สาขาวิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง ภาควิชา
การศึกษานอกโรงเรียน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2535
นฤมล ตันธสุรเศรษฐ. การประสานงานการศึกษานอกระบบ. ใน เอกสารการสอนชุดวิชา การ
จัดการการศึกษานอกระบบ หนวยที่ 9-15, หนา 538. นนทบุรี : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533.
ประคอง กรรณสูต. สถิติเพือ่ การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542.
ประยูร ผองอําไพ. การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ของครูประจํากลุม
การศึกษานอกโรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต,
ภาควิชาการศึกษาผูใหญ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544.
ปรีชา คัมภีรปกรณ. หลักและระบบบริหารการศึกษานอกระบบ. ใน เอกสารการสอนชุดวิชา การ
จัดการการศึกษานอกระบบ หนวยที่ 1-8, หนา 72. นนทบุรี : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533.
ปฐม นิคมานนท. ปรัชญาและหลักการของการศึกษานอกระบบในประเทศไทย. ใน เอกสารการ
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ภาคผนวก ก.
รายนามผูทรงคุณวุฒิ
1. ศาสตราจารยกิตติคุณ อุนตา นพคุณ
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. รองศาสตราจารย ดร.ศิริเดช สุชีวะ
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก ข.
รายชื่อองคกรที่เปนกลุมตัวอยาง

113

•

ภาควิชาที่จัดการเรียนการสอนดานการศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาผูใหญ หรือ
การศึกษาตอเนื่อง
1. ภาควิชาการศึกษาผูใหญ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. ภาควิชาการศึกษาตอเนื่อง คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
5. ภาควิชาการศึกษานอกระบบ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
6. ภาควิชาสงเสริมการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
7. วิชาเอกการศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช

•

ศูนยการศึกษาตอเนื่องในมหาวิทยาลัย
1. สํานักงานการศึกษาตอเนื่อง (ฝายบริหารการฝกอบรม) มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
2. สํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (ฝายฝกอบรม) สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ
3. ศูนยการศึกษาตอเนื่องแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4. สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
5. สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
6. สํานักฝกอบรมนิดา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
7. ศูนยเสริมสรางทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

•

ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาค
1. ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ
2. ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง
4. ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก
5. ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคใต

•

ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร และศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
1. ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 1
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 2
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 3
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 4
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกาญจนบุรี
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกําแพงเพชร
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกระบี่
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดขอนแกน
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดจันทบุรี
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชัยนาท
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชัยภูมิ
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชุมพร
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชลบุรี
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงราย
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตาก
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตรัง
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตราด
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนาน
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครนายก
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครปฐม
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครพนม
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครราชสีมา
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนราธิวาส
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดบุรีรัมย
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปตตานี
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปทุมธานี
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปราจีนบุรี
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพะเยา
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพังงา
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพัทลุง
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพิจิตร
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพิษณุโลก
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบูรณ
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแพร
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดภูเก็ต
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดมุกดาหาร
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดมหาสารคาม
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแมฮองสอน
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดยะลา
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดยโสธร
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดระนอง
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดระยอง
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดราชบุรี
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดรอยเอ็ด
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลําปาง
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลําพูน
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลพบุรี
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเลย
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสิงหบุรี
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุโขทัย
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุราษฎรธานี
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุรินทร
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64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
•

ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสกลนคร
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสงขลา
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสตูล
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรปราการ
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรสาคร
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรสงคราม
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสระแกว
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสระบุรี
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดหนองคาย
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดหนองบัวลําภู
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอํานาจเจริญ
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุดรธานี
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุตรดิตถ
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุทัยธานี
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอางทอง

ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขต
1. ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตคลองสาน
2. ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตจตุจักร
3. ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตดินแดง
4. ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตดุสิต
5. ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตธนบุรี
6. ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางกะป
7. ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางกอกนอย
8. ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางกอกใหญ
9. ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางขุนเทียน
10. ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางเขน
11. ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางรัก
12. ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตปอมปราบศัตรูพาย
13. ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตปทุมวัน
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตพญาไท
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตพระโขนง
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตพระนคร
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตมีนบุรี
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตราชเทวี
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตราษฎรบูรณะ
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตลาดพราว
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตสัมพันธวงศ
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตสาทร
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตสวนหลวง
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตหวยขวาง
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตคันนายาว
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตคลองเตย
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตคลองสามวา
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตจอมทอง
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตดอนเมือง
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตตลิ่งชัน
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตทุงครุ
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตทวีวฒ
ั นา
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางคอแหลม
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางแค
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางซื่อ
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางนา
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางพลัด
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตประเวศ
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตภาษีเจริญ
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตหนองจอก
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตหนองแขม
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตหลักสี่
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตยานนาวา
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางบอน
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•

ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ
◘ จังหวัดกาญจนบุรี
1. ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอดานมะขามเตี้ย
2. ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทามะกา
3. ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทามวง
4. ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอไทรโยค
5. ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพนมทวน
6. ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
7. ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบอพลอย
◘ จังหวัดกาฬสินธุ
8. ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกุฉนิ ารายณ
9. ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกมลาไสย
10. ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเขาวง
11. ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเขามวง
12. ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทาคันโท
13. ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนามน
14. ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
◘ จังหวัดกําแพงเพชร
15. ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอคลองขลุง
16. ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอคลองลาน
17. ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทรายทองวัฒนา
18. ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอไทรงาม
19. ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปางศิลาทอง
20. ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพรานกระตาย
21. ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
◘ จังหวัดกระบี่
22. ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเกาะลันตา
23. ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเขาพนม
24. ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
25. ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภออาวลึก
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◘
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
◘
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
◘
41.
42.
43.
44.
45.
46.
◘
47.
48.
49.
50.
51.

จังหวัดขอนแกน
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอชุมแพ
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอชนาภา
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอน้ําพอง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบานไผ
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพล
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอภูเวียง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแขวงนอย
จังหวัดจันทบุรี
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแกงหางแมว
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอขลุง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทาใหม
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนายายอาม
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอโปงน้ํารอน
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสอยดาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบางคลา
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบางปะกง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบานโพธิ์
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพนมสารคาม
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสนามชัยเขต
จังหวัดชัยนาท
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอมโนรมย
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอวัดสิงห
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสรรคบุรี
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหันคา
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◘
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
◘
60.
61.
62.
63.
64.
◘
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
◘
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

จังหวัดชัยภูมิ
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเกษตรสมบูรณ
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแกงครอ
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอคอนสวรรค
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอจัตุรัส
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเทพสถิตย
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบําเหน็จณรงค
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอภูเขียว
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
จังหวัดชุมพร
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทาแซะ
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพะโตะ
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสวี
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหลังสวน
จังหวัดชลบุรี
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบางละมุง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบานบึง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพนัสนิคม
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอศรีราชา
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสัตหีบ
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหนองใหญ
จังหวัดเชียงราย
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเชียงของ
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเชียงแสน
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเพิง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพาน
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพญาเม็งราย
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแมฟาหลวง
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◘
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
◘
87.
88.
89.
90.
91.
92.
◘
93.
94.
95.
◘
96.
97.
98.
◘
99.
100.
101.
102.
103.
104.

จังหวัดเชียงใหม
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอจอมทอง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเชียงดาว
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพราว
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแมแจม
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแมริม
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแมวาง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสันกําแพง
จังหวัดตาก
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสองยาง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบานตาก
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพบพระ
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแมระมาด
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแมสอด
จังหวัดตรัง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกันตัง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอรัษฎา
จังหวัดตราด
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเขาสมิง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบอไร
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
จังหวัดนาน
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเชียงกลาง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทุงชาง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทาวังผา
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบอเกลือ
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปว
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
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◘
105.
106.
107.
108.
◘
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
◘
116.
117.
118.
119.
120.
121.
◘
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.

จังหวัดนครนายก
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบานนา
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปากพลี
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอองครักษ
จังหวัดนครปฐม
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอดอนตูม
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนครชัยศรี
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบางเลน
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพุทธมณฑล
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสามพราน
จังหวัดนครพนม
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอธาตุพนม
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนาแก
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนาหวา
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเรณูนคร
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครราชสีมา
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอครบุรี
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอจักรราช
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอชุมพวง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอโชคชัย
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอดานขุนทด
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอโนนสูง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบัวใหญ
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปกธงชัย
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปากชอง
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132.
133.
134.
◘
135.
136.
137.
138.
139.
140.
◘
141.
142.
143.
144.
145.
◘
146.
147.
148.
149.
150.
151.
◘
152.
153.
154.
◘
155.
156.
157.

ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพิมาย
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอขนอม
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอฉวาง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปากพนัง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพรหมคีรี
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอลานสะกา
จังหวัดนครสวรรค
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอชุมแสง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอตากฟา
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอตาคลี
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบรรพตพิสัย
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอไทรนอย
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบางกรวย
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบางบัวทอง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบางใหญ
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปากเกร็ด
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอศรีสาคร
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสุศิริน
จังหวัดบุรีรัมย
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนางรอง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอประโคนชัย
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพุทไธสง
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158.
159.
160.
◘
161.
162.
163.
◘
164.
165.
166.
167.
168.
◘
169.
170.
171.
172.
173.
◘
174.
175.
176.
177.
178.
179.
◘
180.
181.
182.
183.

ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสตึก
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหนองกี่
จังหวัดปตตานี
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอโคกโพธิ์
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอไมแกน
จังหวัดปทุมธานี
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอคลองหลวง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอธัญบุรี
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอลําลูกกา
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหนองเสือ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทับสะแก
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบางสะพาน
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปราณบุรี
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหัวหิน
จังหวัดปราจีนบุรี
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกบินทรบุรี
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนาดี
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอประจันตคาม
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอศรีมหาโพธิ์
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอศรีมโหสถ
จังหวัดพะเยา
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเชียงคํา
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเชียงมวน
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอดอกคําใต
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปง
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184.
185.
◘
186.
187.
188.
189.
190.
◘
191.
192.
193.
194.
◘
195.
196.
197.
198.
199.
◘
200.
201.
202.
203.
204.
205.
◘
206.
207.
208.
209.

ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแมใจ
จังหวัดพังงา
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอคุระบุรี
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอตะกัว่ ทุง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอตะกัว่ ปา
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทายเหมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
จังหวัดพัทลุง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอควนขนุน
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปากพะยูน
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอศรีบรรพต
จังหวัดพิจิตร
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอตะพานหิน
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบางมูลนาก
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอโพธิป์ ระทับชาง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอวังทรายพูน
จังหวัดพิษณุโลก
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอชาติตระการ
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนครไทย
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบางกระทุม
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบางระกํา
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพรหมพิราม
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทาเรือ
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนครหลวง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบางซาย
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบางไทร
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210.
211.
212.
213.
214.
◘
215.
216.
217.
218.
219.
◘
220.
221.
222.
223.
224.
225.
◘
226.
227.
228.
229.
230.
◘
231.
232.
233.
◘
234.
235.

ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบางบาล
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบางปะหัน
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบางปะอิน
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอผักไห
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดเพชรบุรี
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอชะอํา
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทายาง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบานลาด
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบานแหลม
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอน้ําหนาว
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบึงสามพัน
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอวังโปง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอวิเชียรบุรี
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหลมสัก
จังหวัดแพร
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเดนชัย
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอรองกวาง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอวังชิน้
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสอง
จังหวัดภูเก็ต
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกะทู
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอถลาง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอดงหลวง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอดอนตาล
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ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหนองสูง
จังหวัดมหาสารคาม
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกันทรวิชัย
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอโกสุมพิสัย
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนาเชือก
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนาคูน
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอวาปปทุม
จังหวัดแมฮองสอน
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอขุมยวม
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปางมะผา
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปาย
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแมสะเรียง
จังหวัดยะลา
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกาบัง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเบตง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
จังหวัดยโสธร
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกุดชุม
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอคําเขื่อนแกว
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอไทยเจริญ
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปาติว้
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
จังหวัดระนอง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกะเปอร
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกระบุรี
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
จังหวัดระยอง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแกลง
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ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบานคาย
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบานฉาง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอวังจันทร
จังหวัดราชบุรี
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอจอมบึง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอดําเนินสะดวก
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบานโปง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอโพธาราม
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสวนผึ้ง
จังหวัดรอยเอ็ด
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเกษตรวิสัย
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอจตุรพักตรพิมาน
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอธวัชบุรี
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปทุมรัตน
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพนมไพร
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสุวรรณภูมิ
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเสลภูมิ
จังหวัดลําปาง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเกาะคา
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภองาว
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแจหม
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเถิน
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแมทะ
จังหวัดลําพูน
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหัวชาง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบานโฮง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปาซาง
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ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแมทา
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอลี้
จังหวัดลพบุรี
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอโคกเจริญ
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอโคกสําโรง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอชัยบาดาล
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทาวุง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบานหมี่
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
จังหวัดเลย
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเชียงคาน
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอดานซาย
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอภูกระดึง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอภูเรือ
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอภูหลวง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอวังสะพุง
จังหวัดศรีสะเกษ
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกันทรารมย
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกันทรลักษ
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอขุขันธ
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอขุนหาญ
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปรางคกู
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอภูสิงห
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอราษีไศล
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหอยทับทัน
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภออุทมุ พรพิสัย
จังหวัดสิงหบุรี
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอคายบางระจัน
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ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภออินทรบุรี
จังหวัดสุโขทัย
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกงไกรลาศ
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอคีรีมาศ
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอศรีนคร
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอศรีสัชนาลัย
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอดานชาง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอดอนเจดีย
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเดิมบางนางบวช
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบางปลามา
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอศรีประจันต
จังหวัดสุราษฎรธานี
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกาญจนดิษฐ
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเกาะพะงัน
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเกาะสมุย
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอคีรีรัฐนิคม
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอไชยา
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทาฉาง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบานนาสาร
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพนม
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเวียงสระ
จังหวัดสุรินทร
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกาบเชิง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทาตูม
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปราสาท
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ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสนม
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอศรีขรภูมิ
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสังขะ
จังหวัดสกลนคร
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกุสมุ าลย
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพังโคน
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพรรณานิคม
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอภูพาน
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภออากาศอํานวย
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอวาริชภูมิ
จังหวัดสงขลา
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเทพา
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอรัตภูมิ
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหาดใหญ
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสพิงพระ
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสิงหนคร
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนาหมอม
จังหวัดสตูล
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอควนกาหลง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทุงหวา
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอละงู
จังหวัดสมุทรปราการ
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบางบอ
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบางพลี
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพระสมุทรเจดีย
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◘
368.
369.
370.
◘
371.
372.
373.
◘
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
◘
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
◘
388.
389.
390.
391.
392.
393.

จังหวัดสมุทรสาคร
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกระทุมแบน
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบานแพว
จังหวัดสมุทรสงคราม
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบางคนฑี
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภออัมพวา
จังหวัดสระแกว
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเขาฉกรรจ
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอวังน้าํ เย็น
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอวัฒนานคร
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภออรัญประเทศ
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอคลองหาด
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอตาพระยา
จังหวัดสระบุรี
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแกงคอย
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพระพุทธบาท
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอมวกเหล็ก
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอวิหารแดง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหนองแค
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเสาไห
จังหวัดหนองคาย
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอโซพสิ ัย
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบึงกาฬ
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอโพนพิสัย
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอศรีเชียงใหม
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทาบอ
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394.
395.
◘
396.
397.
398.
399.
◘
400.
401.
402.
403.
404.
◘
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
◘
416.
417.
418.
419.
420.

ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสังคม
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอศรีวิไล
จังหวัดหนองบัวลําภู
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนากลาง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนาวัง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอโนนสัง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
จังหวัดอํานาจเจริญ
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอชานุมาน
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปทุมราชวงศา
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพนา
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหัวตะพาน
จังหวัดอุดรธานี
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกุมภวาป
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทุงฝน
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนายูง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอน้ําโสม
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบานผือ
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอศรีธานุ
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหนองหาน
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเพ็ญ
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอโนนสะอาด
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกุดจับ
จังหวัดอุตรดิตถ
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอตรอน
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทาปลา
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอน้ําปาด
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพิชยั
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
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421.
◘
422.
423.
424.
425.
426.
427.
◘
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
◘
438.
439.
440.
441.
•

ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอลับแล
จังหวัดทอุทัยธานี
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทัพทัน
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอบานไร
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอลานสัก
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสวางอารมณ
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหอยคต
จังหวัดอุบลราชธานี
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเขมราฐ
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอดอนมดแดง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอโขงเจียม
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพิบลู มังสาหาร
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอมวงสามสิบ
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอวารินชําราบ
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอสิรินธร
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกุดขาวปุน
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเขื่องใน
จังหวัดอางทอง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมือง
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอวิเศษชัยชาญ
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอไชโย
ศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอปาโมก

องคกรภาครัฐอื่น ๆ และรัฐวิสาหกิจ ที่จัดกิจกรรมที่เกีย่ วของกับการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน
1. ศูนยวิจยั และฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย
สภาสตรีแหงชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กองฝกอบรม กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ศูนยฝกอบรมขาราชการ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ศูนยฝกอบรมกรมประมง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ศูนยฝกอบรมลูกเรือประมงทะเลชุมพร กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กองฝกอบรม กรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ศูนยฝกอบรมการพัฒนาเกษตรนานาชาติขอนแกน กรมปาไม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
ฝายแผนงานและพัฒนาการฝกอบรม กองฝกอบรม กรมสงเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ฝายฝกอบรมดานบริหาร กองฝกอบรม กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
ฝายฝกอบรมดานวิชาการเกษตร กองฝกอบรม กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ
ฝายฝกอบรมดานสงเสริมการเกษตร กองฝกอบรม กรมสงเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาธุรกิจทางการคา กระทรวงพาณิชย
กลุมงานฝกอบรม สถาบันฝกอบรมการคาระหวางประเทศ กรมสงเสริมการสงออก
กระทรวงพาณิชย
ฝายสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองฝกอบรม กรมพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย
วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
กลุมงานวิชาการ ทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
กลุมงานพัฒนาการฝกอบรม วิทยาลัยกรมราชทัณฑ กรมราชทัณฑ
กระทรวงมหาดไทย
สํานักงานพัฒนาพฤตินิสยั กรมราชทัณฑ กระทรวงมหาดไทย
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24. สํานักงานพัฒนาผูฝกและเทคโนโลยีการฝก กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม
25. ศูนยพฒ
ั นาฝมือแรงงาน กรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง)
26. ศูนยพฒ
ั นาฝมือแรงงาน จังหวัดปทุมธานี
27. ศูนยพฒ
ั นาฝมือแรงงาน จังหวัดนนทบุรี
28. กองฝกอบรมแรงงาน กรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานแล
สวัสดิการสังคม
29. สํานักงานคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ กรมประชาสงเคราะห กระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม
30. ฝายการสงเคราะหเด็ก กองสงเคราะหเด็กและบุคคลวัยรุน กระทรวงแรงงานแล
สวัสดิการสังคม
31. ฝายสงเสริมและพัฒนาเด็ก กองสงเคราะหเด็กและบุคคลวัยรุน กระทรวงแรงงาน
แลสวัสดิการสังคม
32. สถานสงเคราะหเด็กออนพญาไท
33. สถานสงเคราะหเด็กออนรังสิต
34. สถานสงเคราะหเด็กออนปากเกร็ด
35. สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี
36. สถานคุม ครองและพัฒนาอาชีพบานเกร็ดตระการ
37. สถานคุม ครองและพัฒนาอาชีพบานนารีสวัสดิ์
38. สถานสงเคราะหคนชราบานบางแค
39. ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
40. ศูนยการศึกษาทางไกลไทยคม กระทรวงศึกษาธิการ
41. กองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
42. กองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
43. สถาบันพัฒนาครูอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
44. กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัทขนสงจํากัด
45. ศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา
46. กองฝกอบรม กรมทางหลวง
47. สํานักงานฝกอบรมและพัฒนา การรถไฟแหงประเทศไทย
48. ฝายฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร กรมประปาสวนภูมภิ าค
49. ศูนยวิจยั และฝกอบรมดานสิ่งแวดลอมเทคโนธานี กรมสงเสริมคุณภาพสิง่ แวดลอม
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50.
51.
52.
53.

กองฝกอบรม กรมการผังเมือง
กองฝกอบรม สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท
กองอํานวยการฝกอบรม การไฟฟานครหลวง
ศูนยฝกอบรม การไฟฟาสวนภูมิภาค

•

ฝายการจัดการทรัพยากรมนุษย หรือฝายฝกอบรมของภาคเอกชน
1. ธนาคารไทยพาณิชย
2. ธนาคารกรุงเทพ
3. ธนาคารกสิกรไทย
4. สมาคมจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย
5. บริษัท โตโยตา ประเทศไทย จํากัด
6. บริษัท ซีพี จํากัด (มหาชน)
7. สถาบันฝกอบรม MTI
8. สถาบันพัฒนาธุรกิจ BCM (2000)
9. บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
10. ฝายฝกอบรมสนับสนุนการบิน บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
11. ฝายฝกอบรมนักบิน บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
12. ฝายฝกอบรมพนักงานตอนรับ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
13. ฝายฝกอบรมชาง บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
14. โรงแรมเพนนิซูลา
15. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

•

สมาคม มูลนิธิ และสถาบันที่สังกัดองคกรพัฒนาเอกชน
1. มูลนิธิสรางสรรคเด็ก
2. มูลนิธกิ ลุมแสงเทียน
3. มูลนิธิเด็ก
4. มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
5. มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
6. มูลนิธิมิตรมวลเด็ก
7. มูลนิธิศุภนิมิต แหงประเทศไทย
8. สมาคม YWCA กรุงเทพฯ
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

ศูนยพฒ
ั นาเยาวชน YPDC
มูลนิธิเด็กออนในสลัม
มูลนิธิศนู ยเด็กเล็กทิพุเย
มูลนิธพิ ัฒนาบุคคล (Mercy Center)
สหทัยมูลนิธิ
องคกรการกุศลเพิรล เอส บัค
โสสะมูลนิธิแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ
สภาเยาวชนคาธอลิคแหงประเทศไทย
มูลนิธิผหู ญิง
เสมสิกขาลัย
โครงการสื่อชาวบาน กลุมละครมะขามปอม
มูลนิธิโกมลคีมทอง
มูลนิธกิ ารศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม
เด็กรักปา
สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี
มูลนิธิดวงประทีป
เครือขายสงเสริมคุณภาพชีวติ แรงงาน
มูลนิธพิ ัฒนาศักยภาพชุมชน
ศูนยสงเสริมการเกษตรและสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนในเขตภูเขา
มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร
มูลนิธิโลกสีเขียว
สมาคมหยาดฝน
เครือขายแมนา้ํ เอเชียตะวันออกเฉียงใต
สมาคมสรางสรรคไทย
มูลนิธกิ ระตายในดวงจันทร
มูลนิธกิ ลุมปรารถนาดี
วิทยาลัยวันศุกร
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
มูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
สถาบันชุมชนทองถิน่ พัฒนา
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40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

เสขิยธรรม
มูลนิธกิ ระจกเงา
สมาคมบานเรียนไทย
มูลนิธิบา นนกขมิ้น
โฮงเฮียนสืบสานภูมิปญญาลานนา
ศูนยพฒ
ั นาการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชน
กลุมการปองกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
มูลนิธพิ ัฒนางานผูสงู อายุ
มูลนิธฟิ รีดริค อัลแบรท
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน
เครือขายเยาวชนสืบสานภูมปิ ญญา
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แบบสอบถามเรื่อง
แนวโนมการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทยในทศวรรษหนา
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แบบสอบถาม

เรื่อง
แนวโนมการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทยในทศวรรษหนา
Trends in the Organization of Non-Formal Education of Thailand
in the Next Decade

คณะผูวิจัย
รองศาสตราจารย ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.รัตนา พุมไพศาล
รองศาสตราจารย ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล
ผูชวยศาสตราจารยอรพินท วิบลู ยพนั ธุ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
ผูชวยศาสตราจารยมนัสวาสน โกวิทยา
อาจารย ดร.วรรัตน อภินันทกูล
อาจารยณัฏฐลักษณ ศรีมีชัย
อาจารยสุวิธดิ า จรุงเกียรติกุล
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แบบสอบถามเรื่อง แนวโนมการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศ
ไทยในทศวรรษหนา
การวิจยั ครั้งนี้ คณะผูวิจยั มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวโนมหรือทิศทางที่เหมาะสมสําหรับ
นําไปพัฒนาการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ใหสอดคลองกับสภาพของสังคมไทยในทศวรรษหนา ใน
ดานปรัชญา แนวคิด และกลุมเปาหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียน บทบาทของการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนในสังคมไทย หลักสูตร เนื้อหา และกิจกรรมการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน การบริหารจัดการประสานงานการศึกษานอกระบบโรงเรียน และการประเมิน และติดตาม
ผล
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนีป้ ระกอบดวย 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1
สถานภาพของผูตอบ
ตอนที่ 2
เปนขอคําถามเกี่ยวกับความเปนไปได หรือเห็นดวยกับแนวโนมของ
การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทยในทศวรรษหนา
2. การตอบแบบสอบถามโปรดพิจารณาวา ขอความแตละขอความ มีความเปนไปไดมากนอย
เพียงใด หรือทานเห็นดวยมากนอยเพียงใด ในแนวโนมการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน และ
โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงใน
ทีต่ รงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ระดับ 5
หมายถึง
เปนไปไดมากที่สุด หรือเห็นดวยมากที่สุด
ระดับ 4
หมายถึง
เปนไปไดมาก หรือเห็นดวยมาก
ระดับ 3
หมายถึง
เปนไปไดปานกลาง หรือเห็นดวยปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง
เปนไปไดนอย หรือเห็นดวยนอย
ระดับ 1
หมายถึง
เปนไปไดนอยที่สุด หรือเห็นดวยนอยที่สุด
3. การตอบแบบสอบถามของทานมีคุณคาอยางยิง่ ตอแนวโนมของการจัดการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนของประเทศไทยในทศวรรษหนา คณะผูวิจัยใครของขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอ
ความกรุณาทานชวยสงแบบสอบถามคืนใหคณะผูวิจัยภายใน 2 สัปดาห
ขอขอบพระคุณอยางสูงในความกรุณาของทาน
คณะผูวิจัย
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นิยามศัพท
•
แนวโนมการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน หมายถึง ทิศทางของการจัดกิจกรรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียนตาง ๆ ที่จัดขึ้น 5 ดาน คือ ปรัชญา แนวคิด และ
กลุมเปาหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียน บทบาทของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ในสังคมไทย หลักสูตร เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนของการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน การบริหารการจัดการ การประสานงานการศึกษานอกระบบโรงเรียน และการ
ประเมินและติดตามผลการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
•
ปรัชญา แนวคิด และกลุม เปาหมาย หมายถึง หลักการ เหตุผลในการจัดการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนใหแกกลุม เปาหมายตาง ๆ ในสังคมไทย ตัง้ แตวัยเด็ก ถึง วัยสูงอายุ ที่
ไมอยูในระบบโรงเรียน
•
บทบาทของการศึกษานอกระบบโรงเรียน หมายถึง การพัฒนาบุคคล ประชาชน
หนวยงาน ชุมชน ในกิจการที่เกีย่ วของกับการศึกษานอกระบบโรงเรียน ใหมีศักยภาพและ
ประสิทธิภาพอยางเต็มความสามารถ
•
หลักสูตร เนือ้ หา และกิจกรรมการเรียนการสอนของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
หมายถึง การพัฒนาหลักสูตร เนื้อหา และกิจกรรมการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนใหแกกลุมเปาหมายตาง ๆ
•
การบริหาร การจัดการ การประสานงานการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
หมายถึง การรับผิดชอบการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตั้งแตการวางแผน การ
กําหนดนโยบาย ไปจนถึงการปฏิบัติการ การดําเนินการศึกษานอกระบบโรงเรียนใหเปนไป
ตามแผนการที่ไดกําหนดไว
•
การประเมินและการติดตามผลการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน หมายถึง การ
วัดความกาวหนาในการเรียนรู ความสําเร็จของกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน และ
การติดตามการนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันตอไป
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ตอนที่ 1
ขอมูลพืน้ ฐานของผูตอบแบบสอบถาม
หนาขอความที่ตรงกับทานมากที่สุด
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงใน
1.
เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ต่ํากวา 30 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
51 – 60 ป
61 ปขึ้นไป
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
อนุปริญญาหรือเทียบเทา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
4. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
นอยกวา 10,000 บาท
50,001 – 75,000 บาท
10,000 – 25,000 บาท
75,000 - 100,000 บาท
25,001 – 50,000 บาท
มากกวา 100,000 บาท
ชื่อหนวยงาน
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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แบบสอบถาม
เรื่อง แนวโนมการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ของประเทศไทยในทศวรรษหนา
โปรดใหอันดับคะแนนตามที่เห็นดวยในแตละขอคําถามตอไปนี้ โดยลําดับคะแนนมี
ความหมายดังนี้ คือ
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เปนไปไดมากที่สุด หรือเห็นดวยมากที่สุด
เปนไปไดมาก หรือเห็นดวยมาก
เปนไปไดปานกลาง หรือเห็นดวยปานกลาง
เปนไปไดนอย หรือเห็นดวยนอย
เปนไปไดนอยที่สุด หรือเห็นดวยนอยที่สุด
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ขอความ
1) ปรัชญา แนวคิดและกลุมเปาหมายของการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน
1. การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ควรเนนที่ความแตกตาง
ระหวางบุคคลเปนสําคัญ
2. การศึกษานอกระบบโรงเรียนตองยึดปญหาและความตองการ
ของกลุมเปาหมายเปนหลัก
3. การศึกษานอกระบบโรงเรียนตองเปดโอกาสใหกลุมเปาหมาย
มีสวนรวมในการกําหนดโครงการการศึกษานอกระบบโรงเรียน
4. การศึกษานอกระบบโรงเรียนควรเนนการศึกษาตลอดชีวิต
5. การศึกษานอกระบบโรงเรียนมีความเชือ่ ในความเสมอภาคของ
โอกาสการเรียนรูของแตละบุคคล
6. การศึกษานอกระบบโรงเรียนยึดเสรีภาพและอิสระในการเรียนรู
ของแตละบุคคล
7. การศึกษานอกระบบโรงเรียนมุงใหบุคคลพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองเพือ่ ความมีศักดิศ์ รีของความเปนมนุษยอยางเทาเทียม
8. การศึกษานอกระบบโรงเรียนเนนใหบุคคลรูจักการพึง่ พาตนเอง
9. กลุมเปาหมายหลักของการศึกษานอกระบบโรงเรียน คือ ผูทพี่ ลาด
โอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียน
10. การศึกษานอกระบบโรงเรียน ควรเนนจริยธรรมและคุณธรรม
ของบุคคลในสังคม
11. การศึกษานอกระบบโรงเรียนควรเนนความสัมพันธของ
บุคคลในชุมชนอันจะนําไปสูการพัฒนาชุมชนตนเองตอไป

1

อันดับคะแนน
2 3 4

5

147

ขอความ
12. กลุมเปาหมายของการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ควรเปน
- กลุมเกษตรกรในชนบท
- กลุมแรงงานในโรงงาน
- กลุมประชาชนในชุมชนแออัด
- กลุมเด็กเล็ก อายุ 0 – 6 ป ที่อยูนอกระบบโรงเรียน
- กลุมเด็ก อายุ 7 – 14 ป ที่อยูน อกระบบโรงเรียน
- กลุมเยาวชน อายุ 15 – 20 ป ที่อยูนอกระบบโรงเรียน
- กลุมผูใหญ อายุ 31 – 40 ป
- กลุมผูใหญ อายุ 41 – 60 ป
- กลุมผูสงู อายุ อายุ 61 ปขึ้นไป
- กลุมอืน่ ๆ
2) บทบาทของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
13. การศึกษานอกระบบโรงเรียนมีบทบาทในการพัฒนา
ความสามารถของบุคคลทุกคนทัง้ ดานความรู ทักษะและเจตคติ
14. การศึกษานอกระบบโรงเรียนมีบทบาทในการพัฒนาสังคมไทย
15. การศึกษานอกระบบโรงเรียนมีบทบาทในการพัฒนาความสํานึก
ตอสาธารณะ รวมทัง้ สํานึกทางการเมือง และการปกครอง
16. การศึกษานอกระบบโรงเรียนมีขอบเขตแตกตางกันไป โดยขึ้นกับ
หนวยงาน สถาบัน และบุคคลที่จัดเปนสําคัญ
17.การศึกษานอกระบบโรงเรียนมีบทบาทในการพัฒนาคนใหมี
เศรษฐกิจที่ดีขนึ้
18. การศึกษานอกระบบโรงเรียนมีบทบาทในการใชเทคโนโลยีอยาง
เหมาะสม ไมกอใหเกิดปญหาสิง่ แวดลอมในสังคม
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19. การศึกษานอกระบบโรงเรียนมีบทบาทพัฒนาใหบุคคล
เปนคนทันสมัยทันเหตุการณ โดยไดรับขอมูลขาวสาร อยาง
ถูกตอง
20. การศึกษานอกระบบโรงเรียนควรเนนการทํามาหากิน
และการประกอบอาชีพตาง ๆ เปนสําคัญ
3) หลักสูตร เนื้อหา และกิจกรรมการเรียนการสอนของ
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
21. หลักสูตรการศึกษานอกระบบโรงเรียน ควรมีความยืดหยุน
สอดคลองกับปญหาและความตองการของผูเรียน
22. เนื้อหาของหลักสูตรการศึกษานอกระบบโรงเรียน เนน
กิจกรรมทีพ่ ัฒนาทักษะการประกอบอาชีพเปนสําคัญ
23. หลักสูตรการศึกษานอกระบบโรงเรียนขั้นพื้นฐาน เริ่มลด
ความสําคัญ
24. กิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ควรเนนกิจกรรม
สงเสริมใหทันตอวิทยาการทีเ่ ปลี่ยนแปลงในสังคม
25. กิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนควรเนนกิจกรรม
การศึกษาเพื่อมวลชน โดยใชเทคโนโลยีตา ง ๆ
26. กิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ควรมุงพัฒนาสถาบัน
ครอบครัวในสังคม
27. กิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ควรเนนกิจกรรม
เพื่อพัฒนาชุมชน
28. กิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ควรจะสอดคลองกับ
ความตองการของสังคม
29. กิจการการเรียนการสอน ควรเปนกิจกรรมที่ทาํ ใหผเู รียน
เขาใจตนเองและสังคมได
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30. เนื้อหาของกิจกรรมการเรียนการสอน ควรมุงเนนผูเรียนใหมี
ความรู ความสามารถในเชิงปฏิบัติมากกวาเนื้อหาทฤษฎี
ทางวิชาการ
31. เนื้อหาของกิจกรรมการเรียนการสอน ควรมุงความสัมพันธ
กับสภาพสังคมในปจจุบนั และอนาคต
32. หลักสูตรการศึกษานอกระบบโรงเรียน ควรเนนหลักสูตร
ทองถิน่ มากกวาหลักสูตรจากสวนกลาง
33. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรเนนกระบวนการคิด
จากการประยุกตใชความรูจากประสบการณจริง
4) การบริหาร การจัดการและการประสานงานการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน
34. การบริหารงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนควรมีเจาหนาที่
ประจํานอยทีส่ ุด เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการจัดการ
35. การบริหารงานการศึกษานอกระบบโรงเรียน ควรดําเนินงานใน
ลักษณะของการประสานงานเครือขายตาง ๆ
36. การบริหารงานการศึกษานอกระบบโรงเรียน ควรมีการกําหนด
กลุมพืน้ ทีก่ ารดําเนินงานใหชัดเจนรวมกันอยางกวางขวาง
37. การประสานงานการศึกษานอกระบบโรงเรียน ควรเปดโอกาส
ใหบุคคลองคกรเอกชน ครอบครัว ชุมชน และหนวยงานสถาบัน
ตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินงาน
38. ควรมีการปรับระเบียบกฎเกณฑบางประการของการบริหารการ
จัดการและการประสานงาน เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินงาน
ซึ่งเนนความยืดหยุนและความคลองตัว
39. ควรมีการมอบและกระจายอํานาจสูระดับทองถิ่นใหมากขึ้น
เพื่อสนองความตองการของกลุมเปาหมาย
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40. ควรมีหนวยงานประสานการปฏิบัติการ เพื่อดําเนินงาน
การศึกษานอกระบบโรงเรียนที่มปี ระสิทธิภาพในระดับทองถิน่
41. ควรมีองคกรการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษา
ตามอัธยาศัยรวมกันดําเนินงานตามความตองการของชุมชน
42. การศึกษาทุกระดับและทุกรูปแบบ ควรตองบริการชุมชน
ทําใหสถานศึกษาของชุมชนเปนสําคัญ
43. โครงสรางการบริหารการจัดการ ควรกระจายอํานาจจากระดับ
กระทรวงสูระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและจากระดับเขตพืน้ ที่
การศึกษาสูระดับสถานศึกษาหรือศูนยการเรียนรู
44. ควรมีเอกภาพดานการกําหนดนโยบาย หากเปดโอกาสใหมี
ความหลากหลายในการปฏิบัติ
45. ควรมีการระดมทรัพยากรจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ในชุมชน
ในการจัดการการศึกษานอกระบบโรงเรียน
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5) การประเมินและการติดตามผลการจัดการการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน
46. ควรมีหนวยงานหรือสถาบันการศึกษาที่ควบคุมมาตรฐาน
การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย
47. การประเมินผลสัมฤทธิท์ างการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ควรเนนเฉพาะดาน เพื่อใหผูเรียนทราบวาตนเองจะพัฒนาไป
ในทิศทางใด
48. การประเมินเพื่อชวยแนะนําและแกปญหาใหผูเรียนเปนสําคัญ
49. การประเมินผลควรมุง ดูพัฒนาการของผูเรียนเปนสําคัญ
มากกวาดูเนื้อหาวิชา
50. การประเมินควรมีไดหลายลักษณะโดยเนนการประเมิน
ตามสภาพจริงแลวแตความเหมาะสมของผูเรียนเปนสําคัญ
51. การประเมินควรเนนที่ความสามารถในการแกปญหาการหา
ทางเลือกโดยใชเหตุผล
52. การประเมินควรเนนความคิดริเริ่มสรางสรรคของผูเรียน
53. การประเมินควรพิจารณาวาผูเ รียนสามารถสัมพันธและอยูรวม
กับผูอื่นไดหรือไม
54. การประเมินควรเนนคุณภาพของการปฏิบัติงานมากกวาความรู
ทางทฤษฎี
55. ควรมีการติดตามผลการนําไปใชของกลุมเปาหมายเปนระยะ ๆ
56. การประเมินควรเนนการวัดพัฒนาการความกาวหนาของผูเรียน
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