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การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหา
และความต้องการของครูก ารศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลัก สูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ 2) นาเสนอแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้านการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ประชากร คือ ครู ผู้บริหาร นักศึกษาศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทั่วประเทศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ ครู ผู้บริหาร นักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกรุงเทพมหานคร จานวน 350 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน และผู้บริหาร
ระดั บ สู ง นั ก วิ ช าการหรื อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญในสั ง กั ด ส านั ก งานการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย และ
กระทรวงศึกษาธิการในกรุงเทพมหานคร โดยการสุ่มตัวแบบเจาะจง เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์สภาพปัญหาและความต้องการของครูการศึกษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ และการสนทนากลุ่ม
ผลการวิจัยพบว่า
1) สภาพปัญหาและความต้องการของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบใน 4 ด้านได้แก่ ด้านองค์ความรู้ ด้านทักษะ ด้านทัศนคติ
และด้านคุณลักษณะที่ดี พบว่า สภาพปัญหาทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสภาพปัญหาที่พบมากที่สุดคือ ด้านองค์
ความรู้โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 และปัญหาที่พบน้อยที่สุด คือ ด้านทัศนคติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 และความต้องการ
ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก ซึ่งความต้องการที่พบมากที่สุด คือ ด้านองค์ความรู้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 และความต้องการ
ที่พบน้อยที่สุด คือ ด้านทัศนคติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51
2) แนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ประกอบด้วยแนวทาง 4 ด้านได้แก่ ด้านองค์ความรู้ พัฒนาให้ครูมีความรู้อย่าง
ถ่องแท้ในรายวิชาพื้นฐาน ส่งเสริมให้ครูมีความเข้าใจในเรื่องกระบวนการในการแสวงหาความรู้ด้านต่างๆ เป็นต้น ด้านทักษะ
พัฒนาให้ครูมีความเข้าใจในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรที่มีความเหมาะสมกับตัวผู้เรียน อบรมเทคนิคการจัดการเรียนสอน
สาหรับผู้ใหญ่ เป็นต้น ด้านทัศนคติ สร้างความเข้าใจในหน้าที่และบทบาทของครู ส่งเสริมให้ครูเข้าใจและยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน เป็นต้น และด้านคุณลักษณะที่ดี ควรกาหนดอัตลักษณ์ของครูในแต่ละสถานศึกษา ส่งเสริม
ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เป็นต้น เพื่อพัฒนาครูให้มีคุณภาพในการจัดการเรียนการ
สอนให้ดีขึ้น
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤ

This descriptive research aims to 1) study problems and needs of non-formal and informal education
teachers regarding the learning process management within the Basic Non-formal Education Curriculum; and 2)
offer development guidelines for non-formal and informal education teachers with regard to the management of
learning process within the Basic Non-formal Education Curriculum. The population in this study consisted of
teachers, administrators and students of non-formal and informal education centers across the country. As for the
sample group, the researcher used multi-stage sampling to select 350 teachers, administrators and students of
non-formal and informal education centers in Bangkok, while purposive sampling was employed to select
executive administrators, scholars or experts of the Office of Non-formal and Informal Education Center in
Bangkok. The research instruments included a questionnaire, an interview question from concerning problems
and needs of non-formal and informal education teachers regarding the learning process management within the
Basic Non-formal Education Curriculum, and a focus group discussion.
The results were as follows:
1) The problems and needs of non-formal and informal education teachers on the subject of
learning process management within the Basic Non-formal Education Curriculum can be divided into 4 aspects:
knowledge, skills, attitudes and good characteristics. The problems in these aspects were rated at the moderate
level. The knowledge was the main problem with the highest mean score of 3.08, while the attitude was
reported the lowest mean score of 2.87. In addition, the needs in these aspects were found at the high level. The
needs of knowledge was reported at the highest mean score of 3.65; and the needs of attitude was at the lowest
mean score of 3.51.
2) The developed guidelines included four aspects: knowledge, skills, attitudes and good
characteristics. Regarding to the knowledge, the teachers should be trained to acquire profound knowledge of the
basic subjects and given the opportunities to develop an understanding of the learning process in different fields.
In terms of the skills, teachers should be helped to understand how to construct and develop curricula that
serve learners’ needs. For example, there should be trainings on techniques in learning management for adults.
Concerning the attitudes, teachers should be encouraged to gain a full understanding about their roles and
responsibilities as teachers. For instance, teachers should understand and accept individual differences in
students. In the good characteristics, the expected characteristics of teachers in each educational institution
should be provided. For example, creativity and lifelong learning should be promoted among teachers in order to
help them to better manage the learning process of their learners.
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สุวรรณพิทักษ์ กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ได้ช่วยกรุณาให้คาปรึกษา คาแนะ พร้อมทั้ง
ตรวจและได้แก้ไขข้อบกพร่องให้งานวิจัยชิ้นนี้มีความสมบูรณ์เรียบร้อย ด้วยความเอาใจใส่ ความ
ห่วงใย ให้กาลังใจ และสนับสนุนอย่างดียิ่งตลอดมา ผู้วิจัยขอบกราบพระคุณเป็นอย่างสูง
ขอกราบขอพระคุณ จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย คณะครุศาสตร์ คณาจารย์สาขาวิช า
การศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นและคณาจารย์ ทุ ก ภาควิ ช า ที่ไ ด้ ใ ห้ ถ่า ยทอดความรู้ อบรม ให้
คาแนะนา ความช่วยเหลือ และความเมตตาต่อผู้วิจัย มาโดยตลอด ผู้วิจัยรู้สึกทราบซึ่งในพระคุณ
และความเมตตาของทุกท่าน จึ งผู้วิจัยขอบกราบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ ขอกราบ
ขอบพระคุณคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดร.วีระกุล อรัณยะนาค และ
ดร.จรัสศรี หัวใจ ที่ได้ช่วยแก้ไขตรวจสอบและอานวยความสะดวกให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสร็จ
สมบูรณ์
ขอกราบขอพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัว ที่ได้ให้กาลังใจและสนับสนุนด้วยดี
เสมอมา ขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ได้ร่วมแบ่งปัน
ความสุขด้วยกันตลอดมา เป็นกาลังใจและช่วยเหลือมาโดยตลอด และขอบพระคุณทุกๆท่านที่มี
ความเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
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บทที่ 1 บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในยุ คปั จ จุ บั น เป็ น ยุ คแห่ งการเรี ยนรู้ การเรียนรู้ข องคนเป็นสิ่ งที่มีความส าคัญอย่ างมาก
เนื่องจากในสังคมที่เราได้อาศัยอยู่นั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆไปอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หรือการเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตก็ตาม อมรวิชช์
นาครทรรพ (2552) ในเรื่ องของการเรียนรู้ ประเทศไทยได้มีการดาเนินนโยบายและแผนพัฒ นา
ระดับประเทศอาทิ ตั้งแต่ช่วงท้ายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 เป็นต้นมา
จนมาถึงในปัจจุบันประเทศไทยกาลังอยู่ในการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554)
ซึ่งในฉบั บ ปั จ จุ บั น ก็ได้ ให้ ความส าคัญกับเรื่อ งการเรีย นรู้ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ห ลั กในการพัฒ นา
ประเทศ ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ 2 นั้นเป็นยุทธศาสตร์ของการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างยั่งยืน โดยมีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของ
คนไทยทุกคน มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมของคนต่างวัย ควบคู่กับ
การส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย รวมถึงการส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตการพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพคน
ไทยในทุกช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนาตนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล
พัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝน
เป็นความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์
มีร ะเบี ย บวิ นั ย พั ฒ นาตนด้ว ยการเรี ย นรู้ใ นศาสตร์วิ ท ยาการให้ ส ามารถประกอบอาชีพ ได้อ ย่ า ง
หลากหลาย (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553)
ด้านนโยบายทางการศึกษาของประเทศไทยนั้น ได้มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้จากการปฏิรูปการศึ กษา และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มีการระบุความหมายของคาว่า การศึกษาตลอด
ชีวิต หมายความว่า การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งคา
ว่า การศึกษาตลอกชีวิตนั้นได้ครอบคลุมการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัยซึ่งมีความหมายดังนี้ การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่
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กาหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็น
เงื่อนไขของการสาเร็จการศึกษาที่แน่นอน การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการ
กาหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบวิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่ง
เป็นเงื่อนไขสาคัญของการสาเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม และการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล
ประสบการณ์ สั งคม สภาพแวดล้ อม สื่ อ หรือแหล่ งความรู้ อื่นๆ โดยพระราชบัญ ญัติการศึกษา
แห่งชาติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ระบุนโยบายด้ าน
การศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของชาติที่สาคัญยิ่งประการหนึ่ง คือ การมุ่งเน้นพัฒนาสังคมไทยให้
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้คนไทยทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษา พัฒนาคนได้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต อันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบการพัฒนาประเทศ (สานักงานเลขาธิการคุรุสภา,
2550)
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ได้ระบุ
ไว้ใน มาตรา 6 ว่า การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ยึด
หลั กดั ง ต่อ ไปนี้ การศึ กษานอกระบบ ให้ ค วามเสมอภาคในการเข้ า ถึง และได้ รั บการศึ กษาอย่ า ง
กว้างขวาง ทั่วถึง เป็นธรรมและมีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพชีวิตของประชาชน เพิ่มการกระจาย
อานาจแก่สถานศึกษาและการให้ภาคเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ การศึกษาตามอัธยาศัย
ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกั บความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
การพั ฒ นาแหล่ ง การเรี ย นรู้ ใ ห้ มี ค วามหลากหลายทั้ ง ส่ ว นที่ เ ป็ น ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และส่ ว นที่ น า
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อการศึกษา การจัดกรอบหรือแนวทางการเรียนรู้ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อผู้เรียน
ธงทอง จั นทรางศุ (2553) กล่ าวว่า หากประเทศไทยต้องการส่งเสริมให้ประชากรในวัย
ทางานและประชากรโดยทั่วไปมีจานวนปีการศึกษาที่เพิ่มขึ้น นอกจากการจัดการศึกษาในระบบอย่าง
มีคุณภาพแล้ว เราจะต้องเร่งจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีความหลากหลาย
มากขึ้น เพื่อให้สามารถสนองต่อวิถีชีวิตและความต้องการของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ต่างๆ ถ้าทาเช่นนี้ได้
จะส่งผลให้ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยสูงขึ้น
การศึกษานอกระบบเป็นการศึกษารูปแบบหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาคนเพื่อเป็น
ก าลั ง ส าคั ญ ในการพั ฒ นาประเทศ ส านั ก งานการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษานอก
โรงเรียนโดยตรง โดยจัดการศึกษานอกระบบมีกิจกรรมสาคัญ 5 ประเภท คือ ทักษะการเรียนรู้ ทักษะ
ความรู้พื้นฐาน ทักษะการประกอบอาชีพ ทักษะการดาเนินชีวิต และทักษะการพัฒนาสังคมสาหรับ
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กลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาสหรือขาดโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียน ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้
ฝึกทักษะ และพัฒนาเจตคติ เพื่อการดาเนินชีวิตที่มีความสุขสมควรตามอัตภาพ และเป็นกาลังสาคัญ
ในการพัฒนาประเทศ (ชลทิตย์ เอี่ยมสาอาง และคณะ, 2551)
สรุป จะเห็นได้ว่าการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนั้นมีความสาคัญเป็นอย่าง
มากในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทัศนคติของคนในประเทศให้มีระดับที่สูงขึ้นได้ และยัง
เป็นการเปิดโอกาสในการเข้าถึงระบบการศึกษาได้มากขึ้นสาหรับผู้ที่ พลาด ขาด และด้อยโอกาสทาง
การศึก ษา ส่ งเสิ มให้เกิดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตที่ยั่งยืน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันในระดับ
ต่างประเทศได้ (ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ, 2553)
หน่วยงานที่มีบทบาทสาคัญมากที่สุดในการจัดการศึกษานอกระบบและพัฒนาการเรียนรู้ของ
ประชาชนในระดับพื้นที่คือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล/เขต (กศน.
ตาบล/เขต) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดสานักงาน กศน. จังหวัด มีฐานะเป็นหน่วยจัดกิจกรรมทางการ
ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยมีการปรับโครงสร้างหน่วยงานการศึกษาจาก ศรช.
หรือศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเป็น กศน.ตาบล หรือศู นย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตาบล/เขต เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ต ลอดชีวิ ต ของประชาชนและการสร้ างสั งคมแห่ ง การเรี ย นรู้
(สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย , 2553) ได้มีการปรับเปลี่ยน
เพิ่มเติมให้มีครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล (ครูกศน.ตาบล/เขต) และ
ครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ครู ศรช.) โดยเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการจัดการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อขับเคลื่อน กศน. ตาบล/เขตดังนี้ (สานักงานส่งเสริ ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2553)
1.การวางแผนจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีหน้าที่ที่สาคัญในส่วนนี้คือการทาฐานข้อมูล
ชุมชน การจัดทาเวทีประชาคมร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดทาแผน
ชุมชนที่ระบุความต้องการในการพัฒนาชุมชนหรือความต้องการการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชน
2.การจั ดทากิจ กรรมการเรียนรู้ของ กศน.ตาบล/เขต หน้าที่ที่ส าคัญในส่ ว นนี้คือการจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชีพ (วิชาทามาหากิน)
การพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต การพั ฒ นาสั ง คมและชุ ม ชน รวมทั้ ง กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การ
ดาเนินงาน
3.การให้บริการการเรียนรู้ กศน.ตาบล/เขต โดยเฉพาะกิจกรรมศูนย์ข้อมูล ข่าวสารชุมชน
ศูนย์บริการชุมชน ซึ่งนอกเหนือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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4.การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งสนับสนุนการ
ใช้บริการของประชาชนในชุมชน เพื่อเป็นที่พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5.การสร้างเครื อข่ายการเรียนรู้ในชุมชน โดยประสานขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย
องค์การชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อร่วมเป็นอาสาสมัคร กศน.อาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน เป็นต้น
การจัดการศึกษานอกระบบนี้ บุคลากรหลักในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
และครูกศน.ตาบล/เขต ทาหน้าที่ให้คาปรึกษา แนะนา จัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทุก
ประเภท พร้อมทั้งให้บริการ สื่อสารการเรียนการสอนแก่นักศึกษาและประชาชน จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบและการศึกษาสายอาชีพ ส่งเสริสนับสนุน อานวย
ความสะดวก และประสานงานเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน สถานประกอบการและ
ประชาชนให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหรือ
กศน.ต าบล/เขต จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ หรื อ กิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และงานอื่ น ๆที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย (สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2552)
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2552) กล่าวถึงแนวคิด
และหลักการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหรือ กศน.ตาบล/เขต ว่า หัวใจสาคัญของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหรือ
กศน.ตาบล/เขต คือ ความเข็มแข็งและความมีศักยภาพของครูประจาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหรือครู
กศน.ตาบล/เขต ครูประจาศูนย์เป็นผู้ปฏิบัติงาน ทาหน้าที่จัดกิจกรรมและอานวยความสะดวกในการ
เรียนรู้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย บทบาทสาคัญของครูประจาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหรือครู กศน.
ตาบล/เขตจะแตกต่างไปจากครูในระบบโรงเรียน จะไม่ได้เป็นผู้ สอนเนื้อหาวิชาความรู้แต่เพียงอย่าง
เดียว แต่จะต้องเป็นผู้สอนวิธีการแสวงหาความรู้โดยให้ผู้เรียนเป็นตัวตั้ง เป็นศูนย์กลางและเป็นผู้
กาหนด ครูจะเป็นผู้เบิกทางและนาไปสู่การเรียนรู้ เป็นผู้กระตุ้นและจุดไฟแห่งความใฝ่รู้ให้กับผู้เรียน
และเป็นที่พึ่งในการปรึกษาแนะนาให้ผู้เรียนได้รู้จักการแก้ไขปัญหาให้กับตนเองได้ ครูประจาศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนหรือครู กศน.ตาบล/เขต จึงเปรียบเสมือน ผู้เบิกทางแห่งปัญญาและจุดไฟแห่งการเรียนรู้
เพื่อนาประชาชนและชุมชนไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตก่อให้เกิดความเข็มแข็งและการพึ่งพาตนเองของ
ชุมชนต่อไป
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและครูกศน.ตาบล/เขต ต้องมีวุฒิการศึกษา
ไม่ต่ากว่าปริญญาตรี และอื่น ๆเทียบเท่าไม่ต่ากว่านี้ (ส านักงานส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย , 2552) ครูศูนย์การเรียนชุมชนหรือครูกศน.ตาบล/เขตทั้งหมด สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นอย่างต่า และบางส่วนกาลังศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและ
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ระดับปริญญาโท บางคนสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มีประสบการณ์ในกาเป็นครูมาแล้วสูงสุด
เกือบ 20 ปี น้อยที่สุด 1 ปี (ชลทิตย์ เอี่ยมสาอาง และคณะ, 2551) แม้ว่าครูทุกคนมีวุฒิขั้นต่าคือ
ปริญญาตรี แต่ปัจจุบันนี้มีครูศูนย์การเรียนชุมชนและครู กศน.ตาบล/ตเที่จบสาขาครุศาสตร์ หรือการ
ศึกษาศาสตร์มีไม่ถึง 5-10% ของครูทั้งหมด (หทัยรัตน์ ดีประเสริฐ, 2551) ดังนั้นควรให้มีหลักสูตร
อบรมครูศูนย์การเรียนหรือครูกศน.ตาบล/เขต ที่ไม่ได้จบหลักสูตรทางด้านครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์มา
โดยตรง เพื่อปูพื้นฐานการสอนและยกระดับความรู้ครูศูนย์การเรียนชุมชนหรือครูกศน.ตาบล/เขต
เดิมไปด้ว ย เพื่อให้ ครู มีคุณภาพ และสอนนักศึกษาให้ คุณ ภาพตามที่สั งคมต้อ งการ (หทัยรัตน์ ดี
ประเสริฐ, 2551) ควรพัฒนาความรู้ด้านการสอนและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้
ให้กับผู้ใหญ่วัยทางาน รวมทั้งเทคนิคที่จาเป็นในการดูแลนักศึกษา (ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ, 2553)
สรุป จะกล่าวได้ว่าครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ครูศรช.) และครูศูนย์ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตาบล/เขต (ครูกศน.ตาบล/เขต) เป็นบุคคลที่มีความสาคัญในการส่งเสริมให้
เกิดกระบวรการเรี ย นรู้ เป็ น กลไกในการขั บเคลื่ อ นศูนย์ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยตาบล/เขต (กศน.ตาบล/เขต) ให้เกิดความสาเร็จ บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ว่าง
ไว้ (ชลทิตย์ เอี่ยมสาอาง และคณะ, 2551)
จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.ทั้งปีงบประมาณ 2551 และผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกปีงบประมาณ 2552 มาตรฐานที่ใช้ประเมินภายนอกมาตรฐานที่ 2 การศึกษานอก
ระบบขั้นพื้นฐาน มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นผลการประเมินที่สะท้อนให้
เห็น ว่าผลการจัดการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐานยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ผลการประเมินภายนอกนี้
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู กศน. ได้ประสบและเข้าใจมาก่อนหน้านี้แล้ว นอกจากนี้ผลการสอบภาค
เรียนที่ 1/2551 เมื่อใช้ข้อสอบกลางในการประเมินผลปลายภาคเรียน นักศึกษาสอบผ่านจานวนน้อย
โดยเฉพาะหมวดวิชาหลักคือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย แต่หมวดวิชาที่
เหลือก็มีจานวนนักศึกษาสอบผ่านน้อยเช่นกับสภาพการณ์และผลดังกล่าวเป็นประเด็นที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู กศน. จาเป็นต้องระดมสมองเพื่อเร่งรีบพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และ
พัฒนาคุณภาพให้มากขึ้น (ปาน กิมปี, 2552)
สอดคล้องกับผลการนิเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ปีงบประมาณ 2556 พบว่า ครูผู้สอน ยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักสูตรสถานศึกษา
และไม่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรอย่างแท้จริง ส่งผลให้ การจัดการศึกษามีทิศทางที่ยัง ไม่
ชัดเจน ครู กศน.จานวนมากจัดการเรียนการสอนที่ไม่สอดคล้องกับแผนการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแผนการ
เรียนรู้ที่เป็นแผนรวมของสถานศึกษา ครู กศน. ไม่ได้ปรับเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นของตนเอง
ทาให้ไม่สามารถบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละครั้งได้ กระบวนการจัดการศึกษาตาม
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มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ที่กาหนดให้ผู้บริหารสถาน ศึกษาการกากับดูแลการจัดการ
เรียนการสอนของครู และบทบาทหน้าที่ของครูต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(สานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย , 2556) จากสภาพที่เป็นอยู่ยังมีจุดที่ควร
พัฒนา คือ ตรวจสอบคุณภาพของแผนการสอน การพัฒนาเครื่องมือการวัดผล การส่งเสริมให้ครู
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถด้วยการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการ
นิเทศการเรียนการสอนของครูทุกคนภาคเรียนๆ ละ 1 ครั้ง และครูผู้สอนต้องมีสมรรถนะในวิชาชีพครู
ทั้งเนื้อหาวิชาที่สอน การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียนรายบุคคล การ
พัฒนาสื่อนวัตกรรม และเครื่องมือการวัดผลที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นและมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ควรพัฒนาครู กศน. ด้านการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดาเนินการโดย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กลุ่มพัฒนาการศึกษา
นอกโรงเรียน สถาบัน กศน.ภาค สานักงาน กศน.จังหวัด และ กศน.อาเภอ (สานักงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2556)
นอกจากนี้การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยังประสบสภาวะปัญหา
ทางด้านคุณภาพของการศึกษานอกระบบดังนี้ จรวยพร ธรณินทร์ (2550) ได้อธิบายไว้ว่า สังคมมอง
ผลผลิตของการศึกษานอกระบบยังไม่มีคุณภาพ บุคลากรและครูของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยยังขาดทักษะและประสบการณ์ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนา
กาลังคนและวิสัยทัศน์ใหม่ของการการศึกษายุคเทคโนโลยีแบบใหม่ ผู้บริหารและบุ คลากรของศูนย์
การศึ กษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ต้อ งมี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะการบริ ห ารและบริ ก าร
นักศึกษายุคใหม่อย่างเป็นระบบต่อเนื่องและเป็นมืออาชีพ และจากการศึกษาสภาพการดาเนินงาน
การประกัน คุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนกรุงเทพมหานคร พบว่า การ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเกี่ยวกับการกาหนดมาตรฐานการศึกษาและการ
พัฒนาเข้าสู่มาตรฐานการศึกษานั้น การกาหนดการศึกษาด้านผู้เรียน ด้านกระบวนการ และด้าน
ปัจจัย ยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนและยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานกลางที่กาหนด ประกอบกับบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานบางคนไม่เข้าใจระบบการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร ถึงแม้ว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบหลายฝ่ายจะได้ดาเนินการ
พัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบการทางาน แต่ในขณะนี้ยังไม่มีสถานศึกษาแห่งใดมีความพร้อมที่จะรับ
การตรวจสอบ เพื่อการรับรองมาตราฐานและคุณภาพจากองค์กรภายนอก (จิราภา วิชาชาญ, 2550)
สรุปได้ว่าครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(ครูกศน.ตาบล/เขต) เท่าที่ผ่าน
มาการปฏิบัติงานไม่สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ขาดองค์ความรู้เพิ่มเติม ความสามารถใน
การสอน ขาดทักษะในการวางแผน การประงาน ไม่เข้าใจหน้าที่ของตนเอง ทัศนคติและคุณลักษณะ
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ยังไม่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผลให้การจัดการเรียนการสอนนอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร (พรพิพัฒน์ ซื่อสัตย์, 2555)
จากปัญหาข้างต้น ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครูศรช.และครูกศน.
ตาบล/เขต) นั้นยังขาดการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ความเป็นครูมืออาชีพ ขาดแนวทางการส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน และขาดการส่งเสริมการพัฒนามนุษย์ที่มีคุณภาพ ตามที่ได้มีการ
กาหนดขึ้น จึงเป็นเหตุผลให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะทาการศึกษา แนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นอกระบบ โดยการศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการ จากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และการ
สนทนากลุ่ม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของกับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนของ
ครูกศน. เพื่อเป็นแนวทางในการนาเสนอการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูกศน.
ซึ่งผลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล เพิ่ ม คุ ณ ภาพของนั ก ศึ ก ษาทาง
การศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ดีขึ้น
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คาถามการวิจัย
1. สภาพปัญหาและความต้องการของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบเป็นอย่างไร
2. แนวทางการพั ฒ นาครู ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ด้ า นการจั ด
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบประกอบด้วยอะไรบ้างและมีลักษณะ
เป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
2. เพื่อนาเสนอแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ด้าน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
คาจากัดความที่ใช้ในการวิจัย
แนวทางการพัฒนา หมายถึง วิธี การที่ทาให้ ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเกิดและเพิ่ม ความรู้ ทักษะ ทัศนคติและคุณลักษณะที่ดี เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพ
ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หมายถึง พนักงานราชการและลูกจ้าง
ชั่วคราวที่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งจากสานักงานการส่งเสริมการศึ กษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยให้ทาหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.
ตาบล ประกอบด้ ว ย ครู ศู น ย์ ก ารเรีย นรู้ชุ ม ชน (ครู ศรช.) และครู ศู นย์ ก ารศึ กษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธ ยาศัย ต าบล (ครู กศน.ตาบล) โดยมีคุณสมบัติที่ประกอบไปด้ว ย ความรู้ ทักษะ
ทัศนคติ และคุณลักษณะที่ดี
การจัดกระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การดาเนินงานจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นขั้นตอน
เป็นแบบแผน และเป็นรูปแบบ โดยการใช้วิธีการต่างๆที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาพื้นฐานนอกระบบ
หลั กสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ หมายถึง หลั กสู ตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ซึ่ง เป็นหลักสูตรปัจจุบันของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธ ยาศัย เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาให้บุคคลได้รับการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติโดยให้บุคคล
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ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาแนวทางของการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จาก สภาพปัญหา ความต้องการ และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการ
เรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อการสร้างแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบที่
เหมาะสมต่อไป
1. ขอบเขตด้านประชากร
1.1 ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบด้วย ครูผู้จัดกระบวนการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยตาบล (ครูกศน.ตาบล) และครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ครูศรช.)
1.2 ผู้ บ ริ ห ารศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ประกอบด้ ว ย
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีบทบาทหน้าที่เป็นผู้นาขององค์กร
1.3 นักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบด้วย นักศึกษา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
1.4 นั กวิช าการหรื อผู้ เชี่ยวชาญด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย
ประกอบด้วย ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นอกระบบ ในด้านนโยบาย การติดตามและประเมินผล
2 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
นอกระบบ พุทธศักราช 2551 โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์ความรู้ ด้านทักษะ ด้านด้าน
ทัศนคติ และคุณลักษณะที่ดี ที่ได้จากการสังเคราะห์นโยบาย แผน เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม ทั้ง 4 กลุ่มตัวอย่างในการร่าง
แนวทางกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อนาเสนอแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้ นพื้นฐานนอก
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ระบบที่เหมาะสม ซึ่งในแต่ละด้านจะประกอบไปด้วย เนื้อหา องค์ประกอบที่จาเป็น และแนวทางใน
การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ต่อไป
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของครูการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอก
ระบบ จะเป็นประโยชน์กับครูการศึ กษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในการปรับปรุง แก้ไข
และพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
2. องค์ความรู้ที่ได้จากการนาเสนอแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ จะเป็น
ประโยชน์ กั บ ผู้ บ ริ ห ารศูนย์ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัยในการพัฒ นาการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมือ
อาชีพ และแนวทางที่ได้จากการวิจัยสามารถนาไปปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับปัญหาและบทบาท
ของหน่วยงานในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนักศึกษาทางการศึกษา เพื่อให้นักศึกษา
ทางการศึกษานาองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ด้านการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ มีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
ตอนที่ 1 การจัดกระบวนการเรียนรู้
1.1 ความหมายของการเรียนรู้
1.2 กระบวนการของการเรียนรู้
1.3 รูปแบบของการเรียนรู้
ตอนที่ 2 การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Andragogy)
2.1 ความหมายของการเรียนรู้ผู้ใหญ่
2.2 แนวคิดของการเรียนรู้ผู้ใหญ่ (Adult Learning)
2.3 กิจกรรมการศึกษานอกระบบของการเรียนรู้ผู้ใหญ่
ตอนที่ 3 การจั ดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของศู นย์ก ารศึก ษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย
3.1 ความหมายของการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
3.2 บทบาทของการจั ดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
3.3 กิจกรรมของการจั ดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
3.4 ความสาคัญของการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
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ตอนที่ 4 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล (กศน.ตาบล)
4.1 ความหมายของ กศน.ตาบล
4.2 บทบาทและภารกิจของ กศน.ตาบล
4.3 หลักการดาเนินงานของ กศน.ตาบล
ตอนที่ 5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครูกศน.)
5.1 บทบาทของ ครูกศน.
5.2 คุณสมบัติของ ครูกศน.
5.3 สมรรถนะที่จาเป็นของของ ครูกศน.
5.4 จรรยาบรรณและทัศนคติที่ดีของ ครูกศน.
5.5 การพัฒนาครูกศน.
ตอนที่ 6 ข้อมูลพื้นฐานและสาระสาคัญของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
6.1 แนวคิด หลักการ และจุดหมายสาระส าคัญของหลั กสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
6.2 ระดับการศึกษาและโครงสร้าง สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
6.3 มาตรฐานการเรียนรู้ การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาของ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ตอนที่ 7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
7.1 งานวิจัยในประเทศ
7.2 งานวิจัยต่างประเทศ
ตอนที่ 8 กรอบแนวคิดการวิจัย
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ตอนที่ 1 การจัดกระบวนการการเรียนรู้
1.1 ความหมายของการเรียนรู้
การเรียนรู้คือกระบวนการที่ทาให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด คนสามารถเรียนได้
จากการได้ยินการสัมผัส การอ่าน การใช้ เทคโนโลยี การเรียนรู้ของเด็กและผู้ใหญ่จะต่างกัน เด็กจะ
เรียนรู้ด้วยการเรียนในห้อง การซักถาม ผู้ใหญ่มักเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ที่มีอยู่ แต่การเรียนรู้จะ
เกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ผู้สอนนาเสนอ โดยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ผู้สอนจะเป็นผู้
ที่สร้างบรรยากาศทางจิตวิทยา ที่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้ ที่จะให้เกิดขึ้นเป็นรูปแบบใดก็ได้เช่น ความ
เป็นกันเอง ความเข้มงวดกวดขัน หรือความไม่มีระเบียบวินัย สิ่งเหล่านี้ผู้สอนจะเป็นผู้สร้างเงื่อนไข
และสถานการณ์เรียนรู้ให้กับผู้เรียน ดังนั้น ผู้สอนจะต้องพิจารณาเลือกรูปแบบการสอน รวมทั้งการ
สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน
ประดินันท์ อุปรมัย (2540) ได้อธิบายไว้ว่า การเรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลงของบุคคลอันมีผล
เนื่องมาจากการได้รับ ประสบการณ์ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเหตุทาให้บุคคลเผชิญสถานการณ์
เดิมแตกต่างไปจากเดิม ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหมายถึงทั้งประสบการณ์
ทางตรง และประสบการณ์ทางอ้อม
สุมาลี สังข์ศรี (2543) กล่าวว่า “การเรียนรู้ถือเป็นพื้นฐานสาคัญในการพัฒนาทั้งตนเอง และ
หน่วยงานให้เจริญก้าวหน้า ถ้าหากพนักงานในหน่ วยงาน หรือองค์กรใด ไร้ซึ่งความรู้ที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องแล้ว องค์กรนั้นก็ยากที่จะอยู่รอด” การเรียนรู้แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ
การเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ขององค์กร โดยการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองประกอบด้วย ระดับ
ที่ห นึ่ ง รั บ รู้ (Perceive), ระดั บ ที่ ส อง เรีย นรู้ (Learn) และ ระดั บ ที่ ส าม ประยุ ก ต์ (Apply) ซึ่ ง ใน
กระบวนการนี้ ต้ อ งมี ก ารใช้ ก ระบวนการคิ ด การน าความรู้ แนวคิ ด สิ่ ง ที่ ต นได้ ค้ น พบจนเกิ ด
ประสบการณ์ และทักษะมาประยุกต์ให้เกิดสิ่งใหม่วิธีการขั้นตอนใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ และสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่น มีคุณภาพดีขึ้น ลดเวลาการทางาน
หรื อของเสี ยลดน้ อยลง เป็น ต้น หากผู้ที่ทางานไม่มีการใช้กระบวนการคิดที่เป็นและถูกต้อง การ
ทางานย่อมไม่เกิดประสิทธิภาพ คุณภาพที่ได้ไม่ดี เสียเวลาและทรัพยากรต่อองค์กร ประเทศ และ
ตนเองด้วย
Cronbach (1974) ได้อธิบายไว้ว่าการเรียนรู้เป็นการแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่มีการ
เปลี่ยนแปลง อันเป็นผลเนื่องมาจากประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลประสบมา
Bower and Hilgard (1981) ได้อธิบายไว้ว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม อันเป็นผลมาจากประสบการณ์และการฝึก ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่
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เกิดจากการตอบสนองตามสัญชาตญาณ ฤทธิ์ของยา หรือสารเคมี หรือปฏิกริยาสะท้อนตามธรรมชาติ
ของมนุษย์
สรุป การเรียนรู้นั้นเป็นสิ่งที่มีความสาคัญอย่างมากกับมนุษย์ เพราะ การเรียนรู้เป็นทักษะที่
จะช่วยให้มนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเรื่องขององค์
ความรู้ที่จาเป็น ทักษะในการดาเนินชีวิต หรือแม้แต่ในด้านของความคิด ทัศนคติที่ดี โดยที่การเรียนรู้
นั้นอาจเป็นสิ่งที่เราจะตั้งใจเรียนรู้หรือไม่ได้ตั้งใจเรียนรู้ก็ได้
1.2 กระบวนการของการเรียนรู้
Gane (1922) ได้แบ่งกระบวนการเรียนรู้ออกเป็น 8 ประเภท นับตั้งแต่การเรียนรู้แบบ
พื้นฐานไปจนถึงการเรียนรู้ที่ซับซ้อน ดังนี้
1. การเรียนรู้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ (Signal learning)
2. การเรี ย นรู้ ความสั มพั นธ์ ระหว่า งสิ่ ง เร้ าและการตอบสนอง (Stimulus Response
Learning) เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะเชื่อมโยง (Connection) การตอบสนองที่เหมาะสมต่อสิ่งเร้า
ต่าง ๆ โดยที่เมื่อได้ตอบสนองอย่างถูกต้องหรือเหมาะสมก็จะได้รับรางวัล หรือตัวเสริมแรง หรือเกิด
ความพอใจ หรืออยากตอบสนองเช่นนั้นซ้า ๆ การเรียนรู้แบบนี้ต่างจากการเรียนรู้แบบแรก เพราะ
การตอบสนอง การเรียนรู้ในลักษณะนี้เกิดขึ้นด้วยความจงใจ ส่วนแบบแรกการตอบสนองเกิดขึ้นโดย
ไม่จงใจและการเรียนรู้แบบนี้จะเกี่ยวข้อง กับกระบวนการทางสมองที่สูงกว่า ลักษณะสาคัญของการ
เรียนรู้ดังกล่าวอาจสรุปได้เป็นข้อๆ ดังนี้
2.1. การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้า และการตอบสนองจะพัฒนาขึ้นทีละน้อย
2.2. การตอบสนองของผู้เรียนที่แสดงตอบโต้สิ่งเร้านั้นจะเป็นการตอบสนองที่ ผู้เรียนมีความ
มั่นใจมากขึ้นตามโอกาสที่ได้กระทาซ้า ๆ
2.3. การเรียนรู้แบบนี้ จะเป็นการเชื่อมโยงการตอบสนองเฉพาะบางอย่างต่อสิ่งเร้า สิ่งเร้าอื่น
ๆ จะไม่มีความหมายที่จะทาให้เ กิดการตอบสนองเช่นเดียวกับที่ได้ตอบโต้สิ่งเร้าเฉพาะอย่างนั้น
2.4. สิ่งสาคัญที่เกี่ยวกับการเรียนรู้แบบนี้ ก็คือ รางวัลหรือตัวเสริมแรง คือว่ารางวัลจะทาให้
ผู้กระทาเกิดความพอใจ และเป็นการเพิ่มโอกาส ที่จะทาให้เกิดการตอบสนองเช่นนั้นซ้าอีกในทางตรง
ข้ามเราจะไม่ให้รางวัลต่อ การตอบสนองที่เราไม่ต้องการ ซึ่งจะมีผลให้การตอบสนอง ที่เราไม่ต้องการ
นั้นค่อย ๆ ลดและยุติลงในที่สุด
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3. การเรียนรู้ด้านทักษะหรือด้านกลไก (Skill Learning) หรือ (Motor training) เป็นการ
เรียนรู้ทานองเดียวกับแบบที่ 2 แต่มีความซับซ้อนมากขึ้น เพราะประกอบด้วยความสัมพันธ์ และการ
ตอบสนองตั้งแต่ 2 คู่ขึ้นไป และเห็นการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้า และการตอบสนองในรูปของการใช้
กลไกของกล้ามเนื้อและทักษะ ตัวอย่างเช่น เด็กที่จะเรียนรู้การเปิดประตู ก็จะมีลาดับของกิจกรรม
ต่อเนื่อง เป็นสายโซ่ ดังนี้ มีพวงกุญแจอยู่ในมือ เลือกลูกกุญแจที่จะใช้ขึ้นมาสอดใส่เข้าไปในลูกบิด
หมุนลูกกุญแจ จนหมดเสียงแกร๊กแล้ว ก็ผลักประตูให้เปิดออก
4. การเรียนรู้ความสัมพันธ์ด้านถ้อยคา (Verbal Association) การเรียนรู้แบบนี้คล้ายกับ
แบบที่ 3 แต่ต่างกันที่ การตอบสนอง ต่อสิ่งเร้า ในแบบที่ 1 เป็นการใช้กลไกกล้ามเนื้อ ส่วนแบบที่ 4
เป็นเรื่องของการใช้ถ้อยคา การเรียนรู้แบบนี้เป็น ความสาคัญของภาวะภายใน มากกว่าแบบที่ 3
5. การเรียนรู้เพื่อแยกความแตกต่าง (Discrimination Learning) เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
จะต้องแยกความแตกต่างระหว่างสิ่งเร้า เพื่อจะตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้นให้ถูกต้อง การเรียนรู้ที่จะมี
เรื่องการจัดการสัมผัสเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ ตัวอย่างของการเรียนรู้แบบนี้ ก็ได้แก่การที่ครูซึ่งสอน
ในชั้นเรียนสามารถเรียกชื่อผู้เรียนแต่ละคนได้ถูก ต้อง นักศึกษาจะเรียนรู้ความแตกต่างของ พืช สัตว์
และสารเคมี หรือหินชนิดต่าง ๆ ซึ่งมีชื่อเรียกต่าง ๆ กันได้ เด็กเล็ก ๆ เรียนรู้ที่จะแยกความแตกต่าง
ของสี รูปร่างของสิ่งของ อักษร คา จานวน สัญลักษณ์เป็นต้น
6. การเรียนรู้สังกัป ( Concept Learning) การเรียนรู้สังกัปเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียน จะจัด
ประเภทของสิ่งเร้าโดยพิจารณาจากคุณสมบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับสี , รูปร่าง , ขนาด , จานวน ฯลฯ เป็น
หลัก ผู้เรียนต้องเรียนรู้สิ่งที่คล้ายกัน สามารถสรุปความเหมือน และแยกความแตกต่างของ สิ่งเร้ามี
ข้อสังเกตว่าการเรียนรู้สัง กัปนี้ การตอบสนองของผู้เรียนไม่ได้เป็นการเชื่อมโยงกับลักษณะทาง
กายภาพของสิ่งเร้า เฉพาะอย่าง หากแต่ จะเป็นการเชื่อมโยงกับคุณสมบัติทางนามธรรมของสิ่งเร้านั้น
ๆ แกนเยถือว่าการเรียนรู้แบบต่างๆ ที่กล่าวมาทั้ง 5 ประเภทข้างต้น จะเป็นพื้นฐานสาคัญที่จาเป็น
สาหรับการเรียนรู้ชนิดนี้
7. การเรียนรู้กฎหรือหลักการ (Rule Learning หรือ Principle Learning) กฎ (Rule) หรือ
หลักการ (Principle) เป็นสายโซ่ของความสัมพันธ์ของสังกัป (Concept) ตั้งแต่ 2 อย่างขึ้นไป เช่น
เมื่อเกิดสังกัปความยาวของเส้นตรง และเกิดสังกัปเกี่ยวกับความยาว ความกว้างของสี่เหลี่ยม เราก็
สามารถตั้งเป็นกฎของการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมในรูปของความสัมพันธ์ ระหว่างความยาว และ
ความกว้างได้ ตัวอย่างของกฎอื่น ๆ หรือในวิชาพีชคณิต xa + xb = x (a + b) เป็นต้น
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8. การเรียนรู้การแก้ปัญหา (Problem Solving) ในชีวิตของเรานั้นเราจะต้องคิดค้นสิ่งต่าง ๆ
เพื่อตั้งเป็นกฎหรือ หลักการเพื่อจะนาไปใช้ ควบคุม หรือแก้ปัญหาต่างๆ ในสภาพแวดล้อมที่เราอาศัย
อยู่ตลอดเวลา บางครั้งมนุษย์เราก็จะนากฎง่าย ๆ ที่มีอยู่นั้นมาสัมพันธ์กันเป็น กฎใหม่ที่ซับซ้อนขึ้น
ซึ่งการรวมกันเป็นกฎใหม่ดั งกล่าวนับว่าจาเป็นมากที่จะใช้ในการแก้ปัญหาใหม่ ๆ การแก้ปัญหา
หมายถึง การคิดหรือการขยายความคิดออกไปเพื่อหากฎใหม่ ๆ (ซึ่งอาจเกิดจากการรวมกฎที่มีอยู่
ก่อน เข้าเป็นความสัมพันธ์ใน รูปแบบใหม่นั้นเอง) ฉะนั้นจะเห็นว่า การแก้ปัญหาเป็นการเรียนรู้ ที่
ต้องอาศัยความคิด การแก้ปัญหาและการคิด จึงมีความสัมพันธ์กัน อย่างแยกไม่ออก นอกจากนี้แล้ว
การแก้ปัญหาต้องอาศัยสังกัป (Concept) และกฎที่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเป็นพื้นฐานสาคัญ จึง
สามารถแก้ปัญหาใหม่ ๆ ได้
Cronbach (1963) ธรรมชาติของการเรียนรู้เป็นกระบวนการชนิดหนึ่ง ประกอบด้วย
1. จุดมุ่งหมายของผู้เรียน (Goal) หมายถึงสิ่งที่ผู้เรียนต้องการหรือสิ่งที่ผู้เรียนมุ่งหวัง การ
เรียนอย่างไม่มีจุดมุ่งหมาย คือไม่ทราบว่าจะเรียนไปทาไม ย่อมจะไม่บังเกิดผลดีขึ้นได้ ครูควรชี้ให้
ผู้เรียนเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายในการเรียนวิชาต่าง ๆ ว่าคืออะไร เพื่ออะไร
2. ความพร้อม (Readiness) เป็นลักษณะเฉพาะตัวของนักศึกษาหรือผู้เรียนแต่ละคนหมาย
รวมถึงวุฒิภาวะของผู้เรียนด้วย คนที่มีความพร้อมจะเรียนได้ดีกว่าทั้ง ๆ ที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกัน
จึงควรสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาเพื่อให้เขาพร้อมที่จะเรียนได้
3. สถานการณ์ (Situation) หมายถึง สิ่งแวดล้อมหรือสิ่งเร้าต่าง ๆ ที่มากระทาต่อผู้เรียน
เช่น การเรียนการสอน สถานการณ์ต่าง ๆ ฯลฯ คนหรือสัตว์จะเรียนรู้ได้ดีเมื่อได้เข้าไปมีประสบการณ์
ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างแท้จริง
4. การแปลความหมาย (Interpretation) เป็นการศึกษาหาลู่ทางในสถานการณ์ที่กาลังเผชิญ
อยู่เพื่อเข้าไปสู่จุดมุ่งหมาย หรือการวางแผนการกระทาเพื่อให้บรรลุจุ ดมุ่งหมาย โดยพิจารณานา
สิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ การจะบรรลุจุดมุ่งหมายนั้นอาจมีหลายวิธี และ
อาจจะมีวิธีหนึ่งที่ดีที่สุด การที่คนจะเลือกวิธีใดนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการแปลความหมายเป็น
สาคัญ
5. ลงมือกระทา (Action) เมื่อแปลสถานการณ์แล้ว ผู้เรียนจะลงมือตอบสนองสถานการณ์
หรือสิ่งเร้าในทันที การกระทานั้นผู้เรียนย่อมจะคาดหวังว่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะทาให้เขาบรรลุ
จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้
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6. ผลที่ตามมา (Consequence) หลังจากตอบสนองสิ่งเร้าหรือสถานการณ์แล้ว ผลที่ตามมา
คือ อาจจะประสบผลสาเร็จตามจุดมุ่งหมาย จะเกิดความพอใจ (Confirm) ถ้าไม่ประสบผลสาเร็จย่อม
ไม่พอใจ ผิดหวัง (Contradict) ถ้าประสบผลสาเร็จก็จะเป็นแรงจูงใจให้ทากิจกรรมอย่างเดิมอีก ถ้าไม่
บรรลุจุดมุ่งหมายอาจหมดกาลังใจ ท้อแท้ที่จะตอบสนองหรือทาพฤติกรรมต่อไป
7. ปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง (Contradict) ซึ่งจะกระทาใน 2 ลักษณะคือ ปรับปรุงการ
กระทาของตนใหม่เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย โดยย้อนไปพิจารณาหรือแปลสถานการณ์หรือสิ่งเร้าใหม่
แล้วหาวิธีกระทาพฤติกรรมที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายปลายทางให้ได้ อีกประการหนึ่ง อาจ
เลิกไม่ทากิจกรรมนั้นอีก หรืออาจจะกระทาซ้า ๆ อย่างเดิมโดยไม่เกิดผลอะไรเลยก็ได้
Mouly (1968) กาหนดลาดับขั้นในกระบวนการเรียนรู้ไว้ 7 ขั้น ดังนี้
1. เกิดแรงจูงใจ (Motivation) เมื่อใดก็ตามที่อินทรีย์เกิดความต้องการหรืออยู่ในภาวะที่ขาด
สมดุลย์ก็จะมีแรงขับ (Drive) หรือแรงจูงใจ (Motive) เกิดขึ้นผลักดันให้เกิดพฤติกรรมเพื่อหา สิ่งที่
ขาดไปนั้นมาให้ร่างกายที่อยู่ในภาวะที่พอดี แรงจูงใจมีผลให้แต่ละคนไวต่อการสัมผัสสิ่งเร้าแตกต่าง
กันเป็นสิ่งที่จะกาหนด ทิศทางและความเข้มของพฤติกรรมและเป็นสิ่งจาเป็นเบื้องต้น สาหรับการ
เรียนรู้
2. กาหนดเป้าประสงค์ (Goal) เมื่อมีแรงจูงใจเกิดขึ้นแต่ละบุคคลก็จะกาหนดเป้าประสงค์ที่
จะก่อให้เกิดความ พึงพอใจ เป้าประสงค์จึงเป็น ผลบั้นปลายที่อินทรีย์แสวงหา ซึ่งบางครั้งอาจจะ
ชัดเจน บางครั้งอาจจะเลื่อนลอย บางครั้งอาจกาหนดขึ้น เพื่อสนองความต้องการทางสรีระ หรือ
บางครั้งเพื่อสนองความต้องการทางสังคม
3. เกิดความพร้อม (Readiness) คนแต่ละคนมีขีดความสามารถที่จะรับ และความต้องการ
พื้นฐานเพื่อที่จะเสาะแสวงหาความพอใจ หรือหาสิ่งที่จะสนอง ความต้องการได้จากัดและแตกต่างกัน
ไปตามสภาพความพร้อมของแต่ละ บุคคล เช่น เด็กทารกซึ่งมีความเจริญ ทางสรีระ ยังไม่มากก็จะไม่
พร้อมที่จะเรียนรู้วิธีการหาอาหารด้วยตนเองได้ เด็กที่ร่างกายอ่อนแอ หรือมีความบกพร่องของอวัยวะ
บางส่วน ก็จะไม่พร้อมในการเล่นกีฬาบางอย่างได้ กล่าวได้ว่าสภาพความพร้อมในการเรี ยนของบุคคล
นั้นจะต้องอยู่กับองค์ประกอบอื่น ๆ หลายประการ อาทิเช่น ความเจริญเติบโตของโครงสร้างทาง
ร่างกาย การจูงใจ ประสบการณ์ด้วย เป็นต้น เรื่องของความพร้อมนี้นับว่า เป็นสิ่งจาเป็นมากที่จะต้อง
ดีก่อนที่จะเกิดการเรียนรู้
4. มีอุปสรรค (Obstacle) อุปสรรคจะเป็นสิ่งขวางกั้นระหว่างพฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจ
กับเป้าประสงค์ ถ้าหากไม่มีอุปสรรค์ หรือสิ่งกีดขวางเราก็จะไปถึงเป้าประสงค์ได้โดยง่าย ซึ่งเราก็ถือว่า
สภาพการณ์เช่นนี้ ไม่ได้ช่วยให้เกิดความต้องการที่จะแก้ปัญหาและเรียนรู้ ตรงกันข้ามการที่เราไม่
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สามารถไปถึงเป้าหมายได้จะก่อให้เกิดความเครียดและจะเกิดความพยายามที่จะหาวิธีการแก้ปัญหา
ซึ่งจะทาให้เกิดการเรียนรู้ขึ้น
5. การตอบสนอง (Response) เมื่อบุคคลมีแรงจูงใจ มีเป้าประสงค์ เกิดความพร้อม และ
เผชิญกับอุปสรรคเข้าก็จะมีพฤติกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้น พฤติกรรมนั้นอาจเริ่ม ด้วยการตัดสินใจ เกิด
อาการตอบสนองที่เหมาะสมทดลองทา แล้วปรับปรุงแก้ไขการตอบสนองนั้นให้แก้ปัญหาได้ดี ที่สุด ซึ่ง
แนวทางของ การตอบสนองอาจมุ่งสู่เป้าประสงค์โดยตรงหรือโดยทางอ้อมอย่างใดอย่างหนึ่ง
6. การเสริมแรง (Reinforcement) การเสริมแรงก็หมายถึง การได้รางวัลหรือให้สิ่งเร้าที่
ก่อให้เกิดความพอใจ ซึ่งปกติผู้เรียนจะได้รับ หลังจากที่ตอบสนองแล้ว ตัวเสริมแรงไม่จาเป็นต้องเป็น
สิ่งของหรือวัตถุที่มองเห็นได้เสมอไป เพราะความสาเร็จ ความรู้ ความก้าวหน้า ฯลฯ ก็เป็นตัว
เสริมแรงได้เช่นเดียวกัน
7. การสรุปความเหมือน (Generalization) หลังจากที่ผู้เรียนสามารถตอบสนองหรือหา
วิธีการที่จะมุ่งสู่เป้าประสงค์ได้แล้ว เขาก็อาจจะประสงค์ใช้กับปัญหา หรือสถานการณ์ที่จะพบใน
อนาคตได้นั้นก็แสดงว่าผู้เรียนเกิดความสามารถที่จะสรุปความเหมือนระหว่างสถานการณ์การเรียนรู้ที่
มีมาก่อน กับปัญหาหรือสถานการณ์ที่เพิ่งจะพบใหม่ ซึ่งเป็นการขยายขอบเขตของพฤติกรรม การ
เรียนรู้ให้กว้างขวางออกไป
จะเห็นว่านักจิตวิทยาพยายามแบ่งการเรียนรู้ออกเป็นประเภทต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน ซึ่งยังมีอีก
หลายท่านที่แบ่งประเภทของการเรียนรู้แตกต่างจากที่กล่าวมา อย่างไรก็ตาม ชนิดของการเรียนรู้ที่
นักจิตวิทยาส่วนใหญ่ มีความเห็นพ้องกันนั้น อาจจาแนกออกได้เป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 4 แบบ
ด้วยกัน คือ
1) การเรียนรู้สังกัป
2) การเรียนรู้ทักษะ
3) การเรียนรู้เจตคติ
4) การเรียนรู้การแก้ปัญหา และการคิด
ในจานวนการเรียนรู้ทั้ง 4 ประเภทนี้ การเรียนรู้สังกัปและทักษะจะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าการ
เรียนรู้เจตคติความซาบซึ้ง และการเรียนรู้การแก้ปัญหาและการคิด
- การเรียนรู้สังกัปช่วยพัฒนาบุคคลให้เกิดความรอบรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์และปัญหาวิชาต่าง ๆ
- การเรียนรู้ทักษะช่วยให้เกิดความคล่องแคล่วทางกลไก และทาให้ผลการกระทามีประสิทธิภาพ
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- การเรียนรู้เจตคติและความซาบซึ้งจะมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกและแรงจูงใจนับ เป็นรากฐานของ
การที่จะพัฒนาคนให้มีความฝักใฝ่ค้นคว้า หรือที่จะทาให้เกิดทักษะและสังกัป
- การเรียนรู้การแก้ปัญหาและการคิดจะเป็นรากฐานที่จะพัฒนาบุคคลให้สามารถแก้ ปัญหา การ
ปรับตัวและปรุงแต่งให้เป็นบุคคลประเภทสร้างสรรค์ (Creative people) ที่สังคมปรารถนา
สรุป กระบวนการเรียนรู้จะเห็นได้ว่าเกิดมาจากปัจจัยที่อยู่ภายในของผู้เรียนรู้และปัจจัยที่อยู่
ภายนอกของผู้เรียนรู้ ซึ่งปัจจัยภายในนั้นอาจเกิดมาจากความต้องการของผู้เรียนซึ่งจะเป็นความ
ต้องการที่มีความแตกต่างกันออกไป เช่น ผู้เรียนมีความสนใจในเรื่องนั้นเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว หรือ
ผู้เรียนต้องการเรียนรู้เพื่อนาไปแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ ส่วนปัจจัยภายนอกนั้นอาจเกิดมาจากแรง
กระตุ้น หรือมีความจาเป็ นในการนาไปดาเนินชีวิต เช่น การเรียนรู้ เพื่อนาไปประกอบอาชีพ หรือ
ผู้เรียนต้องการเรียนรู้เพื่อนาไปแข่งขันกับผู้อื่น
1.3 รูปแบบของการเรียนรู้
กองวิจั ย ทางการศึกษา กรมวิช าการ (2543) ได้ให้ ความหมายของรูปแบบการเรียนรู้ ว่า
พฤติกรรมหรือการปฏิบัติของผู้เรียนในการจัดการเกี่ยวกับการเรียนซึ่งแตกต่างกันตามสติปัญญา
ลักษณะเฉพาะของผู้เรียนและสภาพแวดล้อมทางการเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
Keefe, American, and Foreign Area (1979) ได้กล่าวถึง รูปแบบการเรียนรู้ (Learning
Style) ของผู้เรียนว่าเป็นข้อมูลที่สาคัญที่สุดอันหนึ่งสาหรับครูที่จะใช้ประกอบการวิเคราะห์หาทางนา
ผู้เรียนไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น Keefe ยังได้เขียนถึงเรื่องรูปแบบการเรียนรู้
ไว้ว่า รูปแบบการเรียนรู้นั้นเป็นมากกว่านวัตกรรม คือ เป็นเครื่องมือพื้นฐานแบบใหม่ในการทางาน
เป็นแนวทางใหม่ในการเรียนการสอนเป็นการมองภาพของผู้เรียนที่ใหญ่กว่าและลึกซึ้งกว่าที่เคยรู้มา
ก่อน เป็นกรอบการทางานพื้นฐานที่ขึ้นอยู่กับทฤษฎีและการฝึกหัดของการสอนที่สามารถขึ้นมาได้ ทา
ให้การสอนแบบใช้วิธีเดียวกับผู้เรียนทุกคนล้าสมัยไป การศึกษาแบบอิสระหรือการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ต้องนามาคิดใหม่ในแง่คิดของรูปแบบการเรียนรู้ไม่มีอะไรที่ด้อยไปกว่าการปฏิบัติการวางแผนการสอน
บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ลักษณะของผู้เรียนแต่ละคน
Dunn (1981) ได้ให้ความหมายของรูปแบบการเรียนรู้ว่า เป็นผลรวมของความคิดของผู้เรียน
เองเกี่ยวกับทิศทางที่ผู้เรียนต้องการเรียน Dunn ยังได้กล่าวถึงผู้เรียนว่าอาจแตกต่างกันในแต่ละรับ
เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอารมณ์ ด้านความลาเอียงของสังคม ในการที่จะเรียนโดยลาพัง เป็นคู่ เป็น
กลุ่ มหรื อรูป แบบการเรี ย นรู้ แบบยื ดหยุ่น ตลอดจนกานภาพ เช่น ชอบเรียนในเวลากลางวันหรือ
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กลางคืน การที่เราไม่รู้เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนอาจพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นความเชื่อมโยง
ความผิดพลาดระหว่างการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพกับสัมฤทธิผลทางวิชาการ
สรุป รูปแบบการเรียนรู้จากความหมายที่นักการศึกษาได้ให้มานั้น จะเห็นได้ว่า รูปแบการ
เรียนรู้จะมีลักษณะเฉพาะเจาะจงหรือมีความเหมาะสมกับแต่ละบุคคล มีปัจจัยที่ส่งให้เกิดรูปแบการ
เรียนรู้ที่มีความแตกต่างกัน เช่น สภาพแวดล้อมเป็นต้น ดังนั้น เราควรที่จาเป็นจะต้องให้ความสาคัญ
กับรูปแบบการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มคุณภาพในการเรียนการสอนให้ดี
ขึ้น
ตอนที่ 2 การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Andragogy)
2.1 ความหมายของการเรียนรู้ผู้ใหญ่
องค์กรยู เนสโก(2527) ได้ให้ คาอธิบายชัดเจนว่า การศึกษาของผู้ ใหญ่ เป็นกระบวนการ
จัดบริการการศึกษาทุกรูปแบบที่นอกเหนือจากการเรียนตามหลักสูตรปกติส่วน
ปฐม นิคมานนท์ (2528) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ หมายถึง กิจกรรมการ
เรียนรุ้ทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นหรือจัดให้มีขึ้นสาหรับประชาชนวัยผู้ใหญ่
ศาสตร์การศึกษาผู้ใหญ่ ( Andragogy ) Knowles (1980) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นศาสตร์
และ ศิลปะที่ช่วยให้ผู้ใหญ่เกิดการเรียนรู้ ยึดปัญหาของผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยเนื้อหา
เน้นการพัฒนาศักยภาพระดับบุคลและกลุ่ม เทคนิคการเรียนรุ้ที่สนับสนุนให้ผู้ใหญ่ได้สารวจความ
ต้องการของตนเอง วางเป้าหมายของตนเอง มีส่วนรับผิดชอบจัดประสบการณ์รวมทั้งประเมินการ
เรียนรู้ต่างๆด้วยตนเอง ซึ่งทฤษฎีนี้ตั้งอยู่บนรากฐานหลักการและความเชื่อ 4 ประการ ที่ต่างจาก
การศึกษาของเด็ก คือ
1. ผู้ใหญ่มีมโนทัศน์รับรู้ต่อตนเองจากพึ่งพาผู้อื่นเป็นผู้ชี้นาตนเอง
2. ผู้ใหญ่จะสะสมประสบการณ์ความรู้ นับเป็นแหล่งวิทยาการที่มีคุณค่า เปิดกว้างที่จะ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เป็นประสบการณ์ที่มีต่อการเรียนรู้ของผู้ใหญ่หลายประการณ์คือ
ผู้ใหญ่สามารถแลกเปลี่ยนความคิด และประสบการณ์กับผู้อื่น ขยายโลกทัศ ดังนั้น จึงเป็น
แหล่งวิทยาการสาคัญในการเรียนรู้
ผู้ ใหญ่มีป ระสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐาน และสามารถนาประสบการณ์เ ดิมนี้ไปสั มพันธ์กั บ
ประสบการณ์ใหม่ จึงทาให้ประสบการณ์ใหม่มีความหมายมากขึ้น
ผู้ใหญ่มีลักษณะฝังกับความเคยชินประสบการณ์เดิมจึงเปลี่ยนยาก
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3. มีความพร้อมที่จะเรียน เมื่อมีความต้องการนับไปแก้ปัญหาในชีวิตจริง ทั้งในครอบครัว
และการทางาน
4. มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ เพื่อนาความรู้ไปใช้ทันทีโดยเร็ว มองเห็นคุณค่าของเวลา ยึด
ปัญหาเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติ
การเรียนรู้ของผู้ใหญ่เป็นผลที่เกิดจากทฤษฎีและมโนทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เน้นการ
สอนซึ่งใช้กับเด็ก มาเป็นจุ ดเน้ นที่การเรียนรู้ให้เห็นว่า ผู้ ใหญ่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองการจัด
การศึกษาในผู้ใหญ่เน้นให้ผู้ใหญ่เกิดการเรียนรู้แทนที่จะมุ่งไปที่วิธีการสอนเหมื อนเด็กๆ โดยคานึงถึง
ความพร้อมไม่ว่าเป็ นด้านร้างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ของผู้ ใหญ่ หลักความต้องการในขั้น
พื้นฐานในแต่ล่ะคน หลักของการเสริมแรงทั้งทางด้านบวก เช่น การให้รางวัล การชมเชย สงบด้านลบ
เช่น การลงโทษเป็นต้น และหลักในการรับรู้โดยผ่านอวัยวะสัมผัสโดยอาศั ยความรู้และประสบการณ์
เดิมของผู้ใหญ่ในการแปลความหมายสิ่งที่สัมผัสและรับรู้ออกมาได้ว่าเป็นสิ่งใด มีความหมายอย่างไร
จึงสรุปได้ว่า การเรียนรู้สาหรับผู้ใหญ่นั้นเป็นการเรียนที่มีความแตกต่า งกับการเรียนรู้สาหรับ
เด็กเป็นการเรียนรู้ที่เน้นความต้องการของตัวผู้เรียนรู้เป็นหลัก เช่น ปัญหาการดาเนินของชีวิต ปัญ หา
การประกอบอาชีพ เป็นต้น เป็นการเรียนรู้เพื่อสามารถไปแก้ไขปัญหาที่เป็นอยู่ได้จริง
2.2 แนวคิดการเรียนรู้ผู้ใหญ่ (Adult Learning)
Knowles (1978) วิเคราะห์ไว้ว่าการเรียนรู้ของผู้ใหญ่เป็นที่รู้จักและให้ความสนใจอย่าง
กว้า งขวางเป็ น เพราะอธิ พลของกระแสความรู้ และความคิด 2 กระแส อัน ได้แ ก่ กระแสทาง
วิทยาศาสตร์และกระแสทางศิลปะศาสตร์
กระแสทางวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบองค์ความรู้โดยวิธีที่เข้มงวดทางวิทยาศาสตร์ อาทิ การ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมีจุดเริ่มต้นที่ E.thomdike เผยแพร่หนังสือชื่อ Adult learning ในปี
1928 โดยสาระค้นพบว่าผู้ใหญ่สามารถเรียนรุ้ได้ การศึกษานี้ส่วนใหญ่เน้นเกี่ยวกับความสามารถใน
การเรียนรุ้ของผู้ใหญ่ ในทศวรรษต่อมามีการค้นพบทางวิทยาสาสตร์อีก 2 ชิ้นคือ Adult Interest
ของ E.thomdike ในปี 1935 และ Adult Ability ของ H Sorenson ในปี 1938 ที่ร่วมเป็นหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าผู้ใหญ่สามารถเรียนรู้ได้ ที่สาคัญผู้ใหญ่มีความสนใจและความสามารถที่
แตกต่างจากเด็ก
กระแสที่ 2 คือกระแสทางศิลปะ (Artistic steam) ที่ Knowles ระบุว่าเป็นการหาความรู้
ใหม่โดยการวิเคราะห์ประสบการณ์และการคิดทบทวนจนเกิดความรู้ใหม่ (Intuition) กระแสทางศิลป์
นี้สนใจศึกษาว่าผู้ใหญ่เรียนรู้ได้อย่างไร จุดเริ่มต้นของกระแสนี้ เกิดที่งานของ ลีนดีแมน ที่ชื่อ The
meaning of adult education ในปี 1926 แนวคิดของ lindeman ได้รับอิทธิพลอย่างสูงจาก
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แนวคิดปรัชญาการศึกษาของ John Dewey แนวคิดของ lindeman เกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
สามารถสรุปเป็นประเด็นที่สาคัญได้ดังนี้
1. เมื่อผู้ใหญ่ตระหนักว่าการเรียนรุ้สามารถตอบสนองความต้องการ (Need) และความสนใจ
ของตนเองนั้น หมายถึงผู้ใหญ่ถูกกระตุ้นให้พร้อมที่จะเรียนรู้แล้ว และจุดนี้นั่นเองเป็นจุดเหมาะสมใน
การเริ่มต้นกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
2. ผู้ใหญ่มุ่งที่ให้การเรียนรู้เกิดประโยชน์กับชีวิตจริง (Life-centered) ดังนั้นการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ควรใช้สถานการณ์จริงในชีวิตเป็นเนื้อหาของการเรียนรู้
3. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่ดีที่สุดของผู้ใหญ่คือประสบการณ์นั้นเอง นั้นหมายความว่าวิธี
หลักในการเรียนรุ้ของผู้ใหญ่น่าจะเป็นการวิเคราะห์ และศึกษาประสบการณ์ของผู้ใหญ่นั่นเอง
4. ผู้ใหญ่มีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะชี้นาตนเอง (Self-directing) ดังนั้นบทบาทของ
ผู้สอนน่าจะเป็นการเข้าร่วมกระบวนการสืบค้นหา (Mutual inquiry) กับผู้เรียนผู้ใหญ่มากกว่า
บทบาทผุ้ถ่ายทอดเนื้อหาและวัดว่าผู้ใหญ่รู้เนื้อหานั้นเท่าใด
5. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual differences) ของผู้ใหญ่ เพิ่มมากขึ้นตามอายุ
นั้นคือในการจัดการศึกษาให้แก่ผู้ใหญ่ ควรให้ความสาคัญในการชดเชยความแตกต่างของผู้เรียนผู้ใหญ่
ไม่ว่าในด้านรูปแบบการเรียนรู้ ระยะเวลา สถานที่ และความเร็วช้าของกิจกรรมการเรียนรู้
สรุป แนวคิดของการเรียนรู้ของผู้ใหญ่นั้นเป็นการเรียนรู่ที่เน้นความต้องการของตัวผู้เรียน
หรือผู้ใหญ่เป็นสาคัญและเป็นหลัก เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามรถ ในการดาเนินชีวิต สามารถแก้ไข
ปัญหาที่เป็นอยู่ได้จริง และการเรียนรู้ของผู้ใหญ่นั้นมีความคิดเป็นของตนเองดังนั้น การส่งเสริมการ
เรียนรู้จึงต้องมีความเหมาะสมกับผู้เรียนด้วย
2.3 กิจกรรมการศึกษานอกระบบของการเรียนรู้ผู้ใหญ่
Knowles (1980) ได้เสนอขั้นตอนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อช่วยให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประสบความสาเร็จในการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. สร้างบรรยากาศความเป็นกันเอง เป็นการแสดงการยอมรับในเอกลักษณ์ของผู้เรียนผู้ใหญ่
แต่ล่ะบุคคล แสดงความยินดีที่ได้รู้จักและยอมรับในความแตกต่างและความเป็นตนของแต่ล่ะบุคคล
ซึ่งเป็นการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของแต่ล่ะบุคคล ความรู้สึกนี้จะพัฒนาต่อไปเป็นความรู้สึก
เคารพซึ่งเป็นกันเอง เป็นความรู้สึกไว้ว างใจซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อไปคือกล้าแรกเปลี่ยน
ความคิด
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2. จัดโครงสร้างทางกายภาพ ห้องเรียนมีบรรยากาศที่ไม่เป็นทางการ ขนาดของโต๊ะและเก้าอี้
เหมาะกับผู้ใหญ่ นั่งสบาย การจัดโต๊ะและเก้าอี้หลีกลี้ยงแบบจัดห้องบรรยาย ต้องจัดให้อยู่ในลักษณะ
ล้อมวงคุย เพื่อเอื้อต่อการสื่อสารของสมาชิกทุกคน ขณะพูด ทุกคนได้มองเห็นหน้าผู้พูด ทั้งนี้เพื่อมุ่ง
กระตุ่นให้มีการแรกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ผู้เรียนผู้ใหญ่สะสมติดตัวมา
3. ผู้สอนอานวยความสะดวกให้ผู้เรียนวิเคราะห์ความต้องการของตนเอง ตามความเชื่อ
เบื้องต้นของ Andragogy ที่ผู้ใหญ่มีความต้องการที่จะนาตนเองนั้นคือ ผู้เรียนผู้ใหญ่บอกว่าต้องการ
สิ่งใดได้และถ้าหากติดขัดเรื่องใด ผู้สอนต้องช่วยแนะนาวิธีการหรือว่าเครื่องมือวิเคราะห์ความต้องการ
ของผู้เรียน การที่ผู้เรียนเป็นผู้ระบุความต้องการของตน มีข้อดีแรกคือ ศักดิ์ศรีของมนุษย์ที่ได้ระบุ
ความต้องการของตนเอง ข้อดีต่อมาคือ เกิดความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายที่ตนเองเป็นผู้กาหนด
4. ผู้สอนช่วยให้ผู้เรียนกาหนดวัตถุประสงค์ที่เป็นจริงได้ ในทางการศึกษา ในการเขียนความ
ต้องการที่อยู่ในรูปวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่เหมาะสม ผู้เรียนผู้ใหญ่บางคนสามารถเขียนเองได้
หากติด ขั ดผู้ ส อนต้ องให้ ค าแนะน าและอ านวยความสะดวก ข้ อดี ข องการที่ ผู้ เ รี ยนเป็น ผู้ กาหนด
วัตถุประสงค์ของการศึกษาตนเอง ก็เช่นเดี่ยวกับข้อดีของการวิเคราะห์ความต้องการของตนเอง คือ
ภูมิใจในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ในตนเอง และความผูกพันมุ่งมั่นและการยอมรับในสิ่งที่ตนเอง
ระบุเอง
5. การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกวิธีการเรียนรู้ เลือกกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนชอบและ
มั่นใจที่จะกระทา หากติดขัดผู้สอนต้องแนะทางเลือก ช่วยบอกข้อดีและข้อจากัดของแต่ละวิธีการ
เรียนรู้ มอบการตัดสินใจให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้เรียน สอดคล้องกับการรับรู้ ของตนเอง ที่จะ
ชี้นาตนเองของผู้ใหญ่และเปิดโอกาสให้ได้ใช้ประสบการณ์เดิมมาใช้ในการเรียนรู้อย่างเต็มที่
6. ผู้เรียนจะดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีผู้สอนเป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้เกิดความมั่นใจเมื่อ
ติดขัดหรือต้องการความมั่นใจ ผู้เรียนและผู้สอนสามารถเรียนรู้กันและกัน
7. ประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นระยะ เพื่อให้ผู้เรียนตัดสินใจในการ
กระทาของตนเองตามกิจกรรมการเรียนรู้ได้ ถ้าจาเป็นต้องดัดแปลงหรือยืดหยุ่น สาหรับการประเมิน
ในขั้นสุดท้ายถือว่าสาคัญมาก ผู้เรียนจะทราบว่าตนเองถึงจุดมุ่งหมายที่ตนกาหนดไว้แล้ วหรือยัง ยัง
ขาดอีกเท่าไหร่ การประเมินตนเองขั้นนี้ มีข้อดีที่กลายเป็นการวิเคราะห์ความต้องการหรือสิ่งที่ขาด
ด้วยตนเองอีกครั้งถ้ายังไปไม่ถึงจุดหมายที่ต้องการผู้เรียนทราบว่าขาดอีกเท่าไหร่ ผู้เรียนเป็นผู้ระบุ
ความขาดหรือความต้องการเอง ทาให้เกิดความต้องการที่จะเรียนรู้ไปต่อ
สรุป กิจกรรมทางการศึกษานอกระบบของการเรียนรู้ส าหรับผู้ใหญ่นั้น เป็นการกิจกรรม
การศึกษาที่มีความเหมาะสมกับสภาพของผู้เรียนซึ่งเป็นผู้ใหญ่ โดยเน้นความต้องการของตัวผู้เรียน
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เป็นหลัก ครูผู้สอนเป็นเพียงผู้อานวยความสะดวกให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียน มีรูปแบบในการ
เรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาของผู้เรียนได้จริงและยั่งยืน
กระบวนการขั้นตอนการเรียนรู้ในขั้นที่ 7 ย้อนไปบรรจบกับขั้นตอนที่ 3 กระบวนการเรียนรู้ผู้ใหญ่จึง
เกิดใหม่อย่างต่อเนื่อง
แผนภูมิที่ 1: แสดงขั้นตอนการเรียนการสอนผู้ใหญ่ มีดังนี้

1.สร้ างบรรยากาศ
2. จัดสภาพทางกายภาพ
3.ร่ วมวิเคราะห์ ความต้ องการ
4.กาหนดวัตถุประสงค์
5.ร่ วมวางแผน
6.ดาเนินกิจกรรมการเรี ยนรู้
7.ประเมินความก้ าวหน้ า
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ตอนที่ 3 การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย
3.1 ความหมายของการจั ดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
โกวิ ท วรพิ พั ฒ น์ (2536) ได้ ใ ห้ ค วามหมายไว้ ว่ า การศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย นคื อ
ประสบการณ์ และกิจ กรรมที่จั ดนอกระบบการศึกษาในโรงเรียนภาคปกติ เพื่อส่ งเสริมความรู้
ความสามารถทั้งในด้านความรู้ทั่วไปและวิชาชีพให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีสัมมาอาชีพและทา
หน้าที่พลเมืองให้ดีขึ้น
สุนทร สุนันท์ชัย (2529)) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การศึกษานอกโรงเรียนคือ การศึกษาที่จัด
นอกระบบโรงเรี ย น ไม่ เ น้ น หนั ก ในระเบี ย บแบบแผน มี ลั ก ษณะยื ด หยุ่ น มากกว่ า มุ่ ง สนอง
วัตถุประสงค์โดยเฉพาะเจาะจงมากกว่าการศึกษาในระบบโรงเรียน เช่น การฝึกอาชีพระยะสั้นการ
ฝึกอบรมวิชาการต่างๆระยะสั้น การเผยแพร่ด้ วยสื่อต่าง ๆ รวมทั้งสื่อมวลชน ฯลฯ ลักษณะของ
การศึกษานอกโรงเรียนที่สาคัญคือ ไม่เป็นการบังคับ
บรรจง ชูสกุลชาติ (2533) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การศึกษานอกโรงเรียน ได้แก่ วิทยุ
โทรทัศน์ การศึกษาผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยชาวบ้าน การเรียนทางไปรษณีย์ กิจกรรมทางสังคม การ
เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนอุตสาหกรรมจัดขึ้น เพื่อฝึกฝนอบรมคนงาน สื่อมวลชน
ทุกประเภทก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
อาชัญญา รัตนอุบ ล (2542) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็น
แนวทางหนึ่งในการจัดการศึกษา ซึ่งเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาในระบบโรงเรียน
ตามปกติ ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเอง ให้สามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะอ่อนตัวให้ผู้เรียนมีความสะดวกเลือกเรียนได้หลายวิธี จึงก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนและสังคมเป็นอย่างยิ่ง การศึกษานอกโรงเรียนมีความหมายครอบคลุมถึงมวล
ประสบการณ์การเรียนรู้ทุกชนิดที่บุคคลได้รับจากการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ตามธรรมชาติการ
เรียนรู้จากสังคม และการเรียนรู้ที่ได้รับจากโปรแกรมการศึกษาที่จัดขึ้นนอกเหนือไปจากการศึกษาใน
โรงเรียนตามปกติ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มิได้อยู่ในระบบโรงเรียนปกติ ได้มี
โอกาสแสวงหาความรู้ ทักษะ ทัศนคติ เพื่อมุ่งแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน ฝึกฝนอาชีพ หรือการพัฒนา
ความรู้เฉพาะเรื่องตามที่ตนสนใจ

26
อุดม เชยกีวงศ์ (2544) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การศึกษานอกระบบโรงเรียนเป็นการศึกษาที่มี
ความยืดหยุ่นในการกาหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบกิจกรรม วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาทางการ
ศึกษา การวัดและการประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสาคัญของการศึกษาโดยใช้เนื้อหาและหลักสูตร
เหมาะสมกับสภาพปัญหา และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มี
ความยืดหยุ่นในการกาหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบวิธีการจักการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัด
และประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสาคัญของการสาเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ใน
มาตรา 4 “การศึกษานอกระบบ” หมายความว่า กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาและ
วัตถุประสงค์ของการเรียน รู้ที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรม
ที่ยืดหยุ่นและหลากหลายตามสภาพความ ต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้น
และมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเพื่อจัด
ระดับผลการเรียนรู้
McCall (1970) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การศึกษานอกระบบ เป็นประสบการณ์การเรียนรู้
ทั้งหลายซึ่งอยู่นอกระบบชั้นเรียนภาคปกติหมายถึงการศึกษาทุกอย่าง การเรียนรู้จากพ่อแม่ จาก
ประสบการณ์ จากเพื่อน ๆ จากสื่อมวลชน จากโรงเรียน ผู้ใหญ่ จากหน่วยพัฒนาต่าง ๆ จาก
หน่วยฝึกงาน จากคนรุ่นราวคราวเดียวกัน ฯลฯ
(Coombs (1974)) ให้ความหมายไว้ว่า การศึกษานอกระบบเป็นกิจกรรมการศึกษาที่จัดขึ้น
นอกระบบโรงเรียน และอาจจะเป็นกิจกรรมหลักหรือกิจกรรมย่อยของสถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะตอบสนองความต้องการ และความสนใจทางการศึกษาของผู้เรียน
Harbison (1974) ให้ความหมายไว้ว่า เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ และ
ฝึกทักษะนอกโรงเรียนปกติ ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยมีระบบ เป็นกิจกรรมที่กว้างและมีวัตถุประสงค์
ของการเรียนกว้างขวางมาก
Kleis (1974) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การศึกษานอกระบบ เป็นธุรกิจการศึกษาที่มีระบบ
(ปกติจะจัดขึ้นนอกระบบโรงเรียนแบบเก่า) ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา สื่อการสอน เวลา คณะกรรมการ
บริหาร สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ และส่วนประกอบของระบบซึ่งได้รับการจัดหรือคัดเลือกให้
เหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ และรักษาไว้ซึ่งความเป็นระบบ หรือระเบียบให้
น้อยที่สุด
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สรุ ป การศึ ก ษานอกระบบโรงเรีย นนั้น เป็น การจั ดการการศึก ษาเพื่ อ ตอบสนองความ
ต้องการของบุคคลที่มีความ พลาด ขาด และด้อยโอกาสทางการศึกษา เป็นการจัดการเรียนการสอนที่
มีความยืดหยุ่นและตอบสนองถึงความต้องการของผู้เรียนมากกว่าการศึกษาในระบบโรงเรียน เป็น
การเพิ่ ม โอกาสและช่ อ งทางในการเข้ า ถึ ง ระบบของการศึ ก ษา เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชน
ภายในประเทศพัฒนาองค์ความรู้แต่ละบุคคลได้ และยังเป็นระบบที่ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ตลอดชีวิตแบบยั่งยืนอีกด้วย
3.2 บทบาทของการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
ดิศกุล เกษมสวัส ดิ์ (2551) บทบาท อานาจและหน้าที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ/เขต
1. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานภาคีเครือข่าย เพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย
3. จั ด ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และประสานการจั ด การศึ ก ษาตามโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ งานนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
4. จัด ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. วิจัยและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้และมาตรฐานการศึกษานอก
ระบบ
6. ดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ และเทียบระดับ
การศึกษา
7. ก ากั บ ดู แ ล ตรวจสอบ นิ เทศภายใน ติ ดตามประเมิ น ผลและรายงานผลการด าเนิ น
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
8. พัฒ นาครู และบุ ค ลากรทางการศึ กษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัยและภาคี
เครือข่าย
9. ระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
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10.

ดาเนินการประกันคุณภาพภายใน ให้สอดคล้องกับระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่

กาหนด
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ในระดับการวางแผนงาน
นักการศึกษานอกระบบโรงเรียนในระดับนี้ ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการ ครูใหญ่
อาจารย์ใหญ่ ผู้นากลุ่ม หัวหน้ากลุ่มแนะแนว หรือกลุ่มบุคคลที่ทางานกับการบริหารงานการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนโดยตรง หน้าที่ของกลุ่มนี้คือ
1. สารวจหาความต้องการของบุคคล สถาบัน และชุมชน เพื่อจะจัดโปรแกรมการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนให้เหมาะสมและให้สอดคล้องกันกับนโยบายของหน่วยงาน
2. จัดให้มีผู้ทาหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนและดาเนินงานด้านการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนในหน่วยงาน องค์กร สถาบัน
3. วางจุดมุ่งหมายของโปรแกรมให้สนองกับความต้องการของผู้เรียน และจัดกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อช่วยให้ผู้เรียนบรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่ได้ตั้งไว้
4. จัดให้มีการอบรมผู้นา ครู นักบริหาร เกี่ยวกับงานด้านต่ างๆในการให้บริการ ด้านการเงิน
การเก็บรวบรวมเอกสาร เพื่อทาให้โปรแกรมบรรลุตามจุดมุ่งหมาย
5.วัดผลโปรแกรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น
สรุป บทบาทหน้าที่ของการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของศู นย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย เปรียบเสมือนกลไกในการจัดการองค์ความรู้จากส่วนกลางเข้าไปสู่ตัวของ
ชุมชน ซึ่งเห็นได้จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นตัวสร้างเครือข่ายและ
เป็นตัวขับเคลื่อนเครือข่ายอีกด้วย โดยที่เป็นการต่อยอดหรือพัฒนาองค์ความรู้ท้องถิ่น เช่น ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน แหล่งเรียนรู้ที่มีความน่าสนใจ เป็นต้น และสิ่งสาคัญที่สุดแล้วนั้น เป็นการสร้างการเรียนรู้ให้
เกิดขึ้นกับชุมชนแบบตลอดชีวิต ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
3.3 กิจกรรมของการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาหลายท่านทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ได้ให้ความหมาย
และแบ่งประเภทการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนออกเป็นหลายด้าน ดังต่อไปนี้
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สุนทร สุนันชัย (2540) ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ควรจัดตาม
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย คือ ดูความต้องการว่าต้องการอะไร อย่างไร และควรจัดอย่างนั้น
โดยที่กรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนต้องเป็นผู้จัดการศึกษาให้มีจานวนมากขึ้น และมีการกระจาย
ให้หน่วยงาน เครือข่าย หรือองค์กรเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน เพื่อมิให้เกิดความ
บกพร่องได้ การศึกษานอกระบบโรงเรียนในทศวรรษหน้า ควรประกอบด้วย
1. กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางด้านการอ่าน การเขียน โดยผู้เรียนสามารถอ่าน เขียน พิมพ์
และคิดคานวณได้ดี รวมทั้งการอ่านสัญลักษณ์จากคอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ต เป็นต้น
2. กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด
3. กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณสมบัติเฉพาะตัวประกอบด้วย ความสามารถในการใช้ทรัพยากร
การมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การมีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ
อาชัญญา รัตนอุบล (2542) ได้แบ่งกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนไว้ 5 ประเภทโดย
คานึงถึงกลุ่มเป้าหมายดังนี้
1. การศึกษาแม่และเด็กหรือการศึกษาครอบครัวเป็นกิจกรรมมุ่งเน้นแม่และเด็ก
2. กิจกรรมองค์การเยาวชนเป็นการจัดการศึกษาให้แก่เยาวชนอันเป็นกาลังของการพัฒนา
ประเทศ
3. การศึกษาผู้ใหญ่เป็นการจัดการศึกษาให้กับผู้ใหญ่ที่ มีอายุ 15 ปี ขึ้นไปเพื่อให้โอกาสเสริม
ความรู้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อทีส่ ามารถนาความรู้มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
4. การศึกษาชุมชนเป็นการจัดการศึกษาให้แก่ชุมชนเพื่ อเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนา
ในทุกๆ ด้าน
5. การศึกษาพิเศษเป็นการจัดการศึกษาให้กลุ่มชุมชนในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันในสังคม
เช่น กลุ่มชนในพื้นทีห่ ่างไกล เป็นต้น
Knowles (1950) ได้แบ่งกิจกรรมการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน แบ่งตามพฤติกรรม
การเรียนรู้ของผู้เรียน มี 6 ลักษณะ ดังนี้
1. ด้านความรู้ เช่น การบรรยาย การอภิปราย เป็นต้น
2. ด้านความเข้าใจ เช่น การยกตัวอย่างประกอบกรณีศึกษา เป็นต้น
3. ด้านทักษะ เช่น การสาธิต การซ้อม เป็นต้น
4. ด้านทัศนคติ เช่น การให้คาปรึกษา การอภิปรายอย่างอิสระ เป็นต้น
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5. ด้านค่านิยม เช่น การสัมมนา การแสดงบทบาทสมมติ เป็นต้น
6. ด้านความสนใจ เช่น การจัดทัศนศึกษา การจัดฉายภาพยนตร์ เป็นต้น
Coombs (1974) ได้แบ่งกิจกรรมการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ไว้ 4 ด้าน คือ
1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้บุคคลได้มีโอกาสการเรียนรู้ใน
การอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น เพื่อให้เข้าใจทักษะในการดารงชีวิต
2. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ ช่วยเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและประสบการณ์ในด้านการทางาน
3. การศึกษาเพื่อปรับปรุงชุมชน เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้ เพื่อนาความรู้ไปใช้ใน
ชุมชนของตนเอง เพื่อที่จะปกครองตนเองได้
4. การศึกษาเพื่ออาชีพ ช่วยพัฒนาความรู้ ทักษะ และศักยภาพ รวมถึงความสามารถในการ
พัฒนาอาชีพของตนเอง
Griffin (1969) ได้แบ่งลักษณะการจัดกิจกรรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนว่า
1. การจัดโครงการหรือกิจกรรมทางด้านสังคม หรือการพัฒนา เช่น การควบคุมโรคมาลาเรีย
หรือการศึกษาผู้ใหญ่
2. กิจกรรมที่จัดขึ้นมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม และมีส่วนช่วยสนับสนุนให้
เกิดความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อม ซึ่งมิปรากฏในกิจกรรมศึกษาในระบบ
โรงเรียน
3. กิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้จากประสบการณ์อันนาไปสู่ความสามารถ
ในการเป็ น ผู้น า และทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมของบุคคลเพื่อให้ เกิดความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม
4. กิจกรรมที่มีเป้าหมายให้ทั้งเจ้าหน้าที่ และผู้เรียนที่มีภูมิหลังทางสังคม เศรษฐกิจ หรือเชื้อ
ชาติ ได้รับโอกาสการเรียนรู้ในอีกสภาพแวดล้อมหนึ่ง
5. กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีอยู่
นอกหลักสูตรการจัดเนื้อหากิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยแบ่งได้ดังต่อไปนี้คือ
7. การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาต่อเนื่ อง ได้แก่ การศึกษานอกระบบสายสามัญ ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาเพื่อชุมชนในเขต
ภูเขา
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8. การศึกษาด้านทักษะอาชีพ คือ กิจกรรมฝึ กอาชีพเพื่อมุ่งพัฒ นาความรู้ทักษะที่เป็น
ประโยชน์เพื่อการประกอบตามความต้องการในสาขาวิชาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสาขาเกษตรกรรม คหก
รรมพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม ศิลปกรรมและหัตถกรรม
9. การให้บริการข่าวสารข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมการจัดห้องสมุด
ประชาชนจังหวัด ห้องสมุดประชาชนอาเภอ ห้องสมุดประชาชนตาบล ทีอ่ ่านหนังสือและแหล่งความรู้
ประจาหมู่บ้าน ห้องสมุดเคลื่อนที่ หน่วยโสตทัศนศึกษา วิทยุศึกษา โทรทัศน์เพื่อการศึกษาตลอดจน
หนังสือวารสารและสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ เป็นต้น
10. การศึกษาด้านสุขภาพอนามัยการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ในครอบครัวชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมคือความรู้ทักษะและทัศนคติต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ การป้องกันรักษารักษา
โรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพอนามัย โภชนาการบริโภค ศึกษาความสัมพันธ์ในครอบครัวและการวางแผน
ครอบครัว เป็นต้น
11. การศึกษาเพื่อสันติภาพและด้านการเมืองการปกครอง ได้แก่ การสร้างความสงบ
เรียบร้อยการปกครองในระดับต่าง ๆ องค์การประชาชนการใช้สิทธิและหน้าที่ ในกระบวนการทาง
สังคม เช่น กิจกรรมเพื่อชุมชน การเสียภาษีอากร การเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ปกครองประเทศ เป็นต้น
12. การศึกษาด้านศิล ปวัฒนธรรมและกิจกรรมเพื่อพัฒ นาบุคคล ได้แก่ กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมทางศาสนา นันทนาการ การใช้เวลาว่างหรืองานอดิเรก เช่น ดนตรี
การละคร กีฬา พักผ่อน เป็นต้น
ดังนั้น กิจกรรมการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนเป็นการจัดการศึกษาให้กับคนที่ไม่ได้รับ
การศึก ษาในโรงเรี ย นหรื อ ขาดโอกาสทางการศึ กษาขึ้ นอยู่กั บกลุ่ มบุ คคลที่ เรี ยน มี ความยืด หยุ่ น
ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของผู้เรียน และต้องคานึงถึงความต้องการโดยมีการจัดกิจกรรมที่
เหมาะสม และเนื้อหาที่จาเป็นต่อการพัฒนาทักษะในด้านต่าง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนที่จะไป
ช่วยพัฒนาสังคม และเพิ่มวุฒิทางการศึกษา รวมทั้งทาให้ประชาชนมีความรู้ทางทักษะอาชีพมากขึ้น
3.4 ความสาคัญของการจั ดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
สนอง โลหิตวิเศษ (2544) ให้ความสาคัญจาเป็นของการศึกษานอกระบบโรงเรียน ว่า ในยุค
สังคมของการเรียนรู้ เพื่อให้ประชากรได้รับการพัฒนาให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงการศึกษาจึงไม่ได้
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ถูกจากัดเฉพาะในระบบโรงเรียนเท่านั้น นานาประเทศทั่วโลกจึงใช้ “การศึกษานอกระบบ” ซึ่งเป็น
กิจกรรมทางการศึกษาที่มีหลากหลายรูปแบบมาเป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กั บ
ประชากรในวัยเรียนที่พลาดโอกาสและขาดโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะประเทศที่กาลังพัฒนา จะ
ใช้วิธี “การศึกษานอกระบบ” ทั้งเรื่องการอ่านออก เขียนได้ การฝึกทักษะด้านอาชีพ มาตั้งแต่ ปี
1960 ถึงปัจจุบัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่เป็นพื้นฐาน ปรับและประยุกต์ในการ
ดารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม
สุวัฒน์ วัฒนวงศ์ (2533) ได้สรุปความสาคัญของการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้แนวคิด
ของนักการศึกษา 2 ท่าน ดังนี้
Freire (1970) มีแนวความคิดในการต่อต้านการกดขี่มวลชน กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้นและตอบสนองความต้องการของตนเอง โดยผู้เรียนควรจะเรียนในเรื่องที่เกี่ยวข้องและ
สัมพันธ์กับการดารงชีวิต ซึ่งแฟร์เห็นว่าการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมเป็นเหมือนระบบธนาคาร
Illich, Canadian Broadcasting, and Learning (1970) มีแนวคิดว่าโรงเรียนเป็น
เหมือนกับห้องกักขังคน และเลือกคนที่มีแววประสบความสาเร็จแล้วส่งไปตามวิถีที่เหมาะสมมีใบ
ประกาศนียบัตรรับรองให้ โดยมีการลงทุนทางการศึกษาในลักษณะนี้มาก จึงได้เสนอทางเลือกใหม่
สาหรับการศึกษาชี้ให้เห็นจุดเด่นจุดด้อยของระบบโรงเรียน
สรุป การศึกษานอกระบบมีความสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ เนื่องจากเป็น
กระบวนการจัดการศึกษาให้ผู้พลาดโอกาสเรียนจากระบบการศึกษาปกติ หรือผู้ต้องการพัฒนาตนเอง
ได้รับการเรียนรู้ โดยเน้นการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตามสิทธิมนุษยชนที่ทุกคนพึงได้รับดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริง เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ที่กว้างขวางและเป็นไปในอัตราที่รวดเร็ว อันจะ
ส่งผลให้ประเทศมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาโดยรวมเพิ่มสูงขึ้น อีก
ทั้งเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะเป็นการพัฒนาที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาโดยมุ่งเน้นให้คน
มีคุณธรรมนาความรู้ อันจะเป็นสะพานทอดนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาต่อไป
ตอนที่ 4 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล (กศน.ตาบล)
4.1 ความหมายของ กศน.ตาบล
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยศูนย์การเรียนรู้ชุมชน พ.ศ.2552 ข้อ 3 ได้ให้ความหมาย
ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนประจาตาบล (กศน.ตาบล) ไว้ตามระเบียบดังนี้
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หมู่ บ้ า น หมายความว่ า บ้ า นหลายบ้ า นที่ อ ยู่ ร วมกั น ในท้ อ งถิ่ น อั น หนึ่ ง และอยู่ ใ นความ
ปกครองเดียวกัน ถ้ามีจานวนบ้านน้อยให้ถือเอาจานวนคนประมาณสองร้อยคนเป็นหนึ่งหมู่บ้านถ้ามี
การตั้งบ้านเรือนห่างไกลกันถึงจานวนจะน้อยถ้าบ้านไม่ต่ากว่าห้าบ้านจะจัดเป็นหนึ่งหมู่บ้าน
ตาบล หมายความว่า ตาบลตามกฎหมายว่าลักษณะปกครองท้องที่ที่อยู่นอกเขตหน่วยการ
บริ หารราชการส่ว นท้องถิ่น และในกรณีที่ตาบลใดมีพื้นที่อยู่ทั้งในและนอกเขตหน่วยการบริห าร
ราชการส่วนท้องถิ่นให้ความหมายถึงเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ชุมชน หมายความว่า หมู่บ้าน หรือชุมชนในเขตเทศบาล หรือกรุงเทพมหานคร
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมายความว่า ศู นย์กลางการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ การถ่ายทอด และเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์วิทยาการตลอดจนภูมิปัญญาของชุมชน
ศูนย์การเรียนชุมชนประจาตาบล หมายความว่า ศู นย์การเรียนชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกให้
ทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางการประสานงานกับศูนย์การเรียนชุมชนและหน่วยงานหรือองค์กรหรือกลุ่ม
ต่างๆในชุมชนในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในตาบล
สรุป ศูนย์การศึกษานอกระบบและกาศึกษาตามอัธยาศัยตาบล/เขต (กศน.ตาบล/เขต) เป็น
หน่ ว ยงานในการส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู่ ใ ห้ กั บ คนในชุ ม ขนท้ อ งถิ่ น นั้ น และเป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ค วาม
รับผิดชอบในการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้กับคนในชุมชน เพื่อสร้างการเรียนเรียนรู้ตลอดชีวิต
ให้เกิดกับประชาชนอย่างยั่งยืน
4.2 บทบาทและภารกิจของ กศน.ตาบล
กศน.ตาบล เป็นหน่วยจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสังกัด
กศน.อาเภอ/เขต เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ใน
ชุมชน กศน.ตาบล มีภ ารกิจ ที่ส าคัญ (ส านักงานส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย, 2552) ดังนี้
1. จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ในชุมชน อย่างน้อยปีงบประมาณละ 560 คน โดยจาแนกเป็นรายกิจกรรม ดังนี้
1.1 การศึกษานอกระบบ 260 คน ประกอบด้วย
1.1.1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 60 คน
1.1.2 การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ จานวน 20 คน
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1.1.3 การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต จานวน 20 คน
1.1.4 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน จานวน 60 คน
1.1.5 กระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จานวน 100
1.2 การศึกษาตามอัธยาศัย จานวน 300 คน
2. สร้างและขยายภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่ว มในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใน
ชุมชนของภาคีเครือข่าย ทั้งในแง่ของความเข้มแข็งและความต่อเนื่องในการมีส่วนร่วมและศักยภาพ
4. จัดทาระเบียบข้อมูล สถิติ และสารสนเทศ เกี่ยวกับประชากรกลุ่มเป้าหมายและผลการจัด
กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาและแผนการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทั้งระดับชุมชนหรือจุล ภาค ระดับอาเภอ ระดับ
จังหวัด และภาพรวมระดับประเทศของสานักงาน กศน.
5. จัดทาแผนงาน โครงการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัยประจาปี
งบประมาณเพื่ อ จั ด กิ จ กรรมการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ให้ กั บ ประชาชน
กลุ่มเป้ าหมาย และชุมชน และพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามกรอบ
จุดเน้นการดาเนินงานของสานักงาน กศน. สานักงาน กศน.จังหวัด และ กศน.อาเภอ ที่สังกัด เพื่อการ
สนับสนุนงบประมาณจาก กศน.อาเภอ ที่สังกัด โดยในกรณีของการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ยึดค่าใช้จ่ายรายหัวตามที่มติคณะรัฐมนตรีกาหนดคูณด้วยจานวนนักศึกษา 60 คน สาหรับกิจกรรม
อื่นๆ นั้น จาทาแผนงาน โครงการเพื่อเสนอของบประมาณให้ดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจาก
กศน.อาเภอ
6. ประสานและเชื่อมโยงการดาเนินงานการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยของศูนย์การเรียนชุมชนและภาคีเครือข่ายในตาบล โดยมีการประสานแผนการดาเนิน
ภายในตาบล โดยมีการประสานแผนการดาเนินงานภายในตาบลที่รับผิดชอบกับ กศน.อาเภอ ที่สังกัด
ตามกรอบจุดเน้นการดาเนินงานบนพื้นฐานของความเป็นเอกภาพด้านนโยบายและความหลากหลาย
ในการปฏิบัติ
7. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในความ
รับผิดชอบตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรับรองการประกันคุณภาพภายนอก
ของ กศน.อาเภอ ที่สังกัด
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8. รายงานผลการดาเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต่อ กศน.อาเภอ
ที่สังกัด ตามแผนหรือข้อตกลงที่กาหนดไว้
9. ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก กศน.อาเภอ สานักงาน กศน.จังหวัด หรือ
สานักงาน กศน. และตามที่กฎหมายกาหนด เห็นได้ว่าบทบาทและภารกิจของ กศน.ตาบลครอบคลุม
ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการติดตามผลและ
ประเมินผล
สรุป บทบาทและภารกิจของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล
(กศน.ตาบล) เป็นการดาเนินส่งเสริมการเรียนให้กับประชาชนโดยผสานงานร่วมกับท้องถิ่นหรือชุมชน
นั้น เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพบิบทที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละชุมชนกรือท้องถิ่น มีความ
รับผิชอบในการส่งเสริมการเรียนนอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับบุคคลที่พลาด
ขาด แลด้อยโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระบบทั่วไป
4.3 หลักการดาเนินงานของ กศน.ตาบล
หลักการดาเนินงานของ กศน.ตาบล ผู้วิจัยขอนาเสนอในหัวข้อการจัดตั้ง กศน.ตาบล การบริหาร
จัดการ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย, 2552) ดังนี้
1. การจัดตั้ง กศน.ตาบล ตามหนังสือสานักงาน กศน. ที่ ศธ 0210.02/3267 ลงวันที่ 4
กันยายน 2552 เรื่อง การดาเนินงาน กศน.ตาบล สานักงาน กศน. โดยเลขาธิการ กศน. (นายอภิชาติ
จีระวุฒิ) ได้สั่งการให้ผู้อานวยการ สานักงาน กศน.จังหวัด ทุกจังหวัด และผู้อานวยการสานักงาน
กศน.กทม. ด าเนิ น การปรั บ ศู น ย์ ก ารเรี ย นชุ ม ชนในทุ ก ต าบลให้ เ ป็ น กศน.ต าบล อย่ า งไรก็ ต า ม
เนื่องจากบางตาบลยังไม่มีศูนย์การเรียนชุมชน จึงให้ กศน.อาเภอ/เขต เสนอประกาศจัดตั้งให้ครบทุก
ตาบล โดยให้บุคลากร กศน. ร่วมกับชุมชนและ/หรื อภาคีเครือข่ายดาเนินการสารวจและคัดเลือก
อาคารสถานที่ที่เหมาะสมที่อยู่ในแหล่งชุมชนหรือศูนย์รวมประชาคม เช่น วัด ศาสนสถาน โรงเรียน
องค์การบริหารส่วนตาบล อาคารอเนกประสงค์ ศาลาประชาคม เป็นต้น พร้อมทั้งประสานงานการใช้
อาคารสถานที่ โดยเจ้าของหรือผู้รับผิดชอบดูแลอาคารสถานที่ที่เป็นที่ตั้งของศูนย์การเรียนชุมชนเป็น
ผู้ลงนามหนังสืออนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ หรือกรณีที่ใช้สถานที่ของชุม ชนจัดตั้งอาคารศูนย์การ
เรียนชุมชน สาหรับชุมชนในกรุงเทพมหานครในเขตพื้นที่รอบใน ผู้ลงนามในหนังสืออนุญาตให้จัดตั้ง
หรือใช้สถานที่ คือประธานชุมชน ส่วนในเขตพื้นที่รอบนอก ผู้ลงนามในหนังสืออนุญาต คือผู้ใหญ่บ้าน
หรือกานัน อนึ่งในการจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนมีความเป็นไปได้ใน 3 กรณี ดังนี้
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1) กรณีที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่าไม่มีอาคาร ให้ กศน.อาเภอ/เขต วางแผนการก่อสร้างอาคาร
ร่วมกับชุมชน โดยใช้งบประมาณของ กศน. และ/หรือขอรับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย
2) กรณีที่เป็น พื้นที่ที่มีอาคารดาเนินการอยู่แล้ว ให้ กศน.อาเภอ/เขต ร่วมกับชุมชน
ดาเนินการพัฒนา ปรับปรุงให้พร้อมที่จะใช้งาน โดยใช้งบประมาณของ กศน. และ/หรือขอรับการ
สนับสนุนจากภาคีเครือข่าย
3) กรณีที่มีอาคารของหน่วยงานอื่นที่ว่างเปล่า ให้ กศน.อาเภอ/เขต ประสานงานขอใช้
สถานที่ดังกล่าวกับผู้มีอานาจ การจัดตั้งศูนย์การเรีย นชุมชน ให้ กศน.อาเภอ/เขต จัดทาประกาศ
จัดตั้ง โดยให้ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเป็นผู้ลงนาม ส่วนการจัดตั้ง กศน.ตาบล จัดทาเป็นประกาศ
ของจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนามในการประกาศจัดตั้ง สาหรับตาบลใดที่มีศูนย์การ
เรียนชุมชนมากกว่า 1 แห่ง ให้ กศน.อาเภอ/เขต ต้นสังกัดคัดเลือกเพื่อจัดตั้งเป็นกศน.ตาบล เพียง
แห่งเดียว โดยเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในประกาศจัดตั้ง สาหรับหัวหน้า กศน.ตาบล และครู
ศรช. ให้ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด ลงนามแต่งตั้ง เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
การจัดทาป้ายชื่อ กศน.ตาบล ให้เขียนชื่อ กศน.ตาบล อยู่แถวบน และศูนย์การเรียนชุมชนอยู่แถวล่าง
ในขนาดป้ายที่เหมาะสมกับขนาดของอาคาร โดยชื่อ กศน.ตาบล มีขนาดโตกว่าข้อความศูนย์การเรียน
ชุมชน ดังภาพ

กศน.ตําบล/แขวง (ระบุชื่อตําบล/แขวง)

ศูนย์การเรี ยนชุมชน

และสาหรับตาบลที่มี ศรช. มากกว่า 1 แห่งให้ใช้ชื่อภาพ
ศูนย์การเรี ยนชุมชนบ้ าน
(ระบุชื่อ กศน.)
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2. การบริหารจัดการ
2.1 ครู ศรช. ที่ รั บ ผิ ด ชอบ กศน.ต าบล เป็ น หั ว หน้ า กศน.ต าบล ทั้ ง นี้ ทั้ ง ครู ศรช. ที่
รับผิดชอบ ครช.ทั่วไป และหัวหน้ากศน.ตาบล ต้องปฏิบัติงานประจาอยู่ที่ ศรช. หรือ กศน.ตาบล
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 4 วัน โดยจัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานแสดงไว้ในอาคารที่สามารถมองเห็นได้
2.2 กศน.ตาบล หรือ ศรช. จัดให้มีคณะกรรมการ กศน.ตาบล หรือ ศรช. ซึ่งเป็นองค์คณะ
บุคคลที่มีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการด้านต่างๆ ของ กศน.
ตาบล หรือ ศรช. ให้เป็นไปตามภารกิจที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกาหนดองค์ประกอบและ
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ กศน.ตาบล และ ศรช. ไว้ดังนี้
1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ กศน.ตาบล และ ศรช. คณะกรรมการ กศน.ตาบล และ
ศรช. ประกอบด้วยองค์คณะบุคคล ดังนี้
(1) ประธานกรรมการ (เลือกจากตัวแทนคณะกรรมการในข้อ (2))
(2) กรรมการที่เป็นตัวแทนจากหมู่บ้านหรือชุมชน หมู่บ้านหรือชุมชนละ 2 คนซึ่งอาจมาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นาศาสนา เป็นต้น
(3) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรนักศึกษา (กรรมการนักศึกษา 2
(4) กรรมการที่เป็นอาสาสมัคร กศน. (ตัวแทนจากตาบล 1 คน)
(5) กรรมการและเลขานุการ (หัวหน้า กศน.ตาบลหรือหัวหน้า กรณีที่ กศน.ตาบลใดมี ศร
ช.มากกว่า 1 แห่ง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ ศรช. ได้ตามความเหมาะสม ประกอบด้วย
(1) ประธาน (เลือกจากตัวแทนคณะกรรมการในข้อ (2))
(2) กรรมการที่เป็นตัวแทนจากหมู่บ้านหรือชุมชน จานวน 5 คน
(3) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรนักศึกษา (กรรมการนักศึกษา 2 คน)
(4) กรรมการที่เป็นอาสาสมัคร กศน. (ตัวแทนอาสาสมัคร 1 คน)
(5) กรรมการและเลขานุการ (ครู ศรช.)
2) บทบาทหน้าที่
(1) บทบาทหน้าที่คณะกรรมการ ศรช.
(1.1) วางแผนการดาเนินงานศูนย์การเรียนชุมชน
(1.2) จัดประชาสัมพันธ์งานศูนย์การเรียนชุมชน
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(1.3) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์พื้นฐานให้กับครูศูนย์การเรียนชุมชน
(1.4) บริหารและจัดกิจกรรมในศูนย์การเรียนชุมชน
(1.5) กากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงานศูนย์การเรียนชุมชน
(1.6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กาหนดให้เป็นบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการศูนย์การเรียนชุมชน
(2) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ กศน.ตาบล คณะกรรมการ กศน.ตาบล มีบทบาท
หน้าที่เช่นเดียวกันกับคณะกรรมการ ศรช. ตามข้อ (1.1) – (1.6) และยังมีบทบาทหน้าที่เพิ่มเติม ดังนี้
(2.1) ประสานงานและเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยกับศูนย์การเรียนชุมชนต่างๆ ในตาบล
(2.2) ประสานกับส่วนราชการในตาบลและเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน
(2.3) ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อนาแผนชุมชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมาปฏิบัติ
(2.4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กาหนดให้เป็นบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการ กศน.ตาบล ทั้งนี้ คณะกรรมการ ศรช. ผู้อานวยการ กศน.อาเภอ/เขต ต้นสังกัด
เป็นผู้แต่งตั้ง ส่วนคณะกรรมการ กศน.ตาบล ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้ง โดยอยู่ในตาแหน่งวาระ
ละ 4 ปี
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3.1 ใช้ปัญหาหรือความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเป็นฐาน (Problem or Need-based) ใน
การกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้
3.2 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกิจกรรม มุ่งให้ผู้เรียนหรือผู้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
เกิดทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจตามหลัก “คิดวิเคราะห์เป็น ” โดยถือจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ที่
จาเป็นประการหนึ่งด้วย
3.3 การจัดระบบหรือกระบวนการเรียนรู้ เน้นระบบหรือกระบวนการเรียนรู้ที่เอื้ออานวยให้
ผู้เรียนหรือผู้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความใฝ่รู้ รัก
ในการเรียนรู้ และแสวงหาความรู้จนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต
3.4 จัดสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศใน กศน.ตาบล หรือ ศรช. ในชั้นเรียนและชุมชนให้
ส่งเสริมหรือเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และชุมชน โดยใช้แผนชุมชนเป็น
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กลไกสาคัญในการประสานการมีส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงาน ทั้งในฐานะผู้รับผิดชอบ
หรือเจ้าภาพหลัก และผู้มีส่วนร่วมกับองค์กรหรือหน่วยอื่นในชุมชน
3.5 ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม หรือการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียน และการจัดการความรู้เป็นกระบวนการสาคัญในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาการ
จัดกระบวนการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
3.6 ใช้ทุนทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภาคส่วน
ต่างๆ ทางสังคมในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เห็นได้ว่า กศน.ตาบลมี
หลักการดาเนินงานตั้งแต่การจัดตั้ง กศน.ตาบล การบริหารจัดการ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สรุป หลักการดาเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.
ตาบล) เป็นการแบ่งหน้าตามตาแหน่งหน้าที่ในการดาเนินงานรับผิดชอบขอบเขตของงารน เช่น การ
บริ ห าร การจั ด การเรี ย นการสอนเป็ น ต้ น เป็ น การด าเนิ น การเพื่ อ สนองตามความต้ อ งการของ
กลุ่มเป้าหมาย นั้นก็คือ คนในชุมชนหรือคนในท้องถิ่นนั้น
ตอนที่ 5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครูกศน.)
5.1 บทบาทของ ครูกศน.
ครู ศู น ย์ ก ารเรี ย นชุ มชน (ครู ศรช.) และครู ศู นย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตาม
อัธยาศัย (ครูกศน.ตาบล) เป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานในลักษณะประจาที่ศูนย์การเรียนชุมชนหรือ
กศน.ตาบล โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกรมการศึกษานอกโรงเรียน ส่งเสริม
และจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนตามความต้องการ และสภาพปัญหาของชุมชน (ชลทิตย์ เอี่ยม
สาอาง และคนอื่นๆ, 2551) รวมทั้งทาหน้าที่ให้คาปรึกษา แนะแนว จัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ทุกประเภท พร้อมทั้งให้บริการสื่อสารการเรียนการสอนแก่นักศึกษาและประชาชน จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญและสายอาชีพ ส่งเสริมสนับสนุน
อานวยความสะดวก และประสานงานเครือข่าย หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน ชุมชน สถานประกอบการ
และประชาชนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของศูนย์การเรียนชุมชน จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ หรือกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงานวัน
ละไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงติดกัน และสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 5 วัน (สานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2552)
ครูประจาศูนย์การเรียนชุมชน (ครูศรช.) และครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (ครูกศน.ตาบล) ทาหน้าที่จัดกิจกรรมและอานวยความสะดวกในการเรียนรู้แก่ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายโดยได้รับค่าตอบแทนตามที่กาหนดจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน บทบาทสาคัญของ
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ครูประจาศูนย์การเรียนชุมชนจะแตกต่า งไปจากครูในระบบโรงเรียน จะไม่ได้เป็นผู้สอนเนื้อหาวิชา
ความรู้แต่เพียงอย่างเดียว แต่จะต้องเป็นผู้สอนวิธีการแสวงหาความรู้โดนให้ผู้เรียนเป็นตัวตั้ง เป็น
ศูนย์กลางและเป็นผู้กาหนด ครูจะเป็นผู้เบิกทางและนาไปสู่การเรียนรู้ เป็นผู้กระตุ้นและจุดไฟแห่ง
ความใฝ่รู้ให้กับผู้เรียนและเป็นที่พึ่งในการปรึกษาแนะแนวให้ผู้เรียนได้รู้จักแก้ปัญหาให้กับตนเองได้
ครูประจาศูนย์การเรียนจึงเปรียบเสมือน “ผู้เบิกทางแห่งปัญญาและจุดไฟแห่งการเรียนรู้ ” เพื่อนา
ประชาชนและชุมชนไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ก่อให้เกิดความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองของชุ มชน
ได้ต่อไป (สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2553)
สัดส่วนครูต่อนักศึกษาโดยเฉลี่ยคือ 10,007 ต่อ 1,979,762 หรือคิดเป็น 1 ต่อ 197 (ศูนย์
ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ, 2552) เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอี ยดพบว่าอัตราส่วนครูต่อจานวน
นักศึกษา พบว่าครู 1 คนรับผิดชอบนักศึกษาไม่ต่ากว่า 80 คนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในภาคกลาง
และในพื้นที่ชุมชนเมือง ส่วนใหญ่จะรับผิดชอบนักศึกษาประมาณ 100-120 คน ทั้งนี้จะรับผิดชอบ
นักศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึ กษาตอนปลาย ครูศูนย์การเรียน
ชุมชนทุกคนมีภาระงานอื่น เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นเจ้าหน้าที่ IT เป็นผู้ ส่งเสริมการจัด
การศึกษาอาชีพ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการพิเศษอื่นๆที่ดาเนินการในพื้นที่ที่ครูรับผิดชอบดูแลด้วย (ชล
ทิตย์ เอี่ยมสาอาง และคณะ, 2551)
บทบาทครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
1.จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ในชุมชน โดยจาแนกเป็นรายกิจกรรม ดังนี้
การศึกษานอกระบบมีกิจกรรมดังนี้ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อ
การพัฒ นาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒ นาสั งคมและชุมชน การส่ งเสริมการเรียนรู้ตามปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง และการศึกษาตามอัธยาศัย
2.สร้าง และขยายภาคีเครือข่าย เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน
3.ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยใน
ชุมชนภาคีเครือข่าย ทั้งในแง่ของความเข้มแข็ งและความต่อเนื่องในการมีส่วนร่วม และศักยภาพใน
การจัด
4.จัดทาระบบข้อมูล สถิติ และสารสนเทศเกี่ยวกับประชากรกลุ่มเป้าหมายและผลการจัด
กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาและแผนการจัด
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การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งในระดั บชุมชนหรือระดับจุลภาค ระดับอาเภอ
ระดับจังหวัด และภาพรวมระดับประเทศของสานักงานกศน.
5.จั ด ท าแผนงานโครงการการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ประจ าปี
งบประมาณ เพื่ อ จั ด กิ จ กรรมการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ให้ กั บ ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายและชุมชน และพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามกรอบเน้น
การดาเนินงานของสานักงานกศน. สานักงานกศน.จังหวัด และกศน.อาเภอที่สังกัด เพื่อการสนับสนุน
งบประมาณจากกศน.อ าเภอที่ สั ง กั ด โดยในกรณีข องการจัด กิ จกรรมการศึ กษาขั้น พื้ฐ าน ให้ ยึ ด
ค่าใช้จ่ายรายหัว ตามที่มติคณะรัฐมนตรีกาหนด คูณด้วยจานวนนักศึกษา 60 คน สาหรับกิจกรรม
อื่นๆนั้น จัดทาแผนงานโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ ให้ดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจาก
กศน.อาเภอ
6.ประสานและเชื่อมโยงการดาเนินงาน การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอั ธ ยาศั ย ของศู น ย์ ก ารเรี ย นชุ ม ชน และภาคี เ ครื อ ข่ า ยในต าบล โดยมี ก ารประสานแผนการ
ดาเนินงานภายในตาบลที่รับผิดชอบกับ กศน.อาเภอที่สังกัด ตามกรอบจุดเน้นการดาเนินงานบน
พื้นฐานของความเป็นเอกภาพด้านนโยบายและความหลากหลายในการปฏิบัติ
7.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในความ
รับผิดชอบตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรับรองการประกันคุณภาพภายนอก
ของ กศน. อาเภอที่สังกัด
8.รายงานผลการดาเนินงาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต่อ กศน. ตาบล
ที่สังกัดตามแผนหรือข้อตกลงที่กาหนดไว้
9.ปฏิบัติภารกิจอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจาก กศน. จังหวัด หรือสานักงาน กศน. และตามที่
กฎหมายกาหนด
สรุป บทบาทของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครูกศน.)นั้นจะต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบในการส่งเสริมความรู้ให้กับผู้เรียนและตัวเอง และเนื่องจากการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการศึกษาที่มีการมีส่ วนร่วมกับชุมชนทาให้จาเป็นต้องมีการผสานงาน
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่ตรงต่อความต้องการของคนในชุมชน ต้องมีการพัฒนาให้มีความเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
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5.2 คุณสมบัติของ ครูกศน.
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(ครูกศน.) ต้องมี
วุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา และอื่นๆเทียบเท่าไม่ต่ากว่านี้ ครูการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครูกศน.) ทั้งหมดสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นอย่างต่า
และบางส่วนกาลังศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและระดับปริญญาโท และบางคนสาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท มีประสบการณ์ในการเป็นครูมาแล้วสูงสุดเกือบ 20 ปี น้อยที่สุด 1 ปี ทั้งนี้
ครูศูนย์การเรียนชุมชนส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการเป็นครูมาแล้ว 4 ปี (ชลทิตย์ เอี่ยมสาอาง และ
คณะ, 2551) แม้ว่าครูทุกคนมีวุฒิขั้นต่าคือปริญญาตรี แต่ปัจจุบันนี้ครูศูนย์การเรียนรู้จบตรงสาขาไม่
ถึง 5-10% และครูจะต้องสอนนักศึกษา กศน. ตั้งแต่ประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตามหลักสูตร
ประมาณ 2 ปี และสอนทุกวิชา (หทัยรัตน์ ดีประเสริฐ, 2551)
ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครูกศน.) ทุกคนได้เข้ารับการอบรมแบบ
เผชิญหน้า (face to face) อย่างน้อยปีละไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง มีบางคนที่ได้เข้ารับการอบรมถึงปีละ 6
ครั้ง เนื้อหาหลักสูตรของการอบรมส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องกว้ างๆที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การใช้โปรแกรม IT งานทะเบียน การจัดทาหลักฐานและโครงการพิเศษอื่นๆ ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการจาเป็นของครูรายบุคคลมากนัก สาหรับการพัฒนาครูโดย
การอบรมตามหมวดวิชานั้น มีการดาเนินการบ้างในบางสถานศึกษา โดยครูมักได้รับการสนับสนุนให้
เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการสอนในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
ทั้งนี้เนื่องจากเห็นว่าเป็นวิชาที่ยากแก่การเข้าใจ และนักศึกษาสอบไม่ผ่านเป็นจานวนมากในขณะที่
หมวดวิชาอื่นๆได้รับการสนับสนุนรองลงมา (ชลทิตย์ เอี่ยมสาอาง และคณะ, 2551)
ครู การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ครูกศน.) ที่กศน. เปิดรับผู้ ที่จบทุก
สาขาวิช า และครู จ ะต้องสอนนักศึกษากศน. ตั้งแต่ประถมศึกษาจนถึงมัธ ยมศึกษาตามหลั กสู ตร
ประมาณ 2 ปี และสอนทุกวิชา (หทัยรัตน์ ดีประเสริฐ, 2551)
สรุป คุณสมบัติของ ครูกศน.นั้น จะต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเป็นอย่างน้อย และ
จะต้องมีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่าหนึ่งปีขึ้นไป แต่ไม่ต้องจาเป็นต้องจบมาจาก ครุศาสตร์
หรือ ศึกษาศาสตร์ก็ได้
5.3 สมรรถนะที่จาเป็นของของ ครูกศน.
สถาบั น พั ฒ นาครู คณาจารย์ และบุค ลากรทางการศึกษา ในฐานะเป็นหน่ว ยงานที่ มี
บทบาท หน้ า ที่ พั ฒ นาระบบและมาตรฐานการพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ดาเนินการสร้างแบบประเมินสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้น
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เมื่อปีงบประมาณ 2549 สาหรับใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบสมรรถนะของครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเป็ น รายบุ ค คล เพื่ อ ส ารวจ
สมรรถนะที่เหมาะสมกับตาแหน่งที่รับผิดชอบ ว่ามีสมรรถนะใดที่มีความจาเป็นต้องพัฒนาแล้วนาไป
จัดทาแผนพัฒนาตนเอง เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานสูงขึ้น ซึ่ง
จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษาของประเทศ (สานักงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, มปป.)
ในปีงบประมาณ 2552 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกสังกัด ได้แก่ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา สานักงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยและสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ได้พัฒนาตนเองตามล าดับขั้นตอนโดยใช้แบบประเมินสมรรถนะร่วมกัน ซึ่งใน
ปัจจุบันมีแบบประเมินสมรรถนะหลากหลายประเภทจากหลากหลายหน่วยงาน ทาให้เกิดความ
ยุ่งยากแก่การวางแผนพัฒนาตนเองและการส่งเสริมสนับสนุน ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงได้อนุมัติ
ให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ดาเนินโครงการพัฒนารูปแบบพัฒนาครู
และบุคลากรโดยยึดสมรรถนะเป็นฐาน ซึ่งในโครงการดังกล่าวได้กาหนดให้มีกิจกรรมสาคัญที่ต้อง
ดาเนินการเป็นลาดับแรก คือการบูรณาการแบบประเมินสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดมีแบบประเมินสมรรถนะสาหรับประเมินหาสมรรถนะที่
จาเป็นต้องพัฒนาของตนเองซึ่งจะทาให้การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบ
และเกิดประโยชน์ สู งสุ ดต่อการจัดการศึกษาของชาติต่อไป (ส านักงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย, มปป.)
ซึ่งสมรรถนะของครู การศึกษานอกระบบโรงเรียนประกอบด้วย
ความประพฤติ วินัย คุณธรรม
1. การมีวินัย
1.1 การควบคุมตนเอง
1) การตรงต่อเวลา
2) การวางแผนการใช้จ่าย
3) การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
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4) การมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
1.2 การปฏิบัติตนตามกติกาของสังคม
1) การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
2) การปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี
2. การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
2.1 การเป็นแบบอย่างที่ดีทางกาย
1) การแต่งกายได้เหมาะสมกับกาลเทศะ
2) การปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับบทบาท และสถานการณ์
3) การมีมารยาทเป็นที่ยอมรับของสังคม
4) การปฏิบัติตนเป็นมิตรต่อศิษย์ และนักศึกษา
2.2 การเป็นแบบอย่างที่ดีทางวาจา
1) การใช้คาพูดที่สร้างสรรค์ ก่อให้เกิดกาลังใจและเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
2) การใช้คาพูดสุภาพ (ไม่พูดเพ้อเจ้อ ส่อเสียด เยาะเย้ย ถากถาง)
3) การพูดด้วยความจริงใจไม่บิดเบือนข้อมูล
2.3 การเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านจิตใจ
1) การมีความกตัญญูกตเวที
2) การมีความซื่อสัตย์สุจริต
3) การมีความเมตตา กรุณา
4) การมีความเป็นกัลยาณมิตร
5) การมีหิริโอตตัปปะ (ความละอาย และความเกรงตัวต่อบาป)
6) การมีความยุติธรรม
7) การควบคุมอารมณ์
8) การมีอุดมการณ์เพื่อส่วนรวม
9) การมีความอดทน
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3. การดารงชีวิตอย่างเหมาะสม
3.1 การปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแผนการดาเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม
3.2 การดาเนินชีวิตอย่างเหมาะสมกับฐานะ
3.3 การปฏิบัติตนหลีกเลี่ยงจากอบายมุข
3.4 การรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเองและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
3.5 การมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และไม่เบียดเบียนผู้อื่น
3.6 การเคารพกติกาทางสังคม
4. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
4.1 การยึดมั่นในอุดมการณ์ แห่งวิชาชีพของตน
4.2 การยกย่องชื่นชม บุคคลที่ประสบความสาเร็จในวิชาชีพ
4.3 การปกป้องเกียติภูมิของวิชาชีพ
4.4 การส่งเสริม สนับสนุน หรือเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ
4.5 การเสียสละและอุทิศตน เพื่อประโยชน์ต่อวิชาชีพ
4.6 การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ
4.7 การพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
5.1 การปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่
5.2 การยอมรับผลจากการกระทาของตนเองในการปฏิบัติหน้าที่
5.3 การหาแนวทางแก้ไขปัญหา
5.4 การมุ่งมั่นพัฒนาวิชาชีพให้ก้าวหน้า
สมรรถนะหลักของครู การศึกษานอกระบบโรงเรียนประกอบด้วย
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.1 ความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงาน
1) ความรู้ความเข้าใจในการวางแผน
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2) การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศและนาไปใช้ในการวางแผน
3) การวางแผนการปฏิบัติงานแต่ละภารกิจ
1.2 ความสามารถในการปฏิบัติงาน
1) การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผน
2) ความมุ่งมั่นกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
3) การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางาน
4) การยึดหลักการประหยัดในการปฏิบัติงาน
5) การนานวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
6) การปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
1.3 ผลการปฏิบัติงาน
1) ความถูกต้องของผลปฏิบัติงาน
2) ความครบถ้วน สมบูรณ์ของผลปฏิบัติงาน
3) ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย (ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ)
2. การบริการที่ดี
2.1 ความสามารถในการสร้างระบบการให้บริการ
1) การศึกษาความต้องการของนักศึกษา
2) การจัดระบบการให้บริการบนพื้นฐานของข้อมูลความต้องการ
3) ความรวดเร็ว และความเสมอภาคในการให้บริการ
2.2 ความสามารถในการให้บริการ
1) ความตั้งใจ เต็มใจ และกระตือรือร้นในการให้บริการ
2) การศึกษาผลการให้บริการเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ
3) การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
3. การพัฒนาตนเอง
3.1 ความสามารถในการวิเคราะห์ตนเอง
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1) การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้วยของตนเอง
2) การเลือกวิธีพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับจุดเด่น จุดด้อย
3.2 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
1) การจับใจความ การสรุปจากการอ่านและการฟัง
2) ความชัดเจนในการเขียนอธิบาย และยกตัวอย่าง
3) การตั้งคาถามและตอบคาถามได้ตรงประเด็น
3.3 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการแสวงหาความรู้
1) การจับใจความ และการสรุปจากการอ่านและการฟัง
2) การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้เทคโนโลยีต่างๆ
3.4 ความสามารถในการติดตามความเคลื่อนไหวทางวิชาการ และวิชาชีพ
1) การใช้ Computer เบื้องต้น
2) การใช้ Internet
3) การใช้ E-mail
4) การเลือกใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่หลากหลาย
5) การเลือกใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่เหมาะสม
6) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงาน
3.5 ความสามารถในการประมวลความรู้ และนาความรู้ไปใช้
1) การวิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ เพื่อนาไปใช้พัฒนางาน
2) การผลิตนวัตกรรม และการนาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการพัฒนางาน
4. การทางานเป็นทีม
4.1 ความสามารถในการวางแผนเพื่อการปฏิบัติงานเป็นทีม
1) การมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกับผู้อื่น
2) การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
3) การยอมรับข้อตกลงของทีมงาน
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4.2 ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกัน
1) ความเต็มใจให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
2) ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของตน
3) การปฏิบัติตนเป็นผู้นา หรือผู้ตามได้เหมาะสมกับบทบาท
4) ความร่วมมือกับทีมงานในการแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน
5) การสนับสนุนให้กาลังใจ ยกย่อง ให้เกียรติผู้อื่นในโอกาสที่เหมาะสม
สมรรถนะประจาสายงานของครู การศึกษานอกระบบโรงเรียนประกอบด้วย
1. การจัดการเรียนรู้
1.1 ความสามารถในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร
1) ดาเนินการสร้าง/พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหมวดวิชาที่สอน
2) การนาหลักสูตรฝึกอบรม หรือหลักสูตรในหมวดวิชาที่สอนไปใช้ให้บรรลุ
จุดประสงค์
3) การนาผลการประเมินการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากลักสูตร
และให้บริการ
1.2 ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1) การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีระบบ โดยมีองค์ประกอบที่สอดคล้อง
กัน
2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
และแก้ปัญหาได้
3) การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสามารถและความพอใจ
4) การใช้สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
1.3 ความสามารถในการใช้และพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการ
เรียนรู้
1) การเลือกใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการเรียนรู้

49
2) การออกแบบ และการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการ
เรียนรู้
3) การหาประสิทธิภาพ และพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการ
เรียนรู้
1.4 ความสามารถในการวัด และประเมินผลการเรียนรู้
1) การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง
2) การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้
3) การนาผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
2. การพัฒนาผู้เรียน
2.1 ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
1) การจัดกิจกรรมได้หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน
2) การจัด หรือสอดแทรกคุณธรรมได้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่สอน
2.2 ความสามารถในการพัฒนาทักษะคุณภาพชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิต
1) การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนดูแลตนเองด้านสุขภาพกาย เพื่อการดารงชีวิตที่ดี
2) การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาสุขภาพจิต เพื่อการดารงชีวิตที่ดี
3) การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกแก้ปัญหาชีวิตประจาวัน
4) การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
5) การส่งเสริมให้ผู้เรียนติดตามความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ในสังคม
2.3 ความสามารถในการปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย
1) การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และ/หรือยอมรับมติ
ของกลุ่ม
2) การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และในการ
ปฏิบัติกิจกรรมของกลุ่ม
3) การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรู้จักใช้เหตุผล ไตร่ตรองในการตัดสินใจ
4) การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน
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2.4 ความสามารถในการปลูกฝังความเป็นไทย
1) การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนยอมรับ เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย ค่านิยม และ
เอกลักษณ์ของชาติ
2) การส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม และค่านิยมไทย
2.5 ความสามารถในการจัดระบบดูแล และช่วยเหลือผู้อื่น
1) การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าบุคคลของผู้เรียน
2) การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาทางช่วยเหลือผู้อื่น
3) การแนะแนวและให้คาปรึกษาแก่ผู้เรียนทั้งกลุ่มดี กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา
4) การติดตามประเมินผลการแนะแนว และให้คาปรึกษาแก่ผู้เรียน
5) การจัดทาระบบเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เรียน
3.การบริหารจัดการชั้นเรียน
3.1 ความสามารถในการจัดบรรยากาศการเรียนรู้
1) การจัดกิจกรรม หรือสนับสนุนให้ผู้เรียนกล้าแสดงความคิดเห็น พูดคุย โต้ตอบ
ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน
2) การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนปฏิบัติงานร่วมกัน
3) การจัดมุมประสบการณ์ และสื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข
4) การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข
3.2 ความสามารถในการจัดทาข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจาชั้นเรียน/ประจาหมวด
วิชาที่สอน
1) การจัดทาข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
2) การนาเสนอสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียน
3) การนาข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการชั้นเรียน
3.3 ความสามารถในการกากับ ดูแลชั้นเรียน
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1) การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกาหนดกฎ กติกา ข้อบังคับ สาหรับใช้
ร่วมกันในชั้นเรียน
2) การแก้ปัญหาพฤติกรรมด้านระเบียบวินัยในชั้นเรียน
4. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย
4.1 ความสามารถในการวิเคราะห์
1) การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อนของสถานศึกษา
2) การวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้
4.2 ความสามารถในการสังเคราะห์
1) การจัดทาแผนงาน/โครงการเพื่อการจัดการเรียนรู้
2) การบูรณาการความรู้ทั้งภายใน และระหว่างกลุ่มเนื้อหาสาระที่สอน
3) การบูรณาการเนื้อหาสาระที่สอน ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตประจาวัน
4.3 ความสามารถในการเขียนเอกสารทางวิชาการ
1) บทความ
2) คู่มือการเรียนการสอน
3) หนังสือ
4) รายงานทางวิชาการ
4.4 ความสามารถในการวิจัย
1) ความรู้ ความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัย
2) การเข้าใจในชั้นเรียน
3) การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
4) การวิจัยและพัฒนา
5. การสร้างความร่วมมือกับชุมชน
5.1 ความสามารถในการนาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานที่ที่ให้บริการ
1) การประสานให้นาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของสถานที่ที่ให้บริการ
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2) การจัดกิจกรรมเพื่อบริการชุมชนให้เข้ามาใช้ในสถานที่ที่ให้บริการเป็นแหล่ง
เรียนรู้และนันทนาการ
5.2 ความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน
1) การร่วมมือกับชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
2) การร่วมมือกับชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาเกี่ยวกับเยาวชน
สรุป จะเห็นได้ว่าระบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่นั้น มุ่งเน้นการพัฒนาข้าราชการ
โดยยึดหลักสมรรถนะเป็นหลักหรือเป็นฐาน เพื่อให้ข้าราชการเป็นผู้ทรงความรู้ สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงมี ความจาเป็นที่จะต้องยกระดับคุณภาพ
ในการปฏิบัติงานของตน โดยการค้นหาสมรรถนะที่จาเป็ นต้องพัฒนา แล้วจัดทาแผนและดาเนินการ
พัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
5.4 จรรยาบรรณและทัศนคติที่ดีของ ครูกศน.
สาหรับ จรรยาบรรณและทัศนคติที่ดีของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ได้แบ่งจรรยาบรรณและทัศนคติในวิชาชีพครูเป็น 4 หมวด ดังนี้ (กองส่งเสริมและเผยแพร่
การศึกษา, 2524)
หมวดที่ 1 ว่าด้วยอุดมการณ์ครู ซึ่งเป็นหัวใจของการเป็นครู
หมวดที่ 2 ว่าด้วยเอกลักษณ์ของครู โดยเน้นให้เห็นลักษณะเฉพาะของครูที่แตกต่างจาก
บุคคลในอาชีพอื่น
หมวดที่ 3 ว่าด้วยการรักษาวินัยแห่งวิชาชีพครู
หมวดที่ 4 ว่าด้วยบทบาทของครูต่อบุคคล และสังคม
หมวดที่ 1 อุดมการณ์ครู ซึ่งเป็นหัวใจของการเป็นครู ประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้
1. ศรัทธาในอาชีพครู อุทิศตน เพื่อศิษย์ และการศึกษา
2. ธารงและส่งเสริมเกียรติแห่งวิชาชีพครู
3. บาเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
4. ยึดมั่นในคุณธรรม มีใจรัก และเมตตาต่อศิษย์
5. มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย
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6. ยึดมั่นในศาสนา พระมหากษัตริย์
หมวดที่ 2 เอกลักษณ์ของครู โดยเน้นให้เห็นลักษณะเฉพาะของครูที่แตกต่างจากบุคคล ในอาชีพอื่น
ประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้
1. ดารงตนอย่างเรียบง่าย ประหยัด เหมาะสมกับอาชีพครู
2. มีอารมณ์มั่นคง และสามารถควบคุมอารมณ์ทั้งในและนอกเวลาที่สอน
3. มีสัจจะความจริงในความรับผิด ชอบต่อหน้าที่ครู และต่อตนเอง สามารถร่วมงานเป็น หมู่
คณะได้
4. เป็นผู้มีวัฒนธรรม มีศีลธรรมตามศาสนาที่ตนนับถือ และเป็นตัวอย่างที่ดี ของศิษย์
5. เป็นคนตรงเวลา ประพฤติตนสม่าเสมอ
6. เป็นผู้มีวาจาสุภาพอ่อนโยนและแต่งกายเรียบร้อยเหมาะสม
7. ใฝ่หาความรู้ สารวจและปรับปรุงแก้ไขตนเองและงานสอนอยู่เสมอ
8. กระตือรือร้น ขยันหมั่นเพียรและตั้งใจใช้กลวิธีสอนให้ศิษย์ เกิดความรู้จนเป็น แบบอย่าง
การสอนที่ดี
9. มีความคิดริเริ่มและนาสิ่งใหม่ ๆ มาใช้สอนศิษย์
10. รู้จักผ่อนปรนต่อปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานครู และหาทางแก้ไขโดยสันติวิธีเป็นพลเมือง
ดี
12. ให้เกียรติโดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา ฐานะครอบครัว เพศและวัย
13. เป็นผู้มีใจกว้าง และมีน้าใจนักกีฬารับฟังความคิดเห็นของศิษย์ และเปิดโอกาสให้ศิษย์
ได้ปรึกษาหารืออย่างสม่าเสมอ
14. เอาใจใส่ต่อการเรียน ความประพฤติ และความเป็นอยู่ของศิษย์อยู่เสมอ
15. เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของศิษย์
16. เป็นผู้เห็นศิษย์มีความสาคัญ และพิจารณาคุณค่าของศิษย์แต่ละคนด้วยเหตุผล
17. เป็นผู้ที่น่าเคารพรัก และทาให้ศิษย์ เกิดความอบอุ่นใจ
18. มีความยุติธรรม และตัดสินใจหรือลงโทษศิษย์อย่างมีเหตุผล
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19. เป็นผู้ควรแก่การยกย่อง นับถือในเชิงภูมิปัญญา และเชาว์ ไหวพริบในด้านการอบรม สั่ง
สอน
20. สามารถอรรถาธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่าย
หมวดที่ 3 ว่าด้วยการรักษาวินัยแห่งวิชาชีพครู
1. รักษาความลับของศิษย์ เพื่อนร่วมงานและสถานศึกษา
2. ไม่แสดงอาการอาฆาตพยาบาลต่อศิษย์
3. เข้าสอนโดยสม่าเสมอ ไม่ปิดบังหรือบิดเบือน เนื้อหาสาระทางวิชาการ
4. สุภาพเรียบร้อย เชื่อฟัง และไม่แสดงความกระด้างกระเดื่อง ต่อ ผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งใน
หน้าที่การงานโดยชอบด้วยกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของสถานศึกษา
5. ต้องถือและปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมที่ดีของสถานศึกษา
6. ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เกิดผลดีด้วยการเอาใจใส่ ระมัดระวังรักษา ผลประโยชน์ ของ
สถานศึกษา
7. ไม่ละทิ้งหน้าที่ด้านการสอนและงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนอุทิศเวลา ของตนให้กับ
สถานศึกษา
8. รักษาความสามัคคี ชื่อเสียงของคณะและสถานศึกษาที่สังกัดอยู่
9. ปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง ด้วยความรับผิดชอบและเสียสละ
10. ให้เกียรติแก่เพื่อนร่วมอาชีพ และบุคคลทั่วไป
11. ไม่ลบหลู่ดูหมิ่นศาสนา
12. รักษาความลับของเพื่อนร่วมงาน และสถานศึกษา
13. รักษาและส่งเสริมความสามัคคีของหมู่คณะ
14. ไม่นาหรือยอมให้นาผลงานทางวิชาการของตนไปใช้ในทางทุจริต หรือเป็นภัยต่อ
มนุษยชาติ
15. ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน
16. รักษาชื่อเสียงมิให้ขึ้นชื่อว่าประพฤติชั่ว
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17. ประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม โดยไม่ เห็นแก่ประโยชน์
อันมิชอบ
หมวดที่ 4 ว่าด้วยบทบาทของครูต่อบุคคล และสังคม
1. ยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ส่งเสริมกิจกรรมในระบอบประชาธิปไตย
3. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันด้วยกันและระหว่างสถาบันและชุมชน
4. สร้างและส่งเสริมความสามัคคีอันดีระหว่างครูและผู้ปกครอง
5. ดารงชีวิตและการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีชุมชน
6. รับใช้สังคม ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ
7. โอบอ้อมอารีมีน้าใจต่อผู้อื่น
ในปี พ.ศ. 2526 คุรุสภาได้มีการปรับปรุงจรรยาบรรณวิชาชีพครูขึ้นใหม่ เรียกว่า “ระเบียบ
คุรุสภาว่าด้วยจรรยามารยาทและวินัยตามระเบียบประเพณีครู” (คุรุสภาพ. 2526) ซึ่งมีระเอียดดังนี้
ครูต้องมีจรรยามารยาทและวินัยตามระเบียบประเพณีของครู ดังต่อไปนี้
1. เลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยความ
บริสุทธิ์ใจ
2. ยึดมั่นในศาสนาที่ตนนับถือ ไม่ลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอื่น
3. ตั้งใจสอนศิษย์และปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เกิดผลดี ด้วยความเอาใจใส่ อุทิศเวลาของตน
ให้แก่ศิษย์ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่การงานมิได้
4. รักษาชื่อเสียงของตนมิให้ชื่อว่าประพฤติชั่ว ไม่ประพฤติการอันใดจะทาให้เสียชื่อเสียง
และเกียรติ ของความเป็นครู
5. ถือปฏิบัติตามระเบียบ และแบบธรรมเนียมอันดีงามของสถานศึกษา
6. ถ่ายทอดความรู้โดยไม่ปิดบังอาพราง ไม่นาหรือยอมให้นาผลงานทางวิชาการของตน ไปใช้
ในทางทุจริต หรือเป็นภัยต่อมนุษยชาติ
7. ให้เกียรติผู้อื่นทางวิชาการ โดยไม่นาผลงานของผู้ใดมาแอบอ้างเป็นผลงานของตนและ ไม่
เบียดบังใช้แรงงาน หรือนาผลงานของผู้อื่นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน
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8. ประพฤติอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความเที่ยงธรรม ไม่
แสวงหาประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
9. สุภาพเรียบร้อย ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ รักษาความลับของศิษย์ ของ
ผู้ร่วมงาน และสถานศึกษา
10. รักษาความสามัคคีของครู และช่วยเหลือกันในหน้าที่การงาน
แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539
1. ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กาลังใจในการศึกษา
เล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า
2. ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้แก่ศิษย์
อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ
3. ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ
4. ครูต้องไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และ
สังคมของศิษย์
5. ครูต้องไม่แสดดงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
และไม่ใช้ศิษย์กระทาการใด ๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ
6. ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนา
ทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ
7. ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู
8. ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์
9. ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้นาในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
สรุป จรรยาบรรณนั้นเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติของวิชาชีพ เป็นการกาหนดแนวทาง
รูปแบบและข้อควรปฏิบัติ ซึ่งในวิชาชีพของครูนั้นก็จาเป็นจะต้องมี จรรยาบรรณวิชาชีพ เพราะอาชีพ
ครูนั้นได้ถูกยกให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงแล้ว และซึ่งเป็นวิชาชีพที่มีผลต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
เป็นอาชีพที่กาหนดถึงความก้าวหน้าหรือการพัฒนาของประเทศในอนาคตอีกด้วย จึงต้องมีสิ่งเข้ามา
ควบคุมอย่างเป็นรูปแบบ
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5.5 การพัฒนาครูกศน.
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร (2555) กล่าวว่า การพัฒนาเพื่อเป็นมืออาชีพ
ของครู ควรที่ จ ะต้ อ งยึ ด ถื อ และปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด ความสั ม พั น ธ์ กั บ มาตรฐานของวิ ช าชี พ ครู ซึ่ ง มี
ความสาคัญ ความจาเป็นต่อครูทุกคน ทั้งนี้เนื่องจากกระแสแห่งโลกาภิวัฒน์ ทาให้มีความจาเป็นที่
บุคคลจักต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกระดับ ให้ มีความสานึกต่อบทบาทและภารกิจต่างๆ ที่มีต่อ
สั งคมมากขึ้ น การเปลี่ ย นแปลงทางด้า นกฎหมายต่ างๆ เป็นสิ่ งบ่ งบอกว่า ต่อ ไปนี้ สั ง คม องค์ก ร
หน่ ว ยงาน มีความต้องการ ครูมืออาชีพ มิใช่เพียง อาชีพครู อีกต่อไป ซึ่งครูมืออาชีพ มีสิ่ งที่ควร
ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง คือ คุณภาพการสอน เป็นความสามรถที่จะสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคน
พรพิพัฒน์ ซื่อสัตย์ (2555) กล่าวว่าการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของครู กศน.ตาบล
ประกอบไปด้วยดังนี้
ด้านการวางแผนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ต้องมีการพัฒนา ดังนี้คือ
1. กาหนดวัตถุประสงค์ของแผนงานให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
2. ประสานข้อมูลพื้นฐานของแผนแม่บทชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. จัดการอบรมตามแนวทางการศึกษาตลอดชีวิต
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ กศน.ตาบล ปัญหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน เช่น เรื่องของหลักสูตร และเทคนิคการสอน ต้องมีการพัฒนา ดังนี้คือ
1. จัดอบรมการวิเคราะห์หลักสูตร
2. อบรมวิทยาการและทักษะใหม่ๆ เช่น ความสามารถทางภาษาหรือเทคนิคการสอน
3. อบรมครูแกนนาในแต่ละอาเภอ ในการประสานและนาความรู้ไปสู่ชุมชน
ด้านการให้บริการการเรียนรู้ใน กศน. ตาบล ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เกี่ยวกับการขาดแคลนสื่อ
อุปกรณ์ สถานที่ความสามารถในการใช้โปรแกรมและการให้บริการอินเตอร์เน็ต ต้องมีการพัฒนา
ดังนี้คือ
1. กาหนดสื่อ อุปกรณ์ ที่จาเป็นในการจัดการเรียนรู้ตามสภาพของท้องถิ่น
2. จัดอบรมให้ความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. จัดตั้ง กศน.ตาบล ต้นแบบ เพื่อให้ครูและนักศึกษาในตาบล/เขตใกล้เคียงมาใช้บริการ
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ด้านการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคม วัฒนธรรม ประเพณีในชุมชน ปัญหาที่พบ
ส่วนใหญ่เกี่ยวกับภูมิปัญญา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในท้องถิ่น ต้องมีการพัฒนา ดังนี้คือ
1. บูรณาการกิจกรรมด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย
2. ศึกษาดูงานภูมิปัญญาท้องถิ่น จากประสบการณ์จริง
3. จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นใน กศน. ตาบล/เขตให้ครูเป็นผู้ประสานกับชุมชน
ด้านการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เกี่ยวกับการทางานกับเครือข่าย ต้อง
มีการพัฒนา ดังนี้คือ
1. จัดสัมมนาครูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการท างานในชุมชน
2. ใช้วิธีพี่สอนน้องเป็นวัฒนธรรมการปฏิบัติงานของครูรุ่นต่อมา
3. อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการท างานกับเครือข่าย
สรุปได้ว่า การพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนั้นจาเป็นจะต้องให้
ความสาคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากในปัจจุบันสังคมไม่ได้ต้องการแค่อาชีพครูแต่กลับต้องการครูมือ
อาชีพมากกว่า การพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต้องมีการศึกษาหาถึง
สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควรมีขั้นตอนและกระบวนที่
ชัดเจนว่าต้องการพัฒนาครูในเรื่องใด
ตอนที่ 6 ข้อมูลพื้นฐานและสาระสาคัญของหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
6.1 แนวคิด หลักการ และจุดหมายสาระสาคัญของหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
แนวคิดสาระสาคัญของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตาม
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุ ทธศักราช 2551 ได้มีการพัฒนามาจาก
พื้นฐานทางด้านปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา ความเชื่อและหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ทฤษฎีหลักสูตร
แนวคิดที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตลอดจนการพัฒนากระบวนการเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับธรรมชาติและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้ใหญ่ ผู้พ้นเกณฑ์
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การศึกษาภาคบังคับ โดยมีแนวคิดที่สาคัญดังนี้ (สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย, 2555)
ผู้ใหญ่เป็นผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ มีคุณลักษณะและเป้าหมายในการเรียนรู้ที่แตกต่างไป
จากเด็ก เช่น ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบอาชีพแล้วต้องการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุง
อาชีพที่ทาอยู่ บางคนเป็นผู้ประสบความสาเร็จในหน้าที่การงาน แต่ยังมีพื้นฐานการศึกษาต่า ต้องการ
ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นเพื่อการศึกษาต่อหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต บางคนเป็นผู้นาชุมชน ต้องการ
เรียนรู้เพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ บางคนเป็นภูมิปัญญา
ท้อ งถิ่ น บางคนต้ อ งการได้รั บ การยอมรั บจากสั งคม นอกจากนี้ผู้ ใ หญ่ บางคนอาจมี ปั ญหาและ
ข้อจ ากัด ในการเรี ย นรู้ เช่น ไม่ มีเวลาเรีย น ขาดความมั่น ใจ เรีย นรู้บ างเรื่อ งได้ ช้า ดังนั้ นการจั ด
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สาหรับผู้ใหญ่จะต้องคานึงถึงความเหมาะสมของวัยดังต่อไปนี้
1. การพัฒนาหลักสูตรและวิธีการจัดสาระและกระบวนการเรียนการสอนจะต้องสอดคล้อง
กับ ทฤษฎีและหลั กสู ตร ตามแนวทางการจัดการศึกษาผู้ ใหญ่ ตลอดจนธรรมชาติการเรียนรู้ของ
กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น โดยใช้หลักการและศาสตร์การเรียนรู้ ของผู้ใหญ่ (Andragogy) รวมทั้ง
ผู้สอนจะต้องมีความรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้ใหญ่
2. การกาหนดสาระและประสบการณ์การเรียนรู้สาหรับผู้ใหญ่ ต้องคานึงถึงหลักจิตวิทยา
ผู้ใหญ่และปรัชญาการศึกษาผู้ใหญ่ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการวิเคราะห์สภาพสังคม และการแก้ปัญหา
โดยใช้กระบวนการ”คิดเป็น”เป็นหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อนาไปสร้างองค์ความรู้และ
นาไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
3. ความต้องการในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ เป็นการเรียนรู้เพื่อนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และการประกอบอาชีพได้ทันที ดังนั้นการจัดสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ จึงมี
ความจาเป็นต้องจัดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนดังกล่าวด้วย
หลักการสาระสาคัญของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนดหลักการ
ไว้ดังนี้
1.เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นด้านสาระการเรียนรู้ เวลาเรียน และการจัดการเรียนรู้
โดยเน้นการบูรณาการเนื้อหาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความแตกต่างของบุคคล และชุมชน สังคม
2.ส่งเสริมให้มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
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3.ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยตระหนักว่าผู้เรียนมี
ความสาคัญ สามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
4.ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
จุดหมายสาระสาคัญของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ และการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ต้องการ จึงกาหนดจุดหมายดังต่อไปนี้
1.มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
2.มีความรู้พื้นฐานสาหรับการดารงชีวิต และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3.มีความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีพ ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และ
ตามทันความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
4.มีทักษะการดาเนินชีวิตที่ดี และสามารถจัดการกับชีวิต ชุมชน สังคม ได้อย่างมีความสุข
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.มีค วามเข้ าใจประวั ติ ศาสตร์ ช าติไ ทย ภูมิ ใ จในความเป็ น ไทย โดยเฉพาะภาษา ศิล ปะ
วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย ความเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา ยึด
มั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
6.มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ และ
บูรณาการความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
สรุป แนวคิด หลัก และจุดหมายของสาระสาคัญของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการศึกษาที่ทางเลือกที่เปิดโอกาสให้กับผู้พลาด ขาด และด้อย
โอกาสทางการศึกษาได้มีช่องทางในการเยนรู้ และสามารถสาเร็จวุฒิของการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ โดย
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเอาองค์ความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพที่ประกอบอยู่ให้ดีขึ้นได้
6.2 ระดับการศึกษาและโครงสร้าง สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนา
คุณ ภาพชี วิ ต ของหลั ก สู ต รการศึ ก ษานอกโรงเรี ย นตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษานอกระบบ ระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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ระดับการศึกษาและโครงสร้าง
การจั ด การศึ กษานอกโรงเรีย น โดยใช้ห ลั กเกณฑ์และวิธีก ารจัด การศึ กษานอกโรงเรีย น
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นการศึกษาสาหรับ
ผู้ เ รี ย นที่ พ้ น เกณฑ์ ก ารศึ ก ษาภาคบั ง คั บ หรื อ กลุ่ ม เป้ า หมายที่ พ ลาดและขาดโอกาสในการได้ รั บ
การศึกษาในระบบ หรือในพื้นที่ที่สถานศึกษาไม่สามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปีให้ได้ โดยแบ่ง
การศึกษาออกเป็น 3 ระดับดังนี้
1. ระดับ ประถมศึก ษา เป็น การศึ ก ษาที่ จัด ให้ ก ลุ่ มเป้ าหมายที่ ยั งไม่ จบการศึ กษาชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ
2. ระดั บ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น เป็นการศึกษาที่ จัดให้ กลุ่ มเป้าหมายที่จบการศึกษาชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการศึกษาที่จัดให้กลุ่มเป้าหมายที่จบการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
โครงสร้าง
เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักการ จุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้ ที่กาหนดไว้
ให้สถานศึกษาและภาคีเครือข่ายมีแนวปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา จึงได้กาหนดโครงสร้าง
ของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไว้ดังนี้
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ระดับ
1ระดับประถมศึกษา
2ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
จานวนหน่วยกิต
ที่

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา
ตอนต้น

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

วิชา
บังคับ

วิชา
บังคับ

วิชา
บังคับ

สาระการเรียนรู้
วิชา
เลือก

วิชา
เลือก

1.

ทักษะการเรียนรู้

5

5

5

2.

ความรู้พื้นฐาน

12

16

20

3.

การประกอบอาชีพ

8

8

8

4.

ทักษะการดาเนินชีวิต

5

5

5

5.

การพัฒนาสังคม

6

6

6

รวม

36

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิต

12

40

16

44

วิชา
เลือก

32

48 หน่วยกิต

56 หน่วยกิต

76 หน่วยกิต

100 ชั่วโมง

100 ชั่วโมง

100 ชั่วโมง

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ดังนี้
1.สาระทักษะการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 มาตรฐานดังนี้
มาตรฐานที่ 1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเจตนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
มาตรฐานที่ 1.2 มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเจตนคติที่ดีต่อการใช้แหล่งเรียนรู้
มาตรฐานที่ 1.3 มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเจตนคติที่ดีต่อการจัดการความรู้
มาตรฐานที่ 1.4 มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเจตนคติที่ดีต่อการคิดเป็น
มาตรฐานที่ 1.5 มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเจตนคติที่ดีต่อการวิจัยอย่างง่าย
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2.สาระความรู้พื้นฐาน ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 2.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร
มาตรฐานที่ 2.2 มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
3.สาระการประกอบอาชีพ ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 3.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีในงานอาชีพ มองเห็นช่องทาง และ
ตัดสินใจประกอบอาชีพได้ตามความต้องการ และศักยภาพของตนเอง
มาตรฐานที่ 3.2 มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในอาชีพที่ตัดสินใจเลือก
มาตรฐานที่ 3.3 มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการอาชีพอย่างมีคุณธรรม
มาตรฐานที่ 3.4 มีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง
4.สาระทักษะการดาเนินชีวิต ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 4.1 มีความรู้ ความเข้าใจ เจตนคติที่ดีเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม
มาตรฐานที่ 4.2 มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตนคติที่ดีเกี่ยวกับการดูแล ส่งเสริม
สุขภาพอนามัย และความปลอดภัยในการดาเนินชีวิต
มาตรฐานที่ 4.3 มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตนคติที่ดีเกี่ยวกับศิลปะและสุนทรียภาพ
5.สาระการพัฒนาสังคม ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 5.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสาคัญเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ แระวัติ
ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง สามารถนามาปรับใช้ในการดารงชีวิต
มาตรฐานที่ 5.2 มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และสืบทอดศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
มาตรฐานที่ 5.3 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย มีจิตสาธารณะ เพื่อความสงบ
สุขของสังคม
มาตรฐานที่ 5.4 มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นความสาคัญของหลักการพัฒนา และสามารถ
พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนหรือสังคม
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ซึ่งการจัดการศึกษาโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ได้ยึดถือสาระ
และมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 เป็นเกณฑ์ในการกาหนดคุณภาพของผู้เรียนเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิตให้มีคุณภาพตาม
ความสามารถ ความถนั ด และความสนใจของผู้ เรีย น สถานศึ กษาสามารถพัฒ นาเพิ่ มเติม ความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยกาหนดสาระและมาตรฐาน
การเรียน
สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ประกอบด้วย 5 สาระ ดังนี้
2.1สาระทักษะการเรียนรู้ เป็นสาระเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้แหล่งเรียนรู้ การ
จัดการความรู้ การคิดเป็น และการวิจัยอย่างง่าย
2.2สาระความรู้พื้นฐาน เป็นสาระเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
2.3สาระการประกอบอาชีพ เป็ น สาระเกี่ย วกั บ การมองเห็ น ช่ อ งทาง และการตั ด สิ น ใจ
ประกอบอาชีพ ทักษะในอาชีพ การจัดการอาชีพอย่างมีคุณธรรม และการพัฒนาอาชีพให้มีความ
มั่นคง
2.4สาระทักษะการดาเนินชีวิต เป็นสาระเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สุขอนามัยและ
ความปลอดภัยในการดาเนินชีวิต ศิลปะและสุนทรียภาพ
2.5สาระการพั ฒ นาสั ง คม เป็ น สาระเกี่ ย วกั บ ภู มิ ศ าสตร์ ประวั ติ ศ าสตร์ เศรษฐศาสตร์
การเมือง การปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี หน้าที่พลเมือง และการพัฒนาตนเอง ครอบครัว
ชุมชน สังคม การกาหนดสาระการเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียน ได้ยึดกรอบสาระการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย องค์ความรู้
ทักษะกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะหรือค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน แบ่งสาระการ
เรียนรู้ออกเป็น 8 หมวดวิชาที่ผู้เรียนต้องเรียนเพื่อนาความรู้ไปใช้ในการดาเนินชีวิต การประกอบ
อาชีพ และการศึกษาต่อ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มหมวดวิชา และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุ่มที่ 1 กลุ่มหมวดวิชาพื้นฐาน เป็นองค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานที่จาเป็นในการดาเนินชีวิต
ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตการงานและอาชีพ และ
การพัฒนาสังคมและชุมชนผู้เรียน ประกอบด้วย
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1. หมวดวิชาภาษาไทย เพื่อเสริมสร้างทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการ
ติดต่อสื่อสาร
2. หมวดวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะในทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับจานวนการวัด
เรขาคณิต พีชคณิต และข้อมูลสถิติ
3. หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะในการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญ หาด้วยฟลัก
ของความเป็ น เหตุ เ ป็ น ผล การเชื่ อ มโยงความรู้ กั บ กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ น าไปใช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ ทันกับการเปลี่ ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีโดยนาหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสภาวการณ์ต่างๆ
4. หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะในการติดต่อสื่อสารกับบุคคล และสืบค้น
ข้อมูลข่าวสารกับสังคมโลก ตลอดจนการแสวงหาความรู้เพื่ออาชี พที่ทาอยู่ให้ก้าวทันยุคโลกาภิวั ฒน์
สาระการเรี ย นรู้ วิ ช าภาษาต่ า งประเทศ ก าหนดให้ เ รี ย นภาษาอั ง กฤษทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา ส่ ว น
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ สามารถเลื อกจัดการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสมและความต้องการของ
ผู้เรียน
กลุ่มที่ 2 กลุ่มหมวดวิชาประสบการณ์ เป็นองค์ความรู้ที่เป็นทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ และ
เสริ ม สร้ า งให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี ค วามหมาย เห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเองและผู้ อื่ น มี ค วาม
สุนทรียภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เนื่องจากกลุ่มผู้เรียนการศึกานอกระบบเป็นผุ้ที่มีความรู้
และประสบการณ์ในชีวิตมาพอสมควร องค์ความรู้และสาระการเรียนรู้ที่จัดให้จึงพัฒนาให้เหมาะสม
กับวัยและสามารถนาไปใช้ได้ทันที ประกอบด้วย
1. กลุ่ มหมวดวิช าพัฒ นาสั งคมและชุมชน (สั งคมศึกษา ศาสนา และวัฒ นธรรม) เพื่อ
เสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย มีความรู้เกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของ
ตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ความเป็ น มาของสั ง คมไทย และระบบการเมื อ งก ารปกครองในระบบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม
2. กลุ่มหมวดวิชาทักษะชีวิต 1 (สุขศึกษาและพลศึกษา) เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะชีวิตในด้านสุ ขภาพอนามัย รู้วิธีการดูแลบารุงรักษาร่างกายให้ แข็งแรงและป้องกันโรคภัย
ตลอดจนความรู้ด้านกีฬา เช่น การออกกาลังกาย การเล่นกีฬา เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยดี
3. กลุ่มหมวดวิชาทักษะชีวิต 2 (ศิลปะ) เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านศิลปะ มีความ
สุนทรียภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีความสุข
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4. กลุ่มหมวดวิชาพัฒนาอาชีพ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมี
วิสัยทัศน์มองเห็นช่องทางและแนวทางในการประกอบอาชีพและพัฒนาอาชีพ รวมทั้งสามารถนา
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้และรู้จักเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่รอบตัวมาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับการงาน
อาชีพ
สาหรับกลุ่มเป้าหมายใดมีความจาเป็นต้องเรียนรู้องค์ความรู้ กระบวนการ และค่านิยมต่างๆ
ที่จาเป็นตามวิถีชีวิตก็สามารถเพิ่มเติมสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะนั้นๆได้ทุกหมวดวิชา
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้นามวลประสบการณ์และ
ทักษะที่ได้จ ากการเรี ย นรู้ตามหลั กสู ตรไปพัฒ นาความสามารถของตนตามศักยภาพเพิ่มเติมจาก
กิจกรรมที่จัดให้เรียนรู้ในหมวดวิชาต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง ครอบครัว ขุมขน ละสังคม
โดยใช้กระบวนการคิดเป็นในการดาเนินกิ จกรรมบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมและกระบวนการกลุ่ม
และเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม
สรุป ระดับการศึกษาและโครงสร้าง สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตของสาระสาคัญของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรี ยนตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานเป็น การตอบสนองให้แก่ผู้เรียนให้ได้รับองค์ความรู้ครบตามเกณฑ์ที่กาหนดและเกิดความ
เหมาะสมกับ ผู้ เรี ย นซึ่งเป็ น ผู้ ใหญ่ มีความคลอบคลุ มในทุกกลุ่ มสาระการเรียนรู้ที่จาเป็นและเป็น
พื้นฐานในการดาเนินชีวิต
6.3 มาตรฐานการเรียนรู้ การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาของหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
มาตรฐานการเรียนรู้
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนดมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตามสาระการเรียนรู้ทั้ง 5 สาระ ที่เป็นข้อกาหนดคุณภาพของผู้เรียน ดังนี้
4.1มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นมาตรฐานการ
เรียนรู้ในแต่ละสาระการเรียนรู้ เมื่อผู้เรียนเรียนจบหลักสูตร การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
4.2มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละสาระการเรียนรู้ เมื่อผู้เรียน
เรียนจบแต่ละระดับ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
สถานศึกษาจะจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาโดยคณะหลักสูตรและวิชาการสถานศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องในชุมชนร่วมกันกาหนดหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้วิธีการวัดและประเมินผลตาม
หลักเกณฑ์ และพัฒนาสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมในกลุ่มหมวดวิชาพื้นฐานเพิ่มเติม 4 หมวดวิชา และ
กลุ่มวิชาประสบการณ์ 4 หมวดในทุกระดับให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ สภาพปัญหาและความต้องการ
ในการเรียนของผู้เรียนและชุมชน สาหรับในระดั บการมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษาสามารถ
พัฒ นาหมวดวิช าเพิ่มเติมในกลุ่ มหมวดวิช าพื้นฐานที่ผู้ เรียนประสงค์เรียนให้ ลึ กซึ้งมากยิ่งขึ้นเพื่ อ
การศึกษาต่อในระดับ ที่สูงขึ้น และในกลุ่ มหมวดวิช าประสบการณ์ที่ผู้ เรียนประสงค์เรียนเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานและการประกอบอาชีพได้ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัด
การศึกษานอกโรงเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 และต้องรับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา
สรุป มาตรฐานการเรียนรู้ การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาของ สาระสาคัญของหลักสูตร
การศึกษานอกโรงเรีย นตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการจัดทาเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการแก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง โดยมีการดาเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐที่กากับดูแลกับชุมชนหรือ
สังคม เพื่อพัฒนาหลักสูตรหรือมาตรฐานการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมและสามารถนาไปใช้ได้จริง เพื่อ
เป็นการพัฒนาที่มีความยั่งยืนต่อไป
ตอนที่ 7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
7.1 งานวิจัยในประเทศ
จิราภา วิชาชาญ (2550) จากการศึกษาสภาพการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนกรุงเทพมหานคร พบว่า การดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเกี่ยวกับการกาหนดมาตรฐานการศึกษาและการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานการศึกษานั้น การ
กาหนดมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน ด้านกระบวนการ และด้านปัจจัย ยังไม่มีรูปแบบที่ ชัดเจนและ
ยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานกลางที่กาหนด ประกอบกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานบางคนไม่เข้าใจระบบ
การดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
เท่าที่ควร ถึงแม้ว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบหลายฝ่ายจะได้ดาเนินการพัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบการ
ทางาน แต่ในขณะนี้ยังไม่มีสถานศึกษาแห่งใดมีความพร้อมที่จะรั บการตรวจสอบ เพื่อการรับรอง
มาตรฐานและคุณภาพจากองค์กรภายนอก
พัชริกา ปันล้น (2552) ศึกษาแนวโน้มการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา และแผนกลยุทธ์
องค์กรวิชาชีพครูของประเทศไทย สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
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1. โดยภาพรวมแนวโน้มการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาในอนาคต จะมีทิศทางการพัฒนาที่ดี
ขึ้นในลักษณะดังต่อไปนี้
1.1 แนวโน้มบริบทของสังคม คือ เทคโนโลยีจะมีความสาคัญต่อการดารงชีวิต และการขยาย
สู่ประชาคมอาเซียน
1.2 แนวโน้มการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา คือ นักศึกษาจะสามารถใช้เทคโนโลยีใน
การศึกษาหาความรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
1.3 แนวโน้มการพัฒนาหลั กสู ตรและการจัดการเรียนการสอน คือ ครูจะมีการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น ให้ นักศึกษาหาความรู้จาก
นอกเหนือจากตารา ประสบการณ์นอกห้องเรียน รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพิ่มทักษะชีวิต
ทักษะการคิด
1.4 แนวโน้มการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คือ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
จะได้รับการพัฒนาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย โดยจะเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. แผนกลยุ ทธ์ขององค์กรวิช าชีพครูในอนาคต คือ ในช่ว ง พ.ศ. 2555-2558 จะมี
สาระส าคัญต่างๆ ดังนี้ วิสั ย ทั ศน์ คือ เป็นองค์กรวิ ช าชีพทางการศึกษาขั้ นสู ง ผลั กดันให้ วิช าชี พ
ทางการศึกษาชี้นาสังคม อย่า งมีมาตรฐานวิชาชีพและเป็นที่ยอทรับในระดับชาติและสากล พันธกิจ
คือ การควบคุม กากับ ดูแล ส่งเสริม และพัฒนาการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป้าประสงค์ คือ
การน าแผนกลยุ ท ธ์ สู่ การปฏิ บั ติ ที่เ ป็ นรู ป ธรรมเพื่ อ ให้ เ กิ ดพั ฒ นาระบบการพั ฒ นาวิ ช าชี พ และผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรวิชาชีพทาง
การศึกษาที่เป็นที่ยอมรับของสังคม ตัวชี้วัด คือ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกศสได้รับพัฒนาอย่าง
ทั่วถึงต่อเนื่อง และเป็นที่ยอมรับของสังคม
พิมพ์ใจ อุ่นแก้ว (2555) ความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของครู กศน. ตาบล สังกัด กศน.
จังหวัดลาปาง ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหาร กศน.จังหวัดลาปางกับครู กศน.ตาบล สังกัด กศน.จั งหวัด
ลาปาง มีความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบความเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ ผู้บริหารมีความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับมากและมีความเป็นบุคคลต้นแบบให้กับ
ครู กศน.ตาบล สังกัด กศน.จังหวัดลาปางได้เป็นอย่างดี และปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ต่อ
ความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของครู กศน.ตาบลในสังกัด กศน.จังหวัดลาปางคือ ระบบแผนงานและ
นโยบายไม่ชัด เจน ครู มีจ านวนน้ อ ยไม่เพี ยงพอในการบริห ารจัดการด้ว ยภาระงานที่เพิ่ม มากขึ้ น
งบประมาณล่าช้าทาให้การดาเนินงานไม่สาเร็จตามเป้าหมาย การสื่อสารและการประสานงานไม่
ต่อเนื่องทาให้การทางานมีความล่าช้าและขาดการยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อร่วมงาน ซึ่งควรมี
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การปรับระบบการทางานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร ทั้งนี้ควร
สร้างเสริมแรงจูงใจในการทางานให้มากยิ่งขึ้น และมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความสามารถของ
ทีมงานเพื่อให้การทางานสาเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและนโยบายที่ตั้งไว้
สรุป จากงานวิจัยในประเทศ ทาให้เห็นว่ามีการให้ความสาคัญกับการพัฒนาวิชาชีพครูอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้เพิ่มขึ้น และ
ยังคงมีเป้าหมายในการยกระดับวิชาชีพให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างมีคุณภาพ พัฒนาระบบการศึกษาใน
ประเทศให้ดีขั้นอย่างยั่งยืน
7.2 งานวิจัยต่างประเทศ
ส านั กงานเลขาธิ ก ารสภาการศึ กษา (2549b) ได้ ศึ ก ษาระบบการศึก ษาของสาธารณรั ฐ
ฟินแลนด์พบว่ามีนโยบายระดับชาติในการสร้างสังคมฐานเศรษฐกิจความรู้ ระบบการศึกษาที่บูรณา
การอย่ า งลงตั ว การท างานระหว่า งส่ ว นราชการในส่ ว นกลางและท้ อ งถิ่น การส่ ง เสริม กิ จกรรม
นักศึกษาตั้งแต่ปฐมวัย และเน้นการผลิตครูที่มีศักยภาพโดยครูต้องจบการศึกษาศึกษาศาสตร์อย่าง
น้อยในระดับปริญญาโทนโยบายการเมืองสาคัญที่สุดที่มีส่วนเร่งการพัฒนาของประเทศฟินแลนด์คือใช้
การศึกษาเป็นเครื่องมือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ สานักงาน
สภาการศึกษา กระทรวงการศึกษาฟินแลนด์จะกากับมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและจัดบริการฝึกอบรมพัฒนาตลอดชีวิตการเป็นครู ส่ วนโรงเรียนจะส่ง
ครูไปฝึกอบรมพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ฟินแลนด์ได้ยกเลิกการใช้ศึกษานิเทศก์ไปแล้วเมื่อ 15 ปีที่
ผ่านมา โดยได้เน้ นการสร้ างความเข้มแข็งของผู้บริห ารสถานศึกษาและครู รวมทั้งได้ทุ่มเทการใช้
เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ช่วยการจัดการเรียนการสอน และการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างฐานข้อมูลและ
พัฒนานวัตกรรมใหม่ ฟินแลนด์เริ่มปฏิรูปหลักสูตรใหม่ในช่วงปี พ.ศ. 2513 – 2515 โดยจัดการศึกษา
ภาคบังคับ 9 ปี เน้นให้เด็กทุกคนได้เรียนโดยเทศบาลเป็นผู้จัดการศึกษา ต่อมาได้เปลี่ยนหลักสูตรอีก
3 ครั้งในปี พ.ศ. 2528 2537 และ 2547 โดยเน้นให้ท้องถิ่นได้พัฒนาหลักสูตรสอดคล้องความ
ต้องการผู้เรียน และเน้นความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชน ผู้ปกครองและองค์กรที่เข้ามาช่วยสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ นโยบายการศึกษาเน้นการปฏิรูปอย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีส่วนร่วม และความ
เสมอภาคทางการศึกษา
ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา (2549a) ได้ ศึ ก ษาระบบการฝึ ก อบรมครู ข อง
สวิตเซอร์แลนด์พบว่า การฝึกอบรมครูเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเขต ทากันทุกเขต การฝึกอบรม
ครูที่สอนในการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษาจะฝึกอบรมในโรงเรียน Seminare และใน
สถานศึกษาในระดับตอนปลาย ในปี ค.ศ. 2005 การฝึกอบรมครูที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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และมัธยมศึกษาตอนปลาย จะฝึกอบรมในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อยกระดับวิชาชีพ และการรับรอง
Teaching diploma ของครูสวิตเซอร์แลนด์ด้วย
Almaraz and Pico (1989) ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของครูที่สอนได้ดีเยี่ยมในทัศนะของ
นักศึกษา เพื่อนครู และผู้บริหารโรงเรียนในเขตวิทยาลัยชุมชนลอสแองเจอลีสการวิจัยครั้งนี้เป็นการ
วิจั ยเชิงส ารวจความคิดเห็ น กลุ่ มตัว อย่างเลื อกจะประชากรในเขตวิทยาลั ยชุมชนลอสแองเจอลี ส
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคลิกภาพและพฤติกรรมที่สาคัญของ
ครู ที่ทาการสอนได้ดีเยี่ ยม ผลการศึกษาพบว่ า นักศึกษา ครู ผู้บริห ารโรงเรียนมีความคิดเห็ น
ตรงกัน โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ดี 3 ลักษณะ คือ ลักษณะเกี่ยวกับ
อาชีพครู มีการสอนที่ดี มีบุคลิกภาพที่ดี
Whitman, Levin, and Burke (2002) ได้ศึกษาเรื่องครูมืออาชีพเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพ
คุณลักษณะของครูที่ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพการสอนแห่งชาติ โดยเก็บ
ข้อมูลจากครูที่ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการรับรองครูแห่งชาติ เปรียบเทียบกับครูทั่วไปที่ไม่
ผ่านการรับรอง พบว่าครูที่ได้รับการรับรองมีคุณลักษณะด้านต่าง ๆ สูงกว่า ได้แก่ ความผูกพันกับ
อาชีพ การแนะนาอย่างมืออาชีพ ประสิทธิภาพภายใน ความร่วมมือ และความพึงพอในงาน และ
คุณลักษณะที่เด่นชัดมากที่สุ ดคือในด้านประสิทธิภาพภายนอก ได้แก่ ความเชื่อที่ว่าเงื่อนไขภายนอก
โรงเรียนเป็นตัวกาหนดที่สาคัญต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าครูที่ไม่ผ่านการ
รับรอง นอกจากนี้ครูที่ได้รับการรับรองยังมักจะมีความเชื่อว่าเขาสามารถค้นหาวิธีที่จะสอนนักศึกษา
แต่ ล ะคนให้ ป ระสบความส าเร็จ ได้โ ดยไม่คานึงสภาพแวดล้อมทางครอบครัว หรือสภาพ เงื่อนไข
ภายนอกอื่นๆ ผลการวิเคราะห์ถดถอยแบบโลจิสติกพบว่าสามารถทานายครูที่เป็นสมาชิกแต่ละกลุ่ม
ได้ถูกต้อง ร้อยละ 74 – 81 เขาได้ยกตัวอย่างครูผู้หญิงที่ได้รับการรับรองคนหนึ่งอายุ 46 ปี จบ
การศึกษาระดับปริญญาโท ประสบการณ์สอน 18 ปี ผลการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบครูทั้งสองกลุ่ม
พบว่า ครูที่ได้รับการรับรองมักเป็นผู้ที่อยากจะประสบความสาเร็จ มีความรับผิดชอบต่อชั้นเรียนสูง
มีประสิทธิภาพ มีความผูกพันกับอาชีพ มีลักษณะของความเป็นมืออาชีพ และให้ความร่ วมมือกับ
เพื่อนร่วมงานเหล่านี้ อาจกล่าวได้ว่าเป็นคุณลักษณะที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์ทางการศึกษาที่พึง
ประสงค์
สรุป จากงานวิจัยต่างประเทศ พบว่า ในหลายประเทศได้มีการให้ความสาคัญในการพัฒนา
วิชาชีพเป็นอย่างมาก มีรูป แบบในการพัฒนาที่ห ลากหลายรูปแบบ มีการจัดการร่วมกันหรือแบบ
บูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน การเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการเข้าช่วยพัฒนาองค์
ความรู้ที่จะพัฒนาวิชาชีพครู ซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ประโยชน์กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก
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ตอนที่ 8 กรอบแนวคิดการวิจัย
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การนาเสนอแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ” ครั้งนี้ เป็นการ
วิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยใช้เทคนิค การเก็บรวบรวมข้อมูล จาก แบบสอบถาม
การสัมภาษณ์ (Interview) และ การสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถ
ตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กาหนดไว้ ผู้วิจัยจึงได้กาหนดวิธีการดาเนินงานวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 2
ขั้นตอนตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของครู การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
ขั้นตอนที่ 2 นาเสนอแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
ซึ่งวิธีการดาเนินการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
ซึ่ ง การวิ จั ย ในขั้ น ตอนนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ แ บ่ ง ออกเป็ น 2 วิ ธี ก าร คื อ แบบสอบถาม และ แบบ
สัมภาษณ์ ซึ่งมีวิธีการดาเนินการดังนี้
1.1 แบบสอบถาม ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล สภาพปัญหาและความต้องการของ
ครู การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลั กสู ตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบโดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม
1.1.1 กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ครู ผู้บริหาร นักศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานการส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
1. ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบด้วย ครูผู้จัดกระบวนการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยตาบล (ครูกศน.ตาบล) และครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ครูศรช.)
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2. ผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบด้วย ผู้อานวยการ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีบทบาทหน้าที่และคุณวุฒิเป็นผู้นาขององค์กร
3. นักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบด้วย นักศึกษาใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มตัวอย่าง ที่ได้ทาการศึกษาวิจัย ได้แก่ ครู ผู้บริหาร นักศึกษา ในสถานศึกษาสังกัด
สานักงานการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยผู้วิจัยได้ทาการสุ่มตัวอย่าง
โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multiple-stage Sampling) ตามขั้นตอนดังนี้
1. คัดเลือกสถานศึกษาสังกัดสานักงานการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เพื่อนามาใช้ในการศึกษาวิจัย แบ่งตามภูมิภาคมีจานวน 6 เขตพื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สานักงานการส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย , 2555: ออนไลน์) ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple
Random Sampling) โดยนารายชื่อในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาจานวน 6 เขตพื้นที่แล้วสุ่มหยิบขึ้นมา
1 เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งผลที่ได้จากการสุ่มคือ กรุงเทพมหานคร
2. คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาก ครู
ผู้ บ ริ ห าร นั ก ศึ ก ษา ของศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
ในจั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างที่ 1 ได้แก่ ครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล/เขต
(ครูกศน.ตาบล) และครูศูนย์การเรี ยนรู้ชุมชน (ครูศรช.) ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จานวน 50 เขต
เขตละ 3 คน รวมเป็น 150 คน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มตัวอย่างที่ 2 ได้แก่ ผู้บริหารของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร จานวน 50 เขต เขตละ 1 คน รวมเป็น 50 คน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย
การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบของครูศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มตัวอย่างที่ 3 ได้แก่ นักศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จานวน 50 เขต เขตละ 3 คน รวมเป็น 150 คน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบของครูศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
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1.1.2 เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงมีดังนี้
ครูของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาบล/เขต (ครูกศน.ตาบล) และ
ครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ครูศรช.) ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
1) มีความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
2) มีความรู้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
ผู้บริหารของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
1) มี ความรั บ ผิ ด ชอบในระดั บนโยบายของการจั ดการเรียนการสอนของศู นย์ก ารศึ กษา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
2) เป็นผู้อานวยการของศูนย์การศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
นักศึกษาทางการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
1) นักศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในปัจจุบันตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
2) สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยได้
1.1.3 การสร้างเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัย เอกสารทางราชการ เอกสารทั่วไป บทความ รวมทั้ง ทฤษฎีต่างๆที่มี
ความเกี่ยวข้องกับการการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนและข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน
ของครู ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย (ครู ก ศน.ต าบล) เพื่ อ วิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา
สาระสาคัญเกี่ยวกับสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานนอกระบบ
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แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยข้อคาถามให้เลือกตอบ หรือ
เติมคาลงในช่องว่าง เพื่อให้ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้ระบุรายละเอียดส่วน
บุคคลของตนเอง
ส่ว นที่ 2 ข้อมูล เกี่ย วกับ สภาพปัญหาและความต้องการของครูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
ใน 4 ด้านประกอบด้วยด้านองค์ความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะที่ดี และด้านทัศนคติ ข้อคาถาม
ให้เลือกตอบ หรือเติมคาลงในช่องว่าง หรือข้อคาถามมีลักษณะวัดระดับของ ลิเคิร์ท (Likert Scale)
ซึ่งคาถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยให้ความหมายถึงระดับ
ความมากน้อยของสภาพในแต่ละประเด็นนั้นๆ ดังนี้
ด้านที่ 1 มี 5 ระดับที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
ระดับ 5 หมายถึง ข้อความนั้นสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เป็นอยู่ ในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ข้อความนั้นสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เป็นอยู่ ในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง ข้อความนั้นสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เป็นอยู่ ในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ข้อความนั้นสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เป็นอยู่ ในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง ข้อความนั้นสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เป็นอยู่ ในระดับน้อยที่สุด
กาหนดการแปลผลตามเกณฑ์คะแนนเฉลี่ย ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00 หมายความว่า สอดคล้องกับสภาพปัญหามากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49 หมายความว่า สอดคล้องกับสภาพปัญหามาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49 หมายความว่า สอดคล้องกับสภาพปัญหาปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 หมายความว่า สอดคล้องกับสภาพปัญหาน้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49 หมายความว่า สอดคล้องกับสภาพปัญหาน้อยที่สุด
ด้านที่ 2 มี 5 ระดับที่เกี่ยวข้องกับความต้องการ
ระดับ 5 หมายถึง ข้อความนั้นเป็นความต้องการ ในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ข้อความนั้นเป็นความต้องการ ในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง ข้อความนั้นเป็นความต้องการ ในระดับปานกลาง
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ระดับ 2 หมายถึง ข้อความนั้นเป็นความต้องการ ในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง ข้อความนั้นเป็นความต้องการ ในระดับน้อยที่สุด
กาหนดการแปลผลตามเกณฑ์คะแนนเฉลี่ย ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00 หมายความว่า สอดคล้องกับความต้องการมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49 หมายความว่า สอดคล้องกับความต้องการมาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49 หมายความว่า สอดคล้องกับความต้องการปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 หมายความว่า สอดคล้องกับความต้องการน้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49 หมายความว่า สอดคล้องกับความต้องการน้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 ประกอบด้วยคาถามปลายเปิดที่เกี่ยวข้ องกับแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานนอกระบบใน
4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านองค์ความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะที่ดี และด้านทัศนคติ
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและ/หรือข้อคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติม
1.1.4 การตรวจสอบคุณภาพและทดสอบเครื่องมือ
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามในด้านการใช้ภาษา ความเหมาะสมของคาถาม และ
ความครบถ้วนของเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการศึกษานอกระบบจานวน 2 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษานอกระบบ 1 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการวิจัยจานวน 2 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มากกว่า 0.5 ทุกข้อ และได้ปรับแก้ใน
บางข้อคาถามตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
การทดสอบใช้เครื่องมือ โดยการนาไปทดสอบกับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน
30 คน ประกอบด้วยครู ผู้บริหาร และนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจาก
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยวัดค่าความเที่ยงด้วยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ได้ค่าความเที่ยงรวมเข้าใกล้ 1 ซึ่งผลที่ได้คือ 0.80
1.1.5 การเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด โดยขอความอนุเคราะห์ คณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกหนังสือราชการถึง ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร เพื่อจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ ไปยังศูนย์ การศึกษา
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นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร กาหนดจานวนแบบสอบถามที่ได้รับคืนจาก
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 80 ขึ้นไป ซึ่งผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามคืนจานวน 294 ชุด คิดเป็นร้อยละ 84
1.1.6 วิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย ใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป วิ เ คราะห์ ค่ า สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistics) อาทิ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า F-test และ
วิเคราะห์แบบ Post Hoc Multiple Comparisons ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากคาถามปลายเปิด
นามาวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) จากนั้นทางานการสรุปข้อมูลที่ได้เพื่อแสดง สภาพปัญหา
ความต้องการและแนวทางการพัฒนาของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ด้านการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบต่อไป
1.2 การสัมภาษณ์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริ หารระดับสูง นักวิชาการ
หรือผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi – structured Interview) และใช้เทคนิค
การสังเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้บริหารระดับสูงของสานักงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสรุปเป็นฉันทามติ (Consensus) ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่
สัมผัสใกล้ชิดกับสภาพปัจจุบัน เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบายและการติดตามผลการพัฒนาครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานนอกระบบ
1.2.1 กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญ ที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มตัวอย่าง คัดเลือกโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้บริหาร
ระดับสูง นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษาสังกัดสานักงานการส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่
1.รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
2.รองเลขาธิการสานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
3.ผู้ อ านวยการส านั ก งานการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร
4.ศึกษานิเทศก์สานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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5.ศึกษานิเทศก์สานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
1.2.2 เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงมีดังนี้
1) เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย
2) มีประสบการณ์ในการดาเนินงานและประเมินผลด้านการจัดการเรียนการสอนของครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
3) เป็นผู้ที่มีเวลาสะดวกในการให้ข้อมูลตามที่ผู้วิจัยกาหนด
4) เป็นผู้ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวก
1.2.3 การสร้างเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้นากรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
มาออกแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi – structured Interview) โดยผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพปัญหา
ความต้องการ และแนวทางของการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้านการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ เพื่อให้ได้หัวข้อและประเด็นใน
การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญของสานักงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในสภาพปัญหาปัจจุบันและแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาความเป็นมืออาชีพ
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนการสอนสาหรับครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในแต่ละด้านตามขอบข่ายทั้ง 4 ด้านได้แก่
1) ด้านองค์ความรู้ที่จาเป็น
2) ด้านทักษะ
3) ด้านทัศนคติและจรรยาบรรณ
4) ด้านคุณลักษณะ
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1.2.4 การตรวจสอบคุณภาพ
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบสัมภาษณ์ในด้านการใช้ภาษา ความเหมาะสมของคาถาม
และความครบถ้ว นของเนื้อหา โดยผู้ ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ประกอบด้ว ย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษานอกระบบจานวน 2 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษานอกระบบ 1 ท่าน
และผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยจานวน 2 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มากกว่า 0.5 ทุกข้อ
และได้ปรับแก้ในบางข้อคาถามตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
1.2.5 การเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง นักวิชาการ
หรื อผู้ เชี่ ย วชาญส านั ก งานการศึ กษาการศึ กษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศั ย ที่มี ความ
เกี่ยวข้องเกี่ยวข้อง โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) ส่งหนังสือถึงผู้บริหารระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการเพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์และ
วิธีการในการทาวิจัยและความสาคัญที่จาเป็นที่ผู้วิจัยจะมาสัมภาษณ์พร้อมทั้งกาหนดวันนัดหมายมา
สัมภาษณ์
2) ผู้ วิจั ย สั มภาษณ์ผู้บ ริห ารระดับสู ง ผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการตามประเด็นในแบบ
สัมภาษณ์ตามวันที่นัดหมาย
1.2.6 วิเคราะห์ข้อมูล
สรุปเป็นฉันทามติ (Consensus) ในประเด็นขอบข่ายสภาพปัญหาปัจจุบัน ความต้องการ
และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบของผู้บริหารระดับสูง นักวิชาการ
หรือผู้เชี่ยวชาญการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
1.3 (ร่าง) แนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้านการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานนอกระบบ
ผู้วิจัยได้นาข้อมูลสภาพปัญหา ความต้องการและแนวทางทางการพัฒนาครูการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานนอกระบบใน
4 ด้านคือ ด้านองค์ความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะที่ดี และด้านทัศนคติ มาวิเคราะห์สังเคราะห์
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามจาก ครู ผู้บริหาร และนั กศึกษา(ผู้เรียน)ของ
ศูน ย์ การศึ กษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศัย และแบบสั มภาษณ์ จาก ผู้ บ ริห ารระดั บสู ง
ผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการที่มีความเกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มา
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พัฒนาและจัดทาเป็น(ร่าง) แนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้าน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานนอกระบบ
ขั้นตอนที่ 2 นาเสนอแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ด้าน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานนอกระบบ
เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรงของข้อมูลที่ได้จาก 2
ส่วน คือ 1 แบบสอบถามของครู ผู้บริหาร และนักศึกษา(ผู้เรียน)การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 2 แบบสัมภาษณ์ ผู้บริหารระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการ ที่ผ่านมาในขั้นตอนที่ 1
สาหรับการสร้างและพัฒนาแนวทางการพัฒนาครูกศน.ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ซึ่งนักวิจัยได้มีความเห็นว่าควรเพิ่มดาเนินการในขั้นตอนนี้ โดยนา
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ทั้งหมด เข้าไปพิจารณาในการสนทนากลุ่มของ
ผู้บริ หาร ผู้ทรงคุณวุฒิ หรื อผู้ เชี่ยวชาญ ครู และนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง จาก
ข้อมูลที่ได้จากจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
2.1 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล สภาพปัญหา
และความต้องการของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ มานาเสนอแนวทางการส่งเสริมครู การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอก
ระบบโดยใช้เครื่องมือแบบการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) กับครูของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศั ยและนักศึกษาทางการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
2.1.1 กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ครู ผู้บริหาร นักศึกษา และผู้บริหารระดับสูง นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญ ใน
สถานศึกษาสังกัดสานักงานการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
1. ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบด้วย ครูผู้จัดกระบวนการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยตาบล/เขต (ครูกศน.ตาบล) และครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ครูศรช.)
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2. ผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบด้วย ผู้อานวยการ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีบทบาทหน้าที่และคุณวุฒิเป็นผู้นาขององค์กร
3. นักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบด้วย นักศึกษาใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4. ผู้บริหารระดับสูง นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย ผู้ที่มีเกี่ยวข้องในสถานศึกษา
สั ง กั ด ส านั ก งานการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ในด้ า น นโยบาย
บริหารงานและประเมินติดตามผล
กลุ่มตัวอย่าง คัดเลือกโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากครู
ผู้บริหาร นักศึกษา และผู้บริหารระดับสูง นักวิชาการหรือผู้เชี่ย วชาญที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษาสังกัด
สานักงานการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในกระทรวงศึกษาธิการ จานวน
10 คนได้แก่
1) ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขต ราชเทวี
2) อาจารย์ประจาภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3) ศึกษานิเทศก์สานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4) ครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขต บางซื่อ
5) ครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขต บางกอกน้อย
6) ครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขต บางกอกน้อย
7) ครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขต บางกอกน้อย
8) ครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขต บางกอกน้อย
9) นักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขต พญาไท
10) นักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขต พญาไท
11) นักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขต บางกอกใหญ่
12) นักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขต บางกอกใหญ่
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2.1.2 เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงมีดังนี้
1) เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและประเมินผลของการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
2) มีประสบการณ์ในการดาเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนของครูการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
3) เป็นผู้ที่มีเวลาสะดวกในการให้ข้อมูลตามที่ผู้วิจัยกาหนด
4) เป็นผู้ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวก
2.1.3 การสร้างเครื่องมือ
(ร่าง)แบบแนวทางการสนทนากลุ่ม (Discussion Guideline) เรื่องการนาเสนอแนวทาง
ทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
หลั กสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ โดยใช้ผ ลการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 มาเป็นพื้นฐานในการ
กาหนดแนวทางการสนทนากลุ่ม โดยครอบคลุมใน 4 ด้าน คือ
1) ด้านองค์ความรู้ที่จาเป็นของครูกศน.ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานนอกระบบ
2) ด้านทักษะของครูกศน.ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นอกระบบ
3) ด้านคุณลักษณะที่ดีของครูกศน.ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานนอกระบบ
4) ด้านทัศนคติของครูกศน.ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นอกระบบ
โดยการสนทนากลุ่มจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและสรุปฉันทามติของ
ร่ า งแนวทางทางการพั ฒ นาครู ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ด้ า นการจั ด
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ว่ามีความเหมาะสมครบถ้วนหรือไม่
ปรับเปลี่ยนให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม และข้อคิดเห็นหรือ/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่างๆ เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงให้เป็นแนวทางฉบับสมบูรณ์ ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา ดังต่อไปนี้
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ประเด็นที่ 1: พิจารณาผลการวิจัย
1.ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับผลการวิจัยด้านสภาพปัญหาการพัฒนาครูการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นอกระบบ
2.ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับผลการวิจัยด้านความต้องการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอก
ระบบใน
3.ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับร่างแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
ประเด็นที่ 2: การนาเสนอแนวทางการพัฒ นาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
1.ท่านมีความคิดว่าควรมีแนวทางการพัฒ นาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบเป็นอย่างไร
2.แนวทางการพั ฒ นาครู ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ด้ า นการจั ด
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบไปสู่การปฏิบัติ ท่านคิดว่ามีปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จและข้อจากัดในการปฏิบัติจริงอย่างไร
3.ท่านคิดว่าควรมีผู้ใดหรือหน่วยงานใดในการับผิดชอบการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอก
ระบบ
ประเด็นที่ 3: ประเมิน ผลแนวทางการพัฒ นาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
ประเด็นที่ 4: ข้อเสนอแนะและ/หรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
2.1.4 การตรวจสอบคุณภาพ
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสนทนากลุ่ม(Focus Group)ในด้านการใช้ภาษา ความ
เหมาะสมของคาถาม และความครบถ้วนของเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษานอกระบบจานวน 2 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษานอก
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ระบบ 1 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยจานวน 2 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มากกว่า
0.5 ทุกข้อ และได้ปรับแก้ในบางข้อคาถามตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
2.1.5 การเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยได้จัดการสนทนากลุ่มที่ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้อง 825 ชั้น 8
อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ในวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2558 เพื่อสรุปผลของแนวทางการพัฒนา
ครู การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลั กสู ตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ โดยมีขั้นตอนในการจัดการสนทนากลุ่ม ดังนี้
1. การเตรียมการก่อนการจัดสนทนากลุ่ม โดยการกาหนดหัวข้อประเด็นและแนวคาถามที่จะ
ใช้ในการสนทนากลุ่มซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดหัวข้อประเด็นและแนวคาถามจากวัตถุประสงค์ในงานวิจัย
และผลสรุปข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์จากขั้นตอนที่ 1 ออกมาเป็น(ร่าง)ของแนวทาง
การพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
2. การเตรียมบุคลากรในการจัดสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยได้จัดเตรียมบุคลากร ดังนี้
2.1 ผู้ดาเนินการสนทนา (Moderator) ซึ่งในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เป็นผู้ดาเนินการจัด
สนทนากลุ่มด้วยตนเอง
2.2 ผู้จดบันทึกข้อมูลในการสนทนา (Note-taker) เป็นผู้ที่ทาหน้าที่ในการจดบันทึกคาพูด
ข้อมูลต่างๆในระหว่างทาการสนทนากลุ่ม
2.3 เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (Provider) เป็นผู้ที่คอยอานวยความสะดวกผู้ที่เข้าร่วมการ
สนทนากลุ่ม เช่น บริการน้าดื่ม บริการอาหารว่าง บันทึกเทป เป็นต้น
3. การจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างในการจัดสนทนากลุ่ม เช่น ข้อมูลในการสนทนากลุ่ม เครื่อง
เขียน คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
2.1.6 วิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์และสรุปข้อมูลที่ได้จาการทาสนทนกลุ่ม ดังต่อไปนี้
1. ผู้ วิ จั ย น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสนทนากลุ่ ม โดยการถอดข้อ มู ล จากแทบบั น ทึ ก เสี ย งมา
วิเคราะห์สรุปด้วยเทคนิคตัดปะ (Scissor and Sort Technique) โดยนามาตีความข้อมูล และจัด
หมวดหมู่
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2. นาข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มทีไ่ ด้ผ่านการตรวจสอบและแก้ไขแล้ว มาแจกแจงเพื่อหา
ความถี่ของแนวความคิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือเป็นความเห็นร่วมกันของผู้สนทนากลุ่ม ส่วน
ใหญ่ หรือทั้งหมดในแต่ละหัวข้อของการสนทนา เพื่อแยกแยะความคล้ายคลึงของแนวความคิดที่
ปรากฏในเนื้อหารายงานการสนทนาโดยไม่มีการแต่งเติม
3. นาประเด็นแนวคิดที่ได้ จัดทาเป็นตารางสรุปประเด็นการสนทนา เพื่อหาความถี่แต่ละ
ประเด็นจากผู้ให้สนทนากลุ่มของแต่ละกลุ่ม
2.2 สรุปผล
ผู้วิจัยนาผลที่ได้จากการสนทนากลุ่มมาสรุปเพื่อการนาเสนอแนวทางการพัฒนาครูการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลั กสู ตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานนอกระบบ
2.3 การจัดทาแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
การจัดทาแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้านการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ ตามหลั กสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ผู้วิจัยนาผลที่ได้จากการศึกษา
แบบสอบถาม และแบบสั มภาษณ์ ครู ผู้บริหาร นักศึกษา และผู้บริหารระดับสู ง นักวิชาการหรือ
ผู้เชี่ยวชาญ มาใช้ประกอบในการสนทนากลุ่ม จากนั้นผู้วิจัยจะได้นาผลจากการสนทนากลุ่มมาสรุปผล
เพื่อ น าเสนอแนวทางการพัฒ นาครู การศึก ษานอกระบบและการศึกษาตามอั ธ ยาศัย ด้า นการจั ด
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่อง “การนาเสนอแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ” ซึ่งการวิจัยใน
ครั้งนี้ได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการดาเนินการวิจัยที่
มุ่งเพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ และนาเสนอแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอก
ระบบใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์ความรู้ ด้านทักษะ ด้านทัศนคติ และด้านคุณลักษณะที่ดี โดยการ
สอบถามกับผู้บริหาร ครู และนักศึกษา (ผู้เรียน) การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง นักวิชาการหรือ
ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยได้เสนอดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของครูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาและนาเสนอแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของครู การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
1. แบบสอบถาม ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และนักศึกษา (ผู้เรียน) ใน
ประเด็นสภาพปัญหาและความต้องการของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้าน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์
ความรู้ ด้านทักษะ ด้านทัศนคติ และด้านคุณลักษณะที่ดี จากแบบสอบถามดังต่อไปนี้
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ส่วนที่ 1 ร้อยละของข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูล
จานวน (คน)

ร้อยละ

เพศ
เพศชาย

133

45.2

เพศหญิง

161

54.8

ต่ากว่า 20

44

15.0

20-29 ปี

95

32.3

30-39 ปี

77

26.2

40-49 ปี

37

12.6

50-59 ปี

41

13.9

ผู้บริหารศูนย์ฯ

43

14.6

ครู ศูนย์ฯ

126

42.9

นักเรียน ศูนย์ฯ

125

42.5

ประถมศึกษา

20

6.8

มัธยมศึกษาตอนต้น

62

21.1

มัธยมศึกษาตอนปลาย

44

15.0

ปริญญาตรี

110

37.4

ปริญญาโท

53

18.0

ปริญญาเอก

5

1.7

อายุ

อาชีพ

วุฒิการศึกษา
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ข้อมูล

จานวน (คน)

ร้อยละ

ระยะเวลาการดารงตาแหน่งปัจจุบัน (สาหรับผู้บริหารและครูศูนย์ส)
ต่ากว่า 3 ปี

46

27.4

3-5 ปี

39

23.2

6-10 ปี

43

25.6

มากกว่า 10 ปี

40

23.8

ระยะเวลาการเข้ารับการศึกษา (สาหรับนักเรียน)
ต่ากว่า 1 ปี

31

25.6

1 ปี

50

41.3

2 ปี

33

27.3

อื่นๆ

7

5.8

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 54.8) ส่วนใหญ่มี
อายุอยู่ในช่วง 20-29 ปี รองลงมาคือ 30-39 ปี และต่ากว่า 20 ปี (ร้อยละ 32.3, 26.2 และ 15.0)
ตามลาดับ
อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ ครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึก ษาตาม
อัธยาศัย รองลงมาคือนัก ศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และผู้บริหาร
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ร้อยละ 42.9, 42.5 และ 14.6) ตามลาดับ โดย
ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี รองลงมาคือมัธยมศึกษาตอนต้น และปริญญาโท (ร้ อย
ละ 37.4, 21.1 และ 18.0) ตามลาดับ
ระยะเวลาการดารงตาแหน่งปัจจุบัน สาหรับผู้บริหารและครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ส่วนใหญ่ต่ากว่า 3 ปี รองลงมาคือ 6-10 ปี และมากกว่า 10 ปี (ร้อยละ 27.4, 25.6
และ 23.8) ตามลาดับ ระยะเวลาการเข้ารับการศึกษา สาหรับนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการศึกษา 1 ปี รองลงมาคือ 2 ปี และต่ากว่า 1 ปี (ร้อย
ละ 41.3, 27.3 และ 25.6) ตามลาดับ
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ตารางที่ 2 แสดงอายุแยกตามสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม
อาชีพ
ผู้บริหาร

อายุ

ครู

นักเรียน

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

ต่ากว่า 20

-

-

-

-

42

33.6

20-29 ปี

-

-

34

26.98

61

48.80

30-39 ปี

5

11.62

58

46.03

14

11.20

40-49 ปี

9

20.93

24

19.04

4

3.20

50-59 ปี

29

67.44

10

7.93

4

3.20

รวม

43

126

125

จากตารางที่ 2 พบว่าอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามแยกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหาร ครู
และนักศึกษา โดยพบว่ากลุ่มผู้บริหารที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 50-59 ปี รองลงมา
คืออายุ 40-49 ปี และอายุ 30-39 ปี (ร้อยละ 67.44, 20.93 และ 11.62) ตามลาดับ
สาหรับกลุ่มครู พบว่าส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี รองลงมาคืออายุ 20-29 ปี และ อายุ
40-49 ปี (ร้อยละ 46.03, 26.98 และ 19.04) ตามลาดับ
และกลุ่มนักศึกษาพบว่าส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-29 ปี รองลงมาคืออายุต่ากว่า 20 ปี และ
อายุ 30-39 ปี (ร้อยละ 48.80, 33.6 และ 11.20) ตามลาดับ
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ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหาและความต้องการแยก
ตามด้านองค์ความรู้ ด้านทักษะ ด้านทัศนคติ และด้านคุณลักษณะที่ดี
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของสภาพปัญหาและความต้องการรายด้าน
ข้อคาถาม

ค่าเฉลี่ย

S.D.

แปลผล

สภาพปัญหา

3.08

0.81

ปานกลาง

ความต้องการ

3.65

0.77

มาก

สภาพปัญหา

3.06

0.80

ปานกลาง

ความต้องการ

3.61

0.80

มาก

สภาพปัญหา

2.87

1.01

ปานกลาง

ความต้องการ

3.51

1.02

มาก

สภาพปัญหา

2.93

1.01

ปานกลาง

ความต้องการ

3.53

0.99

มาก

1. ด้านองค์ความรู้

2. ด้านทักษะ

3. ด้านทัศนคติ

4. ด้านคุณลักษณะที่ดี

จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการรายด้านเกี่ยวกับสภาพ
ปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้าน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานนอกระบบ พบว่ามีสภาพปัญหาส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับปานกลางโดยเรียงลาดับสภาพปัญหาจากมากไปน้อย คือ ด้านองค์ความรู้ รองลงมาคือ ด้าน
ทักษะ ด้านคุณลักษณะที่ดี และด้านทัศนคติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08, 3.06, 2.93 และ 2.87
ตามลาดับ
สาหรับความต้องการรายด้าน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ มาก โดยเรียงลาดับความต้องการจาก
มากไปน้อย คือ ด้านองค์ความรู้ รองลงมาคือ ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะที่ดี และด้านทัศนคติ โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65, 3.61, 3.53 และ 3.51 ตามลาดับ
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ด้านองค์ความรู้
ตารางทีท่ ี่ 4 ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา ในด้านองค์ความรู้ตามรายข้อ
ข้อคาถาม

̅

S.D.

แปลผล

อันดับ

1. มีความรู้ความเข้าใจที่ดีต่อการส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยตนเอง

3.16

1.10

ปานกลาง

3

2. มีความรู้ความเข้าใจที่ดีต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ให้
เกิดประโยชน์

3.14

1.04

ปานกลาง

4

3. มีความรู้ความเข้าใจที่ดีในกระบวนการจัดการ
ความรู้

3.06

1.05

ปานกลาง

12

4. มีความรู้ความเข้าใจที่ดีในเรื่องการคิดเป็น

3.04

1.04

ปานกลาง

15

5. มีความรู้ความสามารถที่ดีต่อการดาเนินการวิจัย
อย่างง่าย

3.13

1.03

ปานกลาง

5

6. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องภาษาไทยและการ
สื่อสาร

3.13

1.11

ปานกลาง

5

7. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานภาษาต่างประเทศและ
การสื่อสาร

3.21

1.12

ปานกลาง

1

8. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์

3.19

1.06

ปานกลาง

2

9. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยี

3.11

1.06

ปานกลาง

8

10. มีความรู้ความเข้าใจที่ดีในการงานอาชีพ มองเห็น
ช่ อ งทางและตั ด สิ น ใจประกอบอาชี พ ได้ ต ามความ
ต้องการและศักยภาพ

3.04

1.03

ปานกลาง

15

11. มีความรู้ ความเข้าใจในการประกอบอาชีพที่
ตัดสินใจเลือก

3.06

1.03

ปานกลาง

12

12. มีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพอย่างมี
คุณธรรม

3.00

1.13

ปานกลาง

20

92
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา ในด้านองค์ความรู้ตามรายข้อ (ต่อ)
ข้อคาถาม

̅

S.D.

แปลผล

อันดับ

13. มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาอาชีพให้มีความ
มั่นคง

3.09

1.09

ปานกลาง

9

14. มีความรู้ความเข้าใจที่ดีเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนิน
ชีวิตได้อย่างเหมาะสม

3.08

1.17

ปานกลาง

11

15. มีความรู้ความเข้าใจที่ดีเรื่องการดูแลส่งเสริม
สุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยในการดาเนินชีวิต

3.05

1.14

ปานกลาง

14

16. มี ค วามรู้ ความเข้า ใจที่ดี เ กี่ ย วกั บ ศิ ล ปะและ
สุนทรียภาพ

3.03

1.13

ปานกลาง

17

17. ตระหนั กถึ ง ความส าคั ญ เกี่ ย วกับ ภู มิ ศาสตร์
ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง
และสามารถนามาปรับใช้ในการดารงชีวิตได้

3.13

1.03

ปานกลาง

5

18. เห็ น คุ ณ ค่ า และสื บ ทอดศาสนา วั ฒ นธรรม
ประเพณีเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข

3.09

1.16

ปานกลาง

9

19. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยและ
มีจิตสาธารณะเพื่อความสงบสุขของสังคม

3.01

1.21

ปานกลาง

18

20. มีความรู้ความเข้าใจ ความสาคัญของหลักการ
พัฒ นาและสามารถพัฒ นาตนเอง ครอบครัว ชุมชน
และสังคม

3.01

1.11

ปานกลาง

18

ค่าเฉลี่ย

3.08

0.81

ปานกลาง

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา ในด้านองค์ความรู้ตามรายข้อ พบว่าในภาพรวม
มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลาดับตามสภาพปัญหาในด้านองค์ความรู้จากมากไปน้อย คือ
การมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องภาษาต่างประเทศและการสื่อสาร รองลงมาคือ การมีความรู้
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ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และการมีความรู้ความเข้าใจที่ดีต่อการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21, 3.19 และ 3.16 ตามลาดับ
ตารางทีท่ ี่ 5 ผลการวิเคราะห์ความต้องการ ในด้านองค์ความรู้ตามรายข้อ
ข้อคาถาม

̅

S.D.

แปลผล

อันดับ

1. มีความรู้ความเข้าใจที่ดีต่อการส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยตนเอง

3.72

0.97

มาก

4

2. มีความรู้ความเข้าใจที่ดีต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ให้เกิด
ประโยชน์

3.68

0.98

มาก

7

3. มีความรู้ ความเข้าใจที่ดีในกระบวนการจัดการ
ความรู้

3.62

0.96

มาก

11

4. มีความรู้ความเข้าใจที่ดีในเรื่องการคิดเป็น

3.65

1.02

มาก

10

5. มีความรู้ความสามารถที่ดีต่อการดาเนินการวิจัย
อย่างง่าย

3.70

0.98

มาก

5

6. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องภาษาไทย

3.62

1.02

มาก

11

7. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานภาษาต่างประเทศและ
การสื่อสาร

3.90

1.02

มาก

1

8. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์

3.87

0.95

มาก

2

9. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยี

3.75

1.03

มาก

3

10. มีความรู้ความเข้าใจที่ดีในการงานอาชีพ มองเห็น
ช่ อ งทางและตั ด สิ น ใจประกอบอาชี พ ได้ ต ามความ
ต้องการและศักยภาพ

3.68

1.01

มาก

7

11. มีความรู้ ความเข้าใจในการประกอบอาชีพที่
ตัดสินใจเลือก

3.58

1.04

มาก

15
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความต้องการ ในด้านองค์ความรู้ตามรายข้อ (ต่อ)
ข้อคาถาม

̅

S.D.

แปลผล

อันดับ

12. มีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพอย่างมี
คุณธรรม

3.56

1.09

มาก

16

13. มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาอาชีพให้มีความ
มั่นคง

3.66

1.05

มาก

9

14. มีความรู้ความเข้าใจที่ดีเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงละสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
ได้อย่างเหมาะสม

3.60

1.10

มาก

13

15. มีความรู้ความเข้าใจที่ดีเรื่องการดูแลส่งเสริม
สุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยในการดาเนินชีวิต

3.59

1.11

มาก

14

16. มีค วามรู้ ค วามเข้า ใจที่ ดี เกี่ ย วกั บ ศิล ปะและ
สุนทรียภาพ

3.52

1.09

มาก

20

17. ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ เกี่ ยวกั บ ภู มิศ าสตร์
ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง
และสามารถนามาปรับใช้ในการดารงชีวิตได้

3.69

1.01

มาก

6

18. เห็ น คุ ณ ค่ า และสื บ ทอดศาสนา วั ฒ นธรรม
ประเพณีเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข

3.55

1.15

มาก

17

19. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยและ
มีจิตสาธารณะเพื่อความสงบสุขของสังคม

3.55

1.14

มาก

17

20. มีความรู้ความเข้าใจ ความสาคัญของหลักการ
พัฒ นาและสามารถพัฒ นาตนเอง ครอบครัว ชุมชน
และสังคม

3.53

1.10

มาก

19

ค่าเฉลี่ย

3.65

0.77

มาก
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จากตารางที่ 5 ผลการวิ เคราะห์ ค วามต้อ งการ ในด้า นองค์ค วามรู้ ตามรายข้ อ พบว่ าใน
ภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก และเรียงความต้องการ ในด้านองค์ความรู้จากมากไปน้อย
คือ มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องภาษาต่างประเทศและการสื่อสาร รองลงมาคือ มีความรู้ความ
เข้ า ใจพื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ คณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ และมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจพื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ
เทคโนโลยี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90, 3.87 และ 3.75 ตามลาดับ
ด้านทักษะ
ตารางทีท่ ี่ 6 ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา ในด้านทักษะตามรายข้อ
ข้อคาถาม

̅

S.D.

แปลผล

อันดับ

1. ความสามารถในการสร้างและการพัฒนาหลักสูตร

3.22

1.05

ปานกลาง

1

2. ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

3.10

1.07

ปานกลาง

4

3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริงเพื่อให้
ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็นและแก้ปัญหาได้

3.19

1.06

ปานกลาง

2

4. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนตามความสามารถและความ
พอใจ

3.09

1.03

ปานกลาง

6

5. ความสามารถในการใช้และพัฒนานวัตกรรม
เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้

3.06

1.09

ปานกลาง

11

6. ความสามารถในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

3.05

0.98

ปานกลาง

13

7. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนดูแลตนเองด้านสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตเพื่อการดารงชีวิตที่ดี

3.10

1.07

ปานกลาง

4

8. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความตระหนักในเรื่องสิทธิ

3.11

0.99

ปานกลาง

3

9. จั ดกิจ กรรมให้ ผู้ เรี ยนยอมรับ เห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรมไทย ค่านิยมและเอกลักษณ์ของชาติ

3.09

1.10

ปานกลาง

6

10. วิเคราะห์ความหลากหลายและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน

3.03

1.09

ปานกลาง

15

11. สามารถจัดบรรยากาศการเรียนรู้

3.03

1.04

ปานกลาง

15
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา ในด้านทักษะตามรายข้อ (ต่อ)
ข้อคาถาม

̅

S.D.

แปลผล

อันดับ

12. จัดกิจกรรมหรือสนับสนุนให้ผู้เรียนกล้าแสดง
ความคิ ด เห็ น พู ด คุ ย โต้ ต อบในสิ่ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
บทเรียน

3.05

1.03

ปานกลาง

13

13. นาข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการชั้นเรียน

3.00

1.08

ปานกลาง

18

14. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมการกาหนดกฎ
กติกา ข้อบังคับสาหรับใช้ร่วมกันในชั้นเรียน

3.06

1.13

ปานกลาง

11

15. สามารถวิเคราะห์แผนการเรียนรู้

3.08

0.97

ปานกลาง

9

16. สามารถบูรณาการความรู้ทั้งภายในและระหว่าง
กลุ่มเนื้อหาสาระที่สอน

3.09

0.97

ปานกลาง

6

17. สามารถบู ร ณาการเนื้ อ หาสาระที่ ส อนให้
สอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิตประจาวัน

3.03

1.02

ปานกลาง

15

18. สามารถทาวิจัยในชั้นเรียน

3.07

1.06

ปานกลาง

10

19. สามารถนาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของสถานที่ที่ให้บริการ

2.91

1.05

ปานกลาง

20

20. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน

2.91

1.08

ปานกลาง

20

3.06

0.80

ปานกลาง

ค่าเฉลี่ย

จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา ในด้านทักษะตามรายข้อ พบว่าในภาพรวมมี
สภาพปั ญหาอยู่ ในระดับ ปานกลาง และเรียงตามสภาพปัญหา ในด้านทักษะจากมากไปน้อย คือ
ความสามารถในการสร้างและการพัฒนาหลั กสูตร รองลงมาคือ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการ
ปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็นและแก้ปัญหาได้ และจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี ความตระหนักใน
เรื่องสิทธิมนุษยชน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22, 3.19 และ 3.11 ตามลาดับ

97
ตารางทีท่ ี่ 7 ผลการวิเคราะห์ความต้องการ ในด้านทักษะตามรายข้อ
ข้อคาถาม

̅

S.D.

แปลผล

อันดับ

1. ความสามารถในการสร้างและการพัฒนาหลักสูตร

3.76

1.03

มาก

1

2. ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

3.62

1.04

มาก

8

3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริงเพื่อให้
ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็นและแก้ปัญหาได้

3.74

1.03

มาก

2

4. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนตามความสามารถและความ
พอใจ

3.68

0.98

มาก

4

5. ความสามารถในการใช้และพัฒ นานวัตกรรม
เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้

3.71

1.05

มาก

3

6. ความสามารถในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

3.61

0.98

มาก

10

7. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนดูแลตนเองด้านสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตเพื่อการดารงชีวิตที่ดี

3.58

1.04

มาก

14

8. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความตระหนักในเรื่องสิทธิ
มนุษยชน

3.59

1.04

มาก

13

9. จั ดกิ จ กรรมให้ ผู้ เ รี ย นยอมรั บ เห็ น คุณค่ าของ
วัฒนธรรมไทย ค่านิยมและเอกลักษณ์ของชาติ

3.58

1.05

มาก

14

10. วิเคราะห์ความหลากหลายและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน

3.54

1.06

มาก

18

11. สามารถจัดบรรยากาศการเรียนรู้

3.53

1.06

มาก

19

12. จัดกิจกรรมหรือสนับสนุนให้ผู้เรียนกล้าแสดง
ความคิ ด เห็ น พู ด คุ ย โต้ ต อบในสิ่ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
บทเรียน

3.61

1.00

มาก

10

13. นาข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการชั้นเรียน

3.61

1.05

มาก

10
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ความต้องการ ในด้านทักษะตามรายข้อ (ต่อ)
ข้อคาถาม

̅

S.D.

แปลผล

อันดับ

14. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมการกาหนดกฎ
กติกา ข้อบังคับสาหรับใช้ร่วมกันในชั้นเรียน

3.55

1.09

มาก

17

15. สามารถวิเคราะห์แผนการเรียนรู้

3.65

1.00

มาก

6

16. สามารถบูรณาการความรู้ทั้งภายในและระหว่าง
กลุ่มเนื้อหาสาระที่สอน

3.68

1.04

มาก

4

17.
สามารถบู ร ณาการเนื้ อ หาสาระที่ ส อนให้
สอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิตประจาวัน

3.64

1.03

มาก

7

18. สามารถทาวิจัยในชั้นเรียน

3.62

1.07

มาก

8

19. สามารถนาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
สถานที่ที่ให้บริการ

3.57

1.06

มาก

16

20. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน

3.48

1.07

มาก

20

3.61

0.80

มาก

ค่าเฉลี่ย

จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ความต้องการ ในด้านทักษะตามรายข้อ พบว่าในภาพรวมมี
ความต้ อ งการอยู่ ใ นระดั บ มาก และเรี ย งตามความต้ อ งการ ในด้ า นทั ก ษะจากมากไปน้ อ ย คื อ
ความสามารถในการสร้างและการพัฒนาหลั กสูตร รองลงมาคือ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการ
ปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็นและแก้ปัญหาได้ ความสามารถในการใช้และพัฒนานวัตกรรม
เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76, 3.74 และ 3.71 ตามลาดับ

99
ด้านทัศนคติ
ตารางทีท่ ี่ 8 ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา ในด้านทัศนคติตามรายข้อ
ข้อคาถาม

̅

S.D.

แปลผล

อันดับ

1. เข้าใจการเรียนรู้แบบตลอดชีวิต

2.90

1.13

ปานกลาง

3

2. เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน

2.88

1.09

ปานกลาง

6

3. มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหา
ของผู้เรียน

2.84

1.11

ปานกลาง

8

4. เข้าใจและยอมรับวิธีการรูปแบบการเรียนรู้ของ
ผู้ใหญ่

2.97

1.09

ปานกลาง

1

5. เชื่อมั่นว่ามนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้ดีขึ้น
ได้

2.93

1.11

ปานกลาง

2

6. บาเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

2.86

1.17

ปานกลาง

7

7. ยกย่องชื่นชมบุคคลที่ประสบความสาเร็จ-

2.80

1.17

ปานกลาง

9

8. มีจิตใจและความคิดที่เป็นประชาธิปไตย

2.89

1.23

ปานกลาง

4

9. ยึดมั่นในคุณธรรม มีใจรักและเมตตาต่อศิษย์

2.89

1.23

ปานกลาง

4

10.ยึดมั่นในชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์

2.77

1.30

ปานกลาง

10

ค่าเฉลี่ย

2.87

1.01

ปานกลาง

จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา ในด้านทัศนคติตามรายข้อ พบว่าในภาพรวมมี
สภาพปั ญหาอยู่ ในระดับ ปานกลาง และเรียงตามสภาพปัญหา ในด้านทักษะจากมากไปน้อย คือ
เข้ า ใจและยอมรั บ วิ ธี ก ารรู ป แบบการเรี ย นรู้ ข องผู้ ใ หญ่ รองลงมาคื อ เชื่ อ มั่ น ว่ า มนุ ษ ย์ ส ามารถ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาให้ดีขึ้นได้ และเข้าใจการเรียนรู้แบบตลอดชีวิต โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97, 2.93
และ 2.90 ตามลาดับ
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ตารางทีท่ ี่ 9 ผลการวิเคราะห์ความต้องการ ในด้านทัศนคติตามรายข้อ
ข้อคาถาม

̅

S.D.

แปลผล

อันดับ

1. เข้าใจการเรียนรู้แบบตลอดชีวิต

3.53

1.11

มาก

3

2. เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน

3.48

1.10

มาก

10

3. มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหา
ของผู้เรียน

3.52

1.13

มาก

5

4. เข้าใจและยอมรับวิธีการรูปแบบการเรียนรู้ของ
ผู้ใหญ่

3.50

1.10

มาก

8

5. เชื่อมั่นว่ามนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้ดีขึ้น
ได้

3.51

1.18

มาก

7

6. บาเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

3.52

1.14

มาก

5

7. ยกย่องชื่นชมบุคคลที่ประสบความสาเร็จ-

3.49

1.21

มาก

9

8. มีจิตใจและความคิดที่เป็นประชาธิปไตย

3.55

1.20

มาก

2

9. ยึดมั่นในคุณธรรม มีใจรักและเมตตาต่อศิษย์

3.56

1.21

มาก

1

10.ยึดมั่นในชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์

3.53

1.28

มาก

3

ค่าเฉลี่ย

3.51

1.02

มาก

จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ความต้องการ ในด้านทัศนคติตามรายข้อ พบว่าในภาพรวมมี
ความต้องการอยู่ในระดับมาก และเรียงตามความต้องการ ในด้านทัศนคติจากมากไปน้อย คือ ยึดมั่น
ในคุณธรรม มีใจรักและเมตตาต่อศิษย์ รองลงมาคือ มีจิตใจและความคิดที่เป็นประชาธิปไตย เข้าใจ
การเรียนรู้ แบบตลอดชีวิต และยึ ดมั่นในชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริ ย์ โดยมีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.56, 3.55, 3.53 และ 3.53 ตามลาดับ

101
ด้านคุณลักษณะที่ดี
ตารางทีท่ ี่ 10 ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา ในด้านคุณลักษณะที่ดีตามรายข้อ
ข้อคาถาม

̅

S.D.

แปลผล

อันดับ

1. มีความริเริ่มและนาสิ่งใหม่ๆ มาจัดกระบวนการ
เรียนรู้แก่ผู้เรียน

3.09

1.09

ปานกลาง

1

2. สามารถเรี ย นรู้ ได้ตลอดเวลาจากหลากหลาย
รูปแบบ

2.95

1.07

ปานกลาง

3

3. ใช้คาพูดสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดกาลังใจและเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น

2.93

1.19

ปานกลาง

4

4.
เปิ ด โอกาสและรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จาก
ประสบการณ์ของผู้เรียน

2.89

1.18

ปานกลาง

9

5. พร้อมให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่ผู้เรียนเสมอ

2.86

1.16

ปานกลาง

10

6. ประพฤติ ป ฏิ บั ติต นให้ เ หมาะสมกั บ ประเพณี
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น
ที่ปฏิบัติงาน

2.99

1.24

ปานกลาง

2

7. ปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับบทบาทและสถานการณ์
ต่างๆ

2.91

1.16

ปานกลาง

7

8. ปฏิบั ติตามหลักปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ดาเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม

2.90

1.23

ปานกลาง

8

9. เคารพหน้าที่ สิทธิ เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น

2.92

1.25

ปานกลาง

6

10. เคารพกฎกติกา มารยาท และให้เกียรติกับทุกคน
ในชุมชนและสังคม

2.93

1.29

ปานกลาง

4

ค่าเฉลี่ย

2.93

1.01

ปานกลาง

102
จากตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา ในด้านคุณลักษณะที่ดีตามรายข้อ พบว่าใน
ภาพรวมมีสภาพปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง และเรียงตามสภาพปัญหา ในด้านคุณลักษณะที่ดีจาก
มากไปน้ อ ย คื อ มีค วามริ เริ่ มและน าสิ่ ง ใหม่ๆ มาจั ดกระบวนการเรี ยนรู้ แก่ ผู้ เรี ยน รองลงมาคื อ
ประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับประเพณีขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่นที่
ปฏิบัติงาน สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาจากหลากหลายรูปแบบ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09, 2.99
และ 2.95 ตามลาดับ
ตารางทีท่ ี่ 11 ผลการวิเคราะห์ความต้องการ ในด้านคุณลักษณะที่ดีตามรายข้อ
ข้อคาถาม

̅

S.D.

แปลผล

อันดับ

1. มีความริเริ่มและนาสิ่งใหม่ๆ มาจัดกระบวนการ
เรียนรู้แก่ผู้เรียน

3.68

1.08

มาก

1

2. สามารถเรีย นรู้ได้ตลอดเวลาจากหลากหลาย
รูปแบบ

3.59

1.05

มาก

2

3. ใช้คาพูดสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดกาลังใจและเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น

3.57

1.04

มาก

4

4.
เปิ ด โอกาสและรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จาก
ประสบการณ์ของผู้เรียน

3.59

1.11

มาก

2

5. พร้อมให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่ผู้เรียน
เสมอ

3.55

1.16

มาก

5

6. ประพฤติป ฏิบั ติ ตนให้ เหมาะสมกั บประเพณี
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น
ที่ปฏิบัติงาน

3.45

1.22

มาก

9

7. ปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับบทบาทและสถานการณ์
ต่างๆ

3.39

1.21

ปานกลาง

10

8. ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ดาเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม

3.48

1.25

มาก

7

9. เคารพหน้าที่ สิทธิ เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น

3.46

1.26

มาก

8
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ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ความต้องการ ในด้านคุณลักษณะที่ดีตามรายข้อ (ต่อ)
ข้อคาถาม

̅

S.D.

แปลผล

อันดับ

10. เคารพกฎกติกา มารยาท และให้เกียรติกับทุกคน
ในชุมชนและสังคม

3.54

1.29

มาก

6

ค่าเฉลี่ย

3.53

0.99

มาก

จากตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ความต้องการ ในด้านคุณลักษณะที่ดีตามรายข้อ พบว่าใน
ภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก และเรียงตามความต้องการ ในด้านคุณลักษณะที่ดีจากมาก
ไปน้อย คือ มีความริเริ่มและนาสิ่งใหม่ๆ มาจัดกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียน รองลงมาคือ สามารถ
เรียนรู้ได้ตลอดเวลาจากหลากหลายรูปแบบ เปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นจากประสบการณ์ของ
ผู้เรียน และใช้คาพูดสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดกาลังใจและเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.68, 3.59, 3.59 และ 3.57 ตามลาดับ
ส่วนที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มอาชีพกับปัญหาและความต้องการในด้าน
องค์ความรู้ ด้านทักษะ ด้านทัศนคติ และด้านคุณลักษณะที่ดี
ตารางที่ 12 เปรียบเทียบความแตกต่างของอาชีพ กับสภาพปัญหาของครูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
สภาพปัญหา
ด้านองค์ความรู้

ด้านทักษะ

ด้านทัศนคติ

อาชีพ

S.D

N

F

p

ผู้บริหาร

X
3.27

0.91

43

1.730

.179

ครู

3.01

0.86

126

นักเรียน

3.10

0.70

125

ผู้บริหาร

3.37

0.88

43

ครู

2.98

0.87

126

นักเรียน

3.03

0.67

125

ผู้บริหาร

3.15

1.30

43

4.071 .018*

2.534

.081
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ตารางที่ 12 เปรียบเทียบความแตกต่างของอาชีพ กับสภาพปัญหาของครูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (ต่อ)
สภาพปัญหา
ด้านทัศนคติ
ด้านคุณลักษณะที่ดี

อาชีพ

S.D

N

ครู

X
2.75

1.07

126

นักเรียน

2.89

0.80

125

ผู้บริหาร

3.12

1.16

43

ครู

2.77

1.08

126

นักเรียน

3.03

0.84

125

F

p

2.864

.059

*p <. 05
จากตารางที่ 12 เปรียบเทียบสภาพปัญหาในด้านองค์ความรู้ ด้านทักษะ ด้านทัศนคติ และ
ด้านคุณลักษณะที่ดี ตามความแตกต่างของกลุ่มอาชีพ โดยจาแนกเป็นอาชีพผู้บริหารศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ
นักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พบว่าสภาพปัญหาในด้านทักษะมี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นเพื่อให้ทราบว่าสภาพปัญหา ด้านทักษะที่
แตกต่างกันนั้น มีความแตกต่างในรายคู่ใดบ้าง จึงได้ทาการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยทา
การทดสอบ (Post Hoc Multiple Comparisons) ดังนี้
ตารางที่ 13 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของกลุ่มอาชีพ ที่มีต่อสภาพปัญหาในด้านทักษะ
อาชีพ

ผลต่างของค่าเฉลี่ย
X

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

3.37

ครู

2.98

.391*

นักเรียน

3.03

.347

ครู

นักเรียน

.043

จากตารางที 13 เมื่อทาการทดสอบแบบจับคู่พหุคูณ (Multiple Comparisons) ที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 พบว่า กลุ่มอาชีพที่มีสภาพปัญหาในด้านทักษะแตกต่างกัน คือ อาชีพผู้บริหารศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ ครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
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อัธยาศัย ซึ่งมีสภาพปัญหาในด้านทักษะ แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 และพบว่า
อาชีพผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีสภาพปัญหาในด้านทักษะ โดย
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
ตารางที่ 14 เปรียบเทียบความแตกต่างของอาชีพ กับความต้องการของครูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
ความต้องการ
ด้านองค์ความรู้

ด้านทักษะ

ด้านทัศนคติ

ด้านคุณลักษณะที่ดี

อาชีพ

S.D

N

ผู้บริหาร

X
3.59

0.91

43

ครู

3.69

0.81

126

นักเรียน

3.63

0.68

125

ผู้บริหาร

3.75

0.85

43

ครู

3.64

0.86

126

นักเรียน

3.54

0.70

125

ผู้บริหาร

3.44

1.23

43

ครู

3.48

1.12

126

นักเรียน

3.57

0.81

125

ผู้บริหาร

3.35

1.08

43

ครู

3.51

1.10

126

นักเรียน

3.60

0.84

125

F

p

0.317 .728

1.141 .321

0.372 .690

1.037 .356

*p <. 05
จากตารางที่ 14 เปรียบเทียบสภาพความต้องการในด้านองค์ความรู้ ด้านทักษะ ด้านทัศนคติ
และด้า นคุณ ลั กษณะที่ ดี ตามความแตกต่ างของกลุ่ ม อาชี พ โดยจ าแนกเป็ น อาชี พผู้ บ ริห ารศู น ย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธ ยาศัย และนั กศึกษาศูน ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย พบว่า สภาพความ
ต้องการไม่มีความแตกต่างตามอาชีพอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2. แบบสั ม ภาษณ์ ผลการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง นั ก วิ ช าการหรื อ
ผู้เชี่ยวชาญ ในประเด็นสภาพปัญหาและความต้องการของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
ด้านองค์ความรู้ ด้านทักษะ ด้านทัศนคติ และด้านคุณลักษณะที่ดี จากแบบสัมภาษณ์ ได้ผลวิเคราะห์
ดังต่อไปนี้
ด้านสภาพปัญหา
1. องค์ความรู้
1.1 ด้านทักษะการเรียนรู้
ครูยังไม่สามารถออกแบบการเรียนรู้ให้ นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ: จากผลการทดสอบ
ของนักศึกษาโดยเฉพาะผลการสอบปลายภาคจะพบว่านักศึกษายังมีผลสัมฤทธิ์ต่า ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ว่าผู้สอนยังไม่สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และยังไม่สามารถออกแบบการเรียนรู้ให้นักศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเห็นว่าครูยังขาดทักษะในแง่ของความเข้าใจของแนวคิดในงานวิชาอย่าง
ถ่องแท้ ไม่สามารถออกข้อสอบวัดความรู้ได้ตรงกับสิ่งที่จะวัดจากนักศึกษา จึงยังไม่สามารถทาให้
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นได้
นางสาวสุดใจ บุตรอากาศ (สัมภาษณ์, 5 มีนาคม 2558) กล่าวว่า “ดูจากผลการทดสอบของ
นักศึกษาโดยเฉพาะผลการสอบปลายภาค ก็จะสะท้อนว่าผู้สอน ยังไม่สามารถการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง เรียนรู้ คิดเป็น ออกแบบการเรียนรู้ให้ นักศึกษาได้นะ คิดว่าครูอาจยังไม่มีทักษะที่ชัดเจนในแง่
ของ concept งานวิชานี้ก็เลยไม่สามารถออกแบบให้กับผู้เรียนได้ แล้วที่สาคัญสะท้อนในตัวผู้เรียนใน
เรื่องการออกข้อสอบวัดความรู้ความเข้าใจก็ยังไม่ตรงจริงๆ กับการวัด อันนี้คือตัวนึงที่ทาให้ผู้เรียนมี
ผลการทดสอบต่า”
ครูขาดเทคนิคการทาวิจัยอย่างง่ายในชั้นเรียน: เนื่องจากครู กศน. ยังขาดความรู้ในเรื่องการ
ทาวิจัยอย่างง่ายและการจัดการความรู้ทาให้ไม่สามารถจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ ผลการเรียนที่คาดหวัง จุดประสงค์ของแต่ละเนื้อหาวิชา ทาให้การออกแบบการจัดการเรียนรู้
ที่ได้นั้นไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระทักษะการเรียนรู
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1.2 ความรู้พื้นฐาน
วุฒิ การศึกษาไม่ตรงกับ สาขาที่สอน: เนื่องจากครูส่ วนใหญ่ ไม่ได้จบตรงสายหรือมีวุฒิ
การศึ ก ษาที่ ต รงกั บ สาขาความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ เนื้ อ หารายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์
ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย จึงยากที่จะเข้าใจในเรื่องจัดการเรียนรู้ของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ยังทา
ให้ครูเกิดความคับข้องใจในการทาหน้าที่จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนเองไม่มีความถนัด
ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ (สัมภาษณ์, 3 เมษายน 2558) กล่าวว่า “กศน. เนี่ยไม่ได้สอนหนังสือ
แบบในโรงเรียน เพราะงั้นไม่ต้องการครูวิจัยเอก แต่ครูหลายคนที่ไม่เข้าใจก็จะคิดว่าทาไมไม่เอาวุฒิ
เอกเฉพาะวิชามาสอนเพราะฉันสอนภาษาอังกฤษไม่ได้ทาไมฉันต้องสอนภาษาอังกฤษ ฉันไม่ใช่ครู
คณิตศาสตร์ ฉันไม่ได้จบคณิตศาสตร์ทาไมต้องสอนคณิตศาสตร์ แต่จริงๆ แล้วหน้าที่การจัดการเรียน
การสอนของครูนอกระบบนี่ก็คือการจัดการะบวนการเรียนรู้”
1.3 ด้านการประกอบอาชีพ
ผู้เรียนคาดหวังว่าครูจะสอนเรื่องอาชีพที่ทาให้สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น : เนื่องจากในการ
จัดการเรียนการสอนด้านการประกอบอาชีพ นักศึกษามีความมุ่งหวังว่าครูจะสอนเรื่องการประกอบ
อาชีพเพื่อให้เกิดรายได้ ซึ่งถือเป็นความเข้าใจผิด เนื่องจากในตัวหลักสูตรเน้นการให้ความรู้เรื่องของ
โอกาสการประกอบอาชีพ ช่องทางการประกอบอาชีพ การพัฒนาอาชีพมากกว่าการสร้างอาชีพ ทาให้
ในบางครั้งครูอาจไม่สามารถดาเนินการจัดการเรียนการสอนได้ตามความมุ่งหวังของนักศึกษา
ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ (สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2558) กล่าวว่า “เค้าก็ต้องสอนตามหลักสูตร
อ่ะนะ เรื่องหลักสูตรการประกอบอาชีพเนี่ยก็ไม่ได้เน้นเรื่องที่จะให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพได้
เพราะว่ารายวิชาก็ไม่ได้เยอะ เราไม่ได้สอนทักษะอาชีพให้เค้า แต่เป็นเรื่องของการให้องค์ความรู้
มากกว่า แต่ไม่ใช่ว่าเรียนสาระนี้แล้วสามารถประกอบอาชีพได้”
1.4 ทักษะการดาเนินชีวิต
ครู กศน. ค่อนข้างมีปัญหาน้อย : เนื่องจากเป็นเนื้อหาวิชาที่สอดคล้องกับผู้เรียน และการนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ ใช้ครูสามารถวางแผนการจัดการเรียนรู้ได้ดี มีความหลาย
หลายของวิธีการจัดการเรียนรู้ เช่น เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา เรียนรู้จากสื่อ เป็นต้น
1.5 การพัฒนาสังคม
ขาดข้อมูลเกี่ย วกับ ปัญหาและความต้องการของชุมชน: โดยพบว่าครู กศน. ส่ว นใหญ่
ออกแบบกิจกรรมโดยขาดการคานึงถึงสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน เนื่องจาก
ก่อนการออกแบบไม่ได้ลงสารวจภายในชุมชน ทาให้ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสภาพประชากรภายในชุมชน
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เศรษฐกิจภายในชุมชนหรือวัฒนธรรมของชุมชน โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ ที่มีสภาพปัญหาและ
ความต้องการภายในชุมชนที่แตกต่างกันตามแต่ ล ะบริ บท ซึ่งไม่ ชัดเจนเหมือนบริบท กศน.ตาม
ชายแดนหรือบนดอยที่มีปัญหาชัดเจน นอกจากนี้ครู กศน. ที่ ลงทากับชุมชนจาเป็นต้องอธิบายถึง
กิจกรรมต่างๆ ได้ว่านากิจกรรมที่ออกแบบไว้ไปทากับชุมชนนี้เพราะเหตุใด ควรมีข้อมูลสนับสนุนที่
น่าเชื่อถือได้
ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ (สัมภาษณ์, 3 เมษายน 2558) กล่าวว่า “แล้วที่สาคัญชอบมีประโยค
อย่าเอาปลาให้ทาต้องสอนวิธีจับปลา แล้วเดี๋ยวนี้มีคาพูดเติมมาอีกนะ คุณถามฉันหรือยังว่าฉันกินปลา
หรือเปล่า นี่คือครู กศน. ไม่ได้มีหน้าที่เอาปลาไปให้ ไม่ได้มีหน้าที่สอนวิธีการจับปลาอย่างเดียว ครู
กศน. ต้องถามเค้าก่อนว่าอยากได้อะไร คุณกินปลาหรือเปล่ า หรือคุณอยากกินอย่างอื่น คุณกิน
มังสวิรัตคุณจะไปจั บปลาทาไม เพราะงั้นเดี๋ยวนี้ท่านเลขาฯ ปัจจุบันต้องบอกว่าครูทาอะไร วางแผน
ต้องเข้าไปสู่ชุมชน ทาแผนชุมชน แปลว่าเข้าสู่ชุมชนเพื่อที่จะจัดกระบวนการเรียนรู้ เข้าไปดูว่าคนใน
ชุมชนมีกี่คน ใครบ้าง เค้ามีอาชีพอะไร ช่องว่างอยู่ตรงไหน มีผู้สูงอายุเยอะ เด็กมีเท่าไหร่ วั ยแรงงานมี
วุฒิไม่ถึง ม.3 เยอะ เอาไงดี มันเป็นเรื่องของประชากร เรื่องของเศรษฐกิจ เรื่องของวัฒนธรรม สิ่งที่ผม
พยายามบอกก็คือครู กศน. ที่ทาในชุมชนครูต้องตอบได้ว่าเพราะอะไร ทาไมต้องไปสอนการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้คนกลุ่มนี้ เพราะใคร คุณต้องอธิบายได้ ไม่ใช่บอกว่าเค้าอยากเรียนหนูเลยสอน แต่ว่ามัน
ต้องบอกได้ว่ามันอิงแอบกับชุมชนเค้าอย่างไร ต้องคิดมากขึ้นในทุกวันนี้”
2. ทักษะ
2.1 การจัดการเรียนรู้
มีความสับสนในบทบาทหน้าที่ : ครู กศน. ส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในเรื่องการจัดการเรียนรู้
เนื่องจากมีความสับสนในบทบาทหน้าที่ ในการจัดทาแผนการเรียนรู้ วางแผนการเรียนด้วยตนเองแก่
นักศึกษา การประสานกับนักศึกษา ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับการทาบทบาทการเป็นผู้
อานวยความสะดวก เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ได้ทาให้เกิดความสับสนต่อบทบาทและไม่มีความรู้
มากพอในเรื่องการจัดการเรียนรู้ทาให้ครูรู้สึกคับข้องใจในการปฏิบัติหน้าที่
ดร.วีระกุล อรัณยะนาค (สัมภาษณ์ , 29 มีนาคม 2558) กล่าวว่า “ครูต้องรู้จักวิธีการทา
แผนการเรียนรู้ ครูนะไม่ใช่ teacher แต่ว่าต้องเป็น facilitator ครูต้องเป็นคนวางแผนให้ เรียนรู้ด้วย
ตัวเอง หาหนังสือให้อ่าน แนะนาโรงเรียนให้ ปัญหาคือครูไม่เข้าใจประเด็น ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ตรง
นี้ จึงรู้สึกคับข้องใจที่ทางานตรงนี้น่ะแหละ เมื่อไม่รู้บทบาทตรงนี้ หนึ่งไม่รู้บทบาท สองไม่มีความรู้
เรื่ อ งนี้ เวลาเค้ า ให้ อ บรมก็ ไ ม่ ตั้ ง ใจฟั ง ให้ อ่ า นหนั ง สื อ ที่ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งนี้ ค รู ก็ ไ ม่ อ่ า นแล้ ว ก็ ไ ม่ มี
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ประสบการณ์ว่าเอ้ยเค้าจะวางแผนการเรียนรู้ยังไง จะดิลกับเด็กอย่างไร พอร์ทฟอริโอ้เด็กเป็นอย่างไร
ก็ไม่รู้ ตรงนี้ความเข้าใจไม่มี เมื่อไม่รู้จะทายังไงก็ต้องหยิบหนังสือเอามาอ่าน เพราะนักศึกษาถามก็
ตอบไม่ได้ นี่คือความคับข้องใจ”
ครู กศน. ส่วนใหญ่ไม่ได้จบสายการศึ กษา: เนื่องจากการเปิดรับสมัครบุคลากรเข้ามาปฏิบัติ
หน้าที่ครู กศน. มีความหลากหลายและเปิดกว้าง ทาให้มีครู กศน. ส่วนใหญ่ไม่ได้จบการศึกษามาตรง
สายในด้านการศึกษาจึงทาให้ไม่มีพื้นฐานทักษะในเรื่องการจัดการเรียนรู้
นางสาวสุดใจ บุตรอากาศ (สัมภาษณ์, 5 มีนาคม 2558) กล่าวว่า “ถึงบอกว่าให้รู้มากเท่าไหร่
แต่ไม่ไปปฏิบั ติให้มัน ตรงเนี่ย กับที่เราให้ ความรู้ไปเนี่ยก็ยาก โดยเฉพาะครูที่ไม่มีพื้นฐานเรื่องของ
วิชาชีพครูเนี่ย ภาษาที่เป็นภาษาครู กับภาษาที่อื่นที่เค้าใช้กันไม่เหมือนกัน มันจะไม่อินเนอะ”
กระบวนการเรียนรู้ไม่ตรงตามความต้ องการของผู้เรียน: ครูส่วนใหญ่ขาดทักษะในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา ทาให้นักศึกษาปฏิเสธและไม่
มาเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงในเรื่องการออกแบบกิจกรรม ครูยังขาดทักษะการออกแบบกิจกรรมให้
สอดคล้องกับผู้เรียนแต่ละคน แม้ว่าหลักสูตร การประเมินผลจะเอื้อต่อการที่ครูจะสร้างกิจกรรมได้
อย่างหลากหลายแต่จะพบว่าครูยังขาดทักษะการจัดการเรียนรู้ให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนอยู่
ดร.จรัสศรี หัวใจ (สัมภาษณ์, 18 มีนาคม 2558) กล่าวว่า “ครูส่วนใหญ่ยังขาดทักษะจัด
กระบวนการที่ให้มันตอบสนองผู้เรียนรายบุคคลหรือรายกลุ่มอะไรอย่างเนี้ยเนอะ คุณครูต้องรู้จัก
ผู้เรีย นเป็ นรายบุคคลและสามารถแบ่งกิจกรรมการเรียนรู้ให้ สอดคล้องกับผู้เรียนแต่ละคนได้ ครู
สามารถใช้วิธีก ารที่ห ลากหลายให้ ผู้ เรี ยนได้ แต่ด้ว ยข้อจากั ด 1) เรื่องของครูเ องคือเรื่องของ
ความสามารถอ่ะเนอะ 2 )ตัวผู้เรียนด้วย ที่มันมีปัญหาอยู่ว่า เค้าไม่ค่อยตระหนักกับการรับผิดชอบ
ตัวเองอ่ะในการที่จะมาเรียนรู้ตามกระบวนการที่เราออกแบบไว้อ่ะ มันเป็น 2 ทางทั้งครูด้วยทั้งผู้เรียน
ด้วยครูจัดกระบวนการไม่ถูกใจ ไม่สอดคล้องกับเค้า เค้ามาครั้งสองครั้งเค้าก็ไม่มา”
ครู กศน .ขาดประสบการณ์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร: เนื่องจากครูข าด
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ เพราะไม่จบวุฒิทางการศึกษา ทาให้ครู ไม่มีทักษะในการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละสาระการเรียนรู้และสอดคล้องกับผู้เรียน รวมถึง
ครูไม่สามารถจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์
ของแต่ละเนื้อหาวิชา
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2.2 การพัฒนาผู้เรียน
ขาดทักษะการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล: ครู กศน .ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการพัฒนา
ผู้เรียนในด้านวิชาการ เนื้อหาในแต่ละรายวิชาเป็นรายบุคคล ขาดการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ทาให้ไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านวิชาการให้มีความรู้ ในเนื้อหาวิชาได้ ส่งผลทาให้ผู้เรียนยังไม่
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง และไม่ตรงตามจุดประสงค์ของ
แต่ละเนื้อหาวิชา โดยเฉพาะในสาระความรู้พื้นฐาน สาระทักษะการเรียนรู้ คุณภาพผู้เรียน และยังไม่
เป็นไปตามกรอบทีส่ านักงาน กศน. กาหนดกรอบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สถานศึกษาดาเนิน งาน
ในภาพรวม
2.3 การบริหารจัดการในชั้นเรียน
ผู้เรียนมาลงเรียนไม่ครบกับจานวนที่ลงทะเบียนไว้: เนื่องจากครู กศน. ต้องพบปัญหาว่าไม่
สามารถคาดการณ์ได้ว่า ในแต่ล ะคาบจะมีผู้ เรีย นมาลงเรียนตามกาหนดได้ห รือไม่ การออกแบบ
กิจกรรมจึงต้องอาศัยทักษะเรื่องการบริหารจัดการในชั้ นเรียนอย่างมาก ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากสภาพ
ปั ญ หาท าให้ ไ ม่ส ามารถเก็ บ สถิ ติ ปั ญหาที่เ กิ ดขึ้ น ได้ใ นบริ บ ทของ กศน. เพราะผู้ เ รีย นมาเรีย นไม่
สม่าเสมอ ทาให้ไม่สามารถสรุปได้อย่างมีนัยยะว่าเด็กมีปัญหา ทาให้การจัดการเรียนการสอนหรือการ
ทากิจกรรมไม่มีความสม่าเสมอ
ดร.จรัสศรี หัวใจ (สัมภาษณ์, 18 มีนาคม 2558) กล่าวว่า “ถ้าครูออกแบบไม่ดีในเรื่องการ
บริหารการเรียนอ่ะเนอะ อย่างเช่นเค้ามา 3 คน 5 คน ทั้งๆ ที่ลงเรียน 10 คนเนี่ยทาให้ไม่สามารถ
ออกแบบกิจกรรมกลุ่มได้เพราะไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมากี่คนในแต่ละคาบเรื่องนี้ก็ต้องเห็นใจ
ครูที่ว่าแหละเนอะว่าครูเค้าสามารถทาได้ยาก”
ครู กศน. ต้องสอนหลายวิชาและหลายกลุ่มเป้าหมาย: เนื่องจากครู กศน. ต้องสอนหลายวิชา
และหลายระดับคละกันไป ทาให้มีกลุ่มผู้เรียนมีความหลากหลาย นอกจากนี้แต่ละกลุ่มยังมีความ
หลากหลายแตกต่างกัน ซึ่งต้องอาศัยทักษะการบริหารจัดการในชั้ นเรียนให้ตอบสนองในทุกๆ กลุ่ม
ทุกๆ รายวิชา จึงอาจทาให้ครูต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการในชั้นเรียนอย่างมาก
ดร.วีระกุล อรัณยะนาค (สัมภาษณ์, 29 มีนาคม 2558) กล่าวว่า “อาจมีประเด็นปัญหาใน
เรื่องของการสอนคละระดับชั้น ประถม ม ชา หลากหลายต้น ม.ปลาย และการสอนหลากหลายวิ .
กลุ่มเป้าหมายทาให้การจัดตารางการจัดการเรียนรู้เป็นไปได้ยาก”
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2.4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ งานวิจัย
ขาดทักษะการวิเคราะห์เชื่อมโยงกับสถานการณ์ที่เป็นจริง : ครู กศน. ขาดทักษะในเรื่องการ
เชื่อมโยงต่อสถานการณ์ที่จาเป็น แล้วนามาปรับใช้ต่อกระบวนการเรียนการสอน ทาให้เนื้อหาขาด
ความทันสมัย ไม่เป็นไปตามสถานการณ์ยุคปัจจุบัน รวมถึงการประยุกต์ใช้สถานการณ์ตามความเป็น
จริงเหล่านี้ยังไม่มีความกลมกลืนกับกระบวนการเรียนการสอน และยังเห็นว่าครู กศน. ยังขาดองค์
ความรู้ วิธีการ รวมถึงด้วยภาระงานหลากหลายหน้าที่ทาให้ไม่มีเวลาในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ดร.วีระกุล อรัณยะนาค (สัมภาษณ์, 29 มีนาคม 2558) กล่าวว่า “ครูขาดอะไรครูเนี่ยขาด
ทักษะในการที่จะวิเคราะห์เชื่อมโยงในสถานการณ์ที่จาเป็น นามาปรับใช้กับการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร อย่ างเช่น วันนี้ บ้านเมื องเราพูดถึงเรื่องความปรองดอง ครูเนี่ยต้องเอาทักษะด้านความ
ปรองดองมาช่วยในเรื่องการเรียนการสอนจากการเรียนรู้เนี่ยทาอย่างไร ตรงนี้ยังไม่แนบเนียนนะ ด้าน
ทักษะครูขาดอะไรครูเนี่ยขาดทักษะในการที่จะวิเคราะห์เชื่อมโยงในสถานการณ์ที่จาเป็น นามาปรับใช้
กับการเรียนการสอนตามหลักสูตร อย่างเช่น วันนี้บ้านเมืองเราพูดถึงเรื่องความปรองดอง ครูเนี่ยต้อง
เอาทักษะด้านความปรองดองมาช่วยในเรื่องการเรียนการสอนจากการเรียนรู้เนี่ยทาอย่างไร ตรงนี้ยัง
ไม่แนบเนียนนะ”
2.5 การสร้างความร่วมมือกับชุมชน
มีปัญหาด้านทักษะการการสร้างความร่วมมือกับชุ มชนน้อย: เนื่องจากครูทางานในชุมชน
ร่วมกับเครือข่าย หน่วยงาน และประชาชนชุมชน สามารถการสร้างความร่วมมือกับชุมชนได้ดี ดังจะ
เห็นได้จากการแต่งกายของครูไม่ต่างกับคนในพื้นที่ ทาให้ กลมกลืน เป็นส่วนหนึ่งกับชุมชน เข้าถึง
นักศึกษาได้ง่าย ไม่แปลกแยก
ขาดประสบการณ์การเข้าชุมชน: ในช่วงการทางานแรกๆ จะเห็นว่าครูยังไม่ทราบว่าจะเข้าสู่
ชุมชนอย่างไร ไม่ทราบวิธีการพบปะกับชาวบ้าน ซึ่งอาจทาให้รู้สึกคับข้องใจ ไม่เข้าใจวิธีการปฏิบัติงาน
ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ (สัมภาษณ์, 3 เมษายน 2558) กล่าวว่า “วันแรกที่ครูก้าวเข้ามา มา
ใหม่ๆ เค้าจะอาย ไม่กล้าเข้าไปทาอะไร ครูเหล่านี้ ก็ไม่เคยเข้าไปในชุมชนก็ไม่รู้จะเข้าในชุมชนอย่างไร
ไม่รู้ว่าจะต้องเข้าหาผู้นาชุมชนที่ไหน พบปะชาวบ้านอย่างไร พูดคุยกับชาวบ้านอย่างไร เมื่อไม่เคยทา
ก็จะมีความคับข้องใจคือไม่รู้ ไม่เข้าใจ”
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3. ทัศนคติ
ความมั่นคงในองค์กร: ครูส่วนใหญ่จะเห็นว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีตาแหน่งราชการ
มีความมั่นคงมากกว่าจึงมีแนวคิดว่าจะขอย้ายไปอยู่ในระบบมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่ามีบางส่วนที่
เลือกมาเป็นครู กศน. เพราะยังไม่ได้งานที่อื่น หรือทาเพื่อรอเวลาย้ายไปสู่หน่วยงานอื่นต่อไป
ดร.วีระกุล อรัณยะนาค (สัมภาษณ์, 29 มีนาคม 2558) กล่าวว่า “ทัศนคติของครูนะ จะ
มองเห็นว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความมั่นคงกว่า อันนี้คือตัวครูนะ องค์กรมั่นคงกว่า นี่เชิงทัศนคติที่
อาจทาให้ ครู อ่อนแอลง แล้ วถ้าเค้าไม่ได้เป็นข้าราชการเค้ารู้สึ กว่าเค้าด้อยเพราะเค้ายังไม่ได้เป็น
ข้าราชการ ครูต้องการความมั่นคง ทุกคนอยากเป็นข้าราชการ ผมก็ไม่รู้จะทายังไงปลุกจิตวิญญาณ
ของคนเหล่านี้ขึ้นมา คนที่จะมาเป็นครู กศน. ต้องมีวิธีคิดอีกแบบนึง ไม่ใช่คิดว่าตกงานแล้วมาเป็นครู
กศน.”
ขาดความมั่นใจต่อการจัดการเรียนรู้ให้ตรงกับปรัชญา กศน. : ด้วยบริบทของการศึกษาใน
ลักษณะนี้มีความแตกต่างจากการจัดการเรียนการสอนในระบบ ทาให้ ครู กศน.ขาดความมั่นใจในการ
จัดการเรียนการสอนให้ตรงกับปรัชญาของ กศน. เนื่องจากขาดองค์ความรู้ ขาดทักษะในจัดการเรียนรู้
ตามหลักสูตร โดยเฉพาะสาระความรู้พื้นฐาน สาระทักษะการเรียนรู้ และรายวิชาเลือก ที่ครู กศน .
ต้องสอนทุกรายวิชา และทุกระดับชั้น
4. คุณลักษณะ
ขาดอุดมการณ์การเป็นครู กศน.: เนื่องจากการสมัครมาเป็นครู กศน. ต้องอาศัยอุดมการณ์
ครู ที่รักการช่วยเหลือ ต้องการสอนคนด้อยโอกาส แต่ยังมีครูอีกส่วนหนึ่งที่มาเป็นครู กศน. เพียง
เพราะยังไม่มีงานทา อยากทางานที่แตกต่างไม่จาเจ แต่กลับขาดอุดมการณ์ความเป็นครู
นางสาวสุดใจ บุตรอากาศ (สัมภาษณ์, 5 มีนาคม 2558) กล่าวว่า “คนที่เป็นครูก็คือต้องจบ
ปริญญาตรีแล้วอยากมาเป็นครู กศน. แล้วแบ่ง 2 อย่างใหญ่ๆ คือ ไม่มีงานทา อยากมาทางานอะไรที่
มันแปลกๆ ไม่จาเจ กับ คนอีกกลุ่มนึงคืออยากกินอุดมการณ์ครู ก็อยากมาเป็นครู แบบที่สอนคนด้อย
โอกาส มันก็มี 2 กลุ่มแบบนี้”
ไม่เปิดโอกาสให้กับนักศึกษา: ดังจะเห็นได้จากครูบางคนไม่เปิด โอกาสให้เด็กได้สื่อสารหรือ
บอกความต้องการ และมีทัศนคติว่าไม่คุ้มค่า เป็นการเสียเวลาหากต้องสอบถามความต้องการกับ
ผู้เรียน จึงเลือกที่จะบอกหรือสร้างกิจกรรมที่ครูเห็นว่ามีความเหมาะสม
ดร.จรัสศรี หัวใจ (สัมภาษณ์, 18 มีนาคม 2558) กล่าวว่า “อย่างครูบางคนมักจะใจร้อน คิด
ให้แล้วอ่ะไม่ต้องคิดเอง อ่ะทาตามนี้เลย เด็กก็ว่าเออดีเหมือนกัน แต่ถ้าครูที่ดีต้องเปิดโอกาสให้เด็ก ครู
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บางคนไม่ค่อยเชื่อว่าทาแล้วจะได้หรือจะเสีย เสียซะมากกว่ามั้ง เค้าเลยไม่ยอมทา แต่ครูบางคนเค้าใจ
ปล้าครูที่อุดมการณ์จริงๆ เค้าจะคุยกับนักศึกษาเสมอ นักศึกษาก็จะเปิดใจ”
มีความสับสนต่อการแสดงบทบาทครู: เนื่องจากบริบทของ กศน. มีความจาเป็นอย่างมากที่
ต้องอาศัยอุดมการณ์ความเป็นครูที่รักการช่วยเหลือ ใส่ใจลูกศิษย์ ชอบทางานไม่จาเจ รักความตื่นเต้น
และหลายหลาย มีความยืดหยุ่นสูง เน้นการอุทิศตัว โดยเฉพาะครูจาเป็นต้องตระหนักในบทบาท
หน้าที่เสมอ ต้องไม่สับสนว่าตนเองมีหน้าที่จัดการเรียนการสอน ไม่ควรแสดงบทบาททับซ้อนกับอาชีพ
อื่น
ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ (สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2558) กล่าวว่า “เรื่องครูอ่ะเรื่องซับซ้อน ผม
ว่ า ครู กศน. ตามความเห็ น ผมนะ คุ ณ ต้ อ งมี ใ จ อยากจะช่ ว ยคน อยากจะท างานที่ มั น ตื่ น เต้ น
หลากหลาย เมื่อเข้ามาแล้วคุณควรจะได้รับการเทรนด์เพื่อเข้ าสู่วัฒนธรรมองค์กร คุณจะได้ทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะครูจะต้องฉลาดในการจัดการเรียนการสอน จัดแผนการเรียนเป็น อุทิศตัว
ถ้าครู กศน. ไม่อุทิศตัวก็ไม่มีใครทาได้ ตลอดบ้านนี้เมืองนี้นะ และที่สาคัญครู กศน จะต้องตระหนักว่า
ตัว เป็ นครู มีหน้ าที่จั ดการเรี ย นการสอน ไม่ใช่นักสั งคมสงเคราะห์ ไม่ใช่นักพัฒ นาชุมชน ไม่ใช่นัก
ส่ ง เสริ ม การเกษตร มั น ยากมากนะ จุ ด ยื น ของคนเป็ น นั ก การศึ ก ษาของคุ ณ ครู ไ ด้ อ ย่ า งไร สร้ า ง
กระบวนการเรียนรู้ คุณไปสอนให้เค้าไปมีอาชีพทา คุณก็เป็นนักส่งเสริมทางอาชีพ คุณเป็นครูคุณจะ
ไปทาอะไรด้านอาชีพ เค้าต้องตระหนัก บางคนไปทางานชุมชน ไปตะลอนๆ ในชุมชน คือทากับชุมชน
ก็ดีนะแต่คุณต้องไปจัดการเรียนรู้ในกระบวนการชุมชนนะ ทาอย่างไรในชุมชนเค้าถึงจะไปจัดการขยะ
ในชุมชนเค้าได้ คุณจัดกระบวนการเรียนรู้ให้คนในชุมชนเค้าเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะได้อย่างไร
ไม่ใช่คุณไปพาชาวบ้านเค้ากาจัดขยะ มันต่างกันนิดเดียว”
ด้านความต้องการ
1. องค์ความรู้
1.1 ด้านทักษะการเรียนรู้
ต้องการการอบรมที่ตรงกับบริบทของครู กศน: เนื่องจากการอบรมส่วนใหญ่มักทาจาก
ส่วนกลางที่อบรมครูเป็นจานวนหลายพันคน แต่จะพบว่าการอบรมครู กศน. นั้นมีความแตกต่างทั้ง
สภาพปัญหาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกันตามบริบททาให้เนื้อหาของการอบรมยังเป็น
ภาพรวม บางครั้งนามาประยุกต์ใช้จริงได้ลาบาก
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นางสาวสุดใจ บุตรอากาศ (สัมภาษณ์, 5 มีนาคม 2558) กล่าวว่า “เนื้อหาที่ครู กศน. เข้าไป
รับการอบรมเนี่ยมันไม่ส่งผลต่อเรื่องของการเรียนการสอน เอาไปออกแบบหลักสูตรพัฒนากันไม่ได้ ก็
เห็นอบรมทีเป็นพันคนสองพันคนแล้วเดินให้ว่อนไปตามฐานอะไรต่างๆ เนี่ย มันพอมั๊ย แล้วครูจะนาไอ้
องค์ความรู้ไหนไปพัฒนาแก้ปัญหาการเรียนการสอนเลย ศน.คิดว่ากระบวนการพัฒนาครูที่เป็นอยู่ ณ
ปัจจุบันก็ยังไม่ตรง”
1.2 ความรู้พื้นฐาน
ต้องการพัฒนาความรู้ในรายวิชาพื้นฐานและต้องการสื่อสาหรับการสอน: ครู กศน. มีความ
ต้องการการพัฒ นาความรู้ เกี่ย วกับเนื้อหารายวิช าวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาไทย เนื่องจากครูส่วนใหญ่ไม่จบวุฒิการศึกษาที่ตรงกับสาขาความรู้พื้นฐานและเนื้อหามีความ
ยากที่จะเข้าใจต่อการจัดการเรียนรู้ รวมถึงต้องการสื่อที่สามารถหยิบนาไปใช้ในกระบวนการเรียนการ
สอนได้ทันที
1.3 ด้านการประกอบอาขีพ
ต้องการการพัฒนาความรู้ด้านอาชีพต่างๆ: ครู กศน. ต้องการการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพต่างๆ โดยเฉพาะในด้านการตลาด เทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบอาชีพ การเตรียมความพร้อม
ต่ออาชีพในการเข้าสู่เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1.4 ทักษะการดาเนินชีวิต
ต้องการการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับการจัดการเรียนรู้: ครู กศน. ควร
มีความรู้และทักษะในการเชื่อมโยง บูรณาการโดยนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้การ
จัดการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา ของหลักสูตร
1.5 การพัฒนาสังคม
ต้องการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการผลักดันสังคม: เนื่องจากปัจจุบันสังคมไทยได้เปิดรับการ
เข้าร่วมในเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงประเทศต้องการเพิ่มการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ ดังนั้นครู กศน. ยัง
ต้องการการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ อาเซียนกับการพัฒนาอาชีพ จุดเด่นของประเทศไทยในการ
ผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศักยภาพประเทศไทยกับการพัฒนาอาชีพ และการเตรียมความพร้อมเข้า
สู่เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
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2. ทักษะ
2.1 การจัดการเรียนรู้
ต้องการทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ : ครู กศน. จาเป็นต้องมีทักษะการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ 8 ขั้นตอน ตามตัวบ่งชี้ที่ 6.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู หมายถึง ครูสามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ จานวน 8 ข้อ ดังนี้
1. การกาหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้ และทักษะ กระบวนการที่
เป็นความคิดรวบยอด หลักการและความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์
2. การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคล แล้วนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน
3. การออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง เพื่อนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย
4. การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
5. รวม นาภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีการจัดเตรียม และใช้สื่อให้เหมาะกับกิจกรรมมา
ประยุกต์ในการเรียนรู้
6. การประเมินความก้าวหน้าของผูเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของ
วิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน รวมทั้งการวางเงื่อนไขให้ผู้เรียนประเมินความก้าวหน้าของตนเอง
และนามาใช้ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
7. การวิเคราะห์ผลการประเมินและนามาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
8. ข้อมูลประกอบการพิจารณาการศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.2 การบริหารจัดการผู้เรียน
ต้องการทักษะการวัดผลประเมินของผู้เรียน: ครู กศน. ต้องการมีทักษะด้านการวัดผล
ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน และการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
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2.3 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ งานวิจัย
ต้องการการพัฒนาการทาวิจัยในชั้นเรียน: ครู กศน. ควรมีทักษะ การวิเคราะห์ สังเคราะห์
และการวิจัยในชั้นเรียน งานวิจัยอย่างง่าย
2.4 ทักษะการเข้าสังคม
ต้องการพัฒนาทักษะการเข้าสังคม: เนื่องจากครู กศน. ต้องเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชน ใน
บางครั้งครูมักแต่งกายเพื่อให้เข้ากับชุมชน สามารถเข้าถึงชาวบ้านและนักศึกษาได้ง่าย แต่จะพบว่า
ด้วยบทบาทของความเป็นครูจาเป็นต้องมีความน่าเชื่อถือ มีบุคลิกของนักวิชาการเช่นกัน ดังนั้นครู
กศน. จึงควรได้รับการพัฒนาด้านทักษะการเข้าสังคมเช่นกัน
ดร.วีระกุล อรัณยะนาค (สัมภาษณ์, 29 มีนาคม 2558) กล่าวว่า “ปัญหาของครูเนี่ย เราต้อง
เทรนด์วิธีการให้อยู่ในสังคมอื่นด้วย ต้องมีการชี้แนะชี้นาบ้าง เช่น ทางราชการบังคับให้แต่งกายสีกากี
ก็ต้องกาชับให้ เรีย บร้อยนะ อย่างแต่งพิเรนมานะ ผู้หญิงปล่อยผมยาวสยายแล้ว เซลฟีไม่ได้นะ ไม่
เหมาะ ถ้าครูในระบบเค้าอาจไม่ต้องบอกก็ได้แต่ครู กศน ก็ต้องชี้แนวทางเค้าบ้าง แต่เค้าก็ทาได้ แต่ก็
ต้องดูเค้าหน่อย”
2.5 ทักษะการบริหารจัดการชีวิต
ต้องการการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการเวลา: เนื่องจากครู กศน. มีภารกิจที่หลากหลาย
บางครั้งต้องทางานในวันเสาร์-อาทิตย์ ทาให้ต้องอาศัยทักษะการบริหารจัดการเวลาเป็นอย่างมาก
ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ (สัมภาษณ์, 3 เมษายน 2558) กล่าวว่า “ถ้าครูจัดสัดส่วนไม่เป็น
วางแผนชีวิตไม่ได้ เค้าก็มีปัญหา แต่ถ้าเค้าวางแผนชีวิตเค้าได้ เค้ารู้ว่าเค้าต้องทาอย่างไร จัดเวลาชีวิต
เค้าได้ใน 1 สัปดาห์เค้าจะทาอะไรก็ไม่เป็นปัญหา ส่วนใหญ่เป็นในกลุ่มคนที่เพิ่งทางานแต่คนที่เคย
ทางานแล้วปัญหาเหล่านี้ก็เบาไป นี่คือเรื่องของความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่”
3. ทัศนคติ
ต้องการขวัญกาลังใจในการทางาน: ครู กศน. มีหลายบทบาทหน้าที่ ต้องอาศัยการบริหาร
จัดการ และทักษะหลากหลายด้าน บางครั้งครูต้องเจอปัญหาที่ไม่ได้คาดการณ์มาก่อน อาจทาให้รู้สึก
ท้อแท้ หมดกาลังใจ ดังนั้นครู กศน. จึงต้องการการสนับสนุนขวัญกาลังจากผู้บังคับบัญชาเป็นอย่าง
มาก โดยเฉพาะการแสดงความเป็นผู้นา การรับผิดชอบแทนลูกน้อง หรือแม้แต่การให้รางวัลตอบแทน
แม้เป็นสิ่งเล็กน้อยแต่สามารถเพิ่มพลังให้กับผู้ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ (สัมภาษณ์ , 11 มีนาคม 2558) กล่าวว่า “คนทางานหนักต้องได้รับ
ความเห็นใจ ถ้าเผื่อผู้บริหารรู้จักการให้กาลังใจเค้า เล็กๆ น้อยๆ อะไรหน่อยก็จะผูกใจไว้ได้ หลาย
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เรื่องมีปัญหาเป็นนายเค้าก็ต้องรับปัญหาออกหน้าแทน อย่างนี้ แต่ว่าไม่ใช่ว่ามีปัญหาครูก็รับผิดชอบไป
ผอ. ไม่รับผิดชอบใช้ไม่ได้ ผมว่าไม่ใช่ปัญหา แต่เป็นประเด็นใหญ่อยู่ที่เรื่องกาลังใจนะ อย่าลืมว่าครูเค้า
ทางานหนักไง ตั้งแต่เช้ามืดยันค่าไม่มีวันเสาร์ -อาทิตย์ แล้วต้องการอะไรล่ะ ถ้าเรารับตรงนี้ไม่ได้เราก็
ต้องลาออก แต่ที่เค้าอยู่ได้เพราะอะไร มองตาลูกศิษย์เค้าอยากได้ เค้าอยากอะไรเราอยากช่วยเค้า ก็
เหมือนกับคนกลางที่คอยให้กาลังใจหรือเสื้อผ้าเก่าแล้วเดี๋ยวซื้อให้ เอ้าไปกินข้าวกัน ผมว่าแค่นี้มันก็มี
ค่ามากกว่าให้เป็นเงิน เท่าที่ผมสัมผัสนะ”
ต้องการการปรับ ทัศนคติก่อนการปฏิบัติงานจริง : โดยเฉพาะครู กศน. ที่เพิ่งทางานใน
ระยะแรกต้องมีการปรับตัวเป็นอย่างมาก ดังนั้นก่อนการปฏิบัติงานจริงควรมีการปรับทัศนคติและฝึก
ประสบการณ์ก่อน โดยเห็นว่าควรมีการฝึกประสบการณ์อย่างน้อย 15 วันเพื่อใช้ในการปรับตัว
ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ (สัมภาษณ์ , 3 เมษายน 2558) กล่าวว่า “บางที่เค้าผู้บริหารบอกว่าไฟ
ลนก้นแล้วงั้นลุยเลยไม่ต้องฝึกทาแล้ว ลงสนามเลย บรรจุมาวันแรกปล่อยลงสนามเลยแต่มันควรจะมี
ระบบว่าไม่ปล่อยลงสนามก่อน ต้องปรับต้องฝึกกันก่อน ใน 15 วันอาจจะให้เค้าทดลองสอนก็ได้ ผม
เนี่ยเคยทดลองสอน ขนาดเรียนครูมานะ สัมผัส นักศึกษามานะ จะสอนก็ต้องทดลองสอน สอนกับ
ชาวบ้านนี่แหละ จะได้รู้ว่าเป็นไง”
ต้องการสร้างเสริมทัศนคติที่ดีต่อความเป็นครู : เนื่องครูเป็นวิชาชีพที่ต้องการทั้งการพัฒนา
ตนเอง และทักษะการดูแลช่ว ยเหลื อผู้ เ รียน ดังนั้นก่อนที่จ ะเข้าทางาน ครู กศน. ควรได้รับการ
เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูก่อน
4. คุณลักษณะ
ต้องการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของครูตามตัวบ่งชี้การสอนของครู ได้แก่
1. ครูเตรียมการสอนทั้งเนื้อหาและวิธีการ
2. ครูจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ปลุกเร้า จูงใจ เสริมแรงให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
3. ครูเอาใจใส่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และแสดงความเมตตาต่อผู้เรียนอย่างทั่วถึง
4. ครูจัดกิจกรรมและสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้แสดงออกและคิดอย่างสร้างสรรค์
5. ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกหัด ฝึกทาและฝึกปรับปรุงตนเอง
6. ครูส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่มสังเกตส่วนดีและส่วนด้อยของผู้เรียน
7. ครูใช้สื่อการสอนที่ฝึกการคิด การแก้ปัญหาและการค้นพบความรู้
8. ครูใช้แหล่งเรียนรู้หลากหลายและเชื่อมโยงประสบการณ์จากชีวิตจริง
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9. ครูฝึกฝนกิริยามารยาทและวินัยผู้เรียน
10. ครูสังเกตและประเมินพัฒนาการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
ด้านแนวทางการพัฒนาเพิ่มเติม
1. องค์ความรู้
1.1 ด้านทักษะการเรียนรู้
พัฒนาองค์ความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย: พัฒนาองค์ความรู้ของครูโดยใช้รูปแบบการ
พัฒ นาที่หลากหลาย เช่น เรีย นทางไกล อบรม ประชุมวิชาการ สอนงาน การแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
ศึกษาดูงาน ซึ่งตามตัวบ่งชี้ 6.1 ครูได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี ในเรื่องขององค์ความรู้
ด้านวิช าการควรจั ดการเรี ยนรู้ โดยเปิดโอกาสการครูขอคาปรึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดง
ผลงานครู เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ และ
การจัดการเรียนรู้ หรือพัฒนาครูให้จัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน
1.2 ด้านความรู้พื้นฐาน
ให้การนิเทศอย่างสม่าเสมอ: ใช้การนิเทศการศึกษาโดยการสอนงาน สังเกตการสอน เพื่อพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนาเสนอผลงานพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
เนื้อหาที่ยาก หรือพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ที่ครูสามารถนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู้ได้เลย ตาม
มาตรฐาน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2. ด้านทักษะ
2.1 การพัฒนาผู้เรียน
พัฒนาทักษะครูในด้านการประเมินผล: พัฒนาครูในการวัดผลประเมินผล และวิจัยชั้นเรียน
เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3. ทัศนคติ
ควรได้รั บการปรั บทัศนคติ : เนื่องจาก กศน. เป็นการศึกษาที่มีลั กษณะเฉพาะ มีระบบ
วัฒนธรรมที่แตกต่างจากการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ ครูที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ควรได้รับการ
ปรับทัศนคติ อบรมเพื่อให้เข้าใจต่อบริบทของ กศน. ปรัชญาสาคัญของ กศน. รวมถึงต้องได้รับการ
อบรมจากวิทยากรที่มีความเก่ง ชานาญ ซึ่งในการดาเนินการเหล่านี้จาเป็นต้องอาศัยงบประมาณจาก
ส่วนกลางอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการวิจัยกับครู และสามารถพัฒนาครูได้ตรงตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป
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ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ (สัมภาษณ์ , 3 เมษายน 2558) กล่าวว่า “ผมค่อนข้างกังวลว่าเวลาครู
จะเข้ามามันต้องมีเทรนด์ก่อนจะส่งออกไป ซึ่ง กศน. ขาดตรงนี้ เพื่อที่จะให้ปรับทัศนคติ ปรับวิธีคิด
ให้เข้าใจระบบวัฒนธรรม ไอ้นี่ปัญหาที่ผมมองคือขาดตรงนี้ กศน. แต่ละแห่ง บางปี กศน. ใหญ่ก็มาทา
ที ปีนึง 2,000-3,000 คน แต่มันไม่ได้ผลเรื่องงบประมาณที่จัดสรรลงไปบางทีไม่ต่อเนื่อง ไม่ตรงกับ
บทบาทที่เค้าควรจะทา R&D เรื่องพัฒนาครูก็เลยหลุดไป”
ใช้วิธีการ Empowerment : เนื่องจากครู กศน. มีความหลากหลาย ดังนั้นครูควรได้รับเสริม
พลังอย่างต่อเนื่อง รวมถึงต้องปรับทัศนคติที่มีต่อครูโดยยึดหลักว่าคุณครูมีความรู้ทุกคน มีความตั้งใจ
ในการทางานทุกคน แล้วดึงเอาศักยภาพเหล่านี้เป็นอัตลักษณ์ของครู กศน. มาสร้างเป็นวัฒนธรรม
องค์กรให้กล้าคิด กล้าแสดงออก รับผิดชอบต่องาน โดยผู้ที่รับผิดชอบไม่ควรเป็นคนใดคนหนึ่ง แต่ต้อง
ช่วยกันสร้างวัฒนธรรมเหล่านี้ขึ้นมา โดยเฉพาะผู้บริหาร ที่มีการถ่ายทอดกระบวนการทางานที่ดีให้กับ
ลูกน้อง รวมถึงคุณครูอาวุโสทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแล และถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ให้กับรุ่นน้อง
ทั้งที่เป็ น ทางการและการแสดงให้ เป็น แบบอย่าง โดยเฉพาะความเป็นเอกลั กษณ์ของ กศน. ที่ มี
ครูผู้สอนที่มาจากหลากหลายศาสตร์ ซึ่งแต่ละศาสตร์จะมีวิธีการถ่ายทอดที่เป็นเอกลักษณะของตนเอง
จึงเป็นสิ่งที่ดีที่จะบูรณาการหลากหลายศาสตร์มาเป็นวัฒนธรรมหลักของ กศน.
ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ (สัมภาษณ์ , 11 มีนาคม 2558) กล่าวว่า “ไม่ใช่แค่ไปนั่งอบรม
หลั ก สู ต รสั้ น ๆ การที่ จ ะท าให้ ปั ญ หาของครู ไ ด้ รั บ การดู แ ลอย่ า งเป็ น ระบบคื อ การเราต้ อ งสร้ า ง
อุ ด มการณ์ ใ ห้ กั บ ครู ดึ ง เอาสิ่ ง ที่ เ ค้ า มี ใ นตั ว ตนขึ้ น มาเป็ น อาวุ ธ ส าหรั บ ตั ว เค้ า เองโดยการท า
Empowerment เลยอยากจะกล่าวเรียนว่าการทาในครู กศน. ต้องทาเวลาต่อเนื่อง ยาวนาน ทาให้
ชินจนเป็นวัฒนธรรม ถ้าอบรมก็ได้แค่สั้นๆ เท่านั้นไม่ถึงแก่นของการที่จะแก้ปัญหา การเทรนด์ครูเนี่ย
เป็นหน้าที่โดยตรงของผู้บริหารทุกระดับ ถ้าอยู่ที่อาเภอ ผอ. กศน อาเภอเนี่ยเป็นหน้าที่วิธีเทรนด์
อาจจะไม่ได้อบรมนะ แต่สร้างวัฒนธรรมโดยตรง คุณครูที่อาวุโสกว่าก็ถ่ายทอดและสร้าง ได้ผลที่สุด
คือการทาให้เห็น”
การพัฒนาควรเริ่มจากการเปลี่ยนมุมมองตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม : เนื่องจากบริบท
เปลี่ยน ความคิดก็ต้องเปลี่ยนตาม ดังจะเห็นได้ว่ายุคปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยี การสื่อสารต่างๆ ใน
กระบวนการเรียนการสอน ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนและการจัด
กิจกรรมในชุมชนได้เพิ่มขึ้น จึงควรมีการนาเทคโนโลยีต่างๆ มากช่วยเหลือในทางานของ ครู กศน.
ดังนั้นจาเป็นอย่างมากที่ครู กศน. ต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ปรับเปลี่ยนมุมมองการปฏิบัติงาน เช่น
การสื่อสารผ่านแอปพลิเคชั่น การส่งงานทางอีเมล์ การประชาสัมพันธ์ทางสื่อโซเชียล เป็นต้น ทาให้ ครู
ต้องเรียนรู้และพัฒนาตลอดเวลา สนใจจะหาความรู้ใหม่ๆ
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นางสาวสุดใจ บุตรอากาศ (สัมภาษณ์ , 5 มีนาคม 2558) กล่าวว่า “สิ่งที่เราควรจะต้องดูอีก
ตั ว คื อ การเปลี่ ย นแปลงของบริ บ ทครู ค วรได้ รั บ การพั ฒ นาในการใช้ สื่ อ เทคโนโลยี ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพด้วย ถ้าเราไม่มองตัวนี้เราจะเดินทางเดียวทางเดิม เราจะขาด เพราะการเปลี่ยนแปลงคือ
โอกาส มันมีทัศนคติใหม่ๆ เราอย่ามองว่าการพูดจาไป chat ไปเป็นเรื่องผิด แต่มองว่าเราจะทา
อย่างไรให้ smooth อย่างเมื่อก่อนใครอบรมแล้ว อ่านหนังสื อด้ว ยถือว่าผิดแล้ วนะ แต่สมัยนี้มันมี
โทรศัพท์แล้วมันจาเป็นต้องรับ อย่างมองว่าเฮ้ยมันผิดคุณนั่ง chat อยู่ได้ เวลาคุณพูดถึงครูจะมองถึง
เรื่องความสมบูรณ์ ระเบียบวินัย เราไม่ได้ปฏิเสธนะ แต่กับครูสมัยนี้ ยุคนี้ โอเคครูต้องมีระเบียบวินัย
แต่มันไมใช่ระเบียบวินัยของครูระเบียบ อย่ามองว่าเป็นเรื่องไม่ดี เป็นความผิด แล้วการเทนรด์ครูผ่าน
ทาง Line มันอาจจะทาไม่ได้เลย จริงๆ มันอาจจะทาได้ก็ได้การเรียนรู้ผ่าน facebook สนทนากัน มัน
จุดประกายได้หมด เทรนด์ครูได้หมด ให้มองว่ามันทาได้ทั้งหมดนะ”
4. คุณลักษณะ
ควรมีการพัฒนาครูตามตัวบ่งชี้ การสอนของครู
1. การพัฒนาครูเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะการจัดกรเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพราะครูเป็นปัจจัยสาคัญในการจัดการเรียนรู้ ดังนั้น
การกาหนดนโยบายในการพัฒนาครูอย่างจริงจัง ของสานักงาน กศน.กาหนดเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ หรือ
การจบการศึกษาตามหลักสูตรของผู้เรียน เป็นเกณฑ์การประเมินครู ต้องกาหนดในระดับนโยบาย
และกาหนดเป็นนโยบายสาคัญของสานักงาน กศน. จังหวัดและสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษา
2.การพัฒนาครู ต้องมีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องที่จาเป็นต่อการจัดการเรียนรู้ และ
ครูสามารถนาไปใช้ได้จริง
3.การกาหนดนโยบายต่าง ๆ ที่ให้ครูปฏิบัติ บางนโยบายไม่สามารถปฏิบัติได้ เนื่องจากไม่
สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน บริบทของครู ดังนั้น ควรพิจารณาความเป็นไปได้ ความสอดคล้องกับ
ผู้เรียน และข้อจากัดต่าง ๆ ก่อนกาหนดเป็นนโยบาย
4.ควรให้ความรู้ด้านวิชาการแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และหลักการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร เพื่อผู้บริหารสามารถให้ความช่วยเหลือแนะนา
ให้คาปรึกษาแก่ครูได้
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5. สภาพแวดล้อม (เพิ่มเติม)
องค์กรแห่งการเรียนรู้: เนื่องจากครู กศน. ต้องการการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ศูนย์ กศน.
ควรมีการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดเวลา เพื่อให้ครูได้เป็นแบบอย่างให้กับลูกศิษย์
ดร.จรัสศรี หัวใจ (สัมภาษณ์, 18 มีนาคม 2558) กล่าวว่า “อยากให้ลูกศิษย์เค้าเรียนรู้ครูก็
ต้องเรียนรู้ ครูก็ต้องอ่านหนังสือ ขยัน เพราะงั้นสถานที่ก็ควรอานวยกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง”
ผู้บริหารควรมีความเป็นมืออาชีพ: ผู้บริหารควรมีความเอาใจใส่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา สอบถาม
ถึงปัญหาและอุปสรรคในการทางานของครู กศน. อย่างสม่าเสมอ
ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ (สัมภาษณ์ , 3 เมษายน 2558) กล่าวว่า “แล้วที่สาคัญเค้าก็มีหลาย
อย่างผู้บริหารนะ หลายเกรดอ่ะ ถ้าเกรดดีก็จะใส่ใจครูก็จะเก่ง แต่ถ้าผู้บริหารมือใหม่ที่เข้ามา ตัวเองก็
ยังไม่ชานาญ ครูก็จะแย่หน่อย”
6 ทักษะการทางาน (เพิ่มเติม)
ขาดการอบรมทักษะการทางาน: ครู กศน. ขาดการอบรมทักษะการทางาน เนื่องจากเมื่อ
ได้รับตาแหน่งแล้วลงปฏิบัติเลย ทาให้ขาดการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร ขาดประสบการณ์การลงชุมชน
ไม่เข้าใจในหลักปรัชญาของการศึกษาในลักษณะนี้ ซึ่งอาจส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ตรงกับหลักสูตรของรายวิชา
ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ (สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2558) กล่าวว่า “จริงๆ แล้วเนี่ยเมื่อก่อนเรา
ต้องมีการพัฒนาใช่มั๊ย พอทางานเค้าต้องเข้าใจหลักปรัชญา แล้วหลักการจัดการการศึกษา ของ กศน.
แต่ เดี๋ย วนี้ คนจบออกมาก็ไปทางานเลย ฉะนั้นก็จะไม่มีเรื่องของการจัดการเรียนรู้ เรื่องการสอน
หลักสูตร 51 อย่างเดียวเนี่ยเค้าทาทุกอย่างที่เป็นภารกิจของสถานศึกษา เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของการ
จะมาพัฒนาครูให้มีทักษะด้านต่างๆ ได้มันต้องดูตั้งแต่เริ่มต้นว่าเค้ามีในเรื่องของการจัดการการศึกษา
นอกระบบ ตามอัธยาศัยได้ จัดแล้วมันมีหลักปรัชญาว่าอย่างไร ไอ้หลักปรัชญามันตรงกับหลักสูตรและ
กิจกรรมของผู้เรียนยังไง เราถึงจะมาพูดถึงตัวหลักสูตร”
ข้อเสนอแนะ จุดเด่น จุดด้อย และวิธีการที่ใช้เพื่อแก้ปัญหา
จุดเด่น
เอกลักษณ์ของครู กศน.มีความหลากหลาย: ครู กศน.ร้อยละ 80 ไม่ได้จบปริญญาตรีทางด้าน
การศึกษา มีเพียง 20% ที่จบมาโดยตรงทาให้มีความหลากหลายของวัฒนธรรมการถ่ายทอดความรู้
ตามศาสตร์ที่แต่ละคนได้เรียนมา
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ดร.วีระกุล อรัณยะนาค (สัมภาษณ์ , 29 มีนาคม 2558) กล่าวว่า “เค้าจะมีวัฒนธรรมในการ
เรียนรู้มาอย่างไรเค้าก็จะเอาศาสตร์ที่เค้าได้เรียนมาใช้อย่างนั้น ถ้าเค้าเรียนรัฐศาสตร์สอนเค้ามา
อย่างไรเค้าก็จะเอาไปสอนนักศึกษาอย่างนั้น คือในแต่ละสาขาเค้าก็จะมีวัฒนธรรมการสอนการจัดการ
เรียนรู้ที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างง่ายๆ น่ะทหารก็สอนแบบทหาร ซึ่งมันเป็นจุดเด่นของศาสตร์ของเค้า
สถานการณ์ตรงนี้มันทาให้ชี้ให้เห็นอย่างหนึ่งว่า เราขาดคุณครูที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้สาหรับนักศึกษาที่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งมันเป็นส่วนสาคัญของการศึกษาแบบผู้ใหญ่”
ซึ่งความหลากหลายเหล่านี้ถือเป็นคื อมีการถ่ายทอดศิลปะวิทยาการที่มีความหลากหลาย
และเนื่องจากการใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้อาศัยศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งทาให้เป็นจุดเด่นของการศึกษาใน
ลักษณะนี้
อัตลักษณ์ของครู กศน : รักการทางานที่ช่วยคน ช่วยเหลือลูกศิษย์แล้วจะมีความสุข ชอบ
การทางานหลากหลาย ตื่นเต้น สามารถประยุกต์สถานการณ์ต่างๆ มาจัดการเรียนการสอนเก่ง มี
ความเป็นครูที่พร้อมจะเข้าใจในลูกศิษย์เพราะ ผู้ที่มาเรียน กศน. มีจานวนมากที่เป็นบุคคลที่พลาด
หวั ง จากการศึ ก ษาในระบบ หรื อ ขาดโอกาสในด้ านการศึ ก ษา ซึ่ ง บุค คลเหล่ า นี้ต้ อ งการก าลั ง ใจ
ต้องการคนดูแลและเข้าใจในความผิดพลาดของตน ซึ่งครู กศน. มีจุดเด่นในด้านนี้คือเป็นคนที่เอาใจใส่
ลูกศิษย์ รักลูกศิษย์เหมือนญาติพี่น้อง ทาให้ครู กศน. เป็นบุคคลที่มีทักษะการทางานกับคนสูง
ครู กศน. มีความฉลาดในการจัดการเรียนการสอน: ครู กศน. สามารถประยุกต์สิ่งรอบตัว
มาเป็นกระบวนการสอนได้ดี โดยเฉพาะในด้านการสร้างความร่วมมือกับชุมชนที่มักนานักศึกษาไปเข้า
ร่วมกิจกรรมภายในชุมชน แล้วให้คะแนนกับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิ จกรรม ซึ่งถือว่าเป็นการประยุกต์
กิจกรรมต่างๆ ให้เข้ากับกระบวนการเรียนได้เป็นอย่างดี
ดร.วีระกุล อรัณยะนาค (สัมภาษณ์ , 29 มีนาคม 2558) กล่าวว่า “นี่คือความเก่งของครู
กศน. เพราะการที่ใครก็ตามทากิจกรรมใดๆ ก็ตาม ดูมีความหมายทั้งสิ้น การที่นักศึกษาไปทางานที่วัด
ไปทางานที่ชุมชน เค้าได้เรียนรู้เรื่องการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นการพัฒนาคนในอีกมิตินึง มิติสังคม การ
กระทาเหล่านี้มีความหมายครูเค้าก็ให้คะแนน ซึ่งในโรงเรียนไม่ให้ เพราะงั้นครูเนี่ยต้องมองเห็น ผมใช้
คาว่าครูเนี่ยต้องฉลาดในการจัดการเรียนรู้ คือต้องสมาร์ทอ่ะ อันนู้ นก็ดี อันนี้ก็ใช่ ก็ได้หมดเลยอ่ะ
เพราะงั้นครูใน กทม ต้องทางานหนักกว่าข้างนอกนิดนึงคือการที่ต้องทากับชุมชน เอานักศึกษาไป
ทางานกับชุมชน ตัวเองก็ต้องไปคลุกคลีกับชุมชน”
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มีทักษะการอยู่ร่ วมกับชุมชนสูง ครู กศน. มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ การอยู่
ร่วมกับคนอื่น ทางานกับคนอื่น สูงทาให้มีการดูแลผู้เรียนที่มีความหลากหลายของวัย ฐานะ ได้เป็น
อย่างดี
องค์กรเปิดกว้างต่อการจัดการเรียนการสอน กศน. เปิดกว้างสาหรับการเรียนรู้ โดยทั้ง
ระบบคือต้องจุดประการให้ทุกคนรับผิดชอบตัวเอง ตระหนักแล้วทาตัวเอง เพราะว่าเราไม่กาหนดว่า
ต้องทาอย่างไร แต่เรามีเป้าหมายว่าควรจะต้องมีลักษณะอย่างไร
จุดด้อย
ครู กศน. ไม่มีพื้นฐานการทาวิจัย รวมถึงสถานการณ์ไม่เอื้ออานวยต่อการทาวิจัย : เนื่องจาก
ผู้เรียนมาเรียนไม่สม่าเสมอ ทาให้ไม่สามารถเก็บสถิติเพื่ออ้างอิงหรือการสร้างมุมมองของการวิจัยได้
นางสาวสุดใจ บุตรอากาศ (สัมภาษณ์, 5 มีนาคม 2558) กล่าวว่า “จุดด้อยคือการไม่มีพื้นฐานการวิจัย
ซึ่งเราก็ยอมรับว่ามีจุดด้อยมาโดยตลอดว่าการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ
มันจะต้องเทคนิควิธีการที่มีความเฉพาะ แต่ด้วยอะไรหลายอย่างมันเลยทาให้ทาวิจัยไม่ได้”
ความไม่แน่นอนในการทางาน: ไม่มีความแน่นอน ระบบการทางานที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา
ทางานตามสภาพที่เจอไม่มีรูปแบบที่แน่นอน
ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ (สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2558) กล่าวว่า “ที่เค้าว่าโหลดหมายความว่า
ต้องมาทางาน 8 โมงครึ่ง 4 โมงครึ่งต้องออก งาน กศน. ไม่มีเวลา ไม่มีเสาร์-อาทิตย์ด้วย แล้วแต่หน้า
งาน เจอหน้างานก็ทา เพราะงั้น จึงไม่แปลกที่บางคนจะอยู่แค่ปีหรือ สองปีก็ลาออกไป เค้าไม่เข้าใจ
และรับไม่ได้กับงานนี้ ถามว่าเป็นปัญหามั๊ย อาจจะเป็นปัญหาสาหรับตัวครู แต่ปัญหาสาหรับองค์กร
มั๊ย ก็ไม่เชิงเป็ น ปั ญหาเพราะว่า มัน ออกไปบ่อยก็มีคนมาทดแทน นี่คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในศูนย์
กศน.”
การทางานมีหลายบทบาท: เนื่องจากครู กศน. มี บทบาทหน้าที่หลัก 3 ด้าน ทาให้ต้อง
รับภาระงานเยอะ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการที่ครูจะต้องรับภาระงานและจาเป็นต้องจัดสรรเวลาในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ภาคเรียน หรือตลอดปีการศึกษาเนี่ยซึง่ อาจจะยุ่งยากพอสมควร
ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ (สัมภาษณ์ , 3 เมษายน 2558) กล่าวว่า “เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยุ่งยากของ
กศน. มากที่สุด การทาหน้าที่หลากหลายกับการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพราะกระบวนการมัน
ยาวนะฮะ ตั้งแต่เรื่องของทะเบียน เรื่องของการจัดวางแผนการเรียนรู้ เรื่องของการนิเทศก์ภายใน
เรื่องของการวัดผล เรื่องของการจัดทารายงานจบหลักสูตรอะไรอย่างนี้ ก็เวลาที่เรานั่นขึ้นมาก็ต้องดู
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Back ของครูที่ทางานด้วย ตามภารกิจ อย่างครูบางคนจะบอกจะไปทาได้ยังไง อีเวนท์ บ่อยเหลือเกิน
อะไรอย่างนี”้
สถานที่: การตั้งศูนย์การสอน กศน. ในกรุงเทพฯ มีความไม่มั่นคงต้องอาศัยความร่วมมือกับ
ชุมชน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ทาให้รู้สึกไม่มั่นคง
ดร.วีระกุล อรัณยะนาค (สัมภาษณ์ , 29 มีนาคม 2558) กล่าวว่า “กทม. มันมีปัญหาไม่
เหมือนต่างจังหวัด อย่างต่างจังหวัดเค้า support คือให้อาคารตั้ง ให้อาคารและชุมชน เค้าให้สถาน
ที่มา อบต ได้ที่มา กศน ก็โอนเงินให้จัดตั้งมา แต่ของ กทม นี่ ที่แพงมาก มันต้องใช้ศักยภาพทางาน
กับชุมชนขอใช้พื้นที่ในชุมชนซึ่งหายากมาก ในวัดบ้าง อาคารบางทีก็ต้องเช่า อย่าง กทม. ก็ ต้องเช่า
อย่างเนี้ย”
วิธีการที่ใช้เพื่อแก้ปัญหา
การหมุนเวียนสอนของครู: เนื่องจากครู กศน. มีภารกิจมากและหลากหลาย รวมถึงครูแต่ละ
คนมี ค วามเชี่ ย วชาญแตกต่ า งกั น บางคนมี ค วามเชี่ ย วชาญในวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ต่ ไ ม่ เ ชี่ ย วชาญ
ภาษาอังกฤษ จึงมีการใช้วิธีการการหมุนเวียนการสอนตามศูนย์ต่างๆ ภายในเขตเดียวกัน เป็นต้น
ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ (สัมภาษณ์ , 3 เมษายน 2558) กล่าวว่า “สมมติว่าเขตนี้มีนักศึกษาสัก
500 คนแต่มีครูประมาณ 12 คนตรงนี้ แต่ละคนก็มีความสามารถพิเศษเฉพาะไม่เหมือนกัน ก็
หมุ น เวี ย นกั น อย่ า ง ครู ก. เก่ ง เรื่ อ งนี้ วั น นี้ จ ะมาพบเด็ ก ที่ นี่ มาสอนเสริ ม ภาษาอั ง กฤษ ใน
ขณะเดียวกัน ครู ข. เก่งคณิตศาสตร์ จะมาสอนคณิตศาสตร์ นะ ก็นี่คือระบบหมุนเวียนกันของเขต
ของอาเภอ ก็คุยได้”
การปรับทัศนคติก่อนทางานจริงด้วยงบประมาณจากัด: เนื่องจาก ครู กศน. ส่วนใหญ่ไม่ได้จบ
การศึกษาทางด้านวิชาชีพครูมาโดยตรง เมื่อมาปฏิบัติหน้าที่ในช่วงแรกอาจไม่เข้าใจบริบทและปรัชญา
หรื อ การจั ด ท าแผนของครู ดั ง นั้ น ควรมี ก ารฝึ ก อบรมให้ ค รู ก่ อ นลงปฏิ บั ติ ง านจริ ง แต่ เ นื่ อ งจาก
งบประมาณมีจากัด จึงได้มีการประยุกต์การอบรมพนักงานใหม่ด้วยการจัดที่สานักงานในช่วงพักเที่ยง
โดยให้มารับประทานข้าวร่วมกันและใช้วิทยากรที่เป็นรุ่นพี่มาเล่าประสบการณ์
ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ (สัมภาษณ์ , 11 มีนาคม 2558) กล่าวว่า “ไม่มีงบประมาณก็เป็น
ข้ออ้างหนึ่งที่เค้าว่ามา แล้วถามว่าถ้าเค้าไม่มีแล้วทาได้มั๊ย ก็ทาได้ จะต้องใช้เงินอะไรทุกวันก็ต้องกิน
ข้าวสานักงาน กลางวันก็ต้องซื้อข้าวกินเอง ก็จัดห้องที่สานักงานได้มั๊ยละ คนไม่ได้เยอะแยะอะไร 15
วัน ใช้ครูด้ว ยกัน เองหรื อนั กวิช าการ ซึ่งนักวิช าการอาจจะมีค่าตอบแทนบ้าง ไม่ถึงขนาดต้องจัด
งบประมาณก้อนใหญ่ไว้เลย ต้องไปจัดโรงแรมด้วยเหรอ รึเปล่า”
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ช่วยกันสร้างสื่อกองกลาง: จากปัญหาที่ได้กล่าวมาในเรื่องของเนื้อหาการอบรมไม่ตรงกับ
บริบทครู กศน. เพราะเป็นการอบรมจากส่วนกลางที่อบรมครูจานวนมากๆ ในเวลาเดียวกัน ไม่มีความ
เฉพาะเจาะจงและไม่ตรงตามความต้องการของครู โดยเฉพาะในเรื่องการสร้างสื่ อ การออกแบบ
กิจกรรมที่ครูต้องการทราบมากที่สุด ดังนั้นควรให้การอบรมโดยนากระบวนการพัฒนาด้านการเรียน
การสอนของครู มาออกแบบแก้ปั ญ หาจริ งๆ รวมกลุ่ ม เพื่อ สร้ างสื่ อที่ ใช้ ในการเรี ยนการสอนเป็ น
กองกลางเพื่อนาไปใช้ในการเรียนการสอนได้ทันที
ดร.จรัสศรี หัวใจ (สัมภาษณ์, 18 มีนาคม 2558) กล่าวว่า “เนี่ยมันก็จะตรงมากขึ้น อย่างเช่น
เรื่องของการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่ว่าจะสาระไหนก็แล้วแต่เนี่ยเอามาช่วยกันทา ทาสื่ อ
ประกอบเอง เราก็จะเข้ากับปัญหาได้ดีมากขึ้น เราต้องศึกษาเรียนรู้ถูกมั๊ย ต้องชัดเจนก่อนที่จะเขียน
อะไรลงไปก่ อ นที่ ตั ว เองจะท า เพราะฉะนั้ น ให้ มี ก ารอบรมกั บ หน่ ว ยงานหรื อ สถาบั น ไหนที่ มี
ประสบการณ์ให้ไม่ได้หรอกเพราะมันไม่ตรงไง”
ตอนที่ 2 ผลการนาเสนอแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
ผู้วิจัยพัฒนาแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้านการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ โดยมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่
ได้ จ ากการศึ กษาสภาพปั ญ หาและความต้อ งการเกี่ ย วกั บ การจั ด กระบวนกาเรี ยนตามหลั ก สู ต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จาการเก็บ
แบบสอบถามกับผู้บริหาร ครู และนักศึกษา (นักศึกษา) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย และจาการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญ ทาให้ได้ข้อสรุปตาม
วัตถุประสงค์ที่ศึกษา หลังจากนั้นผู้วิจัยจึงได้นาข้อมูลที่ได้มาพัฒนาเป็นแนวทางฯ
โดยการพัฒนาแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้าน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ มีรายละเอียดประกอบไปด้วย
4 ด้าน ดังนี้
1.ด้านองค์ความรู้
2.ด้านทักษะ
3.ด้านทัศนคติ
4.ด้านคุณลักษณะที่ดี
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2.1 (ร่าง)แนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้านการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
ผู้วิจัย(ร่าง)แนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ดังนี้
ประเด็นที่ 1 พิจารณาผลการวิจัย
ผลการวิจัยด้านสภาพปัญหาการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบในประเด็นต่อไปนี้
ด้านองค์ความรู้
ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา ในด้านองค์ความรู้ตามรายข้อ พบว่าในภาพรวมมีปัญหาอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยสภาพปัญหาในด้านองค์ความรู้มากที่สุด คือ การมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเรื่อง
ภาษาต่างประเทศและการสื่อสาร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 และน้อยที่สุด คือ มีความรู้ความเข้าใจ
ในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00
ด้านทักษะ
ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา ในด้านทักษะตามรายข้อ พบว่าในภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยสภาพปัญหาในด้านทักษะมากที่สุด คือ ความสามารถในการสร้างและการพัฒนา
หลักสูตร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 และน้อยที่สุด คือ สามารถนาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของสถานที่ที่ให้บริการ กับ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91
ด้านทัศนคติ
ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา ในด้านทัศนคติตามรายข้อ พบว่าในภาพรวมมีปัญหาอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยสภาพปัญหาในด้านทัศนคติมากที่สุด คือ เข้าใจและยอมรับวิธีการรูปแบบการ
เรียนรู้ของผู้ใหญ่ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97 และน้อยที่สุด คือ ยึดมั่นในชาติ ศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.77
ด้านคุณลักษณะที่ดี
ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา ในด้านคุณลักษณะที่ดตี ามรายข้อ พบว่าในภาพรวมมีปัญหาอยู่
ในระดับปานกลาง โดยสภาพปัญหาในด้านคุณลักษณะที่ดีมากที่สุด คือ มีความริเริ่มและนาสิ่งใหม่ๆ
มาจัดกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09 และน้อยที่สุด คือ พร้อมให้คาปรึกษา
และข้อเสนอแนะแก่ผู้เรียนเสมอ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86
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ผลการวิจัยด้านความต้องการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้าน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบในประเด็นต่อไปนี้
ด้านองค์ความรู้
ผลการวิเคราะห์ ค วามต้องการ ในด้านองค์ความรู้ต ามรายข้อ พบว่า ในภาพรวมมีความ
ต้องการอยู่ในระดับมาก และความต้องการ ในด้านองค์ความรู้มากที่สุด คือ มีความรู้ความเข้าใจ
พื้นฐานเรื่องภาษาต่างประเทศและการสื่อสาร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และน้อยที่สุด คือ มีความรู้
ความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับศิลปะและสุนทรียภาพ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52
ด้านทักษะ
ผลการวิเคราะห์ความต้องการ ในด้านทักษะตามรายข้อ พบว่าในภาพรวมมีความต้องการอยู่
ในระดับมาก และความต้องการ ในด้านทักษะมากที่สุด คือ ความสามารถในการสร้างและการพัฒนา
หลักสูตร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 และน้อยที่สุด คือ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48
ด้านทัศนคติ
ผลการวิเคราะห์ความต้องการ ในด้านทัศนคติตามรายข้อ พบว่าในภาพรวมมีความต้องการ
อยู่ในระดับมาก และความต้องการ ในด้า นทัศนคติมากที่สุด คือ ยึดมันในคุ
่
ณธรรม มีใจรักและ
เมตตาต่อศิษย์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 และน้อยที่สุด คือ เข้าใจและยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผูเ้ รียน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48
ด้านคุณลักษณะที่ดี
ผลการวิเคราะห์ความต้องการ ในด้านคุณลักษณะที่ดีตามรายข้อ พบว่าในภาพรวมมีความ
ต้องการอยู่ในระดับมาก และความต้องการ ในด้านคุณลักษณะที่ดีมากที่สุด คือ มีความริเริ่มและนา
สิ่งใหม่ๆ มาจัดกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 และน้อยที่สุด คือ ปฏิบัติตน
ได้เหมาะสมกับบทบาทและสถานการณ์ต่างๆ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39
ประเด็นที่ 2 การนาเสนอแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
แนวทางการพั ฒ นาครู ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ด้ า นการจั ด
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบเป็นอย่างไรในประเด็นดังต่อไปนี้
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1. ด้านองค์ความรู้
1.1 ทักษะการเรียนรู้
1. จัดอบรมแก่ครูในรายวิชาเฉพาะที่สนใจและมีความถนัด เช่น การวิจัยในชั้นเรียน เป็นต้น
ให้ความรู้แก่ครูในด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ครูนาไปถ่ายทอดสู่นักศึกษาได้ โดยให้ครูนาสภาพ
ปัญหามาทาการวิจัยได้อย่างง่าย พัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มทักษะการเรียน
การสอน ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการใช้สื่อการเรียนที่หลากหลาย และให้ครูได้เข้า
ร่วมประชุม สัมมนา อบรม ประชุมเชิงวิชาการในสถาบันต่างๆ แลกเปลี่ยนความรู้กับบุคลากรใน
หน่วยงานเดียวกันและเพื่อนร่วมงาน
2. ส่ งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทักษะและกระบวนการในการ
แสวงหาความรู้ ด้านต่างๆ ที่มีความหลากหลายตลอดจนสามารถนาความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์ก่อน
นามาใช้เป็นสาระสนเทศได้ และครูต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่าเสมอ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของผู้เรียน
3. พัฒนาให้ครูมีความรู้รวบยอดเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ และ
สามารถจัดการแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่มากมาย เพื่อนามาให้เกิดประโยชน์ โดยมีประวัติ แนวคิด ความเชื่อ
โดยนามาเรียนรู้ได้ต่อไป
1.2 ความรู้พื้นฐาน
1. จัดอบรมความรู้หมวดวิชาพื้นฐาน เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอาเซี ย น เป็ น ต้ น เสริ ม ความรู้ ความเข้ า ใจต่ า งๆ ในสายวิ ช าชี พ เกี่ ย วกั บ หลั กสู ต ร บริ ห าร
ทรั พยากรบุ คคล องค์ก ร ความรู้ ด้า นกฎหมาย และตามความช านาญ ความคล่ อ งแคล่ ว ในการ
ปฏิบัติงาน
2. ควรพัฒนาครูให้มีความรู้อย่างถ่องแท้ในรายวิชาพื้นฐานหรือในสถานศึกษาแต่ละแห่ง
อาจจะมีผู้รู้เฉพาะรายวิชาอย่างน้อยคนละ 1 วิชาให้ครอบคลุมรายวิชาพื้นฐานทั้งหมด เพราะครูส่วน
ใหญ่ไม่ได้เรียนจบมาตรงกับเอกของวิชาพื้นฐานนี้
3. ให้ครูรู้จักแสวงหาสื่อการเรี ยนการสอนและใช้สื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ มี
การตรวจสอบการใช้สื่อ คุณภาพสื่อและอบรมเทคนิควิธีการในการจัดกระบวนการ และส่งเสริม
ทักษะการฟัง พูด เขียน ดู สัมผัส และสื่อสาร ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้
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1.3 การประกอบอาชีพ
1. ศึกษาดูงานด้านอาชีพ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้โดยการนาวิทยากรมาให้ข้อมูลในแต่ละ
สายอาชีพ ดึงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน มาเป็นแนวทางในการเรียนการสอน
2. จัดอบรมเรียนรู้เพิ่มเติมในหัวข้อที่ยาก ที่ครูยังไม่รู้ เช่น ธุรกิจ SME เป็นต้น ควรมีส่งเสริม
ให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของแต่ละวิชาชีพ
3. ควรมีการติดตามผลของผู้เรียนวิชาชีพที่จบหลักสูตรไป ว่าสามารถนาไปประกอบอาชีพ
สาเร็จหรือไม่ เพือ่ นามาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น
1.4 ทักษะการดาเนินชีวิต
1. พัฒ นาความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหลักปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม และสามารถนาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการ
เรียนการสอน
2. ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเรื่องปรัชญา คิดเป็น ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อทักษะการ
ดาเนินชีวิต
1.5 การพัฒนาสังคม
1. ควรพัฒนาครูโดยการส่งเสริมความรู้ด้านศาสนาและหน้าที่พลเมือง ปลูกฝังให้ครูมีความ
รักชาติ ไม่เกิดความแตกแยก ก่อนที่ครูจะนาความรู้ไปปลูกฝังให้กับผู้เรียน พัฒนาให้ครูตระหนักใน
การร่วมกันพัฒนาสังคม
2. มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวิถีประชาธิปไตยให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม
และประเทศชาติ ควรจัดอบรมให้แก่ครู ให้มีความตระหนักในการดาเนินงาน และพัฒนาบุคลากรครู
ให้มีความรู้ในการส่งเสริมประชาธิปไตย ค่านิยม 12 ประการ และหน้าที่พลเมืองที่ดี
2. ด้านทักษะ
2.1 การจัดการเรียนรู้
1. จัดอบรมทักษะการสอน เทคนิคการถ่ายทอดของครู ฝึกกระบวนการเรียนรู้ การเรียนการ
สอนหลากหลายวิธี ให้ความรู้เรื่องกระบวนการวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย เหมาะสมกับ
วัยของนักศึกษา กศน. รวมถึงการสัมมนา การเรียนรู้ด้านการสอนและการใช้เทคโนโลยี
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2. เพิ่มทักษะการจั ดการเรียนการสอนที่ส่ งเสริมให้ ผู้เรียนเป็นส าคัญ หรือผู้ เรียนเป็น
ศูน ย์ก ลางซึ่งควรมีรูป แบบการสอนที่ห ลากหลาย เน้นกระบวนการกลุ่ มเพื่อให้ นักศึกษาสามารถ
ปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้มากขึ้น
3. ส่งเสริมให้จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เกิดจากความเชื่อพื้นฐานที่ว่าการจัดการศึกษามี
เป้าหมายสูงสุด คือการจัดการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพื่อให้แต่ละคนสามารถพัฒนาตนเองได้สูงสุด
2.2 การพัฒนาผู้เรียน
1.ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะผู้เรียนให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ในสภาพปัจจุบัน จัด
กิจกรรมที่นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงพัฒนาให้มีการเรียนการสอนตามการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสมของช่วงวัย
2. ส่ งเสริ มให้ ให้ นั กศึก ษาได้ศึกษาค้นคว้าด้ ว ยตนเองเพื่อเป็นการสร้งและพัฒ นาการ
กระบวนการคิดเอง
2.3 การบริหารจัดการในชั้นเรียน
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบในแนวคิดความสามัคคี ความมีน้าใจ
และเป็นประชาธิปไตย
2. ส่งเสริมให้ครูควรสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ครูและผู้เรียนร่วมกัน วางแผนการจัดการ
เรียนรู้
3. พัฒนาครูในด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนกับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เนื่องจาก
นักศึกษา กศน. ส่วนใหญ่มีความหลากหลายทางกายภาพและทางสังคม ทาให้การบริหารจัดการใน
ห้องเรียนเป็นไปได้อย่างยากลาบาก ต้องใช้จิตวิทยามากในการอบรมนักศึกษา
2.4 การวิเคราะห์และการวิจัย
1. จัดการอบรมให้ความรู้ครูในเรื่องการวิเคราะห์และการวิจัยอย่างจริงจัง เสริมความรู้ให้ครู
มีความรู้และทักษะการทาวิจัย ซึ่งเมื่อเรียนรู้มาแล้วทาให้ครูสามารถนาไปใช้ได้
2. พัฒนาครูให้สามารถวิเคราะห์จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดาเนินการเรียนการ
สอน โดยการใช้วิธีวิจัยอย่างง่าย และการพัฒนานาไปต่อยอดในการจัดการระบบการเรียนการสอน
การใช้รูปแบบประเมินครูผู้สอนในแต่ละภาคเรียน
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3. พัฒนาและส่งเสริมให้ครูสามารถวิเคราะห์แผนการเรียนรู้ สามารถบูรณาการเพื่อหาสาระ
ที่สอนให้สอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิตประจาวันของผู้เรียนได้ และสามารถสังเคราะห์กล
ยุทธการนาผลการทดสอบ การปรับปรุงและการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอน
2.5 การสร้างความร่วมมือกับชุมชน
1. ส่งเสริมการร่วมทากิจกรรมกับชุมชนเพื่อทราบความต้องการของคนในชุมชนและสร้าง
ความกลมเกลียวให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และสร้างการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ สู่ชุมชน
2. จัดทาเวทีชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนและนาเสนอข้อมูลของชุมชนเพื่อนามาทาแผนจุลภาค ให้
สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา
3. ด้านทัศนคติ
1. โดยส่วนใหญ่ครูจะมีทัศนคติที่ดีอยู่แล้วในการทางาน แนวทางการพัฒนาครูควรมีการ
พัฒนาครูใหม่ที่ยังไม่มีความรู้ในบทบาทการทางานของ กศน. เพื่อให้มีทัศนคติที่ดีต่อการทางานแบบ
ร่วมพัฒนาสังคมควบคู่กันไป
2. พัฒนาและส่งเสริมให้ครูเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนและ
มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาของผู้เรียน เนื่องจากนักศึกษา กศน. ส่วนใหญ่เป็น
คนที่พลาดโอกาสทางการศึกษาหรือมีปัญหาทางการศึกษาที่มีความหลากหลาย
3. ครู กศน. ควรปรับทัศนคติให้มีความรัก ความเมตตา ความอดทนต่อการทางาน มองโลก
ในแง่ดี ทางานเป็นทีม รักองค์กร ฯลฯ
4.จัดอบรมให้ความรู้ในการสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่ครูเพื่อนาไปสร้างเสริมความรู้แก่นักศึกษา
ให้มีทัศนคติต่อการศึกษาหาความรู้ มีการพัฒนาต่อเนื่องความรู้ไปสู่อีกระดับได้
4. ด้านคุณลักษณะที่ดี
1. พัฒนาให้ครูต้องมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู การวางตัวเป็นกลาง มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. ควรมีมีการกาหนดคุณลักษณะที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละสถานศึกษาและกาหนดให้
เป็นอัตลักษณ์ของครูในสถานศึกษานั้นๆ เพื่อตอบสนองต่อบริบทของชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู่ และ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
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ประเด็นที่ 3 ข้อเสนอแนะและ/หรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
การหมุนเวียนสอนของครู เนื่องจากครู กศน. มีภารกิจมากและหลากหลาย รวมถึงครูแต่ละ
คนมี ค วามเชี่ ย วชาญแตกต่ า งกั น บางคนมี ค วามเชี่ ย วชาญในวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ต่ ไ ม่ เ ชี่ ย วชาญ
ภาษาอังกฤษ จึงมีการใช้วิธีการการหมุนเวียนการสอนตามศูนย์ต่างๆ ภายในเขตเดียวกัน เป็นต้น
เนื่องจาก ครู กศน. ส่วนใหญ่ไม่ได้จบการศึกษาทางด้านวิชาชีพครูมาโดยตรง เมื่อมาปฏิบัติ
หน้าที่ในช่วงแรกอาจไม่เข้าใจบริบทและปรัชญา หรือการจัดทาแผนของครู ดังนั้นควรมีการฝึกอบรม
ให้ครูก่อนลงปฏิบัติงานจริง แต่เนื่องจากงบประมาณมีจากัด จึงได้มีการประยุกต์การอบรมพนักงาน
ใหม่ด้วยการจัดที่สานักงานในช่วงพักเที่ยง โดยให้มารับประทานข้าวร่วมกันและใช้วิทยากรที่เป็นรุ่นพี่
มาเล่าประสบการณ์
ครู กศน. มีความหลากหลาย เนื่อ งมาจาก ร้อยละ 80 ของครู กศน. ไม่ได้จบปริญญาตรี
ทางด้านการศึกษา มีเพียง 20% ที่จบมาโดยตรงทาให้มีความหลากหลายของวัฒนธรรมการถ่ายทอด
ความรู้ตามศาสตร์ที่แต่ละคนได้เรียนมา
2.2 การตรวจ (ร่าง) แนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
ผู้วิจัยได้นาเสนอ(ร่าง)แนวทางที่ได้มาดังกล่าวกับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และมีความ
เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง ในลักษณะของการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เรื่อง “การนนาเสนอแนว
ทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ” เพื่อให้ผู้ที่ได้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันพิจารณา แสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อร่วมพัฒนา(ร่าง)แนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอก
ระบบ ให้เป็นแนวทางที่สมบูรณ์ เป็นไปในลักษณะที่เหมาะสม มีความชัดเจน สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการ สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้จริง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมสนทนากลุ่ม
จานวน 12 คน การสนทนากลุ่มจัดขึ้นใน วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 825 ชั้น
8 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 13.00-16.00 น.
ประเด็นของแนวทางการสนทนากลุ่มเพื่อการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอั ธ ยาศั ย ด้ า นการจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ต ามหลั ก สู ต รกา รศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานนอกระบบ
ประกอบด้วย
1. พิจารณาผลการวิจัยของสภาพปัญหาและความต้องการของครูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
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2. พัฒนาแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้านการจัด
กระบวนการเรี ย นรู้ ต ามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานนอกระบบ โดยการสนทนากลุ่ ม จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้เข้าร่วม
3. ข้อเสนอแนะและ/หรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นอกระบบ
โดยผู้วิจัยทาหน้าที่เป็นผู้ดาเนินการสนทนากลุ่ม
2.3 ผลของการนาเสนอแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันพิจารณา(ร่าง)แนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้ นพื้นฐานนอกระบบ โดยสรุป
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาแนวทางให้เกิดความสมบูรณ์ ชัดเจนและสามารถ
ครอบคุลมมากยิ่งขึ้น สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้ โดยสรุปได้ดังนี้
2.3.1 ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะว่า ควรพิจารณาแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยตามระดับสภาพปัญหาและความต้องการที่ได้มาจากผลของการวิจัยใน
ตอนแรกเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันและครอบคลุมในแต่ละด้าน เช่น ในด้านขององค์ความรู้ สภาพ
ปัญหาและความต้องการใดที่อยู่ในระดับมากที่สุด 1 2 และ3 ตามลาดับ
2.3.2 ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะว่า เพิ่ มเติมแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
ในด้านที่ครูหรือนักศึกษา เห็นว่าควรเพิ่มไปในแนวทางเนื่องจากทั้งสองกลุ่มนี้เป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการมากที่สุด
2.3.3 ผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ ไ ด้ เ สนอแนะว่ า ควรมี ก ารปรั บ เปลี่ ยนค าของแนวทางการพั ฒ นาครู
การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ด้ า นการจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ต ามหลั ก สู ต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ให้มีความชัดเจนกะทัดรัดมากขึ้นเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในบางข้อ
ของแนวทาง
2.3.4 ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะว่า แนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ในบางข้อ
หรื อบางด้านอาจมีความสอดคล้ องและมีความใกล้ เคียงกัน ดังนั้นสามารถพิจารณาไปพร้อมกั น
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เพื่อให้เห็นภาพที่มีความต่ อเนื่องและมีความเข้าใจที่ตรงกัน เช่น ด้านทัศนคติกับด้านคุณลักษณะที่ดี
นั้นเป็นสิ่งที่มีความสอดคล้องกันและเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อกัน
2.3.5 ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะว่า ในประเด็นข้อเสนอแนะและ/หรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของ
แนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ มีความน่าสนใจจึงเห็นว่าควรนาเข้ามาสอดแทรกใน
แนวทางในแต่ละด้าน
ภายหลั งจากผู้ ทรงคุณวุฒิ ได้พิจารณา แสดงข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นแล้ ว ผู้ วิจัยและ
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันพัฒนาแนวทางการพัฒนาครู การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ดังต่อไปนี้
ประเด็นที่ 1 พิจารณาผลการวิจัย
ผลการวิจัยด้านสภาพปัญหาและความต้องการของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบในประเด็น
ต่อไปนี้
ด้านองค์ความรู้
ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา ในด้านองค์ความรู้ตามรายข้อ พบว่าในภาพรวมมีปัญหาอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยเรียงลาดับตามสภาพปัญหาในด้านองค์ความรู้จากมากไปน้อย คือ การมีความรู้
ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องภาษาต่างประเทศและการสื่อสาร รองลงมาคือ การมีความรู้ความเข้าใจ
พื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และการมีความรู้ความเข้าใจที่ดีต่อการส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21, 3.19 และ 3.16 ตามลาดับ ซึ่งผลการพิจารณาจากการ
สนทนากลุ่มคือ เห็นด้วยและมีความสอดคล้องกับปัจจุบัน
ผลการวิเคราะห์ ค วามต้องการ ในด้านองค์ความรู้ต ามรายข้อ พบว่า ในภาพรวมมีความ
ต้องการอยู่ในระดับมาก และเรียงความต้องการ ในด้านองค์ความรู้จากมากไปน้อย คือ มีความรู้ความ
เข้าใจพื้น ฐานเรื่ องภาษาต่ างประเทศและการสื่ อสาร รองลงมาคือ มี ความรู้ ความเข้าใจพื้นฐาน
เกี่ยวกับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยี โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90, 3.87 และ 3.75 ตามลาดับ ซึ่งผลการพิจารณาจากการสนทนากลุ่มคือ เห็นด้วย
และมีความสอดคล้องกับปัจจุบัน
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ด้านทักษะ
ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา ในด้านทักษะตามรายข้อ พบว่าในภาพรวมมีสภาพปัญหาอยู่ใน
ระดับปานกลาง และเรียงตามสภาพปัญหา ในด้านทักษะจากมากไปน้อย คือ ความสามารถในการ
สร้างและการพัฒนาหลักสูตร รองลงมาคือ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียน
คิดเป็น ทาเป็นและแก้ปัญหาได้ และจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22, 3.19 และ 3.11 ตามลาดับ ซึ่งผลการพิจารณาจากการสนทนากลุ่มคือ เห็นด้วย
และมีความสอดคล้องกับปัจจุบัน
ผลการวิเคราะห์ความต้องการ ในด้านทักษะตามรายข้อ พบว่าในภาพรวมมีความต้องการอยู่
ในระดับมาก และเรียงตามความต้องการ ในด้านทักษะจากมากไปน้อย คือ ความสามารถในการสร้าง
และการพัฒนาหลักสูตร รองลงมาคือ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็น
ทาเป็นและแก้ปัญหาได้ ความสามารถในการใช้และพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการ
จัดการเรียนรู้โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76, 3.74 และ 3.71 ตามลาดับ ซึ่งผลการพิจารณาจากการ
สนทนากลุ่มคือ เห็นด้วยและมีความสอดคล้องกับปัจจุบัน
ด้านทัศนคติ
ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา ในด้านทัศนคติตามรายข้อ พบว่าในภาพรวมมีสภาพปัญหาอยู่
ในระดับปานกลาง และเรียงตามสภาพปัญหา ในด้านทักษะจากมากไปน้อย คือ เข้าใจและยอมรับ
วิธีการรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ รองลงมาคือ เชื่อมั่นว่ามนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงพั ฒนาให้ดีขึ้น
ได้ และเข้าใจการเรียนรู้แบบตลอดชีวิต โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97, 2.93 และ 2.90 ตามลาดับ ซึ่งผล
การพิจารณาจากการสนทนากลุ่มคือ เห็นด้วยและมีความสอดคล้องกับปัจจุบัน
ผลการวิเคราะห์ความต้องการ ในด้านทัศนคติตามรายข้อ พบว่าในภาพรวมมีความต้องการ
อยู่ในระดับมาก และเรียงตามความต้องการ ในด้านทัศนคติจากมากไปน้อย คือ ยึดมั่นในคุณธรรม มี
ใจรักและเมตตาต่อศิษย์ รองลงมาคือ มีจิตใจและความคิดที่เป็นประชาธิปไตย และเข้าใจการเรียนรู้
แบบตลอดชีวิต โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56, 3.55 และ 3.53 ตามลาดับ ซึ่งผลการพิจารณาจากการ
สนทนากลุ่มคือ เห็นด้วยและมีความสอดคล้องกับปัจจุบัน
ด้านคุณลักษณะที่ดี
ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา ในด้านคุณลักษณะที่ดีตามรายข้อ พบว่าในภาพรวมมีสภาพ
ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง และเรียงตามสภาพปัญหา ในด้านคุณลักษณะที่ดีจากมากไปน้อย คื อ มี
ความริเริ่มและนาสิ่งใหม่ๆ มาจัดกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียน รองลงมาคือ ประพฤติปฏิบัติตนให้
เหมาะสมกับประเพณีขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน สามารถ
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เรียนรู้ได้ตลอดเวลาจากหลากหลายรูปแบบ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09, 2.99 และ 2.95 ตามลาดับ
ซึ่งผลการพิจารณาจากการสนทนากลุ่มคือ เห็นด้วยและมีความสอดคล้องกับปัจจุบัน
ผลการวิเคราะห์ความต้องการ ในด้านคุณลักษณะที่ดีตามรายข้อ พบว่าในภาพรวมมีความ
ต้องการอยู่ในระดับมาก และเรียงตามความต้องการ ในด้านคุณลักษณะที่ดีจากมากไปน้อย คือ มี
ความริ เริ่ มและน าสิ่ งใหม่ๆ มาจั ดกระบวนการเรียนรู้แ ก่ผู้ เรีย น รองลงมาคือ สามารถเรี ยนรู้ไ ด้
ตลอดเวลาจากหลากหลายรูปแบบ และเปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นจากประสบการณ์ของ
ผู้เรียน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68, 3.59 และ 3.57 ตามลาดับ ซึ่งผลการพิจารณาจากการสนทนา
กลุ่มคือ เห็นด้วยและมีความสอดคล้องกับปัจจุบัน
ประเด็นที่ 2 แนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้าน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
1. ด้านองค์ความรู้
1.1 ทักษะการเรียนรู้
1. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกระบวนการในการแสวงหาความรู้
ด้านต่างๆ ที่มีความหลากหลายตลอดจนสามารถนาความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์ก่อนนามาใช้เป็นสาระ
สนเทศได้ และครูต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่าเสมอ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ผู้เรียน
2. ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อการเรียนที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และให้ครูได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคลากรในหน่วยงานเดียวกันและเพื่อนร่วมงานโดยการ
เข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม ประชุมเชิงวิชาการในสถาบันต่างๆ
3. พัฒนาให้ครูมีความรู้รวบยอดเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ และ
สามารถจัดการแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่มากมาย เพื่อนามาให้เกิดประโยชน์ จากแนวคิด และความเชื่อ โดย
นามาเรียนรู้ได้ต่อไป
1.2 ความรู้พื้นฐาน
1. จัดอบรมความรู้หมวดวิชาพื้นฐานอย่างสม่าเสมอและเพียงพอต่อความต้องการ เช่น
ภาษาต่างประเทศ ภาษาอาเซียน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจ
อย่างท้องแท้และเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา
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2. จัดอบรมแก่ครูในรายวิชาเฉพาะที่ สนใจและต้องการความถนัด เช่น การวิจัยอย่างง่าย
เป็นต้น ให้ความรู้แก่ครูในด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ครูนาไปถ่ายทอดสู่นักศึกษาได้ โดยให้ครู
น าสภาพปั ญ หามาท าการวิ จั ย ได้ อ ย่ า งง่ าย พั ฒ นาบุ ค ลากรในด้ า นต่ างๆ อย่ า งต่ อเนื่ อ งเพื่ อ เพิ่ ม
ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
3. ควรพัฒนาครูให้มีความรู้อย่างถ่องแท้ในรายวิชาพื้นฐานหรือในสถานศึกษาแต่ละแห่ง
อาจจะมีผู้รู้เฉพาะรายวิชาอย่างน้อยคนละ 1 วิชาให้ครอบคลุมรายวิชาพื้นฐานทั้งหมด เพราะครูส่วน
ใหญ่ไม่ได้เรียนจบมาตรงกับเอกของวิชาพื้นฐานนี้
4. ให้ครูรู้จักแสวงหาสื่อการเรี ยนการสอนและใช้สื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ มี
การตรวจสอบการใช้สื่อ คุณภาพสื่อและอบรมเทคนิควิธีการในการจัดกระบวนการ และส่งเสริม
ทักษะการฟัง พูด เขียน ดู สัมผัส และสื่อสาร ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้
1.3 การประกอบอาชีพ
1. ศึกษาดูงานด้านอาชีพ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้โดยการนาวิทยากรมาให้ข้อมูลในแต่ละ
สายอาชีพ ดึงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน มาเป็นแนวทางในการเรียนการสอน
2. จัดอบรมเรียนรู้เพิ่มเติมในหัวข้อที่เป็นความรู้ใหม่ หรือที่ครูยังไม่รู้ เช่น ธุรกิจ SME บริหาร
ทรั พยากรบุคคล เป็ นต้น ควรมีส่งเสริมให้ครูมี ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามแบบแผน
พฤติกรรมตามจรรยาบรรณของแต่ละวิชาชีพ
3. ควรมีการติดตามผลของผู้เรียนวิชาชีพที่จบหลักสูตรไปและประสบความสาเร็จในสาย
อาชีพนั้น เพื่อนามาบู รณาการกับการจัดการเรียนการสอนในสาระการประกอบอาชีพ ว่าสามารถ
นาไปประกอบอาชีพให้สาเร็จ ได้อย่างไร เพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น เช่น เชิญมาเป็น
วิทยากรในสายอาชีพนั้น เป็นต้น
1.4 ทักษะการดาเนินชีวิต
1. พัฒ นาความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหลักปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม และสามารถนาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการ
เรียนการสอน
2. ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเรื่องปรัชญา คิดเป็น ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อทักษะการ
ดาเนินชีวิต และสามารถถ่ายทอดให้ผู้เรียนได้เข้าใจ เพื่อพัฒนากระบวนการคิดให้คิดเป็นซึ่งจะเป็น
ประโยชน์กับการดาเนินชีวิตของผู้เรียน
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1.5 การพัฒนาสังคม
1. ควรพัฒนาครูโดยการส่งเสริมความรู้ด้านศาสนาและหน้าที่พลเมือง ปลูกฝังให้ครูมีความ
รักชาติ ไม่เกิดความแตกแยก ก่อนที่ครูจะนาความรู้ไปปลูกฝังให้กับผู้เรียน พัฒนาให้ครูตระหนักใน
การร่วมกันพัฒนาสังคม
2. มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวิถีประชาธิปไตยให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม
และประเทศชาติ ควรจัดอบรมให้แก่ครู ให้มีความตระหนักในการดาเนินงาน และพัฒนาบุคลากรครู
ให้มีความรู้ในการส่งเสริมประชาธิปไตย ค่านิยม 12 ประการ และหน้าที่พลเมืองที่ดี
2. ด้านทักษะ
2.1 การจัดการเรียนรู้
1. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีส่วนร่วมและความรู้ความเข้าใจในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร
ที่มีความเหมาะสมกับตัวผู้เรียนได้ สามารถตอบสนองถึงความต้องการที่แท้จริงพร้อมทั้งคลอบคลุม
องค์ความรู้ที่ผู้เรียนจะต้องมี
2. จัดอบรมทักษะการสอน เทคนิคการถ่ายทอดของครู ฝึกกระบวนการเรียนรู้ การเรียนการ
สอนหลากหลายวิธี ให้ความรู้เรื่องกระบวนการวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย เหมาะสมกับ
วัยและสถานะของนักศึกษา กศน.ในชั้นเรียน รวมถึงการส่งเสริมให้มีสัมมนาในหัวข้อการเรียนรู้ด้าน
การสอนและการใช้เทคโนโลยี
3. เพิ่มทักษะการจั ดการเรียนการสอนที่ส่ ง เสริมให้ ผู้เรียนเป็นส าคัญ หรือผู้ เรียนเป็น
ศูนย์กลางตามหลักใน 8 ขั้นตอน ซึ่งควรมีรูปแบบการสอนที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน เน้นกระบวนการกลุ่มเพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้มากขึ้น
4. ส่งเสริมให้จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เกิดจากความเชื่อพื้นฐานที่ว่าการจัดการศึกษามี
เป้าหมายสูงสุ ด คือการจัดการให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้เพื่อให้แต่ละคนสามารถพัฒ นาตนเองและ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริงและสูงสุด
2.2 การพัฒนาผู้เรียน
1.ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะผู้เรียนให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ในสภาพปัจจุบัน จัด
กิจกรรมที่นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง พัฒนาให้มีการเรียนการสอนตามการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสมของช่วงวัยหรือผสมผสานหลายๆเทคนิคให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในชั้นเรียนนั้นๆ
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2. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่ด้วยตนเองอยากจะเรียนรู้ เพื่อเป็นการสร้าง
และพัฒนากระบวนการคิดเอง สามารถแสวงหาคาตอบได้ด้ว ยตนเอง ตอบสนองความต้องการที่
แท้จริงของตัวผู้เรียน
2.3 การบริหารจัดการในชั้นเรียน
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบและรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆจาก
นักศึกษาในชั้นเรียนตามแนวคิดความสามัคคี ความมีน้าใจ และเป็นประชาธิปไตย
2. ส่งเสริมให้ครูควรสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละชั้น
เรียน เช่น การดึงจุดเด่นจากตัวกลุ่มนักศึกษาที่มีความแตกต่างกันในแต่ละชั้นเรียน เป็นต้น เพื่อลด
ความกดดันในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน พร้อมทั้งครูและผู้เรียนร่วมกันวางแผนการจัดการ
เรียนรู้
3. พัฒนาครูในด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนกับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เนื่องจาก
นักศึกษา กศน. ส่วนใหญ่มีความหลากหลายทางกายภาพและทางสังคม ทาให้การบริหารจัดการใน
ห้องเรียนเป็นไปได้อย่างยากลาบาก ต้องเพิ่มความเข้าใจในเรื่องการใช้จิตวิทยาผู้ใหญ่ในการอบรม
นักศึกษา
2.4 การวิเคราะห์และการวิจัย
1. จัดการอบรมให้ความรู้ครูเฉพาะในเรื่องการวิเคราะห์และการวิจัยอย่างจริงจัง เสริมความรู้
ให้ครูมีความรู้และทักษะการทาวิจัย ซึ่งเมื่อเรียนรู้มาแล้วทาให้ครูสามารถนาไปใช้ได้ ซึ่งจะสอดคล้อง
กับการเข้ามาประกันคุณภาพสถานศึกษาจากภายนอกและการใช้รูปแบบประเมินครูผู้สอนในแต่ละ
ภาคเรียน
2. พัฒนาครูให้สามารถวิเคราะห์จากสภาพปัญหาที่ เกิดขึ้นระหว่างการดาเนินการเรียนการ
สอน โดยการใช้วิธีวิจัยในชั้นเรียน และสามารถนาไปต่อยอดในการจัดการระบบการเรียนการสอนที่มี
ความเหมาะสมในแต่ละชั้นเรียนได้
3. พัฒนาและส่งเสริมให้ครูสามารถวิเคราะห์แผนการเรียนรู้ สามารถบูรณาการเพื่อหาสาระ
ที่สอนให้สอดคล้องกับ ความต้องการและวิถีชีวิตประจาวันของผู้เรียนได้ และสามารถสังเคราะห์กล
ยุทธ์ และการนาผลการทดสอบมาปรับปรุงเพื่อการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนให้ดีขึ้น
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2.5 การสร้างความร่วมมือกับชุมชน
1. ส่งเสริมให้ชุมชนเห็นคุณค่าและความสาคัญของ นักศึกษา ครู และศูนย์ กศน. ในพื้ นที่
จากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการดาเนินงานต่างๆให้กับชุมชน และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
1. ส่งเสริมการร่วมทากิจกรรมกับชุมชนเพื่อทราบความต้องการของคนในชุมชนและสร้าง
ความกลมเกลียวให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และสร้างการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ สู่ชุมชน
2. ส่งเสริมการจัดทาเวทีชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนและนาเสนอข้อมูลของชุมชนเพื่อนามาทาแผน
จุลภาค ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา
3. ด้านทัศนคติ
1. โดยส่วนใหญ่ครูจะมีทัศนคติที่ดีในการทางาน แต่แนวทางการพัฒนาครูควรมีการพัฒนา
ครู ใหม่ที่ยั งไม่มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทและหน้ าที่การทางานของ กศน. ที่ชัดเจน เพื่อให้ มี
ทัศนคติที่ดีต่อการทางานและสามารถร่วมพัฒนาสังคมควบคู่กันไป
2. พัฒนาและส่งเสริมให้ครูเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนในแต่ละ
ชั้นเรียน มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาของผู้เรียน เนื่องจากนักศึกษา กศน. ส่วน
ใหญ่เป็นคนที่พลาดโอกาสจากการศึกษาในระบบหรือมีปัญหาทางการศึกษาที่มีความหลากหลาย
3. ครู กศน. ควรปรับทัศนคติให้มีความรัก ความเข้าใจ ต่อผู้เรียน มีความอดทนต่อการ
ทางาน มองโลกในแง่ดี ทางานเป็นทีม รักองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้
มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
4.จัดอบรมให้ความรู้ในการสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่ครูเพื่อนาไปสร้างเสริมความรู้แก่นักศึกษา
ให้มีทัศนคติต่อการศึกษาหาความรู้ มีการพัฒนาต่อเนื่องความรู้ไปสู่อีกระดับได้
4. ด้านคุณลักษณะที่ดี
1. พัฒนาให้ครูมีเข้าใจต่อภาพลักษณ์และมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู การวางตัว
เป็นกลาง เข้าใจและสามารถเข้าถึงได้ในทุกกลุ่มนักศึกษาในชั้นเรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมี
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. ควรมีการกาหนดคุณลักษณะที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละสถานศึกษาและกาหนดให้
เป็นอัตลักษณ์ของครูในสถานศึกษานั้นๆ เพื่อตอบสนองต่อบริบทของชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู่ และ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
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ประเด็นที่ 3 ข้อเสนอแนะและ/หรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
1. ควรมีการเพิ่มจานวนครั้งในการอบรมให้มากยิ่งขึ้นหรือเพิ่มจานวนครูที่เข้ารับการอบรมให้
มากยิ่งขึ้น เพราะในสภาพปัจจุบันครู กศน. ยังมีความต้องการมากที่จะได้เข้าร่วมอบรมเพิ่มความรู้
ความเข้าใจ และทักษะที่จาเป็นอยู่อีกมาก
2. ควรมีหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามาอัธยาศัยโดยตรง หรือมีนโยบายที่มีความชัดเจนว่าส่วนงานใดที่จะเป็นผู้ดาเนินการ
พัฒนาครูในทั้งระบบ เนื่องจากในปัจจุบันการพัฒนาครู กศน. นั้นยังไม่มีความต่อเนื่อง หน่วยงานที่
เข้ามารับผิดชอบยังไม่ชัดเจน เช่น บางภูมิภาคมาจากส่วนกลาง บางพื้นที่มาจาก กศน. จังหวัด เป็น
ต้น ทาให้แนวทางการพัฒนาครูยังไม่ค่อยชัดเจนและสามารถตอบสนองถึงความต้องการที่แท้จริงของ
ครูในแต่ละพื้นที่ได้
3. การหมุนเวียนสอนของครู เนื่องจากครู กศน. มีภารกิจมากและหลากหลาย รวมถึงครูแต่
ละคนมีความเชี่ย วชาญแตกต่ างกัน บางคนมีความเชี่ยวชาญในวิชาวิทยาศาสตร์แต่ไม่เชี่ยวชาญ
ภาษาอังกฤษ จึงมีการใช้วิธีการการหมุนเวียนการสอนตามศูนย์ต่างๆ ภายในเขตเดียวกัน เป็นต้น
4. เนื่องจาก ครู กศน. ส่วนใหญ่ไม่ได้จบการศึกษาทางด้านวิชาชีพครูมาโดยตรง เมื่อมา
ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงแรกอาจไม่เข้ าใจบริบทและปรัชญา หรือการจัดทาแผนของครู ดังนั้นควรมีการ
ฝึกอบรมให้ครูก่อนลงปฏิบัติงานจริง แต่เนื่องจากงบประมาณมีจากัด จึงได้มีการประยุกต์การอบรม
พนักงานใหม่ด้วยการจัดที่สานักงานในช่วงพักเที่ยง โดยให้มารับประทานข้าวร่วมกันและใช้วิทยากรที่
เป็นรุ่นพี่มาเล่าประสบการณ์
5. ครู กศน. มีความหลากหลาย เนื่องมาจาก ร้อยละ 80 ของครู กศน. ไม่ได้จบปริญญาตรี
ทางด้านการศึกษา มีเพียง 20% ที่จบมาโดยตรงซึ่งทาให้มีความหลากหลายของวัฒนธรรมของการ
เรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ตามศาสตร์ที่แต่ละคนได้เรียนมา
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง “การนาเสนอแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ” การวิจัยในครั้ง
นี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ซึ่งผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ 1)
เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ด้าน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ 2) เพื่อนาเสนอแนวทางการ
พัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ โดยผู้วิจัยดาเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และนักศึกษา(นักศึกษา)ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในประเด็นการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางการ
พัฒนาของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ด้วยแบบสอบถามจานวน 350 ชุด และศึกษาความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้บริหารระดับสูงในประเด็นการศึกษาสภาพปัญหาความต้องการ
และแนวทางการพั ฒ นาของครู ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ด้ า นการจั ด
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ด้วยการสัมภาษณ์จานวน 5 ท่าน
ขั้นตอนที่ 2 การนาเสนอแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธ ยาศัย ด้านการจั ดกระบวนการเรีย นรู้ตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ โดยกรจัด
สนทนากลุ่ม (Focus Group) กับผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 12 คน แบ่งเป็น ผู้บริหาร จานวน 1 คน
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 1 คน นักวิชาการ จานวน 1 คน ครู จานวน 5 คน และนักศึกษา(นักศึกษา)
จานวน 4 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสอบถามเพื่อการวิจัย สภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาของครู
การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ด้ า นการจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ต ามหลั ก สู ต ร
การศึกษาขั้น พื้น ฐานนอกระบบ แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับสภาพปัญหาและความต้องการของครูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใน
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ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลัก สูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ และตอนที่ 4 ข้อมูล
เกี่ยวกับข้อเสนอแนะและ/หรือข้อคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติม
การสร้างและพัฒนาแบบสอบถามเพื่อการวิจัย สภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางการ
พัฒนาของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ มีผลการตรวจเครื่องมือ (IOC) ซึ่งมาจากการวิเคราะห์ค่า
ดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) พบว่า ข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ มากกว่า
0.5 ทุกข้อคาถาม สามารถนาไปใช้ได้ ข้อคาถามในแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นมีทั้งหมด 65 ข้อ ซึ่งได้มี
การปรับแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีรายละเอียดการปรับข้อคาถามในด้าน
การใช้ภาษา หรือคา ให้มีความชัดเจนและกระชับมากยิ่งขึ้นตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนา
2. แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย สภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาของครู
การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ด้ า นการจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ต ามหลั ก สู ต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ตอนที่ 3
คาถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ และตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะและ/หรือ
ข้อคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติม
การสร้างและพัฒนาแบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัยสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางการ
พัฒนาของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศึ กษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ มีผลการตรวจเครื่องมือ (IOC) ซึ่งมาจากการวิเคราะห์ค่า
ดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) พบว่า ข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ มากกว่า
0.5 ทุกข้อคาถาม สามารถนาไปใช้ได้ ข้อคาถามในแบบสัมภาษณ์ที่พัฒนาขึ้นมีทั้งหมด 13 ข้อ ซึ่งได้มี
การปรับแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีรายละเอียดการปรับข้อคาถามในด้าน
การใช้ภาษา หรือคา ให้มีความชัดเจนและกระชับมากยิ่งขึ้นตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนา
3. แนวทางการสนทนากลุ่มแบ่งเป็นประเด็นหลัก 4 ประเด็น และประกอบด้วยประเด็นแนว
ทางการพัฒนาครูสาหรับ 1) ด้านองค์ความรู้ 2) ด้านทักษะ 3) ด้านทัศนคติ 4) ด้านคุณลักษณะที่ดี
ในด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
4. (ร่าง) แนวทางการพัฒนาของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้านการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้ นพื้นฐานนอกระบบ เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกัน
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พิจารณาร่างแนวทางการพัฒนาของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้านการจัด
กระบวนการเรีย นรู้ตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้อง และสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้จริง
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ในการวิเ คราะห์ ข้อ มูล ผู้ วิ จัยใช้โ ปรแกรมส าเร็ จรู ปวิ เคราะห์ ค่า สถิ ติเ ชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) อาทิ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่า F-test และ
วิเคราะห์แบบ Post Hoc Multiple Comparisons ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากคาถามปลายเปิดนามา
วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) จากนั้นทางานการสรุปข้อมูลที่ได้เพื่อแสดง สภาพปัญหา ความ
ต้องการและแนวทางการพัฒนาของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบต่อไป
2. สรุปเป็นฉันทามติ (Consensus) ในประเด็นขอบข่ายสภาพปัญหาปัจจุบัน ความต้องการ
และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบของผู้บริหารระดับสูง นักวิชาการ
หรือผู้เชี่ยวชาญการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
3. ผู้วิจั ยนาข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม โดยการถอดข้อมูล จากแทบบันทึกเสี ยงมา
วิเคราะห์สรุปด้วยเทคนิคตัดปะ (Scissor and Sort Technique) โดยนามาตีความข้อมูล และจัด
หมวดหมู่
4. นาข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มทีไ่ ด้ผ่านการตรวจสอบและแก้ไขแล้ว มาแจกแจงเพื่อหา
ความถี่ของแนวความคิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือเป็นความเห็นร่วมกันของผู้สนทนากลุ่ม ส่วน
ใหญ่ หรือทั้งหมดในแต่ละหัวข้อของการสนทนา เพื่อแยกแยะความคล้ายคลึงของแนวความคิดที่
ปรากฏในเนื้อหารายงานการสนทนาโดยไม่มีการแต่งเติม และนาประเด็นแนวคิดที่ได้ จัดทาเป็น
ตารางสรุปประเด็นการสนทนา เพื่อหาความถี่แต่ละประเด็นจากผู้ให้สนทนากลุ่มของแต่ละกลุ่ม
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การนาเสนอแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธ ยาศัยด้านการจั ดกระบวนการเรียนรู้ตามหลั กสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ผู้วิจัยสรุป
ผลการวิจัย โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้

145
ตอนที่ 1
1.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และนักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ในประเด็นการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางการ
พัฒนาของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ จากแบบสอบถาม
1) ด้านองค์ความรู้
1.1) ทักษะการเรียนรู้
สภาพปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือ ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีความรู้
ความเข้าใจต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีความรู้ความเข้าใจต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ให้เกิด
ประโยชน์ยังไม่เพียงพอ
ความต้องการส่วนใหญ่ที่พบคือ ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีต้องการ
เพิ่มความรู้ความเข้าใจต่อต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีความรู้ความเข้าใจต่อการใช้แหล่ง
เรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ให้มากขึ้น
1.2) ความรู้พื้นฐาน
สภาพปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือ ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีความรู้
ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศและการสื่อสาร วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์
ยังไม่เพียงพอ
ความต้องการส่วนใหญ่ที่พบคือ ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีต้องการ
เพิ่ ม องค์ ค วามรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ภาษาต่ า งประเทศและการสื่ อ สาร วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ และวิ ช า
วิทยาศาสตร์ให้เพิ่มมากขึ้นและมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้
1.3) การประกอบอาชีพ
สภาพปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือ ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีความรู้
ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีและความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพที่ตัดสินใจเลือกที่มี
ยังไม่เพียงพอ
ความต้องการส่วนใหญ่ที่พบคือ ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีต้องการ
เพิ่ม ความรู้ ความเข้ าใจพื้น ฐานเกี่ ยวกับ เทคโนโลยีแ ละมี ความรู้ความเข้ าใจที่ดี ในการงานอาชี พ
มองเห็นช่องทาง และตัดสินใจประกอบอาชีพได้ตามความต้องการและศักยภาพได้ดีขึ้น
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1.4) ทักษะการดาเนินชีวิต
สภาพปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือ ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยังขาด
ความรู้ความเข้าใจที่ดีเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนิน
ชีวิตได้อย่างเหมาะสม
ความต้องการส่วนใหญ่ที่พบคือ ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีต้องการ
เพิ่มความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในการดาเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมต่อไป
1.5) การพัฒนาสังคม
สภาพปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือ ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยังขาด
ความตระหนักถึงความสาคัญเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง
และยังไม่สามารถนามาปรับใช้ในการดารงชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขได้
ความต้องการส่วนใหญ่ที่พบคือ ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยควรเพิ่ม
ความตระหนักถึงความสาคัญเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง
และสามารถนามาปรับใช้ในการดารงชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขให้ดีขึ้น
2.ด้านทักษะ
2.1) การจัดการเรียนรู้
สภาพปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือ ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยังขาด
ความรู้ความเข้าใจและความสารถในการสร้างและการพัฒนาหลักสูตรที่ดี และการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็นและแก้ปัญหาได้
ความต้องการส่วนใหญ่ที่พบคือ ครูการศึกษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศัยต้องการ
เพิ่มองค์ความรู้และทักษะต่อการสร้างและการพัฒนาหลักสูตรที่ดี และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นการปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็นและแก้ปัญหาได้
2.2) การพัฒนาผู้เรียน
สภาพปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือ ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยังขาด
ทักษะการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนดูแล
ตนเองด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อการดารงชีวิตที่ดี
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ความต้องการส่วนใหญ่ที่พบคือ ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต้องเพิ่ม
ทักษะและวิธีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ดูแลตนเองด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อการดารงชีวิตที่ดีให้มากยิ่งขึ้น
2.3) การบริหารจัดการในชั้นเรียน
สภาพปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือ ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยังขาด
ทักษะจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมการกาหนดกฎ กติกา ข้อบังคับสาหรับใช้ร่วมกันในชั้นเรียนและ
การจั ดกิจ กรรมหรื อสนั บ สนุ น ให้ ผู้ เรียนกล้ าแสดงความคิดเห็ นพูดคุยโต้ตอบในสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับ
บทเรียนที่เพียงพอ
ความต้องการส่วนใหญ่ที่พบคือ ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอั ธยาศัยต้องเพิ่ม
ทักษะและวิธีการจั ดกิจ กรรมหรื อสนับสนุนให้ ผู้เรียนกล้าแสดงความคิดเห็นพูดคุยโต้ตอบในสิ่งที่
เกี่ยวข้องกับบทเรียนและนาข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มาก
ขึ้น
2.4) การวิเคราะห์และการวิจัย
สภาพปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือ ครู การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยังขาด
ทั ก ษะและความสามารถบู ร ณาการความรู้ ทั้ ง ภายในและระหว่ า งกลุ่ ม เนื้ อ หาสาระที่ ส อนและ
ความสามารถวิเคราะห์แผนการเรียน
ความต้องการส่วนใหญ่ที่พบคือ ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต้องเพิ่ม
ทักษะและความสามารถในการบูรณาการความรู้ทั้งภายในและระหว่างกลุ่มเนื้อหาสาระที่สอนและ
ความสามารถวิเคราะห์แผนการเรียนให้ดีขึ้น
2.5) การสร้างความร่วมมือกับชุมชน
สภาพปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือ ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยังขาด
ทักษะและสามารถนาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานที่ที่ให้บริการและสามารถเข้าร่วม
กิจกรรมกับชุมชน
ความต้องการส่วนใหญ่ที่พบคือ ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต้องเพิ่ม
ทักษะและความสามารถนาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานที่ที่ให้บริการและสามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมกับชุมชนให้มากยิ่งขึ้น
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3.ทัศนคติ
สภาพปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือ ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยังขาด
ความเข้าใจและยอมรับวิธีการ รูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่และเชื่อมั่นว่ามนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลง
พัฒนาให้ดีขึ้นได้
ความต้องการส่วนใหญ่ที่พบคือ ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยควรยึ ด
มั่นในคุณธรรม มีใจรักและเมตตาต่อศิษย์และมีจิตใจและควรมีความคิดที่เป็นประชาธิปไตย
4. ด้านคุณลักษณะที่ดี
สภาพปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือ ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยังขาด
ความคิด ริ เ ริ่ มและน าสิ่ งใหม่ๆมาจัดกระบวนการเรีย นรู้แ ก่ผู้ เรี ยนและการประพฤติ ปฏิบั ติ ตนให้
เหมาะสมกับประเพณี ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานเท่าที่ควร
ความต้องการส่วนใหญ่ที่พบคือ ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ควรเพิ่ม
ความคิดริเริ่มและนาสิ่งใหม่ๆมาจัดกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียน เพิ่มลักษณะของความสามารถเรียนรู้
ได้ตลอดเวลาจากหลากหลายรูปแบบ และเปิดโอกาสและรับฟังความคิดเห็นจากประสบการณ์ของ
ผู้เรียนให้มาขึ้น
1.2 ผลการศึกษาความคิดเห็น ของผู้เ ชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้บริ หารระดับสูงใน
ประเด็นการศึกษาสภาพปัญหาความต้องการ และแนวทางการพัฒนาของครูการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอก
ระบบ จากแบบสัมภาษณ์
1. ด้านองค์ความรู้
1.1) ทักษะการเรียนรู้
สภาพปัญหา ครูยังไม่สามารถออกแบบการเรียนรู้ให้ นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจาก
ผลการทดสอบของนักศึกษาโดยเฉพาะผลการสอบปลายภาคจะพบว่า นักศึกษายังมีผลสัมฤทธิ์ต่า ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นว่าผู้สอนยังไม่สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และยังไม่สามารถออกแบบการ
เรียนรู้ให้นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเห็นว่าครูยังขาดทักษะในแง่ของความเข้าใจของแนวคิด
ในงานวิชาอย่างถ่องแท้ ไม่สามารถออกข้อสอบวัดความรู้ได้ตรงกับสิ่งที่จะวัดจากนักศึกษา จึงยังไม่
สามารถทาให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นได้
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ความต้ องการและแนวทางการพั ฒ นา ต้ อ งการการอบรมที่ ตรงกั บ บริบ ทของครู กศน.
เนื่องจากการอบรมส่วนใหญ่มักทาจากส่วนกลางที่อบรมครูเป็นจานวนหลายพันคน แต่จะพบว่าการ
อบรมครู กศน. นั้นมีความแตกต่างทั้งสภาพปัญหาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกันตาม
บริบททาให้เนื้อหาของการอบรมยังเป็นภาพรวม บางครั้งนามาประยุกต์ใช้จริงได้ลาบาก
1.2) ความรู้พื้นฐาน
สภาพปัญหา เนื่องจากครูส่วนใหญ่ไม่ได้จบตรงสายหรือมีวุฒิการศึกษาที่ตรงกับสาขาความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย จึงยากที่จะ
เข้าใจในเรื่องจัดการเรียนรู้ของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ยังทาให้ครูเกิดความคับข้องใจในการทาหน้าที่
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนเองไม่มีความถนัด
ความต้องการและแนวทางการพัฒนา ครู กศน. มีความต้องการการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
เนื้อหารายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เนื่องจากครูส่วนใหญ่ไม่จบวุฒิ
การศึกษาที่ตรงกับสาขาความรู้พื้นฐานและเนื้อหามีความยากที่จะเข้าใจต่อการจัดการเรียนรู้ รวมถึง
ต้องการสื่อที่สามารถหยิบนาไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนได้ทันที
1.3) การประกอบอาชีพ
สภาพปัญหา เนื่องจากในการจัดการเรียนการสอนด้านการประกอบอาชีพ นักศึกษามีความ
มุ่งหวังว่าครูจะสอนเรื่องการประกอบอาชีพเพื่อให้เกิดรายได้ ซึ่งถือเป็นความเข้าใจผิด เนื่องจากในตัว
หลักสูตรเน้นการให้ความรู้เรื่องของโอกาสการประกอบอาชีพ ช่องทางการประกอบอาชีพ การพัฒนา
อาชีพมากกว่าการสร้างอาชีพ ทาให้ในบางครั้งครูอาจไม่สามารถดาเนินการจัดการเรียนการสอนได้
ตามความมุ่งหวังของนักศึกษา
ความต้องการและแนวทางการพัฒนา ครู กศน. ต้องการการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ
ต่างๆ โดยเฉพาะในด้านการตลาด เทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบอาชีพ การเตรียมความพร้อมต่อ
อาชีพในการเข้าสู่เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1.4) ทักษะการดาเนินชีวิต
สภาพปัญหา ครู กศน. ค่อนข้างมีปัญหาน้อย เนื่องจากเป็นเนื้อหาวิชาที่สอดคล้ องกับผู้เรียน
และการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ ใช้ครูสามารถวางแผนการจัดการเรียนรู้ได้ดี มี
ความหลายหลายของวิธีการจัดการเรียนรู้ เช่น เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา เรียนรู้จากสื่อ เป็น
ต้น
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ความต้องการและแนวทางการพัฒนา ครู กศน. ควรมีความรู้และทั กษะในการเชื่อมโยง
บูรณาการโดยนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้การจัดการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา ของ
หลักสูตร
1.5) การพัฒนาสังคม
สภาพปัญหา พบว่าครู กศน. ส่วนใหญ่ออกแบบกิจกรรมโดยขาดการคานึงถึงสภาพปัญหา
และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน เนื่องจากก่อนการออกแบบไม่ได้ลงสารวจภายในชุมชน ทาให้
ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสภาพประชากรภายในชุมชน เศรษฐกิจภายในชุมชนหรือวัฒนธรรมของชุมชน
โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ ที่มีสภาพปัญหาและความต้องการภายในชุมชนที่แตกต่างกันตามแต่ละ
บริบท ซึ่งไม่ชัดเจนเหมือนบริบท กศน.ตามชายแดนหรือบนดอยที่มีปัญหาชัดเจน นอกจากนี้ครู กศน.
ที่ลงทากับชุมชนจาเป็นต้องอธิบายถึงกิจกรรมต่างๆ ได้ว่านากิจกรรมที่ออกแบบไว้ไปทากับชุมชนนี้
เพราะเหตุใด ควรมีข้อมูลสนับสนุนที่น่าเชื่อถือได้
ความต้องการและแนวทางการพัฒนา ต้องการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการผลักดันสังคม
เนื่องจากปัจจุบันสังคมไทยได้เปิดรับการเข้าร่วมในเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงประเทศต้องการเพิ่มการ
แข่งขันด้านเศรษฐกิจ ดังนั้นครู กศน. ยังต้องการการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ อาเซียนกับการพัฒนา
อาชีพ จุดเด่นของประเทศไทยในการผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศักยภาพประเทศไทยกับ การ
พัฒนาอาชีพ และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
2. ด้านทักษะ
2.1) การจัดการเรียนรู้
สภาพปัญหา ครู กศน. ส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในเรื่องการจัดการเรียนรู้ เนื่องจากมีความ
สับสนในบทบาทหน้าที่ ในการจัดทาแผนการเรียนรู้ วางแผนการเรียนด้วยตนเองแก่ นักศึกษา การ
ประสานกับนักศึกษา ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับการทาบทบาทการเป็นผู้อานวยความ
สะดวก เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ได้ทาให้เกิดความสับสนต่อบทบาทและไม่มีความรู้มากพอใน
เรื่องการจัดการเรียนรู้ทาให้ครูรู้สึกคับข้องใจในการปฏิบัติหน้าที่ ครูส่วนใหญ่ขาดทักษะในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา ทาให้นักศึกษาปฏิเสธและไม่
มาเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงในเรื่องการออกแบบกิจกรรม ครูยังขาดทักษะการออกแบบกิจกรรมให้
สอดคล้องกับผู้เรียนแต่ละคน แม้ว่าหลักสูตร การประเมินผลจะเอื้อต่อการที่ครูจ ะสร้างกิจกรรมได้
อย่างหลากหลายแต่จะพบว่าครูยังขาดทักษะการจัดการเรียนรู้ให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนอยู่
และเนื่องจากครูขาดประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ เพราะไม่จบวุฒิทางการศึกษา ทาให้ครู ไม่มี
ทักษะในการออกแบบการจั ดการเรียนรู้ที่ส อดคล้องกับธรรมชาติของแต่ล ะสาระการเรียนรู้และ
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สอดคล้องกับผู้เรียน รวมถึงครูไม่สามารถจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับ มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์ของแต่ละเนื้อหาวิชา
ความต้องการและแนวทางการพัฒนา ต้องการทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ ดังนั้นครู กศน. จาเป็นต้องมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตามตัวบ่งชี้ที่ 6.2
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ของครู กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู หมายถึง ครูสามารถจัดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.2) การพัฒนาผู้เรียน
สภาพปัญหา ครู กศน .ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการพัฒนาผู้เรียนในด้านวิชาการ เนื้อหาในแต่
ละรายวิชาเป็นรายบุคคล ขาดการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทาให้ไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนใน
ด้านวิชาการให้มีความรู้ ในเนื้อหาวิชาได้ ส่งผลทาให้ผู้เรียนยังไม่บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ ผล
การเรียนรู้ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง และไม่ตรงตามจุดประสงค์ของแต่ละเนื้อหาวิชา โดยเฉพาะใน
สาระความรู้พื้นฐาน สาระทักษะการเรียนรู้ คุณภาพผู้เรียน และยังไม่เป็นไปตามกรอบที่ สานักงาน
กศน. กาหนดกรอบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สถานศึกษาดาเนินงานในภาพรวม
ความต้องการและแนวทางการพัฒนา ครู กศน. ต้องพัฒนาและฝึกอบรมเพื่อเพิ่มการมีทักษะ
ด้านการวัดผลประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน และการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนต่อไป
2.3) การบริหารจัดการในชั้นเรียน
สภาพปัญหา เนื่องจากครู กศน. ต้องพบปัญหาว่าไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าในแต่ละคาบจะ
มีผู้เรียนมาลงเรียนตามกาหนดได้หรือไม่ การออกแบบกิจกรรมจึงต้องอาศัยทักษะเรื่องการบริหาร
จัดการในชั้นเรียนอย่างมาก ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากสภาพปัญหาทาให้ ไม่สามารถเก็บสถิติปัญหาที่เกิดขึ้น
ได้ในบริบทของ กศน. เพราะผู้เรียนมาเรียนไม่สม่าเสมอ ทาให้ไม่สามารถสรุปได้อย่างมีนัยยะว่าเด็กมี
ปัญหา ทาให้การจัดการเรียนการสอนหรือการทากิจกรรมไม่มีความสม่าเสมอ และครู กศน. ต้องสอน
หลายวิชา และหลายระดับคละกันไป ทาให้มีกลุ่มผู้เรียนมีความหลากหลาย นอกจากนี้แต่ละกลุ่มยังมี
ความหลากหลายแตกต่างกัน ซึ่งต้องอาศัยทักษะการบริหารจัดการในชั้นเรียนให้ตอบสนองในทุกๆ
กลุ่ม ทุกๆ รายวิชา จึงอาจทาให้ครูต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการในชั้นเรียนอย่างมาก
ความต้องการและแนวทางการพัฒนา ครู กศน. ควรมีการเพิ่มทักษะและเรียนรู้การใช้เทคนิค
ต่างๆในการจัดการเรียนการสอนแบบผู้ใหญ่ เพื่อเข้ามาสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
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2.4) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ งานวิจัย
สภาพปัญหา ครู กศน. ขาดทักษะในเรื่องการเชื่อมโยงต่อสถานการณ์ที่จาเป็น แล้วนามา
ปรับใช้ต่อกระบวนการเรียนการสอน ทาให้เนื้อหาขาดความทันสมัย ไม่เป็นไปตามสถานการณ์ยุค
ปั จ จุ บั น รวมถึ ง การประยุ ก ต์ ใ ช้ ส ถานการณ์ ต ามความเป็ น จริ ง เหล่ า นี้ ยั ง ไม่ มี ค วามกลมกลื น กั บ
กระบวนการเรียนการสอน และยังเห็นว่าครู กศน. ยังขาดองค์ความรู้ วิธีการ รวมถึงด้วยภาระงาน
หลากหลายหน้าที่ทาให้ไม่มีเวลาในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ความต้องการและแนวทางการพัฒนา ครู กศน. ควรมีการเพิ่มทักษะในเรื่อง การวิเคราะห์
สังเคราะห์และการวิจัยในชั้นเรียน งานวิจัยอย่างง่าย เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้า ใจที่ถ่ อ งแท้ โดยการ
อบรมจากส่วนกลางที่เป็นผู้รับผิดชอบ และเพิ่มจานวนครั้งให้เหมาะสมกับความต้องการของครู
2.5) การสร้างความร่วมมือกับชุมชน
สภาพปัญหา ขาดประสบการณ์การเข้าชุมชน เนื่องจากในช่วงการทางานแรกๆ จะเห็นว่าครู
ยังไม่ทราบว่าจะเข้าสู่ชุมชนอย่างไร ไม่ทราบวิธีการพบปะกับชาวบ้าน ซึ่งอาจทาให้รู้สึกคับข้องใจ ไม่
เข้าใจวิธีการปฏิบัติงาน
ความต้องการและแนวทางการพัฒนา เนื่องจากครู กศน. ต้องเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชน ใน
บางครั้งครูมักแต่งกายเพื่อให้เข้ากับชุมชน สามารถเข้าถึงชาวบ้านและนักศึกษาได้ง่ายขึ้น แต่จะพบว่า
ด้วยบทบาทของความเป็นครูจาเป็นต้องมีความน่าเชื่อถือ มีบุคลิกของนักวิชาการเช่นกัน ดังนั้นครู
กศน. จึงควรได้รับการพัฒนาด้านทักษะการเข้าสังคมเช่นกัน
3. ด้านทัศนคติ
สภาพปัญหา ขาดความมั่นใจต่อการจัด การเรียนรู้ให้ตรงกับปรัชญา กศน. เนื่องด้วยบริบท
ของการศึกษาในลักษณะนี้มีความแตกต่างจากการจัดการเรียนการสอนในระบบ ทาให้ ครู กศน.ขาด
ความมั่นใจในการจัดการเรี ยนการสอนให้ตรงกับปรัชญาของ กศน. เนื่องจากขาดองค์ความรู้ ขาด
ทักษะในจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตร โดยเฉพาะสาระความรู้พื้นฐาน สาระทักษะการเรียนรู้ และ
รายวิชาเลือก ทีค่ รู กศน. ต้องสอนในทุกรายวิชา และทุกระดับชั้น
ความต้องการและแนวทางการพัฒนา ครู กศน. มีหลายบทบาทหน้าที่ ต้องอาศัยการบริหาร
จัดการ และทักษะหลากหลายด้าน บางครั้งครูต้องเจอปัญหาที่ไม่ได้คาดการณ์มาก่อน อาจทาให้รู้สึก
ท้อแท้ หมดกาลังใจ ดังนั้นครู กศน. จึงต้องการการสนับสนุนขวัญกาลังจากผู้บังคับบัญชาเป็นอย่าง
มาก โดยเฉพาะการแสดงความเป็นผู้นา การรับผิดชอบแทนลูกน้อง หรือแม้แต่การให้รางวัลตอบแทน
แม้เป็นสิ่งเล็กน้อยแต่สามารถเพิ่มพลังให้กับผู้ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี และต้องการการปรับทัศนคติก่อน
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การปฏิบัติงานจริง โดยเฉพาะครู กศน. ที่เพิ่งทางานในระยะแรกต้องมีการปรับตัวเป็นอย่างมาก
ดังนั้นก่อนการปฏิบัติงานจริงควรมีการปรับทัศนคติและฝึกประสบการณ์ก่อน โดยเห็นว่าควรมีการฝึก
ประสบการณ์อย่างน้อย 15 วันเพื่อใช้ในการปรับตัว
4. ด้านคุณลักษณะที่ดี
สภาพปัญหา ไม่เปิดโอกาสให้กับนักศึกษา ดังจะเห็นได้จากครูบางคนไม่เปิด โอกาสให้เด็กได้
สื่อสารหรือบอกความต้องการ และมีทัศนคติว่าไม่คุ้มค่า เป็นการเสียเวลาหากต้องสอบถามความ
ต้องการกับผู้เรียน จึงเลือกที่จะบอกหรือสร้างกิจกรรมที่ครูเห็นว่ามีความเหมาะสม และมีความสับสน
ต่อการแสดงบทบาทครู เนื่องจากบริบทของ กศน. มีความจาเป็นอย่างมากที่ต้องอาศัยอุดมการณ์
ความเป็นครูที่รักการช่วยเหลือ ใส่ใจลูกศิษย์ ชอบทางานไม่จาเจ รักความตื่นเต้นและหลายหลาย มี
ความยืดหยุ่นสูง เน้นการอุทิศตัว โดยเฉพาะครูจาเป็นต้องตระหนักในบทบาทหน้าที่เสมอ ต้องไม่
สับสนว่าตนเองมีหน้าที่จัดการเรียนการสอน ไม่ควรแสดงบทบาททับซ้อนกับอาชีพอื่น
ความต้องการและแนวทางการพัฒนา ควรพัฒนาและเพิ่มการอบรมด้านคุณลักษณะที่ดีให้
เหมาะสมตามตัวบ่งชี้การสอนของครู ได้แก่
1. ครูเตรียมการสอนทั้งเนื้อหาและวิธีการ
2. ครูจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ปลุกเร้า จูงใจ เสริมแรงให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
3. ครูเอาใจใส่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และแสดงความเมตตาต่อผู้เรียนอย่างทั่วถึง
4. ครูจัดกิจกรรมและสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้แสดงออกและคิดอย่างสร้างสรรค์
5. ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกหัด ฝึกทาและฝึกปรับปรุงตนเอง
6. ครูส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่มสังเกตส่วนดีและส่วนด้อยของผู้เรียน
7. ครูใช้สื่อการสอนที่ฝึกการคิด การแก้ปัญหาและการค้นพบความรู้
8. ครูใช้แหล่งเรียนรู้หลากหลายและเชื่อมโยงประสบการณ์จากชีวิตจริง
9. ครูฝึกฝนกิริยามารยาทและวินัยผู้เรียน
10. ครูสังเกตและประเมินพัฒนาการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
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ตอนที่ 2 การนาเสนอแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ โดยกรจัด
สนทนากลุ่ม (Focus Group) กับผู้ทรงคุณวุฒิ
แนวทางการพั ฒ นาครู ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ด้ า นการจั ด
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบเป็นอย่างไรในประเด็นดังต่อไปนี้
1. ด้านองค์ความรู้
1.1 ทักษะการเรียนรู้
1. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกระบวนการในการแสวงหาความรู้
ด้านต่างๆ ที่มีความหลากหลายตลอดจนสามารถนาความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์ก่อนนามาใช้เป็นสาระ
สนเทศได้ และครูต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่าเสมอ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ผู้เรียน
2. ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อการเรียนที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และให้ครูได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคลากรในหน่วยงานเดียวกันและเพื่อนร่วมงานโดยการ
เข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม ประชุมเชิงวิชาการในสถาบันต่างๆ
3. พัฒนาให้ครูมีความรู้รวบยอดเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ และ
สามารถจัดการแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่มากมาย เพื่อนามาให้เกิดประโยชน์ จากแนวคิด และความเชื่อ โดย
นามาเรียนรู้ได้ต่อไป
1.2 ความรู้พื้นฐาน
1. จัดอบรมความรู้หมวดวิชาพื้นฐานอย่างสม่าเสมอและเพียงพอต่อความต้องการ เช่น
ภาษาต่างประเทศ ภาษาอาเซียน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจ
อย่างท้องแท้และเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา
2. จัดอบรมแก่ครูในรายวิชาเฉพาะที่สนใจและต้องการความถนัด เช่น การวิจัยอย่างง่าย
เป็นต้น ให้ความรู้แก่ครูในด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ครูนาไปถ่ายทอดสู่นักศึกษาได้ โดยให้ครู
น าสภาพปั ญ หามาท าการวิ จั ย ได้ อ ย่ า งง่ าย พั ฒ นาบุ ค ลากรในด้ า นต่ างๆ อย่ า งต่ อเนื่ อ งเพื่ อ เพิ่ ม
ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
3. ควรพัฒนาครูให้มีความรู้อย่างถ่องแท้ในรายวิชาพื้นฐานหรือในสถานศึกษาแต่ละแห่ง
อาจจะมีผู้รู้เฉพาะรายวิชาอย่างน้อยคนละ 1 วิชาให้ครอบคลุมรายวิชาพื้นฐานทั้งหมด เพราะครูส่วน
ใหญ่ไม่ได้เรียนจบมาตรงกับเอกของวิชาพื้นฐานนี้
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4. ให้ครูรู้จักแสวงหาสื่อการเรียนการสอนและใช้สื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ มี
การตรวจสอบการใช้สื่อ คุณภาพสื่อและอบรมเทคนิควิธีการในการจัดกระบวนการ และส่งเสริม
ทักษะการฟัง พูด เขียน ดู สัมผัส และสื่อสาร ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้
1.3 การประกอบอาชีพ
1. ศึกษาดูงานด้านอาชีพ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้โดยการนาวิทยากรมาให้ข้อมูลในแต่ละ
สายอาชีพ ดึงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน มาเป็นแนวทางในการเรียนการสอน
2. จัดอบรมเรียนรู้เพิ่มเติมในหัวข้อที่ยาก ที่ครูยังไม่รู้ เช่น ธุรกิจ SME บริหารทรัพยากร
บุคคล เป็นต้น ควรมีส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามแบบแผนพฤติกรรมตาม
จรรยาบรรณของแต่ละวิชาชีพ
3. ควรมีการติดตามผลของผู้เรียนวิชาชีพที่จบหลักสูตรไปและประสบความสาเร็จในสาย
อาชีพนั้น เพื่อนามาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในสาระการประกอบอาชีพ ว่าสามารถ
นาไปประกอบอาชีพให้สาเร็จได้อย่างไร เพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น เช่น เชิญมาเป็น
วิทยากรในสายอาชีพนั้น เป็นต้น
1.4 ทักษะการดาเนินชีวิต
1. พัฒ นาความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหลักปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม และสามารถนาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการ
เรียนการสอน
2. ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเรื่องปรัชญา คิดเป็น ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อทักษะการ
ดาเนินชีวิต และสามารถถ่ายทอดให้ผู้เรียนได้เข้าใจ เพื่อพัฒนากระบวนการคิดให้คิดเป็นซึ่งจะเป็น
ประโยชน์กับการดาเนินชีวิตของผู้เรียน
1.5 การพัฒนาสังคม
1. ควรพัฒนาครูโดยการส่งเสริมความรู้ด้านศาสนาและหน้าที่พลเมือง ปลูกฝังให้ครูมีความ
รักชาติ ไม่เกิดความแตกแยก ก่อนที่ครูจะนาความรู้ไปปลูกฝังให้กับผู้เรียน พัฒนาให้ครูตระหนักใน
การร่วมกันพัฒนาสังคม
2. มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวิถีประชาธิปไตยให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม
และประเทศชาติ ควรจัดอบรมให้แก่ ครู ให้มีความตระหนักในการดาเนินงาน และพัฒนาบุคลากรครู
ให้มีความรู้ในการส่งเสริมประชาธิปไตย ค่านิยม 12 ประการ และหน้าที่พลเมืองที่ดี
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2. ด้านทักษะ
2.1 การจัดการเรียนรู้
1. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีส่วนร่วมและความรู้ความเข้าใจในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร
ที่มีความเหมาะสมกับตัวผู้เรียนได้ สามารถตอบสนองถึงความต้องการที่แท้จริงพร้อมทั้งคลอบคลุม
องค์ความรู้ที่ผู้เรียนจะต้องมี
2. จัดอบรมทักษะการสอน เทคนิคการถ่ายทอดของครู ฝึกกระบวนการเรียนรู้ การเรียนการ
สอนหลากหลายวิธี ให้ความรู้เรื่องกระบวนการวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย เหมาะสมกับ
วัยและสถานะของนักศึกษา กศน.ในชั้นเรียน รวมถึงการส่งเสริมให้มีสัมมนาในหัวข้อการเรียนรู้ด้าน
การสอนและการใช้เทคโนโลยี
3. เพิ่มทักษะการจั ดการเรียนการสอนที่ส่ งเสริมให้ ผู้เรียนเป็นส าคัญ หรือผู้ เรียนเป็น
ศูนย์กลางตามหลักใน 8 ขั้นตอน ซึ่งควรมีรูปแบบการสอนที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน เน้นกระบวนการกลุ่มเพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้มากขึ้น
4. ส่งเสริมให้จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เกิดจากความเชื่อพื้นฐานที่ว่าการจัดการศึกษามี
เป้าหมายสูงสุ ด คือการจัดการให้ผู้ เรี ยนเกิดการเรียนรู้เพื่อให้แต่ละคนสามารถพัฒ นาตนเองและ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริงและสูงสุด
2.2 การพัฒนาผู้เรียน
1.ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะผู้เรียนให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ในสภาพปัจจุบัน จัด
กิจกรรมที่นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง พัฒนาให้มีการเรียนการสอนตามการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสมของช่วงวัยหรือผสมผสานหลายๆเทคนิคให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในชั้นเรียนนั้นๆ
2. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า ในเรื่องที่ด้วยตนเองอยากจะเรียนรู้ เพื่อเป็นการสร้าง
และพัฒนากระบวนการคิดเอง สามารถแสวงหาคาตอบได้ด้ว ยตนเอง ตอบสนองความต้องการที่
แท้จริงของตัวผู้เรียน
2.3 การบริหารจัดการในชั้นเรียน
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบและรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆจาก
นักศึกษาในชั้นเรียนตามแนวคิดความสามัคคี ความมีน้าใจ และเป็นประชาธิปไตย
2. ส่งเสริมให้ครูควรสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละชั้น
เรียน เช่น การดึงจุดเด่นจากตัวกลุ่มนักศึกษาที่มีความแตกต่างกันในแต่ละชั้นเรียน เป็นต้น เพื่อลด
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ความกดดันในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน พร้อมทั้งครูและผู้เรียนร่วมกันวางแผนการจัดการ
เรียนรู้
3. พัฒนาครูในด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนกับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เนื่องจาก
นักศึกษา กศน. ส่วนใหญ่มีความหลากหลายทางกายภาพและทางสังคม ทาให้การบริหารจัดการใน
ห้องเรียนเป็นไปได้อย่างยากลาบาก ต้องเพิ่มความเข้าใจในเรื่องการใช้ จิตวิทยาผู้ใหญ่ในการอบรม
นักศึกษา
2.4 การวิเคราะห์และการวิจัย
1. จัดการอบรมให้ความรู้ครูเฉพาะในเรื่องการวิเคราะห์และการวิจัยอย่างจริงจัง เสริมความรู้
ให้ครูมีความรู้และทักษะการทาวิจัย ซึ่งเมื่อเรียนรู้มาแล้วทาให้ครูสามารถนาไปใช้ได้ ซึ่งจะสอดคล้อง
กับการเข้ามาประกันคุณภาพสถานศึกษาจากภายนอกและการใช้รูปแบบประเมินครูผู้สอนในแต่ละ
ภาคเรียน
2. พัฒนาครูให้สามารถวิเคราะห์จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดาเนินการเรียนการ
สอน โดยการใช้วิธีวิจัยในชั้นเรียน และสามารถนาไปต่อยอดในการจัดการระบบการเรียนการสอนที่มี
ความเหมาะสมในแต่ละชั้นเรียนได้
3. พัฒนาและส่งเสริมให้ครูสามารถวิเคราะห์แผนการเรียนรู้ สามารถบูรณาการเพื่อหาสาระ
ที่สอนให้สอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิตประจาวันของผู้เรียนได้ และสามารถสังเคราะห์กล
ยุทธ์ และการนาผลการทดสอบมาปรับปรุงเพื่อการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนให้ดีขึ้น
2.5 การสร้างความร่วมมือกับชุมชน
1. ส่งเสริมให้ชุมชนเห็นคุณค่าและความสาคัญของ นักศึกษา ครู และศูนย์ กศน. ในพื้นที่
จากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการดาเนินงานต่างๆให้กับชุมชน และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
2. ส่งเสริมการร่วมทากิจกรรมกับชุมชนเพื่อทราบความต้องการของคนในชุมชนและสร้าง
ความกลมเกลียวให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และสร้างการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ สู่ชุมชน
3. ส่งเสริมการจัดทาเวทีชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนและนาเสนอข้อมูลของชุมชนเพื่อนามาทาแผน
จุลภาค ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา
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3. ด้านทัศนคติ
1. โดยส่วนใหญ่ครูจะมีทัศนคติที่ดีในการทางาน แต่แนวทางการพัฒนาครูควรมีการพัฒนา
ครู ใหม่ที่ยั งไม่มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่การทางานของ กศน. ที่ชัดเจน เพื่อให้ มี
ทัศนคติที่ดีต่อการทางานและสามารถร่วมพัฒนาสังคมควบคู่กันไป
2. พัฒนาและส่งเสริมให้ครูเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนในแต่ละ
ชั้นเรียน มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาของผู้เรียน เนื่องจากนักศึกษา กศน. ส่วน
ใหญ่เป็นคนที่พลาดโอกาสจากการศึกษาในระบบหรือมีปัญหาทางการศึกษาที่มีความหลากหลาย
3. ครู กศน. ควรปรับทัศนคติให้มีความรัก ความเข้าใจ ต่อผู้เรียน มีความอดทนต่อการ
ทางาน มองโลกในแง่ดี ทางานเป็นทีม รักองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้
มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
4.จัดอบรมให้ความรู้ในการสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่ ครูเพื่อนาไปสร้างเสริมความรู้แก่นักศึกษา
ให้มีทัศนคติต่อการศึกษาหาความรู้ มีการพัฒนาต่อเนื่องความรู้ไปสู่อีกระดับได้
4. ด้านคุณลักษณะที่ดี
1. พัฒนาให้ครูมีเข้าใจต่อภาพลักษณ์และมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู การวางตัว
เป็นกลาง เข้าใจและสามารถเข้าถึงได้ในทุกกลุ่มนักศึกษาในชั้นเรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมี
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. ควรมีการกาหนดคุณลักษณะที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละสถานศึกษาและกาหนดให้
เป็นอัตลักษณ์ของครูในสถานศึกษานั้นๆ เพื่อตอบสนองต่อบริบทของชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู่ และ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
ประเด็นที่ 3 ข้อเสนอแนะและ/หรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
1. ควรมีการเพิ่มจานวนครั้งในการอบรมให้มากยิ่งขึ้นหรือเพิ่มจานวนครูที่เข้ารับการอบรมให้
มากยิ่งขึ้น เพราะในสภาพปัจจุบันครู กศน. ยังมีความต้องการมากที่จะได้เข้าร่วมอบรมเพิ่มความรู้
ความเข้าใจ และทักษะที่จาเป็นอยู่อีกมาก
2. ควรมีหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามาอัธยาศัยโดยตรง หรือมีนโยบายที่มีความชัดเจนว่าส่วนงานใดที่จะเป็นผู้ดาเนินการ
พัฒนาครูในทั้งระบบ เนื่ องจากในปัจจุบันการพัฒนาครู กศน. นั้นยังไม่มีความต่อเนื่อง หน่วยงานที่
เข้ามารับผิดชอบยังไม่ชัดเจน เช่น บางภูมิภาคมาจากส่วนกลาง บางพื้นที่มาจาก กศน. จังหวัด เป็น

159
ต้น ทาให้แนวทางการพัฒนาครูยังไม่ค่อยชัดเจนและสามารถตอบสนองถึงความต้องการที่แท้จ ริงของ
ครูในแต่ละพื้นที่ได้
3. การหมุนเวียนสอนของครู เนื่องจากครู กศน. มีภารกิจมากและหลากหลาย รวมถึงครูแต่
ละคนมีความเชี่ย วชาญแตกต่างกัน บางคนมีความเชี่ยวชาญในวิชาวิทยาศาสตร์แต่ไม่เชี่ยวชาญ
ภาษาอังกฤษ จึงมีการใช้วิธีการการหมุนเวียนการสอนตามศูนย์ต่างๆ ภายในเขตเดียวกัน เป็นต้น
4. เนื่องจาก ครู กศน. ส่วนใหญ่ไม่ได้จบการศึกษาทางด้านวิชาชีพครูมาโดยตรง เมื่อมา
ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงแรกอาจไม่เข้าใจบริบทและปรัชญา หรือการจัดทาแผนของครู ดังนั้นควรมีการ
ฝึกอบรมให้ครูก่อนลงปฏิบัติงานจริง แต่เนื่องจากงบประมาณมีจากัด จึงได้มีการประยุกต์การอบรม
พนักงานใหม่ด้วยการจัดที่สานักงานในช่วงพักเที่ยง โดยให้มารับประทานข้าวร่วมกันและใช้วิทยากรที่
เป็นรุ่นพี่มาเล่าประสบการณ์
5. ครู กศน. มีความหลากหลาย เนื่องมาจาก ร้อยละ 80 ของครู กศน. ไม่ได้จบปริญญาตรี
ทางด้านการศึกษา มีเพียง 20% ที่จบมาโดยตรงซึ่งทาให้มีความหลากหลายของวัฒนธรรมของการ
เรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ตามศาสตร์ที่แต่ละคนได้เรียนมา
อภิปรายผล
งานวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี วั ตถุ ป ระสงค์ เ พื่ อการศึ กษาสภาพปั ญ หาและความต้ อ งการ เพื่ อ การ
น าเสนอแนวทางการพั ฒ นาครู ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ด้ า นการจั ด
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ผู้วิจัยได้แบ่งประเด็นการอภิปราย
เป็น 2 ตอน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
ตอนที่ 1 อภิปรายผลการศึกษาความคิดเห็นในประเด็นการศึกษาสภาพปัญหาและความ
ต้ อ งการเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาครู ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ด้ า นการจั ด
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
ตอนที่ 2 อภิปรายผลการนาเสนอแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
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ตอนที่ 1 อภิปรายผลการศึกษาความคิดเห็นในประเด็นการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ
เกี่ยวกับการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
จากการศึกษาวิจั ยในครั้งนี้ สามารถอภิปรายผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้ บริหาร ครู
นักศึกษา (นักศึกษา) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ ผู้บริหารระดับสูง นัก
วิขาการ ผู้ เชี่ย วชาญ ในประเด็น การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาครู
การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ด้ า นการจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ต ามหลั ก สู ต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ได้ 4 ด้าน คือ 1) ด้านองค์ความรู้ 2) ด้านทักษะ 3) ด้านทัศนคติ 4)
ด้านคุณลักษณะที่ดี
1. ด้านองค์ความรู้ พบว่า สภาพปัญหาโดยภาพรวมในการจัดกระบวนการเรียนรู้หรือการ
จัดการเรียนการสอนของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน
นอกระบบนั้นตัวครูยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นอกระบบอย่างถ่องแท้ เนื่องมาจากการการเปิดรับสมัครบุคคลที่เข้ามานั้นมิได้กาหนดคุณสมบัติ
เฉพาะเจาะจงในสาขาครุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ ทาให้ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียน
การสอนให้มีความสอดคล้องและตรงกับวัตถุประสงค์มาก่อน ซึ่งสอดคล้องกับ หทัยรัตน์ ดีประเสริฐ
(2551) ได้ร ะบุ ไว้ว่า ครู การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย (ครูกศน.) ที่ส านักงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเปิดรับเข้ามานั้นเป็นบุคคลที่จบในระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา และ ชลทิตย์ เอี่ยมสาอาง และคณะ (2551) ได้กล่าวว่า แม้ว่าครูกศน.
ทุกคนมีวุฒิขั้นต่าคือปริญญาตรี แต่ปัจจุบันนี้มีครูกศน.ที่จบมาจากสาขาครุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์มี
ไม่ถึง 5-10%ของครูทั้งหมด ดังนั้นเพื่ อเป็นการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เป็นอยู่ ควรมีการจัดอบรม
ครูกศน.ที่ได้รับเข้ามาใหม่เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานของแต่ละบุคคลให้มีความรู้ความเข้าใจที่ดีก่อน
ออกไปทางานจริง ดังที่ (จรัสศรี หัวใจ ( 2558)) กล่าวไว้ว่า ควรจะต้องให้ความสาคัญกับการอบรม
ครู กศน.ที่ได้รั บเข้ามาใหม่อย่างจริงจัง โดยระบุให้ห น่ว ยงานใดหน่ว ยงานหนึ่งมีความรับผิ ดชอบ
โดยตรง เช่น สานักงานกศน.จังหวัด ศึกษานิเทศก์สานักงานกศน. เป็นต้น เพื่อเป็นการปรับความรู้
ความเข้าใจและทัศนคติของครูก่อนออกไปจัดกระบวนการเรียนการสอนจริง
ทักษะการเรียนรู้ พบว่า ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีปัญหาในด้าน
ความรู้ความเข้าใจต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งไม่สามารถถ่ายทอดกระบวนการหรือวิธีการเรียนรู้ด้วย
ตนเองไปสู่นั กศึกษาได้ดีเท่าที่ควร และยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ดีต่อการใช้แหล่งเรียนรู้ให้เกิด
ประโยชน์ ทาให้การเรียนรู้ด้วยตนเองและการใช้แหล่งการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์กับตัวผู้เรียนยังไม่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับ กองวิจัยการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2543) ได้ให้
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ความหมายรูปแบบการเรียนรู้ไว้ว่า พฤติกรรมหรือการปฏิบัติของผู้เรียนในการจัดการเกี่ยวกับการ
เรียนซึ่งแตกต่างกันตามสติปัญญา ลักษณะเฉพาะของผู้เรียนและสภาพแวดล้อมการเรียนเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และยังสอดคล้องกับ สุดใจ บุตรอากาศ (2558) (สัมภาษณ์,
5 มีนาคม 2558) กล่าวว่า เมื่อดูจากผลทดสอบของนักศึกษาโดยเฉพาะการสอบปลายภาค ก็จะ
สะท้อนว่าผู้ สอนยั งไม่ส ามารถถ่ายทอดการเรียนรู้ให้ กับผู้ เรียนให้ มีความเข้าใจได้ เพราะผลการ
ทดสอบของผู้เรียนมีคะแนนไม่เป็นที่พอใจ ซึงทักษะการเรียนนั้นเป็นตัวชี้วัดที่สาคัญประการหนึ่ง
ความรู้พื้นฐาน พบว่า ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีปัญหาความรู้
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในรายวิชาพื้นฐานต่างๆ ทาให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่เป็นไปตาม
คุณภาพที่ต้องการ เนื่องมาจากครูกศน.ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ไม่ตรงกับสาขาครุ
ศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ สนอง โลหิตวิเศษ (2544) ที่ได้ผลการศึกษา
เช่นเดียวกัน อันเนื่องมาจากครูกศน.ส่วนใหญ่เป็นผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่
มี ค วามแตกต่ า งกั น หลากหลายและครู บ างคนไม่ มี ค วามรู้ เ ฉพาะวิ ช า เช่ น ภาษาต่ า งประเทศ
คณิตศาสตร์ เป็นต้น ซึงเป็นรายวิชาหลักในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบที่ต้องรับผิดชอบ
ในการสอน จากสภาพการณ์ดังกล่าว ผลการศึกษา สานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2549) ได้
ศึ ก ษาระบบการศึ ก ษาของสาธารณรั ฐ ฟิ น แลนด์ พ บว่ า มี น โยบายระดั บ ชาติ ใ นการสร้ า งสั ง คม
ฐานเศรษฐกิจความรู้ ระบบการศึกษาที่บูรณาการอย่างลงตัวเน้นการผลิตครูที่มีศักยภาพโดยครูต้อง
จบการศึกษาศึกษาศาสตร์อย่างน้อยในระดับปริญญาโทนโยบายการเมืองสาคัญที่สุดที่มีส่วนเร่งการ
พัฒนาของประเทศฟินแลนด์คือใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีความแตกต่าง
จากสภาพการณ์ในปัจจุบันของประเทศ
การประกอบอาชีพ พบว่า ความเข้าใจและความต้องการของนักศึกษากับเนื้อหาสาระที่
ครูกศน.สอนไม่ตรงกัน อันเนื่องมาจากผู้เรียนมีความคาดหวังว่าครูจะสอนเรื่องอาชีพและจะสามารถมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น แต่ตัวหลักสูตรนั้นเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับโอกาส ช่องทาง และการพัฒนาอาชีพ
มากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของ ชัยยศ อิ่มสุวรรณ (2558) (สัมภาษณ์, 3 เมษายน 2558)
กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนในสาระการประกอบอาชีพนั้น เป็นการสอนให้ผู้เรียนได้รับในเรื่อง
องค์ความรู้ต่างๆมากกว่าการมีทักษะในการประกอบอาชีพ
ทักษะการดาเนินชีวิต พบว่า สาระด้านทักษะการดาเนินชีวิตในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นอกระบบนั้นครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจที่ดีแต่ยังไม่สามารถนามาบูรณาการให้เกิดประโยชน์กับ
สาระการเรียนรู้ในด้านอื่นได้ และยังไม่สามารถประยุกต์ให้มีความเหมาะสมกับการดาเนินชีวิตของ
ผู้เรียนได้ เช่น การนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในแต่ละวิชาหรือนามาใช้เป็นหลักในการ
ดาเนิ น ชีวิตได้อย่ างประสิ ทธิ ภ าพ สอดคล้ องกับ การแสดงความคิดเห็ นของ กรรณิการ์ อินทราย
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(2558) (ประชุมสนทนากลุ่ม, 11 มิถุนายน 2558) ได้กล่าวว่า ควรส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้ในเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อจะสามารถนามาบูรณาการให้เกิดประโยชน์ในแต่สาระ
การเรียนรู้และควรดาเนินชีวิตตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นต้นแบบแก่นักศึกษา และยัง
สอดคล้องกับ สุดใจ บุตรอากาศ (2558) (สัมภาษณ์, 5 มีนาคม 2558) กล่าวว่า หน่วยงานต่างๆที่มี
ความเกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบการพัฒนาครูจะต้องมีการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของใน
หลวงมาบูรณาการใช้อย่างจริงจัง
การพัฒนาสังคม พบว่า ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยควรมีการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาสังคมนอกเหนือจาการพัฒนาตนเองและครอบครัว
เนื่องจากสภาพในสังคมปัจจุบันรัฐบาลได้รณรงค์ให้คนมีจิตสานึกในการรับผิดชอบต่อสังคมและเป็น
ส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน สอดคล้องกับการแสดงความ
คิดเห็นในการประชุมสนทนากลุ่มของ จรัสศรี หัวใจ ( 2558) (ประชุมสนทนากลุ่ม, 11 มิถุนายน
2558) ได้กล่าวว่า ครูผู้สอนควรประยุกต์และบูรณาการในสาระการเรียนรู้การพัฒนาสังคมให้มีความ
สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน เพื่อสอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล ทาให้ผู้เรียนเกิด
ความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาสังคม
2. ด้านทักษะ พบว่า สภาพปัญหาโดยภาพรวมครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยยังขาดความเข้าใจและความเชี่ยวชาญในทักษะที่จาเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน เช่น
ความรู้ความเข้าใจในการทาวิจัยในชั้น เรียน เทคนิคการเรียนการสอนแบบการศึกษาผู้ใหญ่ เป็นต้น
เนื่องจากการอบรมหรือสัมมนาเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนของครูยังมี
ไม่เพียงต่อความต้องการ และยั งไม่ไม่มีหลักสูตรหรือการอบรมที่เฉพาะมุ่งแก้ไขสภาพปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของครู อย่ างแท้จริง ซึงมีความสอดคล้ องกับ สุดใจ บุตรอากาศ (2558)
(สัมภาษณ์, 5 มีนาคม 2558) กล่าวว่า ครูผู้สอนยังไม่มีความชานาญในด้านทักษะที่ควรมีในการ
จัดการเรียนการสอน ไม่สามารถตอบสนองถึงความต้องการและวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และเมื่อมีการศึกษานิเทศก์กับครูผู้สอนแล้วได้รับทราบถึงปัญหาและความต้องการ
แต่เมื่อไปถึงการจัดทาหลักสูตรอบรมทักษะของครูกลับไม่สามารถตอบสนองกับความต้องการของครู
ได้ จึ งเป็ น ผลให้ การประเมิ น หรื อ การประกั น คุณ ภาพจากหน่ ว ยงานต่ างๆมี ผ ลที่ ไ ม่น่ า พอใจ ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ จิราภา วิชาชาญ (2550) จากการศึกษาสภาพการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนกรุงเทพมหานคร พบว่า การดาเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเกี่ยวกับการกาหนดมาตรฐานการศึกษาและการพัฒนาเข้าสู่
มาตรฐานการศึกษานั้น การกาหนดมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน ด้านกระบวนการ และด้านปัจจัย
ยั ง ไม่ มี รู ป แบบที่ ชั ด เจนและยั ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานกลางที่ ก าหนด ประกอบกั บ บุ ค ลากร
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ผู้ปฏิบัติงานบางคนไม่เข้าใจระบบการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร
การจัดการเรียนรู้ พบว่า ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยังขาดความรู้
ความสามารถที่ดีในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้ องกับแต่ละกลุ่มของผู้เรียนซึ่งอาจ
มีความต้องการที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (2555) ได้ระบุหลักการสาระสาคัญของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนตาม
หลักสูตรขั้นพื้นฐานไว้ว่า เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นด้านสาระการเรียนรู้ เวลาเรี ยน และการ
จัดการเรียนรู้โดยเน้นการบูรณาการเนื้อหาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความแตกต่างของบุคล และชุมชน
สังคม และยังสอดคล้องกับ สานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2556) ของ
ผลการนิเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ
2556 พบว่า ครูผู้สอน ยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักสูตรสถานศึกษา และไม่ได้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหลักสูตรอย่างแท้จริง ส่งผลให้การจัดการศึกษามีทิศทางที่ยัง ไม่ชัดเจน ครู กศน.จานวน
มากจัดการเรียนการสอนที่ไม่สอดคล้องกับแผนการเรียนรู้
การพัฒนาผู้เรียน พบว่า ทักษะการวิเคราะห์ ความหลากหลายและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียนและการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของครูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดความเข้าใจที่เพียงพอ ควรให้ความรู้ในการใช้
เทคนิคในการจัดการเรียนการสอน โดยที่ครูควรเป็นผู้อานวยความสะดวกให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ของนักศึกษา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ สานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2553) ที่ระบุไว้ว่า ครูกศน.จะแตกต่างไป
จากครูในระบบโรงเรียน จะไม่ได้เป็นผู้สอนเนื้อหาวิชาความรู้แต่เพียงอย่างเดียว แต่จะต้องเป็นผู้สอน
วิธีการแสวงหาความรู้โดยให้ผู้เรียนเป็นตัวตั้ง ครูจะเป็นผู้เบิกทางและนาไปสู่การเรีย นรู้ตามที่ผู้เรียน
สนใจ
การบริหารจัดการในชั้นเรียน พบว่า สภาพปัญหาในปัจจุบันกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้เรียน
นั้นได้มีความหลากหลายมากทั้งด้านคุณวุฒิหรือวัยวุฒิ เช่น ทหาร พระภิกษุ เป็นต้น ทาให้การบริหาร
จัดการในชั้นเรียนของครูผู้สอนเป็นไปได้ยาก ดังนั้น ควรมีการจัดอบรมให้กับครูเพื่อเรียนรู้เทคนิคใน
การบริการจัดการในชั้นเรียนต่างๆตามกลุ่มเป้าหมาย เช่น การดึงจุดเด่นของผู้เรียนในแต่ละกลุ่มที่ทา
การเรียนการสอนออกมา การวางตัวเป็นกลางไม่สนิทสนมกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ เป็นต้น และ
ควรมี ก ารพั ฒ นาการจั ด บรรยากาศในชั้ น เรี ย นให้ มี ค วามน่ า สนใจเหมาะสมกั บ กลุ่ ม เป้ า หมาย
สอดคล้องกับ Knowles (1980) ที่ได้เสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ
ช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประสบความสาเร็จในการเรียนรู้ คือ สร้างบรรยากาศความเป็นกันเอง เป็น
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การแสดงการยอมรับในเอกลักษณ์ของผู้เรียนผู้ใหญ่แต่ล่ะบุคคล แสดงความยินดีที่ได้รู้จักและยอมรับ
ในความแตกต่างและความเป็นตนของแต่ล่ะบุคคลซึ่งเป็นการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของแต่
ล่ะบุคคล ความรู้สึกนี้จะพัฒนาต่อไปเป็นความรู้สึกเคารพซึ่งเป็นกันเอง เป็นความรู้สึกไว้วางใจซึ่งกัน
และกัน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อไปคือกล้าแรกเปลี่ยนความคิด สอดคล้องกับ อัจฉรา จุทอง (2558) (ประชุม
สนทนากลุ่ม, 11 มิถุนายน 2558) การบริหารจัดการในชั้นเรียนนั้นครูผู้สอนจาเป็นจะต้องมีการ
วางตั ว ให้ มี ค วามเป็ น กลาง ไม่ ค วรสนิ ท สนมกั บ กลุ่ ม ใดเป็ น พิ เ ศษเพื่ อ สามารถเข้ า ถึ ง ได้ ใ นทุ ก
กลุ่มเป้าหมายในชั้นเรียน
การวิเคราะห์และการวิจัย พบว่า ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยั งขาด
ความเข้าใจและเชี่ยวชาญในการทาวิจัยในชั้นเรียน ทาให้การติดตามผลหรือแก้ไขปัญหาในการจัดการ
เรียนการสอนเป็นไปได้ยาก ซึ่งสอดคล้องกับ ชัยยศ อิ่มสุวรรณ (2558) (สัมภาษณ์, 3 เมษายน 2558)
กล่าวว่า ครูกศน.ขาดการส่งเสริมให้ทาวิจัยในชั้นเรียนอย่างจริงจัง และยังไม่มีการฝึกอบรมในเรื่อง
การท าวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นที่ เ ป็ น เฉพาะเจาะจงจากหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในการพั ฒ นาครู และครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยังขาดความสามารถในการบูรณาการความรู้ทั้ง
ภายในและระหว่างกลุ่มเนื้อหาสาระที่สอนให้กับผู้เรียนได้ ไม่สามารถสร้างกระบวนการความคิดรวบ
ยอดหรือกระบวนการคิดเป็นให้เกิดขึ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด โกวิท วรพิพัฒน์ (2513) ในเรื่องคิด
เป็น คือ การวิเคราะห์ปัญหาและแสวงหาคาตอบ หรือทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหา คิดอย่างรอบคอบ
จาก ข้อมูลตนเอง ข้อมูลสังคมและข้อมูลวิชาการ เพื่อให้เกิดแนวทางที่นาไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม
การสร้างความร่วมมือกับชุมชน พบว่า การสร้างความร่วมมือกับชุมชนนั้นมีความแตกต่างกัน
ไปแต่ละพื้นที่ บางพื้นทีชุมชนให้ความร่วมมือกับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เป็นอย่างดี เพราะมีการสร้างความเข้าใจร่วมกันช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันแหละกัน เช่น ชุมชนสนับสนุน
สถานที่ในการจัดการเรียนการสอนและครูกับนักศึกษาก็ไปช่วยชุมชนในโอกาสต่างๆที่ชุมชนร้องขอมา
เป็นต้น แต่บางชุมชนให้ความร่วมมือด้วยน้อย ดังนั้นครูควรสร้างความร่วมมือกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
แสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่มีต่อชุมชน สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ สร้างความกลมกลืนไม่แปลกแยก
และเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน สอดคล้องกับ ชลทิตย์ เอี่ยมสาอาง และคณะ (2551) ได้กล่าวว่า ครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นผู้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ
กรมการศึกษานอกโรงเรียน ส่งเสริมและจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนตามความต้องการ และสภาพ
ปัญหาของชุมชน รวมทั้งทาหน้าที่ให้คาปรึกษา แนะแนว จัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ทุกประเภท และทางานร่วมกับชุมชน และยังมีความสอดคล้องกับผลการศึกษา สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (2549) ได้ศึกษาระบบการศึกษาของสาธารณรัฐฟินแลนด์พบว่ามีนโยบายที่สาคัญ
ระดับชาติในการสร้างสังคม เศรษฐกิจและความรู้ กับระบบการศึกษาที่บูรณาการอย่างลงตัว โดยการ
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ทางานระหว่า งส่ ว นราชการในส่ ว นกลางและท้อ งถิ่น อย่า งเป็ น ระบบ มี ความสอดคล้ องกั นตาม
วัตถุประสงค์ และความต้องการที่แท้จริง
3.ด้านทัศนคติ พบว่า สภาพปัญหาโดยภาพรวมครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยยังขาดความเข้าใจวิธีการและรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ เนื่องจากครูการศึกษานอกระบบ
และการศึก ษาตามอัธ ยาศั ย นั้ น ส่ ว นใหญ่ไ ม่ไ ด้จ บในสาขาการศึกษาและมี ส่ ว นน้อ ยที่ จบในสาขา
การศึกษานอกระบบโรงเรียนจึงทาให้ครูอาจไม่เข้าใจถึงความแตกต่างของการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนที่
เป็ น ผู้ใหญ่กับ ผู้เรี ยนที่เป็ น เด็ก ซึ่งในกระบวนการเรียนรู้ ของผู้ ใหญ่นั้นจะเน้นที่การเรียนรู้ไปแล้ ว
สามารถนาไปใช้แก้ไขสภาพปัญหาที่เป็นอยู่ได้ ดังนั้นการเรียนรู้ของผู้ใหญ่นั้นเกิดจากความต้องการ
ของตัวผู้เรียนเป็นสาคัญ สอดคล้องกับ Knowles M.S. et al (1984)ได้ให้ความหมายไว้ว่า การศึกษา
ผู้ใหญ่เป็นศาสตร์และ ศิลปะที่ช่วยให้ผู้ใหญ่เกิดการเรียนรู้ ยึดปัญหาของผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ โดยเนื้อหาเน้นการพัฒนาศักยภาพระดับบุคลและกลุ่ม เทคนิคการเรียนรุ้ที่สนับสนุนให้ผู้ใหญ่
ได้สารวจความต้องการของตนเอง วางเป้าหมายของตนเอง มีส่วนรับผิดชอบจัดประสบการณ์รวมทั้ง
ประเมินการเรียนรู้ต่างๆด้วยตนเอง ควรมีการส่งเสริมแนวคิดที่เชื่อมั่นว่ามนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลง
พัฒนาให้ดีขึ้นได้ให้กับครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เนื่องจากระบบการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยนั้นเป็นระบบการศึกษาที่เป็นการเปิดช่องทางและ
โอกาสให้กับบุคคลที่พลาด ขาด ด้อยโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียน เป็นการสนับสนุนส่งเสริม
ให้คนมีความรู้ สร้างทักษะ และทัศนคติที่ดีในการดาเนินชีวิต สามารถหาเลี้ยงชีพและดาเนินชีวิต
อย่างเหมาะสมและเป็นสุข ดังนั้นครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งเป็นผู้ดาเนิน
กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ในระบบการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย
ควรมีทัศนคติที่เชื่อมั่นว่าทุกคนสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาให้ดีขึ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
อาชัญญา รัตนอุบล (2544) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็นแนวทางหนึ่งใน
การจัดการศึกษา ซึ่งเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาในระบบโรงเรียนตามปกติ ได้มีโอกาส
ศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเอง ให้สามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นการจัดการศึกษา
ในลักษณะอ่อนตัวให้ผู้เรียนมีความสะดวกเลือกเรียนได้หลายวิธี จึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้เรียน
และสังคมเป็นอย่างยิ่ง การศึกษานอกโรงเรียนมีความหมายครอบคลุมถึงมวลประสบการณ์การเรียนรู้
ทุกชนิดที่บุคคลได้รับจากการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ตามธรรมชาติก ารเรียนรู้จากสังคม และ
การเรียนรู้ที่ได้รับจากโปรแกรมการศึกษาที่จัดขึ้นนอกเหนือไปจากการศึกษาในโรงเรียนตามปกติ เป็น
กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มิได้อยู่ในระบบโรงเรียนปกติ ได้มีโอกาสแสวงหาความรู้
ทักษะ ทัศนคติ เพื่อมุ่งแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน ฝึกฝนอาชีพ หรือการพัฒนาความรู้เฉพาะเรื่อง
ตามที่ตนสนใจ และควรมีการปรับทัศนคติด้านความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของครูการศึกษานอก
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ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เนื่องจากครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส่วน
ใหญ่มีความรู้สึกว่างานหนักไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของครู ซึ่ งเป็นผลให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการจัดการเรียนการสอนไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ดังนั้น ในระดับผู้บริหารที่มีความใกล้ชิด
กับครูควรมีการให้คาแนะนาหรือให้กาลังใจในการทางาน เพื่อสร้างความเข้าใจและมีกาลังใจในการ
ทางานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ วีระกุล อรัณยะนาค (2558) (สัมภาษณ์, 29 มีนาคม 2558) กล่าวว่า
ผู้บริหารควรใส่ใจครู ติดตามสอบถามถึงการทางานของครูว่ามีปัญหาในเรื่องใดหรือไม่เข้าใจในสิ่งใด
และแนะนาถึงวิธีการแก้ไขปัญหาหรือให้กาลังใจต่อครูผู้สอน ก็จะสามารถเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาที่
ครูพบเจออยู่ได้บ้าง
4. ด้ านคุณลักษณะที่ดี พบว่า สภาพปัญหาโดยภาพรวมครูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยยังขาดความริเริ่มและนาสิ่งใหม่ๆมาจัดกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียน เนื่องจาก
การจัดกระบวนการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆให้กับผู้เรียนนั้น เป็นวิธีการส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้กระตุ้นการ
แสวงหาความรู้ใหม่ได้จากกระบวนการ ทาให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่ มแต่ล ะ
เป้าหมายที่แตกต่างกันได้ ดังนั้น ควรสร้างให้ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็น
ครูลักษณะที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อนาสิ่งใหม่ที่มีน่าสนใจเข้ามาจัดกระบวนการเรียนการสอน
ให้กับผู้เรียน สอดคล้องกับ สานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (มปป.) ได้มีมี
นโยบายที่ จ ะให้ ค รู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาทุ ก สั ง กั ด ได้ แ ก่ สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้น ฐาน ส านั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษาตาม
อัธยาศัยและสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้พัฒนาตนเองตามลาดับ
ขั้นตอนโดยใช้แบบประเมินสมรรถนะร่วมกั น ซึ่งในหมวดที่ 2 เอกลักษณ์ของครู โดยเน้นให้เห็น
ลักษณะเฉพาะของครูที่แตกต่างจากบุคคลในอาชีพอื่ น เช่น การมีความคิดริเริ่มและนาสิ่งใหม่ๆมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยังขาดเรียนรู้
ได้ตลอดเวลาจากหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่จาเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนของครู
การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย เป็ น อย่ า งมาก เนื่ อ งจากครูจ าเป็ น จะต้ อ งเป็ น
แบบอย่างให้กับผู้เรียนในด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้จากหลากหลาย
รูปแบบครูผู้สอนสามารถนามาประยุ กต์ใช้หรือบูรณาการให้เข้ากับการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน ซึ่ง
สอดคล้องกับ สุนทร สุนันท์ชัย (2529)) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การศึกษานอกโรงเรียนคือ การศึกษาที่
จั ด นอกระบบโรงเรี ย น ไม่ เ น้ น หนั ก ในระเบี ย บแบบแผน มี ลั ก ษณะยื ด หยุ่ น มากกว่ า มุ่ ง สนอง
วัตถุประสงค์โดยเฉพาะเจาะจงมากกว่าการศึกษาในระบบโรงเรียน เช่น การศึกษาจากการเผยแพร่
ด้วยสื่อต่าง ๆ รวมทั้งสื่อมวลชน เป็นต้น ลักษณะของการศึกษานอกโรงเรียนที่สาคัญคือ ไม่เป็นการ
บังคับ และครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยควรมีลักษณะเปิดโอกาสและรับ ฟัง
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ความคิดเห็ น จากประสบการณ์ของผู้ เรียนเพื่อรับทราบถึงความต้องการหรือข้อสงสั ย เนื่องจาก
การศึกษาผู้ ใหญ่ (Andragogy) นั้ น เป็นการศึกษาที่มีความแตกต่างกับการศึกษาของเด็กในด้าน
จิตวิทยาการศึกษา เพราะผู้ ใหญ่มีความคิดเป็นของตนเองและมีประสบการณ์ในการดาเนินชีวิต
มาแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับ Knowles (1980) กล่าวว่า ผู้สอนอานวยความสะดวกให้ผู้เรียนวิเคราะห์
ความต้องการของตนเอง ตามความเชื่อเบื้องต้นของ Andragogy ที่ผู้ใหญ่มีความต้องการที่จะนา
ตนเองนั้นคือ ผู้เรียนผู้ใหญ่บอกว่าต้องการของตนเอง และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกวิธีการเรียนรู้
เลือกกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนชอบและมั่นใจที่จะกระทา หากติดขัดผู้สอนต้องแนะทางเลือก ช่วย
บอกข้อดีและข้อจากัดของแต่ละวิธีการเรียนรู้ มอบการตัดสินใจให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้เรียน
สอดคล้องกับการรับรู้ของตนเอง ที่จะชี้นาตนเองของผู้ใหญ่และเปิดโอกาสให้ได้ใช้ประสบการณ์เดิม
มาใช้ในการเรียนรู้อย่างเต็มที่
ตอนที่ 2 อภิปรายผลการนาเสนอแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ สามารถอภิปรายผลการนาเสนอแนวทางการพัฒนาครูการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลั กสู ตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานนอกระบบ ได้ 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านองค์ความรู้ 2) ด้านทักษะ 3) ด้านทัศนคติ 4) ด้าน
คุณลักษณะที่ดี
1. ด้านองค์ความรู้
จากผลการจัดทาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ด้านองค์ความรู้
ผู้วิจั ยได้แบ่งองค์ความรู้ที่ครู การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัยต้องมีตามสาระการ
เรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็น 5 สาระ
การเรียนรู้ ได้แก่ 1) ทักษะการเรียนรู้ 2) ความรู้พื้นฐาน 3) การประกอบอาชีพ 4) ทักษะการดาเนิน
ชีวิต 5) การพัฒนาสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ สานักงาน กศน. (2553) กล่าวว่า หลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับ การศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒ นาให้ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
สติปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็น
คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ที่ต้องการ
ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ได้ ข้ อ เสนอการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาครู ใ ห้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ ง
กระบวนการในการแสวงหาความรู้ด้านต่างๆ ที่มีความหลากหลายตลอดจนสามารถนาความรู้ที่ได้มา
วิเคราะห์ก่อนนามาใช้เป็นสาระสนเทศได้ และครูต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่าเสมอ เพื่อ
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ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน ให้โดยครูได้เข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม ประชุมเชิง
วิชาการในสถาบันต่างๆ แลกเปลี่ยนความรู้กับบุคลากรในหน่วยงานเดียวกันและเพื่อนร่วมงาน เพื่อ
พัฒนาครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ Keefe et al. (1979) ได้กล่าวถึง
รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Style) ของผู้เรียนว่าเป็นข้อมูลที่สาคัญที่สุดอันหนึ่งสาหรับครูที่จะใช้
ประกอบการวิเคราะห์หาทางนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความรู้พื้นฐาน ได้ข้อค้นพบใหม่คือ ควรพัฒนาครูให้มีความรู้อย่างถ่องแท้ในรายวิชาพื้นฐาน
หรือในสถานศึกษาแต่ละแห่งอาจจะมีผู้รู้เฉพาะรายวิชาอย่างน้อยคนละ 1 วิชาให้ครอบคลุมรายวิชา
พื้นฐานทั้งหมด เพราะครูส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนจบมาตรงกับเอกของวิชาพื้นฐานนี้ ซึ่งสอดคล้องกับ หทัย
รัตน์ ดีประเสริฐ (2551) ที่กล่าวว่า แม้ว่าครูทุกคนมีวุฒิขั้นต่าคือปริญญาตรี แต่ปัจจุบันนี้มีครูศูนย์การ
เรียนชุมชนและครู กศน.ตาบลที่จบสาขาครุศาสตร์ หรือการศึกษาศาสตร์มีไม่ถึง 5-10% ของครู
ทั้งหมด
การประกอบอาชีพ จั ดอบรมเรียนรู้เพิ่มเติมในหั ว ข้อที่ยาก ที่ครูยังไม่รู้ เช่น ธุรกิจ SME
บริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ควรมีส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามแบบแผน
พฤติกรรมตามจรรยาบรรณของแต่ละวิชาชี พซึ่งเป็นสิ่งสาคัญต่อการประกอบอาชีพในทุกสาขาอาชีพ
สอดคล้องกับ ภราดร ไฝทอง (2558) ได้กล่าวว่า การให้ความรู้ในการประอบอาชีพเป็นสิ่งสาคัญ แต่
สิ่งที่มีความสาคัญมากกว่านั้นคือ การให้ความรู้ในการประกอบอาชีพอย่างสุจริตและมีจรรยาบรรณ
ทักษะการด าเนิ น ชีวิต ส่ งเสริม เรื่ องหลั กปรั ช ญาเศรษฐกิจพอเพีย งเพื่อให้ ส ามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม พร้อมส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเรื่องปรัชญา
คิดเป็น ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อทักษะการดาเนินชี วิต และสามารถถ่ายทอดให้ผู้เรียนได้เข้าใจ เพื่อ
พัฒนากระบวนการคิดให้คิดเป็น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการดาเนินชีวิตของผู้ เรียน สอดคล้องกับ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2553) ได้กล่าวว่า ในแผนฉบับที่ 11
ได้อัญเชิญ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางในระดับ
นโยบายประเทศต่อไป และยังมีความสอดคล้องกับ โกวิท วรพิพัฒน์ (2513) ได้กล่าวว่า ในเรื่องคิด
เป็น คือ การวิเคราะห์ปัญหาและแสวงหาคาตอบ หรือทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหา คิดอย่างรอบคอบ
จาก ข้อมูลตนเอง ข้อมูลสังคมและข้อมูลวิชาการ เพื่อให้เกิดแนวทางที่นาไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม
การพัฒนาสังคม ได้ข้อเสนอแนะให้พัฒนาครูให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน โดยการ
ส่งเสริ มความรู้ด้านศาสนาและหน้ าที่พลเมือง ปลูกฝั งให้ ครูมีความรักชาติ ไม่เกิดความแตกแยก
ก่อนที่ครูจะนาความรู้ไปปลูกฝังให้กับผู้เรียน พัฒนาให้ครูตระหนักในการร่วมกันพัฒนาสังคม จัด
อบรมอบรมคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม การสร้ า งวิ ถี ป ระชาธิ ป ไตยให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่ ส่ ว นรวมและ
ประเทศชาติ และควรจัดอบรมให้แก่ครู ให้มีความตระหนักในการดาเนินงาน และพัฒนาบุคลากรครู
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ให้มีความรู้ในการส่งเสริมประชาธิปไตย ค่านิยม 12 ประการ และหน้าที่พลเมืองที่ดี ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับ สานักงานเลขาธิการคณะรัฐ มนตรี (2557) ในการประกาศแถลงนโยบายของพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นโยบายในการบริหารประเทศแบ่งออกเป็น 11 ด้าน
ซึ่งในด้านที่ 3 คือ การลอดความเหลื่อมล้าของสังคม และโอกาสการเข้าถึงการบริการของรัฐ ได้ระบุ
ในตอนที่ 3.6 ว่า จัดระเบียบสังคม สร้ างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้หลักค่านิยม 12 ประการ
2. ด้านทักษะ
จากผลการจัดทาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ด้านการจั ดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ด้านทักษะ
ผู้วิจัยได้แบ่งทักษะที่ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยควรมีเป็น 5 ด้าน คือ 1) การ
จัดการเรียนรู้ 2) การพัฒนาผู้เรียน 3) การบริหารจัดการในชั้นเรียน 4) การวิเคราะห์และการวิจัย 5)
การสร้างความร่วมมือกับชุมชน เพื่อให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับ แบบประเมินสมรรถนะของครู
กศน. ฉบับบูรณาการ และแบบแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล และเนื่องจากครูเป็นบุคลากรที่สาคัญใน
การขับเคลื่อนระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ ทักษะที่ครูควรจะมีจึงจาเป็นจะต้องได้รับการดูแลและ
พัฒนาให้ดีขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับ สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (2552) กล่าวว่า ครูคือบุคลากรหลัก ทาหน้าที่ให้คาปรึกษา แนะนา จัดการเรียนการสอน
เพื่อให้ เกิดการเรี ย นรู้ ทุกประเภท พร้อมทั้งให้ บริการ สื่ อสารการเรียนการสอนแก่นักศึกษาและ
ประชาชน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบและการศึกษาสาย
อาชีพ ส่งเสริสนับสนุน อานวยความสะดวก และประสานงานเครือข่ายๆ
การจัดการเรียนรู้ ได้พบว่า ควรเร่งส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีส่วนร่วมและมีความรู้ความ
เข้าใจในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรที่ มีความเหมาะสมกับตัวผู้เรีย นและสภาพการณ์ในปัจจุบัน
สามารถตอบสนองถึง ความต้องการที่แท้จริงพร้อมทั้งครอบคลุมองค์ความรู้ที่ผู้เรียนจะต้องมี ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับ จรวยพร ธรณินทร์ (2550) ได้อธิบายไว้ว่า บุคลากรและครูของศูนย์การศึ กษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยังขาดทักษะและประสบการณ์ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง
กับการพัฒนากาลังคนและวิสัยทัศน์ใหม่ของการการศึกษายุคเทคโนโลยีแบบใหม่
การพัฒนาผู้เรียน ได้พบว่า ควรเร่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่ด้วยตนเอง
อยากจะเรียนรู้ เพื่อเป็ นการสร้ างและพัฒนากระบวนการคิดเอง สามารถแสวงหาคาตอบได้ด้ว ย
ตนเอง ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของตัวผู้เรียน ซึ่งมีความสอดคล้อง knowles M.S. (1989)
ได้เสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมว่า เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกวิธีการเรียนรู้ เลือกกิจกรรมการเรียนรู้ที่
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ผู้เรียนชอบและมั่นใจที่จะกระทา หากติดขัดผู้สอนต้องแนะทางเลือก ช่วยบอกข้อดีและข้อจากัดของ
แต่ละวิธีการเรียนรู้ มอบการตัดสินใจให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้เรียน สอดคล้องกับการรับรู้ของ
ตนเอง
การบริหารจัดการในชั้นเรียน ได้ข้อค้นพบว่า เนื่องจากนักศึกษา กศน. ส่ วนใหญ่มีความ
หลากหลายทางกายภาพ ทางสังคม และอายุของผู้เรียนที่เข้ามาเรียนนั้นเริ่มน้อยลง ทาให้การบริหาร
จัดการในห้องเรียนเป็นไปได้อย่างยากลาบาก ดังนั้นควรส่งเสริมให้ครูควรมีทักษะในสร้างบรรยากาศ
ในการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละชั้นเรียน เช่น การดึงจุดเด่นจากตัวกลุ่มนักศึกษาที่
มีความแตกต่างกันในแต่ละชั้นเรียน เป็นต้น เพื่อลดความกดดันในการจัดการเรียนการสอนในชั้น
เรียน เป็นต้น สอดคล้องกับ Knowles (1980) ได้เสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมว่า สร้างบรรยากาศ
ความเป็นกันเอง เป็นการแสดงการยอมรับในเอกลั กษณ์ของผู้เรียนผู้ใหญ่แต่ล ะบุคคล แสดงความ
ยอมรับในความแตกต่างและความเป็นตนของแต่ล ะบุคคล ซึ่งเป็นการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ของแต่ล่ะบุคคล ความรู้สึกนี้จะพัฒนาต่อไปเป็นความรู้สึกเคารพซึ่งเป็นกันเอง เป็นความรู้สึก
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อไปคือกล้าแรกเปลี่ยนความคิด
การวิเคราะห์และการวิจัย พบว่า ควรจัดการอบรมให้ความรู้ครูเฉพาะในเรื่องการวิเคราะห์
และการวิจัยอย่างจริงจัง พัฒนาและส่งเสริมให้ครูสามารถวิเคราะห์แผนการเรียนรู้ สามารถบูรณาการ
เพื่อหาสาระที่ สอนให้สอดคล้องกับความต้องการ วิถีชีวิตประจาวัน สภาพและสถานการณ์ปัจจุบัน
ของผู้เรียนได้ สอดคล้องกับ วีระกุล อรัณยะนาค (2558) ได้กล่าวว่า การวิเคราะห์และการวิจัยของครู
นั้นถือเป็นปัญหาใหญ่ เนื่องจากครูขาดความเชี่ยวชาญในการทาวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งจาเป็นจะต้องเร่ง
พั ฒ นาให้ ดี ขึ้ น และครู ยั ง ขาดการวิ เ คราะห์ เ ชื่ อ มโยงเนื้ อ หาสาระกั บ บริ บ ทต่ า งรอบตั ว เช่ น ใน
สถานการณ์ปัจจุบันสังคมมีประเด็นเรื่องความปรองดอง ครูสามารถนามาเชื่อมกับการเรียนสอนบ้าง
ไหม เป็นต้น
การสร้างความร่วมมือกับชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนเห็นคุณค่าและความสาคัญของ นักศึกษา
ครู และศูนย์ กศน. ในพื้นที่ จากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการดาเนินงานต่างๆให้กับชุมชน และเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน และร่วมทากิจกรรมกับชุมชนเพื่อทราบความต้องการของคนในชุมชนและสร้าง
ความกลมเกลียวให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และสร้างการถ่ายทอดความรู้ต่างๆสู่ชุมชน เนื่องจาก การ
จัดการเรียนการสอนของการศึกษานอกระบบโรงเรียนจาเป็นจะต้องได้ความร่วมมือและสนับสนุนจาก
ชุมชนในการขับเคลื่อนและอานวยความสะดวกเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ สอดคล้องกับ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยศูนย์การเรียนรู้ชุมชน พ.ศ.2552 และ ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ (2558)
ได้ให้ความหมายของ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนประจาตาบล ว่า เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมการศึกษา
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นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ การถ่ายทอด และเป็นเวที
แลกเปลี่ยนประสบการณ์วิทยาการตลอดจนภูมิปัญญาของชุมชน
3. ด้านทัศนคติ
ทัศนคติเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่จะก่อให้เกิด
ประสิทธิภ าพและประสิ ทธิผล ทาให้ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจะต้องมี
กระบวนการคิดและอุดมการณ์ที่สอดคล้องกับการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษานอกระบบ ซึ่งพบว่า
สภาพปัญหาในด้านทัศคติจากแบบสอบถาม ข้อคาถามที่เป็ นปัญหามากที่สุดในด้านนี้คือ เข้าใจและ
ยอมรับวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าครูผู้สอนยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับ
การศึกษาของผู้ใหญ่และการศึกษานอกระบบ ดังนั้น ควรมีแนวทางพัฒนาและส่งเสริมให้ครูเข้าใจ
และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ เรียนในแต่ละชั้นเรียน มุ่งเน้นการตอบสนองความ
ต้องการและแก้ปัญหาของผู้เรียน มุ้งเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดของการศึกษาผู้ใหญ่
และการการศึกษานอกระบบ สอดคล้องกับ Knowles (1980) ได้กล่าวว่า หลักการสอนผู้ใหญ่โดยยึด
ลักษณะที่สาคัญของผู้ใหญ่ 5 ประการ คือ 1.มโนทัศน์ของผู้เรียน (Self-concept) 2.ประสอบการณ์
ของผู้เรียน (Experience) 3.ความพร้อมที่จะเรียน (Readiness) 4.แนวทางการเรียนรู้ (Orientation
to learning) 5.แรงจูงใจ (Motivation to learn) และยังสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ให้
ความหมาย การศึกษานอกระบบ ว่า เป็ นการศึกษาที่มีความยื ดหยุ่นในการกาหนดจุดมุ่งหมาย
รูปแบบวิธีการจักการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสาคัญ
ของการสาเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม และครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยัง
ขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน มีความรู้สึกว่ามีภาระหน้าที่และงานมากจึงทาให้มีผลต่อการ
จัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้และไม่เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ควรปรับ
ทัศนคติให้ ครูมีความอดทนต่อการทางาน รับทราบถึงบทบาทและหน้าที่ที่ต้องทา พร้อมกับการ
เปลี่ยนทัศนคติให้ ทางานเป็นทีม รั กองค์กร ดาเนินงานตามหลักปรัช ญาของการศึกษานอกระบบ
โรงเรี ยน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้ มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ
ชัยยศ อิ่มสุวรรณ (2558) ได้กล่าวว่า บทบาทและหน้าที่ของครูนั้นไม่ใช้เพียงแค่การจัดการเรียนการ
สอนแต่ยังมีหน้าที่อื่นๆด้วย เช่น การจัดทาเอกสารด้านงานธุรการ การจัดทาแผนตามนโยบายเร่งด่วน
การเข้าไปช่วยเหลือชุมชน เป็นต้น ครูควรมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อบทบาทและขอบเขตงานของ
ตนเอง ดังนั้นคนที่จะเข้ามาเป็นครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอั ธยาศัยจะมาทางานแบบ
เช้าชามเย็นชามไม่ได้ ควรมีการจัดสรรเวลาของตนเองให้เป็น มีจิตที่อยากจะเข้ามาเป็นครู พร้อมจะ
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ช่วยเหลือ มีความเข้าใจต่อหลักการและปรัชญาทางานของการศึกษานอกระบบโรงเรียน และถ้า
สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติดังกล่าวของครูให้ดีขึ้นได้ ประสิทธิภาพและประสิ ทธิผลของการจัดการ
เรียนการสอนก็จะดีขึ้นตามไปด้วย
4. ด้านคุณลักษณะที่ดี
คุณ ลั ก ษณะเป็ น อี ก หนึ่ งปั จ จัย ที่มี ความส าคั ญ และมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ด้า นทั ศ นคติ ซึ่ ง
คุณลักษณะนั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นบทบาทที่ครูแสดงออกมาในระหว่างการจัดการเรียนการสอนหรือ
ในขณะทั่วไป ครูควรควรมีลักษณะที่เหมาะสมตามแนวคิดแนวทางการปฏิบัติของการศึกษาผู้ใหญ่
และการศึกษานอกระบบโรงเรียน เช่น เป็นผู้แสวงหาและเรียนรู้แบบตลอดเวลา เป็นผู้อุทิศตัวในการ
ช่วยเหลือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียน เป็นต้น แต่จากผลการวิจัยในวัตถุประสงค์ตอนที่ 1 ที่
ศึกษาสภาพปั ญหาและความต้องการของครูด้านคุณลักษณะที่ดี ยังพบว่าครูยังขาดคุณลักษณะที่
เหมาะสม ซึ่งระดับปัญหาด้านคุณลักษณะที่พบว่าเป็นปัญหามากที่สุดคือ การมีความคิดริเริ่มและนา
สิ่งใหม่ๆมาจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ดังนั้น ควรมีการพัฒนาให้ครูต้องมีบุคลิกภาพเหมาะสม
กั บ ความเป็ น ครู มีค วามคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ และมี เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สอดคล้ องกั บ
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2524) ได้กล่าวว่า สาหรับจรรยาบรรณ และคุณลักษณะที่ดีของครู
ได้แบ่งออกเป็น 4 หมวด ซึ่งในหมวดที่ 2 เอกลักษณ์ของครู โดยเน้นให้เห็นลักษณะเฉพาะของครูที่มี
ความแตกต่างจากบุคคลในอาชีพอื่นๆ เช่น ครูควรมีความคิดริเริ่มและนาสิ่งใหม่ๆมาใช้สอนศิษย์ เป็น
ผู้มีใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของศิษย์และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็น เป็นต้น
การจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษานอกระบบโรงเรียนจะสามารถประสบความสาเร็จหรือมี
ประสิทธิภาพได้นั้นจาเป็นจะต้องมีความสอดคล้องกับบริบทของชุมชนนั้นๆ ซึ่งในแต่ละชุมชนจะมี
บริ บ ทและลั ก ษณะที่มีความแตกต่างกันออกไป ดังนั้น ครูผู้ เข้าไปสอนนักศึกษาจะต้องมีลั กษณะ
หรืออัตลักษณ์ที่เหมือนและสอดคล้องกัน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและ
ชุ ม ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ท าให้ ไ ด้ ข้ อ ค้ น พบว่ า ควร ควรมี มี ก ารก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะที่ เ ป็ น
ลักษณะเฉพาะของแต่ละสถานศึกษาและกาหนดให้เป็นอัตลักษณ์ของครูในสถานศึกษานั้นๆ เพื่อ
ตอบสนองต่ อ บริ บ ทของชุ ม ชนที่ ส ถานศึ ก ษาตั้ ง อยู่ และสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ เ รี ย น
สอดคล้องกับ วีระกุล อรัณยะนาค (2558) ได้กล่าวว่า ครูควรมีลักษณะเฉพาะที่มีความเหมาะสมกับ
สภาพบริบทของชุมชนนั้น เช่น บริบทในเมืองหลวงหรือในกรุงเทพมหานครย่อมมีความแตกต่างกับ
บริบทของชานเมืองหรือชนบท เป็นต้น ดังนั้นครูก็ควรมีลักษณะที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทต่างๆ
ของแต่ละชุมชน
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลวิจัยไปใช้
1.1 รั ฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการควรกาหนดนโยบายและแนวทางการพัฒ นาครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในระยะเวลา 10-15 ปี ให้มีความชัดเจนสอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและความต้องการเพื่อเป็นการพัฒนาครูอย่างยั่งยืน และควรมีการจัดตั้งหน่วยงาน
ดูแล ตรวจสอบ และติดตามผลในกระบวนการพัฒนาครูทั้งระบบ เพื่อให้สามารถดาเนินการได้อย่าง
คล่องตัวและมีอานาจโดยตรง
1.2 สานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยควรเร่งดาเนินการในระดับ
นโยบายในการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ตามหลั กสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบให้มีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการ
เพื่อยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น
1.3 ควรมีการนาผลข้อมูลที่ได้จาการวิจัยในครั้งนี้ไปเสนอในคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา
แห่งชาติ เพื่อนาไปเป็นข้อมูลเชิงวิชาการในการนาไปสู่การปฏิ รูปการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอั ธ ยาศั ย และออกนโยบายจากผู้ บ ริห ารระดั บสู งหรือ ระดับ ชาติ เพื่ อให้ มี ความสอดคล้ องกั บ
ประเด็นในสภาพปัญหาและความต้องการของครูในปัจจุบันใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านองค์ความรู้ 2) ด้าน
ทักษะ 3) ด้านทัศนคติ 4) ด้านคุณลักษณะที่ดี
1.4 สานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดควรนาแนวทางการ
พัฒนาครูทั้ง 4 ด้าน ที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ นาไประยุกต์สู่การนาไปปฏิบัติ ให้มีความเหมาะสมกับ
บริบทของแต่ละจังหวัด เพื่อเป็นการพัฒนาและตอบสนองต่อความต้องการของครูการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในการจัดกระบวนการเรียนการสอนต่อไป
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยในครั้งต่อไป
2.1 การศึกษาวิจั ย เรื่ อง การนาเสนอแนวทางการพัฒ นาครูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
ควรเพิ่มเทคนิคและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอนของครู การ
เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนของครูกับนักศึกษา เป็นต้น เพื่อให้ทราบข้อมูลที่เป็นอยู่
ในสภาพปัจจุบันอย่างแท้จริง นอกเหนือจากการได้ข้อมูลมาจากแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์
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2.2 ควรเพิ่มระเบียบวิธีการวิจัยศึกษาเชิงเปรียบเทียบในการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอก
ระบบในด้านความคิดเห็นของแนวทางการพัฒนาของทั้ง 4 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร ครู นักศึกษา
และผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการ ว่าเป็นไปในทิศทางใด
2.3 เนื่องจากแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้านการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบที่ได้ถือว่าเป็นสิ่งใหม่และมีความ
น่าสนใจ จึงควรนาไปวิจัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นจาการใช้แนวทางนี้ และนามาผลที่ได้
ปรับปรุง พัฒนาให้มีคุณภาพใหม่มากยิ่งขึ้นและเหมาะสมต่อไป
2.4 เพื่อให้แนวทางการพัฒนาครูที่ได้สามารถนาไปใช้ให้เหมาะสมกับครูทั้งประเทศ ควรเพิ่ม
จานวนของกลุ่มตัวอย่างให้มี ความครอบคลุมทั้งประเทศ ในวัตถุประสงค์ตอนที่ 1 เพื่อให้ทราบถึง
สภาพปัญหาและความต้องการของครูในภาพรวมทั้งประเทศ เพิ่มจานวนครั้งในการประชุมสนทนา
กลุ่มเป็น 3 ครั้ง และศึกษาระดับนโยบายในการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธ ยาศัย ด้า นการจั ด กระบวนการเรียนรู้ตามหลั กสู ตรการศึกษาขั้น พื้น ฐานนอกระบบว่ ามีค วาม
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของครูในการจัดการเรียนการสอนหรือไม่ อย่างไร
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1. ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
2. ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
รองเลขาธิการสานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
3. ดร.วีระกุล อรัณยะนาค
ผู้อานวยการสานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
กรุงเทพมหานคร
4. ดร.จรัสศรี หัวใจ
ศึกษานิเทศก์สานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
5. นางสาวสุดใจ บุตรอากาศ
ศึกษานิเทศก์สานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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ภาคผนวก ค
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความอนุเคราะห์
ในการเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
1. นางสาวกรรณิการ์ อินทราย
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขต ราชเทวี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา
อาจารย์ประจาภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. นางสาวจรัสศรี หัวใจ
ศึกษานิเทศก์สานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4. นายภาณุพันธุ์ มุงเมฆ
ครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขต บางซื่อ
5. นายภราดร ไฝทอง
ครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขต บางกอกน้อย
6. นางสาวปวีณา ศรีแจ้
ครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขต บางกอกน้อย
7. นางสาวอัจฉรา จุทอง
ครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขต บางกอกน้อย
8. นางสาวละเมียด จะยันรัมย์
ครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขต บางกอกน้อย
9. นางสาวเสาวลักษณ์ กวนปาน
นักเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขต พญาไท
10. นางสาวสุธินี จตุรงค์คงสกุล
นักเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขต พญาไท
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11. นางสาวสุชาดา แม้นด้วง
นักเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขต บางกอกใหญ่
12. นายเกรียงไกร มะนาวหวาน
นักเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขต บางกอกใหญ่
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ภาคผนวก ง
ค่า IOC
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แบบสอบถาม
สภาพปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานนอกระบบ
คาชี้แจง
1.แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งในการวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษานอก
ระบบโรงเรี ย น ภาควิ ช าการศึก ษาตลอดชี วิ ต คณะครุ ศ าสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย โดยมี
วัตถุประสงค์ในการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาของครูการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศั ยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นอกระบบ
2.ผู้วิจัยจึงขอความกรุณาจากท่านโปรดตอบแบบสอบถามนี้อย่างสมบูรณ์ครบทุกข้อตาม
ความเป็นจริง เพื่อผู้วิจัยจะนาข้อมูลไปดาเนินการวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลผลการวิจัยในภาพรวม
และนาผลที่ได้ไปใช้ป ระโยชน์ ในการดาเนินงานพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบที่เหมาะสมต่อไป
3.แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของครูการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยในด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐานนอก
ระบบ
ตอนที่ 3 ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ แนวทางการพัฒ นาของครู ก ารศึก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในด้ านการจัดกระบวนการเรี ย นรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐานนอก
ระบบ
ตอนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับข้ อเสนอแนะและ/หรื อข้ อคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติม
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4.โปรดพิจ ารณาข้อความแต่ละข้อในประเด็นสภาพปัญหาและความต้องการด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบของครูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยต่อไปนี้
สภาพปัญหา คือ ปัญหาและอุปสรรคในปัจจุบันที่พบใน 4 ด้าน ประกอบไปด้วย ความรู้
ทักษะ ทัศนคติ และคุณลักษณะที่ดี ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นอกระบบของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ความต้องการ คือ ความต้องการของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อ
การพั ฒ นาใน 4 ด้ า น ประกอบไปด้ ว ย ความรู้ ทั ก ษะ ทั ศ นคติ และคุ ณ ลั ก ษณะที่ ดี ในการจั ด
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ครู การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย คือ พนั กงานราชการและลู กจ้ า ง
ชั่วคราวที่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งจากสานักงานการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยให้ทาหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.
ตาบล ประกอบด้ ว ย ครู ศู น ย์ ก ารเรีย นรู้ชุ ม ชน (ครู ศรช.) และครู ศู นย์ ก ารศึ กษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตาบล (ครูกศน.ตาบล)
การจัดกระบวนการเรียนรู้ คือ การดาเนินงานจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นขั้นตอน เป็น
แบบแผน และเป็นรูปแบบ โดยการใช้วิธีการต่างๆที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ คือ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ซึ่ง เป็นหลักสูตรปัจจุบันของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (ศูนย์กศน.) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาให้บุคคลได้รับการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
ผู้ วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ ผู้ ต อบแบบสอบถามทุ ก ท่ า นที่ ก รุ ณ าให้ ค วามอนุ เ คราะห์ ต อบ
แบบสอบถามเพื่อประโยชน์ ในการพัฒ นาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย ณ
โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
นายธนิสร เกษมสันต์ ณ อยุธยา
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ตอนที 1 ้ อมู พน าน องผู้ตอบแบบสอบถาม
ประเดนหัว ้ อ
1. เพศ
2. อายุ

3. อา ีพ

4. วุ กิ ารศก า

5. ระยะเว าการดารง
ตาแหน่ งปั จจุบัน (สาหรับ
ผู้บริหารแ ะครูศูนย์
การศก านอกระบบแ ะ
การศก าตามอั ยาศัย)
6. ระยะเว าการทีเ ้ ารับ
การศก า (สาหรับ
นักเรียนศูนย์ การศก า
นอกระบบแ ะการศก า
ตามอั ยาศัย)

ค่ า IOC

1.1 ชาย
1.2 ห ิง
2.1 ตํ่ากวา20
2.2 20-29 ี
2.3 30-39 ี
2.4 40-49 ี
2.5 50-59 ี
2.6 60 ี ขึ ้น
3.1 ้ บู ริ หารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
3.2 ครูศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย
3.3 นักเรี ยนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
4.1 ตํ่ากวา ระ มศึกษา
4.2 ระ มศึกษา
4.3 มัธยมศึกษาตอนต้ น
4.4 มัธยมศึกษาตอน ลาย
4.5 ริ าตรี
4.6 ริ า ท
4.7 ริ าเอก
4.8 อื่นๆ ( รดระบุ)……………….
5.1 ตํ่ากวา 3 ี
5.2 3-5 ี
5.3 5-10 ี
5.4 อื่นๆ ( รดระบุ)........................

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

6.1 ตํ่ากวา 1 ี
6.2 1 ี
6.3 2 ี
6.4 อื่นๆ ( รดระบุ)........................

+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
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ตอนที 2 ้ อมู เกียวกับสภาพปั หาแ ะความต้ องการ องครูการศก านอกระบบแ ะการศก าตามอั ยาศัย
นด้ านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามห ักสูตรการศก า ันพน านนอกระบบ
้อ
ที

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12

ประเดน ้ อคาถาม
ด้ านองค์ ความรู้
1.ทัก ะการเรียนรู้
มีความรู้ความเข้ าใจที่ดีตอการ
สงเสริ มการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
มีความรู้ความเข้ าใจที่ดีตอการใช้
แหลงเรี ยนรู้ ให้ เกิด ระ ยชน์
มีความรู้ความเข้ าใจที่ดใี น
กระบวนการจัดการความรู้
มีความรู้ความเข้ าใจที่ดใี นเรื่ องการ
คิดเ ็ น
มีความรู้ความสามาร ที่ดีตอการ
ดําเนินการวิจยั อยางงาย
2.ความรู้พน าน
มีความรู้ความเข้ าใจพื ้นฐานเรื่ อง
าษา ทยและการสือ่ สาร
มีความรู้ความเข้ าใจพื ้นฐานเรื่ อง
าษาตาง ระเทศและการสือ่ สาร
มีความรู้ความเข้ าใจพื ้นฐาน
เกี่ยวกับค ิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์
มีความรู้ความเข้ าใจพื ้นฐาน
เกี่ยวกับเทค น ลยี
3.การประกอบอา ีพ
มีความรู้ความเข้ าใจที่ดีในการงาน
อาชีพ มองเห็นชองทางและ
ตัดสินใจ ระกอบอาชีพ ด้ ตาม
ความต้ องการและศักย าพ
มีความรู้ความเข้ าใจในการ
ระกอบอาชีพที่ตดั สินใจเลือก
มีความรู้ความเข้ าใจในการ
ระกอบอาชีพอยางมีคุ ธรรม

ค่ า IOC

+1
+1
0.8
0.8
+1
0.8
0.8
0.8
0.8

0.8

0.8
0.8
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้อ
ที
13

14

15
16

17

18

19

20

1

ประเดน ้ อคาถาม
มีความรู้ความเข้ าใจในการพัฒนา
อาชีพให้ มีความมัน่ คง
4.ทัก ะการดาเนิน ีวิต
มีความรู้ความเข้ าใจที่ดีเรื่ องหลัก
รัช าเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามาร นํา ระยุกต์ใช้ ในการ
ดําเนินชีวิต ด้ อยางเหมาะสม
มีความรู้ความเข้ าใจที่ดเี รื่ องการ
ดูแลสงเสริ มสุข าพ อนามัย และ
ความ ลอด ยั ในการดําเนินชีวิต
มีความรู้ความเข้ าใจที่ดีเกี่ยวกับ
ศิล ะและสุนทรี ย าพ
5.การพั นาสังคม
ตระหนัก ึงความสําคั เกี่ยวกับ
มู ิศาสตร์ ระวัติศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ การเมือง การ
กครองและสามาร นํามา รับใช้
ในการดํารงชีวิต ด้
เห็นคุ คาและสืบทอดศาสนา
วัฒนธรรม ระเพ ีเพื่อการอยู
รวมกันอยางเ ็ นสุข
ิบตั ิตนเ ็ นพลเมืองดีตามวิ ี
ระชาธิ ตยและมีจิตสาธาร ะ
เพื่อความสงบสุขของสังคม
มีความรู้ความเข้ าใจ ความสําคั
ของหลักการพัฒนาและสามาร
พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน
และสังคม
ด้ านทัก ะ
1.การจัดการเรียนรู้
ความสาร ในการสร้ างและการ
พัฒนาหลักสูตร

ค่ า IOC
0.8

0.8
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0.8

0.8
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0.8

0.8
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้อ
ที
2
3
4
5
6

7

8
9

10

11

12

13

ประเดน ้ อคาถาม
ความสาร ในการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู้ที่เน้ น ้ เู รี ยนเ ็ นสําคั
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่เน้ นการ
ิบตั ิจริ งเพื่อให้ ้ เู รี ยนคิดเ ็ น ทํา
เ ็ นและแก้ ั หา ด้
จัดกิจกรรมให้ ้ เู รี ยนตาม
ความสามาร และความพอใจ
ความสามาร ในการใช้ และ
พัฒนานวัตกรรม เทค น ลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการเรี ยนรู้
ความสามาร ในการวัดและ
ระเมิน ลการเรี ยนรู้
2.การพั นาผู้เรียน
จัดกิจกรรมให้ ้ เู รี ยนดูแลตนเอง
ด้ านสุข าพกายและสุข าพจิต
เพื่อการดํารงชีวิตที่ดี
จัดกิจกรรมให้ ้ เู รี ยนมีความ
ตระหนักในเรื่ องสิทธิมนุษยชน
จัดกิจกรรมให้ ้ เู รี ยนยอมรับ เห็น
คุ คาของวัฒนธรรม ทยคานิยม
และเอกลักษ ์ของชาติ
วิเคราะห์ความหลากหลายและ
ความแตกตางระหวางบุคคลของ
้ เู รี ยน
3.การบริหารจัดการ
น นเรี
ั ยน
สามาร จัดบรรยากาศการเรี ยนรู้
จัดกิจกรรมหรื อสนับสนุนให้ ้ เู รี ยน
กล้ าแสดงความคิดเห็นพูดคุย
ต้ ตอบในสิง่ ที่เกี่ยวข้ องกับบทเรี ยน
นําข้ อมูลจากฐานข้ อมูล ใช้
ระ ยชน์ในการบริ หารจัดการชัน้
เรี ยน

ค่ า IOC
+1
+1
+1
0.8
+1

+1

0.8
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+1

+1
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้อ
ที
14
15
16

17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7

ประเดน ้ อคาถาม
จัดกิจกรรมให้ ้ เู รี ยนมีสวนรวมการ
กําหนดก กติกา ข้ อบังคับสําหรับ
ใช้ รวมกันในชันเรี
้ ยน
4.การวิเคราะห์ แ ะการวิจัย
สามาร วิเคราะห์แ นการเรี ยนรู้
สามาร บูร าการความรู้ทงั ้
ายในและระหวางกลุมเนื ้อหา
สาระที่สอน
สามาร บูร าการเนื ้อหาสาระที่
สอนให้ สอดคล้ องกับความต้ องการ
และวิ ีชีวิต ระจําวัน
สามาร วิจยั ในชันเรี
้ ยน
5.การสร้ างความร่ วมมอกับ
ุม น
สามาร นําชุมชนเข้ ามามีสวนรวม
ในกิจกรรมของส านที่ที่ให้ บริ การ
สามาร เข้ ารวมกิจกรรมกับชุมชน
ด้ านทัศนคติ
สามาร และเข้ าใจการเรี ยนรู้แบบ
ตลอดชีวิต
เข้ าใจและยอมรับความแตกตาง
ระหวาง บุคคลของ ้ เู รี ยน
มุงเน้ นตอบสนองความต้ องการ
และแก้ ั หาของ ้ เู รี ยน
เข้ าใจและยอมรับวิธีการ,รู แบบ
การเรี ยนรู้ของ ้ ใู ห
เชื่อมัน่ วามนุษย์สามาร
เ ลีย่ นแ ลงพัฒนาให้ ดีขึ ้น ด้
บําเพ็ ตนเพื่อ ระ ยชน์สวนรวม
มากกวาสวนตน
ยกยองชื่นชมบุคคลที่ ระสบความสําเร็ จ

ค่ า IOC
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+1
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9
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ประเดน ้ อคาถาม
มีจิตใจและความคิดที่เ ็ น
ระชาธิ ตย
ยึดมัน่ ในคุ ธรรม มีใจรักและ
เมตตาตอศิษย์
ยึดมัน่ ในชาติ ศาสนา และส าบัน
พระมหากษัตริ ย์
ด้ านคุ ัก ะทีดี
มีความริ เริ่ มและนําสิง่ ใหมๆมาจัด
กระบวนการเรี ยนรู้แก ้ เู รี ยน
สามาร เรี ยนรู้ ด้ ตลอดเวลาจาก
หลากหลายรู แบบ
ใช้ คําพูดที่สร้ างสรรค์ทกี่ อให้ เกิด
กําลังใจและเ ็ น ระ ยชน์ตอ
ตนเองและ ้ อู ื่น
เ ิ ด อกาสและรับ ั งความคิดเห็น
จาก ระสบการ ์ของ ้ เู รี ยน
พร้ อมให้ คํา รึกษาและ
ข้ อเสนอแนะแก ้ เู รี ยนเสมอ
ระพ ติ ิบตั ิตนให้ เหมาะสมกับ
ระเพ ี ขนบธรรมเนียมและ
วัฒนธรรมของชุมชนและท้ อง ิ่นที่
ิบตั ิงาน
ิบตั ิตน ด้ เหมาะสมกับบทบาท
และส านการ ์ตางๆ
ิบตั ิตามหลัก รัช าเศรษฐกิจ
พอเพียงและดําเนินชีวิตที่ กู ต้ องดี
งาม
เคารพหน้ าที่ สิทธิ เสรี าพของ
ตนเองและ ้ อู ื่น
เคารพก กติกา มารยาท และให้
เกียรติกบั ทุกคนในชุมชนและสังคม

ค่ า IOC
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+1
+1

+1
+1
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ตอนที 3 ้ อมู เกียวกับแนวทางการพั นาครูการศก านอกระบบ รงเรียนแ ะการศก าตามอั ยาศัยด้ านการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ตามห ักสูตร ันพน านนอกระบบ
ความคิดเหนแนวทางการพั นาครูการศก านอกระบบ รงเรียนแ ะการศก า
ตามอั ยาศัยด้ านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามห ักสูตร ันพน านนอกระบบ
ทานคิดวาควรมีแนวทางการ
พัฒนาครูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยด้ านการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ตามหลักสูตรขัน้
พื ้นฐานนอกระบบ อยาง ร ใน
ระเด็นตอ นี ้

1.ด้ านองค์ความรู้
1.1ทักษะการเรี ยนรู้
1.2ความรู้พื ้นฐาน
1.3การ ระกอบอาชีพ
1.4ทักษะการดําเนินชีวิต
1.5การพัฒนาสังคม
2. ด้ านทักษะ
2.1 การจัดการเรี ยนรู้
2.2การพัฒนา ้ เู รี ยน
2.3การบริ หารจัดการในชันเรี
้ ยน
2.4การวิเคราะห์และการวิจยั
2.5การสร้ างความรวมมือกับชุมชน
3.ด้ านทัศ คติ
4.ด้ านคุ ลักษ ะที่ดี

ค่ า IOC
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

ตอนที 4 ้ อมู เกียวกับ ้ อเสนอแนะแ ะ/หรอ ้ อคิดเหนอน เพิมเติม
ประเดนหัว ้ อ

ค่ า IOC

ข้ อเสนอแนะและ/หรื อข้ อคิดเห็นเพิ่มเติม
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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แบบสัมภาษณ์
สภาพปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ

คาชี้แจง
1. แบบสัมภาษณ์นี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางการ
พัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ
ของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
2.แบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
ตอนที่ 2คาถามเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของครูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
ตอนที่ 3 คํา ามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยด้ านการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐานนอกระบบ
ตอนที่ 4 ข้ อเสนอแนะและ/หรื อข้ อคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติม
3. รดพิ จ าร าข้ อความแต ละข้ อใน ระเด็ น ส าพ ั หาและความต้ อ งการด้ า นการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐานนอกระบบของครู การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตอ นี ้
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สภาพปัญหา คือ ปัญหาและอุปสรรคในปัจจุบันที่พบใน 4 ด้าน ประกอบไปด้วย ความรู้
ทักษะ ทัศนคติ และคุณลักษณะที่ดี ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นอกระบบของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ความต้องการ คือ ความต้องการของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อ
การพั ฒ นาใน 4 ด้ า น ประกอบไปด้ ว ย ความรู้ ทั ก ษะ ทั ศ นคติ และคุ ณ ลั ก ษณะที่ ดี ในการจั ด
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การจัดกระบวนการเรียนรู้ คือ การดาเนินงานจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นขั้นตอน เป็น
แบบแผน และเป็นรูปแบบ โดยการใช้วิธีการต่างๆที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ คือ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ซึ่ง เป็นหลักสูตรปัจจุบันของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (ศูนย์กศน.) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาให้บุคคลได้รับการศึ กษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
ครู การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย คือ พนั กงานราชการและลู กจ้ า ง
ชั่วคราวที่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งจากสานักงานการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยให้ทาหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.
ตาบล ประกอบด้ ว ย ครู ศู น ย์ ก ารเรีย นรู้ชุ ม ชน (ครู ศรช.) และครู ศู นย์ ก ารศึ กษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตาบล (ครูกศน.ตาบล)
้ วู ิจยั ขอขอบพระคุ ้ ตู อบแบบสัม าษ ์ทุกทานที่กรุ าให้ ความอนุเคราะห์ตอบแบบ
สัม าษ ์ เ พื่ อ ระ ยชน์ ในการพัฒ นาครู การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย
อกาสนี ้
ขอขอบพระคุ เ ็ นอยางสูง
นายธนิสร เกษมสันต์ อยุธยา
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ตอนที 1 ้ อมู ทัว ป องผู้ ห้ สัมภา

์

ประเดนหัว ้ อ

ค่ า IOC

1 ชื่อ-นามสกุล ้ ใู ห้ สมั าษ ์
2 เพศ
3 อายุ
4 วุฒิการศึกษา
5 ตําแหนงของ ้ ใู ห้ สมั าษ ์
6 ระยะเวลาในการ ิบตั ิงาน
7 หนวยงานที่สงั กัด
8 สัม าษ ์เมื่อวันที่
9 เวลา
10 หมายเลข ทรศัพท์ที่ติดตอ

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

ตอนที 2 คาถามเกียวกับสภาพปั หาแ ะความต้ องการ องครู การศก านอกระบบแ ะ
การศก าตามอั ยาศัยด้ านการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ตามห ักสูตรการศก า ันพน านนอก
ระบบ
ประเดน ้ อคาถาม
ส าพ ั หา
1.จากความคิดเห็นของทาน ครูการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมี
ั หาใน ด้ านองค์ ความรู้ ตอการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐานนอกระบบใน ระเด็นตอ นี ้
หรื อ ม เ ็ นอยาง ร
2.จากความคิดเห็นของทาน ครูการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมี
ั หาในด้ านทัก ะตอการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
นอกระบบใน ระเด็นตอ นี ้ หรื อ ม เ ็ น
อยาง ร

ค่ า IOC

1.1 ทักษะการเรี ยนรู้
1.2 ความรู้พื ้นฐาน
1.3 การ ระกอบอาชีพ
1.4 ทักษะการดําเนินชีวิต
1.5 การพัฒนาสังคม

0.8
0.8
0.8
0.8

2.1 การจัดการเรี ยนรู้
2.2 การพัฒนา ้ เู รี ยน
2.3 การบริ หารจัดการในชัน้
เรี ยน
2.4 การวิเคราะห์และการ
วิจยั

+1
+1

0.8

+1
+1
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2.5 การสร้ างความรวมมือ
กับชุมชน
3.ใน ั จจุบนั ั หาทางด้ านทัศนคติของครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยตอการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐานนอกระบบ มี
หรื อ ม เ ็ นอยา ร
4.ใน ั จจุบนั ั หาทางด้ านคุ ัก ะ
ของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยตอการจัดกระบวนการเรี ยนรู้
ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐานนอก
ระบบ มีหรื อ ม เ ็ นอยา ร
ความต้ องการ
1.จากความคิดเห็นของทาน ครูการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมี
ความต้ องการพัฒนาด้ านองค์ ความรู้ตอ
การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาขันพื
้ ้นฐานนอกระบบใน ระเด็น
ตอ นี ้ หรื อ ม เ ็ นอยาง ร
2.จากความคิดเห็นของทาน ครูการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมี
ความต้ องการพัฒนาในด้ านทัก ะตอการ
จัดกระบวนการเรี ยนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาขันพื
้ ้นฐานนอกระบบใน ระเด็น
ตอ นี ้ หรื อ ม เ ็ นอยาง ร

3.ใน ั จจุบนั ทัศนคติของครูการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีตอการ
จัดกระบวนการเรี ยนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาขันพื
้ ้นฐานนอกระบบมีความ
ต้ องการพัฒนา หรื อเ ลีย่ นแ ลง หรื อ ม
เ ็ นอยาง ร

+1

+1

+1

1.1 ทักษะการเรี ยนรู้
1.2 ความรู้พื ้นฐาน
1.3 การ ระกอบอาชีพ
1.4 ทักษะการ
ดําเนินชีวิต
1.5 การพัฒนาสังคม
2.1 การจัดการเรี ยนรู้
2.2 การพัฒนา ้ เู รี ยน
2.3 การบริ หารจัดการในชัน้
เรี ยน
2.4 การวิเคราะห์และ
การวิจยั
2.5 การสร้ างความรวมมือ
กับชุมชน

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
+1
+1
+1
+1
+1

+1
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4.ใน ั จจุบนั คุ ัก ะทีดีของครู
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยที่มีตอการจัดกระบวนการเรี ยนรู้
ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐานนอก
ระบบมีความต้ องการ รับ รุงพัฒนา
หรื อ ม เ ็ นอยาง ร

+1

ตอนที 3 คาถามเกียวกับแนวทางการพั นา องครู การศก านอกระบบแ ะการศก าตาม
อั ยาศัยด้ านการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ตามห ักสูตรการศก า ันพน านนอกระบบ
ความคิดเหน นแนวทางการพั นาครูการศก านอกระบบ รงเรียนแ ะ
การศก าตามอั ยาศัยด้ านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามห ักสูตร ัน
พน านนอกระบบ
ทานคิดวาควรมีแนวทางการ
1.ด้ านองค์ความรู้
พัฒนาครูการศึกษานอกระบบและ 1.1ทักษะการเรี ยนรู้
การศึกษาตามอัธยาศัยด้ านการจัด 1.2ความรู้พื ้นฐาน
กระบวนการเรี ยนรู้ตามหลักสูตรขัน้ 1.3การ ระกอบอาชีพ
พื ้นฐานนอกระบบ อยาง ร ใน
1.4ทักษะการดําเนินชีวิต
ระเด็นตอ นี ้
1.5การพัฒนาสังคม
2. ด้ านทักษะ
2.1 การจัดการเรี ยนรู้
2.2การพัฒนา ้ เู รี ยน
2.3การบริ หารจัดการในชันเรี
้ ยน
2.4การวิเคราะห์และการวิจยั
2.5การสร้ างความรวมมือกับชุมชน
3.ด้ านทัศ คติ
4.ด้ านคุ ลักษ ะที่ดี

ค่ า IOC
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
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ตอนที 4 ้ อเสนอแนะแ ะ/หรอ ้ อคิดเหนอน เพิมเติม
ประเดนหัว ้ อ

ค่ า IOC

ข้ อเสนอแนะและ/หรื อข้ อคิดเห็นเพิ่มเติม
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………

+1
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แนวทางการสนทนากลุ่ม
การนาเสนอแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ

คาชี้แจง
1.ประเด็นการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับ ”แนวทางการพัฒนาครู การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยด้ านการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานนอก
ระบบ” จัดขึ ้น ดยมีวตั ุ ระสงค์เพื่อ 1) นําเสนอ ลการวิจยั เรื่ อง ส าพ ั หา ความต้ องการและ
แนวทางการพัฒนาครู การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้ านการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐานนอกระบบ 2) เ ิ ดเวทีแลกเ ลี่ยนเรี ยนรู้ของ ้ ทู ี่เกี่ยวข้ อง
แสดงความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้ านการ
จัดกระบวนการเรี ยนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ น้ ฐานนอกระบบ 3) พิจารณาและประเมินผล
แนวทางการพัฒนาครู การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้ านการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐานนอกระบบที่ได้จาการวิจัย
2. รดพิจาร าข้ อความแตละข้ อใน ระเด็นส าพ ั หาและความต้ องการด้ านการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐานนอกระบบของครู การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตอ นี ้
แนวทางการส่ ง เสริ ม หมาย ึ ง กระบวนการที่ ทํ า ให้ ค รู ก ารศึก ษานอกระบบและ
การศึก ษาตามอัธ ยาศัย เกิ ด และเพิ่ ม องค์ ระกอบทัง้ 4 ด้ า นคื อ ความรู้ ทัก ษะ ทัศ นคติแ ละ
คุ ลักษ ะที่ดี เพื่อ ระสิทธิ าพในการจัดการเรี ยนการสอน
ครู การศก านอกระบบแ ะการศก าตามอั ยาศัย หมาย ึง พนักงานราชการและ
ลูกจ้ างชัว่ คราวที่ ด้ รับการคัดเลือกและแตงตังจากสํ
้
านักงานการสงเสริ มการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธ ยาศัยให้ ทําหน้ าที่รับ ิดชอบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยของ กศน.ตําบล ระกอบด้ วย
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ครูศูน ย์การเรี ยนรู้ ชุมชน (ครูศรช.) และครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธ ยาศั ย ตาบล (ครู กศน.ตาบล) โดยมีคุณสมบัติที่ป ระกอบไปด้ ว ย ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสม
การจัดกระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การดาเนินงานจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นขั้นตอน
เป็นแบบแผน และเป็นรูปแบบ โดยการใช้ วิธีการต่างๆที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาพื้นฐานนอกระบบ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ หมายถึง หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ซึ่ง เป็นหลักสูตรปัจจุบันของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (ศูนย์กศน.) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาให้บุคคลได้รับการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
โดยให้บุคคลได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
3.ประเด็นการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย แนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
และมุมมองเกี่ยวกับผลการวิจัย โดยมีประเด็นการพิจารณา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ประเด็นที่ 1: พิจารณาผลการวิจัย
ประเด็นที่ 2: การนาเสนอแนวทางการพัฒ นาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
ประเด็นที่ 3: ประเมิน ผลแนวทางการพัฒ นาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
ประเด็นที่ 4: ข้อเสนอแนะและ/หรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
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ประเดนที 1: พิจาร าผ การวิจัย
ประเดน ้ อคาถาม

ค่ า IOC

1.ทานมีความคิดเห็นอยาง รกับ ลการวิจยั ด้ านสภาพปั หา การ

พัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้ านการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐานนอกระบบใน
ระเด็นตอ นี ้
1.1. ด้ านองค์ความรู้
1.1.1 ทักษะการเรี ยนรู้
1.1.2 ความรู้พื ้นฐาน
1.1.3 การ ระกอบอาชีพ
1.1.4 ทักษะการดําเนินชีวิต
1.1.5 การพัฒนาสังคม
1.2. ด้ านทักษะ
1.2.1 การจัดการเรี ยนรู้
1.2.2 การพัฒนา ้ เู รี ยน
1.2.3 การบริ หารจัดการในชันเรี
้ ยน
1.2.4 การวิเคราะห์และการวิจยั
1.2.5 การสร้ างความรวมมือกับชุมชน
1.3. ด้ านทัศ คติ
1.4. ด้ านคุ ลักษ ะที่ดี
2.ทานมีความคิดเห็นอยาง รกับ ลการวิจยั ด้ านความต้ องการ พัฒนา
ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้ านการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐานนอกระบบใน
ระเด็นตอ นี ้
2.1. ด้ านองค์ความรู้
2.1.1 ทักษะการเรี ยนรู้
2.1.2 ความรู้พื ้นฐาน
2.1.3 การ ระกอบอาชีพ
2.1.4 ทักษะการดําเนินชีวิต
2.1.5 การพัฒนาสังคม
2.2. ด้ านทักษะ
2.2.1 การจัดการเรี ยนรู้
2.2.2 การพัฒนา ้ เู รี ยน

0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
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0.6
0.6
0.8
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2.2.3 การบริ หารจัดการในชันเรี
้ ยน
2.2.4 การวิเคราะห์และการวิจยั
2.2.5 การสร้ างความรวมมือกับชุมชน
2.3. ด้ านทัศ คติ
2.4. ด้ านคุ ลักษ ะที่ดี

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

3.ทานมีความคิดเห็นอยาง รกับราง แนวทางการพัฒนาครูการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้ านการจัดกระบวนการเรี ยนรู้
ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐานนอกระบบ

0.8
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ประเดนที 2: การนาเสนอแนวทางการพั นาครู การศก านอกระบบแ ะการศก าตามอั ยาศัย
ด้ านการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ตามห ักสูตรการศก า ันพน านนอกระบบ
ประเดน ้ อคาถาม

ค่ า IOC

1.ทานมีความคิดวาควรมี แนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยด้ านการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐานนอกระบบ เ ็ นอยาง รใน ระเด็น
ดังตอ นี ้
1.1. ด้ านองค์ความรู้
1.1.1 ทักษะการเรี ยนรู้
1.1.2 ความรู้พื ้นฐาน
1.1.3 การ ระกอบอาชีพ
1.1.4 ทักษะการดําเนินชีวิต
1.1.5 การพัฒนาสังคม
1.2. ด้ านทักษะ
1.2.1 การจัดการเรี ยนรู้
1.2.2 การพัฒนา ้ เู รี ยน
1.2.3 การบริ หารจัดการในชันเรี
้ ยน
1.2.4 การวิเคราะห์และการวิจยั
1.2.5 การสร้ างความรวมมือกับชุมชน
1.3. ด้ านทัศ คติ
1.4. ด้ านคุ ลักษ ะที่ดี
2.แนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยด้ านการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้
พื ้นฐานนอกระบบ สูการ ิบตั ิ ทานคิดวามี ั จจัยแหงความสําเร็ จ
และข้ อจํากัดในการ ิบตั ิจริ งอยาง ร

0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
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ประเดนที 3: ประเมินผ แนวทางการพั นาครู การศก านอกระบบแ ะการศก าตามอั ยาศัย
ด้ านการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ตามห ักสูตรการศก า ันพน านนอกระบบ
ประเดนหัว ้ อ

ค่ า IOC

การ ระเมิน ลแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ด้ านการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐานนอกระบบ ทานมี
ความคิดเห็นอยาง ร……………………………….....................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

0.6

ประเดนที 4: ้ อเสนอแนะแ ะ/หรอ ้ อคิดเหนเพิมเติม
ประเดนหัว ้ อ

ค่ า IOC

ข้ อเสนอแนะและ/หรื อข้ อคิดเห็นเพิ่มเติม
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

0.8
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ภาคผนวก จ
เครื่องมือในการวิจัย
แบบสอบถาม
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แบบสอบถาม
สภาพปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานนอกระบบ
คาชี้แจง
1.แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งในการวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษานอก
ระบบโรงเรี ย น ภาควิ ช าการศึก ษาตลอดชี วิ ต คณะครุ ศ าสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย โดยมี
วัตถุประสงค์ในการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาของครูการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นอกระบบ
2.ผู้วิจัยจึงขอความกรุณาจากท่านโปรดตอบแบบสอบถามนี้อย่างสมบูรณ์ครบทุกข้อตาม
ความเป็นจริง เพื่อผู้วิจัยจะนาข้อมูลไปดาเนินการวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลผลการวิจัยในภาพรวม
และนาผลที่ได้ไปใช้ป ระโยชน์ในการดาเนินงานพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบที่เหมาะสมต่อไป
3.แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของครูการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยในด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ น้ ฐานนอก
ระบบ
ตอนที่ 3 ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ แนวทางการพัฒ นาของครู ก ารศึก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในด้ านการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐานนอก
ระบบ
ตอนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับข้ อเสนอแนะและ/หรื อข้ อคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติม
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4.โปรดพิจ ารณาข้อความแต่ละข้อในประเด็นสภาพปัญหาและความต้องการด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบของครูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยต่อไปนี้
สภาพปัญหา คือ ปัญหาและอุปสรรคในปัจจุบันที่พบใน 4 ด้าน ประกอบไปด้วย ความรู้
ทักษะ ทัศนคติ และคุณลักษณะที่ดี ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นอกระบบของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ความต้องการ คือ ความต้องการของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อ
การพั ฒ นาใน 4 ด้ า น ประกอบไปด้ ว ย ความรู้ ทั ก ษะ ทั ศ นคติ และคุ ณ ลั ก ษณะที่ ดี ในการจั ด
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ครู การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย คือ พนั กงานราชการและลู กจ้ า ง
ชั่วคราวที่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งจากสานักงานการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยให้ทาหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.
ตาบล ประกอบด้ ว ย ครู ศู น ย์ ก ารเรีย นรู้ชุ ม ชน (ครู ศรช.) และครู ศู นย์ ก ารศึ กษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตาบล (ครูกศน.ตาบล)
การจัดกระบวนการเรียนรู้ คือ การดาเนินงานจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นขั้นตอน เป็น
แบบแผน และเป็นรูปแบบ โดยการใช้วิธีการต่างๆที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ คือ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ซึ่ง เป็นหลักสูตรปัจจุบันของศูนย์ก ารศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (ศูนย์กศน.) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาให้บุคคลได้รับการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
ผู้ วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ ผู้ ต อบแบบสอบถามทุ ก ท่ า นที่ ก รุ ณ าให้ ค วามอนุ เ คราะห์ ต อบ
แบบสอบถามเพื่อประโยชน์ ในการพัฒ นาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย ณ
โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
นายธนิสร เกษมสันต์ ณ อยุธยา
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้
อ
ที
1
2
3
4
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6
7
8
9
10
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13
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16
17

สภาพปั หา
ประเดน ้ อคาถาม
ด้ านองค์ ความรู้
1.ทัก ะการเรียนรู้
มีความรู้ความเข้ าใจที่ดีตอการสงเสริ มการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
มีความรู้ความเข้ าใจที่ดีตอการใช้ แหลงเรี ยนรู้ให้ เกิด ระ ยชน์
มีความรู้ความเข้ าใจที่ดใี นกระบวนการจัดการความรู้
มีความรู้ความเข้ าใจที่ดใี นเรื่ องการคิดเ ็ น
มีความรู้ความสามาร ที่ดีตอการดําเนินการวิจยั อยางงาย
2.ความรู้พน าน
มีความรู้ความเข้ าใจพื ้นฐานเรื่ อง าษา ทยและการสือ่ สาร
มีความรู้ความเข้ าใจพื ้นฐานเรื่ อง าษาตาง ระเทศและการ
สือ่ สาร
มีความรู้ความเข้ าใจพื ้นฐานเกี่ยวกับค ิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์
มีความรู้ความเข้ าใจพื ้นฐานเกี่ยวกับเทค น ลยี
3.การประกอบอา ีพ
มีความรู้ความเข้ าใจที่ดีในการงานอาชีพ มองเห็นชองทางและ
ตัดสินใจ ระกอบอาชีพ ด้ ตามความต้ องการและศักย าพ
มีความรู้ความเข้ าใจในการ ระกอบอาชีพที่ตดั สินใจเลือก
มีความรู้ความเข้ าใจในการ ระกอบอาชีพอยางมีคุ ธรรม
มีความรู้ความเข้ าใจในการพัฒนาอาชีพให้ มีความมัน่ คง
4.ทัก ะการดาเนิน ีวิต
มีความรู้ความเข้ าใจที่ดีเรื่ องหลัก รัช าเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามาร นํา ระยุกต์ใช้ ในการดําเนินชีวิต ด้ อยางเหมาะสม
มีความรู้ความเข้ าใจที่ดเี รื่ องการดูแลสงเสริ มสุข าพ อนามัย
และความ ลอด ยั ในการดําเนินชีวิต
มีความรู้ความเข้ าใจที่ดีเกี่ยวกับศิล ะและสุนทรี ย าพ
5.การพั นาสังคม
ตระหนัก ึงความสําคั เกี่ยวกับ มู ิศาสตร์ ระวัติศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ การเมือง การ กครองและสามาร นํามา รับใช้
ในการดํารงชีวิต ด้
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สภาพปั หา
ประเดน ้ อคาถาม
เห็นคุ คาและสืบทอดศาสนา วัฒนธรรม ระเพ ีเพื่อการอยู
รวมกันอยางเ ็ นสุข
ิบตั ิตนเ ็ นพลเมืองดีตามวิ ี ระชาธิ ตยและมีจิต
สาธาร ะเพื่อความสงบสุขของสังคม
มีความรู้ความเข้ าใจ ความสําคั ของหลักการพัฒนาและ
สามาร พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม
ด้ านทัก ะ
1.การจัดการเรียนรู้
ความสาร ในการสร้ างและการพัฒนาหลักสูตร
ความสาร ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่เน้ น ้ เู รี ยนเ ็ นสําคั
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่เน้ นการ ิบตั ิจริ งเพื่อให้ ้ เู รี ยนคิดเ ็ น
ทําเ ็ นและแก้ ั หา ด้
จัดกิจกรรมให้ ้ เู รี ยนตามความสามาร และความพอใจ
ความสามาร ในการใช้ และพัฒนานวัตกรรม เทค น ลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการเรี ยนรู้
ความสามาร ในการวัดและ ระเมิน ลการเรี ยนรู้
2.การพั นาผู้เรียน
จัดกิจกรรมให้ ้ เู รี ยนดูแลตนเองด้ านสุข าพกายและสุข าพจิต
เพื่อการดํารงชีวิตที่ดี
จัดกิจกรรมให้ ้ เู รี ยนมีความตระหนักในเรื่ องสิทธิมนุษยชน
จัดกิจกรรมให้ ้ เู รี ยนยอมรับ เห็นคุ คาของวัฒนธรรม ทย
คานิยมและเอกลักษ ์ของชาติ
วิเคราะห์ความหลากหลายและความแตกตางระหวางบุคคล
ของ ้ เู รี ยน
3.การบริหารจัดการ น นเรี
ั ยน
สามาร จัดบรรยากาศการเรี ยนรู้
จัดกิจกรรมหรื อสนับสนุนให้ ้ เู รี ยนกล้ าแสดงความคิดเห็น
พูดคุย ต้ ตอบในสิง่ ที่เกี่ยวข้ องกับบทเรี ยน
นําข้ อมูลจากฐานข้ อมูล ใช้ ระ ยชน์ในการบริ หารจัดการชัน้
เรี ยน

5

4

3

2

ความต้ องการ
1

5

4

3

2

1
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สภาพปั หา
ประเดน ้ อคาถาม
จัดกิจกรรมให้ ้ เู รี ยนมีสวนรวมการกําหนดก กติกา ข้ อบังคับ
สําหรับใช้ รวมกันในชันเรี
้ ยน
4.การวิเคราะห์ แ ะการวิจัย
สามาร วิเคราะห์แ นการเรี ยนรู้
สามาร บูร าการความรู้ทงั ้ ายในและระหวางกลุมเนื ้อหาสาระ
ที่สอน
สามาร บูร าการเนื ้อหาสาระที่สอนให้ สอดคล้ องกับความ
ต้ องการและวิ ชี ีวิต ระจําวัน
สามาร วิจยั ในชันเรี
้ ยน

5.การสร้ างความร่ วมมอกับ ุม น
1
สามาร นําชุมชนเข้ ามามีสวนรวมในกิจกรรมของส านที่ที่
9
ให้ บริ การ
2 สามาร เข้ ารวมกิจกรรมกับชุมชน
0
ด้ านทัศนคติ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0

สามาร และเข้ าใจการเรี ยนรู้แบบตลอดชีวิต
เข้ าใจและยอมรับความแตกตางระหวาง บุคคลของ ้ เู รี ยน
มุงเน้ นตอบสนองความต้ องการและแก้ ั หาของ ้ เู รี ยน
เข้ าใจและยอมรับวิธีการ,รู แบบการเรี ยนรู้ของ ้ ใู ห
เชื่อมัน่ วามนุษย์สามาร เ ลีย่ นแ ลงพัฒนาให้ ดีขึ ้น ด้
บําเพ็ ตนเพื่อ ระ ยชน์สวนรวมมากกวาสวนตน
ยกยองชื่นชมบุคคลที่ ระสบ-ความสําเร็ จ
มีจิตใจและความคิดที่เ ็ น ระชาธิ ตย
ยึดมัน่ ในคุ ธรรม มีใจรักและเมตตาตอศิษย์
ยึดมัน่ ในชาติ ศาสนา และส าบันพระมหากษัตริ ย์
ด้ านคุ

ัก

ะทีดี

1 มีความริ เริ่ มและนําสิง่ ใหมๆมาจัดกระบวนการเรี ยนรู้แก ้ เู รี ยน
2 สามาร เรี ยนรู้ ด้ ตลอดเวลาจากหลากหลายรู แบบ

5

4

3

2

ความต้ องการ
1

5

4

3

2 1
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ใช้ คําพูดที่สร้ างสรรค์ทกี่ อให้ เกิดกําลังใจและเ ็ น ระ ยชน์ตอ
ตนเองและ ้ อู ื่น
4 เ ิ ด อกาสและรับ ั งความคิดเห็นจาก ระสบการ ์ของ ้ เู รี ยน
5 พร้ อมให้ คํา รึกษาและข้ อเสนอแนะแก ้ เู รี ยนเสมอ
3

6
7
8
9
1
0

ระพ ติ ิบตั ิตนให้ เหมาะสมกับ ระเพ ี ขนบธรรมเนียมและ
วัฒนธรรมของชุมชนและท้ อง ิ่นที่ ิบตั ิงาน
ิบตั ิตน ด้ เหมาะสมกับบทบาทและส านการ ์ตางๆ
ิบตั ิตามหลัก รัช าเศรษฐกิจพอเพียงและดําเนินชีวิตที่
กู ต้ องดีงาม
เคารพหน้ าที่ สิทธิ เสรี าพของตนเองและ ้ อู ื่น
เคารพก กติกา มารยาท และให้ เกียรติกบั ทุกคนในชุมชนและ
สังคม

ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตาม
อัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานนอกระบบ
ท่านคิดว่าควรมีแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานนอกระบบ อย่างไร ในประเด็นต่อไปนี้
1.ด้ านองค์ ความรู้
1.1ทักษะการเรี ยนรู้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.2ความรู้พื ้นฐาน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.3การ ระกอบอาชีพ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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1.4ทักษะการดําเนินชีวิต
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.5การพัฒนาสังคม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ด้ านทัก ะ
2.1 การจัดการเรี ยนรู้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2การพัฒนา ้ เู รี ยน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3การบริหารจัดการในชันเรี
้ ยน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.4การวิเคราะห์และการวิจยั
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2.5การสร้ างความรวมมือกับชุมชน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.ด้ านทัศนคติ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.ด้ านคุ ลักษ ะที่ดี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ตอนที 4 ้ อมู เกียวกับ ้ อเสนอแนะแ ะ/หรอ ้ อคิดเหนอน เพิมเติม
ข้อเสนอแนะและ/หรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

“ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านสละเวลาและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล”
นายธนิสร เกษมสันต์ ณ อยุธยา
นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก ฉ
เครื่องมือในการวิจัย
แบบสัมภาษณ์

220
แบบสัมภาษณ์
สภาพปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ

คาชี้แจง
1. แบบสัมภาษณ์นี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางการ
พัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ
ของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
2.แบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
ตอนที่ 2คาถามเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของครูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
ตอนที่ 3 คํา ามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยด้ านการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐานนอกระบบ
ตอนที่ 4 ข้ อเสนอแนะและ/หรื อข้ อคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติม
3. รดพิ จ าร าข้ อความแต ละข้ อใน ระเด็ น ส าพ ั หาและความต้ อ งการด้ า นการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐานนอกระบบของครู การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตอ นี ้
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สภาพปัญหา คือ ปัญหาและอุปสรรคในปัจจุบันที่พบใน 4 ด้าน ประกอบไปด้วย ความรู้
ทักษะ ทัศนคติ และคุณลักษณะที่ดี ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นอกระบบของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ความต้องการ คือ ความต้องการของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อ
การพั ฒ นาใน 4 ด้ า น ประกอบไปด้ ว ย ความรู้ ทั ก ษะ ทั ศ นคติ และคุ ณ ลั ก ษณะที่ ดี ในการจั ด
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การจัดกระบวนการเรียนรู้ คือ การดาเนินงานจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นขั้นตอน เป็น
แบบแผน และเป็นรูปแบบ โดยการใช้วิธีการต่างๆที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ คือ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ซึ่ง เป็นหลักสูตรปัจจุบั นของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (ศูนย์กศน.) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาให้บุคคลได้รับการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
ครู การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย คือ พนั กงานราชการและลู กจ้ า ง
ชั่วคราวที่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งจากสานักงานการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยให้ทาหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.
ตาบล ประกอบด้ ว ย ครู ศู น ย์ ก ารเรีย นรู้ชุ ม ชน (ครู ศรช.) และครู ศู นย์ ก ารศึ กษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตาบล (ครูกศน.ตาบล)
้ วู ิจยั ขอขอบพระคุ ้ ตู อบแบบสัม าษ ์ทุกทานที่กรุ าให้ ความอนุเคราะห์ตอบแบบ
สัม าษ ์ เ พื่ อ ระ ยชน์ ในการพัฒ นาครู การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย
อกาสนี ้
ขอขอบพระคุ เ ็ นอยางสูง
นายธนิสร เกษมสันต์ อยุธยา
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
ชื่อ-นามสกุลผู้ให้สัมภาษณ์………………………………………………………………………………………………
เพศ…… อายุ…………ปี วุฒิการศึกษา………………………………………………………………………………..
ตาแหน่งของผู้ให้สัมภาษณ์………………………………………… ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน….…..…ปี
หน่วยงานที่สังกัด…………………………………………………………………………………………….................
สัมภาษณ์เมื่อวันที่…………………………………………………… เวลา………………………………...............
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ………………………………………………………………………………………………
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ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
สภาพปัญหา
1. จากความคิดเห็นของท่าน ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีปัญหาใน
ด้านองค์ความรู้ต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบในประเด็น
ต่อไปนี้ หรือไม่ เป็นอย่างไร
1.1 ด้านทักษะการเรียนรู้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.2 ด้านความรู้พื้นฐาน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.3 ด้านการประกอบอาชีพ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.4 ด้านทักษะการดาเนินชีวิต
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.5 ด้านการพัฒนาสังคม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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2. จากความคิดเห็นของท่าน ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีปัญหาในด้าน
ทักษะต่ อ การจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น พื้น ฐานนอกระบบในประเด็ น
ต่อไปนี้ หรือไม่ เป็นอย่างไร
2.1 การจัดการเรียนรู้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2 การพัฒนาผู้เรียน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3 การบริหารจัดการชั้นเรียน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัย
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.5 การสร้างความร่วมมือกับชุมชน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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3. ในปัจจุบันปัญหาทางด้านทัศนคติของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต่อการจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ มีหรือไม่ เป็นอย่าไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ในปัจจุบันปัญหาทางด้านคุณลักษณะของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต่อ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ มีหรือไม่ เป็นอย่าไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ความต้องการ
1. จากความคิดเห็นของท่าน ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีความต้องการ
พัฒนาด้านองค์ความรู้ต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบใน
ประเด็นต่อไปนี้ หรือไม่ เป็นอย่างไร
1.1 ด้านทักษะการเรียนรู้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.2 ด้านความรู้พื้นฐาน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.3 ด้านการประกอบอาชีพ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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1.4 ด้านทักษะการดาเนินชีวิต
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.5 ด้านการพัฒนาสังคม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. จากความคิดเห็นของท่าน ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีความ
ต้องการพัฒนาในด้านทักษะต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอก
ระบบในประเด็นต่อไปนี้ หรือไม่ เป็นอย่างไร
2.1 การจัดการเรียนรู้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2 การพัฒนาผู้เรียน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3 การบริหารจัดการชั้นเรียน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัย
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2.5 การสร้างความร่วมมือกับชุมชน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ในปัจจุบันทัศนคติของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีต่อการจัด
กระบวนการเรี ย นรู้ ต ามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานนอกระบบมี ค วามต้ อ งการพั ฒ นา หรื อ
เปลี่ยนแปลง หรือไม่ เป็นอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ในปัจจุบันคุณลักษณะที่ดีของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีต่อ
การจั ดกระบวนการเรี ยนรู้ ตามหลั กสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบมีความต้องการปรับปรุง
พัฒนา หรือไม่ เป็นอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ตอนที 3 คาถามเกียวกับแนวทางการพั นา องครู การศก านอกระบบแ ะการศก า
ตามอั ยาศัยด้ านการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ตามห ักสูตรการศก า ันพน านนอกระบบ
ท่านคิดว่าควรมีแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้าน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานนอกระบบ อย่างไร ในประเด็นต่อไปนี้
1.ด้านองค์ความรู้
1.1 ด้านทักษะการเรียนรู้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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1.2 ด้านความรู้พื้นฐาน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.3 ด้านการประกอบอาชีพ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.4 ด้านทักษะการดาเนินชีวิต
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.5 ด้านการพัฒนาสังคม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.ด้านทักษะ
2.1 การจัดการเรียนรู้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2 การพัฒนาผู้เรียน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2.3 การบริหารจัดการชั้นเรียน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัย
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.5 การสร้างความร่วมมือกับชุมชน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.ด้านทัศคติ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.ด้านคุณลักษณะที่ดี
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ตอนที 4 ้ อเสนอแนะแ ะ/หรอ ้ อคิดเหนอน เพิมเติม
ข้อเสนอแนะและ/หรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก ช
เครื่องมือในการวิจัย
แบบสนทนากลุ่ม
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แนวทางการสนทนากลุ่ม
การนาเสนอแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ

คาชี้แจง
1.ประเด็นการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับ ”แนวทางการพัฒนาครู การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยด้ านการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานนอก
ระบบ” จัดขึ ้น ดยมีวตั ุ ระสงค์เพื่อ 1) นําเสนอ ลการวิจยั เรื่ อง ส าพ ั หา ความต้ องการและ
แนวทางการพัฒนาครู การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้ านการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐานนอกระบบ 2) เ ิ ดเวทีแลกเ ลี่ยนเรี ยนรู้ของ ้ ทู ี่เกี่ยวข้ อง
แสดงความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้ านการ
จัดกระบวนการเรี ยนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ น้ ฐานนอกระบบ 3) พิจารณาและประเมินผล
แนวทางการพัฒนาครู การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้ านการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐานนอกระบบที่ได้จาการวิจัย
2. รดพิจาร าข้ อความแตละข้ อใน ระเด็นส าพ ั หาและความต้ องการด้ านการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐานนอกระบบของครู การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตอ นี ้
แนวทางการส่ ง เสริ ม หมาย ึ ง กระบวนการที่ ทํ า ให้ ค รู ก ารศึก ษานอกระบบและ
การศึก ษาตามอัธ ยาศัย เกิ ด และเพิ่ ม องค์ ระกอบทัง้ 4 ด้ า นคื อ ความรู้ ทัก ษะ ทัศ นคติแ ละ
คุ ลักษ ะที่ดี เพื่อ ระสิทธิ าพในการจัดการเรี ยนการสอน
ครู การศก านอกระบบแ ะการศก าตามอั ยาศัย หมาย ึง พนักงานราชการและ
ลูกจ้ างชัว่ คราวที่ ด้ รับการคัดเลือกและแตงตังจากสํ
้
านักงานการสงเสริ มการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธ ยาศัยให้ ทําหน้ าที่รับ ิดชอบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยของ กศน.ตําบล ระกอบด้ วย
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ครูศูน ย์การเรี ยนรู้ ชุมชน (ครูศรช.) และครูศูนย์การศึ กษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธ ยาศั ย ตาบล (ครู กศน.ตาบล) โดยมีคุณสมบัติที่ป ระกอบไปด้ ว ย ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสม
การจัดกระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การดาเนินงานจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นขั้นตอน
เป็นแบบแผน และเป็นรูปแบบ โดยการใช้วิธีการต่างๆที่ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาพื้นฐานนอกระบบ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ หมายถึง หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ซึ่ง เป็นหลักสูตรปัจจุบันของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (ศูนย์กศน.) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาให้บุคคลได้รับการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
โดยให้บุคคลได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
3.ประเด็นการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย แนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
และมุมมองเกี่ยวกับผลการวิจัย โดยมีประเด็นการพิจารณา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ประเด็นที่ 1: พิจารณาผลการวิจัย
ประเด็นที่ 2: การนาเสนอแนวทางการพัฒ นาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
ประเด็นที่ 3: ประเมิน ผลแนวทางการพัฒ นาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
ประเด็นที่ 4: ข้อเสนอแนะและ/หรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

233
ประเด็นที่ 1: พิจารณาผลการวิจัย
1.ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับผลการวิจัย ด้านสภาพปัญหาการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้ นพื้นฐานนอกระบบใน
ประเด็นต่อไปนี้
1.1. ด้านองค์ความรู้
1.1.1 ทักษะการเรียนรู้
1.1.2 ความรู้พื้นฐาน
1.1.3 การประกอบอาชีพ
1.1.4 ทักษะการดาเนินชีวิต
1.1.5 การพัฒนาสังคม
1.2. ด้านทักษะ
1.2.1 การจัดการเรียนรู้
1.2.2 การพัฒนาผู้เรียน
1.2.3 การบริหารจัดการในชั้นเรียน
1.2.4 การวิเคราะห์และการวิจัย
1.2.5 การสร้างความร่วมมือกับชุมชน
1.3. ด้านทัศฯคติ
1.4. ด้านคุณลักษณะที่ดี
2.ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับผลการวิจัยด้านความต้องการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบใน
ประเด็นต่อไปนี้
2.1. ด้านองค์ความรู้
2.1.1 ทักษะการเรียนรู้
2.1.2 ความรู้พื้นฐาน
2.1.3 การประกอบอาชีพ
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2.1.4 ทักษะการดาเนินชีวิต
2.1.5 การพัฒนาสังคม
2.2. ด้านทักษะ
2.2.1 การจัดการเรียนรู้
2.2.2 การพัฒนาผู้เรียน
2.2.3 การบริหารจัดการในชั้นเรียน
2.2.4 การวิเคราะห์และการวิจัย
2.2.5 การสร้างความร่วมมือกับชุมชน
2.3. ด้านทัศฯคติ
2.4. ด้านคุณลักษณะที่ดี
3.ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับร่างแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
ประเด็นที่ 2: การนาเสนอแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
1.ท่านมีความคิดว่าควรมีแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้าน
การจั ดกระบวนการเรี ย นรู้ ตามหลั กสู ตรการศึ กษาขั้น พื้น ฐานนอกระบบเป็น อย่า งไรในประเด็ น
ดังต่อไปนี้
1.1. ด้านองค์ความรู้
1.1.1 ทักษะการเรียนรู้
1.1.2 ความรู้พื้นฐาน
1.1.3 การประกอบอาชีพ
1.1.4 ทักษะการดาเนินชีวิต
1.1.5 การพัฒนาสังคม
1.2. ด้านทักษะ
1.2.1 การจัดการเรียนรู้
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1.2.2 การพัฒนาผู้เรียน
1.2.3 การบริหารจัดการในชั้นเรียน
1.2.4 การวิเคราะห์และการวิจัย
1.2.5 การสร้างความร่วมมือกับชุมชน
1.3. ด้านทัศฯคติ
1.4. ด้านคุณลักษณะที่ดี
2.แนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบไปสู่การปฏิบัติ ท่านคิดว่ามีปัจจัยแห่งความสาเร็จ
และข้อจากัดในการปฏิบัติจริงอย่างไร
3.ท่า นคิ ด ว่า ควรมีผู้ ใดหรื อ หน่ ว ยงานใดในการั บผิ ดชอบการพั ฒ นาครู การศึก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
ประเด็นที่ 3: ประเมินผลแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
การประเมินผลแนวทางการพัฒนาครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร
ประเด็นที่ 4: ข้อเสนอแนะและ/หรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะและ/หรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
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ภาคผนวก ฌ
ประมวลภาพในการวิจัย
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

ประวัติผู้เ ขียนวิทยา นิพ นธ์
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