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K 43469114 : สาขาวิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง
คําสําคัญ : องคประกอบ/การปฏิบัติงานของครู/ศูนยการเรียนชุมชน

สัญญา  ทองจินดา : องคประกอบที่มีความสัมพันธตอการปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ในภูมิภาคตะวันตก 
(FACTORS  RELATING TO PERFORMANCE OF COMMUNITY  LEARNING  CENTER  FACILITATORS IN  THE  WESTERN  
REGION). อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ : รศ.  สุพัตรา ชุมเกตุ และ ศ. ดร.  ทวีป ศิริรัศมี.  187 หนา.  ISBN 974 –  653 – 759  – 8

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาลักษณะการปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน  และเพื่อศึกษาองคประกอบ
ดานคุณสมบัติสวนตัวคือ เพศ อายุสถานภาพครอบครัว   การผานการฝกอบรม และดานการสนับสนุนการปฏิบัติงานคือ การนิเทศและการไดรับ
ความรูจากหนวยงาน  การสนับสนุนชวยเหลือกิจกรรมศูนยการเรียนชุมชน       ท่ีมีความสัมพันธตอการปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียน
ชุมชน กลุมตัวอยางคือครูประจําศูนยการเรียนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก  ท่ีปฏิบัติงานในปการศึกษา 2545 โดยการสุมอยางงายไดจังหวัดที่เปน
กลุมตัวอยาง 4 จังหวัด คือ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี และสมุทรสงคราม จํานวนครูประจําศูนยการเรียนชุมชน 202 คน และจากการสุมแบบ
เจาะจงจากจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 2 คน

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ตอนที่ 1 แบบสํารวจขอมูลดานสภาพสวนตัว และ
ดานการสนับสนุนการปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ตอนที่ 2 แบบสอบถามการปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปดแสดงความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานในฐานะครูประจําศูนยการเรียนชุมชน 2)แบบสัมภาษณการปฏิบัติงานใน
ฐานะครูประจําศูนยการเรียนชุมชน

การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) หาคารอยละ คาเฉลี่ย (Χ  ) และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการอธิบายดานคุณสมบัติสวนตัว และดานการสนับสนุนการปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน หาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Coefficient of Correlation) ระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม วิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณแบบนําเขาตัวแปร (Stepwise Multiple Regression Analysis) และสรางสมการพยากรณ

ผลการวิจัยพบวา
1. การปฏิบัติงาน ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน  มีการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานพบวา การให

คําปรึกษาแนะนําและแนะแนวเพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรูทุกประเภทในศูนยการเรียนชุมชน และการจัดกิจกรรมตามแผนการเรียนการสอน 
และหลักสูตรตาง ๆ ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน  ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก สวนการสรุปรายงานผล
การปฏิบัติงานตอองคการบริหารสวนตําบล และศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ การประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมการเรียนรูในศูนย
การเรียนชุมชน และการดําเนินงานจัดและประสานงานสอนเสริมการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน และกิจกรรมในชุมชน ของครูประจําศูนยการเรียน
ชุมชน การจัดทําขอมูลชุมชน และจัดเก็บอยางเปนระบบพรอมที่จะใหบริการ การใหบริการวัสดุอุปกรณและสื่อท่ีเก่ียวกับการเรียนรูในศูนยการ
เรียนชุมชนแกผูเรียนและชุมชน การจัดกระจายและหมุนเวียนการใหบริการสื่อตาง ๆ ในศูนยการเรียนชุมชน การดําเนินงานธุรการในศูนยการ
เรียนชุมชน การประสานงานกับบุคคล หนวยงาน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนผูรูและภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดดําเนินงานเครือขายการ
เรียนรูในชุมชน การจัดทําแผนงานโครงการเพื่อเสนอเขาแผนพัฒนาตําบล และแยกเสนอของบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบล และ
กรมการศึกษานอกโรงเรียน ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง

2. องคประกอบดานคุณสมบัติสวนตัว คือ เพศ พบวามีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน สวน 
อายุ สถานภาพครอบครัว และการผานการฝกอบรมไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน

องคประกอบดานการสนับสนุนการปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน พบวา การนิเทศและไดรับความรูจากหนวย
งาน และการสนับสนุนชวยเหลือกิจกรรมศูนยการเรียนชุมชนไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน

การศึกษาสมการพยากรณการปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน  พบวามีตัวแปรพยากรณ 1 ตัว คือ เพศ  มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.15 มีประสทธิภาพในการพยากรณ รอยละ 2 และมีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ เทากับ 0.54  
ดังสมการ

Y(รวม)  =  2.94 + 0.20 X1

ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน                                          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร                                                  ปการศึกษา 2546
ลายมือช่ือนักศึกษา…………………………………………….
ลายมือช่ืออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ1………………………………………………     2……………………………………………………….

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



จ

K 43469114 : MAJOR : ADULT AND CONTINUING EDUCATION
KEY WORD : FACTORS /  PERFORMANCE OF THE TEACHERS / COMMUNITY  LEARNING  CENTERS

SANYA THONGJINDA : FACTORS  RELATING TO PERFORMANCE OF COMMUNITY  LEARNING
CENTER  FACILITATORS IN  THE  WESTERN  REGION. THESIS ADVISORS : ASSO. PROF.  SUPATTRA CHUMKATE,
AND   PROF. THAWEEP SIRIRASSAMEE, Ph.D.  187 pp.  ISBN 974 –  653 – 759 – 8

The objectives of this research were to study the working performance of community learning center facilitators 
and to study of personal factors relating to their performance namely : gender, age, family status, training experience and the 
supporting performance factors.  The sample group was facilitators in the western region performed in the academic year of 2002 
randomly were selected from  4 provinces : Kanchanaburi, Nakhon Pathom, Ratchaburi and Samut Songkhram.The total number 
of the facilitators were 202 and other  2  specified selected from Samut Sakhon province

The research tools were : 1) Questionnaires divided into  3  parts : (a) Personal profile (b)Supporting performance 
of the community learning center facilitators (c) Open - ended questionnaires focused on their  performance .2) Structured 
interview for in - dept study. The data were analyze by using SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) program used to find 
the percentile, mean (Χ ), standard deviation (S.D.) to explain the working and supporting  performances of the community learning 
center facilitators and Pearson Product Moment Coefficient of Correlation for finding  the independent variable and  synchro  variables 
as well as Stepwise Multiple Regression Analysis with prediction equation.

The research  findings were as  follows :
 1)The overall performance of the community learning center facilitators was at the medium level, considering 

each performance aspects, it was found out that counseling and guidance  for enhancing all types of community learning activities, 
conducting learning activities in accordance with lesson plans and curriculum were in high level , while reporting, public -
relations, operation and co - ordination for local curriculum development, community activities , data – base formulation and multi 
– media services and distribution, administration and co – ordination with governmental and non – governmental  organizations, 
including local  wisdom for learning networking, project planning and budgeting were in medium level .

2)In terms of personal factors, the research found it was noted that gender was related with the performance of the 
facilitators ; on the other hand, age,  family status and training experience had no relation with the performance of  facilitators. The
supporting factors to the performance of the community learning center facilitators namely : orientation, supervision  and 
promotion the  community  learning center activities had no relation with the performance of  facilitators.

The prediction equation of the facilitators’ performance indicated 1 variable namely :  gender.  The multiple 
regression was 0.15, variable could predict with 2 % and standard  error was 0.54 . The prediction equation was as follow :

Ytot  =  2.94 + 0.20X1

Department of  Nonformal Education                          Graduate School, Silpakorn University                         Academic  Year  2003
Student’s signature………………………………………………………….
Thesis Advisors’ signature 1. ………………………………………….. …2. ………………………………………………………..
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กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี    ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ      รองศาสตราจารย
สุพัตรา   ชุมเกตุ  และศาสตราจารย ดร.ทวีป  ศิริรัศมี ที่ไดกรุณารับเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําและ
แกไขปญหาตาง ๆ ในระหวางการดําเนินการวิจัยโดยตลอด อีกทั้งอาจารย ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย 
อาจารย ดร. ศรีสวาง  เล้ียววาริณ อาจารยมณี ศรีวิบูลย ตลอดจนอาจารยทุกทานในภาควิชาการ
ศึกษานอกโรงเรียน  และสาขาวิชาอ่ืน ๆ  ที่คอยใหคําปรึกษา แนะนําและตรวจแกไขขอบกพรอง
ตาง ๆ ใหวิทยานิพนธสมบูรณยิ่งขึ้น ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งและระลึกถึงพระคุณอาจารย จึงขอ
ขอบพระคุณอาจารยทุกทานดวยความเคารพอยางสูง

ขอขอบพระคุณผูบริหารศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ      ครูประจําศูนย
การเรียนชุมชน     ในภูมิภาคตะวันตกทุกทานที่อํานวยความสะดวก และใหความรวมมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้เปนอยางดี         และขอขอบคุณอาจารยชมพูนุท      จารีบูรณภาพ  
ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน        อาจารยอัญชุลี    จันทรมณี   
ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองนครปฐม ตลอดจนเพื่อน ๆ  พี่ ๆ  สาขา
วิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง    รุนที่   27  (โครงการความรวมมือ) ทุกทาน  รวมทั้ง
คุณมาลัย ทองจินดา ภรรยา ที่ใหการสนับสนุน ชวยเหลือ และเปนกําลังใจ จนทําใหวิทยานิพนธ
ฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี

ขอขอบพระคุณ และขอบคุณ ทุกทานที่มีสวนชวยเหลือในการทําวิทยานิพนธเลมนี้ให
สําเร็จดวยดี ซ่ึงผูวิจัยไมสามารถจะกลาวนามไดทั้งหมด ณ ที่นี้

ทายสุดนี้ ความดีของวิทยานิพนธเลมนี้ ผูวิจัยขอมอบเพื่อตอบแทนพระคุณของบิดา 
มารดา ครู อาจารย บุพการีและผูมีพระคุณ ที่เล้ียงดู อบรมสั่งสอนและใหความรักแกผูวิจัยดวยดี
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บทท่ี  1

บทนํา

การศึกษาเปนรากฐาน และปจจัยที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมือง          เนื่องจากการศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนามนุษยทั้งดานราง
กาย
จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ ซ่ึงเปนสิ่งที่ชวยใหมนุษยสามารถ
ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม มีความเชื่อมั่นในตนเอง และดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความ
สุขและมีประสิทธิภาพ การศึกษาจึงเปนสิ่งสําคัญควบคูไปกับการดํารงชีวิตของมนุษยเปนเสมือน
กระบวนการอันหนึ่งอันเดียวกัน ซ่ึงเกิดขึ้นตอเนื่องตลอดชีวิต การศึกษาเกิดขึ้นทั้งจากการศึกษาใน
ระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย ซ่ึงเปนกระบวนการศึกษา
ตอเนื่องกันไปเพื่อสนองความตองการของมนุษยแตละคน

การศึกษาของมนุษยนั้นมิไดส้ินสุด เมื่อบุคคลจบการศึกษาภาคบังคับในระบบโรงเรียน 
เชน โรงเรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา หรือระดับอุดมศึกษาเทานั้น การศึกษาของ
มนุษยนั้นจําเปนที่จะตองกระทําอยางตอเนื่อง และตองถือวาเปนการกระทําอยางถาวรตลอดไปอัน
เปนการเรียนรูตลอดชีวิต    ทั้งนี้เพราะการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนอยางเดียว ยังไมสามารถ
สนองตอบตอความตองการในการเรียนรูของประชาชนไดอยางกวางขวางและทั่วถึง  จึงจําเปนตอง
มีการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่มีรูปแบบที่หลากหลาย มีความยืดหยุนและสามารถตอบ
สนองความตองการดานการเรียนรูของประชาชนไดอยางกวางขวางควบคูไปกับการประกอบอาชีพ
ในชีวิตประจําวันดวย1

การจัดการศึกษาควรเปนการจัดเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน ควรใหชุมชนมี
สวนรวมในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพชีวิต         และความเปนอยูของคนในชุมชน 
การศึกษาของคนในชุมชนจําเปนตองบูรณาการ การเรียนรูสูวิถีชีวิตและการทํางาน หลักสูตรที่จะ
ใหเรียนตองสามารถนําไปใชในชีวิตการงาน      และการประกอบอาชีพได       การกําหนดกิจกรรม

1กรมการศกึษานอกโรงเรยีน, มติใิหมในการจดัการศกึษานอกโรงเรยีน สรุปสาระสาํคญั
ในการปรบัปรงุระบบบรหิารและเครอืขายการศกึษานอกโรงเรยีน  (กรุงเทพฯ :โรงพมิพเล่ียงเซยีง,   
ม.ป.ป.), 2.
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การเรียนรูตองแนใจวานําไปใชไดจริง เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรูความสามารถ มี
ทักษะในการดํารงชีวิตของตนเองใหดีขึ้น และสงผลไปยังคุณภาพชีวิตของประชากร โดยเฉพาะ
อยางยิ่งประเทศที่กําลังพัฒนาและประสบปญหาทางดานเศรษฐกิจ       ตางก็เรงดําเนินการขยายการ
ศึกษาในหลายรูปแบบ    เพื่อบริการแกประชาชนใหครอบคลุมกวางขวางและทั่วถึง        โดยรัฐ
ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดกําหนดใหประชาชนตองไดรับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 12 ป ทั้งนี้เพื่อเตรียมประชากรในสังคม ใหมีความพรอมที่จะรับกระแสแหงการเปลี่ยน
แปลงที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา โดยจัดใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) ไดใหความ
สําคัญกับการพัฒนาแบบองครวม ที่ยึด  “คน”  เปนศูนยกลางในการพัฒนา  และพัฒนาอยางมี 
“ดุลยภาพ” ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และส่ิงแวดลอม เพื่อใหคนในสังคมมีความสุข
ถวนหนา สามารถพึ่งตนเองและกาวทันโลก โดยยังคงรักษาเอกลักษณของความเปนไทย และมุง
เนนการปรับระบบบริหารจัดการประเทศใหม     เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน     เนื่องจากระบบ
การบริหารงานภาครัฐเปนแบบรวมศูนยอํานาจทําใหขาดความยืดหยุน และขาดประสิทธิภาพ 
ระบบกฎหมายที่ลาสมัยและปรับไมทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมไมสามารถปรับกระบวนการ
ไดทันตอการเปลี่ยนแปลง จึงทําใหการเปลี่ยนแปลงแผนสูการปฏิบัติในชวง พ.ศ.2540 – 2544 เปน
ไปไดชา

ภายใตสถานการณและแนวโนมในอนาคตที่มีผลตอการพัฒนาประเทศดังกลาว จึงได
กําหนดแนวทางในการพัฒนาประเทศแบบองครวมที่เนนคนเปนศูนยกลาง  ซ่ึงเปนแนวทางที่
เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของโลกในยุคปจจุบัน ยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ที่มุงเนนหลักทางสายกลาง ความสมดุลพอดี รูจักพอประมาณอยางมีเหตุผล เปนพื้นฐาน
การพัฒนา  และเปนหลักสรางภูมิคุมกันใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลกตามแนวเศรษฐกิจยุค
ใหม อันจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนอยางสมดุลดวยคุณภาพ ดังนั้นทิศทางพัฒนาของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 9 จึงไดกําหนดที่จะมุงการปฏิรูประบบเศรษฐกิจและสังคม ใหเกิดสัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติ
ใหมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็ใหความสําคัญกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อสรางสภาวะผูนํา
รวมกันในทุกระดับในอันที่จะสรางพลังรวมกันใหเกิดคานิยมใหมในสังคม ที่จะผลักดันใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการประเทศใหมที่มุงสูประสิทธิภาพและคุณภาพ    พรอมรับการเปลี่ยน
แปลงของโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหความสําคัญตอการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยก
ระดับคุณภาพชีวิตของคนสวนใหญในประเทศ โดยเฉพาะคนยากจนและผูดอยโอกาส ทั้งนี้เพื่อการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอยางมีคุณภาพ   ควบคูไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มี  “คน” เปนศูนย
กลางอยางแทจริง
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จากเหตุผลดังกลาวจะเห็นวาการที่จะพัฒนาประเทศชาติพัฒนาสังคมใหเจริญกาวหนา
ชุมชนมีความเขมแข็งไดนั้น  จําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาคน   โดยการใหการศึกษาในทิศทางที่
ถูกตองเหมาะสม    ซ่ึงการใหการศึกษากับปวงชนนั้นสามารถทําได   โดยการจัดการศึกษาในระบบ
โรงเรียนใหกับเยาวชนและผูที่อยูในวัยเรียน   สวนการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนนั้นมุงเนนที่
จะจัดใหกับบุคคลทั่วไปไมจํากัดเพศและวัย      โดยใชรูปแบบที่หลากหลายสอดคลองกับการดํารง
ชีวิตประจําวันของประชาชน    รวมทั้งยังเปนการเสริมโอกาสใหกับผูดอยโอกาสและผูที่พลาด
โอกาสทางการศึกษา อันเปนการศึกษาตลอดชีวิต ศูนยการเรียนชุมชนเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่เปน
ภารกิจที่รัฐพยายามจัดใหกับประชาชนที่อยูนอกระบบโรงเรียน โดยใชกิจกรรมในรูปแบบที่หลาก
หลายของกรมการศึกษานอกโรงเรียน ซ่ึงในการดําเนินงานของศูนยการเรียนชุมชนและหนวยงาน
อ่ืน ๆ  มีการรวมกันจัดกิจกรรมการศึกษากับกลุมตาง  ๆ  ในชุมชน  เชน  กลุมออมทรัพยของชุมชน   
ชมรมผูสูงอายุ องคการบริหารสวนตําบล วัด มัสยิด เปนตน  แตจากสภาพการดําเนินงานตามผล
การรายงานการสํารวจขอมูลพื้นฐานในรูปแบบศูนยการเรียนชุมชน พบวาการจัดการศึกษาของศูนย
การเรียนชุมชน ยังมีการประสานงานกับหนวยงานอื่นไมดีเทาที่ควร2  ศูนยการเรียนชุมชนจึงเปน
ศูนยกลางการศึกษาเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน โดยการมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาของชุมชน โดยสนองตอความตองการของประชาชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาแบบพึ่งตน
เองได ดังนั้นความเขมแข็งและมีศักยภาพของศูนยการเรียนชุมชน จึงนําไปสูประสิทธิภาพของการ
พัฒนาบุคคล ครอบครัว สังคมและประเทศชาติในที่สุด

การจัดการศึกษาใหกับประชาชนที่อยูในระบบโรงเรียน เปนภารกิจภายใตความรับผิด
ชอบของสถานศึกษาตางๆ ไมวาจะเปนภาครัฐหรือเอกชน ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา รวมไปถึงอุดมศึกษา เชนโรงเรียนหรือสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาแหงชาติ สังกัดกรมสามัญศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน เปนตน ซ่ึง
สถานศึกษาดังกลาว มีภารกิจในการจัดการศึกษาใหกับประชาชนที่อยูในระบบโรงเรียน สวนการ
จัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนนั้น สวนหนึ่งเปนหนาที่ภายใตความรับผิดชอบของกรมการศึกษา
นอกโรงเรียน

 กรมการศึกษานอกโรงเรียนเปนหนวยงานระดับกรม   สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มี
บทบาทหนาที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหกับประชาชนทั่วไปที่อยูนอกระบบโรงเรียน โดย
เฉพาะผูที่ขาดโอกาสและดอยโอกาสทางการศึกษา โดยการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนสง
เสริมการศึกษาในระบบโรงเรียน เพื่อใหประชาชนสามารถไดรับการเรียนรูตลอดชีวิต กลาวคือ

2กรมการศึกษานอกโรงเรียน, รายงานผลการนิเทศและการสํารวจขอมูลพื้นฐานศูนย
การเรียนชุมชน ปการศึกษา 2541 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2541), 45.
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1)  จัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ซ่ึงเปนการจัดการศึกษาพื้นฐานใหประชาชนสามารถรูหนังสือ
อานออก เขียนได จัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษา  ใหกับประชาชนกลุม
เปาหมายที่อยูนอกระบบโรงเรียน    ซ่ึงจะเปนพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ตลอดจนจัดการศึกษาสายอาชีพ  2) จัดการศึกษาตามอัธยาศัยเปนการจัดโอกาสและทางเลือกใหแก
ประชาชนทั่วไปใหไดรับขาวสารขอมูล    ตลอดจนการจัดสภาพและสถานการณใหเกิดการเรียนรู
ตามธรรมชาติในวิถีการดํารงชีวิต  ทั้งนี้เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงวิถีชีวิตใหทันตอสภาพการ
เปลี่ยนแปลง 3) สงเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียน ซ่ึงเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อ
สงเสริมใหกลุมเปาหมายผูรับบริการที่อยูในระบบโรงเรียนใหมีความรู

กรมการศึกษานอกโรงเรียน เปนหนวยงานซึ่งมีภารกิจรับผิดชอบในการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตใหแกปวงชน   เสริมสรางบรรยากาศใหแกสังคมแหงการเรียนรู โดยสนับสนุนใหชุมชน
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา ขจัดปญหาการไรโอกาส และความไมเสมอภาคทางการศึกษา สราง
ความเขมแข็งและมาตรฐานทางวิชาการ โดยเสนอทางเลือกในการเรียนรูไวหลากหลายสนองความ
ตองการของบุคคลและชุมชน3  เนื่องจากไดพิจารณาเห็นวาการศึกษาเปนรากฐานที่สําคัญที่สุด ที่จะ
ชวยพัฒนาคนทั้งทางรางกาย จิตใจและสติปญญา เพื่อเปนพื้นฐานในการสรางครอบครัว ชุมชน 
และสังคม    ลําพังเฉพาะกรมการศึกษานอกโรงเรียนคงไมสามารถจัดบริการการศึกษาไดอยาง
กวางขวางทั่วถึงทุกพื้นที่ รวมทั้งไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง

กรมการศึกษานอกโรงเรียนมีนโยบายกระจายการบริหารการศึกษานอกโรงเรียนใหเขา
ถึงประชาชนมากที่สุด ไดจัดตั้งศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอขึ้นทั่วประเทศ ใหเปน
ศูนยรับผิดชอบการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนทุกกิจกรรมแทนศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
จังหวัด

ประกอบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ในมาตรา 43 ไดให
ความสําคัญของการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     และ
เอกชนไวโดยมีขอความตอนหนึ่งดังนี้ “…การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวม
ขององคกรปกครองทองถิ่นและเอกชน…”4   

กรมการศึกษานอกโรงเรียนจึงมีนโยบายสงเสริมสนับสนุนใหองคการบริหารสวน
จังหวัด (อบจ.) องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) วัด โรงเรียน ชุมชน และภูมิปญญาชาวบาน ฯลฯ

3กรมการศึกษานอกโรงเรียน, เอกสารประกอบการอบรมการวางแผนการศึกษานอก
โรงเรียน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2540), 1.

4รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการ
ศาสนา, 2540), 13.
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เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหกับคนในชุมชน โดยจัดตั้งศูนยการเรียนชุมชน(ศรช.) ขึ้นให
เปนศูนยกลางการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาสติปญญา  รางกาย  จิตใจ    และสังคมของคนใน
ชุมชน

ศูนยการเรียนชุมชน    จึงเปนศูนยกลางของการจัดกิจกรรมการเรียนรูของคนในชุมชน 
เปนแหลงแลกเปลี่ยน ถายทอดประสบการณการเรียนรู ถายทอดภูมิปญญาพื้นบาน และเปนแหลง
บริการชุมชนในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนในชุมชน5

เนื่องจากศูนยการเรียนชุมชน เปนศูนยการเรียนใหมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใหบริการการศึกษา
นอกโรงเรียนแกประชาชนในชุมชน ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนเปนบุคลากรใหมที่กระจายลง
ไปจากศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ  ความรู  ประสบการณ  และความเขาใจในขั้น
ตอนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนจึงมีขีดจํากัด    ประกอบกับกรมการศึกษานอกโรงเรียน
ไดปรับเปลี่ยนวิธีการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน   จัดการศึกษาในลักษณะของศูนยการ
เรียนชุมชน ตั้งแตภาคเรียนที่ 1/2541 เปนตนมา และกําหนดใหนักศึกษาที่เรียนตามหลักสูตรการ
ศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญทุกระดับ        ที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหมตองเปนนักศึกษาของ
ศูนยการเรียนชุมชนนั้น6       เปนผลใหสถานศึกษากรมการศึกษานอกโรงเรียนทุกแหงตองจัดตั้ง
ศูนยการเรียนชุมชนขึ้นมารองรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการศึกษานอกโรงเรียนสาย
สามัญ   ขึ้นตามคําส่ังของกรมการศึกษานอกโรงเรียนดังกลาว นอกจากนี้ กรมการศึกษานอกโรง
เรียนยังไดปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน และการพบกลุมจากเดิม     ที่ใชครูประจํากลุมทํา
หนาที่เปนเสมือนพี่เล้ียงในการจัดกิจกรรมการพบกลุมเพื่อการเรียนรูสัปดาหละครั้ง    คร้ังละไม
นอยกวา      3 ช่ัวโมง มาเปนการพบกลุมใน  3  ลักษณะ คือ

1)  พบกลุมกับครูประจําศูนยการเรียน
2)  พบกลุมกันเองในหมูนักศึกษาดวยกันโดยไมมีครูประจํากลุม และ
3)  พบกลุมเพื่อการสอนเสริมของครูประจําภาค/วิชา หมวดวิชาตาง ๆ เปนตน

เนื่องจากชวงเวลาที่กรมสั่งการใหสถานศึกษา  ดําเนินการจัดการศึกษานอกโรงเรียน
สายสามัญในรูปแบบของศูนยการเรียนชุมชนนั้น          เปนชวงที่ใกลจะเปดภาคเรียนที่        1/2541 
ดังนั้น ความเรงรีบที่สถานศึกษาจะตองดําเนินการประสานงานเพื่อการจัดตั้งศูนยการเรียนชุมชน
การเตรียมการรับสมัครครูประจําศูนยการเรียน    การฝกอบรมครู ศรช.  ใหเขาใจบทบาทหนาที่
และ

5กรมการศึกษานอกโรงเรียน, “โครงการสํารวจขอมูลพื้นฐานและการรายงานผลการ
นิเทศนศูนยการเรียนชุมชน ปการศึกษา 2541,” 2541.  (อัดสําเนา)

6กรมการศึกษานอกโรงเรียน, กาวตอไปของ กศน. มุมมองของนักคิด (กรุงเทพฯ :
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โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2540),19.
การจัดการเรียนการสอน การพบกลุมตามรูปแบบใหม  ตลอดจนการรับสมัครนักศึกษาเขาเรียนใน
ภาคเรียนใหม   ลวนเปนตัวเรงสําคัญที่ทําใหสถานศึกษากรมการศึกษานอกโรงเรียน  ทุกแหงตอง
เรงรีบดําเนินการใหลุลวงภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังนั้น จึงมีความบกพรองอยูบางทั้งใน
กระบวนการดําเนินการจัดตั้งศูนยการเรียนชุมชนและการฝกอบรมครู ศรช. ใหเขาใจบทบาทหนาที่
การจัดกิจกรรมการพบกลุมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบใหม ในสวนบทบาท
หนาที่ของครู ศรช.  กรมการศึกษานอกโรงเรียนก็ไดกําหนดบทบาทหนาที่ไวกวาง ๆ  ดังนี้  1) จัด
กิจกรรมตามแผนการเรียนการสอน  และหลักสูตรตาง ๆ  ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน  2)  จัด
ทําขอมูลชุมชนและจัดเก็บอยางเปนระบบพรอมที่จะใหบริการ 3) จัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อ
เสนอเขาแผนพัฒนาตําบล  และแยกเสนอของบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบล  และ
กรมการศึกษานอกโรงเรียนแลวแตกรณี  4) จัดการกระจาย  และหมุนเวียนการใหบริการสื่อตาง ๆ  
ในศูนยการเรียนชุมชน         5)  ดําเนินงานธุรการในศูนยการเรียนชุมชน โดยเฉพาะการรับสมัคร
นักศึกษาแนะนํา และตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา  การลงทะเบียนเรียน  การจัดทําแผน
การเรียน  การจบหลักสูตร   6)  ดําเนินงานจัดและประสานงานสอนเสริม    การพัฒนาหลักสูตร
ทองถ่ินและกิจกรรมในชุมชน    7)  ใหคําปรึกษา    แนะนํา    และแนะแนว      เพื่อสงเสริมใหเกิด
การเรียนรูทุกประเภทในศูนยการเรียนชุมชน  8) ประสานกับบุคคลหนวยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน  
ตลอดจนผูรูและภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดดําเนินงานเครือขายการเรียนรูในชุมชน  9) ใหบริการ 
วัสดุ  อุปกรณ  และสื่อที่เกี่ยวกับการเรียนรูในศูนยการเรียนชุมชน  แกผูเรียน  และชุมชน  10) 
ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมการเรียนรูในศูนยการเรียนชุมชน  11) สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตอองคการบริหารสวนตําบล  และศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ7

ปญหา
จากภูมิหลังของปญหาที่กลาวมานั้นกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ  

รวมมือกับกรมการปกครอง   กระทรวงมหาดไทย   ไดดําเนินการจัดตั้งศูนยการเรียนชุมชนขึ้นทั่ว
ประเทศ โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2541 เปนตนมา8 และการดําเนินการจัด
ตั้งศูนยการเรียนชุมชน พบวายังไมครบทุกตําบล และจากการสํารวจเมื่อป 2543 พบวามีตําบลทั่ว
ประเทศ 7,180 ตําบล จัดตั้งศูนยการเรียนชุมชนได 6,680 แหง คิดเปนรอยละ 43.04 ของจํานวน
ตําบลทั้งหมด มีครูศูนยการเรียนชุมชน  5,630 คน คิดเปนรอยละ 84.28 ของศูนยการเรียนชุมชนทั้ง
หมดที่จัดตั้งขึ้น เมื่อแยกพิจารณาตามรายภาคพบวา    ภาคเหนือมีตําบลทั้งหมด  1,486  ตําบล จัดตั้ง

7กรมการศึกษานอกโรงเรียน, คูมือการดําเนินงานศรช. (ม.ป.ท., 2540), 9.
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8กรมการศึกษานอกโรงเรียน, “ศูนยการเรียนชุมชน,” 30 ธันวาคม 2543.(อัดสําเนา)
ศูนยการเรียนชุมชนได 1,444 แหง คิดเปนรอยละ 97.17 ของตําบลทั้งหมด มีครูประจําศูนยการ
เรียนชุมชน 1,196 คน คิดเปนรอยละ 82.83 ของศูนยการเรียนชุมชนที่จัดตั้งขึ้นภาคกลางมีตําบลทั้ง
หมด 1,395 ตําบล จัดตั้งศูนยการเรียนชุมชนได 930 แหง คิดเปนรอยละ 66.67 ของตําบลทั้งหมด มี
ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน 739 คน คิดเปนรอยละ 79.46 ของศูนยการเรียนชุมชนที่จัดตั้งขึ้น 
ภาคใตมีตําบลทั้งหมด 1,075 ตําบล จัดตั้งศูนยการเรียนชุมชนได 1,040 แหง คิดเปนรอยละ 96.74 
ของจํานวนตําบลทั้งหมด   มีครูประจําศูนยการเรียนชุมชน  604  คน  คิดเปนรอยละ  58.08  ของ
ศูนยการเรียนชุมชนที่จัดตั้งขึ้น ภาคตะวันออกมีตําบลทั้งหมด 560 ตําบล จัดตั้งศูนยการเรียนชุมชน
ได 475 แหง คิดเปนรอยละ 84.82 ของจํานวนตําบลทั้งหมด มีครูประจําศูนยการเรียนชุมชน 314 
คน คิดเปนรอยละ  66.11 ของศูนยการเรียนชุมชนที่จัดตั้งขึ้น     และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
ตําบลทั้งหมด 2,664 ตําบล จัดตั้งศูนยการเรียนชุมชนได 2,791 แหง คิดเปนรอยละ  104.77   ของ
ตําบลทั้งหมด  มีครูประจําศูนยการเรียนชุมชน  2,777  คน  คิดเปนรอยละ 99.50 ของศูนยการเรียน
ชุมชนที่จัดตั้งขึ้น ตามที่ปรากฏในตารางที่ 1

ตารางที่  1  สรุปการดําเนินการจัดตั้งศูนยการเรียนชุมชน ในปงบประมาณ  2543

ภาค จํานวน
ตําบล

จํานวน
ศรช.

จํานวน
ครู ศรช.

% ศรช.
กับตําบล

% ครูศรช.
กับศรช.

เหนือ
กลาง
ใต

ตะวันออก
ตะวันออกเฉียงเหนือ

1,486
1,395
1,075
560

2,664

1,444
930

1,040
475

2,791

1,196
739
604
314

2,777

97.17
66.67
96.74
84.82

104.77

82.83
79.46
58.08
66.11
99.50

รวม 7,180 6,680 5,630 93.04 84.28

ที่มา : กรมการศึกษานอกโรงเรียน, “ศูนยการเรียนชุมชน,” 30 ธันวาคม 2543.  (อัดสําเนา)

จากตารางที่  1  ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน ในภูมิภาคตะวันตก ซ่ึงประกอบดวย
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัด
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สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี อยูในเขตภาคกลาง การดําเนินงานของ
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนในภูมิภาคตะวันตก เปนการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาของ
ประชาชนใหสูงขึน้  เพือ่เปนการเสรมิระบบการศกึษาในระบบโรงเรยีนใหประชาชนไดรับการศกึษา
อยางทั่วถึง อันสงผลตอการพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนา จากผลการดําเนินงานที่ผานมา
กรมการศึกษานอกโรงเรียน   สามารถจัดการศึกษาไดผลในระดับหนึ่งทั้งดานปริมาณ    และดาน
คุณภาพ สําหรับในดานปริมาณนั้นกรมการศึกษานอกโรงเรียนยังจัดการศึกษาไมครอบคลุมกับ
ประชากรกลุมเปาหมาย9

ดังนั้นกรมการศึกษานอกโรงเรียนจึงมีนโยบายใหจัดตั้งศูนยการเรียนชุมชนขึ้นในทุก
ตําบลเพื่อใหการจัดการศึกษาใหครอบคลุมกลุมประชากรเปาหมาย      ภายใตการกํากับดูแลของ
องคการบริหารสวนตําบล และการสนับสนุนของศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแตจาก
ผลการดําเนินการที่ผานมาของศูนยการเรียนชุมชน ในภูมิภาคตะวันตก มีปญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินการคือ การบริหารงานของศูนยการเรียนชุมชนบางสวนมีประสิทธิภาพในระดับที่ไมนา
พอใจ10 นอกจากนั้นการศึกษาวิจัยของมุกดา ฉัตรชัยโพธ์ิทอง     ยังพบวาศูนยบริการการศึกษานอก
โรงเรียนอําเภอสวนใหญยังขาดแคลนวัสดุ ครุภัณฑรวมทั้งบุคลากร การประสานงานกับหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนยังนอยเกินไป การจัดศูนยการเรียนชุมชนจัดไดเฉพาะอําเภอที่มีครูอาสาสมัคร
การศึกษานอกโรงเรียน เทานั้น ชุมชนสวนใหญยังไมพรอมที่จะจัดการศึกษาไดเอง11   และผลสรุป
การนิเทศกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน ศูนยการเรียนชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลาง พบวามี
ปญหาดังตอไปนี้  1) ศูนยการเรียนชุมชนสวนใหญเปนเพียงสถานที่พบกลุมนักศึกษาสายสามัญเทา
นั้น     2)   ศูนยการเรียนชุมชนบางแหงไมมีการจางครูศูนยการเรียนชุมชน ตองใหครูอาสาสมัคร
การศึกษานอกโรงเรียน หรือครูประจํากลุมทําหนาที่แทน   3)   ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนไมได
อยูปฏิบัติงานประจําที่ศูนยการเรียนชุมชน 4) ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนไมมั่นใจในสภาพความ
มั่นคงการทํางานของตนเอง   5)    ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนจัดกิจกรรมในศูนยการเรียนชุมชน

9กรมการศึกษานอกโรงเรียน, กรอบนโยบายกรมการศึกษานอกโรงเรียน ประจําป
งบประมาณ 2544 (กรุงเทพฯ : บริษัท ประชาชน จํากัด, 2534), 12.

 10กรมการศึกษานอกโรงเรียน, รายงานการจัดการศึกษาในชุมชน (กรุงเทพฯ :
หจก. อรุณการพิมพ, 2541), 32–33.

11มุกดา ฉัตรชัยโพธ์ิทอง, “การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาศูนยบริการการศึกษา
นอกโรงเรียนอําเภอ : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอาํเภอในเขตภาคตะวนั
ตก” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2538), ฆ.
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ไมเปนไปตามหลักการ    6) ศูนยการเรียนชุมชนบางแหงขาดแคลนสื่อตาง   ๆ ในการจัดกิจกรรม12

การดําเนินงานของศูนยการเรียนชุมชน เกิดจากครูประจําศูนยการเรียนชุมชนและคณะกรรมการ
ศูนยการเรียนชุมชนที่คัดเลือกโดย    องคการบริหารสวนตําบลทําหนาที่ประชาสัมพันธ   วางแผน 
เสนอแนะ การเลือกสถานที่   แนวทางการดําเนินงาน  จัดใหมีขอมูลพื้นฐานของชุมชน  เสนอแนะ
การบริหาร   และจัดกิจกรรมของศูนยการเรียนชุมชน จัดหาบุคลากร วัสดุ อุปกรณ งบประมาณ 
กํากับดูแล  และติดตามประเมินผลการดําเนินงาน      โดยมีองคการบริหารสวนตําบลเปนผูควบคุม
ดูแลการดําเนินงานของศูนยการเรียนชุมชนใหสอดคลองกับแผนพัฒนาตําบล

ศูนยการเรียนชุมชนเปนหนวยงานของกรมการศึกษานอกโรงเรียน  โดยมีศูนยบริการ
การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ และศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเปนหนวยสงเสริมสนับสนุน       
และใชพลังจากนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนและชุมชน             มาใชเปนฐานในการจัดกิจกรรม
การศึกษา      และกิจกรรมของคนในชุมชน  มีหลักสูตรและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการศึกษา
ขั้นพื้นฐานสายสามัญ      การศึกษาสายอาชีพ            และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่เนนเนื้อหาการจัด
การเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานสายสามัญ การศึกษาสายอาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่
เนนเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสถานการณและความตองการของคนในชุมชน
โดยมีกลุมเปาหมายประชาชนทั่วไปในชุมชน และประชาชนกลุมเปาหมายเฉพาะในชุมชน ไดแก 
เด็ก เยาวชนขาดโอกาส คนพิการ สตรี และแรงงานคืนถ่ิน เปนพิเศษ

กลาวโดยสรุป    ศูนยการเรียนชุมชนมีกระบวนการบริหาร       และจัดการศึกษาโดยมี
ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนรวมกับศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ดําเนินการดังนี้  1)  
สํารวจความตองการทางการศึกษาของชุมชน 2)  วิเคราะหและจัดทําขอมูลพื้นฐาน3) จัดลําดับความ
สําคัญวิเคราะหความเหมาะสม  และปจจัยพื้นฐานในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมในศูนยการเรียน
ชุมชน 4) ประสานงานกับองคกรที่เกี่ยวของ    5) จัดทําแผนการดําเนินงานของศูนยการเรียนชุมชน
รวมกับคณะกรรมการศูนยการเรียนโดยเสนอเขาบรรจุในแผนพัฒนาตําบล 6) ปฏิบัติการตามแผน       
7) นิเทศและติดตามผล            8) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอองคการบริหารสวนตําบล 
และศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ13

ศูนยการเรียนชุมชนแตละแหงที่มีขอแตกตางกันทั้งในดานบุคลากร    อาคารสถานที่

12ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง, “สรุปรายงานผลการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง ปงบประมาณ 2541,” 15 
ตุลาคม 2541. (อัดสําเนา)

 13กรมการศึกษานอกโรงเรียน, กาวตอไปของ กศน. มุมมองของนักคิด (กรุงเทพฯ :
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โรงพิมพสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด , 2540 ) ,16.
วัสดุอุปกรณ งบประมาณ การจัดการ และกลุมเปาหมายที่หลากหลายแตกตางกันออกไปตลอดจน
รูปแบบการจัดกิจกรรม ซ่ึงมีหลากหลายรูปแบบที่แตกตางกันออกไป ศูนยการเรียนชุมชนแตละ
แหงไมสามารถดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามที่กรมการศึกษานอกโรงเรียนกําหนดไดทําให
เกิดความลดหลั่นในคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู         สงผลใหเกิดความแตกตางในคุณภาพ
การเรียนรูในแตละแหง

ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนนับวามีความสําคัญมาก   ทั้งในดานการจัดศูนยการเรียน
ใหเปนแหลงการเรียนรูการจัดการเรียนการสอน การประสานงานใหเกิดการเรียนรู นอกจากนั้นครู
ประจําศูนยการเรียนชุมชนยังเปนผูรับผิดชอบในดานการประชาสัมพันธ แนะแนวงานที่เกี่ยวกับ
การศึกษานอกโรงเรียน    การปฏิบัติงานดานธุรการ     งานทะเบียน    การวัดและการประเมินผล
การเรียน การวางแผนการจัดกิจกรรมและนําเสนอ โครงการการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน
ในชุมชน     และการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ    ทั้งของรัฐและเอกชนเพื่อจัดกิจกรรมงาน
การศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

ดังนั้นจึงเห็นไดวา ภารกิจหนาที่ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ดังที่ไดกลาวมาแลว
นั้นเปนภารกิจที่มีความสําคัญตอการดําเนินงานของการจัดการศึกษานอกโรงเรียนเปนอยางมาก จึง
จําเปนตองคัดเลือกบุคคลที่มีความรูความสามารถเขามาทําหนาที่ปฏิบัติงาน   รับผิดชอบและใน
ขณะเดียวกันก็ตองจัดการบริหารบุคคลบริการสงเสริมครูประจําศูนยการเรียนชุมชนใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดบรรลุตามเปาหมาย

กิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนจะมีประสิทธิภาพหรือประสบความสําเร็จมากนอย
เพียงใด          ขึ้นอยูกับครูประจําศูนยการเรียนชุมชนเปนสําคัญ           จึงนาจะไดมีการศึกษาวิจัย
ถึง
องคประกอบที่มีความสัมพันธในการปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน    เพื่อใชเปน
แนวทางในการพัฒนา     ปรับปรุง      ใหสามารถทําหนาที่ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุดในโอกาสตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1.   เพื่อศึกษาลักษณะการปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน
2. เพื่อศึกษาองคประกอบดานคุณสมบัติสวนตัวคือ เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว  และ

การผานการฝกอบรม   และดานการสนับสนุนการปฏิบัติงานคือ การนิเทศและการไดรับความรูจาก
หนวยงาน    และการสนับสนุนชวยเหลือกิจกรรมศูนยการเรียนชุมชน         ที่มีความสัมพันธตอ
การปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน
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สมมติฐานของการวิจัย
1.  เพศ     มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน     ใน

การดําเนินงานศูนยการเรียนชุมชน
2.  อายุ     มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน     ใน

การดําเนินงานศูนยการเรียนชุมชน
3. สถานภาพครอบครัว  มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียน

ชุมชน ในการดําเนินงานศูนยการเรียนชุมชน
4. การผานการฝกอบรม    มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียน

ชุมชน ในการดําเนินงานศูนยการเรียนชุมชน
5. การนิเทศและการไดรับความรูจากหนวยงาน มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของ

ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ในการดําเนินงานศูนยการเรียนชุมชน
6. การสนับสนุนชวยเหลือศูนยการเรียนชุมชน มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของ

ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ในการดําเนินงานศูนยการเรียนชุมชน

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยคร้ังนี้ กําหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้
1.  ขอบเขตดานเนื้อหา  ไดแก หนาที่การปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน

ทั้ง  11  ดาน คือ
1.1 การจัดกิจกรรมตามแผนการเรียนการสอน        และหลักสูตรตาง    ๆ    ของ

กรมการศึกษานอกโรงเรียน
1.2 การจัดทําขอมูลชุมชน และจัดเก็บอยางเปนระบบพรอมที่จะใหบริการ
1.3 การจัดทําแผนงานโครงการเพื่อเสนอเขาแผนพัฒนาตําบล          และแยกเสนอ

ของบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบล และกรมการศึกษานอกโรงเรียน
1.4 การจัดการกระจายและหมุนเวียนการใหบริการสื่อตางๆในศูนยการเรียนชุมชน
1.5 การดําเนินงานธุรการในศูนยการเรียนชุมชน
1.6 การดําเนินงานจัดและประสานงานสอนเสริม   การพัฒนาหลักสูตทองถ่ิน และ

กิจกรรมในชุมชน
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1.7 การใหคําปรึกษา แนะนํา และแนะแนวเพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรูทุกประเภท
ในศูนยการเรียนชุมชน

1.8 การประสานกับบุคคลหนวยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน        ตลอดจนผูรู    และ
ภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดดําเนินงานเครือขายการเรียนรูในชุมชน

1. 9 การใหบริการ  วัสดุ  อุปกรณ  และสื่อที่เกี่ยวกับการเรียนรูในศูนยการเรียน
ชุมชน แกผูเรียนและชุมชน

1.10 การประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมการเรียนรูในศูนยการเรียนชุมชน
1.11 การสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตอองคการบริหารสวนตําบลและศูนยบริการ

การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ
2. ขอบเขตดานประชากร    ไดแก    ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนที่ปฏิบัติหนาที่ในป

การศึกษา 2545 ในเขตภูมิภาคตะวันตก ซ่ึงมี  8  จังหวัด ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร 
และจังหวัดสุพรรณบุรี

ขอจํากัดของการวิจัย
การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาองคประกอบที่มีความสัมพันธตอการปฏิบัติงานของ

ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน    แมวาผูวิจัยจะไดพิจารณาประเด็นตาง ๆ     อยางรอบคอบแลวก็
ตาม แตก็ปรากฎความไมสมบูรณอันเนื่องมาจากขอจํากัดอันไมสามารถใหหมดสิ้นไปได กลาวคือ
ในการวิจัยคร้ังนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใหครูประจาํศนูยการ
เรียน
ชุมชนเปนผูตอบแบบสอบถามเทานั้น   ตลอดจนขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณก็ไดจากครูประจํา
ศูนยการเรียนชุมชนฝายเดียว ซ่ึงอาจจะขาดความสมบูรณไปบางในสวนที่ผูวิจัยไมไดไปสังเกต 
หรือเฝาดูดวยตนเอง รวมทั้งมิไดเก็บขอมูลจากผูมีสวนเกี่ยวของเชน ผูบังคับบัญชา เจาหนาที่ที่เกี่ยว
ของ  ประชาชนผูรับบริการ  นักศึกษา  องคการบริหารสวนตําบล  วัด  โรงเรียน  เปนตน     อีกทั้ง
ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา(เขา - ออกบอย)เนื่องจากเปนลูกจาง
ช่ัวคราว   และการควบคุมตัวแปรตาง ๆ ที่มิไดศึกษาในดานคุณสมบัติสวนตัว อันไดแกระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน สาขาวิชาที่ศึกษา ความขยัน ความพยายาม อุดมการณ ทัศนคติ และคุณลักษณะ
ดานอื่น ๆ  ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนซึ่งมีความแตกตางกันในแตละบุคคลโดยกําเนิด

นิยามศัพทเฉพาะ
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เพื่อใหมีความเขาใจตรงกันในความหมายของคําที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยจึงนิยาม
ความหมายไวดังนี้

ศูนยการเรียนชุมชน (ศรช.) หมายถึง ศูนยกลางการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอด
ชีวิตสําหรับประชาชนในชุมชน    เปนสถานที่ที่เสริมสรางโอกาสในการเรียนรู      ถายทอดและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ วิทยาการตลอดจนภูมิปญญาของชุมชน อีกทั้งยังเปนแหลงบริการชุมชน
ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่สอดคลองกับความตองการของประชาชน

ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน (ครูศรช.) หมายถึง บุคลากรผูปฏิบัติงานในลักษณะ
ประจําที่ศูนยการเรียนชุมชนทําหนาที่จัดกิจกรรม และอํานวยความสะดวกในการเรียนรูแกนัก
ศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญวิธีเรียนทางไกล และประชาชน

องคประกอบดานคุณสมบัติสวนตัวของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน     หมายถึง 
สถานภาพที่เปนจริงตามลักษณะของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน      ประกอบดวย    เพศ    อายุ  
สถานภาพครอบครัว และการผานการฝกอบรมตามหลักสูตรครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ของ
กรมการศึกษานอกโรงเรียน

1.  อายุ หมายถึง  อายุปจจุบันของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนที่เปนกลุมตัวอยาง โดย
คิดอายุเต็มป เศษของเดือนถาเกิน 6 เดือนใหนับเปน 1 ป

2. สถานภาพครอบครัว หมายถึง สถานภาพการครองชีวิตครอบครัวของครูประจําศูนย
การเรียนชุมชน   จําแนกออกเปน    4   กลุมคือ   โสด   แตงงานแลวอยูดวยกัน หยา แตงงานแลวแต
แยกกันอยู

3. การผานการฝกอบรม หมายถึง    การที่ไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรครูประจํา
ศูนยการเรียนชุมชน ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน

องคประกอบดานการสนับสนุนการปฏิบัติงาน หมายถึง ลักษณะการสงเสริมและ
สนับสนุนในดานวิชาการ   วัสดุ   อุปกรณ        และการอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน จากหนวยงานของรัฐ เอกชน ผูนําชุมชน และองคการบริหารสวน
ตําบล    ประกอบดวย การนิเทศและการไดรับความรูจากหนวยงาน  และการสนับสนุนชวยเหลือ
กิจกรรมศูนยการเรียนชุมชน

1.  การนิเทศและการไดรับความรู หมายถึง การที่ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนไดรับ
การนิเทศ ชวยเหลือสนับสนุนดานวิชาการ หรือไดรับความรูจากหนวยเหนือระดับอําเภอ จังหวัด 
ภาค และกรม เชน การอบรม สัมมนา ประชุมเกี่ยวกับงานศูนยการเรียนชุมชน  โดยนับจํานวนครั้ง
ของการนิเทศและการไดรับความรูจากหนวยงานในแตละกิจกรรมในรอบปที่ผานมา

2.  การสนับสนุนชวยเหลือกิจกรรมศูนยการเรียนชุมชน     หมายถึง การที่ครูประจํา
ศูนยการเรียนชุมชนไดรับการสนับสนุน  ในดานการเงิน วัสดุอุปกรณ  แรงงาน  ฯลฯ จากหนวย
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งานภาครัฐ/ เอกชน  องคการบริหารสวนตําบล        ในการดําเนินงานศูนยการเรียนชุมชน   ในรอบ
ปการศึกษา 2545 ที่ผานมา

การปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน    หมายถึง ระดับการปฏิบัติงานของ
ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ซ่ึงเปนภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบที่กําหนดไวของกรมการศึกษา
นอกโรงเรียน จํานวน 11 ดานประกอบดวย

1.  การจดักจิกรรมตามแผนการเรยีนการสอน     และหลักสตูรตาง  ๆ  ของกรมการศกึษา
นอกโรงเรยีน

2. การจัดทําขอมูลสภาพทั่วไปของชุมชน  และจัดเก็บอยางเปนระบบพรอมที่จะให
บริการ

3. การจัดทําแผนงานโครงการ เพื่อเสนอเขาแผนพัฒนาตําบล           และแยกเสนอขอ
งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบล       และกรมการศึกษานอกโรงเรียนแลวแตกรณี

4. การจัดการกระจาย และหมุนเวียนการใหบริการสื่อตางๆในศูนยการเรียนชุมชน
5. การดําเนินงานธุรการในศูนยการเรียนชุมชน
6. การดําเนินงานจัดและประสานงานสอนเสริม  การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน       และ

กิจกรรมในชุมชน
7.  การใหคําปรึกษา   แนะนํา   และแนะแนว  เพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรูทุกประเภท

ในศูนยการเรียนชุมชน
8. การประสานกับบุคคลหนวยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน           ตลอดจนผูรูและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน ในการจัดดําเนินงานเครือขายการเรียนรูในชุมชน
9. การใหบริการ  วัสดุ  อุปกรณ   และส่ือที่เกี่ยวกับการเรียนรู     ในศูนยการเรียนชุมชน 

แกผูเรียนและชุมชน
10. การประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมการเรียนรูในศูนยการเรียนชุมชน
11. การสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ตอองคการบริหารสวนตําบล  และศูนยบริการ

การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ
ภูมิภาคตะวันตก    หมายถึง   จังหวัดที่อยูในเขตดูแลรับผิดชอบในการจัดบริการดาน

การศึกษา วิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 8 จังหวัดคือ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัด
นครปฐม จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี
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กรอบความคิดในการวิจัย
กรอบความคิดในการศึกษา เร่ือง องคประกอบที่มีความสัมพันธตอการปฏิบัติงาน

ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ในภูมิภาคตะวันตก

ตัวแปรที่ศึกษา

                ตัวแปรตน (X)         ตัวแปรตาม (Y)

องคประกอบดานคุณสมบัติ
สวนตัว
       -  เพศ (X1)
      - อายุ (X2)
      - สถานภาพครอบครัว (X3)
      - การผานการฝกอบรม (X4)

การปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน
11  ดาน

1.  การจัดกิจกรรมตามแผนการเรียนการสอน และ
หลักสูตรตาง ๆ (Y1)
2. การจัดทําขอมูลชุมชน และจัดเก็บอยางเปนระบบ(Y2)
3. การจัดทําแผนงาน/โครงการ (Y3)
4. การจัดการกระจาย  และหมุนเวียนการใหบริการสื่อ
(Y4)
5. การดําเนินงานธุรการ (Y5)
6. การดําเนินงานจัดและประสานงานสอนเสริม
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น และกิจกรรมในชุมชน(Y6)
7. การใหคําปรึกษา  แนะนํา  และแนะแนว (Y7)
8. การประสานกับบุคคลหนวยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน
ตลอดจนผูรู    และภูมิปญญาทองถิ่น (Y8)
9. การใหบริการ  วัสดุ  อุปกรณ  และสื่อที่เกี่ยวกับ
การเรียนรู (Y9)
10. การประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมการเรียนรู (Y10)
11. การสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน (Y11)

องคประกอบดานการสนับสนุน
การปฏิบัติงาน
   -  การนิเทศและการไดรับความ
รูจากหนวยงาน (X5)
     -  การสนับสนุนชวยเหลือกิจ
กรรมศูนยการเรียนชุมชน (X6)
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บทท่ี 2

วรรณกรรมที่เก่ียวของ

การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษา แนวคิด ทฤษฎีที่เปน
สาระสําคัญทางวิชาการโดยแบงออกเปน

1.  การจัดการศึกษานอกโรงเรียน
          1.1  การจัดการศึกษานอกโรงเรียน
          1.2  สรุปแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
          1.3  การจัดการศึกษานอกโรงเรียนในประเทศไทย
          1.4  การศึกษาตามอัธยาศัย
2.  ศูนยการเรียน
          2.1  ความเปนมาของศูนยการเรียน
          2.2  ประเภทของศูนยการเรียน
          2.3  แนวคิดเกี่ยวกับศูนยการเรียนชุมชน

            วัตถุประสงคของการจัดศูนยการเรียนชุมชน
     ประโยชนของศูนยการเรียนชุมชน

           แนวทางการจัดและพัฒนาศูนยการเรียนชุมชน
          2.4  การบริหารจัดศูนยการเรียนชุมชน

          โครงสรางการบริหาร       
                        บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการศูนยการเรียนชุมชน        

     บทบาทหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลในการดําเนินงาน
ศูนยการเรียนชุมชน

             บทบาทหนาที่ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน
             บทบาทหนาที่ของศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอใน
การดําเนินงานศูนยการเรียนชุมชน

     บทบาทหนาที่ของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดในการดําเนินงาน
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ศูนยการเรียนชุมชน
                2.5  แนวทางการจัดการดานตาง ๆ ในศูนยการเรียนชุมชน

                 การดําเนินงานดานอาคารสถานที่
                 การจัดการดานงานธุรการ
                 การจัดการดานสื่อการเรียนการสอน
                 การดําเนินการเกี่ยวกับบุคลากร

                2.6  บทบาทหนาที่ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน
                 การจัดกิจกรรมตามแผนการเรียนการสอน และการดําเนินงานธุร
การ
                 การสํารวจขอมูลชุมชน
                 การจัดทําแผนงานและโครงการ
                  การจัดการกระจายและหมุนเวียนการใหบริการสื่อตาง ๆ
                 การประสานงานเครือขาย
                 การใหคําปรึกษาและแนะแนวของศูนยการเรียนชุมชน
                 การประชาสัมพนัธ

          การสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
        2.7  ศูนยการเรียนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

1. การจัดการศึกษานอกโรงเรียน  (Non-formal  Education)

1.1 การจัดการศึกษานอกโรงเรียน  (Non-formal  Education)
ความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนนั้นมีผูใหความหมายไวดังนี้ ฟลิป เอช

คุมส (Philip H.  Coombs) กลาววา  การศึกษานอกโรงเรียน  หมายถึงกิจกรรมการศึกษาที่จัดขึ้น
นอกระบบการศึกษาภาคปกติไมวากิจกรรมจะจัดขึ้นเปนกิจกรรมตางหาก หรือจัดเปนสวนหนึ่ง
ของกิจกรรมใหญอ่ืน ๆ   เปนกิจกรรมที่มุงบริการกลุมผูเรียนที่กําหนดเปนเปาหมาย  และอยางมี
ความมุงหมาย ตัวอยางเชน สถานเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียน (ยกเวนโรงเรียนอนุบาล) โรงเรียนที่มุงให
โอกาส "Second Chance" แกผูไมมีโอกาสไดรับการศึกษาเมื่ออยูในวัยที่ควรไดรับการศึกษา หรือที่
ตองออกจากโรงเรียนกอนกําหนด โรงเรียนผูใหญ กิจการลูกเสือ  อนุกาชาด ยุวกสิกร กลุมสนใจ 
ดนตรี   การฝกฝนอาชีพ  กลุมกสิกร ฯลฯ1    สวนเดวิด  ไคลน  และโทมัส  บี   คีน    ( David   
Kline    and
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1Phillip H. Coombs, “Non-formal Education for Rural Development,” Journal of 
Northeast Asian Studies  25 (December 1973) : 12-13.
Thomas  B.  Keehn )  ไดใหคําจํากัดความของการศึกษานอกโรงเรียน   เหมือนกับการศึกษาที่เรียก
วา    การศึกษานอกระบบ    การศึกษาผูใหญ    การศึกษาชั่วชีวิต  การศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ เปนคําที่
หมายถึงชนิดของการศึกษาที่พัฒนาขึ้นมา เพือ่เปนทางเลอืกหรือสงเสรมิการศกึษาในระบบโรงเรยีน  
หรือเปนการศึกษาที่จัดขึ้นเพื่อปดชองวางของประชากรจํานวนมาก  ซ่ึงไมสามารถจะรับบริการจาก
ระบบการศึกษาในโรงเรียนไดอยางเต็มที่        เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาในระบบโรงเรียนแลว  
การศึกษานอกระบบโรงเรียนเปนการศึกษาที่ยืดหยุนไดงาย2 สตีน  แมคคอลล  (Steen W. Macall)  
กลาววา  การศึกษานอกระบบโรงเรียนนั้น  หมายถึงประสบการณการเรียนรูทั้งหลาย ซ่ึงอยูนอก
ระบบชั้นเรียนของโรงเรียนภาคปกตินั้น ๆ  การศึกษานอกโรงเรียนเปนคําที่มีความหมายกวางขวาง
มาก หมายถึงการศึกษาทุกอยาง การเรียนรูจากพอแม    การเรียนรูจากประสบการณ   การเรียนรูจาก
เพื่อน ๆ   การเรียนรูจากสื่อสารมวลชน  การเรียนรูจากโรงเรียนผูใหญและจากหนวยพัฒนาตาง ๆ  
การเรียนรูจากการฝกงาน  การเรียนรูจากการเปนสมาชิกกลุมหนุมสาว  ฯลฯ3  สวนโรลแลนด  จี  
พอลสตัน  (Rolland  G.  Paulston)  ใหคําจํากัดความไววา   "คําวาการศึกษาโดยทั่ว ๆ    ไปหมายถึง    
การจัดระบบการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว ซ่ึงการศึกษาในโรงเรียน
หมายถึง     การจัดการศึกษาที่จัดกันเปนชั้นเรียนเปนที่ยอมรับกันมาแตเดิมวาจะตองเริ่มตนจากชั้น
ประถม มัธยม และไปจบลงที่ อุดมศึกษาสวนการศึกษานอกโรงเรียนนั้นมักเปนการศึกษาที่ใหคํา
จํากัดความไวอยางหลวม ๆ  เพื่อใหรวมถึงกิจกรรมในสังคมและกิจกรรมที่กอใหเกิดการเรียนรูและ
ทักษะอื่น นอกระบบชั้นเรียนในโรงเรียนภาคปกติ4   เจมส  อาร   เชพฟลด  และวิคเตอร พี  ดีโจมา  
(James  R.  Sheffield  and  Victor  P.  Diejomaoh)      กลาววา     การศึกษานอกระบบโรงเรียนเปน
คําที่ความหมายกวางครอบคลุมถึงการฝกอบรม  และการสอนระบบชั้นเรียนในโรงเรียนเกือบทั้ง
หมด  เริม่ตัง้แตการเรยีนรูของบคุคลแตละคนจากพอแม จากโรงงานไปจนถงึการรณรงคใหประชาชน
ทัง้ชาตไิดรูหนังสือ     การศึกษานอกระบบโรงเรียนควรจะเปนการบริการที่สนองความตองการที่
หลากหลาย  เชน  1)  เพื่อใหผูที่ไมมีโอกาสเรียนในระบบโรงเรียนไดมีโอกาสศึกษาเลาเรียน 2)    
เพื่อใหผูที่จบการศึกษาจากระบบโรงเรียนแลวไดมีโอกาสหาความรู    และไดรับการฝกฝนเพิ่มเติม     
โดยเฉพาะสําหรับการที่จะไปประกอบอาชีพ  3) เพื่อชวยใหผูที่กําลังปฏิบัติงานอยูไดมีโอกาสศึกษา

2David Kline and Thomas B. Keehn, “Non-School Population Education,” Chicago, 
1970, 1-3.  (Mimeographed)

3Steen W.  Mccall, “Non-Formal Education : A Definition USAID,” Washingston 
D.C., 1971.  (Mimeographed)
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4Rolland G. Paulston, “Planning Non-Formal Education Alternatives,” October 1971,
2. (Mimeographed)
เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน5  นอกจากนี้  โคล  เอส  เบรมเบ็ค และทิโมธี  เจ  
ธอมสนั  (Cole  S.  Brembeck  and   Timothy   J.   Thomson)    กลาววา    การศกึษานอกระบบโรง
เรียนหากจะใหคําจํากัดความที่ดีที่สุด ก็เห็นจะเปนวา เปนการศึกษาที่กอใหเกิดทักษะและความรู
ตาง ๆ  ขึ้นนอกระบบโรงเรียนตามปกติ  เปนการผสมผสานของกิจกรรมตาง ๆ  ที่ไมมีมาตรฐานแน
นอนและดูเหมือนวาไมสัมพันธกันเลย  โดยมีจุดมุงหมายไปสูเปาหมายนานับประการ  การศึกษา
นอกระบบโรงเรียนหาใชเปนภาระรับผิดชอบของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งไม       การบริหาร
และการควบคุมการศึกษานอกระบบโรงเรียน    กระจัดกระจายกันไปทั่วทั้งในภาครัฐบาลและภาค
เอกชนงบประมาณและกําลังคนที่ทุมเทเพื่อดําเนินการตลอดจนผลที่ไดรับอาจจะวัดเปนมาตรฐาน
แนนอนไมได    บางทีการศึกษานอกโรงเรียนอาจจะถือไดวาเปนระบบที่  "ไมมีระบบ"  ของระบบ
ตาง ๆ  แตในประเทศที่กําลังพัฒนาสวนใหญแลวบทบาทของการศึกษานอกโรงเรียนเปนสิ่งที่กอ
ใหเกิดทักษะตาง  ๆ   ในการสรางอิทธิพลตอทัศนคติของประชากร  และยังเปนการหลอหลอมคา
นิยมทั้งหลายทั้งปวงนั้นใหมีความสําคัญเทาเทียมกัน กับระบบโรงเรียนปกติ6 ซ่ึงสอดคลองกับ
สุนทร  สุนันทชัย  ที่ไดอธิบายความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนไววา "นิยามของการ
ศึกษา ในทางสังคมวิทยา  คือ  "การถายทอดความรู  ประสบการณ  ความคิด  ที่ผูใหญกระทําตอผู
เยาว  เพื่อใหผูเยาวมีความสามารถที่จะรับบทบาทของผูใหญในอนาคต"      จากคํานิยามนี้เห็นวา     
การศึกษามิใชจะทําในรูปแบบของโรงเรียนชั้นเรียนเทานั้น  แตอาจจะทําดวยการสั่งสอนอบรมใน
ชุมชน  (จารีตประเพณี  อาชีพ  ความคิด   ความเชื่อ  ฯลฯ)  การสั่งสอนอบรมในวัด    (ความเชื่อ
และพิธีกรรมทางศาสนา)   การสั่งสอน อบรมในกลุมกิจกรรมตาง  ๆ   (กลุมสหกรณ   กลุมชาวนา   
กลุมลูกเสือชาวบาน   กลุมกีฬา  บริษัทอุตสาหกรรม    สภาตําบล    สภาเทศบาล    สภาจังหวัด)    
การสั่งสอนฝกหัด     อบรมที่ทํากันนอกโรงเรียนหรือช้ันเรียนนี่เองที่เปนการศึกษานอกระบบหรือ
ที่ฝร่ังเรียกกันวา  "Nonformal  Education" ซ่ึงภาษาไทยก็มีคําเรียกหลาย ๆ  อยางเชน  การศึกษา
นอกโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน  การศึกษานอกแบบ   การศึกษาอรูปนัย  ฯลฯ  เปนตน7       
ในทํานองเดียวกันคณะกรรมการที่ปรึกษาฝายการศึกษานอกโรงเรียนของคณะปฏิวัติไดใหคําจํากัด
ความ   การศกึษานอกระบบโรงเรยีนไวเมือ่ พ.ศ. 2515 ดงันี ้"การศกึษานอก (ระบบ)โรงเรยีนหมายถงึ

5James R. Sheffield and Victor P. Diejomaoh, Non-formal education in African
development (New York : African-American Institute, 1972), 6.

6Cole S. Brembeck and Timothy J. Thomson, New Strategues Educational
Development (Massachusetts : Dr G Heath and Company, 1973), 5.
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7สุนทร  สุนันทชัย, “กรมการศึกษานอกโรงเรียน,” ใน แผนพัฒนาการศึกษานอก
โรงเรียน ระยะที่ 4 (2520 - 2524) (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 46-47.
ประสบการณและกิจกรรมที่จัดขึ้นนอกระบบการศึกษาในโรงเรียนภาคปกติ  เพื่อสงเสริมความรู
ความสามารถทั้งในดานความรูทั่วไป และวิชาชีพ  ใหประชาชนมีความเปนอยูประกอบอาชีพ  และ
ทําหนาที่พลเมืองใหดีขึ้น8  แผนการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2520     ไดอธิบายความหมายของ   
การศึกษานอก (ระบบ) โรงเรียนไวในหมวด 3  ที่วาดวยระบบการศึกษาดังนี้ “การศึกษานอก      
(ระบบ)โรงเรียนเปนการศึกษาที่จัดชั้นนอกเหนือไปจากการศึกษาในระบบโรงเรียน ไมวาการ
ศึกษานั้นจะจัดชั้นเปนกิจกรรมศึกษาโดยเฉพาะหรือเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมอื่น    เพื่อมุงใหรูจัก
แกปญหาฝกอาชีพ หรือพัฒนาความรูเฉพาะอยางตามความตองการและความสนใจของพลเมือง”9 

นอกจากนี้       พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช   2542  ไดอธิบายความหมายของ   
การศึกษานอกระบบไวในหมวด 3  ที่วาดวยระบบการศึกษา ในมาตรา 15 (2) ดังนี้ “การศึกษานอก
ระบบเปนการศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะ
เวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซ่ึงเปนเงื่อนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหา
และหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของแตละบุคคล
แตละกลุม”10

1.2 สรุปแนวคิดเก่ียวกับการจัดการการศึกษานอกระบบโรงเรียน
จากแนวความคิดที่เกี่ยวกับคํานิยามความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามที่

ไดประมวลมาจากนักการศึกษาดังกลาวแลวขางตน  สามารถสรุปลักษณะสําคัญของการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนเปนขอ ๆ  ไดดังนี้

1. ดานรูปแบบ     การศึกษานอกระบบโรงเรียนเปนการจัดการศึกษาที่ไมมีรูปแบบ
แนนอน  มรูีปแบบการจดัทีแ่ตกตางกนัออกไป  เปนการจดัเพือ่ใหบรรลุจดุมุงหมายหลายประการ
ตามความประสงคของผูจัดและผูรับ เปนการสงเสริมใหการศกึษาในระบบโรงเรยีนสมบรูณมากยิง่
ขึน้

2.  สถาบันที่รับผิดชอบ  สถาบันที่มีสวนรับผิดชอบในการจัดการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนมีมากมายหลายหนวยงานหลายสถาบันทั้งของรัฐและเอกชน

3.  หลักสูตร  หลักสูตรการศึกษานอกระบบโรงเรียน ยืดหยุนไดมาก  บางแหงอาจจะ

8กระทรวงศึกษาธิการ, กรมสามัญศึกษา, โครงการศูนยการศึกษานอกโรงเรียนประจํา
ภาค (กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตร จํากัด, 2540), 45.

9เร่ืองเดียวกัน, 52.
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10”พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542,” ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 116,
ตอนที่ 74 ก (19 สิงหาคม 2542) : 9.

เขมงวดเกี่ยวกับกําหนดเวลาเรียนเวลาสอน  มีการใชเทคโนโลยีตาง ๆ  เขามาชวย  แตบางแหงก็ไม
เขมงวดในเรื่องเหลานี้  สามารถสรางหลักสูตรจากความตองการของผูเรียนได

4. วิธีสอน  วิธีสอนของการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีแตกตางกันออกไป  ตาม
ลักษณะความเหมาะสมบางครั้งจําเปนตองสอนในหองเรียนระหวางครูกับผูเรียน  แตบางแหงอาจ
จะตองใชการฝกอบรม  การสาธิต   การศึกษาทางไปรษณียเรียนดวยตนเอง     รวมทั้งการใชโสต
ทัศนศึกษาและสื่อมวลชนเขาชวย

1.3 การจัดการศึกษานอกโรงเรียนในประเทศไทย
การจัดการศึกษานอกโรงเรียนในประเทศไทยในทัศนะของ  สุนทร  สุนันทชัย11  ได

อธิบายวาการจัดการศึกษานอกโรงเรียนในประเทศไทยนั้นเริ่มขึ้นเมื่อป  พ.ศ. 2483  โดยรัฐบาลได
จัดตั้งกองการศึกษาผูใหญขึ้น  เพื่อใหปฏิบัติงานการศึกษาแกประชาชนใหอานออกเขียนไดและรู
หนาที่พลเมืองตามระบบประชาธิปไตย  ตอมาในป  พ.ศ.  2489-2503  ไดขยายงานการศึกษาผูใหญ
ออกไป มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหประชาชนรูหนังสือ สงเสริมอาชีพและความเปนอยูตลอดจน
การใชเวลาวางใหเปนประโยชน  โดยไดจัดการศึกษาหลายรูปแบบ  ไดแก การศึกษาหลักมูลฐาน  
สอนใหรูหนังสือโดยใชวิธีสอนตัวตอตัวและวิธีช้ันเรียน  การศึกษาประชาชนซึ่งเปนวิธีการอบรม
และใหการศึกษาโดยใชภาพยนตร   จัดนิทรรศการ    และบริการหนังสือ    การอาชีวะผูใหญเปน
การศึกษาดานอาชีพ  และการมัธยมศึกษา  ซ่ึงจัดสอนในลักษณะกวดวิชาใหผูเรียนเขาสอบเทียบ
ความรู  ตอมาในชวงป  พ.ศ.  2503 - 2519  การศึกษาผูใหญไดมีการพัฒนาเชิงคุณภาพและปรับ
แนวเขาสูการศึกษาตลอดชีวิต     โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดใหความสําคัญ
แกการศึกษาผูใหญ  ทั้งนี้เพื่อพัฒนากําลังคนและเนนการจัดการศึกษาเพื่อสนองความตองการของ
สังคมและบุคคล  ซ่ึงในชวงเวลานี้องคการระหวางประเทศไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาผู
ใหญมากขึ้น  โดย  USOM  ไดใหการสนับสนุนดานการฝกอาชีพ  ยูเนสโกและองคการศึกษาโลก    
(World  Education)   ไดใหการสนับสนุนเรื่องการจัดการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ    มุงสอนใหอานออก
เขียนไดคิดเลขเปนและฝกอาชีพควบคูไปดวย    นอกจากนั้นยังไดมีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
สายสามัญตอเนื่อง12 ซ่ึงเนนเนื้อหาใหมีพื้นฐานความรูมากขึ้น  โดยไดจัดทําเปนหลักสูตรการศึกษา
ผูใหญสายสามัญระดับ      1  -   5        และพัฒนาปรับปรุงจนเปนหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน

11สุนทร  สุนันทชัย, รวมบทความการศึกษานอกโรงเรียน, เลมที่ 9 (กรุงเทพฯ :
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โรงพิมพการศาสนา, 2533), 141.
12กรมการศึกษานอกโรงเรียน, วิวัฒนาการการศึกษาผูใหญและการศึกษานอกโรงเรียน 

พ.ศ. 2482 – 2533 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2533), 4.
สายสามัญระดับประถมศึกษา  พุทธศักราช  2531  ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย พุทธศักราช 2530 โดยไดปรับปรุงวิธีการสอนใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน
เปน  3  วิธี  คือ  วิธีเรียนแบบชั้นเรียน  วิธีเรียนทางไกลและวิธีเรียนดวยตนเอง  การจัดการศึกษา
นอกโรงเรียนดังกลาวเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดทั้ง  3  วิธีเรียน  และใหมีการเทียบ
โอนผลการเรียนวิชาสามัญ  ระหวางการศึกษานอกระบบโรงเรียนกับการศึกษาในระบบโรงเรียน  
นอกจากนี้ยังเปดใหมีการเทียบโอนวิชาอาชีพที่ผูเรียนไดศึกษามาจากสถานศึกษา  หรือสถาน
ประกอบการที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง    ตลอดจนอาชีพที่ผูเรียนประกอบกิจการอยูมาเทียบ
โอนผลเรียน   ตามหลักสูตรการศึกษานอกโรเรียนสายสามัญนี้ได13  สําหรับการจัดการศึกษาสาย
อาชีพนั้น  ไดมีการจัดตั้งหนวยฝกฝนอาชีพเคลื่อนที่ขึ้นเมื่อป  พ.ศ.  2503  โดยไดมีการขยายงาน
การศึกษาผูใหญสายอาชีพออกไปโดยจัดเปนประเภทตาง ๆ คือ โรงเรียนฝกฝนอาชีพเคลื่อนที่    
โรงเรียนผูใหญเคล่ือนที่ โรงเรียนผูใหญประจําที่ ซ่ึงเปดสอนและฝกอบรมวิชาอาชีพสาขาตาง ๆ    
ตามความตองการของ ผูเรียน เชน ชางเครื่องยนต ชางเชื่อมโลหะ ชางไฟฟา  ชางวิทยุและโทรทัศน  
พิมพดีด  อาหารขนม  ชางตัดเสื้อ  ชางดัดผม - เสริมสวย  เปนตน โดยใชหลักสูตรการศึกษาผูใหญ
สายอาชีพ   หลักสูตรระยะสั้นใชเวลาเรียน  100 - 300 ช่ัวโมงดําเนินการในรูปแบบเคลื่อนที่ออกสู
ชนบทและรูปแบบประจําที่ทั้งในเขตเมืองและชนบททั่วประเทศ  นอกจากนั้นยังใชหลักสูตรกลุม
สนใจเปนหลักสูตรไมเกิน  30  ช่ัวโมง  ฝกอบรมใหแกกลุมบุคคลที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน  
เพื่อใหความรูและทักษะดานอาชีพ และฝกการคิดเพื่อแกไขปญหาชีวิตประจําวันดวย14 และในป
พ.ศ. 2522  ไดมีการจัดตั้งกรมการศึกษานอกโรงเรียนขึ้นเพื่อรับผิดชอบจัดการศึกษานอกโรงเรียน
โดยเฉพาะ  โดยพระราชบัญญัติใหโอนกองการศึกษาผูใหญ และสํานักงานโครงการพัฒนาการ
ศึกษานอกโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษารวมทั้งศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา  และศูนยบริภัณฑ
เพื่อการศึกษา  (ทองฟาจําลอง)  สังกัดกรมวิชาการ มารวมกันจัดตั้งเปนกรมการศึกษานอกโรงเรียน
ขึ้น  จากนั้นก็ไดมีการขยายการจัดตั้งศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดไปใหครบทุกจังหวัด     
รวมทั้งในกรุงเทพมหานครดวย  โดยกําหนดใหมีบทบาทหนาที่การบริหารการศึกษานอกโรงเรียน
ทกุรูปแบบทัง้การศกึษาสายสามญั  สายอาชพี  และการบรกิารขาวสารขอมลู     รวมทัง้สงเสรมิ
สนบัสนนุประสานงานเพือ่ใหเกดิความรวมมอืในการใหบรกิารการศกึษา  ซ่ึงเปนภารกจิทีม่ขีอบเขต

13กรมการศึกษานอกโรงเรียน, หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน, พิมพคร้ังที่ 2 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2533), 10.
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14กรมการศึกษานอกโรงเรียน,  กองสงเสริมปฏิบัติการ,  แนวคิดการจัดตั้งศูนยการเรียน
ศูนยการศึกษา และศูนยการศึกษาชุมชนในองคกรเครือขาย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 
2538), 1-2.
ความรับผิดชอบกวางขวาง  ตองรับผิดชอบงานการศึกษานอกโรงเรียนทั่วทั้งประเทศ        ดังนั้น
เพือ่เปนการกระจายอาํนาจในการจดัการศกึษาใหทัว่ถึง        และครอบคลมุกลุมเปาหมายในพืน้ทีไ่ด
อยางรวดเรว็ยิง่ขึน้      ซ่ึงสอดคลองกบันโยบายรฐับาลในการสงเสรมิใหมกีารกระจายอาํนาจสูสวน
ภูมิภาค  กรมการศึกษานอกโรงเรียนจึงไดจัดตัง้ศนูยบริการการศกึษานอกโรงเรยีนอาํเภอขึน้เมือ่ป 
พ.ศ.2533  จาํนวน  125  แหง  และเมือ่ป  2536   ไดขยายการจดัตัง้ศนูยบรกิารการศกึษานอกโรงเรยีน
อําเภอขึ้นจนครบทุกอําเภอในขณะนั้น จํานวน 789อําเภอ15 และนอกจากการจัดตั้งศูนยการศึกษา
นอกโรงเรียนในระดับภาค  จังหวัด  อําเภอ  ซ่ึงเปนหนวยงานในสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน
แลว      กรมการศึกษานอกโรงเรียนยังไดรับความรวมมือจากโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยม
ศึกษารวมทั้งหนวยงานราชการอื่นๆ รวมจัดการศึกษานอกโรงเรียนในรูปแบบตางๆ  อาทิ  เชน  
การจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ    วิธีเรียนแบบชั้นเรียน     ซ่ึงดําเนินงานโดยโรงเรียนผู
ใหญที่จัดตัง้ขึน้ในโรงเรยีนประถมศกึษา      โรงเรยีนมธัยมศกึษา  หรือในเรอืนจาํ  โดยใชอาคาร
สถานที ่ วสัดอุุปกรณ  และบคุลากรของสถานศกึษา    หรือหนวยงานนัน้ดาํเนนิการจดัการศกึษานอก
โรงเรยีนใหแกประชาชนและกลุมเปาหมายในชวงเวลาเย็น  หรือการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสาย
สามัญวิธีเรียนแบบตนเอง  ซ่ึงดําเนินงานโดยหนวยจัดการศึกษานอกโรงเรียนประเภทบุคคลภาย
นอกที่ใชอาคารสถานที่และครูของสถานศึกษาดําเนินการรับสมัคร  และวัดผลประเมินผลใหแกนัก
ศึกษา  รวมทัง้วธีิเรียนแบบทางไกลซึง่มคีรูประจาํกลุมดาํเนนิการจดักลุมผูเรียน  โดยอาศยัอาคาร
สถานทีข่องสถานศกึษาและหนวยงานราชการตาง ๆ  เปนสถานทีพ่บกลุม แนะแนว   และแกไข
ปญหาการเรยีนการสอนใหแกนกัศกึษา      เปนตน16 สําหรบัการบรหิารงานของกรมการศกึษานอก
โรงเรยีนนัน้  ไดแบงการบรหิารงานสวนกลางคอืระดบักรม     และในสวนภมูภิาคประกอบดวยศนูย
การศกึษานอกโรงเรยีนในระดบัภาค    ดาํเนนิการวจิยั    ศกึษาคนควา     ทดลองการจดักจิกรรม  สง
เสรมิคณุภาพการศกึษานอกโรงเรยีน  พฒันาหลกัสตูรทองถ่ิน      และผลติสือ่เสรมิตามหลกัสตูรเกีย่ว
กบัการจัดการเรียนการสอนที่ใชรวมกันภายในภาค  ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรการศึกษานอกโรง
เรียน  และเครือขายในระดับภูมิภาค  นิเทศ  ติดตามประเมินผล  และรายงานผลการดําเนินกิจกรรม
และโครงการที่ดําเนินการรวมกับศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด  รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับ
มอบหมาย

15กระทรวงศึกษาธิการ, ประกาศจัดตั้งศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณ จํากัด, 2536), 1.
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16กรมการศึกษานอกโรงเรียน, หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน, พิมพคร้ังที่ 2 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2533), 12.

ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด       มีหนาที่ในการวางแผนพัฒนาการศึกษานอก
โรงเรียนในระดับจังหวัด   จัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตร    ปวช.   หรือระดับที่สูงกวา
หลักสูตรเฉพาะและโครงการพิเศษ พัฒนาบุคลากรการศึกษานอกโรงเรียน   เครือขายและองคกร
นักศึกษา  ผลิต  พัฒนาและบริการหลักสูตร  ส่ือทองถ่ินระดับจังหวัด  จัดทําและบริการขอสอบ  
ประสานงาน      สงเสริม     ติดตาม    และรายงานผลการดําเนินงานของศูนยบริการการศึกษานอก
โรงเรียนอําเภอ  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ  มีหนาที่ในการวางแผนพัฒนาการศึกษานอก
โรงเรียนในระดับอําเภอ จัดการเรียนการสอนการศึกษาพื้นฐาน  การศึกษาสายอาชีพ  การศึกษาตาม
อัธยาศัย  ประสานงาน  สงเสริม  สนับสนุนเครือขายในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนรวมทั้ง
พัฒนาการมีสวนรวมของชุมชน องคกรทองถ่ิน  องคกรรัฐ  องคกรเอกชน  และประชาชนใหเปน
เครือขายการศึกษานอกโรงเรียน   กํากับ   ดูแล   นิเทศ   ติดตาม     และรายงานผลการดําเนินงาน
การศึกษานอกโรงเรียนในพื้นที่  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย17

สําหรับนโยบายการดําเนินงานของกรมการศึกษานอกโรงเรียน     ในชวงแผน
พัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน  ฉบับที่  8  (พ.ศ.  2540-2544)  ไดกําหนดนโยบายไวดังนี้

1.  ขยายบริการการศึกษานอกโรงเรียนอยางกวางขวางและทั่วถึง         โดยจัดการศึกษา
สายสามัญ  สายอาชีพ   และการศึกษาตามอัธยาศัย    ใหกับประชาชนกลุมเปาหมายที่อยูนอกระบบ
โรงเรียน    เสริมการศึกษาในระบบโรงเรียนและประชาชนทั่วไป       เพื่อใหกลุมเปาหมายไดรับ
การศึกษาที่มีคุณภาพ  และเสมอภาคเทาเทียมกัน

2.  เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียนใหมีมาตรฐาน  รวมทั้งเปนที่พึงพอใจของ
ผูรับบริการ  และเปนที่ยอมรับของสังคม

3.  เรงปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการเรียนการสอนการศึกษานอกโรงเรียน  โดย
มุงพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของบุคคล  เพื่อใหสามารเรียนรูไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  และมี
กระบวนการเรียนการสอนที่สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย  สภาพของพื้นที่รวมทั้ง
การพัฒนาในอนาคต

4.  เรงพัฒนาระบบบริหาร  และการจัดการใหมีประสิทธิภาพ  โดยมุงปรับปรุงระบบ
บริหารและการจัดการของหนวยงานในสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนทุกแหงใหมีความทัน
สมัย       และมุงผลสัมฤทธิ์ของงานที่มีคุณภาพโดยการกระจายอํานาจ     รวมทั้งนําเทคโนโลยีสาร
สนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน  เพื่อใหสามารถจัดการศึกษานอกโรงเรียนที่สนองความตองการของ
บุคคลและชุมชน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



25

17กรมการศึกษานอกโรงเรียน, โครงสรางบทบาทหนาที่และภารกิจของหนวยงาน
สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน (กรุงเทพฯ : บริษัท ประชาชน จํากัด, 2537), 2-4.

5.  เรงระดมสรรพกําลัง  เพื่อการจัดและสงเสริมงานการศึกษานอกโรงเรียน  โดยเรง
ระดมสรรพกําลังทั้งจากประชาชน  ชุมชน  หนวยงานภาครัฐ  เอกชน  และสถาบันอื่นในสังคม  
เพื่อการจัดและสงเสริมการศึกษานอกโรงเรียนแกประชาชนอยางมีคุณภาพ18

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2545 กรมการศึกษานอกโรงเรียน มีภารกิจที่จะตองเรงดําเนิน
การปฏิรูปการศึกษา เพื่ออนุวัตรตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
ขณะเดียวกันจะตองเรงดําเนินการใหเปนไปตามทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 –
พ.ศ. 2549) นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ 2545 กรอปกับสถานการดานเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การปกครอง และสภาพการจัดการศึกษาดานตางๆ กรมการศึกษานอกโรงเรียนได
กําหนดกรอบจุดเนนการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตรที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาที่สอดคลองกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยมุงสงเสริมและสนับสนุนบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรเอกชน 
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันทางสังคมอื่น ใหมีสวนรวมดําเนิน
การจัดการศึกษา ดวยความมุงมั่นที่จะใหความสําคัญตอการพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ 
เปนคนดี คนเกง มีความสุข พึ่งพาตนเองได มีจิตรสํานึกในความเปนชาติไทย มีสวนรวมในการ
สรางประชาคมไทยที่มีความสุข สรางสังคมไทยแหงปญญาและสังคมสุขภาพ19

กลาวโดยสรุปแลวการจัดการศึกษานอกโรงเรียน  เปนการจัดกิจกรรมที่ใชรูปแบบที่
หลากหลาย  เพื่อใหเปนไปตามความตองการของประชาชนที่อยูนอกระบบโรงเรียน  โดยเฉพาะผูที่
พลาดโอกาสทางการศึกษา  ทั้งนี้เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหอยูดีกินดี  ซ่ึงการ
ที่จะพัฒนาคนนั้นจะตองพัฒนาดานการศึกษาเปนอันดับแรก  อันเปนภารกิจของกรมการศึกษานอก
โรงเรียนที่จะตองใหบริการกับกลุมเปาหมายดังกลาว

1.4 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ผลที่เกิดขึ้นจากการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.  2542  ทําให

ระบบการศึกษาของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่มีอยู  2 รูปแบบ  คือการศึกษาในระบบและ
นอกระบบโรงเรียนเพิ่มเปน   3   รูปแบบ  สําหรับรูปแบบที่เพิ่มขึ้นไดแกการศึกษาตามอัธยาศัย  
การศึกษาตามอัธยาศัยเปนการศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ  ศักยภาพความ
พรอมและโอกาส    โดยศึกษาจากบุคคล    ประสบการณ    สังคม   สภาพแวดลอม   ส่ือ  และแหลง

18กรมการศึกษานอกโรงเรียน, แผนพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน ฉบับที่ 8
พ.ศ. 2540-2544 (กรุงเทพฯ : บริษัท ประชาชน จํากัด, 2539), 31-32.
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19 กรมการศึกษานอกโรงเรียน, “กรอบและจุดเนนปงบประมาณ 2545,” ม.ป.ป.
(อัดสําเนา)
ความรูอ่ืน ๆ ซ่ึงการศึกษาทั้ง 3  รูปแบบนี้สามารถถายโอนผลการเรียนที่สะสมไวในระหวางรูป
แบบเดียวกันหรือตางรูปแบบก็ไดไมวาจะเปนผลการเรียนจากการเรียนนอกระบบตามอัธยาศัย20 

การฝกอาชีพหรือจากประสบการณการทํางาน ซ่ึงจะเปนรูปแบบการจัดการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งที่
จัดขึ้นในศูนยการเรียนชุมชน

2. ศูนยการเรียน

คําวาศูนยการเรียน  (learning  center)  ไดมีนักการศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของได
ใหความหมายไวหลายประการ  เชน  กรมการศึกษานอกโรงเรียนไดใหความหมายของศูนยการ
เรียนวา  หมายถึง  สถานที่จัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถศึกษาหาความรูไดดวยตนเองจาก
ส่ือการเรียนการสอนหลายรูปแบบ  หลายชนิดและหลายประเภท  ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรม  3  
ประเภทคือ 1)  กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 2)  กิจกรรมการเรียนรูและวิชาชีพดวยตนเอง
จากสื่อ และ3)  กิจกรรมสนเทศ  นอกจากนี้ยังเปนแหลงกลางทําหนาที่ประสานงานแหลงวิทยาการ  
ความรู  ขาวสารขอมูลใหแกประชาชนกลุมเปาหมายทั่วไปในชุมชน21  และหมายถึงศูนยรวมการจัด
กิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาแกประชาชนใหกวางขวางทั่วถึงและ
ครอบคลุมทุกพื้นที่  ตลอดจนเปนแหลงบริการชุมชนในการจัดกิจกรรมตางๆ ที่สอดคลองกับความ
ตองการของประชาชนกลมกลืนกับวิถีชีวิตของชุมชนทันตอความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน  
กอใหเกิดสังคมการเรียนรูและการพึ่งตนเอง  รวมทั้งเสริมสรางวิถีชีวิตที่เปนประชาธิปไตย22   สวน
ศรีสวาง   เล้ียววาริณ   กลาววา  ศูนยการเรียน  หมายถึง  สถานที่เปดโอกาสใหบุคคลทุกเพศ ทุกวัย 
เขาศึกษาหาความรูได ผูเรียนจะเรียนจากโปรแกรมการสอนซึ่งจัดไวในรูปของชุดการสอนราย
บุคคล ตามหมวดหมูของเนื้อหา  และประสบการณตางๆ   หรือกิจกรรมอื่นๆ23  และรุง  แกวแดง  
ไดใหความหมายวา  หมายถึง  ศูนยรวมการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อกระจายโอกาสทาง
การศึกษาแกประชาชนใหกวางขวางทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ ตลอดจนเปนแหลงบริการชุมชน

20 “พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542,”  ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 116,
ตอนที่ 74ก (19 สิงหาคม 2542) : 9-10.

21กรมการศึกษานอกโรงเรียน, ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา, คูมือดําเนินงานการศึกษา
นอกโรงเรียนสายสามัญ ประเภททางไกล (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2533), 31-32.
 22กรมการศึกษานอกโรงเรียน, แนวทางการจัดตั้งศูนยการเรียน (กรุงเทพฯ :
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โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2543), 2.
23ศรีสวาง  เล้ียววาริณ, “ศูนยการเรียนชุมชน,” ม.ป.ป. (อัดสําเนา)

ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ  ที่สอดคลองกับความตองการของประชาชน     กลมกลืนกับวิถีชีวิตของ
ชุมชน ทันตอความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน เพื่อกอใหเกิดสังคมการเรียนรูและการพึ่งตนเอง
รวมทั้งเสริมสรางวิถีชีวิตที่เปนประชาธิปไตย24

2.1 ความเปนมาของการจัดศูนยการเรียน
ฟรานซิส    เบคอน    เปนบุคคลแรกที่เห็นวานักเรียนควรประกอบกิจกรรมดวย ตนเอง  

สงเสริมใหนักเรียนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีสวนรวมในสังคม  ซ่ึงตอมา  จอหน ดิวอ้ี  ไดสราง
โรงเรียนปฏิบัติการ  ในป  ค.ศ.  1896  โดยใหนักเรียนมีโอกาสเลือกประสบการณใหเหมาะสมกับ
สภาพของตนเอง  ในชั่วโมงเรียนครูไมจําเปนตองใหนักเรียนทั้งหองเรียนซึ่งมีทั้งนักเรียนเกงและ
ไมเกงทําอะไรทุกอยางเหมือนกัน25  การจัดการเรียนการสอนในเวลาตอมาไดมีการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงคใหนักเรียนไดศึกษาอยางอิสระ เนนการสอนรายบุคคล จัดสภาพการเรียนรูและ
ประสบการณใหนักเรียนมีความคิดริเริ่ม มีวินัยในตัวเอง มีปญญา  มีความสามารถในการคิด
วิเคราะหอยางมีเหตุผล       รูจักประเมินตนเอง26         บทบาทของครูเปลี่ยนจากผูควบคุมมาเปนผูชวย
นักเรียนใหไดเลือกปฏิบัติส่ิงที่ตนสนใจและมิใชปฏิบัติตามความคาดหวังของครู  รูจักการใหและ
การรบั  รูจกัการทาํงานเปนกลุม  ลักษณะของกระบวนการกลุมเปนวธีิการและแบบตาง ๆ  กนั ไดแก    
การแลกเปลี่ยนความคิดความสนใจการอภิปราย    การเลนละคร    และการรายงาน27     สําหรับใน
ประเทศไทย   ชัยยงค  พรมวงศ  ไดเปนผูริเร่ิมขึ้นในป  พ.ศ.  2514  ไดทดลองที่แผนกครุศึกษา 
มหาวิทยาลัยเซาเทิรนแคริฟอรเนีย  จนประสบผลสําเร็จจากนั้นไดนํามาเผยแพรที่คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย28

24รุง  แกวแดง, แนวคิดการจัดตั้งศูนยการเรียน ศูนยการศึกษา และศูนยการศึกษาชุมชน
ในองคกรเครือขาย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2538), 16.

25สุดา  สินสกุล, “การสรางชุดการสอนสําหรับหองเรียนแบบศูนยการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษระดับประถมปที่  5” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2519), 35.

26David W. Begg and Edward G. Buffie, Independent Student (London : Indiana 
University Press, 1965), 1-4.

27Herbert R. Kohl, Writing Maths & Games in the open classroom (London :
Methuem Co. Ltd., 1974), 20-45.
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28ชัยยงค  พรหมวงศ, “แนวคิดการจัดระบบพัฒนาหลักสูตร และการจัดหองเรียนแบบ
ศูนยการเรียน,” วารสารครุศาสตร  5, 6 (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2517) : 30 – 31.
2.2 ประเภทของศูนยการเรียน

ศูนยการเรียนโดยทั่วไปแบงเปน  3  รูปแบบ  คือ   1)  ศูนยการเรียนแบบไมเปนเอกเทศ  
2)  ศูนยการเรียนแบบเปนเอกเทศ  3)  ศูนยการเรียนชุมชน
                   1.  ศูนยการเรียนแบบไมเปนเอกเทศ   สามารถแบงออกไดเปน    2  ลักษณะคือ  ศูนย
การเรียนที่มีลักษณะเปนหองเรียนและศูนยการเรียนที่ใชสวนหนึ่งของหองเรียน     กลาวคือศูนย
การเรียนที่มีลักษณะเปนหองเรียนเปนการจัดหองเรียนใหเปนศูนยการเรียน  เปนการปรับปรุงหอง
เรียนธรรมดาที่ครูสอนมาเปนศูนยกิจกรรมสําหรับนักเรียน ไดลงมือปฏิบัติภายในหองเรียนนั้นจะ
จัดโตะและเกาอ้ีออกเปนกลุม ๆ  เทากับจํานวนกิจกรรมที่ปรากฏในชุดการสอนสมาชิกแตละกลุม
ไมควรเกิน  12  คน  ที่เหมาะสมที่สุดคือ 5 - 8  คน  แตละศูนยกิจกรรมจะมีวัสดุอุปกรณและเนื้อหา
ที่แตกตางกัน นักเรียนจะหาประสบการณการเรียนรูดวยการประกอบกิจกรรมไปทีละศูนยจนครบ
ทุกศูนยพรอมทั้งรายงานกิจกรรมตามที่ครูกําหนดให  นอกจากนี้ยังมีศูนยกิจกรรมสํารองไวอยาง
นอยหนึ่งศูนย  มีไวสําหรับกลุมที่ประกอบกิจกรรมเสร็จกอนกลุมอ่ืน      เพื่อปองกันความสับสน
วุนวายของนักเรียน29  และศูนยการเรียนที่ใชสวนหนึ่งของหองเรียน  โดยใชเนื้อที่สวนหนึ่งของ
หองเรียนจัดเปนศูนยการเรียนเพื่อที่จะเปนศูนยวิชาการตาง ๆ  ไวขางผนังหองเรียน  หรือมุมหอง
โดยจัดเปนมุมวิชาตาง ๆ  ที่มีส่ือการสอนและกิจกรรมใหนักเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเอง   เชน
ศูนยการอาน  ศูนยวิทยาศาสตร  ศูนยคณิตศาสตร  ใหนักเรียนไดศึกษาเมื่อมีเวลาวาง  ศูนยเหลานี้
ยังไมใชเปนสวนหนึ่งของการสอน  ซ่ึงการมีศูนยตาง ๆ  เหลานี้จะชวยสงเสริมใหนักเรียนไดเรียน
ตามความถนัด  ความสนใจ  คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลทําใหไมเบื่อหนายในการเรียน30

2.  ศูนยการเรียนแบบไมเปนเอกเทศ   สามารถแบงออกไดเปน  2  ลักษณะ  คือ  ศูนย
การเรียนสําหรับครู และศูนยการเรียนสําหรับนักเรียน  1)  ศูนยการเรียนสําหรับครู คือศูนยการ
เรียนที่ใชเปนหองปฏิบัติการสอน  สําหรับสถาบันที่ผลิตครูอาจจะจัดในสถาบันนั้น  หรือในโรง
เรียนเพื่อใหครูและนักศึกษามาฝกสอน  ฝกทักษะ  หรือเปนที่ทดลองความคิดใหม ๆ  กอนที่จะนํา
ไปใชในหองเรียนจริง31    2)   ศูนยการเรียนสําหรับนักเรียน หรือศูนยวิชาการ  เปนศูนยการเรียนที่
แยกจาก
หองเรียนโดยเอกเทศ  แตอยูในบริเวณเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการใชศูนยการเรียนของนัก
เรียน

29เร่ืองเดียวกัน, 57.
30Fred A. Tailer, Learning Center School and Community (n.p., 1972), 23.
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31ปรัชญา  ใจสะอาด, “การสรางชุดการสอนสําหรับหองเรียนแบบศูนยการเรียนในวิชา
ภูมิศาสตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา”  (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 
แผนกวิชาโสตทัศนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2519),  57-58.

ใหนักเรียนไดศึกษาคนควาตามความสนใจ  หรือตามหัวขอที่กําหนดให32

3.  ศูนยการเรียนชุมชน  ศูนยการเรียนประเภทนี้มีการสรางอาคารพิเศษ  สามารถให
ความสะดวกแกผูมาใชประโยชน  ศูนยการเรียนเหลานี้แยกจากหองเรียน  แตอยูในศูนยกลางของ
สถานศึกษา  มีหองเรียนลอมรอบ  ศูนยการเรียนชุมชน  คือ  สถานที่จัดบรรยากาศใหผูเรียน
สามารถศึกษาหาความรูจากโปรแกรมการสอน  ซ่ึงจัดไวในรูปของชุดการสอนรายบุคคลตามหมวด
หมูของเนื้อหา  และประสบการณตาง ๆ  ภายใตความดูแลของครู  ซ่ึงทําหนาที่เปนที่ปรึกษาและ
ควบคุมโปรแกรมการเรียน  พรอมทั้งจัดเตรียมหาชุดการสอนตามความตองการของผูเรียนในระดับ
ตาง ๆ  การเรียนในศูนยการเรียนชุมชน  ไมมีกําหนดเวลาและระดับชั้นเรียน  เนื้อหา  และประสบ
การณในชุดการสอนแบงออกเปนหนวยตามลําดับ    จากงายไปหายาก   และสอดคลองกับความ
ตองการของบุคคลเปดโอกาสใหผูเรียนกาวไปตามความสนใจและความสามารถ33

2.3 แนวคิดเก่ียวกับศูนยการเรียนชุมชน (ศรช.)
ศูนยการเรียนชุมชน (ศรช.)  หมายถึง  ศูนยรวมการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อ

กระจายโอกาสทางการศึกษาแกประชาชนใหกวางขวางทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ ตลอดจนเปน
แหลงบริการชุมชนในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนกลมกลืน
กับวิถีชีวิตของชุมชน  ทันตอความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน  เพื่อกอใหเกิดสังคมการเรียนรู
และการพึ่งตนเอง รวมทั้งเสริมสรางวิถีชีวิตที่เปนประชาธิปไตยและยังเปนการพัฒนาดานการ
ศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียนซ่ึงถือวาเปนเรื่องพื้นฐานในการพัฒนาสังคม จึง
นับวาเปนหนึ่งในหลาย ๆ โครงการที่สําคัญโดยเฉพาะการจัดบริการการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย
การเรียนชุมชนจึงเปรียบเสมือนประตูทองที่เปดรับผูที่พลาดโอกาสการเรียนในภาคปกติใหกลับเขา
สูโลกของการศึกษาอีกครั้ง  จากภาวะความตองการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  กรมการ
ศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการรวมกับกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยไดเล็งเห็น
ถึงความสําคัญในการที่จะยกระดับความรู ความสามารถ และอาชีพของคนในทองถ่ิน จึงไดจัดตั้ง
ศูนยการเรียนชุมชน (ศรช.)  ขึ้นเพื่อเปนการเปดโอกาสทางการศึกษาเปนศูนยกลางการจัดการศึกษา
เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน   เปนสถานที่ที่เสริมสรางโอกาสในการเรียนรู ถายทอดและ
แลกเปลี่ยนประสบการณวิทยาการตลอดจนภูมิปญญาของชุมชน    อีกทั้งยังเปนแหลงบริการชุมชน
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32ชัยยงค  พรหมวงศ, “แนวคิดการจัดระบบพัฒนาหลักสูตร และการจัดหองเรียนแบบ
ศูนยการเรียน,” 57.

33John U. Michaelis and Grim R. Paul, The Student Teacher in the Elementary
School, 2nd ed.  (New York : Prentice-Hall, 1960), 788-792.
ในการจดักจิกรรมตาง ๆ   ทีส่อดคลองกบัความเปลีย่นแปลงของสงัคมในยคุโลกาภวิตัน  และกอให
เกิดสังคมแหงการเรียนรู     การเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย  และมุงการพัฒนาแบบพึ่งตนเอง34

ศูนยการเรียนชุมชน  จัดตั้งอยูในชุมชน  กํากับดูแลโดยองคกรชุมชน  คือ  องคการ
บริหารสวนตําบล  และเปนการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อปวงชนตามแนวทางการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยมีการสงเสริมการดําเนินงานจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน  คือ  มีบริการกิจกรรม
การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)  ซ่ึงจะจัดเปนระบบอยูในชุมชนโดยการจัดใหมีศูนยการเรียนชุมชน    
เพื่อใหบริการการศึกษาทุกรูปแบบแกประชาชนในชุมชนตลอดจนจัดใหมีส่ือการเรียนรูตาง ๆ  ใน
ศูนยการเรียนชุมชน เชน ส่ือเอกสาร หนังสือ ตํารา แบบเรียน ส่ืออิเล็กทรอนิกส เชนวิทยุ โทรทัศน
เทปบันทึกเสียง  วีดิทัศน  ชุดรับสัญญาณโทรทัศนผานดาวเทียม  ETV  ฯลฯ  และจัดใหมีครูประจํา
ศูนยการเรียนชุมชน  เปนผูปฏิบัติงานในศูนยการเรียนชุมชนหนวยละ  1  คน  โดยการปฏิบัติงาน
เต็มเวลาและไดรับคาตอบแทนไมเกินวุฒิ (ปริญญาตรี) การจัดกิจกรรมของศูนยการเรียนชุมชนจะ
มุงเนนใหประชาชนในตําบลเกิดการเรียนรูทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ  ซ่ึงชุมชน
สามารถสรางสรรคกิจกรรมของตนเองและทํากิจกรรมที่กรมการศึกษานอกโรงเรียนจัดให เชน  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สายสามัญระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนตน  และมัธยมศึกษาตอนปลาย    
โดยมีหลักสูตรสําหรับประชาชนทั่วไป  หลักสูตรสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ  และกลุมผูนําชุมชน  
นอกจากนั้นยังมีการจัดการศึกษาสายอาชีพ  ซ่ึงจัดในรูปของหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรอาชีพ  (ปอ.)  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ทางไกล  ซ่ึงเปนการ
พัฒนาทักษะและความสามารถทางดานอาชีพของประชาชน  เพื่อใหสามารถสรางงานเขาสูระบบ
เศรษฐกิจชุมชนได  ในดานการทํางานรวมกับชุมชนนั้น  ศูนยการเรียนชุมชนมีกระบวนการทํางาน
รวมกับชุมชน โดยมีการรวมจัดกิจกรรมการศึกษากับกลุมตางๆ  ในชุมชน  เชน  กิจกรรมการเรียนรู
เร่ืองเศรษฐกิจชุมชนกับกลุมออมทรัพยในชุมชน  กิจกรรมผูสูงอายุรวมกับชมรมผูสูงอายุในตําบล  
กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยกับ อบต. กิจกรรมสงเสริมการศึกษาทางศาสนา  รวมกับ  วัด  มัสยิด  
โบสถของ  ศาสนาคริตส  เปนตน35
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34รุง  แกวแดง, แนวคิดการจัดตั้งศูนยการเรียน ศูนยการศึกษา และศูนยการเรียนชุมชน
ในองคกรเครือขาย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2538), 16.

35กรมการศึกษานอกโรงเรียน, โครงสรางบทบาทหนาที่และภารกิจของหนวยงานสังกัด
กรมการศึกษานอกโรงเรียน (กรุงเทพฯ : บริษัท ประชาชน จํากัด,2537), 2-4.

วัตถุประสงคของการจัดศูนยการเรียนชุมชน
การจัดตั้งศูนยการเรียนชุมชนนั้นมีวัตถุประสงคพอสรุปไดดังนี้  1)  เพื่อเปนศูนยกลาง

การเรียนรูใหบริการการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ  สายอาชีพการศึกษาตามอัธยาศัยและสง
เสริมการศึกษาในระบบโรงเรียน  2)  เพื่อเปนการสรางโอกาสทางการศึกษาสําหรับประชาชน กลุม
เปาหมายตาง ๆ  3)  เพื่อกระจายอํานาจการบริหารการจัดการ  และการมีสวนรวมในการจัดบริการ
การศึกษา  เพื่อสรางสังคมการเรียนรูและการพึ่งพาตนเอง  รวมทั้งเสริมสรางวิถีชีวิตที่เปน
ประชาธิปไตยใหกับประชาชนเพื่อการศึกษาตลอดชีวิตอยางเปนรูปธรรม  และชัดเจน

ประโยชนของศูนยการเรียนชุมชน
ศูนยการเรียนที่จัดตั้งขึ้นมีประโยชนและเปนความสําคัญตอชุมชนและประชาชนดังนี้
1.  เปนขุมทรัพยทางปญญา                และเปนศูนยกลางการจัดกิจกรรมการศึกษานอก

โรงเรียนรวมทั้งเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูในการพัฒนาตนเอง  ชุมชน
และสังคม

2.  เปนการกระจายแหลงบริการทางการศึกษา        แหลงขาวสารขอมูลสารสนเทศและ
เทคโนโลยีใหม ๆ  ทางดานการศึกษาเพื่ออํานวยความสะดวกแกชุมชนไดอยางครอบคลุมทั่วถึงทุก
พื้นที่

3.  เปนการกระจายการบริหารการศึกษาใหเกิดความคลองตัว       และมีความยืดหยุน
ในการบริหารการจัดการ  และการจัดกิจกรรมทางการศึกษา

4.  เปนแหลงบริการชุมชน  และเปนจุดนํารองของการพัฒนาที่ยั่งยืน
5.  เปนแหลงปลูกฝง  สรางเสริมประชาธิปไตยในวิถีชีวิต
6.  เปนศูนยรวมของการยกระดับการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพิ่มพูนรายได

ใหแกประชาชน
7.  เปนศูนยกลางการประสานงาน  เพื่อระดมสรรพกําลังทั้งภาครัฐและเอกชนในการ

ใชทรัพยากรรวมกันอยางคุมคา     และสนองตอบตอนโยบายของรัฐในการใหบริการดานการศึกษา
ตอชุมชนและประชาชน
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แนวทางในการจัดและพัฒนาศูนยการเรียนชุมชน
ในการดําเนินงานการจัดศูนยการเรียนชุมชนใหมีประสิทธิภาพไดนั้น  มีหลักการ

ดําเนินงานดังตอไปนี้
ยุทธศาสตรในการจัดศูนยการเรียนชุมชน ในการดําเนินงานศูนยการเรียนชุมชน  ได

วางยุทธศาสตรการจัดศูนยการเรียนชุมชนไว  8  ประการ  ดังนี้  1)  ใหชุมชนมีสวนรวมในการจัด
ศูนยการเรียนชุมชนในหลักการ "ชุมชนเพื่อชุมชน"       2) ใหองคการบริหารสวนตําบล  เปนแกน
นําในการจัดตั้งและการจัดกิจกรรมในศูนยการเรียนชุมชน     3)  ประชาสัมพันธใหทราบถึงแนว
ทางและวิธีการจัดศูนยการเรียนชุมชน 4) สรางความศรัทธาและความคุนเคยกับชุมชน 5)  รวม
ประชุมช้ีแจงและวางแผนการดําเนินงานรวมกับชุมชน     6)  ประสานงานกับเครือขาย  7)  จัดกิจ
กรรมเสริมแรง  และการใหรางวัล  8)  สนับสนุนและคัดเลือกผูมีใจรักและพรอมที่จะปฏิบัติ

รูปแบบการจัดศูนยการเรียนชุมชน        ศูนยการเรียนชุมชนมีรูปแบบของการจัดการ  6  
ประการ  คือ  1)  พื้นที่ใหบริการศึกษายืดหยุนตามสถานที่  และความพรอมของชุมชน  2)  รูปแบบ
การจัดพื้นที่   วัสดุ    ครุภัณฑ  ไมกําหนดขนาดและมาตรฐาน  ของวัสดุ  ครุภัณฑที่แนนอนแตตอง
เหมาะสมกับกิจกรรมและสภาพแวดลอม         3)  เปนศูนยกลางในการจัดกิจกรรมหลากหลายตาม
ความเหมาะสม    หรือความพรอมตามสภาพไดอยางทันยุคทันสมัย   4)  จัดศูนยการเรียนชุมชนใน
องคการบริหารสวนตําบลและในวัด 5)  ศูนยการเรียนชุมชนควรมีอาคารและบริเวณเปนเอกเทศ 6)  
จัดใหมีบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูและการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย

2.4 การบริหารจัดการศูนยการเรียนชุมชน
การจัดการศึกษาเปนปจจัยสําคัญยิ่งในการพัฒนาทองถ่ิน    ประชาชนทุกคนในตําบล

หมูบานจะตองไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    เพื่อการดํารงชีวิตและการศึกษาตอเนื่อง      เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต กิจกรรมการศึกษาจะตองสอดคลองกับสภาพวิถีชีวิตของประชาชนและทองถ่ินจะตอง
มีบรรยากาศแหงการเรียนรูโดยประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในฐานะเปนเจาของชุมชน  
ศูนยการเรียนชุมชนมีบทบาทหนาที่สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนในชุมชน โดยเนน
การมีสวนรวมการจัดการศึกษาของชุมชน   มุงสรางโอกาสและใหบริการการเรียนรูที่หลากหลาย  
สนองตอบความตองการและเสนอทางเลือกในการพัฒนาตนเอง  อันจะนําไปสูการพัฒนาแบบพึ่ง
ตนเองได      ดังนั้นศูนยการเรียนชุมชนจะตองมีการบริหารจัดการที่มุงตอบสนองบทบาท  ภาระกิจ
ใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวได36   ซ่ึงศูนยการเรียนชุมชนนั้นมีโครงสรางการบริหารงานและบท
บาทหนาที่ของผูที่เกี่ยวของ  ดังตอไปนี้
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36กรมการศึกษานอกโรงเรียน, กองสงเสริมปฏิบัติการ, แนวทางการปฏิบัติงานของครู
ประจําศูนยการเรียนชุมชน(กรุงเทพฯ:โรงพิมพสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทยจํากัด,2541), 5.

โครงสรางการบริหาร
ศูนยการเรียนชุมชน     เปนสถานที่สําหรับจัดกิจกรรมการศึกษา  เพื่อสงเสริมการเรียน

รูตลอดชีวิตของชุมชน    อยูในการกํากับดูแลขององคการบริหารสวนตําบล        มีครูประจําศูนย
การเรียนชุมชน  ซ่ึงเปนบุคลากรที่ไดรับคาตอบแทนจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน  กระทรวง
ศึกษาธิการเปนผูดําเนินงาน ลักษณะโครงสรางการบริหารของศูนยการเรียนชุมชน จะประกอบดวย  
1)  องคการบริหารสวนตําบลเปนผูกํากับดูแลการดําเนินงาน  2)  คณะกรรมการศูนยการเรียนชุม
ชน  เปนคณะผูบริหารกําหนดนโยบายและวางแผนการดําเนินงาน      3)    ครูประจําศูนยการเรียน
ชุมชน   เปนผูดําเนินงานจัดกิจกรรมโดยมีศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเปนหนวยให
การสนับสนุนการดําเนินงาน  โดยสามารถจัดเปนแผนภูมิโครงสราง การบริหารงานไดดังนี้

                            …………..                                          ………….
 ประสานงาน

กํากับดูแล                                                                                   สนับสนุน

นโยบาย ทิศทาง

                 …………………………      …………………...

แผนภูมิที่  1    โครงสรางการบริหารศูนยการเรียนชุมชน  (ศรช.)
ที่มา   :  กรมการศึกษานอกโรงเรียน,  ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา,  คูมือการดําเนินงานศรช.
 ป  2541  (ม.ป.ท.,  2540),    8.

บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการศูนยการเรียนชุมชน
คณะกรรมการศูนยการเรียนชุมชนซึ่งไดรับแตงตั้งจากนายอําเภอ  โดยความเห็นชอบ

ขององคการบริหารสวนตําบลรวมกับศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอมีบทบาทหนาที่

อบต. ศบอ.

คณะกรรมการ  ศรช.

ศรช.
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ดังนี้  1)  กําหนดนโยบายในการดําเนินงานของ  ศูนยการเรียนชุมชน 2) วางแผนและใหความเห็น
ชอบแผนปฏิบัติการโครงการของศูนยการเรียนชุมชน  3)  กํากับ  ดูแล  ติดตามการดําเนินงานของ
ศูนยการเรียนชุมชน 4) จัดหาสนับสนุนวัสดุ  อุปกรณ     อาคารสถานที่  บุคลากร และงบประมาณ
ในการดําเนินงานศูนยการเรียนชุมชน  5)  สรรหาครูประจําศูนยการเรียนชุมชน รวมกับศูนยบริการ
การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ  6)  ประเมินผลการดําเนินงานของศูนยการเรียนชุมชน  7)  ใหมีการ
ประชุมคณะกรรมการศูนยการเรียนชุมชนปละไมนอยกวา 2  ครั้ง  8) ประชาสัมพันธ  และเผยแพร
ผลการดําเนินงานศูนยการเรียนชุมชน

คณะกรรมการดําเนินการศูนยการเรียนชุมชนประกอบดวยบุคคล  ดังตอไปนี้
1)  ประธานบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปนประธานกรรมการ  2)  ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลเปนกรรมการและเลขานุการ              3) ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนเปนกรรมการและผู
ชวย
เลขานุการ  4)  ผูบริหารศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเปนกรรมการ  5)  กรรมการรวม
ไดแก  ผูทรงคุณวุฒิในหมูบาน  และภูมิปญญาทองถ่ิน  เปนกรรมการ

บทบาทหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลในการดําเนินงานศูนยการเรียนชุมชน
องคการบริหารสวนตําบลมีบทบาทและหนาที่  ดังนี้  1)  พิจารณาคัดเลือกคณะ

กรรมการศูนยการเรียนชุมชน  ซ่ึงประกอบดวย  คณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน
ไมเกิน  7  คน  ใหประธานบริหารองคการบริหารสวนตําบล  เปนประธาน  ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล เปนกรรมการและเลขานุการ  และครูประจําศูนยการเรียนชุมชนเปนกรรมการและผูชวย
เลขานุการเสนอใหอําเภอเปนผูแตงตั้ง 2) พิจารณาแผนงานและโครงการ  รวมทั้งเสนอแนวทางการ
ดําเนินงานของศูนยการเรียนชุมชน 3) บริหารและการจัดกิจกรรมของศูนยการเรียนชุมชน 4) จัดหา
สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ อาคารสถานที่ บุคลากร และงบประมาณของศูนยการเรียนชุมชน 5)  กํากับ  
ดูแล  ติดตามผล  การดําเนินงานของศูนยการเรียนชุมชน  6)  ใหความเห็นชอบในประกาศจัดตั้ง
ศูนยการเรียนชุมชน  7)  รวมกับศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอในการสงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของศูนยการเรียนชุมชน 8)ประชาสัมพันธ และเผยแพรการดําเนินงานศูนยการเรียนชุมชน

บทบาทหนาท่ีของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน
ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนมีบทบาทหนาที่   ดังนี้ 1)จัดกิจกรรมตามแผนการเรียน

การสอน และหลักสูตรตางๆ ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน 2)จัดทําขอมูลชุมชนและจัดเก็บอยาง
เปนระบบพรอมที่จะใหบริการ 3) จัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อเสนอเขาแผนพัฒนาตําบล และแยก
เสนอของบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบล  และกรมการศึกษานอกโรงเรียนแลวแตกรณี  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



35

4)  การจัดการกระจาย    และหมุนเวียนการใหบริการสื่อตาง ๆ  ในศูนยการเรียนชุมชน 5) ดําเนิน
งานธุรการในศูนยการเรียนชุมชนโดยเฉพาะการรับสมัครนักศึกษาแนะนํา  และตรวจสอบการขึ้น
ทะเบียนเปนนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน การจัดทําแผนการเรียน การจบหลักสูตรฯลฯ 6)  ดําเนิน
งานจัดและประสานงานสอนเสริม การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินและกิจกรรมในชุมชน 7) ใหคํา
ปรึกษา   แนะนํา  และแนะแนว   เพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรูทุกประเภทในศูนยการเรียนชุมชน  
8)  ประสานกับบุคคลหนวยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน  ตลอดจนผูรูและภูมิปญญาทองถ่ินในการจัด
ดําเนินงานเครือขายการเรียนรูในชุมชน  9)  ใหบริการ  วัสดุ  อุปกรณ  และส่ือที่เกี่ยวกับการเรียนรู
ในศูนยการเรียนชุมชน  แกผูเรียน  และชุมชน  10)  ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมการเรียนรูใน
ศูนยการเรียนชุมชน  11)  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตอองคการบริหารสวนตําบล   และศูนย
บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ

บทบาทหนาท่ีของศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ    ในการดําเนินงานศูนย
การเรียนชุมชน

ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ        มีบทบาทหนาที่ในการดําเนินงานศูนย
การเรียนชุมชน ดังนี้ 1)รวมกับศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาค   และศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
จังหวัดจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานศูนยการเรียนชุมชนใหแกองคการบริหารสวนตําบล
รวมทั้งองคกร และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 2) เผยแพรแนวความคิด และประชาสัมพันธแนวทางการ
จัดตั้งศูนยการเรียนชุมชนใหแกหนวยงาน องคกร และบุคคลที่เกี่ยวของ3)  สงเสริม  สนับสนุนให
เกิดศูนยการเรียนชุมชน    โดยการประสานงานจัดหาทรัพยากรที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของศูนยการเรียนชุมชน เชน อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ  และสื่อตาง ๆ  4)  ประสานงาน
และจัดทําขอมูลของเครือขาย    ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนยการเรียนชุมชนและ
สงเสริมใหเกิดเครือขายการเรียนรูในชุมชน  5)  เปนศูนยรวมและบริหารการกระจายสื่อ  6)  เสนอ
แตงตั้งคณะกรรมการศูนยการเรียนชุมชน 7) รวมประชุมกับองคการบริหารสวนตําบล  และคณะ
กรรมการศูนยการเรียนชุมชนเพื่อจัดทําและพิจารณาแผนปฏิบัติการศูนยการเรียนชุมชน  8)  
ประสานงานการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนยการเรียนชุมชน  9)  เสริม
และสรางแรงจูงใจในรูปแบบตาง ๆ  เชน  การพัฒนาบุคลากร  การศึกษาดูงาน  การยกยองและ
ประกาศเกียรติคุณแกผูดําเนินงานศูนยการเรียนชุมชน 10) จัดระบบการนิเทศติดตามผล ประเมินผล  
เพื่อใหมีมาตรฐานและคุณภาพทั้งในการดําเนินงานศูนยการเรียนชุมชน  11)  ประสานงานสงเสริม  
สนับสนุน การจัดทําหลักสูตรทองถ่ินรวมกับครูศูนยการเรียนชุมชน 12) สรุปผลและรายงานผล
การดําเนินงานของศูนยการเรียนชุมชน
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บทบาทหนาที่ของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดในการดําเนินงานศูนยการเรียน
ชุมชน

ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด    มีบทบาทหนาที่ในการดําเนินงานศูนยการเรียน
ชุมชน คือ 1)  สงเสริม  สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยการเรียนชุมชน ในดานแผนงานโครงการ  
งบประมาณ  วิชาการ  วัสดุ  ครุภัณฑ  2)  พัฒนาบุคลากรของศูนยการเรียนชุมชน องคการบริหาร
สวนตําบล และศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ในการดําเนินงานของศูนยการเรียนชุม
ชนในดานตางๆ     3) นิเทศติดตามผลการดําเนินงานของศูนยการเรียนชุมชน     รวมกับศูนยบริการ
การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ 4) สรางเสริมแรงจูงใจใหกับบุคลากรของศูนยการเรียนชุมชน  และ
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ  เชน  การใหรางวัล การศึกษาดูงาน การยกยองประกาศ
เกียรติคุณ  ฯลฯ        5)  ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานดานวิชาการ   และการดําเนินงานของศูนย
การเรียนชุมชน  6)  จัดการและบริหารระบบการกระจายสื่อใหกับศูนยการเรียนชุมชน  7)  อนุมัติ
หลักสูตรทองถ่ิน  8)  ประเมินผลการดําเนินงานศูนยการเรียนชุมชนรวมกับศูนยบริการการศึกษา
นอกโรงเรียนอําเภอและองคการบริหารสวนตําบล     9)  สรุปและรายงานผลการดําเนินงานศูนย
การเรียนชุมชน ในภาพรวมระดับจังหวัด

2.5 แนวทางการจัดการบริหารดานตาง ๆ  ในศูนยการเรียนชุมชน
ในการจัดการบริหารดานตาง ๆ  ในศูนยการเรียนชุมชน มีแนวทางการจัดอยู  4  ดาน  

ดังนี้

 การดําเนินงานดานอาคารสถานที่
ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนจัดเตรียมสถานที่โดยวางแผนปรับปรุงบริเวณทั้งภายใน

และภายนอกใหมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอนดังนี้  การจัดบริเวณภายนอก  จัดใหมีปาย
ช่ือศูนยการเรียนชุมชนแหงนั้นติดไวใหเห็นชัดเจน  อาจจะมีการปลูกไมดอกไมประดับ  จัดสวน
หยอม ที่จอดรถ  ที่นั่งใตตนไม  เปนตน  การจัดบริเวณภายใน  จัดใหมีบรรยากาศในการเรียนรูเปน
มุมตางๆ ไดแก มุมปฏิบัติการของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนบริเวณพบกลุมการเรียนการสอน
พบกลุมยอยนักศึกษา    มุมรับสมัครนักศึกษา     มุมแนะแนว   จัดนิทรรศการ มุมศูนยขอมูลชุมชน
ภูมิปญญาทองถ่ิน  มุมบริการหนังสือ  วารสาร  หนังสือพิมพ  มุมการศึกษาทางไกลไทยคม มุมโสต
ทัศนูปกรณ  ชุดการเรียน

การจัดการดานงานธุรการ
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ครูประจาํศนูยการเรยีนชมุชน  ควรดาํเนนิการดงันี ้  1)  จดัทาํบญัชลีงเวลาการปฏบิตังิาน  
และนําเสนอปลัดองคการบริหารสวนตําบล  2)  จัดทําบันทึกการปฏิบัติงาน  (Protfolio)  นําเสนอผู
บริหารศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ  สัปดาหละ  1  คร้ัง  3)  ประสานงานกับศูนย
บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ จัดเตรียมเอกสารสมัครเรียน เชน  ระเบียบการ  ใบสมัคร  
เอกสารขึ้นทะเบียน  ลงทะเบียน  คูมือนักศึกษา  เอกสารแนะแนว  4)  ดําเนินการรับสมัครนักศึกษา
ทั้งสายสามัญ  และสายอาชีพ  5)  จัดทําทะเบียนนักศึกษาโดยแยกเปน  สายสามัญและสายอาชีพ       
6)  สรุปจํานวนนักศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพ             เพื่อรายงานศูนยบริการการศึกษานอก
โรงเรียนอําเภอ  7)  ดําเนินการวางแผนการเรียนการสอนรวมกับนักศึกษาจัดใหมีการพบกลุม 8) ให
คําปรึกษาแนะนําเพื่อแกปญหาการเรียน    9)  ประสานกับศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ  
องคการบริหารสวนตําบล  และเครือขายเพื่อหาครูสอนเสริมและวิทยากรพิเศษใหตรงตามความ
ตองการของผูเรียน 10) ประสานกับศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอในการจัดเตรียมสถาน
ที่สอบ  และจํานวนขอสอบปลายภาค  11)  จัดทํารายงานผลการเรียนของแตละภาคเรียน  เพื่อขอ
อนุมัติตอศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ

การจัดการดานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนดําเนินการจัดการดานสื่อการเรียนการสอน 2  ดาน  ไดแก  

1)  ดานการจัดหาประสานกับศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ  องคการบริหารสวนตําบล  
และเครือขาย  เพื่อขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ  ครุภัณฑการศึกษา  และสื่อการเรียนการสอน  
จัดทําทะเบียนวัสดุอุปกรณครุภัณฑ  และสื่อการเรียนการสอนที่อยูในศูนยการเรียนชุมชนใหเปน
ปจจุบัน จัดสื่อ  วัสดุอุปกรณ  และครุภัณฑการศึกษาใหเปนระเบียบ  สะดวกตอการคนควาของผูใช
บริการ  2)  ดานการบริการโดยใหคําปรึกษา  แนะนํา  แนะแนวการใชส่ือ  วัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ
การศึกษาแกนักศึกษาและประชาชนในชุมชน  จัดบริการใหยืมส่ือดังกลาวแกนักศึกษา    และ
ประชาชน จัดกระจายสื่อและหมุนเวียนส่ือระหวางศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ เพื่อ
ใหบริการแกนักศึกษา และประชาชนอยางกวางขวาง  ทั่วถึงและเกิดประโยชนคุมคา   จัดใหมีนัก
ศึกษามาหมุนเวียนใหบริการสื่อการเรียนการสอน การแนะแนว การจัดนิทรรศการ ใหคําปรึกษา  
โดยอาจใชรุนพี่ชวยรุนนอง

          การดําเนินการเกี่ยวกับบุคลากร
ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนมีแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับบุคลากรดังนี้   1)  กรณี

ที่ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนไมสามารถปฎิบัติงานที่ศูนยการเรียนชุมชนไดในวันใด  ใหแจงให
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทราบ 2) จัดใหนักศึกษามาฝกปฏิบัติงานในศูนยการเรียนชุมชน
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อยางตอเนื่องโดยถือเปนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 3) จัดใหมีอาสาสมัครในชุมชน เชน  ขาราช
การบํานาญ  ผูสูงอายุ  มาชวยงานในศูนยการเรียนชุมชน37

37กรมการศึกษานอกโรงเรียน, คูมือการดําเนินงานศรช. (ม.ป.ท., 2540), 9-10.
2.6 บทบาทหนาท่ีของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน

การจัดกิจกรรมตามแผนการเรียนการสอนและหลักสูตรตาง ๆ      ของการศึกษานอก
โรงเรียน และงานธุรการ

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นเปนหัวใจสําคัญของคุณภาพการศึกษา  
ซ่ึงมีผูใหความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไวดังนี้  อุนตา นพคุณ กลาววา การเรียน
รูของผูใหญจะมีลักษณะเปนกระบวนการภายในตัวของผูเรียน ที่ควบคุมดวยตัวผูเรียนเองเทานั้น 
และอาจจะมีการปฏิสัมพันธกับสังคมและสิ่งแวดลอมภายนอกที่เขาเปนสมาชิกอยู   การเรียนจึง
ตองเปนไปตามธรรมชาติ  และมีลักษณะเปนกระบวนการตลอดชีวิต เปรียบประดุจกับการหายใจ
ซ่ึงมนุษยขาดไมไดนั่นเอง38 สวนกรมการศึกษานอกโรเรียนไดใหความเห็นวาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู  เปนกระบวนการจัดกิจกรรมที่มุงเนนใหผูเรียนเปนศูนยกลางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมอยางกวางขวาง  ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองจาก
ส่ือตาง ๆ  เชน  ส่ือตํารา ชุดวิชา ส่ืออิเลคทรอนิคส  เชน  รายการวิทยุ  รายการโทรทัศน  วีดิทัศน  
ฯลฯ  ใหศึกษาเรียนรูจากกลุม  จากสังคม  และสิ่งแวดลอม  ตลอดจนการสอนเสริม การฝกอบรม
โดยตรงจากครู  อาจารย  ภูมิปญญาที่มีอยูในชุมชน  ฯลฯ  เปนตน39  ซ่ึงการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในศูนยการเรียนชุมชนมี  3  ลักษณะ  กลาวคือ  1)  การจัดการศึกษาสายสามัญ  2)  การจัดการ
ศึกษาสายอาชีพ  และ  3)  การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  ซ่ึงแตละกิจกรรมมีกระบวนการดําเนินงาน  
ดังนี้

การจัดการศึกษาสายสามัญ
การจัดการศึกษาสายสามัญ  ไดแก  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใหประชาชน

สามารถอานออกเขียนได  การศึกษาระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน  และมัธยมศึกษาตอน
ปลายเพื่อใหประชาชนนอกระบบโรงเรียน หรือกลุมเปาหมายเฉพาะไดมีโอกาสศึกษา เพื่อยกระดับ
ความรูพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิต  มีกระบวนการดําเนินงานดังแสดงในแผนภูมิที่  2
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38สุวัฒน วัฒนวงศ, จิตวิทยาการศึกษาผูใหญ  (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2533), 150.

39กรมการศึกษานอกโรงเรียน, กองสงเสริมปฏิบัติการ, แนวทางการปฏิบัติงานของ
ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน, 39-47.
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แผนภูมิที่  2    การบริหารกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ  (ศรช.)
ที่มา  :กรมการศึกษานอกโรงเรียน ,แนวทางการปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียน                        
ชุมชน  (กรุงเทพ ฯ  :  โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย,  2541),41.
ซ่ึงมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้

1. การรับสมัครนักศึกษา ดําเนินการรับสมัครนักศึกษาปการศึกษาละ  2  ภาคเรียน  
หรืออาจมีการเปดภาคฤดูรอนไดตามความจําเปนและความเหมาะสมของสถานศึกษา  กลาวคือ  1)  
ภาคเรียนที่  1  เปดเรียนตั้งแตวันที่  16  พฤษภาคม - 31  ตุลาคม  2)  ภาคเรียนที่ 2  เปดเรียนตั้งแต
วันที่  1  พฤศจิกายน - 31  มีนาคม  3)  ภาคฤดูรอน  เปดเรียนตั้งแต  วันที่  1 - 30  เมษายน  การรับ
สมัครนักศึกษาจะเปดรับสมัครกอนเปดภาคเรียนประมาณ  15  วัน  และอาจขยายการรับสมัครไป
อีกไดไมเกิน  20  วัน

ในสวนของศูนยการเรียนชุมชนจะมีการเตรียมการดังนี้   1)  ประสานกับศูนยบริการ
การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเกี่ยวกับกําหนดการรับสมัครนักศึกษาแบบฟอรมใบสมัคร ใบลง
ทะเบียน  แบบขอเทียบโอน และแบบคํารองตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ  พรอมทั้งแสดงแผนภูมิรายละเอียด
การศึกษา     ของแตละระดับ     รายละเอียดเกี่ยวกับคาใชจายตาง  ๆ   รวมถึงกําหนดการปฐมนิเทศ
นักศึกษา 2)  ประชาสัมพันธการรับสมัคร  ดําเนินการรับสมัครนักศึกษาตามเวลาที่กําหนด  รวมทั้ง
มีการตรวจหลักฐานของนักศึกษาในแตละระดับ        ใหเปนไปตามระเบียบที่กรมการศึกษานอก
โรงเรียนกําหนด

2.  การเทียบโอนหมวดวิชา        การเทียบโอนของนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอก
โรงเรียนสายสามัญ  มี  2  ประเภท  คือ  การเทียบโอนหมวดวิชาสามัญ  และการเทียบโอนหมวด
วิชาชีพมีวิธีการดังนี้

ก. การเทียบโอนวิชาสามัญ 1)  รับใบคํารองการขอเทียบโอนจากนักศึกษา  2)  ตรวจ
สอบและบันทึกผลการเทียบโอนวาไดกี่หมวด3)  เสนอขออนุมัติตอศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียน
อําเภอ  4)  นําเรื่องที่ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภออนุมัติ แนบเรื่องลงทะเบียนนักศึกษา

ข. การเทียบโอนสายอาชีพ  1)  รับใบคํารองการขอเทียบโอนจากนักศึกษา  2)  
เสนอเรื่องใหศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอพิจารณาอนุมัติผลการเทียบโอนหรืออนุญาต
ใหดําเนินการตามวิธีเทียบโอนนั้น ๆ
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3.  การลงทะเบียน 1)  ประสานกับศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ  เพื่อขอ
แบบลงทะเบียน 2) จัดทําขอมูลนักศึกษาพรอมสรุปยอดจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนแยกแตละ
หมวดวิชา 3)  จัดสงขอมูลพรอมหลักฐานใหศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ

4. การทดสอบความรู การทดสอบความรูสําหรับผูเรียน ตามหลักสูตรการศึกษานอก
โรงเรียนสายสามัญมี  2  ลักษณะ  คือ  1)  บุคคลที่จะเรียนระดับประถมศึกษา  สามารถรองขอสอบ
เทียบความรูวิชาประสบการณพื้นฐาน 1,  2  และ  3  ได  โดยตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนการปด
ลงทะเบียนในภาคเรียนนั้น ๆ  ทั้งนี้จะจัดใหสอบเทียบเพียงภาคเรียนละ  1  คร้ัง  2)  ทดสอบความรู
เฉพาะบุคคลที่จะเรียนหมวดวิชาภาษาอังกฤษ  เพื่อการศึกษาตอในระดับ  มัธยมศึกษาตอนตน  
ภาษาอังกฤษ  2  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  วิชาภาษาอังกฤษ  3

5.  การจัดโปรแกรมการเรียน เปนการจัดแผนการเรียนใหนักศึกษาแตละคนเรียน  โดย
เฉพาะนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ซ่ึงมีแผนการเรียน  3  แผน  คือ  1) แผนการเรียนเพื่อ
ศึกษาตอ  2)  แผนการเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  และ  3)  แผนการเรียนเพื่อการประกอบอาชีพ  
การจัดแผนการเรียนควรจัดใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาที่เหมือนกัน  เพื่อจะได
สะดวกในการจัดครูสอนเสริม แตถานักศึกษาคนใดไมอาจจัดแผนการเรียนใหเหมือนกับนักศึกษา
สวนใหญได  ก็ใหเปนไปตามกรณีของนักศึกษาคนนั้นควรประสานงานใหนักศึกษาดังกลาวเขาพบ
กลุมใกลเคียงที่มีการจัดสอนเสริมในหมวดวิชานั้น

6.  การดําเนินการสอบปลายภาค         เปนการวัดผลการเรียนของนักศึกษาในหมวด
วิชาตาง ๆ     ตามที่นักศึกษาลงทะเบียนในภาคเรียนนั้น    เพื่อประเมินผลการเรียนวาผานหรือไม
ผาน  การประเมินผลการเรียนควรแจงใหนักศึกษาทราบในเรื่องตาง ๆ  ดังนี้  1)  แจงตารางสอบ
พรอมสนามสอบใหนักศึกษาทราบ  2)  แจงใหนักศึกษาเตรียมเอกสารและอุปกรณการสอบให
พรอม  3)  ใหนักศึกษาทราบและปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการสอบใหถูกตอง

7.  การขอจบหลักสูตรของนักศึกษา ศูนยการเรียนชุมชนตองดําเนินการตามขั้นตอนดัง
นี้ 1)  ใหนักศึกษากรอกแบบคํารองขอจบหลักสูตรพรอมหลักฐาน  2)  ตรวจสอบการทํากิจกรรม  
กพช.  พรอมลงนามรับรองในแบบ  กพช.  3)  รวบรวมหลักฐานดังกลาวสง  ศบอ.  ตามกําหนด  4)  
แจงนักศึกษารับวุฒิทางการศึกษา40

การจัดการศึกษาสายอาชีพ
การศึกษาสายอาชีพเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรูดานทักษะอาชีพ       และ

คุณภาพชีวิตของผูเรียน  แบงออกเปนวิชาชีพระยะสั้น  กลุมสนใจ  และหลักสูตรประกาศนียบัตร
อาชีพ  (ปอ.)  โดยมีกระบวนการดังนี้
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การเตรียมการ รวมกับกลุมเปาหมายวิเคราะหขอมูลชุมชน  สภาพปญหาและความ
ตองการของกลุมเปาหมาย กําหนดเรื่อง หรืออาชีพที่จะเรียน พรอมจัดหาหลักสูตร  ส่ือ  และ
กําหนดแผนการสอนจากนั้นประชาสัมพันธและสํารวจกลุมเปาหมาย  แสวงหาวิทยากรซึ่งอาจเปน
ผูรู  ภูมิปญญาทองถ่ิน  ผูที่มีความชํานาญการในสาชาวิชาตาง ๆ  ที่ประสงคจะเปนวิทยากรจากนั้น
ดําเนินการรับสมัครนักศึกษา จัดทําทะเบียนนักศึกษา  ขออนุญาตเปดสอนพรอมแตงตั้งวิทยากรผู
สอน ดําเนินการเปดสอนตามกําหนด  รายงานผลการเรียน  และเสนอรายชื่อผูจบหลักสูตรพรอมขอ
ออก

40เร่ืองเดียวกัน, 39-47.
หลักฐานการศึกษา

การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
การศึกษาตามอัธยาศัย หมายถึง การศึกษาที่จัดขึ้นเพื่อสงเสริมใหบุคคลเกิดการเรียนรู

อยางไมเปนระบบและแบบแผนโดยเฉพาะ ดังนั้นการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย จึงเปนวิธี
การจัดบริการการศึกษาดานขาวสารขอมูลที่ผูเรียนเรียนรูไดดวยตนเองจากสื่อ แหลงความรู
ประเภทตางๆ จากสภาวะสิ่งแวดลอมจากประสบการณ และการถายทอดภูมิปญญาที่เปนจริงในวิถี
ชีวิต อาทิ การอานหนังสือ  ดูภาพยนตร ชมรายการโทรทัศน รับฟงวิทยุ เปนตน กิจกรรมการจัดการ
ศึกษาตามอัธยาศัย ไดแก 1)  การบริการหนังสือ ส่ือประเภทตาง ๆ และโสตทัศนูปกรณ 2)  การจัด
นิทรรศการ 3)  การจัดบริการการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 4)  การใหบริการแนะแนวและขอมูล
สารสนเทศ41การศึกษาตามอัธยาศัย  จัดขึ้นเพื่อสงเสริมใหบุคคลเกิดการเรียนรูในวิถีชีวิตโดยไมมี
ระบบและแบบแผนที่ตายตัว  เปนการเรียนรูที่ผูเรียนตองศึกษาคนควาดวยตนเอง ซ่ึงทุกคนสามารถ
เรียนรู  ไดจากสภาพการณและเงื่อนไขรอบ ๆ ตัว เปนการเรียนรูที่เปนอิสระ  สามารถเรียนรูจากสิ่ง
ตาง ๆ เชน  การอานหนังสือ   ดูภาพยนตร  ชมโทรทัศน  ฟงวิทยุ   และการทองเที่ยวเปนตน42      

ศูนยการเรียนชุมชนสามารถใหบริการการศึกษาตามอัธยาศัยกับชุมชนไดตามตารางที่ 2

ตารางที่  2  การใหบริการการศึกษาตามอัธยาศัยของศูนยการเรียนชุมชน

แหลงความรู วิธีการบริการ
          1.  สื่อ  ไดแกส่ือส่ิงพิมพ  เชน  หนังสือ
วารสาร  จุลสาร  แผนพับ  หนังสือพิมพ  ฯลฯ

          การดําเนินงาน  วิธีการจัดบริการสื่อตํารา
กระทําไดโดย
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และส่ืออิเล็คทรอนิกส  เชน  วิทยุ  โทรทัศน  
เทปบันทึกภาพ  เทปบันทึกเสียง  คอมพิวเตอร
สัญญาณดาวเทียม  ภาพยนตร  ฯลฯ

     1.  ประชาสัมพันธใหชุมชนรูวาศูนยการเรียน
ชุมชนมีส่ือประเภทตาง ๆ  ไวบริการใหนัก
ศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง

41กรมการศึกษานอกโรงเรียน, กองสงเสริมปฏิบัติการ, คูมือการดําเนินงานศูนย
การเรียนในชุมชน (กรุงเทพฯ : บริษัท ประชาชน จํากัด, 2541), 4.

42กรมการศึกษานอกโรงเรียน, กองสงเสริมปฏิบัติการ,  แนวทางการปฏิบัติงาน
ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน (กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย
จํากัด, 2541), 59-60.
ตารางที่  1  (ตอ)

แหลงความรู วิธีการบริการ

2.  แหลงวิทยาการ  เชน  สถานประกอบการ
ภูมิปญญา  โบราณสถานโบราณวัตถุ  แหลง
นิทรรศการ  มหรสพ  การแสดง ฯลฯ  เปนตน

3.  การจัดกิจกรรม  การจัดกิจกรรมชวยใหเกิด

          2.  จัดสถานที่บริการโดยจัดมุมบริการ
ตาง ๆ  เชน  มุมวารสาร หนังสือพิมพ  ขอมูล
ชุมชน  มุมการศึกษาทางไกล  ไทยคม  เปนตน
          3.  จัดระบบบริการ  โดยจัดทําทะเบียนส่ือ  
ทะเบียนการยืมและการสงคืน
          4.  จดัทาํทะเบยีนผูใชบริการ  โดยใหผูใช
บริการเซ็นตช่ือในสมุดทะเบียนที่จัดไวแลวสรุป
จาํนวนผูมาใชบริการในแตละวัน/สัปดาห/เดอืน/
ป
          5.  ติดตามผลการใชบริการโดยจัดทําแบบ
บันทึกความกาวหนา   การเพิ่มพูนความรู   
ประโยชนที่ไดรับจากสื่อและอื่น ๆ  แลวจัดวาง
ไวใหผูใชบริการเขียนหรือใชบริการ
         การดําเนินงาน  จัดใหมีการเรียนรูจาก
แหลงวิทยาการ  สามารถดําเนินการสํารวจ
แหลงวิทยาการที่เกี่ยวของ  สนับสนุนสงเสริม
ใหเกิด ความรูความเขาใจในเรื่องวิชาที่เรียน  
แลวใหนักศึกษาจัดทําโครงการศึกษาดูงานจาก
แหลงวิทยาการดังกลาวแลวกลับมาเขียนราย
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การเรียนรูโดยธรรมชาติจากการเปนผูกระทําเอง  
การจัดกิจกรรมสามารถจัดไดหลายรูปแบบ  เชน  
การจัดนิทรรศการ  การจัดการแสดงเกมส  
การละเลนพื้นเมือง  การจัดการศึกษากรณีตัว
อยาง  และอื่น ๆ  เปนตน

งาน
          การดําเนินงาน  ใหนักศึกษารวมกันวาง
แผนการจัดกิจกรรมโดยเลือกทํากิจกรรมที่สอด
คลองสัมพันธกับเนื้อหา  วิชาที่เรียน  และรวม
กันจัดกิจกรรมโดยกลุมนักศึกษาเอง  เพื่อใหเกิด
การเรียนรูจากการกระทํา

ที่มา  :  กรมการศึกษานอกโรงเรียน,  กองสงเสริมปฏิบัติการ, แนวทางการปฏิบัติงานของครูประจํา
ศูนยการเรียนชุมชน  (กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทยจํากัด,  
2541),  62.

การสํารวจขอมูลชุมชน
ขอมูล  (data)  และสารสนเทศ  (information) ทั้งสองคํานี้มีความหมายแตกตางกันแตมี

ความสัมพันธตอเนื่องกันมักใชควบคูกันอยูเสมอจนทําใหเกิดการสับสนวาเปนคําที่มีความหมาย
เดียวกัน  ซ่ึงแคมปเบลล (Campbell) ไดใหความหมายของคําวา  "ขอมูล"  วาคือ  ขอเท็จจริง  (fact)  
ที่บันทึกเหตุการณตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นแตยังไมรวมเปนพวกและเมื่อเชื่อมโยงเขาดวยกันผานการ
ประมวลผลจะกลายเปนสารสนเทศ  (information)  ทั้งขอมูลและสารสนเทศจะเปลี่ยนแทนกันได43

สําหรับแคนเตอร  (Kanter) มีแนวคิดวาขอมูล (data) คือจํานวนตางๆ ที่ดิบรวมทั้งแฟมขอมูลตาง ๆ
สวนสารสนเทศ  (information)       คือขอมูลที่ผานการประมวลผลใหมีความหมายใชประโยชนใน
การบริหารได44  สวนวิจิตร  ศรีสะอาน  ไดใหความหมายของขอมูลวา หมายถึง  การเก็บขอมูลที่
จําแนกแจกแจงเปนประเภท  และบอกปริมาณอยางชัดเจน  แตจะใชประโยชนไดก็ตอเมื่อจัดระบบ
ปรับแปรใหเปนสารสนเทศ  หรือขอขาวสารที่ไดรับการบัญญัติศัพทวา  สารสนเทศซึ่งเปนระดับที่
เหนือกวาขอมูลธรรมดา  เปนการนําขอมูลมาทําเปนรายงานในลักษณะที่จะสื่อสารใหกับผูใชมี
ความเขาใจและใชประโยชนไดงาย45 ในทํานองเดียวกัน อธิปตย  คล่ีสุนทร  อธิบายวาขอมูล  (data)  
หมายถึงขอเท็จจริงตาง ๆ  ที่มีอยูในธรรมชาติ  ในสังคม  เปนกลุมสัญลักษณที่ใชแทนปริมาณหรือ
การกระทําตาง ๆ ที่ยังไมผานกระบวนการประมวลผล  สวนสารสนเทศ  คือขอมูลที่ตรวจสอบแลว
ผานกระบวนการประมวลผล  บวก  ลบ  คูณ  หาร  เปรียบเทียบแลวมีความชัดเจนสามารถนํามาใช
ในการพิจารณาตัดสินใจหรือดําเนินการได46  สวนขอมูลชุมชนนั้น  กรมการศึกษานอกโรงเรียนได
ใหความหมายวา  หมายถึง  ขอมูลประเภทตาง ๆ  ที่แสดงถึงสภาพความเปนอยูทรัพยากรธรรมชาติ  
ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  ตลอดจนวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน47
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43Campbell J. Bonita, Understanding Information System Foundation for Control
(New Delhi : Prentice-Hall of India, 1979), 44-45.

44Jerome Kanter, Management Information System, 3rd ed.  (New Delhi : Prentice-
Hall of India, 1984), 30.

45วิจิตร ศรีสะอาน, “แนวคิดพื้นฐานสําหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศ,”   ใน  รวม
บทความเกีย่วกบัระบบสารสนเทศทางการศกึษา (นนทบรีุ : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช,2529), 4.

46อธิปตย  คล่ีสุนท, “ผูบริหาร ระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร : ความเกี่ยวของและการ
คิดเพื่อพิจารณา,” สารสนเทศ ศธ.  33,7 (กรกฎาคม 2537) : 64-65.

47กรมการศึกษานอกโรงเรียน, แนวทางการปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียน
ชุมชน, 17.

ความจําเปนในการสํารวจขอมูลชุมชน
การสํารวจขอมูลชุมชนเปนสิ่งจําเปนที่ตองดําเนินการ เพื่อรวบรวมขอมูลประเภทตาง 

ๆ  มาใชประโยชนในการบริการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน     และจัดทําทําเนียบขอมูล  สาร
สนเทศของหมูบาน   เผยแพรแกผูสนใจและหนวยงานเครือขาย    การสํารวจขอมูลจะเปน
ประโยชนตอศูนยการเรียนชุมชน   เนื่องจากจะตองทราบวาภายในชุมชนมีอะไรและตองการให
เพิ่มเติมอะไรทั้งนี้เพื่อจะไดนําขอมูลมาวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน     ใหตรงกับความ
ตองการของกลุมเปาหมาย

ประเภทของขอมูลชุมชน
ขอมูลในชุมชนที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของศูนยการเรียนชุมชน  ไดแก  1)  

ขอมูลสภาพทั่วไปของชุมชน เชน แผนที่ชุมชนแสดงที่ตั้งของสถานที่ตาง ๆ และส่ิงสําคัญภายใน
ชุมชน เชน ลักษณะการตั้งบานเรือนภายในชุมชน วัด  โรงเรียน  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล  
สถานีอนามัย เปนตน ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบันของชุมชน จํานวนประชากร  เพศ  อายุ  
การศึกษา  จํานวนครัวเรือน  ศาสนา  2)  ขอมูลการศึกษา  บอกจํานวนผูจบการศึกษาในระดับตาง ๆ  
ของชุมชน  เชน  ระดับประถม  มัธยมศึกษาตอนตน  มัธยมศึกษาตอนปลาย  ฯลฯ  3)  ขอมูลศิลป
วัฒนธรรม เชน ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน  ภาษาทองถ่ิน  โบราณสถาน  โบราณวัตถุภาย
ในชุมชน ดนตรี เพลง  การแสดงพื้นบานของชุมชน  วรรณกรรมตํานานพื้นบานของชุมชน  4)  ขอ
มูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  เชน  อาชีพ/รายไดของชุมชนปฏิทินการปฏิบัติงานของชุมชน  เชน  ปาไม  
แรธาตุ  แหลงน้ํา  เปนตน  พืชเศรษฐกิจหลักของชุมชน     5)  ภูมิปญญาทองถ่ิน  เชน  ทําเนียบชื่อ  
ที่อยู  ความรูความสามารถ  ความชํานาญของแตละบุคคล
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กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลเปนขั้นตอนการดําเนินงานใหไดขอมูลตามที่ตองการ  โดยมี

กระบวนการดังนี้  1)  กําหนดวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลแตละประเภทวาจะนํามาใช
ประโยชนในเรื่องใด  ซ่ึงศูนยการเรียนชุมชนจะมีขอมูลพื้นฐานประเภทตาง ๆ  ดังกลาวมาแลว  ไว
ในศูนยการเรียนชุมชน  2)  การเก็บรวบรวมขอมูล  สามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดจากแหลงขอมูล
ตาง ๆ  ที่อาจจะมีอยูแลวภายในชุมชน  เชน  องคการบริหารสวนตําบล  โรงเรียน  ขอมูลของ  กชช.  
2  ค.  หรือขอมูลจากผูรูในชุมชน  ซ่ึงอาจจัดทําแบบสํารวจ  แบบสอบถามขึ้น  และเก็บรวบรวมจาก
คณะกรรมการจากครู  จากพัฒนาการ  และประชาชน  เปนตน  3)  วิเคราะหขอมูล  นําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะหและจัดหมวดหมูแยกประเภทหรือสรุปยอที่งายตอการทําความเขาใจ    และเหมาะแกการ
ใชงาน  เพื่อจัดทําขอมูลใหเปนระบบภายในศูนยการเรียนชุมชน  4)  นําขอมูลที่ไดมาใชวางแผน
เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   และใชสงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน  เชน  ขอมูลทั่วไป
ของชุมชน  อาจนําเสนอเปนแผนที่  แผนผัง  แสดงที่ตั้งที่สําคัญที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดย
แสดงไวใหเห็นอยางชัดเจนตามผนังบอรดของอาคารศูนยการเรียนชุมชน  ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากร
อาชีพรายไดของชุมชน สามารถนํามาใชในการวางแผนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดานอาชีพ
แกคนภายในชุมชน  เปนตน48

การจัดทําแผนและโครงการ
คําวาแผน  (planning)  มาจากคําภาษาละตินวา  แพลนัม  (planum)  ซ่ึงหมายถึงพื้นราบ  

(flat surface) คือการกําหนดแบบฟอรมในทางราบ เชน แผนที่ และแบบพิมพเขียว (blueprint)  ของ
ส่ิงกอสรางตาง ๆ49 สวนไซมอน สมิทเบอรก และทอมสัน (Simon, Smithberg  and  Thompson)  
อธิบายวา  การวางแผนคือ  กิจกรรมที่เกี่ยวกับขอเสนอในอนาคต  ซ่ึงเปนเรื่องของการประเมินขอ
เสนอที่เปนทางเลือกตลอดจนเปนวิธีการตาง ๆ  ที่จะตองปฏิบัติ  เพื่อใหบรรลุความสําเร็จของขอ
เสนอนั้น ๆ  การวางแผนเปนเรื่องของความคิดที่มีเหตุ  และมีการควบคุมการดําเนินการดวย50    
สวนฮิกส  (Hicks)  ไดใหความหมายไววาการวางแผนเปนหนาที่ทางการบริหารประการแรกที่
กระทําเพื่อกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ  การที่จะวางแผนใหไดผลสําเร็จนั้น  จําเปนตอง
วิเคราะหตัวเลขขอมูลจากอดีต  การตัดสินใจในปจจุบันและทําการประเมินผลในอนาคตดวย51   
สวนอุทัย บุญประเสริฐไดใหนิยามเกี่ยวกับการวางแผนเอาไววา การวางแผนเปนความพยายามของ
องคการหรือหนวยงานในการกําหนดสิ่งที่ตองปฏิบัติในอนาคต  เพื่อใหไดผลตอบสนองตอภารกิจ  
สนองตอปญหา และความตองการขององคการใหมากที่สุด เหมาะสมที่สุด และมีประสิทธิภาพ  
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ภายใตความจํากัดของทรัพยากรและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมในอนาคตโดยมุงความสําเร็จ
และการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพเปนสําคัญ52   อีกสองปตอมาเจือจันทร จงสถิตอยู กลาววา

48เร่ืองเดียวกัน, 18-20.
49อนันต  เกตุวงศ, หลักและเทคนิคการวางแผน, พิมพคร้ังที่ 5 (กรุงเทพฯ : สํานัก

พิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2534), 1.
50Herbert A.  Simon, Donald W.  Smithberg, and Victor A.  Thompson, Public 

Administration (New York : Alfred A. Knopt, 1961), 423-444.
51Herbert G. Hicks, Management (New York : McGraw-Hill Book Company,

1981), 248.
52อุทัย  บุญประเสริฐ, การวางแผนการศึกษา (กรุงเทพฯ : ภาควิชาการบริหารการ

ศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2527), 15.
การวางแผน หมายถึง  กระบวนการที่ชวยตัดสินใจเลือกสิ่งที่จะดําเนินการและวิธีดําเนินการใน
อนาคต  เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายและจุดประสงคที่วางไวภายใตเงื่อนระยะเวลาและทรัพยากร  เปน
กลไกเพื่อตัดสินใจลวงหนาวาจะทําอะไร  อยางไร  ใครทํา  ทําเมื่อใด  และที่ไหน  ที่ผูกกันจนเปน
ระบบและตอเนื่องกัน ทําใหกระบวนการวางแผนเปนไปอยางมีระบบระเบียบ53   ซ่ึงสอดคลองกับ  
อนันต  เกตุวงศ  ที่ไดใหความหมายวา  การวางแผน  คือการตัดสินใจลวงหนาในการเลือกทางเลือก
เกี่ยวกับสิ่งตางๆ ไมวาจะเปนวัตถุประสงคหรือวิธีการกระทําโดยทั่วไปจะเปนการตอบคําถามตอ
ไปนี้  จะทําอะไร  (what)  ทําไมจึงทํา  (why)  ใครบางที่เปนผูทํา  (who)  จะกระทําเมื่อใด  (when)  
จะทํากันที่ไหนบาง  (where)  และจะกระทํากันอยางไร  (how)  สวนกรมการศึกษานอกโรงเรียนได
ใหนิยามวา  การวางแผนหมายถึง  การตัดสินใจลวงหนาวา  จะทําอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  ใครทํา  ทํา
ทําไม  และทําอยางไร54

จากความหมายของการวางแผนที่นักวิชาการทั้งไทย  และตางประเทศไดใหความหมาย
ตามที่กลาวมาแลวนั้น พอสรุปไดวา การวางแผน หมายถึง การวางรูปแบบภาวะที่ตองการใน
อนาคตดวยการตัดสินใจ  การกําหนดจุดประสงคและแนวทางในการปฏิบัติงานลวงหนาโดยการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมของโอกาสและขอจํากัดตาง ๆ  ที่องคการมีอยู

ความสําคัญของการวางแผน
การวางแผนมีความสําคัญทั้งตอบุคคล  และหนวยงาน  ยิ่งองคการมีโครงสรางซับซอน

เพียงใด  การวางแผนยิ่งเปนสิ่งจําเปนตอองคการและผูบริหารมากขึ้นเพียงนั้น  เพราะการวางแผน
เปนหนาที่อยางหนึ่งของผูบริหาร หนาที่นี้จะสําคัญหรือไม  สามารถพิจารณาไดจากเหตุผลตอไปนี้

1. การวางแผนเปนการตัดสินใจที่มีเหตุผล      ในการวางแผนนั้นจะมีการตัดสินใจเรื่อง
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ตางๆ ไวลวงหนาซ่ึงมีเวลาพอที่จะใชทั้งหลักทฤษฎี แนวความคิดและหลักการ  ประกอบกับตัวเลข  
สถิติและขอมูลขาวสารตาง ๆ  ที่เกี่ยวของมาพิจารณาตัดสินใจ  จึงทําใหการตัดสินใจเปนไปอยาง
ถูกตอง      เหมาะสม มีเหตุผลและเปนประโยชนตามตองการหรือเปนไปตามจุดประสงคมากยิ่งขึ้น
 คูนทซ   และโอดอนเนล  (Koontz  and  O'  Donnell)    เคยกลาววา  “ถาปราศจากการวางแผนแลว

53เจือจันทร จงสถิตอยู, แนวคิดและวิธีการวางแผนการศึกษา, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพและทําปกเจริญผล, 2529), 5.

54กรมการศึกษานอกโรงเรียน, กองสงเสริมปฏิบัติการ, แนวทางการปฏิบัติงานของครู
ประจําศูนยการเรียนชุมชน, 25.
การตัดสินใจและการกระทํามักเปนไปตามยถากรรม”55   จึงกลาวไดวา  การวางแผนมีความสําคัญที่
จะชวยใหผูบริหารทํางานอยางรัดกุมในอนาคต   และเปนการปองกันมิใหเกิดปญหาในระยะยาว
ขางหนา  ทั้งยังชวยใหการตัดสินใจเปนไปอยางถูกตองดวย

2. การวางแผนมีสวนชวยใหมนุษยเปลี่ยนแปลงสิ่งตาง ๆ  ไดมาก  เนื่องจากการเปลี่ยน
แปลงเปนสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอตามธรรมชาติ  เมื่อมีความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีมากขึ้น มนุษยมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ ใหเปนไปตามความตองการ
มากขึ้น การวางแผนจึงเปนสิ่งจําเปนที่มนุษยใชในการเตรียมการเปลี่ยนแปลงสิ่งตาง ๆ  ในอนาคต  
และทําใหการเปลี่ยนแปลงมีความเปนไปไดมากยิ่งขึ้น  ดังที่กลาววา  "การวางแผนเปรียบเสมือน
ยานพาหนะที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงอยางมีระบบ"56 นอกจากการวางแผนจะมีสวนชวยใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงแลวยังมีบทบาทชวยใหการกระทําตางๆ  เปนไปอยางสอดคลองประสานและสัมพันธ
กันเปนระบบอีกดวย

3.  การวางแผนจะชวยใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานมองไปในอนาคต  และเห็นโอกาสที่
จะแสวงหาประโยชนหรือการกระทําตาง ๆ ใหสําเร็จตามความมุงหมายได  ทั้งยังทําใหมองเห็น
ปญหา  อุปสรรคและภัยคุกคามตาง ๆ  เพื่อจะไดหาทางปองกัน  ตลอดจนการลดภาวะความเสี่ยง
ตาง ๆ  ไดดวย57

4.  การวางแผนเปนหนาที่อันดับแรกของผูบริหาร  นักวิชาการหลายทานไดกลาวถึง
หนาที่สําคัญของผูบริหาร  เชน  กูลิค และเออรวิค      (Gulick  and   Urwick)   ไดกลาวถึงหนาที่
การบริหารไวที่เรียกชื่อยอวา POSDCORB และเฮนรี ฟาโยล  (Henry  Fayol)  กลาววา การบริหาร
จะตองปฏิบัติในสิ่งตอไปนี้  คือ การวางแผน การจัดองคการ การบังคับบัญชา  การประสานงาน
และการควบคุม58 นอกจากนี้  นิวแมนและซัมเมอร  (Newman  and  Summer) ก็ไดอธิบายถึงหนาที่
ของผูบริหารไวในทํานองเดียวกัน และเหมือนกันอยูอยางหนึ่งคือการใหหนาที่การวางแผนเปน
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อันดับแรกของกระบวนการบริหาร         จึงเปนที่เขาใจไดวาในทางวิชาการนั้นยอมรับการวางแผน
มีความ

55Harold  Koontz and Cyrll O’ Donnell, Principles of Management (New York : 
McGraw-Hill Book Company, 1968), 90.

56Richard A.  Johnson, Fremont E. Kast, and James E. Rosenzweig, the Theory and 
Management of Systems (Tokyo : McGraw-Hill Kogakusha, 1973), 52.

57Gary Dessler, Management Fundamentals : Modern Principles &  Practices, 4th ed.  
(Reston, Virginia : Reston & Publishing Company, 1985), 34-35.

58สมชัย  ศรีสุทธิยากร, ทฤษฎีองคการ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2529), 
23.
สําคัญมาก

5.  การวางแผนเปนแนวทางปฏิบัติงานที่สําคัญ  ผูปฏิบัติตามแผนสามารถศึกษาเรียนรู
วิธีการ  ขั้นตอน  และกระบวนการทํางานไดจากแผนกอนที่จะลงมือปฏิบัติ  ดังนั้นจึงชวยใหการ
ทํางานของเขามีความเปนไปไดมาก  ทั้งเปนที่เชื่อวาจะทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การทํางานดวย  แผนจึงมีความสําคัญมากและจําเปนสําหรับผูปฏิบัติงานและองคการ59

6.    การวางแผนเปนตัวกําหนดทิศทาง          และความรูสึกในเรื่องของความมุงหมาย
สําหรับองคการใหผูปฏิบัติงานทุกคนไดรู  นอกจากนี้การวางแผนยังเปนกรอบสําหรับการตัดสินใจ
ให  ผูปฏิบัติงานไดเปนอยางดี   จึงสามารถปองกันมิใหการตัดสินใจแบบแกปญหาแตละครั้งไปเทา
นั้นดวย60

7.  การวางแผนเปนเรื่องการเตรียมการลวงหนา         เมื่อมีการกําหนดจุดประสงคและ
เปาหมายตามความตองการแลว กิจกรรมตางๆ ที่จะตองกระทําเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและ
บังเกิดผลตามเปาหมายนั้นๆ  จะตองไดรับการพิจารณาและการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ  เกี่ยวกับการ
กระทํากิจกรรมตาง ๆ  ไมวาจะเปนเรื่องของวิธีการ  กระบวนการ  ขั้นตอนของกิจกรรมทรัพยากรที่
ตองใช  เวลา  สถานที่  และการควบคุมดูแลการทํางานตาง ๆ  ทั้งหมดจะตองมีการพิจารณา  
ทดลอง  และทดสอบอยางละเอียด  ถูกตองเหมาะสม  ทั้งนี้เพื่อใหการวางแผนมีความสมบูรณ  ถูก
ตองแลวจึงนําไปปฏิบัติ  ดังนั้น  สาระสําคัญดังกลาวเกี่ยวกับการวางแผนจึงเปนเครื่องประกันความ
เปนไปไดของการทํางานใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคเปนอยางดี61

8.  การวางแผนเปนตัวนําในการพัฒนา  ตามหลักการวางแผน  ขั้นแรกจะตองมีการ
กําหนดจุดประสงค และจุดประสงคนั้นจะเปนหลักของการตัดสินใจในทุกเรื่องที่จะกระทําตอไป
กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ  การตัดสินใจใด ๆ  ที่เกี่ยวของก็เพื่อทําใหเกิดผลตามจุดประสงค  ทั้งนี้เพราะ
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การกําหนดจุดประสงคแลวจะตองมีการกระทําเพื่อใหเกิดผล  ดังนั้น  การวางแผนยอมหมายถึงการ
มีจุดประสงค  มีเปาหมาย  มีการตัดสินใจที่มีเหตุมีผล  มีการกระทําตามแผน  และใหบังเกิดผลตาม
ที่ตองการได62

59Georger R. Terry, Principles of Management (Homewood, Illinois : Richard
D. Irwin, 1977), 173-174.

60สนานจิตร  สุคนธทรัพย, แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนบริหารการศึกษา (นนทบุรี : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537), 46. 

61สุรพงษ  ปนาถกูล, การวางแผนการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพและทําปก
เจริญผล, 2526), 22.

62อนันต เกตุวงศ, หลักและเทคนิคการวางแผน, พิมพคร้ังที่ 5 (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2534), 8-10.

กลาวโดยสรุป  การวางแผนมีบทบาทสําคัญมากตอการเปลี่ยนแปลงในเรื่องตาง ๆ  โดย
เฉพาะการวางแผนบริหารการศึกษา ยิ่งมีความสําคัญและมีความจําเปนมากขึ้นเพราะในสภาวการณ
ที่ประเทศกําลังพัฒนา จํานวนประชากรเพิ่มในอัตราสูง  มีปญหาทางดานเศรษฐกิจงบประมาณและ
ทรัพยากรที่มีจํากัด  การที่จะบริหารการศึกษาใหบรรลุเปาหมายหรือจุดประสงคตามแผนการศึกษา  
หรือเพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ        จําเปนจะตองกระทําอยาง
รอบคอบ รัดกุม กลาวคือ จะตองมีการวางแผนเพื่อใหมีการใชทรัพยากรอยางประหยัดและให
ประโยชนตอบแทนสูงสุด

ประโยชนของการวางแผน
การพิจารณาถึงประโยชนของสิ่งใดก็ตาม  สวนมากแลวจะเนนถึงการใชส่ิงนั้นทําอะไร

ไดบาง  และทําใหกับใครมากนอยเพียงใด  เมื่อกลาวถึงการวางแผน  จึงพอระบุไดวามีประโยชน
สําคัญหลายประการทั้งตอผูบริหารและผูที่เกี่ยวของดังนี้

  1. การวางแผนจะมีผลโดยตรงตอประสิทธิภาพการบริหารงานของนักบริหาร   กลาว
คือ  ผูบริหารที่มีการวางแผนมักจะทํางานได คุณภาพสูงกวา63  และทํานองเดียวกันองคการที่มีการ
จัดใหมีการวางแผนขึ้นใชเปนทางการ มักจะมีประสิทธิภาพผลผลิตมากกวาองคการที่ใชวิธีการวาง
แผนไมเปนทางการ  หรือที่ไมไดกระทําจริงจัง     นอกจากนี้  เมื่อมีการวางแผนเปนทางการแลว
ประสิทธิภาพการทํางานในทุกจุดทุกระดับ  ทั้งในแงของผูบริหารแตละคนการตัดสินใจดวยกลุม
คณะกรรมการและบริษัทโดยสวนรวมก็จะสูงขึ้นดวย64

2.  การปองกันมิใหเกิดปญหาในอนาคต   ประโยชนสําคัญยิ่งของการวางแผนและแผน
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ไดแก  การปองกันมิใหเกิดปญหาสําคัญ ๆ  เกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเปนประโยชนตอท่ังผูบริหารและ
บุคคลที่เกี่ยวของ  กับปญหานั้น ๆ  การจะใชประโยชนดานนี้ของแผนไดมากนอยขึ้นอยูกับความ
สามารถของผูบริหารในการพิจารณาถึงสภาพหรือสภาวะของเหตุการณในอนาคต  และอาจตอง
อาศัยความรูความสามารถในการทํานายเหตุการณในอนาคตดวย  ฉะนั้นถาคาดคิดวาเหตุการณใดที่
ไมพึงประสงคหรือจะเปนปญหา  การวางแผน  ปองกันไวกอนอาจจะชวยไดทั้งหมด  หรืออาจลด
ความรุนแรงของปญหาลงไดบาง

3.  การทําใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานมีความมั่นใจ  การวางแผนและแผนจะเปนหลัก

63A. L. Cornrey, W. High, and R. C. Wilson, “Factor Influencing Organization 
Effectiveness : A Survey of Aircrafts Workers,” Personnel Psychology 3 (1955) : 79-99.

64A Carl Filley and R. J.  Mouse, Managerial Process and Organizational Behavior
(Glenview, Illinois : Scott, Foresman & Company, 1969), 25.
หรือแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการตัดสินใจและการปฏิบัติงาน  รวมทั้งผลงานที่จะเกิดขึ้น  ผูบริหาร
และผูปฏิบัติตามแผนสามารถหาความรูในเรื่องดังกลาวไดจากแผนลวงหนากอนการกระทําจะเกิด
ขึ้น วาจะตองทําอะไรบางทําอยางไร  ทําที่ไหน  ทําเมื่อใด  และใครบางจะเปนผูรวมทํางานตลอด
จนจะใชเครื่องมือขนาดไหน  ประเภทใด  เปนตน  จึงทําใหผูทํางานเกิดความมั่นใจและแนใจวาส่ิง
ที่เขาจะทํานั้นจะตองสําเร็จ  และเขาจะตองทําได

4.  การทําใหงานมีความเปนไปได  การทํางานใหสําเร็จเปนสิ่งที่ผูปฏิบัติทั้งหลาย
ตระหนักและหวาดกลัว  ทั้งนี้เพราะการคิดกับการกระทํานั้นมีความยากงายแตกตางกันมาก  โดย
ทั่วไปแลวการปฏิบัติงาน จะยากกวาการคิดมากมายหลายเทา ดังที่คําพังเพยวา "ระหวางการกระทํา
และคําพูดมีระยะทางที่ยาวไกล"  ดังนั้น การวางแผนเทานั้นที่จะชวยทําใหการกระทํามีความเปน
ไปไดมากยิ่งขึ้น  และจะตองเปนไปอยางสอดคลองสัมพันธกันเปนระบบทุกสวนทุกดาน โดยอาศัย
การประสานรวมมือกัน  ซ่ึงสามารถรูไดลวงหนาจากแผน

5.  การวางแผนกอใหเกิดการประหยัด  การวางแผนมีสวนทําใหมีการคัดเลือกวิธีการ
ปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดกอนจะนําไปใช  อาจมีการทดลอง ประเมินผล  และทดสอบผลดีผลเสียแลว  
รวมทั้งวิธีการและขั้นตอนอื่น ๆ  ของการวางแผน

6.  กอใหเกิดความสะดวกและงายในการบริหาร  เนื่องจากการวางแผนมีสวนทําใหการ
ทํางานเปนระบบ  จึงกอใหเกิดความสะดวกและงายในการควบคุมการทํางาน  มีความรวมมือกัน  มี
การประสานงานกัน  และมีการทํางานที่สอดคลองสัมพันธกันทุกสวนทุกดาน

7.  ปองกันปญหาทางดานโครงสรางและบริหาร  เมื่อมีการวางแผนยอมบอกไดวา  เปน
การเริ่มตนงานไดดี  การปฏิบัติงานจะเปนไปอยางถูกตองเหมาะสม  โดยเฉพาะอยางยิ่งในการจัด
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องคการ  การแบงงานกันทําตามความรูความสามารถเฉพาะดานและตามความสามารถของแตละ
บุคคล  จึงเปนการปองกันปญหาทางดานบริหารบางประการ  กลาวคือ  การทํางานซ้ําซอนกันโดย
ไมจําเปน  การแยงงานกันทําระหวางหนวยงานตาง ๆ  เปนตน

8.  กําลังขวัญและความรับผิดชอบสูง การมีจุดประสงคและเปาหมายที่ชัดเจน  การแบง
งานอยางถูกตอง  การประสานงานกันในระดับการวางแผน  มีสวนทําใหผูมีหนาที่ในการปฏิบัติ
ตามแผนมีความเขาใจในหนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนงงานที่จะตองทํา  ส่ิงเหลานี้ทําให  
ผูทํางานมีขวัญและกําลังใจตลอดจนมีความมั่นใจทํางานใหสําเร็จไดดีขึ้น65

9.การวางแผนชวยใหมีหนทางที่จะเพิ่มประสิทธิภาพงานไดสามกรณีดวยกัน คือ หนึ่ง  
หากหนวยงานตาง ๆ  ในองคการมีสวนรวมในการวางแผนแลว  แผนงานตาง ๆ  ที่จัดทําขึ้น  ก็จะมี
คุณภาพ สอง การใหมีสวนรวมในการวางแผน  ชวยใหเกิดความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับ  ทิศทางของ
องคการที่จะเปนเปาหมายรวมอันเดียวกัน  ซ่ึงความเขาใจที่มีอยูระหวางกันดังกลาวนี้  จะชวยใหขอ

65อนันต  เกตุวงศ, หลักและเทคนิคการวางแผน, 10-12.
แตกตางหรือขอขัดแยงระหวางหนวยงานและระหวางบุคคลลดลงไป     และสาม การใหมีสวนรวม
ในแผน  ยอมจะสนับสนุนใหทุกคนมีความผูกพันอยูกับแผน  เพราะในการที่เขาไดเปนผูมีสวนรวม
ในการจัดทําแผน  ทําใหเกิดความรูสึกรวมที่ถือวาแผนที่จัดทําขึ้นเปน  "แผนของเรา"  มากกวาที่จะ
เปน  "แผนของเขา"  ซ่ึงในกรณีเชนนี้ยอมเปนขวัญและกําลังใจสําหรับผูปฏิบัติงานดวย66

โดยสรุป  การวางแผนและแผนมีประโยชนอยางยิ่งตอการจัดการศึกษา  ไมวาจะอยูใน
ขณะที่ประเทศกําลังเจริญรุดหนาหรือมีภาวะวิกฤตทางสังคมและสิ่งแวดลอม     การวางแผนจะเปน
กลไกหนึ่งที่ชวยใหมีการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผลในการเลือกทิศทางที่จะพัฒนาการศึกษาใหสอด
คลองกับการพัฒนาในดานอื่น ๆ โดยใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดประเภทของแผนการแบง
ประเภทของการวางแผน  อาจกระทําไดหลายลักษณะตามแตเกณฑที่จะนํามาพิจารณา  ซ่ึงขึ้นอยู
กับจุดประสงคและกิจกรรม  หรืองานที่ทําจะตองวางแผน  โดยทั่วไปจําแนกไดดังนี้

สุชาติ  ประชากุล  มีความเห็นเกี่ยวกับประเภทของแผนวา  แผนมีหลายประเภท  แตใน
ทางปฏิบัติทั่วไปมักจะแบงประเภทของแผนออกตามกําหนดระยะเวลาที่เขียนลงในแผน     และ
อาจ
แบงออกไดเปนสามประเภท คือ 1) แผนระยะยาว (long-range  plans) 2)  แผนระยะปานกลาง  
(intermediate  plans)  และ  3)  แผนระยะสั้น  (short-range  plans) 67    สวน  สุรพงษ  ปนาถกูล  ได
จําแนกประเภทของแผนออกไดเปน 6  ประเภท  คือ  1)  จําแนกตามระยะเวลา  (time dimension)  
2)  จําแนกตามหนาที่  (functional dimension)  3)  จําแนกตามเนื้อที่  (spatial dimension)  4)  
จําแนกตามสถาบัน  (institutional dimension)  5)  จําแนกตามลักษณะการใช  (usage dimension)  
และ  6)  จําแนกตามลําดับชั้นขององคการ  (hierachy dimension)68  ซ่ึงเมืองชัย ทาเจริญศักดิ์  ได
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กลาววาแผนที่ดีควรประกอบดวยแผนสามระยะคือ แผนพัฒนาระยะยาว (10-20 ป) เปนแผนหรือ
กรอบระยะยาว  แสดงถึงวิถีทางหรือแนวทางของการเจริญเติบโต  หรือการพัฒนาวาเปนอยางไร  
2)  แผนพัฒนาระยะกลาง(4 - 6 ป) เปนแผนที่นําเอาแผนระยะยาวมาทํารายละเอียดลงไปอีกโดยอาจ
แบงส่ิงที่ตองการพัฒนาออกไปเปนรายป แตละปแสดงรายละเอียดมากขึ้นกวาแผนพัฒนาระยะยาว 
และ  3) แผนปฏิบัติการประจําป โดยที่สถานการณอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดหมายไวเดิม    
หรือมีสถานการณใหมเกิดขึ้น  และเพื่อจะนําเอาแผนพัฒนาระยะกลางซึ่งกําหนดการพัฒนาไวเปน
รายปนั้น ให

66ธงชัย  สันติวงษ, องคการและการบริหารการศึกษาการจัดการแผนใหม (กรุงเทพฯ : 
ไทยวัฒนาพานิช, 2535), 112-113.

67สุชาติ  ประชากุล, หลักการบริหารแผนใหม (พระนคร : แพรพิทยา, 2512), 80-81.
68สุรพงษ ปนาถกูล, การวางแผนการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพและทําปกเจริญผล, 

2526), 13.
เปนแผนปฏิบัติการประจําปขึ้น ซ่ึงแผนนี้จะเปนพื้นฐานสําหรับจัดทํางบประมาณประจําปตอไป69

ในสวนของสํานักงานคณะกรรมการการการประถมศึกษาแหงชาติ  ซ่ึงดูแลและสง
เสริมใหโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ  ไดดําเนินการเกี่ยวกับการวางแผนในโรงเรียน
ของตนไดจัดแบงประเภทของแผนที่ใหหนวยงานในสังกัดรับไปดําเนินการโดยยึดหลักในการแบง
ตามชวงเวลาและจุดมุงหมายของการใช  โดยแบงแผนออกเปนสามประเภท  คือ

1.  แผนพัฒนาระยะ  5  ป  หมายถึง  แผนพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
ในระยะ  5  ป   ซ่ึงกําหนดเปนแนวทางกวาง ๆ  สําหรับการพัฒนาหรือการดําเนินงานในอนาคต ใน
5 ปตอไปขององคการปกติจะประกอบดวยการวิเคราะหสภาพปจจุบันปญหา  จุดประสงค  
นโยบาย  เปาหมาย  งบประมาณ  แผนงาน  งานและโครงการโดยยอ  และมาตรการที่จะกําหนดให
งานเปนไปตามแผนที่กําหนด

2.  แผนพัฒนาประจําป    หมายถึง   แผนพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  และศิลปวัฒนธรรม
ประจําป  ซ่ึงเปนรายละเอียดที่จัดทําขึ้นเพื่อพัฒนางานของโรงเรียนในชวงระยะเวลา  1  ป  ตาม
แนวทางที่กําหนดในแผนพัฒนา  ระยะ 5 ป  เพื่อเสนอขออนุมัติคาใชจายเพื่อดําเนินการเปนป ๆ ไป

3.  แผนปฏิบัติการประจําป       หมายถึง   แผนปฏิบัติการการศึกษา  ศาสนาและศิลป
วัฒนธรรมประจําป  เปนสวนขยายของแผนงานและโครงการที่ไดรับอนุมัติคาใชจายเพื่อดําเนินการ
หรืออนุมัติใหดําเนินการไดแลวตามแผนพัฒนาประจําป  โดยจะตองระบุขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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และระยะเวลากํากับใหชัดเจน  สามารถใชเปนคูมือการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบได  และใชเปน
เครื่องมือกํากับ  ตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินผลงานของผูบริหารและผูเกี่ยวของ70

จึงสรุปไดวาการจัดแบงประเภทของแผนมีอยูดวยกันหลายแบบ     แตที่นิยมแบงโดย
ทั่วไปมักใชระยะเวลาและลักษณะงานที่แผนนั้นครอบคลุมเปนหลักสําคัญในการกําหนดประเภท
ของแผน

กระบวนการวางแผน
กระบวนการวางแผนเปนวิธีการที่อาศัยหลักเหตุผลในการกําหนดวาจะทําอะไรใน

อนาคต  จะทําอยางไรและจะวัดไดอยางไร  วาผลการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม

69เมืองชัย  ทาเจริญศักดิ์, แผนปฏิบัติการประจําป (ม.ป.ท. , ม.ป.ป.), 77.
70สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, คูมือการจัดทําแผนพัฒนาการ

ศึกษาและคําขอตั้งงบประมาณประจําป (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2532), 20.
เพียงไร  โดยวิธีการนั้นตองกําหนดเปนขั้นตอนที่ตอเนื่องและสัมพันธกัน71     กระบวนการหรือข้ัน
ตอนในการวางแผนจะมีกี่ขั้นตอนไมใชประเด็นสําคัญ เพียงแตขอใหขั้นตอนเหลานั้นครอบคลุมใน
ส่ิงสําคัญตาง ๆ  ที่ไดกลาวมาแลว  ซ่ึงในเรื่องนี้นักการศึกษาหลายทาน  ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับ
กระบวนการวางแผน  ไวดังนี้

แบงฮารทและทรูลล  (Banghart  and  Trull)  ไดสังเคราะหกระบวนการวางแผนวิธีเกา
และใหมเขาดวยกัน  รวมทั้งการวางแผนในสาขาอื่น ๆ  มาประยุกตเปนกระบวนการวางแผนเจ็ดขั้น
ตอนใหญ ๆ  คือ  1)  กําหนดปญหาการศึกษา  2) วิเคราะหขอบเขตของปญหา  3) กําหนดโครงราง
ของแผน  4)  ประเมินผลแผน  5)  ตัดสินใจเลือกแผน  6)  การนําแผนไปปฏิบัติ  และ  7)  ควบคุม
การปฏิบัติตามแผน72

กูรุเก (Guruge)  กลาวถึงกระบวนการวางแผนไววา  การวางแผนอาจแบงไดหกขั้นตอน  
คือ  การเตรียมการวางแผน  (pre planning)  การวางแผน  (planning)  การจัดทําแผน  (plan  
formulation)  การจัดทํารายละเอียดของแผน  (plan  elaboration)  การนําแผนไปใช  
(implementation)  และการประเมินผล (evaluation  revision  and  replanning) 73       ในขณะที่คณะ
ผูแทนรัฐบาล  กลุมนักศึกษาและนักอุตสาหกรรมไดประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อกระตุนใหมีการ
เผยแพรเกี่ยวกับแนวคิดใหม ๆ  ในการพัฒนาเทคนิคตาง ๆ   เพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิ
ภาพการศกึษา  ใหช่ือกจิกรรมนีว้า  "โครงการอรสิโตเตลิ  (ARISTOTLE)"  ซ่ึงเปนคาํยอมาจากขอ
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ความวา  "Annual  Review  and  Information  Symposium  on  the  Technology  of  Trainning,  
Learning  and  Education"  ไดกําหนดขั้นตอนไวแปดประการคือ 1) การกําหนดความตองการ  
(need)  2)  การกําหนดจุดประสงค  (objective)  3)  การรวบรวมขอจํากัด  (constraints)  4)  กําหนด
ทางเลือกที่เปนไปได  (alternatives)  5)  การคัดเลือกที่ดีที่สุด  (selection)  6)  การนําโครงการไป
ปฏิบัติ  (Implementation)  7)  การประเมินผล    (Evaluation)  และ  8) การปรับปรุงแกไข  
(Modification) ตอมา  สํานักงานการพัฒนาการศึกษาของประเทศอินโดนีเซีย  ซ่ึงมีช่ือยอวา  BPP  
ไดนํามาปรับปรุงและกําหนดเปนรูปแบบการวางแผนการศึกษาขึ้นใชในประเทศอินโดนีเซีย  
ประกอบดวยข้ัน

71สนานจิตร  สุคนธทรัพย, “กระบวนการวางแผน,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการ
วางแผนพัฒนาโรงเรียน หนวยที่ 2, พิมพคร้ังที่ 7 (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2524), 46.

72Frank W. Banghart and Albert Trull, Jr., Educational  planning (New York : The 
Macmillan Company, 1973), vii.

73 Ananda W.  P.  Guruge, Process of Educational Planning (Bangkok : UNESCO 
Regional Office for Educational in Asia, 1977), 3.

ขอจํากัด  constraints

คานิยม
values

วัตถุประสงค
objective

เกณฑ
criteri

กระบวนการ  process
1.กําหนดปญหา
2.วิเคราะหขอบเขตปญหา
3.กําหนดโครงรางของแผน
4.ประเมินผล
5.เลือกแผน
6.นําแผนไปปฏิบัติ

ปจจัย
นําเขา
input

ผลผลิต
output

ขอมูลยอนกลับ
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แผนภูมิที่  3    รูปแบบระบบการวางแผนของแบงฮารทและทรูลล
ที่มา  :  Frank  W.  Banghart  and Albert  Trull, Jr., Educational  Planning  (New  York  :  The  
Macmillan  Company,  1973), 113.

แผนภูมิที่  4   รูปแบบการวางแผนเชิงระบบ
ที่มา  : ประกอบ  คุณารักษ,  การจัดทําโครงการและการประเมินผลเชิงระบบ  (นครปฐม :  
มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2526),  81.

ขอจํากัด  constraints

ขอสนับสนุน เกณฑสําหรับทาง
เลือกตาง ๆ

ความ
ตองการ

จุด
ประสงค

ทางเลือก
ตาง ๆ

การวิเคราะห
ทางเลือก

ตัดสิน
ใจ

แผนสําหรับ
การนําไป
ปฏิบัติ

การ
ประเมินผล

ขอมูล
ยอนกลับ
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ตอนแปดขั้นคือ 1) การกําหนดปญหาและความตองการ 2) การกําหนดจุดประสงค 3)การวิเคราะห
ขอสนับสนุนและขอจํากัด   4)  การกําหนดทางเลือก  5)  การวิเคราะหทางเลือก  6)  การตัดสินใจ  
7)  การจัดทําแผนปฏิบัติ  และ  8)  การประเมินผล74

พิศิษฐ  ศิวิลัย  ไดสรุปไววา  กระบวนการวางแผนควรประกอบดวยข้ันตอนดังนี้
1.  ขั้นเตรียมการวางแผน  (pre-planning)  เปนขั้นรวบรวมขอมูลเบื้องตนและสถิติจาก

การประเมินผลแผนฉบับกอน ๆ  การสรุปปญหาและความตองการของสังคม  วัฒนธรรม  
เศรษฐกิจ    และการเมือง   การคาดการณอนาคต   ซ่ึงจะนําไปสูการกําหนดจุดประสงค  นโยบาย
การพัฒนาหรือแนวทางการดําเนินงานหรือแนวทางแกปญหา

2.  ขั้นวางแผน  (plan  formulation)  เปนขั้นนําเอานโยบายมากําหนดเปนแผน  (plan)  
แผนงาน  (program)  โครงการ  (project)  ในขั้นนี้จะกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับจุดประสงคเฉพาะ
เปาหมายระยะตาง  ๆ   วิธีดําเนินงาน  คาใชจายตาง  ๆ   ทั้งการจัดทําแผนระยะยาว  ระยะปานกลาง
และการชวยใหเปนแผนระยะสั้น แผนงบประมาณประจําเปนผลสุดทายของขั้นนี้จะได  "แผน"  ซ่ึง

74ประกอบ  คุณารักษ, การจัดทําโครงการและการประเมินผลเชิงระบบ (นครปฐม : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526), 81.
เปนเอกสาร  และอาจมีการทดสอบแผนเบื้องตนหรือทดสอบความเปนไปได  (feasibility  check)  
ดวยก็ได

3.  ขั้นนําแผนไปปฏิบัติ  (implementation)  เปนขั้นที่ฝายบริหารนําแผนไปดําเนินการ
ใหบรรลุเปาหมาย  ซ่ึงอาจมีการมอบอํานาจหนาที่ใหปฏิบัติตามแผนการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากร
ซ่ึงจําเปนตองใชในการดําเนินการตามแผน  การควบคุม  การประสานงาน  ใหบรรลุเปาหมายของ
แผนงานและโครงการใหมากที่สุด

4.  ขั้นการติดตามและประเมินผล  (monitoring  and  evaluating  the  plan)  ขั้นนี้ดําเนิน
การควบคูไปกับการปฏิบัติตามแผน  กลาวคือ  ฝายบริหารหรือผูรับผิดชอบแผนงานและโครงการ
จะตองติดตามประเมินผลเปนระยะตามที่กําหนดไวในแผนหรือประเมินผลเมื่อส้ินสุดโครงการขอ
มูลที่ไดจากการติดตามประเมินผลจะเปนขอมูลยอนกลับ  (feedback)  นําไปสูการปรับปรุงจุด
ประสงค  เปาหมาย  หรือวิธีการดําเนินการตอไป

5.  ขั้นการปรับแผนหรือทําแผนใหม  (revision  and  replanning)  ขอมูลจากการติด
ตามประเมินผล  สถานการณที่เปลี่ยนไปทําใหตองมีการปรับแผนใหเกิดความเหมาะสม  เชน  การ
ปรับแผนปฏิบัติการประจําป  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของแผนระยะยาวหรือระยะปานกลาง  หรือการจัด
ทําแผนพัฒนาระยะใหม  เปนตน75
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ในป  พ.ศ.  2525  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  ไดแบงกระบวนการวาง
แผนเปนหกขั้นตอน  คือ

1.  ขั้นกอนวางแผน  (pre-planning)  กอนการวางแผน  หนวยงานที่รับผิดชอบในการ
วางแผนมีหนาที่ดําเนินงานตั้งแต  กําหนดวิธีการวางแผน  กําหนดโครงสรางทางกลไก  การบริหาร
การศึกษาโดยใหมีสวนรวมในการจัดทําแผนและการนําแผนไปใช  จัดสรางเครื่องมือและวิธีปฏิบัติ
ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะหสถิติ  และขอมูลที่จําเปนในการวางแผน  กําหนดจุดประสงคใน
การพัฒนาการศึกษา  โดยผูมีอํานาจรับผิดชอบจากหนวยงานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ

2.  ขั้นวางแผน  (planing)  แบงออกไดเปน  5  ขั้นตอน  ไดแก
2.1  การวินิจฉัย  เมื่อกําหนดวัตถุประสงคแลว  นักวางแผนตองศึกษาสภาพปจจุบัน  

การจัดการศึกษาโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคที่กําหนดไวเพื่อหาขอบกพรองและความลมเหลว
ในการจัดการ

2.2  การกําหนดนโยบายเปนการกําหนดเคาโครงกวาง ๆ  เปนหลักในการตัดสินใจ

75พิศิษฐ  ศิวิลัย, “ตัวแบบเสนอสําหรับระบบการวางแผนในสํานักงานการประถม
ศึกษาระดับจังหวัด” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต แผนกวิชาโสตทัศนศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2526), 149.
แกไขขอบกพรองที่พบจากการวินิจฉัย

2.3 การกําหนดคาใชจายสําหรับความตองการในอนาคต  โดยการใชขอมูลคาใชจาย
ที่ดีที่สุดที่มีอยูเปนตัวกําหนดแนวโนมตามความตองการในอนาคตทุกระดับ

2.4  การจัดลําดับความสําคัญและการกําหนดเปาหมาย  ในการวิเคราะหขอมูลเพื่อ
การวางแผน      นักวางแผนควรเก็บสะสมขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรจากแหลงตาง  ๆ   ทั้งภาครัฐและ
เอกชนใหมากที่สุดเทาที่จะมากไดเพื่อนํามาคาดการณลวงหนาเกี่ยวกับความตองการทรัพยากรใน
อนาคต

2.5  การทดสอบความเปนไปได  เปาหมายที่กําหนดขึ้นตามความตองการและจัด
ลําดับความสําคัญไวแลว  จะตองแนใจไดวา  เปาหมายเหลานี้มีความแนนอนและเปนไปได

3.  ขั้นจัดทําแผน  (plan  formulation)  จุดมุงหมายของการวางแผนมีสองประการ  คือ
3.1  เพื่อเสนอกระบวนการตัดสินใจตอผูบริหาร  เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
3.2  หนวยงานตาง ๆ  ซ่ึงรับผิดชอบในการนํากระบวนการตัดสินใจเหลานั้นไปใช

รวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการ
4. ขั้นจัดทํารายละเอียดแผน      (plan    elaboration)           เปนขั้นการขยายแผนลงไป

สูรายละเอียดของแผนและกิจกรรมแตละประเภท  ซ่ึงมีกระบวนการสองขั้นตอนคือ
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4.1  จัดทําแผนงาน  คือ  การจําแนกแผนออกตามงานตาง ๆ  ซ่ึงแตละงานมุงให
บรรลุวัตถุประสงคอยางเดียวกันเปนแผนงานหนึ่ง  โดยปกติแผนงานจะประกอบดวยกิจกรรมซึ่ง
ควบคุมโดยหนวยบริหารเดียวกัน

4.2  จัดทําโครงการและรายละเอียดโครงการ   ในแผนงานหนึ่ง ๆ  จะประกอบดวย
โครงการตาง ๆ  นําไปใชปฏิบัติ  จําเปนตองทํารายละเอียดของโครงการโดยแจกแจงรายละเอียด
เกี่ยวกับหนวยงานคาใชจาย  กําหนดเวลา  และอื่น ๆ

5.  ขั้นนําแผนไปปฏิบัติ  (plan  implementation)  การนําแผนไปปฏิบัติเร่ิมตนเมื่อนํา
โครงการตาง ๆ  ไปดําเนินการ     เปนการประสานแผนเขากับกระบวนการบริหารการศึกษา  โดย
จัดทําเปนแผนปฏิบัติงานประจําปเพื่อนําทรัพยากร  (คน  เงิน  วัสดุ)  ที่มีอยูมาจัดสรรและใชใหเกิด
ประโยชนตอไป

6.  ขั้นการประเมินผล  (evaluation  revision  and  replanning)  ขณะที่ใชแผนอยูนั้น  
จะตองเริ่มดําเนินการประเมินผลอัตราความกาวหนา และตรวจสอบสิ่งที่ไมเปนไปตามที่กําหนดไว
ในแผน  เนื่องจากการประเมินผลเปนกิจกรรมตอเนื่องที่ตองกระทําพรอม ๆ  กับการนําแผนไป
ปฏิบัติ    ดังนั้น    การทํารายงานการประเมินผลจะตองมีกําหนดเวลาที่แนนอน  การประเมินผลมี
จุดมุงหมายสําคัญสองประการ    คือ    เพื่อใหเห็นขอบกพรองในแผน   และเพื่อวินิจฉัยในระดับ
การวางแผนเพื่อนําไปเปนพื้นฐานในการจัดทําแผนใหม

ซ่ึงกระบวนการวางแผนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติที่ไดกลาวมา
นั้นสอดคลองกับกระบวนการวางแผนของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติที่ได
แบงกระบวนการวางแผนออกเปน  5  ขั้นตอน  ดังนี้

1.  การศึกษาสภาพปจจุบัน     ปญหาและความตองการ    ประกอบดวย       การเตรียม
การกําหนดวางแผน  การตั้งคณะกรรมการ   คณะทํางาน  การวิเคราะหหรือทบทวนภารกิจ  การ
เก็บรวบรวมขอมูล  สารสนเทศตาง ๆ  ซ่ึงเปนดัชนีใชอภิปรายผลการดําเนินงานตามภารกิจ  การ
ศึกษานโยบายของหนวยงานระดับเหนือและที่เกี่ยวของ  การศึกษาวิเคราะหแนวโนมสภาพแวด
ลอมทุกดาน  เศรษฐกิจ  สังคม  ประเพณี  วัฒนธรรม  การเมือง  โดยเฉพาะความตองการดานสังคม
ของประเทศ  และการวิเคราะห  กําหนดความตองการและลําดับความสําคัญ  กําหนดทิศทางหรือ
แนวทางแกปญหา  ยุทธศาสตรในการพัฒนา

2.  การจัดทําแผน  ประกอบดวยการกําหนดจุดประสงค  นโยบาย  เปาหมาย  มาตรการ
กลยุทธ  และกรอบโครงสรางของแผน  แผนงาน  งาน/โครงการ  และวงเงินงบประมาณ  การจัดทํา
รายละเอียดโครงการกิจกรรมที่ตองปฏิบัติ  กําหนดเวลาและหนวยงานที่รับผิดชอบ
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3.  การนําแผนไปปฏิบัติ  ประกอบดวย  การตรวจสอบความพรอม  การมอบหมายงาน  
การประชาสัมพันธแกหนวยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบและเกี่ยวของ  การจัดสรรและสนับสนุน
ทรัพยากร  งบประมาณ  และการอํานวยการ

4.  การติดตามประเมินผลแผน  ประกอบดวย  การประเมินกอนการดําเนินการ  (การ
วิเคราะหแผนหรือโครงการ)  การประเมินระหวางดําเนินการ  ติดตามประเมินหลังดําเนินการ  
(ประเมินหลังสิ้นสุดการดําเนินงานตามแผน/โครงการ)  และการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผน

5.  การปรับแผนหรือทําแผนใหม  เปนการนําผลการประเมินที่ไดไปเปนขอมูลยอน
กลับ  เพื่อใหเกิดความเหมาะสมตอไป76

หลักการวางแผนของศูนยการเรียนชุมชน
ในการจัดทําแผนและโครงการมีหลักสําคัญที่ตองยึดถืออยู  4  ประการ  คือ
1.  ส่ิงที่ตองคํานึงถึงในการวางแผน ควรกําหนดวัตถุประสงคหรือส่ิงที่ตองการทํา

76สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ, เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา
หัวหนางานในฝายแผนงานและงบประมาณ ของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด, เลมที่ 1
 (ม.ป.ท., 2536), 7.
ใหสําเร็จ  โดยคํานึงถึงทรัพยากรที่มีอยูทั้งคน เงิน  วัสดุ  จากนั้นจึงกําหนดวิธีการดําเนินงานที่จะทํา
ใหสอดคลองกับทรัพยากรที่มีอยูโดยเนนความเรียบงายประหยัด และมีวิธีปฏิบัติไมยุงยากซับซอน  
รวมทั้งตองมีวิธีการตรวจสอบและควบคุมการดําเนินงานที่วางแผนไวใหสามารถไปสูผลสําเร็จใน
แตละขั้นตอนดวยโดยคํานึงถึงปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น  และคิดวางแผนอยางรอบคอบ  เพื่อไม
ใหเกิดปญหาอุปสรรคนั้น ๆ

2.  ผูรับผิดชอบในการวางแผน การวางแผนงานและจัดทําโครงการ เปนเรื่องของ
ชุมชน  เปนสิ่งที่ชุมชนตองชวยกันวิเคราะหปญหาของชุมชน  แลวกําหนดความตองการหรือส่ิงที่
อยากใหชุมชนเปน ดังนั้นศูนยการเรียนชุมชนจึงตองประสานและกระตุนใหประชาชนในชุมชน
เขามามีสวนรวม ในการวิเคราะหปญหาความตองการ  และกําหนดวิธีการทํางาน  โดยเนนความ
รวมมือรวมใจกัน

3.  ประเภทของแผน 1)  แผนระยะยาว  เปนแผนระยะ  3 - 5  ป  ซ่ึงใชเปนแผนแมบท
หรือแผนหลักเพื่อการพัฒนาในชวงระยะยาว  โดยกําหนดใหชัดเจนวาใน  3 - 5 ป  ขางหนาเรา
ตองการใหชุมชนของเราเปนอยางไร  ไดรับการพัฒนาในเรื่องใดบาง  ซ่ึงแผนระยะยาวจะกําหนด
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เปนกรอบกวาง ๆ  มีระยะเวลาภายใน 1 ป วาจะทําอะไร  โดยอาศัยแนวทางการพัฒนา 2)  แผน
ระยะสั้น  เปนแผนเรงดวนเพื่อแกปญหาใหกับชุมชนในขณะนั้น  กําหนดระยะเวลาภายใน  1  ป  
วาจะทําอะไร  โดยอาศัยแผนหลักเปนตัวนํา

4.  เวลาในการวางแผน การวางแผนจะดําเนินการเมื่อมีกิจกรรมหรือโครงการ  หรือ
ปญหาเกิดขึ้นในชุมชนเพื่อวางแผนใหการจัดกิจกรรมโครงการนั้น ๆ ดําเนินไปอยางราบรื่น  แกไข
ปญหาตาง ๆ  ใหลุลวงไดดวยดี

การดําเนินการจัดทําแผนและโครงการของศูนยการเรียนชุมชน
ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน  ตองดําเนินการจัดทําแผนงานและโครงการใน  3

ลักษณะ  คือ 1) จัดทําแผนการจัดกิจกรรมของศูนยการเรียนชุมชน  เพื่อกําหนดกิจกรรมที่จะดําเนิน
งานในภาคเรียนนั้น ๆ  ใหสอดคลองและสนองตอบตอความตองการของนักศึกษาและชุมชน  2)  
จัดทําแผนการขอรับการสงเสริมสนับสนุนงบประมาณจากศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน
อําเภอ  3)  จัดทําโครงการที่จะนําเสนอเขาสูแผนพัฒนาตําบล  เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากองคการบริหารสวนตําบล77

77กรมการศึกษานอกโรงเรียน, กองสงเสริมปฏิบัติการ, แนวทางการปฏิบัติงานของครู
ประจําศูนยการเรียนชุมชน, 25-26.

แนวทางการดําเนินงาน
ในการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมของศูนยการเรียนชุมชน  และการจัดทําโครงการที่จะ

เสนอเขาสูแผนพัฒนาตําบลมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
ขั้นตอนที่  1  ศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหา  และความตองการของชุมชน  โดยสอบถาม

หรือประชุมคณะกรรมการศูนยการเรียนชุมชน  คณะกรรมการหมูบาน  หรือศึกษาจากเอกสาร
สัมภาษณผูรู  ภูมิปญญาทองถ่ิน  แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหสรุปวาอะไรเปนปญหา  สาเหตุของ
ปญหา  จัดลําดับความสําคัญของปญหาและกําหนดแนวทางการแกปญหา

ขั้นตอนที่  2  วางแผนกําหนดสิ่งที่จะตองดําเนินการโดยอาศัยขอมูลจากที่ไดศึกษามา
แลวมาจัดทําเปนแผนงาน/โครงการ  กําหนดวัตถุประสงคหรือส่ิงที่ตองการทําใหสําเร็จแลวกําหนด
กิจกรรมที่จะทํา  เพื่อจะนําไปสูความสําเร็จนั้นโดยจัดลําดับกิจกรรมและกําหนดวิธีการควบคุมการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามแผนดวย

ขั้นตอนที่  3  การดําเนินการตามแผน  เปนขั้นตอนที่สําคัญมาก  เพราะเปนการปฏิบัติ
จริง  ซ่ึงจะนําไปสูผลสําเร็จของงาน  โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ  ดังนี้
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-  ช้ีแจงทําความเขาใจในงานและโครงการแกผูเกี่ยวของ
-  กําหนดแนวทางการประสานงาน
-  มอบหมายงาน
-  กําหนดแนวทางการตรวจสอบ  และประเมินผล
-  ดําเนินการ

ขั้นตอนที่  4  ประเมินผล  เพื่อทราบวาผลการดําเนินงานไดบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายมากนอยเพียงใด  มีขอบกพรองและปญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานอยางไร  เพื่อจะได
นําไปเปนขอมูลสําหรับปรับปรุงการดําเนินงานในครั้งตอไป

การจัดกระจายและหมุนเวียน การใหบริการสื่อตาง ๆ
กรมการศึกษานอกโรงเรียน ไดจัดทําส่ือหรือผลิตส่ือ   เพื่อใชในการเรียน การสอน 

และการเผยแพรความรูแกกลุมเปาหมายดวยกันหลายประเภท แตละประเภทจะมีวัตถุประสงคใน
การนําไปใชแตกตางกัน เชน แบบเรียน ชุดวิชา คูมือการดําเนินงาน เอกสารเสริมการเรียนการสอน 
เอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ  ฯลฯ  ส่ือจึงเปนตัวกลางในการสื่อสารที่ใชในการถายทอดขาวสาร
เพื่อใหเกิดการรับรู การเรียนรูแลกเปลี่ยนความคิด คานิยม ทักษะ ซ่ึงกันและกัน สื่อมีมากมายหลาย

ประเภท78 ส่ือการศึกษาในศูนยการเรียนชุมชน เปนสื่อที่มีไวเพื่อสงเสิรมการเรียนรูดวยตนเองของ
ประชาชนอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยมุงสนองตอบการเรียนรูของกลุมเปาหมายในชุมชน ซ่ึงมี
ลักษณะที่หลากหลาย เชน นักศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ สายอาชีพ และ
ประชาชนกลุมวิชาชีพตาง ๆ รวมถึงนักเรียนในระบบโรงเรียน ลักษณะของสื่อการศึกษาสามารถ
จําแนกตามวัตถุประสงคการใชงานดังนี้ 1) ส่ือหลัก คือ ส่ือที่ใชประกอบในการเรียนตามหลักสูตร
สายสามัญ สายอาชีพ จะมีส่ือส่ิงพิมพและส่ืออิเล็กทรอนิกส 2) ส่ือเสริม คือ ส่ือที่ใชเสริมการเรียน
การสอนในหลักสูตรประเภทตาง   ๆ   3)  ส่ือทั่วไป เปนสื่อที่ใชในการศึกษาวิชาทั่ว  ๆ  ไปจะเปน
ทั้งบันเทิง ความรู ประเภทตาง ๆ อันเปนประโยชนตอประชาชนในชุมชน

ประเภทของสื่อการศึกษาในศูนยการเรียนชุมชน
ส่ือการศึกษาที่จัดไวในศูนยการเรียนชุมชน จัดแบงไดตามประเภทของสื่อ ดังนี้ 1)

ส่ือส่ิงพิมพ เปนสื่อที่ใชวิธีการตาง ๆ ทางการพิมพเพื่อบรรจุเนื้อหาสาระในรูปของตัวหนังสือหรือ
รูปภาพ เปนสื่อพื้นฐานที่ใชถายทอดขอมูล ขาวสาร และความรูโดยสามารถใชไดสะดวกตามความ
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ตองการของกลุมเปาหมาย ส่ือส่ิงพิมพในศูนยการเรียนชุมชน ไดแก  1.1)  เอกสารชุดวิชา เปนสื่อที่
จัดสําหรับกลุมเปาหมายที่เรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่มี
ความสนใจในบางเนื้อหาวิชา เอกสารชุดวิชาเปนสวนหนึ่งของชุดวิชา ซ่ึงจัดทําเปนแบบเรียนดวย
ตนเอง โดยการปฏิบัติกิจกรรมตามที่กําหนดไว และไดรับทราบผลหรือแนวคําตอบทันที ซ่ึงเปน
การเสริมแรงใหผูศึกษาไดเรียนรูเพิ่มเติม  1.2)  แบบเรียน หนังสือประกอบการเรียน เปนเอกสารที่
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดทําขึ้น        เพื่อใชประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับ
ตาง ๆ ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน     1.3)   วารสาร    หนังสือพิมพ   นิตยสาร  จุลสาร   แผนพับ
โปสเตอร ฯลฯ จัดทําเพื่อเผยแพรขาวสารความรูทั่วไปสําหรับประชาชน 2)ส่ืออิเล็กทรอนิกส  เปน
ส่ือที่อาศัยกระแสไฟฟาในการทํางาน ซ่ึงใชทั้งประกอบชุดวิชาตามหลักสูตร และใชเพื่อเผยแพร
ความรูทั่วไป ส่ืออิเล็กทรอนิกสในศูนยการเรียนชุมชน ไดแก 2.1)  รายการโทรทัศนเพื่อการศึกษา 
เปนสื่อที่เผยแพรออกอากาศผานดาวเทียมจากสถานีโทรทัศนเพื่อการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
(ETV) ไปทั่วประเทศ รวมทั้งศูนยการเรียนชุมชนที่มีชุดรับสัญญาณเพื่อรับชมรายการ มีทั้งรายการ
ประกอบชุดวิชาตามหลักสูตรการศึกษาระดับตาง  ๆ      สําหรับกลุมเปาหมายทั้งในและนอกระบบ
โรงเรียน          และรายการเผยแพรความรูทั่วไปกลุมเปาหมายสามารถรับชมรายการตามตารางออก

78กรมการศึกษานอกโรงเรียน, กองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน, แนวทางบริหาร
ระบบการกระจายสื่อ (กรุงเทพฯ : รังษีการพิมพ, ม.ป.ป.), 3-4.

อากาศที่กําหนดไวเปนรายภาคเรียน     นอกจากการรับชมรายการจากสถานีโทรทัศนเพื่อการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการแลว กลุมเปาหมายยังสามารถรับชมรายการขาวสารและความรูทั่วไปจาก
สถานีโทรทัศนชองตาง ๆ ไดอีกดวย 2.2) รายการวีดิทัศนเพื่อการศึกษาเปนสื่อที่สําเนาจากรายการ
โทรทัศนเพื่อการศึกษา    หรือจัดทําขึ้นตามจุดประสงคตาง ๆ  เพื่อใชประกอบการเรียนรู ซ่ึงมีทั้ง
รายการที่มีเนื้อหาตามหลักสูตรระดับตาง ๆ และรายการเผยแพรความรูทั่วไปที่เกี่ยวของและเปน
ประโยชนตอกลุมเปาหมาย 2.3) รายการวิทยุเพื่อการศึกษา เปนสื่อที่เผยแพรออกอากาศจากสถานี
วิทยุศึกษา   ของกระทรวงศึกษาธิการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเพื่อการศึกษาของ
กรมประชาสัมพันธ และเครือขายสวนภูมิภาค กลุมเปาหมายสามารถรับฟงรายการทั้งที่ประกอบ
หลักสูตร ตาง ๆ และความรูทั่วไปผานเครื่องรับวิทยุตามสถานีวิทยุคล่ืนตาง ๆ 2.4) รายการเทป
เสียงเพื่อการศึกษา เปนสื่อที่สําเนาจากรายการวิทยุศึกษาหรือจัดทําขึ้นตามจุดประสงคตาง ๆ เปน
มวนเทปเสียงเพื่อใชประกอบการเรียนรูทั้งเนื้อหา ตามหลักสูตรและขาวสารความรูทั่วไป 2.5) ส่ือ
อิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ เชน คอมพิวเตอรชวยสอน สไลด ภาพยนตร CD-ROM 3) ส่ือบุคคล   ไดแก 
ภูมิปญญาทองถ่ิน ผูประกอบการและผูชํานาญการดานตางๆ ทั้งที่มีอยูในและนอกชุมชน ที่สามารถ
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ถายทอดความรูและประสบการณใหกลุมเปาหมายไดตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว   เชน วิทยากร 
ผูรูในทองถ่ิน ศิลปนพื้นบาน พระสงฆ ฯลฯ 4)  ส่ืออ่ืน ๆ คือส่ือที่แตกตางจากทั้ง  3  ประเภทขาง
ตน ใชประกอบการเรียนรูทั้งตามหลักสูตรและความรูทั่วไปตามความเหมาะสม        เชน หุน
จําลอง ชุดทดลองวิทยาศาสตร กิจกรรมตาง ๆ ที่สงเสริมการเรียนรู ฯลฯ ส่ือทั้ง  4  ประเภทนี้ ผลิต
โดยบคุคล องคกร และหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ซ่ึงไดผลิต  จัดหา  และจัดการสื่อตาง ๆ     
ไปสูกลุมเปาหมายในชุมชน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ไดกําหนดไว

ภารกิจดานการบริหารและจัดการสื่อ
การบริหารและจัดการสื่อในศูนยการเรียนชุมชน        นับเปนภารกิจที่สําคัญและเปน

บทบาทโดยตรงของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ซ่ึงเปนวิทยากรเครือขายของชุมชน ทั้งนี้เพราะ
ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนจะตองปฏิบัติหนาที่ประจําในศูนยการเรียนชุมชน          และดําเนิน
กิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนดังกลาวมาแลวขางตน กิจกรรมดานการศึกษาจะเกิดขึ้นไดเพราะ
ความสามารถในการประสานงานรวมกับองคกรตาง ๆ ภายในชุมชน

การบริหารและจัดการสื่ออยางตอเนื่อง      และจริงจังจะมีสวนชวยสนับสนุนใหเกิด
การเรยีนรูของประชาชนในชมุชนเกดิเปนสังคมแหงการเรยีนรูอยางแทจริง ทัง้นีเ้พราะศนูยการเรยีน
ชุมชนจะเปนสถานที่ที่เปนศูนยรวมส่ือการศึกษาของชุมชน     การดําเนินภารกิจดานการบริหาร
และจัดการสื่อในศูนยการเรียนชุมชนจึงนับเปนภารกิจของการพัฒนาศูนยการเรียนชุมชนดวยเชน
กัน กิจกรรมการศึกษาตาง ๆ ในชุมชนเกิดจากการดําเนินงานดานบริหารและจัดการสื่อซ่ึงจะชวย
ใหเกิดสภาพแหงการเรียนรูภายในชุมชนไดอยางเปนรูปธรรม

การบริหารและจัดการสื่อในศูนยการเรียนชุมชน
เนื่องจากสื่อการศึกษาที่มีบริการในศูนยการเรียนชุมชน มีหลากหลายประเภทแตละ

ประเภทตองมีการจัดเก็บที่ถูกตองตามหลักวิธี          ดังนั้นจึงจําเปนตองอาศัยการดําเนินงานดาน
การบริหารและจัดการสื่อที่มีประสิทธิภาพ และมีความสัมพันธกันอยางเปนระบบ การบริหารและ
จัดการสื่อจะชวยใหการกระจายสื่อ การหมุนเวียนส่ือ   การจัดเก็บและการบริการสื่อแตละประเภท
มีขั้นตอนมีระบบระเบียบ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วตอการใหบริการ มีส่ือเพียงพอตอความตองการ
ของกลุมเปาหมายและงายตอการนํามาใช อีกทั้งยังสะดวกตอการตรวจสอบของผูใหบริการอีกดวย 
การบริการและจัดการสื่อสามารถจัดทําไดดังนี้ 1) การรับและตรวจรับสื่อ ส่ือตาง ๆ ที่จัดสงมาให
บริการในศูนยการเรียนชุมชน ไมวาจะเปนสื่อที่ไดรับจากการบริจาคหรือส่ือที่สงมาจากหนวยงาน
ในสวนกลาง เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะตองปฏิบัติดังนี้ 1.1) ตรวจสอบสื่อใหถูกตองตามรายการที่จัด
สงมา ไดแก จํานวนสื่อแตละประเภท แตละชนิดหากไมถูกตองตามรายการที่กําหนดไว ตองแจงไป

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



65

ยังหนวยงานที่จัดสงโดยดวน 1.2)  เมื่อตรวจสอบเปนที่ถูกตองแลว จะตองจัดทําทะเบียนควบคุม
ส่ือ โดยแบงตามประเภทและชนิดของสื่อที่ไดรับการตรวจรับ  ลงทะเบียน โดยจัดทําเปน
แบบฟอรมการตรวจรับและลงทะเบียนส่ือ 2) การกําหนดทะเบียนหรือรหัสส่ือ การกําหนด
ทะเบียนหรือรหัสสื่อแตละประเภท จะเปนวิธีที่ชวยใหการจัดเก็บสื่ออยางเปนระบบงายตอการคน
หา ซ่ึงการจัดกําหนดรหัสส่ืออาจจัดทําดวยระบบงาย ๆ ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน สามารถ
ดําเนินการไดสะดวกและงายตอการดําเนินการ 3) การจัดทําบัตรยืมส่ือตาง ๆ ในศูนยการเรียนชุม
ชน จัดไวเพื่อใหบริการแกกลุมเปาหมาย ซ่ึงอาจจะมีการหยิบยืมออกไปใชนอกสถานที่เพื่อเพิ่มพูน
ทักษะความรู หรืออาจใหบริการภายในศูนยการเรียนชุมชน ดังนั้นจึงจําเปนตองหาวิธีการใหบริการ
อยางมีระบบระเบียบ โดยการทําบัตรยืม ทั้งนี้เพื่อปองกันสื่อสูญหาย การจัดทําบัตรยืม จึงอาจจัดทํา
เพื่อใหสะดวกตอการตรวจสอบวาส่ือนั้นอยูที่ใด ใครเปนผูยืม และกําหนดสงเมื่อใด ในบัตรควรมี
ขอมูลที่สําคัญ คือ ทะเบียนหรือรหัสส่ือ ช่ือเร่ือง ช่ือผูยืม วันที่ยืม กําหนดสง 4)  การใหบริการสื่อ
แกกลุมเปาหมาย การใหบริการสื่อ  หมายถึง  การจัดกิจกรรมใหแกกลุมเปาหมาย    ใหสามารถได
ใชส่ือการศึกษาในศูนยการเรียนชุมชนอยางมีประสิทธิภาพโดยสามารถกระทําไดดังนี้ 4.1)  อํานวย
ความสะดวกใหแกกลุมเปาหมายในการศึกษา คนควา หาความรูจากสื่อการศึกษาทุกประเภท เชน 
จัดบรรยากาศในศูนยการเรียนชุมชน ใหเหมาะสมตอการคนควาเรียนรู 4.2)ใหบริการยืมส่ือการ
ศึกษาอยางมีระบบงายตอการตรวจสอบและติดตาม      และสะดวกตอการเขารับบริการของกลุม
เปาหมาย 4.3) จัดระบบหมุนเวียนส่ือภายในชุมชนโดยมีการประสานกับเครือขายใกลเคียงเพื่อให
กลุมเปาหมายไดมีโอกาสใชส่ืออยางมีประสิทธิภาพ4.4)  จัดใหมีการแลกเปลี่ยนส่ือในกลุมผูใช
บริการดวย     โดยการกําหนดกิจกรรมระหวางศูนยการเรียนชุมชน และกลุมผูรับบริการ 4.5) จัดกิจ
กรรมสงเสริมการใชส่ืออยางตอเนื่อง เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหกลุมเปาหมายตระหนักถึงความ
สําคัญของการใชส่ือที่มีผลตอการเรียนรูและพฒันาตนเอง    5) การบํารุงรักษาเนื่องจากสื่อตาง ๆ 
ในศูนยการเรียนชุมชนมีหลากหลายชนิดและประเภท ซ่ึงมีคุณสมบัติและคุณภาพแตกตางกันไป 
การจัดเก็บรักษาสื่อในศูนยการเรียนชุมชน จึงเปนภาระของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ที่จะตอง
ใหความสนใจตรวจสอบสภาพสื่อเปนประจํา  โดยเฉพาะควรมีการตรวจสื่อทุกครั้งกอนที่จะให
บริการยืมออกไปภายนอก ถาหากพบวามีการชํารุดเสียหายและสามารถซอมแซมไดเองตองทําการ
ซอมแซมไว ถาไมสามารถซอมแซมไดตองบันทึกไวในทะเบียนและทํารายงาน พรอมทั้งจัดสงส่ือ
นั้น ๆ ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของใหดําเนินการแกไขตอไป สําหรับการตรวจสอบสื่ออาจจัดทําเปน
บัตรตรวจสอบสภาพสื่อ 6)  การบันทึกสถิติและรายงาน การใหบริการสื่อในแตละประเภทจะมีการ
ยืมหมุนเวียนกันไป-มา ตามความตองการและความสนใจของกลุมเปาหมาย ครูประจําศูนยการ
เรียนชุมชนตองมีหนาที่บันทึกสถิติการใชส่ือของผูเขามาใชบริการ เพราะการบันทึกสถิติการใชส่ือ
จะทําใหทราบวา ส่ือประเภทใด หมวดใด ไดรับความนิยม หรือเปนที่ตองการในการศึกษาหาความ
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รูของกลุมเปาหมาย ขอมูลดังกลาวนี้ จะเปนประโยชนในการจัดทํารายละเอียดการขอสื่อเพิ่มเติม 
เพื่อใหไดส่ือการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายจากหนวยงานที่เกี่ยวของตอ
ไป  นอกจากแบบบันทึกสถิติแลวการสํารวจความตองการดานสื่อของกลุมเปาหมายที่เขามาใช
บริการสื่อในศูนยการเรียนชุมชน  จะเปนอีกบทบาทหนึ่งที่ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ควรจะ
ดําเนินการควบคูไปกับการจัดทําสถิติ       ทั้งนี้เพื่อใหทราบขอมูลดานความตองการสื่อของกลุมเปา
หมายวาตองการสื่อประเภทใด เนื้อหาใด นอกเหนือจากที่มีใหบริการในศูนยการเรียนชุมชนบาง
แลว ซ่ึงแบบสํารวจอาจจัดทําไดอยางงาย ๆ ไมเปนทางการ และสรุปรวบรวมขอมูลจัดทําเปนขอมูล
ดานการบริการสื่อสําหรับนําเสนอรายงานหรือจัดทําเปนขอมูลประจําศูนยการเรียนชุมชนตอไป 7)
การประชาสัมพันธ เปนกิจกรรมเพื่อแนะนําใหกลุมเปาหมายในชุมชนทราบถึงการบริการตาง ๆ     
ของศูนยการเรียนชุมชน เพื่อใหทราบถึงกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้นภายในศูนยการเรียนชุมชน  โดยใช
วิธีการแจงในที่ประชุมตาง ๆ ของชุมชน การออกเสียงตามสาย การจัดฉายวีดิทัศน การจัดปาย
นิทรรศการ การจัดปายประชาสัมพันธตาง ๆ ฯลฯ

การจัดกิจกรรมสงเสริมการใชสื่อในชุมชน
การจัดกิจกรรมสงเสริมการใชส่ือนับเปนกิจกรรมสําคัญไมนอย ทั้งนี้เพราะการให

บริการสื่อในศูนยการเรียนชุมชนนับเปนกิจกรรมการเรียนรูที่จําเปนตองไดรับการกระตุน และ
สนับสนุนจากบุคลกรที่เกี่ยวของ โดยกําหนดวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อใหศูนยการเรียนชุมชนเปน
ศูนยกลางการเรียนรูของชุมชน ในการจัดการศึกษา 1.1) สายสามัญ 1.2) สายอาชีพ 1.3) การศึกษา
ตามอัธยาศัย 2) เพื่อสงเสริมสนับสนุนให นักศึกษา ประชาชน รูจักการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
3) เพื่อสรางนิสัยรักการอาน รักการเรียนรูจากสื่อตาง ๆ 4) เพื่อชักชวน โนมนาวใหนักศึกษา และ
ประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมและใชส่ือในศูนยการเรียนชุมชน  5) เพื่อใหส่ือไดถูกนํามา
ใชอยางคุมคากับการลงทุน 6) เพื่อสรางชุมชนใหเปนสังคมแหงการเรียนรู

แนวทางการจัดกิจกรรมสงเสริมการใชสื่อในชุมชน
การจัดกิจกรรมการใชส่ือในชุมชน ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนอาจจะขอความรวม

มือกับองคกรในชุมชนดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงสามารถจําแนกไดดังนี้ 1) กิจกรรมเผยแพรขาวสาร 
เพื่อใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสื่อและการบริการสื่อ โดยสามารถใหขอมูลทางดานสื่อตาง ๆ ตอไปนี้ 
1.1) แผนพับ1.2)  หอกระจายขาว 1.3)  ส่ือทองถ่ิน เชน วิทยุ โทรทัศน 1.4)  ปายนิเทศ 1.5)  ปาย
โฆษณา ในแหลงชุมชน  1.6)   การชี้แจงในการประชุมตาง ๆ  ของชุมชน     2)  กิจกรรมสงเสริม
การอาน กิจกรรมนี้จะชวยสรางแรงจูงใจใหนักศึกษา และประชาชนทั่วไปมาใชส่ือในศูนยการเรียน
ชุมชนโดยสามารถจัดกิจกรรมสนับสนุนไดดังนี้     2.1) จัดแนะนําหนังสือใหม       2.2)  จัดแขงขัน
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การอานที่ถูกอักขรวิธี 2.3) จัดทําสรุปขาวที่นาสนใจจากหนังสือพิมพ 2.4)  จัดตั้งชมรมผูรักการอาน
2.5)  จัดประกวด 2.5.1) การอานทํานองเสนาะ 2.5.2)  การเขียนเรียงความ นิทาน ในวันสําคัญ 
2.5.3)  ผูทําสถิติสูงสุดในการมาใชส่ือในศูนยการเรียนชุมชน และจัดทําปายประกาศชมเชย 2.5.4)  
การเขียนคําขวัญในวันสําคัญตาง ๆ       3)  กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู    กิจกรรมนี้จะชวยสงเสริม
การเรียนรูของกลุมเปาหมาย โดยใชสื่อการศึกษาเปนเครื่องมือชวยใหเกิดการศึกษาตลอดชีวิตแก
ประชาชนในชุมชน เชน กิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 3.1)  การจัดอภิปราย (เสวนา) ในหัวขอที่นาสนใจ 
และเปนประโยชนสําหรับชาวบาน3.2)  แนะนํารายการที่ออกอากาศทาง ETV และสถานีวิทยุเพื่อ
การศึกษา 3.3)  จัดทําปายประกาศกําหนดวัน เวลา ในการเปดรายการวีดิทัศนที่นาสนใจ  3.4)  แจง
กําหนดการถายทอดสดรายการโทรทัศน และรายการวิทยุที่นาสนใจและเกี่ยวของกับกลุมเปาหมาย 
3.5) จัดประกวดสรุปขาว หรือสาระสําคัญจากการชมรายการวีดิทัศนหรือฟงรายการจากเทปเสียง 
3.6)  การศึกษาดูงานในพื้นที่ หรือชุมชนใกลเคียง 4) ขอควรคํานึงในการจัดกิจกรรมสงเสริมการใช
ส่ือ 4.1) จัดกิจกรรมเปนประจําอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 4.2) จัดใหสอดคลองกับความตองการ
และการดําเนินชีวิตของกลุมเปาหมาย 4.3) ควรมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมทุกครั้งโดยอาจ
ประเมินจาก 4.3.1) การสังเกตพฤติกรรมของผูเขารวมกิจกรรม (ความสนใจ กระตือรือรน ฯลฯ)  
4.3.2) สอบถามความคิดเห็น ความรูสึก ของผูมารวมกิจกรรมเหตุผลที่มารวมกิจกรรม 4.3.3)  
จํานวนผูมารวมกิจกรรม 5) หลักการจัดกิจกรรมสงเสริมการใชส่ือ 5.1)กอนการจัดกิจกรรมทุกครั้ง 
ควรมีการประชาสัมพันธอยางทั่วถึง     5.2) ควรใหชุมชนเปนผูคิด กําหนดแผน และดําเนินการจัด
กิจกรรม ครูเปนเพียงผูอํานวยความสะดวก และชวยเหลือในสวนที่ชาวบานตองการ   5.3) การจัด
ประชาสัมพันธควรจัดทําอยางสม่ําเสมอ และหลากหลายวิธีการ 5.4) การจัดกิจกรรมตาง ๆ   ควร
ขอความรวมมือจากหลาย ๆ องคกรในชุมชนเพื่อใหทุกฝายไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมอยางแท
จริง79

การประสานงานเครือขาย
การศึกษามีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทางดานรางกาย  จิตใจ  สติ

ปญญา    และสังคม  ซ่ึงจากความเจริญและการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทางดานเทคโนโลยีและ
ขาวสารขอมูลตลอดจนการเพิ่มจํานวนประชากรอยางรวดเร็ว  ทําใหการจัดการศึกษาโดยหนวยงาน
ของรัฐ      ไมสามารถรองรับความตองการและความจําเปนในการพัฒนาการเรียนรู       และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนไดอยางเพียงพอ  ดังนั้นจึงจําเปนตองแสวงหาความรวมมือจากหนวย
งานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน      และชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการสงเสริมสนับสนุนและ
จัดการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษานอกโรงเรียน  ซ่ึงมีกลุมเปาหมายที่หลากหลาย  และมีจํานวนมาก 
โดยเปนการจัดการศึกษาในลักษณะเครือขายที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน         ในการ
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พัฒนาศักยภาพในการเรียนรูการทํางาน  และพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้น80

วัตถุประสงคในการประสานเครือขาย
ในการประสานเครือขายการศึกษานอกโรงเรียนมีวัตถุประสงค  ดังนี้  1)  เพื่อระดม

สรรพกําลังจากหนวยงานในชุมชน รวมจัดการศึกษา  และถายทอดความรูใหแกกลุมเปาหมายใน
ชุมชน      2)  เพื่อลดความซ้ําซอนในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของหนวยงานตาง ๆ  
3)  เพื่อประสานการใชทรัพยากรระหวางหนวยงานตาง ๆ ในชุมชนใหเกิดประโยชนอยางคุมคา 4)  
เพื่อรวมกันสํารวจความตองการ        และกําหนดรูปแบบเนื้อหาตลอดจนกิจกรรมการศึกษานอก
โรงเรียนที่เปนประโยชนตอชุมชน

79กรมการศึกษานอกโรงเรียน, ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา, การบริหารและการ
จัดการสื่อสําหรับการศึกษาในชุมชน (กรุงเทพฯ : บริษัทรําไทยเพรส จํากัด, ม.ป.ป.), 14-30.

80นิพนธ  ประภาวดี, “ปจจัยที่สงผลตอความรวมมือของเครือขายภาคเอกชนในการ
พัฒนางานการศึกษานอกโรงเรียน,” ม.ป.ป. ( อัดสําเนา)

ประเภทของเครือขาย
เครือขายที่รวมดําเนินการจัดศูนยการเรียนชุมชนแบงออกเปน  2  ประเภทคือ
1. เครือขายภายในสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน ประกอบดวย  ศูนยการศึกษานอก

โรงเรียนจังหวัด  ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ  ศูนยการเรียนชุมชน  ครูปอ.  ครูอาสา
สมัครการศึกษานอกโรงเรียน  ครูวิชาชีพ  และนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน

2.  เครือขายภายนอก  ประกอบดวยบุคลากร  /  หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีสวน
รวมจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนแตไมไดอยูในสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน  เชน  
เจาหนาที่สํานักงานพัฒนาชุมชน  เจาหนาที่สํานักงานเกษตร  เจาหนาที่ปกครอง  มูลนิธิ  สถาน
ประกอบการ  องคกรทองถ่ิน  และภูมิปญญาทองถ่ิน

การดําเนินการประสานเครือขาย
เพื่อใหการดําเนินงานศูนยการเรียนชุมชนในลักษณะเครือขายเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ    ศูนยการเรียนชุมชนควรประสานใหเครือขายภายในและเครือขายภายนอกดําเนิน
กิจกรรมในศูนยการเรียนชุมชนดังนี้
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เครือขายภายใน  เชน  หนวยงานในสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน  ดําเนินการรวม
กันดังนี้  1)  ประชาสัมพันธแนวคิดการจัดตั้งศูนยการเรียนชุมชน  2)  ประสานงานกับหนวยงานใน
พื้นที่  เพื่อแสวงหาเครือขายจัดตั้งศูนยการเรียนชุมชน  3)  จัดทําทําเนียบหนวยงานเครือขาย  4)  
กําหนดยุทธศาสตรการประสานงาน  และการดําเนินงานศูนยการเรียนชุมชน  5)  ประสานกับผูนํา
ชุมชน ภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อสํารวจความตองการของคนในชุมชน 6) สรางแรงจูงใจโดยการยกยอง
ชมเชย  ประกาศเกียรติคุณบุคคล/หนวยงานที่จัดศูนยการเรียนชุมชนดีเดน  และ  7)  จัดใหนักศึกษา
การศึกษานอกโรงเรียนเขารวมในการจัดกิจกรรม  และบริการการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ  ในศูนย
การเรียนชุมชน  เชน  จัดนิทรรศการ  การสํารวจขอมูลชุมชน  การใหบริการยืมหนังสือ

เครือขายภายนอก 1)รวมกับบุคลากรสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน  สํารวจวางแผน
การจัดการศึกษา  และกิจกรรมใหกับกลุมเปาหมาย  2) สํารวจขอมูลผูรับบริการตลอดจนทรัพยากร
ที่จะนํามาใชในการจัดทําแผนปฏิบัติงานของศูนยการเรียนชุมชน    3) สนับสนุนงบประมาณ   วัสดุ
ครุภัณฑ สถานที่ และอื่นๆ ในการจัดตั้งศูนยการเรียนชุมชน 4) สรรหาบุคคลผูทรงคุณวุฒิภูมิ
ปญญาเขารวมเปนคณะกรรมการศูนยการเรียนชุมชน  5)  รวมในการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรให
สัมพันธกับความตองการของกลุมเปาหมายเฉพาะ  6)  รวมจัดทําเกณฑการคัดเลือกบุคคล / หนวย
งานที่จัด

ศูนยการเรียนชุมชนดีเดน81

การใหคําปรึกษาและแนะแนวของศูนยการเรียนชุมชน
การแนะแนวของศูนยการเรียนชุมชนเปนกระบวนการที่ทําใหนักศึกษารูจักความ

สามารถของตนและนําความสามารถนั้นมาใชใหเปนประโยชนตอตนเอง และตอสังคมใหมากที่สุด  
รูจักเลือกหรือตัดสินใจไดอยางมีเหตุผลและถูกตอง  ซ่ึงโจนส  (Jones)  ไดกลาววา  การแนะแนว
หมายถึง  การชวยเหลือของบุคคลหนึ่งใหอีกคนหนึ่ง รูจักเลือกตัดสินใจ  รูจักปรับตัวและมีความ
สามารถในการแกปญหา82 ตอมา วัชรี ทรัพยมี ไดใหความหมายวา  การแนะแนวเปนกระบวนการ
ชวยเหลือบุคคลใหเขาใจตนเองและสิ่งแวดลอมเพื่อใหเขาสามารถนําตนเองไดและสามารถปรับตัว
ไดอยางมีความสุขความเจริญกาวหนาในชีวิต  ไดพัฒนาตนเองใหถึงขีดสุดในทุกดาน83  จากความ
หมายที่กลาวมาพอสรุปไดวา  การแนะแนว หมายถึง  กระบวนการที่จะชวยใหบุคคลรูจักและเขาใจ
ตนเอง  รูจักสภาพแวดลอม  รูจักเลือกตัดสินใจ  รูจักเลือกแนวทางในการแกปญหาไดอยางถูกตอง
เหมาะสม  รูจักปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม  และสามารถพัฒนาตนเองใหถึงขีดสุดในทุก ๆ  ดาน
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หลักการจัดบริการแนะแนวของศูนยการเรียนชุมชน
เพื่อใหการแนะแนวในสถานศึกษาบรรลุผลตามจุดมุงหมายที่วางไวควรไดดําเนินการ

ตามหลักการแนะแนว  ซ่ึง  พนม  ล้ิมอารีย  ไดกลาวสรุปดังตอไปนี้
1.  การจัดบริการในสถานศึกษาจะตองมุงใหความชวยเหลือนักศึกษาทุกคน  เนื่องจาก

นักศึกษาทุกคนยอมตองการความชวยเหลือจากสถานศึกษาของตน  และเปนการใหบริการดวย
ความเสมอภาค  เปนธรรมและเทาเทียมกัน

2.  การจัดบริการแนะแนวจะตองกระทําอยางเปนกระบวนการที่ตอเนื่อง  คือจัดอยาง
เปนระบบ  มีระเบียบแบบแผน มีความสัมพันธตอเนื่องกันไปเปนลูกโซทุกขั้นตอน  จนกระทั่ง
บุคคลที่ไดรับความชวยเหลือสามารถนําตนเองและชวยตนเองได

3.  ผูทํางานแนะแนวจะตองยอมรับในความเปนเอกัตบุคคลของนักศึกษา  มีความเขาใจ

81กรมการศึกษานอกโรงเรียน, คูมือการดําเนินงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน, 
64-66. 

82 Arthur J.  Jones, Principles of Guidance, 6th ed.  (New Delhi : Tara McGraw-Hill 
Publishing, 1979), 7.

83วัชรี  ทรัพยมี, การแนะแนวในโรงเรียน (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2531), 3.
และยอมรับในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล  ซ่ึงบุคคลแตละคนยอมมีลักษณะเฉพาะตัวไม
เหมือนคนอื่น  มีพัฒนาการไปตามลักษณะเฉพาะของตนอยางมีลําดับขั้นและตอเนื่อง  และแตละ
คนยอมมีกระบวนการแหงการเปลี่ยนแปลงของตนตามประสบการณที่ตนเองประสบมา    และตาม
แนวทาง  หรือแผนการของตนที่วางไวสําหรับอนาคต

4.  การแนะแนวเปนงานที่วางอยูบนฐานกระบวนการพฤติกรรมของบุคคล            และ
พัฒนาการของมนุษย  ดังนั้นการแนะแนวจึงจําเปนตองใชเครื่องมือและกลวิธีตาง ๆ  ทั้งที่เปนแบบ
ทดสอบ  และไมใชแบบทดสอบ  เพื่อจะไดเขาใจบุคคลแตละคน  และเพื่อชวยใหบุคคลแตละคน
ไดเขาใจตนเอง  เพื่อจะไดสามารถควบคุมพัฒนาการสวนตัวของนักศึกษาได

5. ผูทํางานดานการแนะแนวจะตองเคารพในสิทธิและเสรีภาพของบุคคลแตละคนนั่น
คือ  ตองยอมรับวานักศึกษาแตละคนมีอิสระภาพที่จะเลือกแนวทางชีวิตของตนเอง  การเลือกและ
การตัดสินใจของนักศึกษาควรเกิดจากการใชวิจารณญาณของนักศึกษาเอง  ไมใชเกิดจากการบังคับ
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6.  การแนะแนวถือวาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการศึกษา  ดังนั้นการแนะแนวควรจะ
สอดแทรกอยูในกระบวนการสอนของสถานศึกษา  เพื่อชวยใหนักศึกษาแตละคนไดมีการพัฒนา
ตนเองทุกดานอยางมีบูรณาการ

7.  การแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ   ผูที่ทําหนาที่เปนผูแนะแนว  จะตองเปนผูที่ไดรับ
การศึกษาอบรมทางการแนะแนวมาโดยเฉพาะ  มีทั้งความรู  และทักษะที่เหมาะสม  และมีการจัด
ดําเนินการแนะแนวอยางมีระบบ

8. ผูทํางานดานการแนะแนวตองเปนผูมีมนุษยสัมพันธดี  มีความเปนประชาธิปไตย
เปนผูที่ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน     และเปนผูที่มีความสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปน
อยางดี

9. การจัดบริการแนะแนวในสถานศึกษาจะไดผลดีมีประสิทธิภาพ  จะตองเกิดจาก
ความรวมมือและความสมัครใจจากบุคคลากรทุกฝายในสถานศึกษา  และนักศึกษาผูมารับบริการจะ
ตองมาดวยความเต็มใจที่จะใหความรวมมือดวย

10. ผูทํางานดานการแนะแนวจะตองเปนผูที่สามารถเก็บรักษาความลับได เพราะถาเปน
ผูที่ไมรักษาความลับก็จะทําใหนักศึกษาขาดความไววางใจ   และไมยินดีที่จะมารับความชวยเหลือ84

สวนศูนยแนะแนวการศึกษา และอาชีพกลาวถึงหลักการแนะแนวในสถานศึกษาไววา
1.  ควรเนนความสําคัญของบทบาทครูในหนาที่แนะแนว               โดยเฉพาะครูประจํา

ศูนยการเรียนชุมชน ซ่ึงมีความสัมพันธใกลชิดกับนักศึกษาและใชเวลารวมกับนักศึกษามากกวาครู
อ่ืน ๆ  บทบาทหนาที่ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนจึงมีความสําคัญยิ่งตอการแนะแนว  ทั้งนี้จะ
ตองวางแผนและดําเนินงานรวมกันเพื่อการพัฒนาผูเรียนในดานตาง ๆ

84พนม  ล้ิมอารีย, การแนะแนวเบื้องตน (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2533), 11-12.
2. สถานศึกษาตองไดรับความรวมมือจากคณะครูทุกคน โดยครูจะตองมีสวนรวม

ดาํเนินการตั้งแตเร่ิมตนรวมไปถึงการกาํหนดความตองการความจาํเปน   และจุดประสงคของกจิ
กรรม

3.  ควรแจงใหครูและบุคลากรทุกฝายเขาใจอยางแจมแจงในกิจกรรม  จะชวยใหผลการ
ปฏิบัติงานดีขึ้น

4. การดําเนินงานจะตองปฏิบัติตามแผนอยางตอเนื่อง  มีโครงการดําเนินงานตลอดปมิ
ใชเพียงชวงใดชวงหนึ่ง  หรือเมื่อเกิดปญหาขึ้นเทานั้น

5. การจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษาจะตองมีการประสานงานและรวมมือกัน
ระหวางบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวของทั้งในและนอกสถานศึกษา        โดยมีครูที่เปนผูรูงานดานนี้พอ
สมควรเปนผูนําในการปฏิบัติงาน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



72

6.    กิจกรรมแนะแนวจะตองทําควบคูไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน      ให
แก
นักศึกษา  เชน  การแนะแนววิชาเรียน  การประพฤติปฏิบัติตน  การแกปญหาตาง ๆ  เปนตน

7.  สถานศึกษาตองใหการสนับสนุนเงินงบประมาณ บุคลากร  วัสดุอุปกรณ  และ
อาคารสถานที่  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่น

8.  กิจกรรมแนะแนวที่จัดใหตองสนองและสอดคลองกับสภาพ  และความตองการของ
นักศึกษาเปนรายบุคคล  และจะตองครอบคลุมดานการศึกษา  การประกอบอาชีพ  และการพัฒนา
บุคลิกภาพ

9.   จะตองมีการติดตามผลและประเมินผลกิจกรรมตาง ๆ  ใหครบถวน85

จากหลักดังที่ไดกลาวมาแลวพอสรุปไดวาหลักการจัดบริการแนะแนวนั้นจะตองคํานึง
ถึงผลประโยชนของนักศึกษาทุกคน  ตองตอบสนองและสอดคลองกับความตองการของนักศึกษา
เปนรายบุคคล  ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล  จัดใหตามความสมัครใจของนักศึกษา  เพื่อให
สามารถคนพบความสามารถ  ความสนใจและความถนัด  ตลอดจนพบความตองการในการแก
ปญหาของแตละบุคคล  เพื่อใหผูรับบริการมีโอกาสพบแนวทางในการแกปญหาดวยตนเอง  และ
สามารถชวยเหลือตัวเองไดมากขึ้น  มีการจัดดําเนินการอยางตอเนื่อง  มีแผนงานและโครงการ
ดําเนินงานโดยการประสานความรวมมือกับครูทุกคนในสถานศึกษา  ครูทุกคนตองมีความรูในเรื่อง
การแนะแนวควบคูไปกับการเรียนการสอน       สถานศึกษาตองใหการสนับสนุนการดําเนินงานใน
ทุก ๆ ดาน  และมีการวัดผลประเมินผลหาขอบกพรองเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีขึ้น

ภารกิจดานการจัดบริการแนะแนว
การแนะแนวเปนกระบวนการที่ชวยใหบุคคลรูจักและเขาใจตนเอง  รูจักและสามารถ
85กรมวิชาการ, ศูนยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ, คูมือการปฏิบัติงานแนะแนวใน

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, ม.ป.ป.), 21-22.
ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมและสถานการณตาง  ๆ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถเลือกตัด
สินใจไดอยางถูกตองเหมาะสม86  โดยสถานศึกษามีภารกิจที่ตองดําเนินการจัดบริการแนะแนวดังนี้

1. บริการเกี่ยวกับการเก็บขอมูลนักศึกษาเปนรายบุคคล  (individual  inventory  service)  
โดยทางสถานศึกษาทําประวัติสวนตัว บุคลิกภาพ ลักษณะเฉพาะ ความถนัดตามธรรมชาติ  และ
ความสนใจพิเศษ  ตลอดจนปญหาตาง ๆ  เกี่ยวกับตัวนักศึกษาเพื่อเปนแหลงสําหรับหาขอมูลที่จะ
ใหคําปรึกษาหรือพิจารณาตัดสินใจ     จะชวยใหครูเขาใจตัวนักศึกษาดียิ่งขึ้น

บริการนี้อาจทําเปนรายบุคคล   โดยมีเคร่ืองมือและวิธีการตาง ๆ   เชน      การสังเกต
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การสัมภาษณ  และการทดสอบ  เมื่อไดผลแลวก็จะนํามารวบรวมในระเบียนสะสม  ซ่ึงจะเปน
แหลงรวบรวมขอมูลของนักศึกษาทุกคนเพื่อนําไปใชประโยชนตอไป

2.  บริการเกี่ยวกับขาวสารสนเทศ  (information  service)  สถานศึกษาจะตองหาวิถีทาง  
และใหขาวสารกับนักศึกษาไมวาจะเปนทั้งภายในสถานศึกษาและสังคมภายนอก  ลักษณะของขาว
สารอาจเปนขาวทางการศึกษา  ทางอาชีพและทางสังคม

การเผยแพรขอมูลขาวสารอาจใชเอกสาร    การจัดปายสนเทศ    การจัดนิทรรศการ  
การสาธิต    การบรรยาย    การอภิปราย    การแสดงบทบาทสมมติ    การออกเสียงตามสาย        การ
ฉายภาพยนตร  ภาพนิ่งหรือวีดีทัศน  เปนตน

3.  การใหคําปรึกษา  (connseling  service)  เปนการใหบริการชนิดตัวตอตัว  โดยมีครู
เปนผูใหคําปรึกษาในทุกเรื่องที่นักศึกษาตองการความชวยเหลือ  ไมวาจะเปนปญหาสวนตัวทาง
สังคม  และทางการติดยา

การใหคําปรึกษาอาจใชวิธีการสนทนาอยางมีหลักการระหวางครูกับนักศึกษา  ผู
ประสงคขอรับคําปรึกษา  ครูทําหนาที่ใหคําปรึกษาแกนักศึกษา  จะตองใชความรูความสามารถที่
ผานการฝกฝนเกี่ยวกับการใหคําปรึกษา  จึงจะสามารถชวยใหนักศึกษามองเห็นทางตัดสินใจของ
ตนได  การใหคําปรึกษาอาจทําเปนรายบุคคลหรือรายกลุม

4.  บริการจัดวางบุคคล  (placement  service)  เปนบริการหางานใหทําตามความ
สามารถของนักศึกษาแตละคน โดยติดตอหนวยงานที่ตองการพรอมทั้งชวยพิจารณาความเหมาะสม
ของแตละบุคคลดวย  โดยอาศัยขอมูลสวนตัวมาประกอบ

5.  บริการติดตามประเมินผล  (follow - up  service)  เปนงานที่ทางฝายแนะแนว  ตอง
ติดตามผลงานที่ไดปฏิบัติแลววาประสบผลเพียงใด  มีการติดตามนักศึกษาผูสําเร็จไปแลวหลายคน
และหลายรุน  ซ่ึงอาจแยกออกเปนสองงานคือ  การติดตามผลและการประเมินผลงาน

ติดตามผลเพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา เพื่อนําขอมูลที่ไดชวยนักศึกษาแก

 86เร่ืองเดียวกัน, 1.
ปญหาและปรับปรุงตนเองในดานตาง ๆ  ตลอดจนนําไปประเมินผลการดําเนินงานแนะแนว     และ
งานอื่น ๆ  ของสถานศึกษาเครื่องมือและวิธีการมีหลายชนิด  เชน  การสํารวจ  การสอบถาม  การ
สัมภาษณบุคคลที่ใกลชิดกับนักศึกษา  หรือสัมภาษณนักศึกษาโดยตรง87

เนื่องจากผูรับบริการการศึกษานอกโรงเรียนมีความแตกตางกันหลายดาน  ทั้งใน
ดานพื้นฐานความรู  สภาพเศรษฐกิจและสังคม  ตลอดจนสภาพการดําเนินชีวิต  ซ่ึงจําเปนที่จะตอง
ไดรับการศึกษา  และแนะแนวจากศูนยการเรียนชุมชน  ทั้งกอนที่จะเขารับการศึกษา  ในระหวาง
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ศึกษา  และเมื่อจบการศึกษาไปแลว  เพื่อที่จะไดมีขอมูลในการตัดสินใจศึกษา  การประกอบอาชีพ
และการดําเนินชีวิตอยางเหมาะสม88

การดําเนินการใหคําปรึกษาและแนะแนวในศูนยการเรียนชุมชน
ศูนยการเรียนชุมชน  ควรจัดกิจกรรมการใหคําปรึกษาและแนะแนวในลักษณะ ตาง ๆ  

ดังนี้
1.  การใหคําปรึกษาและแนะแนวกอนเรียน  กอนที่นักศึกษาจะสมัครเขาเรียนนักศึกษา

บางคนจําเปนตองไดรับคําชี้แจงและคําแนะนําเกี่ยวกับรายละเอียดของการเรียน เชน  1)  โครงสราง
และรายละเอียดของหลักสูตร 2)  วิธีเรียน  3)  แผนการเรียน  4)  เวลาเรียน  5)  คาใชจายในการ
เรียน  6)การวัดผลประเมินผล 7)เงื่อนไขการจบหลักสูตร 8) การทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  
(กพช.)  9)  การทดสอบกอนเรียน  (สําหรับระดับประถมศึกษา)  10)  การเทียบโอนวิชาสามัญและ
วิชาอาชีพ  11)  การเทียบโอนประสบการณ  ฯลฯ

2.  การใหคําปรึกษาและแนะแนวระหวางเรียน       เนื่องจากนักศึกษาจะตองรับผิดชอบ
การเรียนของตนเอง ศูนยการเรียนชุมชนจะใหความสนับสนุนชวยเหลือและแนะนํา  เชน  1) แหลง
ความรูที่นักศึกษาควรจะไปศึกษาหาความรูใหบรรลุวัตถุประสงคตามหลักสูตร    2) ส่ือการเรียน
การสอนตามความตองการของนักศึกษา 3)แนะนําดานสวนตัว สังคม หรือทักษะชีวิต 4) แนะนําขั้น
ตอนและวิธีการสอบระหวางภาคและปลายภาค 5)คําแนะนําในการทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  
6)  การขอรับทุนการศึกษา / การใชบัตรสงเสริม  กศน.  ฯลฯ

3.  การใหคําปรึกษาและแนะแนวหลังจบการศึกษา  เมื่อนักศึกษาเรียนจบการศึกษาตาม
หลักสูตรตาง ๆ  แลว  ควรใหคําปรึกษาและแนะแนว  เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาตอหรือ
ประกอบอาชีพ        เชน    การศึกษาตอในระดับตาง  ๆ    การเลือกประกอบอาชีพตามความถนัด

87เร่ืองเดียวกัน, 2-4.
88กรมการศึกษานอกโรงเรียน, กองสงเสริมปฏิบัติการ, แนวทางการปฏิบัติงานของครู

ประจําศูนยการเรียนชุมชน, 35.
คําแนะนําในการสมัครงาน  ฯลฯ

แนวทางการดําเนินการแนะแนว
ศูนยการเรียนชุมชน  ควรมีแนวทางการจัดไดอยางหลากหลายดังนี้
1. ประสานกับศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ  เพื่อขอรับการสนับสนุนใน

ดานสื่อตาง ๆ เพื่อนํามาใชในการจัดกิจกรรมการใหคําปรึกษาและแนะแนว  เชน  1)  แผนปลิว  
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แผนพับที่เกี่ยวกับรายละเอียดการเรียนการสอนการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญและสายอาชีพ  2)
เอกสารหรือวิดีทัศนที่เกี่ยวกับทักษะชีวิต 3)ส่ือการเรียนการสอนทั้งประเภทเอกสาร และวิดีทัศน
ในหมวดวิชาตาง ๆ  ตามความตองการของนักศึกษา

2.  จัดทําแผนผังหรือแผนภูมิ  หรือข้ันตอนและวิธีการตาง ๆ  ขนาดใหญ  ติดแสดงไวที่
ศูนยการเรียนชุมชน  เพื่อใหนักศึกษาสามารถศึกษาและทําความเขาใจดวยตนเองได

3.  ประสานกับภูมิปญญาทองถ่ิน หรือสถานประกอบการ  เพื่อจัดใหนักศึกษาไปขอรับ
ความรูหรือศึกษาดูงาน

4.  เชิญวิทยากรหรือผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงาน/องคกรตาง ๆ  มาใหความรูเพื่อแนะนํา
การศึกษาตอ  หรือการเลือกประกอบอาชีพ  หรือการสมัครงาน  หรือปรับปรุงบุคลิกภาพตามความ
เหมาะสม

5.  จัดใหมีตูรับฟงความคิดเห็นในการรับบริการจากศูนยการเรียนชุมชน  หรือปญหาที่
เกิดจากการเรียนการสอนแลวตอบปญหาเหลานั้น  โดยวิธีการตาง ๆ  ตามความเหมาะสม

6.  จัดทําปายนิเทศ  หรือมุมเสริมความรูในศูนยการเรียนชุมชน   เพื่อแสดงขอมูลตาง ๆ  
ที่เปนการเพิ่มพูนความรูแกนักศึกษา

7.  จัดใหมีคําปรึกษาเปนรายกลุม  หรือรายบุคคลแกนักศึกษาที่ตองการคําปรึกษาหรือ
คําแนะนําเฉพาะราย89

การประชาสัมพันธ
การประชาสัมพันธมาจากคําวา  "ประชา"  กับ  "สัมพันธ"  ซ่ึงตรงกับภาษาอังกฤษวา

public  relations  ซ่ึงพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.2525  หมายถึง  การติดตอส่ือสาร
เพื่อสงเสริมความเขาใจอันถูกตองตอกัน  หรือหมายถึงความพยายามที่มีการวางแผนและเปนการ
กระทําที่ตอเนื่องในอันที่จะมีอิทธิพลเหนือความคิดจิตใจของประชาชนกลุมเปาหมายโดยการ
กระทําส่ิงที่ดีมีคุณคาใหกับสังคม  เพื่อใหประชาชนเหลานี้เกิดทัศนคติที่ดีตอหนวยงาน  กิจกรรม  
บริการ  หรือ

89เร่ืองเดียวกัน, 35-37.
สินคาของหนวยงาน   และเพื่อที่จะไดรับการสนับสนุน  และรวมมือที่ดีจากประชาชนเหลานี้ใน
ระยะยาว90   ซ่ึงคัทลีป  และ เซนเตอร  (Cutlip  and  Center)  ไดใหความหมายวาการประชา
สัมพันธเปนความพยายามที่มีการวางแผนในอันที่จะมีอิทธิพลตอความคิดเห็นของประชาชน  โดย
ใหยอมรับการดําเนินธุรกิจของสถาบันและเปนการสื่อสารสองทาง91  ซ่ึงในปตอมามารสตัน  
(Marston)  กลาววาการประชาสัมพันธเปนการสื่อสารที่โนนนาวใจ  โดยมีการวางแผนเพื่อใหเกิด
อิทธิพลตอกลุมประชาชนที่สําคัญ92
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โดยสรุปการประชาสัมพันธหมายถึง  การวางแผนปฏิบัติงานที่ตอเนื่องและหวังผล
ระยะยาว  เพื่อใหเกิดอิทธิพลตอความคิดและทัศนคติจากการสรางความสัมพันธกับชุมชน การที่จะ
ประชาสัมพันธใหไดผลตามเปาหมายที่วางไวจะตองดําเนินการไปตามกระบวนการประชาสัมพันธ  
คือ  การลําดับขั้นของการดําเนินงานหรือกิจกรรมตาง ๆ      ของการประชาสัมพันธเพื่อใหบรรลุเปา
หมายตามที่ตองการในแตละขั้น  เปนกระบวนการประชาสัมพันธตอเนื่องกันไปซึ่ง เฟรดเดอริค 
(Friederich) ไดแบงกระบวนการประชาสัมพันธออกเปนสี่ขั้นตอน คือ1) การหาขอเท็จจริงและการ
วิจัย  2)  การกําหนดนโยบายและการวางแผนโครงการ 3) การสื่อสาร  และ  4) การประเมินผล93 ซ่ึง
คลายคลึงกับไซมอน (Simon) ที่ไดแบงกระบวนการประชาสัมพันธออกเปนหาขั้นตอนคือ  1)  การ
สํารวจประชามติ  2)  การวิจัย  3)  การวางแผนและกําหนดโครงการ  4)  การสื่อสาร  และ  5)  การ
วัดประเมิน  และรายงานผล94   จึงพอกลาวโดยสรุปไดวา  กระบวนการประชาสัมพันธควรมีขั้น
ตอนตาง ๆ  4  ขั้นตอน  คือ

1.  การศึกษาขอมูล  สภาพปจจุบันและปญหา  (defining  public  relation  problems)  
เปนการคนควาหาขอมูลตางๆ เพื่อศึกษานโยบาย วัตถุประสงค เหตุการณ  สถานการณและภูมิหลัง  
โดยการคนควาหาขอมูลที่มีอยูจากเอกสาร  จากรายงาน  จดหมาย     บันทึกตาง ๆ  รายงานผล

90เสรี วงษมณฑา, “การประชาสัมพันธทํากันทําไม,” วารสารนิเทศศาสตร 3, 1
(มิถุนายน 2525) : 4.

91Scott Cutlip and J.Center, Effective Public Relation, 5th ed.  (New Jersey : Prentice-
Hall, Inc., 1978), 4.

92John E. Marston, Modern Public Relations (New York : McGraw-Hill Book 
Company, 1979), 3.

93Karl H. Friederich, “The Public Relations Process,” in the Publicity Process, ed.  
David L.  Lendt, 2nd ed.  (Lowa : Lowa State University Press, 1975), 19.

94Raymond Simon, Public Relation : Concepts and Practices, 3rd ed.  (New York :
John Wiley and Sons, 1984), 109-110.
ประจําป  ขาวสารจากหนังสือพิมพ  นิตยสารและสิ่งพิมพ  เพื่อใหเขาใจนโยบายและวัตถุประสงคที่
แทจริง รับฟงความคิดเห็นจากประชาชน  จากสื่อมวลชนและการสํารวจตรวจสอบประชามติ  ซ่ึง
ควรทําเปนคร้ังคราวอยางสม่ําเสมอ  เชน  การสํารวจโดยแบบสอบถามทางไปรษณีย  โทรศัพท  
หรือสงนักสํารวจสัมภาษณออกไปสอบถามประชาชนกลุมเปาหมายหรือประชาชนทั่วไป  เมื่อได
ปญหาแลวควรคํานึงการเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ  ไว  จัดทําแฟมแยกเรื่องตาง ๆ  เพื่อดําเนินการแก
ไขและดําเนินงานประชาสัมพันธใหมีประสิทธิภาพตอไป95
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2.  การวางแผนและการตัดสินใจ  (planning  and  decision - making)  เปนการดําเนิน
งานตอจากขั้นแรก  คือการนําขอมูลตาง ๆ  ที่รวบรวมไดมาพิจารณาวางแผนและตัดสินใจ  เพื่อหา
แนวทางประชาสัมพันธใหไดผลดีมากที่สุด  การประชาสัมพันธที่ไมวางแผนไวสวนมากจะประสบ
อุปสรรคและปญหาตางๆ ไมสามารถดําเนินการใหประสบผลสําเร็จได การวางแผนประชาสัมพันธ
ตองใหสอดคลองกับวัตถุประสงค  เปาหมาย  ความทันเวลา  ทันตอเหตุการณ  โดยการกําหนด
ประชาชนกลุมเปาหมาย  กําหนดวิธี  ในการดําเนินงาน  การเลือกสารหรือส่ือหรือชองทางในการ
ประชาสัมพันธ  และการกําหนดกิจกรรมวาจะทําอะไรบาง  ปริมาณและความถี่อยางไร  พรอมทั้ง
กําหนดเวลาและกําหนดงบประมาณคาใชจาย96  แผนการประชาสัมพันธที่ดีควรมีลักษณะ  ดังนี้   
1)  แสดงใหเห็นถึงความจริงใจในเจตนารมณ  และการบริหารคุณลักษณะนี้อาจสรางไดจากการวาง
วัตถุประสงคที่ชัดเจน สามารถนํามาปฏิบัติไดเปนประโยชนตอหนวยงานมีระบบการดําเนินงานที่ดี  
เปนตน  2)  มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคและลักษณะของหนวยงานและความคงที่  แผนงานที่
ดีควรใชไดระยะเวลาหนึ่ง  นานพอที่จะมองเปนเหตุแหงความลมเหลว  หรือเหตุแหงความสําเร็จ
ได  3)  มีความมั่นคงและวิธีการที่จะนํามาใช  ตลอดจนภาพพจนที่ประจักษแกสายตาผูอ่ืนจะตองดี  
แผนงานมีลักษณะดังกลาวไดจะตองเปนแผนงานที่เปนลายลักษณอักษร  จัดทําขึ้นโดยหลายคน  
หรือหลายฝายที่เกี่ยวของและมีความรูในเรื่องการประชาสัมพันธ  อีกทั้งเปนที่ยอมรับของผูบริหาร
สูงสุดและเปนผูรับผิดชอบในงาน         4)  คนสวนใหญสามารถเขาใจไดและมีความตอเนื่องใน
การปฏิบัติ  แผนงานจะตองบงบอกวิธีปฏิบัติงานตลอดจนเงื่อนไขตาง ๆ ไวอยางชัดเจน  และไดรับ
การปฏิบัติตอกันไปตลอดมีความสอดคลองกันระหวางวัตถุประสงคและขอปฏิบัติตาง ๆ  ในแผน
งาน 5)  มีความชัดเจนและสามารถมองเห็นภาพพจนได คือ สามารบงบอกสิ่งที่จะทําไดอยางชัดเจน  
และ  6)   เปนประโยชนตอผูสงสารและผูรับสาร แผนงานที่ดีควรเปนประโยชนทั้งฝายบริหาร  
และ

95จาระไน  แกลโกศล, “เอกสารประกอบการบรรยายการประชาสัมพันธ,” 2529.
(อัดสําเนา)

96วาสนา  จันทรสวาง, การประชาสัมพันธในงานสาธารณสุข (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
ห.จ.ก.ภาพพิมพ, 2533), 38-39.
บุคลากรในโรงเรียน  หรือถาเปนการติดตอบุคคลภายนอกก็ควรเปนประโยชนตอท้ังหนวยงานของ
เราและหนวยงานภายนอก97 สวนหลักในการวางแผนประชาสัมพันธ  มีดังนี้คือ  1)  การกําหนด
วัตถุประสงค  (objective)  จะตองกําหนดหรือระบุไวอยางชัดเจนวา  เพื่ออะไรบาง  เราตองสราง
สรรคความเขาใจสิ่งใดบาง หรือตองการแกปญหาใด เปนตน 2)การกําหนดประชากร กลุมเปาหมาย  
(target  public)  จะตองระบุใหแนชัดวา  กลุมประชาชนเปาหมายคือใคร  มีพื้นฐานการศึกษาหรือ
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ภูมิหลังอยางไร      รวมทั้งรายละเอียดตาง ๆ    เชน   ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  ตลอดจนดาน
จิตวิทยา เชน ใครสามารถจะเปนผูนําความคิดเห็นหรือมีอิทธิพลตอการแพรกระจายขาวสารสู
ประชาชนอีกตอหนึ่ง  3)  การกําหนดแนวหัวขอเร่ือง  (themes)  จะตองกําหนดใหแนนอนวาแนว
ของเรื่องนั้นจะเนนไปในทางใดตลอดจนการกําหนดสัญลักษณหรือขอความสั้น ๆ  เปนคําขวัญ
ตางๆ ที่จดจําไดงายหรือดึงดูดความสนใจและเตือนใจไดดี 4) การกําหนดชวงระยะเวลา  (timing) 
จะตองกําหนดวาชวงระยะเวลาหรือจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่สุด    ในการประชาสัมพันธอยางมี
ประสิทธิภาพ  เชน  จะเริ่มเผยแพรลวงหนา  (advanced publicity)  เพื่อเปนการอุนเครื่องหรือปูพื้น
เสียกอน  เปนการเรียกความสนใจและถึงวันรณรงคเพื่อปฏิบัติงานอยางเต็มที่เมื่อไร  วันเวลาอะไร  
ส่ิงเหลานี้จะตองกําหนดไวลวงหนาอยางชัดเจน  5)  การกําหนดสื่อและเทคนิคตาง ๆ  (media and  
technique)  จะตองกําหนดลงไปวาจะใชส่ือหรือเครื่องมือใดบาง  รวมทั้งจะใชเทคนิคอ่ืนๆ  อะไร
บางเขารวมดวย  เปนตน  และ  6)  การกําหนดงบประมาณ  (budgeting)  จะตองกําหนดงบ
ประมาณที่จะใชในการดําเนินการใหชัดเจน  เพื่อมิใหเกิดปญหาภายหลัง  เชน  งบประมาณไมพอ
หรือตองใชจายเกินงบประมาณไป  ฯลฯ การกําหนดงบประมาณนี้ยังหมายรวมถึงกําลังบุคลากร
ตาง ๆ ที่จะใชในการดําเนินการดวย98

สาเหตุสําคัญของความลมเหลวในการดําเนินการประชาสัมพันธนั้น สวนมากมักจะเกิด
จากการวางแผนนั่นคือ    ขาดการวางแผนที่ดีหรือเกิดจากความผิดพลาดบกพรองตาง ๆ      ในการ
วางแผน  รวมทั้งความลมเหลวตาง ๆ  ในการดําเนินงานตามแผนดวย  เชน  ลมเหลวในดานการ
รณรงคตามแผน  (plan  campaign)  ลมเหลวในการใชเทคนิคและสื่อหรือเครื่องมือตาง ๆ  เพื่อเขา
ถึงประชาชนตามแผน   ตลอดจนความลมเหลวในการกําหนดวัตถุประสงคหรือขาดจุดมุงหมายที่
แนนอน  ขาดงบประมาณอยางเพียงพอในการดําเนินงาน  รวมทั้งขาดการวิจัยประเมินผล  เปนตน

3.  การติดตอส่ือสารหรือดําเนินการ  (communication  to  people)  หลังจากวางแผน

97อุทัย  หิรัญโต, การประชาสัมพันธโรงเรียน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพโอเดียนสโตร, 
2537), 88-89. 

98พรทิพย  วรกิจโภคาทร, การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2531), 245-246.
ดําเนินการแลว   เปนขั้นตอนของการที่จะดําเนินการติดตอส่ือสารกับประชาชน   การออกไป
ดําเนินการตามแผนและขั้นตอนของการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  เชน  การใหสัมภาษณของผูบริหาร  
การแถลงขาวสื่อมวลชน  การประชุมเผยแพร  แถลงขาว  การเยี่ยมชมกิจการ  การนําภาพยนตรไป
ฉายการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศน จัดนิทรรศการ จัดบอรด ฯลฯ99 โดย  เบอรโล  
(Berlo)  ไดกลาวถึงวัตถุประสงคในการดําเนินการสื่อสาร  ไดแก  1)  เพื่อใหขาวสาร  (to  inform)  
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หรือเพื่อใหการศึกษา  (to  educate)  2)  เพื่อจูงใจ  (to  persuade)  และ  3)  เพื่อใหความบันเทิง  (to  
entertain)  และยังไดกลาววา  การดําเนินการประชาสัมพันธ  ก็คือเปนการดําเนินการตามขั้นตอน
ขององคประกอบของกระบวนการสื่อสารนั่นเอง100

องคประกอบของการสื่อสาร
ในการสื่อสารที่ครบกระบวนการจะตองประกอบดวย องคประกอบของกระบวนการ

ส่ือสารหาประการ  คือ ผูสงสาร (sender) ขาวสาร  (message) ชองทางสื่อสาร  (channel)  ผูรับสาร  
(receiver)  และปฏิกิริยายอนกลับ  (feedback)

ผูสงสาร  (sender)  มีคุณลักษณะที่สําคัญหาประการคือ  1)  ทักษะในการสื่อสาร  
(communication  skills)   ไดแก  ทักษะในการฟง  การอาน  การพูด  การเขียนและความเขาใจของ  
ผูสงสารเปนอยางไร  ดี - เลวเพียงใด  2)  ทัศนคติ  (attitudes)  ของผูสงสาร  อันไดแก  ทัศนคติที่มี
ตอตนเอง  ตอสาร  ตอส่ือ  ตอผูรับสาร  ตลอดจนสถานการณในการสื่อสาร  3)  ความรู  
(knowledge)  ของผูสงสารเกี่ยวกับธรรมชาติของสื่อ  วิธีการใชส่ือ  ผูรับสาร  ตลอดจนสถานการณ
ในการสื่อสาร 4)ระบบสังคม (social system) ไดแก ภูมิหลังดานอาชีพ  รายได  และ  5)  วัฒนธรรม  
(culture) ขาวสาร  (message)  จะตองศึกษาทั้งโครงสราง  (structure)  และรายละเอียด  
(elements) ขององคประกอบตอไปนี้คือ 1) รหัส  (code)  คือ สัญลักษณของภาษาที่ใชในการติดตอ
ส่ือสาร  เชน  อักษรภาษาอังกฤษ  อักษรภาษาไทย  สัญญาณตาง ๆ  รหัสตาง ๆ เปนตน 2) เนื้อหา  
(content)  คือสาระตาง ๆ ของขาวสาร และ  3)  วิธีการนําเสนอ  (treatment)  คือ  สไตลหรือรูปแบบ
ในการนําเสนอเนื้อหานั้น ๆ  เชน  ในรูปของขาว  บทความ  บทวิจารณ  เปนตน

ชองทางการสื่อสาร  (channel)  ไดแก  ประสาทสัมผัส  ตา - ดู  หู - ฟง  ปาก - ชิมรส  
จมูก - ไดกล่ิน  และมือ - สัมผัสได  ในกรณีของการสื่อสารกับบุคคลแตละคน  แตถาเปนคนกลุม

99วาสนา   จันทรสวาง, การประชาสัมพันธในงานสาธารณสุข, 39.
100David K.  Berlo, The Process of Communication (New York : Holt, Rinehart and 

Winston, 1960), 72.
ใหญก็จะไมสามารถบอกลักษณะของผูรับสารไดอยางชัดเจน       ซ่ึงอาจแตกตางกันตามสถานที่อยู
สภาพแวดลอม  ส่ือที่ใชในการประชาสัมพันธ

ผูรับสาร  (receiver)  มีคุณลักษณะเหมือนกับผูสงสารทุกประการ  เพียงแตเปลี่ยนจากผู
สงสารเปน  ผูรับสารเทานั้น
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ปฏิกิริยายอนกลับ  (feedback)  ไดแก  การตอบสนองของผูรับสารที่กลับไปสูผูสงสาร
ซ่ึงเปนสวนที่  ผูสงสารจะนํามาพิจารณาถึงการรับรูของการสื่อสารในครั้งนั้น  องคประกอบของ
กระบวนการสื่อสารทั้งหาประการนี้  มีความสัมพันธกันดังที่แสดงไวในแผนภูมิที่  5  ดังนี้

แผนภูมิที่  5   องคประกอบของกระบวนการสื่อสาร

คัทลิพ,  เซนเตอร  และ  บรูม  (Cutlip,  Center , and  Broom)  ไดแนะนําใหใชหลักการ
ส่ือสารแบบ  7C's  of  Communication  เปนแนวทางในการกําหนดประสิทธิภาพทางดานการ
ประชาสัมพันธ      หลักการดังกลาวประกอบดวย        1)  ความนาเชื่อถือ   (credibility)   ซ่ึงมาจาก
คุณลักษณะที่สําคัญของผูสงสารสองอยาง  คือ  ความเปนผูรูหรือผูเชี่ยวชาญ  (expertness)  ในสารที่
สง  และความนาไววางใจ  (trustworthiness)  ของผูสงสาร  2) การเขากันไดกับสิ่งแวดลอม  
(context)  ขาวสารที่เราสงไปจะตองไมขัดกับคานิยม วัฒนธรรม ตลอดจนสภาพแวดลอมอื่น ๆ ใน
การสื่อสาร  3)  เนื้อหา  (content)  ขาวสารที่สงไปตองกอใหเกิดความหมายบางอยางแกผูรับ  การ
เขาใจความหมายเปนปจจัยที่จะชักนําไปสูการรับเอาขาวสารไปประพฤติปฏิบัติตอไป     4) ความ
ชัดเจน  (clarity)  ขาวสารที่ออกไปตองมีความชัดเจนกระทัดรัด  เปนที่เขาใจงาย  และถาสามารถ
กอใหเกิดภาพพจนที่ชัดเจนไดก็จะดียิ่งขึ้น  5)  ความตอเนื่องและความสม่ําเสมอ  (continuity  and  
consistency)  การจะจูงใจหรือใหความรูแกผูรับสารจะตองมีการย้ําขาวสารนั้นบางไมมากก็นอยแต
ตองระวังอยาใหซํ้าซาก  ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความคิดตอเนื่องและความเคยชิน  อีกทั้งการใหขาวสาร  
ควรกระทําเปนประจําคือ  กําหนดเวลาที่แนนอนและไมมีการขัดกันเองระหวางขาวสารแตละครั้งที่
ให  6)  ชองทางการสื่อสาร  (channels)  ในการเลือกชองทางการสื่อสาร  ควรเลือกใหเหมาะสมกับ
สถานการณ  คือ รูวาจะใชส่ือชนิดไหนกับใคร เมื่อไร เปนตน  และ  7)  ความสามารถของผูรับสาร  
(capability  of  audience)  ความสามารถของผูรับเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดปจจัยอ่ืน ๆ  ที่
กลาวมาแลวขางตน  หากเราไมรูจักผูรับสารดีพอการเตรียมขาวสารใหเขากับสิ่งแวดลอมใหชัดเจน  

ผูสงสาร
sender

ขาวสาร
message

ชองทางสื่อสาร
channel

ผูรับสาร
receiver

ปฏิกิริยายอนกลับ       feedback
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ใหมีความหมาย        ใหตอเนื่องสม่ําเสมอตลอดจนการเลือกใชส่ือและสารก็ไมสามารถเปนไปได
อยางมี
ประสิทธิภาพ101

4.  การควบคุมและประเมินผล  (controlling  and  evaluation)  การควบคุม  คือ  การ
พยายามใหทุกสิ่งเปนไปตามแผนที่วางไว  สวนการประเมินผลเปนการตรวจสอบหา  ขอบกพรอง
หาขอมูลใหมและนําไปวิเคราะห  หาทางปรับปรุงการดําเนินงาน แลวหมุนเวียนไปสูขั้นตอนที่
หนึ่ง  คือ  การเก็บรวบรวมขอมูลตอไปอีก  เปนกระบวนการตอเนื่องกันไปอยางมีความสําคัญ  เปน
ผลซ่ึงกันและกันทุกขั้นตอน เพื่อที่จะดูวาไดผลคุมคาหรือไม  มีผลตกคาง  มีผลกระทบอยางไร  
และคุมกับความพยายามที่ทําไปหรือไม  การประเมินผลเปนการประเมินประสิทธิภาพและประ
สิทธิผลของงาน  เพื่อดําเนินการแกไขขอบกพรองในการดําเนินงาน  รวมทั้งการวางแผน  ตอไป102

ความหมายของการประเมินผลการประชาสัมพันธหนวยงาน
การประเมินผล  หมายถึง  การประเมินผลงานประชาสัมพันธวามี  ผลลัพธ  หรือผล

กระทบ  อันเนื่องจากการประชาสัมพันธไปแลวไดบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวเชนไร  โดยมุงไปที่
ประชาชนกลุมเปาหมายเกิดความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับหนวยงานหรือกิจกรรมของหนวยงานมาก
นอยเพียงใด  มีความรูสึกนึกคิดในทางบวกหรือลบเชนไร  และเขามีแนวโนมที่จะสนับสนุนหรือ
ตอตานมากนอยเพียงไรตอกิจกรรมของหนวยงาน

การประเมินผลการประชาสัมพันธยังหมายความถึง             การประเมินผลกระบวน
การประชาสัมพันธหนวยงานทั้งส่ีขั้นตอน  ไดแก  การแสวงหาขอมูล  การวางแผนประชาสัมพันธ  
การดําเนินงานประชาสัมพันธ  และการประเมินผลเปนขั้นตอนซึ่งอาจจะทําไดในแตละขั้นตอน
เพื่อจะไดทราบวามีปญหา   และอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นบางจะไดดําเนินการแกไขไดทันทวงทีเพื่อ
เปนการพัฒนาโครงการประชาสัมพันธใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นในอนาคต    นอก
จากการประเมินผลการประชาสัมพันธหนวยงาน   จะหมายถึงการประเมินกระบวนการประชา
สัมพันธ

101Scott Cutlip and J.Center, Effective Public Relation, 5th ed.  (New Jersey : 
Prentice-Hall, Inc., 1978), 283-284.

102วาสนา   จันทรสวาง, การประชาสัมพันธในงานสาธารณสุข (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
ห.จ.ก. ภาพพิมพ , 2533), 39.
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แลวยังมีความหมายรวมไปถึงการประเมินกระบวนการสื่อสาร    หรือที่เรียกวาการตรวจสอบการ
ส่ือสาร  (communication  audit)  หรือ  การตรวจสอบการประชาสัมพันธ  (public  relation  audit)  
ที่นิยมกันในปจจุบัน103

การประเมินผลอาจทําไดโดยทั้งบุคลากรภายในหรือภายนอกหนวยงาน  ทั้งแบบที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ     โดยสามารถประเมินผลไดสามชวง   คือ   1)  การประเมินผลกอน
การดําเนินงานประชาสัมพันธ  (pre - testing)  เปนการตรวจสอบผลกับกลุมตัวอยางกอนที่จะนําไป
ปฏิบัติจริง    ไมเชนนั้นอาจทําใหงานลมเหลวได     2)  การประเมินผลระหวางการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ  (monitoring)  เปนการตรวจสอบติดตามงานระหวางที่งานดําเนินไปเปนระยะ ๆ  ดู
วางานดําเนินไปอยางถูกตองตามแผน ตามเวลาที่กําหนดไวหรือไม  ซ่ึงจะชวยใหไดรูความกาวหนา
ของงาน  ตลอดจนปญหาหรืออุปสรรคตาง  ๆ   ที่เกิดขึ้น    และสามารถแกไขไดกอนที่จะสิ้นสุด
การดําเนินงาน  และ     3)  การประเมินผลหลังการดําเนินงานประชาสัมพันธ  (posttesting)  เปน
การประเมินผลหลังจากไดดําเนินงานเสร็จสิ้นแลว  ซ่ึงจะชวยใหทราบวาการดําเนินงานนั้นไดผล
หรือไม   อยางไร    มากนอยเพียงใด    มีปญหาหรือขอบกพรองอยางไร    เพื่อใชเปนแนวทางใน
การปรับปรุงแกไขการดําเนินงานในครั้งตอไปใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การประเมินผลการประชาสัมพันธ  มีเจ็ดขั้นตอนดวยกัน  คือ  1)  กําหนดหลักการและ
เหตุผล  ตลอดจนทฤษฎีตาง ๆ  เกี่ยวกับการประเมินผล  2)  กําหนดจุดประสงคในการประเมินซึ่ง
ตองใหสอดคลองกับจุดประสงคของแผนหรือโครงการประชาสัมพันธ 3)หามาตรการในการวัดผล  
4)  รวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินผล ซ่ึงทําไดโดยการสังเกต  สัมภาษณ  โทรศัพท  แบบสอบถาม  
หรือการรายงาน  5)  นําขอมูลมาวิเคราะหและตีความหมาย  6)  ทํารายงานสรุปผลพรอมขอเสนอ
แนะ และเผยแพรใหทุกฝายที่เกี่ยวของทราบ และ 7)  นําผลที่ไดไปประยุกตใช104

การประชาสัมพันธของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน
การทํางานติดตอเกี่ยวของกับผูอ่ืนนั้นมีเคล็ดลับในการที่จะนําไปสูผลสําเร็จของงานคือ  

ตองรูจักใหเกียรติ  ใหความเคารพนับถือแกคนทุกระดับชั้นที่เราติดตอเกี่ยวของดวย  รวมทั้งตองมี
การประชาสัมพันธใหเขาไดรูจักและเขาใจในตัวเรา  การประชาสัมพันธทีดีมิใชเปนแตเพียงแตการ
พูดเผยแพรประกาศออกไปเทานั้น แตตองมีการกระทําอยางมีความสามารถ มีฝมือและคุณภาพดวย

103อุทัย  หิรัญโต, การประชาสัมพันธโรงเรียน (กรุงเทพฯ :โรงพิมพ
โอเดียนสโตร, 2537), 124.

104จาระไน แกลโกศล, หลักการประชาสัมพันธ (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2533), 
43-44.
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นั่นคือตองมีการประพฤติปฏิบัติตามที่พูดหรือเผยแพรดวย   ซ่ึงการประชาสัมพันธมีวัตถุประสงค
ดังนี้  1)  เพื่อใหประชาชนในชุมชนไดทราบถึงนโยบาย  วัตถุประสงค  หลักการดําเนินงานและ
ประเภทของกิจกรรมในการจัดศูนยการเรียนชุมชน  2) เพื่อใหนักศึกษา  ประชาชน  องคกรทองถ่ิน  
และหนวยงานเครือขายเขามามีสวนรวมรับผิดชอบในการจัดศูนยการเรียนชุมชน         3)  เพื่อให
นักศึกษาและประชาชนในชุมชนมาใชบริการของศูนยการเรียนชุมชนตามที่ตองการ

ผลสะทอนกลับ          ผลสะทอนกลับ
   (feedback)              (feedback)

       

แผนภูมิที ่ 6  กระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธ
ที่มา : บูรณาการจาก  ไชยยศ  เรืองสุวรรณ, การประชาสัมพันธ หลักการและแนวปฏิบัติ,
พิมพคร้ังที่ 4    (กรุงเทพฯ  :  แกวการพิมพ,  2522),  36.

ขั้นตอนที่  1  การศึกษาขอมูล
(defining  public  relation  problems)

ขั้นตอนที่  2  การวางแผนและการตัดสินใจ
(planning  and  decision)

ขั้นตอนที่  3  การติดตอสื่อสารหรือการดําเนินงาน
(communication  to  people)

กลุมประชากรภายใน
(in-group  people)

กลุมประชากร
ภายนอก

(out-group  people)

ขั้นตอนที่  4  การประเมินผล
(controlling  and  evaluation)
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แนวทางการประชาสัมพันธ
ศูนยการเรียนชุมชนอาจตั้งคณะกรรมการฝายประชาสัมพันธขึ้น โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการศูนยการเรียนชุมชน     เพื่อทําหนาที่วางแผนและจัดประชาสัมพันธงานศูนยการ
เรียนชุมชนใหนักศึกษาและประชาชนในชุมชนไดทราบอยางทั่วถึง  โดยใชรูปแบบและสื่อที่หลาก
หลาย ดังนี้    1)จัดทําปายประชาสัมพันธ กระดานขาว ปายนิเทศ   2) เสียงตามสาย หอกระจายขาว  
ประชาสัมพันธเคล่ือนที่  3)  ใชส่ือบุคคล  เชน  นักศึกษา  ประชาชน  องคกรทองถ่ิน  หนวยงาน
เครือขาย  4)  จัดทําแผนพับ  แผนปลิว  หนังสือพิมพฝาผนัง  จดหมายขาว  ลงขาวในหนังสือพิมพ
ทองถ่ิน  และ  5)  จัดนิทรรศการ

ขั้นตอนในการดําเนินงานประชาสัมพันธศูนยการเรียนชุมชน
ในการดําเนินการประชาสัมพันธศูนยการเรียนชุมชน     มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้  

1) แตงตั้งคณะกรรมการฝายประชาสัมพันธโดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการศูนยการเรียน
ชุมชน  2)  ประชุมคณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ  เพื่อวางแผน/แบงหนาที่ความรับผิดชอบใน
การจัดและดําเนินการประชาสัมพันธ  3)  ผลิต  รวบรวม  จัดหาสื่อประชาสัมพันธ  และเผยแพรส่ือ/
เอกสารประชาสัมพันธแกกลุมเปาหมายเพื่อความรูความเขาใจในกิจกรรมการศึกษา  4)  จัดกิจ
กรรมประชาสัมพันธทั้งในรูปแบบของการประชุมชี้แจง  การจัดนิทรรศการ  การรณรงค  ฯลฯ  เพื่อ
กระตุนใหคนในชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา การรวมกันแกไขปญหาในชุมชนและ
ความจําเปนในการพัฒนาชุมชน  5)  สรุปรายงานผลการประชาสัมพันธตอคณะกรรมการฝาย
ประชาสัมพันธ  และคณะกรรมการศูนยการเรียนชุมชน105

การสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
การสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน  เปนการแจงหรือบอกกลาวใหทราบถึงผลการ

ปฏิบัติงานแตละเรื่อง  เพื่อใหผูที่เกี่ยวของทราบถึงความกาวหนา  ปญหาและอุปสรรค  ผลสําเร็จ
ของการดําเนินงาน  ตลอดจนความคุมคากับการลงทุนหรือไม  เพียงใด  ซ่ึงขอมูลดังกลาวสามารถ
นํามาใชในการสงเสริมสนับสนุนศูนยการเรียนชุมชนใหดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การจะไดขอมูลมาจัดทําสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานนั้นจะตองมีการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน  ศูนยการเรียนชุมชนและศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอตอง
ดําเนินการรวมกัน

105กรมการศึกษานอกโรงเรียน, แนวทางการปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียน
ชุมชน, 13-15.
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วัตถุประสงค
การประเมินผลและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานนั้น  มีวัตถุประสงคเพื่อทราบความ

กาวหนา  ปญหาและอุปสรรค  รวมทั้งผลสําเร็จของการดําเนินงาน  ทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
สามารถใหการสงเสริมสนับสนุนศูนยการเรียนชุมชน  ใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

การดําเนินการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
ศูนยการเรียนชุมชนมีกิจกรรมในการประเมินผล  ติดตามผล  และรายงานผลการปฏิบัติ

งานดังนี้

การประเมินผล / ติดตามผล
การประเมินผลและติดตามผลของศูนยการเรียนชุมชนดําเนินการดังนี้  1)  ติดตามผล

การพบกลุมยอยของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนในแตละรายกลุม / สภาพ / วิชา /หมวดวิชา  
ในแตละระดับ  2)  ประเมินผลการสอนเสริมของครูสอนเสริม  และวิทยากรพิเศษ

แนวทางการประเมินผลการดําเนินงาน
การประเมินผลการดําเนินงานนั้น  มีขั้นตอนดังนี้  1)  ศึกษากิจกรรมที่ดําเนินการใน

ศูนยการเรียนชุมชน  2)  วิเคราะหเปาหมายและวัตถุประสงคของการดําเนินงาน  3)  วิเคราะหแผน
ปฏิบัติงาน  4)  กําหนดสิ่งที่จะประเมินในแตละกิจกรรมโดยแยกเปนระยะ ๆ  ตามแผนปฏิบัติงาน  
5)  ดําเนินการเก็บขอมูลจากผลการปฏิบัติงาน  6)  นําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาทําการวิเคราะห
เปรียบเทียบส่ิงที่เกิดขึ้นจริงกับที่กําหนดในเปาหมาย  7)  จัดทําสรุปผลการประเมินกิจกรรมและ
สรุปผลการดําเนินงาน106

การรายงานผล
การรายงานผลการดําเนินงานของศูนยการเรียนชุมชนดําเนินการดังนี้  1)  รายงานผล

การดําเนินงานของศูนยการเรียนชุมชนในแตละภาคเรียนเสนอศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน
อําเภอ  2)  รายงานผลการปฏิบัติงาน  ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ในแตละเดือน  โดยจัดทํา
แฟมสะสมงาน  (portfolio)     เสนอศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ  3) รายงานผลการจัด
การสอนเสริมของครูสอนเสริม   ในแตละภาคเรียนเสนอศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ

106เร่ืองเดียวกัน, 70-72.
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ศูนยการเรียนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก
ภาคตะวันตก มีพื้นที่คิดเปน 46,085 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณรอยละ 18 ของพื้นที่

ทั้งประเทศ มีสภาพภูมิศาสตรคลายคลึงกับภาคเหนือ คือมีทิวเขาสูงสลับกับหุบเขาแคบ ทิวเขามีทิศ
ทางจากเหนือไปใต โดยมีทิวเขาสองแนวตอเนื่องกันคือ ทิวเขาถนนธงชัย และทิวเขาตะนาวศรี

ประชากรในภาคตะวันตก สวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตร ไดแก ทํานา ปลูก
พืชไร ทําสวน เปนตน อุตสาหกรรมไดแก การทอผา เครื่องเคลือบดินเผา ศิลปหัตถกรรม เปนตน 
การประมง นาเกลือ เล้ียงสัตว และทําเหมืองแร นอกจากนี้ภาคตะวันตกยังมีแหลงทองเที่ยวตาม
ธรรมชาติและสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรมาก

ภูมิภาคตะวันตกประกอบดวย จังหวัด  8  จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัด
นครปฐม จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรีซ่ึงในแตละจังหวัดมีศูนยการเรียนชุมชนดังปรากฏในตารางที่ 3

ตารางที่  3  แสดงขอมูลศูนยการเรียนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก

จังหวัด จํานวนศรช. จํานวนครู ศรช.
กาญจนบุรี
นครปฐม
ประจวบคีรีขันธ
เพชรบุรี
ราชบุรี
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สุพรรณบุรี

99
55
48
51
62
35
23
75

92
37
29
51
53
20
52
53

รวม 448 387

ที่มา  : กรมการศึกษานอกโรงเรียน, “ศูนยการเรียนชุมชน,” 30 มกราคม  2546.  (อัดสําเนา)

สรุป
ศูนยการเรียนชุมชนเปนแหลงใหบริการการศึกษานอกระบบแกบุคคลทุกเพศ   ทุกวัย  

ที่อยูในชุมชนใหมีศักยภาพสูงขึ้นและสามารถดํารงชีวิตใหสอดคลองกับบริบทของสังคมโลกที่
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เปลีย่นแปลงอยูตลอดเวลา   ศนูยการเรยีนชมุชนจงึมคีวามจาํเปนทีจ่ะตองจดับรกิารใหมปีระสทิธิ
ภาพ    ซ่ึงครูประจําศูนยการเรียนชุมชนเปนผูที่มีบทบาทสําคัญอยางมากตอการจัดศูนยการเรียนชุม
ชนใหมีประสิทธิ์ภาพ และมีสวนสําคัญในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนตาง ๆ เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชากรในชุมชน ไดตามจุดมุงหมาย

3.   งานวิจัยท่ีเก่ียวของ
วารีทิพย  อินบัว  ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาปญหาและความตองการการบริการของ

ศูนยการเรียนของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดในภาคตะวันออก        ตามความคิดเห็นของ
นักศึกษาทางไกล และเจาหนาที่ศูนยการเรียน พบวา 1.  นักศึกษาทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
มีปญหาดานบริการแนะแนว กิจกรรมและขาวสารขอมูลอยูในระดับนอย แตดานบริการสื่ออยูใน
ระดับปานกลาง และมีความตองการบริการทั้งส่ีดานอยูในระดับปานกลางสวนนักศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายมีปญหาและความตองการอยูระดับปานกลาง 2.  เจาหนาที่ศูนยการเรียนมี
ปญหาดานบริการสื่อ กิจกรรม และขาวสารขอมูลอยูในระดับปานกลาง แตดานบริการแนะแนวอยู
ระดับมาก มีความตองการดานบริการสื่อ แนะแนว และขาวสารขอมูลอยูในระดับมาก แตดาน
บริการกิจกรรมอยูในระดับปานกลาง 3.  นักศึกษาทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายมีปญหาแตกตางกันในดานบริการแนะแนวเกี่ยวกับเจาหนาที่ที่ไมพยายาม
ชวยนักศึกษาแกปญหาและนักศึกษาไมเห็นความสําคัญของบริการแนะแนว ดานบริการขาวสารขอ
มูลเกี่ยวกับปายประกาศประชาสัมพันธขาวทั่วไปไมทันตอเหตุการณและแผนผังแสดงสถานที่พบ
กลุมไมชัดเจน ในดานบริการแนะแนวขาดการประชาสัมพันธ ไมมีบริการแนะแนวในลักษณะ
ศึกษาคนควาดวยตนเอง เจาหนาที่ไมติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวิชาชีพ และไมเห็นความ
สําคัญของนักศึกษา ดานบริการ กิจกรรมเจาหนาที่ไมเห็นความสําคัญในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และขาดทักษะในการจัดกิจกรรม ดานบริการขาวสารขอมูลเจาหนาที่ลาชา ทําใหเกิด
ปญหาในการประชาสัมพันธ เจาหนาที่เผยแพรขาวสารขอมูลที่ตนสนใจเทานั้น ในดานบริการสื่อ
เกี่ยวกับหนังสือเสริมประกอบการคนควาไมเพียงพอ ดานบริการแนะแนวเจาหนาที่ไมเขาใจหลัก
สูตรสายสามัญดีพอ ดานบริการกิจกรรมขาดการประสานงานกับหนวยงานตาง  ๆ     ในการจดักจิกรรม 
กิจกรรมที่จัดไวบริการไมสอดคลองกับเหตุการณปจจุบัน นักศึกษาไมมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
และดานบริการขาวสารขอมูลเกี่ยวกับแผนพับประชาสัมพันธไมเพียงพอและเจาหนาที่ไมไดปรับ
ปรุงรูปแบบในการใหบริการขาวสารขอมูล 4.  เจาหนาที่ศูนยการเรียนมีปญหาแตกตางจากนัก
ศึกษาในดานบริการสื่อเกี่ยวกับหนังสือเสริมประกอบการคนควาไมเพียงพอ วิดีทัศนประกอบการ
เรียนมีบริการนอยเมื่อดูหลายครั้งเกิดความเบื่อ และสไลดสอนซอมเสริมในวิชาที่นักศึกษาไมเขาใจ 
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บริการดานแนะแนวนักศึกษาไมกลาใชบริการเมื่อมีปญหา 5.  นักศึกษามีความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยว
กับปญหาวามีหนังสือไมเพียงพอกับความตองการและสื่อมีนอย  และมีความตองการใหมีการ
ประชาสัมพันธ เผยแพรขาวสารขอมูล บริการตอบคําถามและใหมีการสาธิตเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน 
สวนเจาหนาที่มีปญหาสื่อไมเพียงพอแกความตองการ มีความตองการสื่อหลายอยางและการ
สนับสนุนดานเอกสารเผยแพรจากหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ107

สุนีย  มหาอัมพรพฤกษ  ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาแนวทางจัดตั้งศูนยการเรียนรูใน
ชุมชน เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร โดยสอบถามความคิดเห็นจากบุคคล 4  กลุมคือ ผูสนับสนุน
ภายนอกชุมชน เจาหนาที่ปฏิบัติงานชุมชน ผูนําหรือคณะกรรมการชุมชนที่ไดรับการแตงตั้งอยาง
เปนทางการ และประชาชนในชุมชน พบวา 1. ควรใชอาคารของศาลาประชาคมที่มีอยูแลว ปรับมา
เปนศูนยการเรียนรูของชุมชน 2. ส่ือและวัสดุอุปกรณที่ควรจัดหาสําหรับศูนยการเรียนรู ไดแก 
หนังสือพิมพรายวัน วารสาร และหนังสือตาง ๆ เพื่อจัดทําหองสมุดและควรมีมุมหนังสือสําหรับ
เด็ก สวนอุปกรณอ่ืน ๆ ที่ควรจะมี ไดแก อุปกรณฝกวิชาชีพ โทรทัศนและวีดีโอ เครื่องคอมพิวเตอร 
เครื่องขยายเสียง   ปายประกาศ   เครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ   เชน พัดลม โตะ เกาอ้ี เครื่อง
พิมพดีด ตูเอกสาร และอุปกรณโสตทัศนศึกษาตาง ๆ 3. อาคารสถานที่ควรจัดเปนหองโลง ๆ ไม
ควรกั้นเปนหองที่ถาวร  โดยจัดเปนมุม ตาง ๆ  และสามารถปรับใชสําหรับกิจกรรมตาง ๆ  ได 4. 
ในการจัดตั้งศูนยการเรียนรู ควรมีการประสานงานกับกรรมการชุมชน เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงคให
เขาใจ และจัดใหโครงการนี้อยูในแผนพัฒนาของคณะกรรมการชุมชน         5. กิจกรรมที่ควรจัดใน
ศูนยการเรียนรู ไดแก การฝกอบรมวิชาชีพสําหรับกลุมแมบานและกลุมเยาวชน การอบรมความรู
ทั่วไปที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน การใหขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน  กิจกรรมการออก
กําลังกายและรักษาสุขภาพ และศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน  6. ควรมคีณะกรรมการดําเนินงานซึ่งเปน
สมาชิกในชุมชน โดยมีเจาหนาที่เขตเปนกรรมการและเลขานุการ 7. ในการใหบริการของ
ศูนยการเรียนรู ควรมีการประชาสัมพันธแกสมาชิกอยางสม่ําเสมอ มีการกําหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยว
กับการใชบริการอยางชัดเจน และเปดโอกาสใหคนภายนอกชุมชนมาใชบริการได ระยะแรกควร
เปนบริการหนังสืออานกอนแลวขยายไปยังเรื่องอื่นตามโอกาสและความพรอม 8. งบประมาณใน
ระยะเริ่มแรกตองอาศัยความรวมมือจากชุมชนกอนและขอความสนับสนุนจากสํานักงานเขต    และ
หนวยงานเอกชนอื่นตอไป    9.  สํานักงานเขตอาจใหความชวยเหลือศูนยการเรียนรูได ในเรื่องการ
จัดหาวิทยาการมาใหความรู การฝกอบรมวิชาชีพ   จัดงบประมาณปรับปรุงศาลาประชาคม   ใหคํา
แนะนําและ
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107วารีทิพย อินบัว,“การศึกษาปญหาและความตองการการบริการของศูนยการเรียน ของ
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ในภาคตะวันออก” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาผูใหญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2535), บทคัดยอ.
ประสานงาน  10.  ปญหาและอุปสรรคสําคัญในการจัดตั้งศูนยการเรียนรู อยูที่ความรวมมือของ
สมาชิกในชุมชน ดังนั้นสํานักงานเขต จะตองสรางความเขาใจ และประสานงานกับคณะกรรมการ
ชุมชนและสมาชิกในชุมชนอยางจริงจัง108

นิพันธ  ดําเนินผล    ไดทําการวิจัยเร่ือง    ศึกษาสภาพและปญหาของการดําเนินงาน
ศูนยการเรียนชุมชน สังกัดศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ จังหวัดหนองคาย  ตามกรอบ
แนวคิด 3 ดาน  คือ  ดานการจัดการศึกษาสายสามัญ ดานการจัดการศึกษาสายอาชีพ   และดานการ
จัดการศึกษาตามอัธยาศัย ของผูบริหารศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ และครูประจําศูนย
การเรียนชุมชน     พบวา  1.  ครู-อาจารย โดยสวนรวมและครูประจําศูนยการเรียนชุมชนมีสภาพ
การดําเนินงาน ศูนยการเรียนชุมชนสังกัดศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ จังหวัด
หนองคาย โดยรวมและเปนรายดานทั้ง  3  ดาน อยูในระดับปานกลาง โดยสวนรวมมีการดําเนิน
งานดานการจัดการศึกษาสายสามัญอยูในระดับมาก ยกเวนครู-อาจารย แตผูบริหารศูนยบริการการ
ศึกษานอกโรงเรียนอําเภอมีสภาพการดําเนินงาน ศูนยการเรียนชุมชนโดยรวมและเปนรายดานทั้ง  
3  ดาน อยูในระดับมาก  2.  ครู-อาจารย โดยสวนรวมจําแนกตามสภาพตําแหนงมีปญหาการดําเนิน
งานศูนยการเรียนชุมชนสังกัดศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ จังหวัดหนองคายโดยรวม
เปนรายดานทั้ง  3  ดาน อยูในระดับปานกลาง  3. ผูบริหารศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ
และครูประจําศูนยการเรียนชุมชนมีสภาพการดําเนินงานศูนยการเรียนชุมชนโดยรวมและเปนราย
ดานทั้ง  3  ดาน แตกตางกัน โดยผูบริหารมีการดําเนินงานมากกวาครูประจําศูนยการเรียนชุมชนแต
ผูบริหารศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอและครูประจําศูนยการเรียนชุมชนมีปญหาของ
การดําเนินงานศูนยการเรียนชุมชนโดยรวมและเปนรายดานทั้ง      3       ดานไมแตกตางกัน109           
ชัยณรงค  อังศธรรมรัตน ไดทําการวิจัยเร่ือง การประเมินการจัดการศึกษาศูนยการเรียนชุมชน :  
กรณีศึกษาจังหวัดนครสวรรค พบวา ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการดําเนินงานการจัด
กิจกรรมพบกลุมการเรียนการสอนสายสามัญ      และการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก การดําเนินงานที่มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางคือ   การจัดกิจ
กรรมการเรียน
การสอนเสริมสายสามัญ       กิจกรรมการเรียนการสอนสายอาชีพ   การจัดสื่อการเรียนการสอนที่
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108สุนีย  มหาอัมพรพฤกษ, “การศึกษาแนวทางจัดตั้งศูนยการเรียนชุมชน เขตบางกระป 
กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาผูใหญ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2540), บทคัดยอ.

109นิพันธ  ดําเนินผล ,     “ศึกษาสภาพและปญหาของการดําเนินงานศูนยการเรียน
ชุมชน สังกัดศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ จังหวัดหนองคาย” (วิทยานิพนธปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ,2542), บทคัดยอ.
เพียงพอแกการศึกษาตามอัธยาศัย   ศูนยการเรียนชุมชนไดมีการสงเสริมการศึกษาในระบบโรง
เรียน    การจัดทําและหรือพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน    การจัดกิจกรรมสงเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
การจัดกิจกรรมนันทนาการในศูนยการเรียนชุมชน

ดานการบริหารและจัดการศึกษามีการจัดอยูในระดับมากคือ การสํารวจความตองการ
ทางการศึกษาของชุมชน การวิเตราะหและการจัดทําขอมูลพื้นฐาน การจัดลําดับความสําคัญ
วิเคราะหความเหมาะสม และปจจัยพื้นฐานในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมในศูนยการเรียนชุมชน
การกระจายสื่อและการประสานการใชส่ือระหวางศูนยการเรียนชุมชน ศูนยการเรียนชุมชนไดมีการ
สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานตอ อบต.และศบอ.

ดานการทํางานรวมกับชุมชน มีการจัดอยูในระดับมาก คือการประชาสัมพันธงานของ
ศูนยการเรียนชุมชนใหชุมชนทราบ ศูนยการเรียนชุมชนเปนแหลงขอมูลของชุมชนการจัดกิจกรรม
สงเสริมประชาธิปไตย    สวนการดําเนินงานที่มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางคือ     การจัด
กิจกรรมกลุมเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชน การจัดกิจกรรมกลุมศาสนกิจในชุมชน110

สุดสวาท  คําแผง  ไดทําการวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นเกี่ยวกับศูนยการเรียนของประชาชน
ในเขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร ใน  3  ดานคือ ดานสถานที่ ดานสื่ออุปกรณ และดานกิจกรรม 
พบวา 1.  ประชาชนที่ใชบริการสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง อายุต่ํากวา  30  ป การจัด
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี อาชีพรับราชการ และสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในเขตลาดพราว 2.  ดาน
สถานที่ ศูนยการเรียนเปนแหลงความรูตองการใหจัดตั้งที่โรงเรียนมีอาคารเปนเอกเทศ ตั้งอยูใน
สถานที่เหมาะสม เดินทางสะดวก สวนใหญทราบวาในชุมชนมีศูนยการเรียน บริเวณที่ชอบใช
บริการคือ ที่อานหนังสือพิมพ ส่ิงอํานวยความสะดวกเหมาะสมดีแลว ตองการใหปรับปรุงในดาน
ความสะอาด ตองการใหมีศูนยการเรียนในทุกชุมชม ไมตองการใหจัดตั้งศูนยการเรียนในบานหรือ
สถานที่ทํางานเพราะคับแคบ และไมควรเก็บคาบริการ ดานสื่ออุปกรณ ควรมีเครื่องคอมพิวเตอร
และระบบอินเตอรเน็ตในศูนยการเรียน       และตองการใหมีหนังสือพิมพไวดวย    ดานกิจกรรม
กิจกรรมตาง ๆ ที่ผานมามีความเหมาะสม ประชาชนใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมและใหการ
สนับสนุนกิจกรรมเปนบางครั้ง ตองการใหเปดสอนวิชาชีพในศูนยการเรียน ผูที่ใชบริการสวนใหญ 
คือ นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน สวนใหญมาใชบริการโดยการชักชวนดวยวาจา ผูที่ชักชวนมา
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110ชัยณรงค  อังศธรรมรัตน  “การประเมินการจัดการศึกษาศูนยการเรียนชุมชน กรณี
ศึกษาจังหวัดนครสวรรค” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการ
ศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2542), 70.
ใชบริการคือ  ผูนําชุมชน วัน เวลาที่เปดใชบริการมีความเหมาะสม ตองการใหเพิ่มเวลาบริการและ
ควรเพิ่มเจาหนาที่ดูแล111

ชาญ  กองจันทรดี  ไดทําการวิจัยเร่ือง องคประกอบการจัดการที่สงผลตอประสิทธิภาพ
การจัดกิจกรรมของศูนยการเรียนชุมชน เขตการศึกษา  5  พบวา องคประกอบของการจัดการทั้ง
โดยภาพรวมและจําแนกเปนรายองคประกอบอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ 
1.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2. การใหคําปรึกษาและแนะแนว 3.การจัดทําแผนและโครงการ 
4.  การสํารวจขอมูลชุมชน 5.  การบริหารจัดการศูนยการเรียนชุมชน 6.  การประสานเครือขาย 7. 
การสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน     และ 8.  การประชาสัมพันธ สวนระดับประสิทธิภาพของการ
จัดกิจกรรมศูนยการเรียนชุมชน พบวา อยูในระดับมากทั้งในระดับภาพรวมและแยกเปนรายดาน 
เรียง
ลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้   1.การสามารถตรวจสอบได 2.สังคมชื่นชม  3. ความพึงพอใจของ
ผูเรียน และ 4.  การมีมาตรฐานทางวิชาการ และองคประกอบการจัดการที่สงผลตอประสิทธิภาพ
การจัดกิจกรรมของศูนยการเรียนชุมชน    โดยภาพรวม พบวามีองคประกอบ  3  ดานที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพการจัดของศูนยการเรียนชุมชนไดแก 1.  การสํารวจขอมูลชุมชน  2.  การสรุปรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน และ 3.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน112

ศรีสวาง    เล้ียววาริณ          ไดทําการวิจัยเร่ือง รูปแบบการนิเทศการศึกษานอกโรงเรียน
กรณีศึกษาการนิเทศเพื่อพัฒนาครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
นานพบวา 1.ผูนิเทศภายในและครูประจําศูนยการเรียนชุมชนตางเห็นพรองกันวา รูปแบบการศึกษา
นอกโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 2.  เมื่อเปรียบเทียบระดับปฏิบัติงานนิเทศของผูนิเทศภายใน   
กอนและหลังการไดรับการนิเทศ   แบบประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการและแบบสนทนาพบวาระดับ
การปฏิบัติงานนิเทศเพิ่มขึ้นหลังไดรับการนิเทศแบบการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ และสนทนา 
3.เมื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน กอนและหลังการไดรับการ
นิเทศแบบประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ   และแบบสนทนาผลการปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการ
เรียนชุมชนมีระดับเพิ่มมากขึ้น  หลังการไดรับการนิเทศแบบการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ และ
สนทนา 4.  รูปแบบการนิเทศการศึกษานอกโรงเรียนที่ไดผลจะตองมาจากความรวมมือของผูนิเทศ
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111สุดสวาท  คําแผง, “ความคิดเห็นเกี่ยวกับศูนยการเรียนของประชาชนในเขตลาดพราว 
กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาผูใหญ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร, 2543), บทคัดยอ.

112ชาญ  กองจันทรดี, “องคประกอบการจัดการที่สงผลตอประสิทธิภาพการจัดกิจกรรม
ของศูนยการเรียนชุมชน เขตการศึกษา 5” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2543), บทคัดยอ.
และผูรับการนิเทศที่รวมกันแกปญหาและพัฒนางานไปอยางมีจุดมุงหมายการนิเทศแบบการ
ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการและสนทนาเปนรูปแบบการนิเทศหนึ่งที่ตองอาศัยความรวมมือของผู
บริหาร ศึกษานิเทศก       นักวิชาการและผูปฏิบัติ รวมกันจุดประกายการทํางานรวมกัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ผูบริหาร   ผูนิเทศภายในจะตองทําหนาที่เปนพี่เล้ียงใหคําปรึกษา  รวมกันแกปญหากับผู
ปฏิบัติในพื้นที่อยางตอเนื่อง ซ่ึงจะทําใหสถานศึกษาในทองถ่ินสามารถพึ่งพาตนเองและเปนผูนํา
ทางวิชาการได113

ชานนท  พงศอุดม ไดศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบที่มีความสัมพันธตอการปฏิบัติงาน
ของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนแบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนีอ ใน
ป พ.ศ. 2526 พบวาเพศของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนมีความสัมพันธในเชิงบวกกับการ
ปฏิบัติงาน114

สุทธิรักษ หงสะมัด ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “องคประกอบที่สงผลตอการปฏิบัติงานของ
พัฒนากรในการดําเนินงานศูนยเยาวชนตําบล”  พบวาองคประกอบดานคุณสมบัติสวนตัวของ
พัฒนากร คือการไดรับความรูจากหนวยงาน ความรูความเขาใจงานศูนยเยาวชนตําบล ทัศนคติของ
พัฒนากรที่มีตองานศูนยเยาวชนตําบลพบวามีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของพัฒนากร   ใน
การดําเนินงานศูนยเยาวชนตําบล สวนเพศ อายุ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในฐานะพัฒนากร สถานภาพ
สมรส ฐานะทางเศรษฐกิจ ที่พักอาศัย ระดับการศึกษา ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของ
พัฒนากรในการดําเนินงานศูนยเยาวชนตําบล องคประกอบดานการสนับสนุนการปฏิบัติงาน คือ 
การนิเทศจากเจาหนาที่  หนวยงานพบวามีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของพัฒนากรในการ
ดําเนินงานศูนยเยาวชนตําบล สวนการสนับสนุนชวยเหลือกิจกรรมศูนยเยาวชนตําบล      ไมมีความ
สัมพันธกับการปฏิบัติงานของพัฒนากรในการดําเนินงานศูนยเยาวชนตําบล115

113ศรีสวาง  เล้ียววาริณ, “รูปแบบการนิเทศการศึกษานอกโรงเรียน กรณีศึกษาการนิเทศ
เพื่อพัฒนาครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนาน” รายงานผลการ
วิจัยหนวยศึกษานิเทศก กรมการศึกษานอกโรงเรียน  กระทรวงศึกษาธิการ,  2542, บทคัดยอ.
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บทท่ี 3

วิธีการดําเนินการวิจัย

การศึกษาเรื่ององคประกอบที่มีความสัมพันธตอการปฏิบัติงานของครูประจําศูนย
การเรียนชุมชน ในเขตภูมิภาคตะวันตก ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดไวดังนี้

1.  ระเบียบวิธีวิจัย
2.  ประชากรและกลุมตัวอยาง
3.  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
4.  การเก็บรวบรวมขอมูล
5.  การวิเคราะหขอมูล

ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงบรรยายศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร

โดยมุงศึกษาความสัมพันธ   องคประกอบดานคุณสมบัติสวนตัวของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน
และองคประกอบดานการสนับสนุนการปฏิบัติงาน  ที่สงผลตอการปฏิบัติงานของครูประจําศูนย
การเรียนชุมชน

ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.  ประชากร ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือครูประจําศูนยการเรียนชุมชนในพื้นที่

ภูมิภาคตะวันตก จํานวน 8  จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
จังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดราชบุรี  จังหวัดสมุทรสาคร   จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสุพรรณบุรี  
ที่ปฏิบัติหนาที่ ในปการศึกษา  2545  จํานวน  387 คน  ดังปรากฏในตารางที่ 4
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ตารางที่  4  แสดงจํานวนประชากร

จังหวัด จํานวนศรช. จํานวนครู ศรช.
กาญจนบุรี
นครปฐม
ประจวบคีรีขันธ
เพชรบุรี
ราชบุรี
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สุพรรณบุรี

99
55
48
51
62
35
23
75

92
37
29
51
53
20
52
53

รวม 448 387

ที่มา  : กรมการศึกษานอกโรงเรียน, “ศูนยการเรียนชุมชน,” 30 มกราคม  2546.  (อัดสําเนา)

2. กลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดทําการสุมตัวอยางจากจังหวัดในภูมิภาคตะวันตก            คิดเปน
รอยละ 50 ของจังหวัดในภูมิภาคตะวันตก โดยการสุมตัวอยางอยางงาย (Sample Random 
Sampling) ดวยวิธีจับฉลาก ไดจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัด
สมุทรสงคราม  ไดกลุมตัวอยางจากจังหวัดที่สุมไดนํามาศึกษา จํานวน  202  คน และตอบแบบสอบ
ถามสมบูรณ จํานวน 174 คน ดังปรากฏในตารางที่ 5

ตารางที่  5  แสดงจํานวนกลุมตัวอยาง

จังหวัด จํานวนครู ศรช. จํานวนครู ศรช.ท่ีตอบแบบสอบถามสมบูรณ
กาญจนบุรี
นครปฐม
ราชบุรี
สมุทรสงคราม

92
37
53
20

78
37
45
14

รวม 202 174

ที่มา  : กรมการศึกษานอกโรงเรียน, “ศูนยการเรียนชุมชน,” 30 มกราคม  2546.  (อัดสําเนา)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



95

นอกจากนี้ผูวิจัยไดทําการสุมแบบเจาะจงครูประจําศูนยการเรียนชุมชนจํานวน 2 คน 
จากจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสัมภาษณการปฏิบัติงาน ความคิดเห็น ปญหาอุปสรรค และขอเสนอ
แนะเพิ่มเติมเพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณยิ่งขึ้น

ตัวแปร
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ แบงออกเปน  2  ประเภท คือ
1. ตัวแปรตน แบงออกเปน  2  ดาน คือ  1.1  องคประกอบดานคุณสมบัติสวนตัวของครู

ประจําศูนยการเรียนชุมชน ประกอบดวยตัวแปรยอย ๆ คือ เพศ (X1) อายุ (X2)  สถานภาพครอบครัว
(X3)  การผานการฝกอบรม (X4)  1.2  องคประกอบดานการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ประกอบดวย
ตัวแปรยอย ๆ     คือ    การนิเทศและการไดรับความรูจากหนวยงาน (X5)     การสนับสนุนชวยเหลือ
กิจกรรมศูนยการเรียนชุมชน (X6)

2.  ตัวแปรตาม คือ การปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ( Y ) ทั้ง  11  ดาน 
คือ 2.1จัดกิจกรรมตามแผนการเรียนการสอนและหลักสูตรตาง ๆ ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน 
(Y1) 2.2 จัดทําขอมูลชุมชนและจัดเก็บอยางเปนระบบพรอมที่จะใหบริการ(Y2)   2.3 จัดทําแผนงาน/
โครงการเพื่อเสนอเขาแผนพัฒนาตําบล  และแยกเสนอของบประมาณจากองคการบริหารสวน
ตําบล  และกรมการศึกษานอกโรงเรียนแลวแตกรณี   (Y3)  2.4 การจัดการกระจาย และหมุนเวียน
การใหบริการสื่อ (Y4)  2.5  ดําเนินงานธุรการ (Y5)  2.6 ดําเนินงานจัดและประสานงานสอนเสริม  
การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน และกิจกรรมในชุมชน (Y6) 2.7  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  และแนะแนว  
เพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรูทุกประเภทในศูนยการเรียนชุมชน (Y7)     2.8 ประสานกับบุคคล
หนวยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน  ตลอดจนผูรู และภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดดําเนินงานเครือขาย
การเรียนรูในชุมชน    (Y8)   2.9   ใหบริการ    วัสดุ    อุปกรณ    และสื่อ ที่เกี่ยวกับการเรียนรูในศูนย
การเรียนชุมชน  แกผูเรียนและชุมชน  (Y9)     2.10  ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมการเรียนรูใน
ศูนยการเรียนชุม (Y10) 2.11 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตอองคการบริหารสวนตําบล  และศูนย
บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ   (Y11)

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถาม   (Questionnaire)  จํานวน 1 ชุด    และ

แบบสัมภาษณ  ที่สรางขึ้นจากการศึกษาขอมูลเอกสาร   และงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ในการเก็บ
ขอมูล ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้คือ

1. แบบสอบถาม แบงเปน 3 ตอน คือ
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         ตอนที่ 1  เปนแบบสํารวจขอมูลดานสถานภาพสวนตัวของครูประจําศูนยการเรียน
ชุมชน และดานการสนบัสนนุการปฏบิตังิานของครปูระจาํศนูยการเรยีนชมุชน รายละเอยีดดงัตอไปนี้

  1. แบบสํารวจขอมูล ดานสถานภาพสวนตัวของครูประจําศูนยการเรียน
ชุมชน ซ่ึงไดแก เพศ  อายุ  สถานภาพครอบครัว และการผานการฝกอบรม มีขอคําถามทั้งหมด 4 ขอ

   2. แบบสํารวจขอมูล ตามองคประกอบดานการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ซ่ึงไดแก การนิเทศและการไดรับความรูจากหนวยงาน และการ
สนับสนุนชวยเหลือกิจกรรมศูนยการเรียนชุมชน   มีขอคําถามทั้งหมด 2 ขอ

ตอนที่ 2 แบบสอบถามการปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน     ผูวิจัย
สรางขึ้นเอง โดยในการสรางแบบสอบถามยึดบทบาทหนาที่ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนที่มี
ตอศูนยการเรียนชุมชนเปนกรอบ ใชแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating Scale) ตามแนวคิดของ 
Likert 5 ชวงคะแนนคือ

1  ปฏิบัตินอยที่สุด
2    ปฏิบัตินอย
3    ปฏิบัติปานกลาง
4 ปฏิบัติมาก
5 ปฏิบัติมากที่สุด

 มีขอคําถามดังตอไปนี้คือ
1.  การจัดกิจกรรมตามแผนการเรียนการสอน   และหลักสูตรตาง ๆ  ของ

กรมการศึกษานอกโรงเรียน
2. การจัดทําขอมูลชุมชนและจัดเก็บอยางเปนระบบพรอมที่จะใหบริการ
3.  การจัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อเสนอเขาแผนพัฒนาตําบล   และแยก

เสนอของบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบล  และกรมการศึกษานอกโรงเรียนแลวแตกรณี
4.  การจัดการกระจาย  และหมุนเวียนการใหบริการสื่อตาง ๆ  ในศูนย

การเรียนชุมชน
5. การดําเนินงานธุรการในศูนยการเรียนชุมชน
6. การดําเนินงานจัดและประสานงานสอนเสริม  การพัฒนาหลักสูตร

ทองถ่ินและกิจกรรมในชุม
7.  การใหคําปรึกษา  แนะนํา  และแนะแนว  เพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียน

รูทุกประเภทในศูนยการเรียนชุมชน   
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8. การประสานกับบุคคลหนวยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน     ตลอดจนผูรู
และภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดดําเนินงานเครือขายการเรียนรูในชุมชน

9. การใหบริการ  วัสดุ  อุปกรณ    และส่ือที่เกี่ยวกับการเรียนรูในศูนย
การเรียนชุมชน  แกผูเรียน  และชุมชน   

10. การประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมการเรียนรูในศูนยการเรียนชุมชน
11. การสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตอองคการบริหารสวนตําบล     

และศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ
       ตอนที่ 3   แบบสอบถามความคิดเห็นตอการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรค และขอ

เสนอแนะในการปฏิบัติงานในฐานะครูประจําศูนยการเรียนชุมชน โดยยึดบทบาทหนาที่ของครู
ประจําศูนยการเรียนชุมชนเปนกรอบในการตั้งคําถาม เปนคําถามแบบปลายเปด จํานวน 12 ขอ

2. แบบสัมภาษณ ใชสัมภาษณครูประจําศูนยการเรียนชุมชน เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานในฐานะครูประจําศูนยการเรียนชุมชน โดยยึด
บทบาทหนาที่ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนเปนกรอบในการสัมภาษณ จํานวน 13 ประเด็น

การสรางเครื่องมือและคุณภาพเครื่องมือ
เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้สามารถวัดไดตรงกับกรอบแนวคิดของการวิจัย และบรรลุวัตถุ

ประสงคที่วางไว ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือโดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1.  ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน

แลวนํามาเปนแนวทางในการสราง และปรับปรุงพัฒนาแบบสอบถามภายใตคําแนะนําของอาจารยผู
ควบคุมวิทยานิพนธ

2.  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content  validity) ของแบบสอบถาม โดยผูวิจัย
นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จเสนอตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน 
(รายช่ือผูทรงคุณวุฒินําเสนอในภาคผนวก) เพื่อตรวจสอบแกไขดานภาษา ดานเนื้อหา และโครง
สรางของแบบสอบถาม

3.  นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไข แลวนําไปทดลองใช (try out) กับครูประจําศูนย
การเรยีนชุมชนทีไ่มใชกลุมตวัอยาง ในเขตจงัหวดัสพุรรณบรีุรวมผูตอบแบบสอบถามจาํนวน 40 คน

4.  นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาคํานวณหาความเชื่อมั่น (reliability) ตามวิธีการของ
ครอนบาด (Cronbach)1 โดยใชสัมประสิทธิแอลฟา (∝ – Coefficient) ผลการวิเคราะหไดคาความ

1Lee  J.  Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 3rd ed.  (New York : Harper 
& Row Publishers, 1970), 161.
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เชื่อมั่นเทากับ 0.9635

การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. นําหนังสือขอความอนุเคราะหจากผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน

อําเภอกําแพงแสน  ถึงผูอํานวยการ/หัวหนาศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ใน  4  จังหวัด
ที่เปนกลุมตัวอยางไดแก จังหวัดกาญจนบุรี  จังหวัดนครปฐม  จังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม 
เพื่อขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลจากครูประจําศูนยการเรียนชุมชนที่เปนกลุมตัวอยางในแตละ
จังหวัด

2. สงแบบสอบถามจํานวน 202 ชุดไปยังศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอใน
จังหวัด ที่เปนกลุมตัวอยาง ทั้ง 4 จังหวัด และขอใหสงแบบสอบถามคืนตามเวลาที่กําหนด ไดรับ
แบบถอบถามคืน จํานวน182 ชุด เปนแบบสอบถามที่สมบูรณ จํานวน 174 ชุด คิดเปนรอยละ 86 
(ดูรายละเอียดจากตารางที่ 5)

3.  ผูวิจัยทําการสัมภาษณครูประจําศูนยการเรียนชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 2 
คน เพื่อศึกษาขอมูลในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม

การวิเคราะหขอมูล
การจดัทาํขอมลูเมือ่ไดรับแบบสอบถามกลบัคนืมาเรยีบรอยแลว ผูวจิยัไดดาํเนนิการดงันี้
1.  ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม
2. จัดระเบียบขอมูลและลงรหัส
3. นําขอมูลดังกลาวไปคํานวณคาทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical 

Package  for the Social Science)
4. นําขอมูลที่ไดจากแบสอบถามที่เปนขอคําถามปลายเปด มาจัดลําดับความสําคัญนํา

เสนอเปนความเรียง
5.  นําขอมูลที่ไดจากสัมภาษณ มาจัดลําดับความสําคัญนําเสนอเปนความเรียง

สถิติท่ีใชในการวิจัย
เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย     และขอคําถามที่ตองการ

ทราบในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังนี้
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1.  ใชคารอยละ  คาเฉลี่ย  และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อหาคาปจจัยแตละตัวตาม
องคประกอบทั้ง   2   ดาน  คือ   ดานคุณสมบัติสวนตัวของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน  และดาน
การสนับสนุนการปฏิบัติงาน อันไดแก   เพศ  อายุ  ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในฐานะครูประจําศูนย
การเรียนชุมชน  สถานภาพสมรส  ที่พักอาศัย  ความรูความเขาใจงานศูนยการเรียนชุมชน การนิเทศ
การสนับสนุนการชวยเหลือกิจกรรมศูนยการเรียนชุมชน ฐานะทางเศรษฐกิจ การไดรับความรูจาก
หนวยงาน    

2. การวิเคราะหการปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนตามบทบาทหนาที่ ทั้ง 
11 ดาน วิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน คาเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน นําเสนอเปนตาราง ซ่ึงไดแบง
ระดับการปฏิบัติงานไว 5 ระดับ ดังนี้

คาเฉลี่ย ระดับการปฏิบัติงาน
นอยกวา 1.49      ปฏิบัตินอยที่สุด
1.50 - 2.49 ปฏิบัตินอย
2.50 – 3.49 ปฏิบัติปานกลาง
3.50 – 4.49 ปฏิบัติมาก
4.50 ขึ้นไป ปฏิบัติมากที่สุด
3.  ใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน  (Pearson Product Moment

Coefficient of Correlation)       ระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม         สําหรับเกณฑที่ใชในการ
แปลผลระดับความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม การนําคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ที่คํานวณไดมาตรวจสอบในรูปของความสัมพันธใชเกณฑดังนี้ ถาหากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
เปน 0 แสดงวาตัวแปรทั้งสองไมมีความสัมพันธกัน แตถาไมเปน 0  แสดงวาตัวแปรทั้งสองอาจมี
ความสัมพันธกัน              โดยทิศทางของความสัมพันธพิจารณาจากเครื่องหมายของคาสัมประสิทธ
สหสัมพันธที่คํานวนได กลาวคือ ถาเปนไปในทางบวกแสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันใน
ลักษณะที่คลอยตามกัน ถาเปนไปในทางลบแสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทางตรง
ขามหรือผกผันกันซึ่งไดแบงระดับความสัมพันธออกเปน  3  ระดับ ดังนี้

คาความสําคัญ ความหมาย
0.01 – 0.33 มีความสัมพันธอยูในระดับต่ํา
0.34 – 0.66 มีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง
0.67 – 1.00 มีความสัมพันธอยูในระดับสูง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



100

4. ศึกษาสมการพยากรณการปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ในภูมิภาค
ตะวันตก ศึกษาโดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบนําเขาตัวแปร (Stepwise Multiple 
Regression Analysis)

5. การวิเคราะหแบบสอบถามปลายเปด วิเคราะหความคิดเห็น ปญหาอุปสรรค และขอ
เสนอแนะตอการปฏิบัติงานในฐานะของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน     วิเคราะหเนื้อหา ( Content 
Analysis) โดยนําขอมูลมาสรุปเนื้อหา นําเสนอในลักษณะความเรียง

6. การวิเคราะหแบบสัมภาษณ วิเคราะหความคิดเห็น ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ
ตอการปฏิบัติงานในฐานะของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน   วิเคราะหเนื้อหา ( Content Analysis) 
โดยนําขอมูลมาสรุปเนื้อหา นําเสนอในลักษณะความเรียง

เพื่อความเขาใจตรงกันเกี่ยวกับสัญลักษณ และความหมายทางสถิติที่เกี่ยวของกับการ
วิเคราะหขอมูล      ผูวิจัยจึงกําหนดสัญลักษณไวดังนี้

N หมายถึง จํานวนครูประจําศูนยการเรียนชุมชน
X1 หมายถึง เพศ
X2 หมายถึง อายุ
X3 หมายถึง สถานภาพครอบครัว
X4 หมายถึง การผานการฝกอบรม
X5 หมายถึง การนิเทศและการไดรับความรูจากหนวยงาน
X6 หมายถึง การสนับสนุนชวยเหลือกิจกรรมศูนยการเรียนชุมชน
Χ หมายถึง คาเฉลี่ย
S.D. หมายถึง ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Y1 หมายถึง การจัดกิจกรรมตามแผนการเรียนการสอนและหลักสูตรตาง ๆ

ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน
Y2    หมายถึง  การจัดทําขอมูลชุมชนและจัดเก็บอยางเปนระบบพรอมที่จะให

บริการ
Y3 หมายถึง การจัดทําแผนงานโครงการเพื่อเสนอเขาแผนพัฒนาตําบล และ

แยกเสนอของบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลและ
กรมการศึกษานอกโรงเรียน

Y4 หมายถึง การจัดการกระจาย และหมุนเวียนการใหบริการสื่อตาง ๆ  ใน
ศูนยการเรียนชุมชน

Y5 หมายถึง การดําเนินงานธุรการในศูนยการเรียนชุมชน
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Y6 หมายถึง      การดําเนินงานจัดและประสานงานสอนเสริมการพัฒนา
หลักสูตรทองถ่ินและกิจกรรมในชุมชน

Y7 หมายถึง การใหคําปรึกษาแนะนําและแนะแนวเพื่อสงเสริมใหเกิดการ
เรียนรูทุกประเภทในศูนยการเรียนชุมชน

Y8 หมายถึง      การประสานงานกับบุคคลหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ตลอดจนผูรู      และภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดดําเนินงาน
เครือขายการเรียนรูในชุมชน

Y9 หมายถึง การใหบริการ วัสดุ อุปกรณ และส่ือที่เกี่ยวกับการเรียนรูใน
ศูนยการเรียนชุมชนแกผูเรียนและชุมชน

Y10 หมายถึง การประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมการเรียนรูในศูนยการเรียน
ชุมชน

Y11 หมายถึง การสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตอองคการบริหารสวน
ตําบลและศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ

Y หมายถึง การปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน
r หมายถึง คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
R หมายถึง คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ
R2 หมายถึง ประสิทธิ์ภาพการพยากรณ
B หมายถึง คาสัมประสิทธิ์การถดถอย
Beta หมายถึง คาสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน
t หมายถึง คาสถิติทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของสัมประสิทธิ์การถดถอย
S.E. หมายถึง คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
* หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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บทท่ี  4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

ผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมายของผลการวิเคราะห องคประกอบที่มี
ความสัมพันธตอการปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน   ในภูมิภาคตะวันตก  ผูวิจัยได
เสนอผลการวิเคราะหตามลําดับดังนี้ 

1. การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานทางสถิติของตัวแปรแตละตัว   ตามองคประกอบ 2 ดาน 
คือ ดานคุณสมบัติสวนตัวประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว การผานการฝกอบรม   และ
ดานการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ประกอบดวย การนิเทศและการไดรับความรูจากหนวยงาน  การ
สนับสนุนชวยเหลือกิจกรรมศูนยการเรียนชุมชน วิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน   คาเฉลี่ย ความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และรอยละตามความเหมาะสมของตัวแปร 
 2. การวิเคราะหลักษณะการปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ตามบทบาท
หนาที่   11   ดาน    คือ   การจัดกิจกรรมตามแผนการเรียนการสอนและหลักสูตรตาง ๆ      ของ
กรมการศึกษานอกโรงเรียน การจัดทําขอมูลชุมชนและจัดเก็บอยางเปนระบบพรอมที่จะใชบริการ 
การจัดทําแผนงานโครงการเพื่อเสนอเขาแผนพัฒนาตําบล   การจัดการกระจายและหมุนเวียนการ
ใหบริการสื่อตาง ๆ ในศูนยการเรียนชุมชน การดําเนินงานธุรการในศูนยการเรียนชุมชน การ
ดําเนินงานจัดและประสานงานสอนเสริม การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินและกิจกรรมในชุมชน การ
ใหคําปรึกษาแนะนํา และแนะแนวเพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรูทุกประเภทในศูนยการเรียนชุมชน 
การประสานกับบุคคล   หนวยงานภาครัฐ   ภาคเอกชน      ตลอดจนผูรูและภูมิปญญาทองถ่ินในการ
จัดดําเนินงานเครือขายการเรียนรูในชุมชน การใหบริการวัสดุ  อุปกรณและสื่อท่ีเกี่ยวของกับการ
เรียนรูในศูนยการเรียนชุมชนแกผูเรียนและชุมชน  การประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมการเรียนรู
ในศูนยการเรียนชุมชน   และการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตอองคการบริหารสวนตําบล        
และศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน อําเภอ วิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน คาเฉลี่ย ความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 3. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรแตละตัวตามองคประกอบ 2 ดาน คือ ดาน
คุณสมบัติสวนตัว ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว การผานการฝกอบรม และดานการ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน ประกอบดวย การนิเทศและการไดรับความรูจากหนวยงาน การ
สนับสนุนชวยเหลือกิจกรรมศูนยการเรียนชุมชน  
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4. ศึกษาสมการพยากรณการปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ในภูมิภาค
ตะวันตก ศึกษาโดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบนําเขาตัวแปร (Stepwise Multiple 
Regression Analysis)

5. การวิเคราะหแบบสอบถามปลายเปด วิเคราะหความคิดเห็น ปญหาอุปสรรค และขอ
เสนอแนะตอการปฏิบัติงานในฐานะของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน     วิเคราะหเนื้อหา ( 
Content Analysis) โดยนําขอมูลมาสรุปเนื้อหา นําเสนอในลักษณะความเรียง

6. การวิเคราะหแบบสัมภาษณ วิเคราะหความคิดเห็น ปญหาอุปสรรค และขอเสนอ
แนะตอการปฏิบัติงานในฐานะของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน   วิเคราะหเนื้อหา ( Content 
Analysis) โดยนําขอมูลมาสรุปเนื้อหา นําเสนอในลักษณะความเรียง

1. การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานทางสถิติของตัวแปรแตละตัว ตามองคประกอบ 2 ดาน
คือ ดานคุณสมบัติสวนตัว ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว การผานการฝกอบรม และ
ดานการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ประกอบดวย การนิเทศและการไดรับความรูจากหนวยงาน การ
สนับสนุนชวยเหลือกิจกรรมศูนยการเรียนชุมชน ผลปรากฏดังรายละเอียดในตารางที่  6
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ตารางที่ 6 องคประกอบดานคุณสมบัติสวนตัว และดานการสนับสนุนการปฏิบัติงานของครูประจํา
    ศูนยการเรียนชุมชน

คาสถิติองคประกอบ/ตัวแปร ความถี่/
จํานวน

รอยละ

Χ S.D.
องคประกอบดานคุณสมบัติสวนตัว
     เพศ  (X1)
                    ชาย
            หญิง
     อายุ (X2)
            21 – 30
            31 – 40
            41 – 50
            51 ขึ้นไป
     สถานภาพครอบครัว (X3)
            โสด
            หยา
            แตงงานแลวอยูดวยกัน
            แตงงานแลวแตแยกกันอยู
     การผานการฝกอบรม (X4)
            ผาน
            ไมผาน
องคประกอบดานการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
     การนิเทศและการไดรับความรูจากหนวยงาน  (X5)
             ไมเคย
              เคย
                     ระดับอําเภอ
                     ระดับจังหวัด
                     ระดับกรม
                     หนวยงานอื่น ๆ
     การสนับสนุนชวยเหลือกิจกรรมศูนยการเรียนชุมชน
(X5)
            ไมเคย
            เคย

34
140

75
78
20
1

102
3

65
4

159
15

27
147
98
119
14
10

51
123

19.50
80.50

43.10
44.80
11.50
0.60

58.60
1.70

37.40
2.30

91.40
8.60

15.50
84.50
56.30
68.40
8.00
5.70

29.30
70.70

32.54

2.87

6.24

3.317

N = 174
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จากตารางที่ 6 แสดงใหเห็นวา
องคประกอบดานคุณสมบัติสวนตัว

1. เพศ ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนที่เปนกลุมตัวอยาง  เปนเพศชาย  34 คนคิด
เปนรอยละ  19.50  และเปนเพศหญิง  140  คน คิดเปนรอยละ 80.50  โดยที่เพศหญิงมากกวาเพศ
ชาย รอยละ 61

2. อายุ อายุของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนที่เปนกลุมตัวอยาง มีอายุโดยเฉลี่ย
ประมาณ 33 ป สวนมากมีอายุอยูระหวาง 31 – 40 ป คิดเปนรอยละ 44.80

3. สถานภาพครอบครัว ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนที่เปนกลุมตัวอยาง  มี
สถานภาพโสด 102 คนคิดเปนรอยละ 58.60 แตงงานแลวอยูดวยกัน 65 คน คิดเปนรอยละ 37.40 
แตงงานแลวแตแยกกันอยู 4 คน คิดเปนรอยละ 2.30 และหยา 3 คน คิดเปนรอยละ 1.70

4. การผานการฝกอบรม   ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนที่เปนกลุมตัวอยาง    
ผานการฝกอบรม 159 คน คิดเปนรอยละ 91.40 และไมผานการฝกอบรม 15 คิดเปนรอยละ 8.60

องคประกอบดานการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
5. การนิเทศและการไดรับความรูจากหนวยงาน ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนที่

เปนกลุมตัวอยางไดรับการนิเทศและการไดรับความรูจากหนวยงานเฉลี่ย 3 คร้ัง (Χ  = 2.87) เคยได
รับการนิเทศและการไดรับความรูจากหนวยงาน คิดเปนรอยละ 84.50 และไมเคยไดรับการนิเทศ
และการไดรับความรูจากหนวยงาน รอยละ 15.50 แยกเปนการไดรับการนิเทศและการไดรับความรู
จากหนวยงานระดับจังหวัดมากที่สุด 119 ครั้ง คิดเปนรอยละ 68.40 จากหนวยงานระดับอําเภอ 98 
คร้ัง คิดเปนรอยละ 56.30 หนวยงานระดับกรม 14 คร้ัง คิดเปนรอยละ 8 และหนวยงานอื่น ๆ 10 
คร้ัง คิดเปนรอยละ 5.70

6. การสนับสนุนชวยเหลือกิจกรรมศูนยการเรียนชุมชน ศูนยการเรียนชุมชนที่
เปนกลุมตัวอยางไดรับการสนับสนุนชวยเหลือกิจกรรมศูนยการเรียนชุมชน จากภาครัฐและเอกชน 
123  แหง  คิดเปนรอยละ   70.70    และไมเคยไดรับการสนับสนุนชวยเหลือกิจกรรมศูนยการเรียน
ชุมชน 51 แหงคิดเปนรอยละ 29.30

2. การวิเคราะหลักษณะการปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ตาม บทบาท
หนาที่ 11   ดาน คือ การจัดกิจกรรมตามแผนการเรียนการสอนและหลักสูตรตาง ๆ ของกรมการ
ศึกษานอกโรงเรียน การจัดทําขอมูลชุมชนและจัดเก็บอยางเปนระบบพรอมที่จะใหบริการ การจัด
ทําแผนงานโครงการเพื่อเสนอเขาแผนพัฒนาตําบล การจัดการกระจาย และหมุนเวียนการใหบริการ
ส่ือตาง ๆ ในศูนยการเรียนชุมชน การดําเนินงานธุรการในศูนยการเรียนชุมชน การดําเนินงานจัด
และประสานงานสอนเสริม การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินและกิจกรรมในชุมชน การใหคําปรึกษา 
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แนะนํา และแนะแนวเพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรูทุกประเภทในศูนยการเรียนชุมชน การประสาน
กับบุคคล หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนผูรูและภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดดําเนินงาน
เครือขายการเรียนรูในชุมชน  การใหบริการวัสดุ  อุปกรณ         และส่ือที่เกี่ยวของกับการเรียนรูใน
ศูนยการเรียนชุมชนแกผูเรียนและชุมชนการประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมการเรียนรูในศูนยการ
เรียนชุมชน    และการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตอองคการบริหารสวนตําบล      และศูนย
บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ วิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน คาเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผล
ปรากฏดังรายละเอียดในตารางที่ 7

ตารางที่ 7    การจัดกิจกรรมตามแผนการเรียนการสอนและหลักสูตรตาง ๆ ของกรมการศึกษา
นอกโรงเรียน

ตัวแปร คาสถิติ ระดับ
Χ S.D. การปฏิบัติ

การจัดกิจกรรมตามแผนการเรียนการสอนและหลักสูตร
ตาง ๆ ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน(Y1)
-  สํารวจความตองการของประชาชนในชุมชน 3.39 0.77 ปานกลาง
-  ประชาสัมพันธกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน 3.90 0.85 มาก
-  จัดการเรียนการสอนและการฝกอบรมตามหลักสูตร 3.74 0.77 มาก
-  บริการแนะแนวและใหคําปรึกษา 3.60 0.81 มาก
-  จัดหาอุปกรณการศึกษาและสื่ออื่น ๆ 3.30 0.73 ปานกลาง

รวม 3.58 0.56 มาก

จากตารางที่ 7  แสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรมตามแผนการเรียนการสอนและ
หลักสูตรตาง ๆ ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน มีการปฏิบัติ
งานอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย (Χ   = 3.58) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.56

เมื่อพิจารณารายดานสรุปไดดังนี้ ประชาสัมพันธกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน จัด
การเรียนการสอนและการฝกอบรมตามหลักสูตร และบริการแนะแนวและใหคําปรึกษา ของครู
ประจําศูนยการเรียนชุมชนมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (Χ   = 3.90  3.74 และ 3.60) คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทากับ 0.85   0.77   และ  0.81  ตามลําดับ

สวนสํารวจความตองการของประชาชน    และจัดหาอุปกรณการศึกษาและอื่น ๆ ของ
ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน มีการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย (Χ  = 3.39 
และ3.30) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.77  และ 0.73  ตามลําดับ
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ตารางที่ 8 การจัดทําขอมูลชุมชนและจัดเก็บอยางเปนระบบพรอมที่จะใหบริการ

ตัวแปร คาสถิติ ระดับ
Χ S.D. การปฏิบัติ

การจัดทําขอมูลชุมชนและจัดเก็บอยางเปนระบบ
พรอมที่จะใหบริการ (Y2)
-  จัดเก็บขอมูลชุมชน 3.35 0.80 ปานกลาง
-  ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 3.28 0.85 ปานกลาง
-  วิเคราะหและจําแนกขอมูลตามประเภทของขอมูล 3.15 0.77 ปานกลาง
-  จัดทําขอมูลตามชนิดและประเภทของขอมูลพรอมที่จะ
ใชงาน 3.20 0.75 ปานกลาง
-  นําขอมูลที่ไดมาใชในการวางแผนเพื่อจัดกิจกรรม 3.39 0.73 ปานกลาง

รวม 3.27 0.66 ปานกลาง

จากตารางที่ 8  แสดงใหเห็นวาการจัดทําขอมูลชุมชน และจัดเก็บอยางเปนระบบพรอม
ที่จะใหบริการ ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนมีการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง       โดยมี
คาเฉลี่ย (Χ  = 3.27) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.64

เมื่อพิจารณารายดานสรุปไดดังนี้    นําขอมูลที่ไดมาใชในการวางแผนเพื่อจัดกิจกรรม 
จัดเก็บขอมูลชุมชน ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล จัดทําขอมูลตามชนิดและประเภทของขอมูล
พรอมที่จะใชงาน     และวิเคราะหและจําแนกขอมูลตามประเภทของขอมูล       ของครูประจําศูนย
การเรียนชุมชน มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง   (Χ  = 3.39  3.35  3.28  3.20  และ  3.15)   
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.73   0.80   0.85  0.75   และ  0.77  ตามลําดับ
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ตารางที่ 9     การจัดทําแผนงานโครงการเพื่อเสนอเขาแผนพัฒนาตําบล และแยกเสนอขอ
งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบล และกรมการศึกษานอกโรงเรียน แลว
แตกรณี

ตัวแปร คาสถิติ ระดับ
Χ S.D. การปฏิบัติ

 การจัดทําแผนงานโครงการเพื่อเสนอเขาแผนพัฒนาตําบล
และแยกเสนอของบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบล
และกรมการศึกษานอกโรงเรียนแลวแตกรณี (Y3)
-  ศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการของชุมชน 2.96 1.00 ปานกลาง
-  ประชุมคณะกรรมการศูนยการเรียน หรือ
   คณะกรรมการหมูบาน 2.61 0.96 ปานกลาง
-  จัดลําดับความสําคัญของปญหา 2.89 1.01 ปานกลาง
-  ช้ีแจงทําความเขาใจในแผนงานโครงการแก
   ผูเกี่ยวของ 2.86 1.03 ปานกลาง
-  ปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไว 3.04 1.04 ปานกลาง
รวม 2.87 0.90 ปานกลาง

จากตารางที่ 9  แสดงใหเห็นวาการจัดทําแผนงานโครงการเพื่อเสนอเขาแผนพัฒนา
ตําบล และแยกเสนอของบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบล และกรมการศึกษานอกโรงเรียน
แลวแตกรณี ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนมีการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 
(Χ  = 2.87) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.90

เมื่อพิจารณารายดานสรุปไดดังนี้ ปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่วางไว ศึกษาสภาพ
ปจจุบันและความตองการของชุมชน จัดลําดับความสําคัญของปญหา และชี้แจงทําความเขาใจใน
แผนงานโครงการแกผูเกี่ยวของ ประชุมคณะกรรมการศูนยการเรียน หรือคณะกรรมการหมูบาน 
ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย (Χ  = 3.04 
2.96  2.89  2.86  และ 2.61) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.04    1.00   1.01   1.03  และ 0.96
ตามลําดับ
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ตารางที่ 10  การจัดการกระจาย และหมุนเวียนการใหบริการสื่อตาง ๆ ในศูนยการเรียนชุมชน

ตัวแปร คาสถิติ ระดับ
Χ S.D. การปฏิบัติ

การจัดการกระจาย และหมุนเวียนการใหบริการสื่อตาง ๆใน
ศูนยการเรียนชุมชน (Y4)
-  จัดหาและผลิตสื่อ 3.11 0.85 ปานกลาง
-  ประชาสัมพันธในชุมชนรูวามีสื่อตาง ๆ ไวบริการ 3.27 0.87 ปานกลาง
-  สงเสริมการใชและใหบริการสื่อแกกลุมเปาหมาย 3.39 0.82 ปานกลาง
-  จัดใหมีการหมุนเวียนสื่อระหวางศูนยการเรียนดวยกัน 3.09 0.93 ปานกลาง
-  บํารุงรักษาสื่อ และบันทึกสถิติการใชสื่อ 3.14 0.84 ปานกลาง

รวม 3.20 0.73 ปานกลาง

จากตารางที่ 10 แสดงใหเห็นวาการจัดการกระจาย    และหมุนเวียนการใหบริการสื่อ
ตาง ๆ  ในศูนยการเรียนชุมชน ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน    มีการปฏิบัติงานอยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย (Χ  = 3.20) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.73

เมื่อพิจารณารายดานสรุปไดดังนี้ สงเสริมการใชและใหบริการสื่อแกกลุมเปาหมาย 
ประชาสัมพันธใหชุมชนรูวามีส่ือตาง ๆ ไวบริการ บํารุงรักษาสื่อ และบันทึกสถิติการใชส่ือ   จัดหา
และผลิตส่ือ และจัดใหมีการหมุนเวียนส่ือระหวางศูนยการเรียนดวยกัน ของครูประจําศูนยการเรียน
ชุมชน มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย (Χ   = 3.39  3.27  3.14  3.11 และ 3.09)
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.82    0.87   0.84  0.85  และ  0.93  ตามลําดับ
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ตารางที่ 11 การดําเนินงานธุรการในศูนยการเรียนชุมชน

ตัวแปร คาสถิติ ระดับ
Χ S.D. การปฏิบัติ

การดําเนินงานธุรการในศูนยการเรียนชุมชน (Y5)
-  จัดใหมีระบบการรับสงหนังสือ 2.97 1.12 ปานกลาง
-  จัดใหมีระบบการจัดเก็บเอกสาร 3.01 1.14 ปานกลาง
-  จัดใหมีระบบการติดตองาน 3.13 1.04 ปานกลาง
-  จัดใหมีระบบและขั้นตอนการดําเนินงานการศึกษาสาย
สามัญ 3.53 1.04 มาก
-  จัดใหมีระบบและขั้นตอนการดําเนินงานการศึกษาสาย
อาชีพ 3.34 1.03 ปานกลาง

รวม 3.20 0.97 ปานกลาง

จากตารางที่ 11 แสดงใหเห็นวาการดําเนินงานธุรการในศูนยการเรียนชุมชน ของครู
ประจําศูนยการเรียนชุมชน มีการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย (Χ  = 3.20)
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.97

เมื่อพิจารณารายดานสรุปไดดังนี้ จัดใหมีระบบและขั้นตอนการดําเนินงานการศึกษา
สายสามัญของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน มีการปฏิบัติอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ย (Χ  = 3.53)
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.04

สวนจัดใหมีระบบและขั้นตอนการดําเนินงานการศึกษาสายอาชีพ จัดใหมีระบบการติด
ตองาน จัดใหมีระบบการจัดเก็บเอกสาร  และจัดใหมีระบบการรับสงหนังสือ ของครูประจําศูนย
การเรียนชุมชน มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย (Χ   =    3.34  3.13  3.01 และ 
2.97) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.03   1.04   1.14  และ 1.12 ตามลําดับ
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ตารางที่ 12 การดําเนินงานจัดและประสานงานสอนเสริม การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินและกิจกรรม
     ในชุมชน

ตัวแปร คาสถิติ ระดับ
Χ S.D. การปฏิบัติ

การดําเนินงานจัดและประสานงานสอนเสริมการพัฒนา
หลักสูตรทองถิ่นและกิจกรรมในชุมชน (Y6)
-  ศึกษาหาความรูในการจัดทําหลักสูตร 3.05 0.85 ปานกลาง
-  แนะนําและแนะแนวหลักสูตรตอนักศึกษา 3.56 0.89 มาก
-  วางแผนการพบกลุมรวมกับนักศึกษา 3.66 0.97 มาก
-  สํารวจองคความรูในชุมชน 3.24 0.92 ปานกลาง
-  เปนผูนําในการจัดทําหลักสูตรและการจัด
กิจกรรมในชุมชน 3.02 0.94 ปานกลาง

รวม 3.30 0.77 ปานกลาง

จากตารางที่ 12 แสดงใหเห็นวาการดําเนินงานจัดและประสานงานสอนเสริม การ
พัฒนาหลักสูตรทองถ่ินและกิจกรรมในชุมชน ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน มีการปฏิบัติงาน
อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย (Χ  = 3.30) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.77

เมื่อพิจารณารายดานสรุปไดดังนี้ วางแผนการพบกลุมรวมกับนักศึกษา  แนะนําและ
แนะแนวหลักสูตรตอนักศึกษา ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดย
มีคาเฉลี่ย (Χ  =  3.66 และ 3.56) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.97 และ 0.89  ตามลําดับ

สวนสํารวจองคความรูในชุมชน ศึกษาหาความรูในการจัดทําหลักสูตร เปนผูนําในการ
จัดทําหลักสูตรและการจัดกิจกรรมในชุมชน ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน มีการปฏิบัติอยูใน
ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย (Χ  = 3.24  3.05 และ 3.02) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.92  0.85   
และ  0.94 ตามลําดับ
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ตารางที่ 13 การใหคําปรึกษา แนะนํา และแนะแนวเพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรูทุกประเภทในศูนย
     การเรียนชุมชน

องคประกอบ/ตัวแปร คาสถิติ ระดับ
Χ S.D. การปฏิบัติ

การใหคําปรึกษา แนะนํา และแนะแนวเพื่อสงเสริมใหเกิด
การเรียนรูทุกประเภทในศูนยการเรียนชุมชน (Y7)
-  ยิ้มแยมแจมใส พูดจาไพเราะ กริยาสุภาพ        มีความเปน
กันเองและมีมนุษยสัมพันธดีกับผูมารับบริการ 4.07 0.77 มาก
-  แสดงความสนใจทุกปญหาเมื่อมีผูมาซักถาม 3.99 0.74 มาก
-  ใหคําแนะนําไดชัดเจน ตอบคําถามแกผูมาใช
บริการไดรวดเร็ว ตรงตามความตองการ 3.76 0.77 มาก
-  มีความจริงใจกับผูมาขอรับคําปรึกษาและ
แนะแนว

4.06 0.75 มาก

-  เก็บความลับของผูมาขอใชบริการไดดี 4.02 0.82 มาก
รวม 3.98 0.68 มาก

จากตารางที่  13 แสดงใหเห็นวาการใหคําปรึกษา แนะนํา และแนะแนวเพื่อสงเสริมให
เกิดการเรียนรูทุกประเภทในศูนยการเรียนชุมชน ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนมีการปฏิบัติงาน
อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย (Χ  = 3.98) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.68

เมื่อพิจารณารายดานสรุปไดดังนี้ ยิ้มแยมแจมใส พูดจาไพเราะ กริยาสุภาพ มีความเปน
กันเองและมีมนุษยสัมพันธดีกับผูมารับบริการ มีความจริงใจกับผูมาขอรับคําปรึกษาและแนะแนว 
เก็บความลับของผูมาขอใชบริการไดดี    และแสดงความสนใจทุกปญหาเมื่อมีผูมาซักถาม ใหคํา
แนะนําไดชัดเจน ตอบคําถามแกผูมาใชบริการไดรวดเร็ว ตรงตามความตองการ   ของครูประจํา
ศูนยการเรียนชุมชน  มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย (Χ  = 4.07  4.06  4.02  3.99  และ 
3.76) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.77   0.75   0.82   0.74  และ 0.77  ตามลําดับ
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ตารางที่ 14 การประสานงานกับบุคคล หนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนผูรูและภูมิปญญา
     ทองถ่ินในการจัดดําเนินงานเครือขายการเรียนรูในชุมชน

ตัวแปร คาสถิติ ระดับ
Χ S.D. การปฏิบัติ

การประสานงานกับบุคคล หนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ตลอดจนผูรูและภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดดําเนินงานเครือ
ขายการเรียนรูในชุมชน (Y8)
-  ประสานงานกับภูมิปญญาทองถิ่น หรือสถาน
   ประกอบการเพื่อจัดใหนักศึกษาไปขอความรูหรือดูงาน 3.27 0.92 ปานกลาง
-  เชิญวิทยากรหรือผูทรงคุณวุฒิใหความรูเพื่อ
แนะนําการศึกษาตอ หรือการเลือกประกอบอาชีพ
การสมัครงานหรือปรับปรุงบุคลิกภาพตามความสามารถ 3.17 0.84 ปานกลาง
-  ระดมสรรพกําลังจากหนวยงานในชุมชนรวมกัน
   จัดการศึกษา 3.04 0.79 ปานกลาง
-  ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ในการใชทรัพยากร รวมกัน
และลดความซ้ําซอนในการจัดกิจกรรม 3.14 0.88 ปานกลาง
-  รวมกับชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 3.34 0.83 ปานกลาง

รวม 3.19 0.72 ปานกลาง

จากตารางที่ 14 แสดงใหเห็นวาการประสานงานกับบุคคล   หนวยงานทั้งภาครัฐ ภาค
เอกชน ตลอดจนผูรูและภูมิปญญาทองถ่ิน ในการจัดดําเนินงานเครือขายการเรียนรูในชุมชน ของครู
ประจําศูนยการเรียนชุมชน มีการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง     โดยมีคาเฉลี่ย  (Χ   =  3.19) 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.72

เมื่อพิจารณารายดานสรุปไดดังนี้ รวมกับชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ประสาน
งานกับภูมิปญญาทองถ่ินหรือสถานประกอบการ       เพื่อจัดใหนักศึกษาไปขอความรูหรือดูงาน 
เชิญวิทยากรหรือผูทรงคุณวุฒิมาใหความรูเพื่อแนะนําการศึกษาตอ หรือการเลือกประกอบอาชีพ 
การสมัครงานหรือปรับปรุงบุคลิกภาพตามความสามารถ ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ในการ
ใชทรัพยากรรวมกันและลดความซ้ําซอนในการจัด    กิจกรรม ระดมสรรพกําลังจากหนวยงานใน
ชุมชนรวมกันจัดการศึกษา ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
โดยมีคาเฉลี่ย (Χ    = 3.34  3.27  3.17  3.14 และ 3.04) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.83  0.92   
0.84   0.88   และ  0.79 ตามลําดับ
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ตารางที่ 15 การใหบริการวัสดุ อุปกรณ และส่ือที่เกี่ยวกับการเรียนรูในศูนยการเรียนชุมชนแก
     ผูเรียน  และชุมชน

ตัวแปร คาสถิติ ระดับ
Χ S.D. การปฏิบัติ

การใหบริการวัสดุ อุปกรณ และสื่อที่เกี่ยวกับการ
เรียนรูในศูนยการเรียนชุมชนแกผูเรียนและชุมชน(Y9)
-  จัดวัสดุ อุปกรณ และสื่อทุกประเภทไวใหบริการ 3.23 0.86 ปานกลาง
-  จัดนิทรรศการหมุนเวียนเปนประจํา 2.94 0.89 ปานกลาง
-  ประชาสัมพันธและแนะนําสื่อใหม ๆ อยูเสมอ 3.11 0.85 ปานกลาง
-  อํานวยความสะดวกในการใชวัสดุอุปกรณ และสื่อตอผูมา
รับบริการ 3.41 0.86 ปานกลาง
-  ใชวัสดุ อุปกรณ และสื่อประกอบการจัดการเรียน
  การสอน 3.42 0.78 ปานกลาง

รวม 3.2213 0.71 ปานกลาง

จากตารางที่ 15 แสดงใหเห็นวาการใหบริการวัสดุ อุปกรณ และส่ือที่เกี่ยวกับการเรียนรู 
ในศูนยการเรียนชุมชนแกผูเรียนและชุมชน ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน    มีการปฏิบัติงาน
อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย (Χ   = 3.2213) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.71

เมื่อพิจารณารายดานสรุปไดดังนี้    ใชวัสดุอุปกรณ  และสื่อประกอบการจัดการเรียน
การสอน และอํานวยความสะดวกในการใชวัสดุ อุปกรณ และส่ือตอผูมารับบริการ จัดวัสดุอุปกรณ 
และส่ือทุกประเภทไวใหบริการ ประชาสัมพันธและแนะนําส่ือใหมๆ อยูเสมอ และจัดนิทรรศการ
หมุนเวียนเปนประจํา ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน    มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง โดยมี
คาเฉลี่ย (Χ  = 3.42   3.41  3.23   3.11 และ 2.94) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.78   0.86  0.86   
0.85   และ  0.89 ตามลําดับ
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ตารางที่ 16 การประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมการเรียนรูในศูนยการเรียนชุมชน

ตัวแปร คาสถิติ ระดับ
Χ S.D. การปฏิบัติ

การประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมการเรียนรูใน
ศูนยการเรียนชุมชน (Y10)
-  แนะนําการจัดกิจกรรมผานหอกระจายขาว  สื่อทองถิ่น 3.17 0.94 ปานกลาง
-  จัดปายประชาสัมพันธ กระดานขาว ปายนิเทศ 3.55 0.87 มาก
-  ประชุมช้ีแจงการจัดกิจกรรมตอหนวยงานตาง ๆ ในชุมชน 3.13 0.81 ปานกลาง
-  จัดนิทรรศการและ/หรือนํากิจกรรมของศูนยการเรียน
ชุมชนเขารวมในการจัดงานของชุมชน หรือหนวยงานตาง ๆ 3.17 0.88 ปานกลาง
-  รวมกับนักศึกษาและชุมชนในการประชาสัมพันธ  การจัด
กิจกรรม 3.53 0.88 มาก

รวม 3.31 .72 ปานกลาง

จากตารางที่ 16 แสดงใหเห็นวาการประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมการเรียนรูในศูนย
การเรียนชุมชน  ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน   มีการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง โดยมีคา
เฉล่ีย (Χ   = 3.31) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.72

เมื่อพิจารณารายดานสรุปไดดังนี้ จัดปายประชาสัมพันธ กระดานขาว ปายนิเทศ และ
รวมกับนักศึกษาและชุมชนในการประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม ของครูประจําศูนยการเรียนชุม
ชน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย (Χ  = 3.55 และ 3.53) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เทากับ 
0.87 และ 0.88  ตามลําดับ

สวนแนะนําการจัดกิจกรรมผานหอกระจายขาว ส่ือทองถ่ิน จัดนิทรรศการและ/หรือนํา
กิจกรรมของศูนยการเรียนชุมชนเขารวมในการจัดงานของชุมชน หรือหนวยงานตาง ๆ และประชุม
ช้ีแจงการจัดกิจกรรมตอหนวยงานตาง ๆ ในชุมชน ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน มีการปฏิบัติ
อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย   (Χ  = 3.17   3.17  และ  3.13) คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.94   0.88   และ  0.82 ตามลําดับ
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ตารางที่ 17 การสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตอองคการบริหารสวนตําบล และศูนยบริการการ
     ศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ

ตัวแปร คาสถิติ ระดับ
Χ S.D. การปฏิบัติ

การสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตอองคการบริหารสวน
ตําบล และศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ (Y11)
-  นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ 3.30 0.88 ปานกลาง
-  เก็บและรวบรวมขอมูลการจัดกิจกรรมเปนประจํา 3.38 0.91 ปานกลาง
-  รายงานผลการจัดกิจกรรมเปนปจจุบัน 3.47 0.94 ปานกลาง
-  เก็บรวบรวมขอมูล จําแนกขอมูล และจัดทําสถิติ 3.16 0.88 ปานกลาง
-  สรุปผลการปฏิบัติงาน และผลการดําเนินงาน
   สม่ําเสมอและเปนปจจุบัน 3.45 0.94 ปานกลาง

รวม 3.35 0.82 ปานกลาง

จากตารางที่ 17 แสดงใหเห็นวาการสรุปรายงานผลตอองคการบริหารสวนตําบล และ
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน  มีการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย (Χ   = 3.35) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.82

เมื่อพิจารณารายดานสรุปไดดังนี้ รายงานผลการจัดกิจกรรมเปนปจจุบัน สรุปผลการ
ปฏิบัติงานและผลการดําเนินงานสม่ําเสมอและเปนปจจุบัน      และเก็บและรวบรวมขอมูลการจัด
กิจกรรมเปนประจํา    นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ และเก็บรวบรวมขอมูล 
จําแนกขอมูลและจัดทําสถิติ ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
โดยมีคาเฉลี่ย (Χ   = 3.47   3.45   3.38   3.30 และ 3.16) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.94   0.94   
0.91   0.88 และ  0.88 ตามลําดับ

สรุป ระดับการปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ดังตารางที่ 18
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ตารางที่ 18 แสดงระดับการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน

การปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน คาสถิติ ระดับ
Χ S.D. การปฏิบัติ

1.  การจัดกิจกรรมตามแผนการเรียนการสอนและหลัก
สูตรตาง ๆ ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน 3.58 0.56 มาก
2.  การจัดทําขอมูลชุมชน และจัดเก็บอยางเปนระบบ
พรอมที่จะใหบริการ 3.27 0.66 ปานกลาง
3.  การจัดทําแผนงานโครงการเพื่อเสนอเขาแผนพัฒนา
 ตําบลและแยกเสนอของบประมาณจากองคการบริหาร
สวนตําบล และกรมการศึกษานอกโรงเรียน 2.87 0.90 ปานกลาง
4.  การจัดการกระจายและหมุนเวียนการใหบริการสื่อ
ตาง ๆ    ในศูนยการเรียนชุมชน 3.20 0.73 ปานกลาง
5.  การดําเนินงานธุรการในศูนยการเรียนชุมชน 3.20 0.97 ปานกลาง
6.  การดําเนินงานจัดและประสานงานสอนเสริมการ
พัฒนาหลักสูตรทองถ่ินและกิจกรรมในชุมชน 3.30 0.77 ปานกลาง
7.  การใหคําปรึกษาแนะนําและแนะแนวเพื่อสงเสริม
ใหเกิดการเรียนรูทุกประเภทในศูนยการเรียนชุมชน 3.98 0.68 มาก
8.  การประสานกับบุคคล หนวยงานทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน   ตลอดจนผูรูและภูมิปญญาทองถ่ินในการ
จัดดําเนินงานเครือขายการเรียนรูในชุมชน 3.19 0.72 ปานกลาง
9.  การใหบริการวัสดุ อุปกรณ และส่ือที่เกี่ยวกับการ
เรียนรูในศูนยการเรียนชุมชนแกผูเรียนและชุมชน 3.22 0.71 ปานกลาง
10. การประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมการเรียนรูใน
     ศูนยการเรียนชุมชน 3.31 0.72 ปานกลาง
11. การสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตอองคการ
บริหารสวนตําบล และศูนยบริการการศึกษานอก
โรงเรียนอําเภอ 3.35 0.82 ปานกลาง
ผลการปฏิบัติงานรวม (Yรวม) 3.31 0.54 ปานกลาง

N  =  174
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จากขอมูลในตารางที่ 18    แสดงใหเห็นวาลักษณะการปฏิบัติงาน   ของครูประจําศูนย
การเรียนชุมชน  จํานวน 174 คน พบวาการปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน มีการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย (Χ  = 3.32) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.54

เมื่อพิจารณารายดานสรุปไดดังนี้ การใหคําปรึกษาแนะนําและแนะแนวเพื่อสงเสริมให
เกิดการเรียนรูทุกประเภทในศูนยการเรียนชุมชน และการจัดกิจกรรมตามแผนการเรียนการสอน 
และหลักสูตรตาง ๆ ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน  ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน มีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย (Χ  = 3.98 และ 3.58) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.68 และ 
0.56  ตามลําดับ

สวนการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตอองคการบริหารสวนตําบล และศูนยบริการ
การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ การประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมการเรียนรูในศูนยการเรียนชุมชน 
และการดําเนินงานจัดและประสานงานสอนเสริมการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินและกิจกรรมในชุม
ชน การจัดทําขอมูลชุมชน และจัดเก็บอยางเปนระบบพรอมที่จะใหบริการ การใหบริการวัสดุ
อุปกรณและส่ือที่เกี่ยวกับการเรียนรูในศูนยการเรียนชุมชนแกผูเรียนและชุมชน การจัดการกระจาย
และหมุนเวียนการใหบริการสื่อตาง ๆ ในศูนยการเรียนชุมชน   การดําเนินงานธุรการในศูนยการ
เรียนชุมชน การประสานงานกับบุคคล หนวยงาน ทั้งภาครัฐ   ภาคเอกชน ตลอดจนผูรูและภูมิ
ปญญาทองถ่ินในการจัดดําเนินงานเครือขายการเรียนรูในชุมชน การจัดทําแผนงานโครงการเพื่อ
เสนอเขาแผนพัฒนาตําบล และแยกเสนอของบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบล และกรมการ
ศึกษานอกโรงเรียน ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง โดยมีคา
เฉล่ีย  (Χ  = 3.35  3.31  3.30 3.27  3.22  3.20  3.20  3.19 และ 2.87) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 
0.82   0.72     0.77   0.66   0.71   0.73   0.97   0.72   และ  0.66 ตามลําดับ

3. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรแตละตัวตามองคประกอบ 2 ดาน ดานคุณ
สมบัติสวนตัวของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ  ครอบครัว การ
ผานการฝกอบรม และดานการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ประกอบดวย การนิเทศและการไดรับ
ความรูจากหนวยงาน  การสนับสนุนชวยเหลือกิจกรรมศูนยการเรียนชุมชน ผลปรากฏดังราย
ละเอียดในตารางที่ 19
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ตารางที่ 19 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางองคประกอบที่มีความสัมพันธตอการปฏิบัติงานของ
ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

Y9

Y10

Y11

Yรวม

0.08
0.12
0.06
0.13

0.21**
0.08
0.12
0.14
-0.01
0.04
0.18*
0.15*

-0.06
0.03
0.01
0.06
-0.11
-0.04
-0.07
-0.05
.039
0.00
0.05
-0.04

-0.06
0.04
0.05
0.01
0.00
-0.07
-0.01
-0.03
0.02
-0.03
0.01
-0.01

-0.08
-0.15*
0.00
0.02
-0.06
-0.06
-0.08
-0.09
-0.04
-0.04
-.037
-0.08

-0.06
0.07
-0.02
0.02

-0.29**
-0.03
0.04
0.08
0.03
0.03
0.00
-0.03

-0.13
0.14
0.14
0.06
0.04
-0.12
0.02
0.10
0.06
0.12

0.16*
0.11

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 19 แสดงใหเห็นวาการปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน (Yรวม)  
มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ    0.05    กับเพศ (X1)   ซ่ึงพบวามีความสัมพันธอยู
ในระดับต่ํา (r = 0.15) สนับสนุนสมมติฐานที่ตั้งไว

สวนการสนับสนุนชวยเหลือกิจกรรมศูนยการเรียนชุมชน   (X6)   (r = 0 .11)     การผาน
การฝกอบรม  (X4)  (r  =  - 0.08)   อายุ  (X2)  (r =  -0.04)   การนิเทศและการไดรับความรูจากหนวย
งาน (X5) (r = -0.03) สถานภาพครอบครัว (X3) (r = -0.01) ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของ
ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ที่ระดับ 0.05  ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว

อนึ่ง ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตน  (X) การปฏิบัติงานของครู
ประจําศูนยการเรียนชุมชน (Y) ในแตละดานผลปรากฏดังนี้
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ตารางที่ 20  ความสัมพันธระหวางตัวแปรตนกับ การจัดกิจกรรมตามแผนการเรียนการสอนและ
หลักสูตรตาง ๆ ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน (Y1)

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6

การจัดกิจกรรมตามแผนการเรียนการสอนและหลัก
สูตรตาง ๆ ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน (Y1) 0.08

(0.27)
-0.06
(0.46)

-0.06
(0.47)

-0.08
(0.30)

-0.06
(0.42)

-0.13
(0.10)

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 20 แสดงใหเห็นวา เพศ (X1) อายุ (X2) สถานภาพครอบครัว  (X3) การผาน
การฝกอบรม (X4)   การนิเทศ   และการไดรับความรูจากหนวยงาน (X5)      การสนับสนุนชวยเหลือ
กิจกรรมศูนยการเรียนชุมชน (X6) ไมมีความสัมพันธกับ การจัดกิจกรรมตามแผนการเรียนการสอน 
และหลักสูตรตางๆ ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน (Y1)  ที่ระดับ 0.05  ตามลําดับ

ตารางที่ 21  ความสัมพันธระหวางตัวแปรตน (X) กับการจัดทําขอมูลชุมชนและจัดเก็บอยางเปน
ระบบพรอมที่จะใหบริการ (Y2)

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6

การจัดทําขอมูลชุมชนและจัดเก็บอยางเปนระบบ
พรอมที่จะใหบริการ (Y2) 0.12

(0.11)
0.03

(0.68)
0.04

(0.61)
-0.15*
(0.05)

0.07
(0.36)

0.14
(0.06)

*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

 จากตารางที่ 21 แสดงใหเห็นวาการผานการฝกอบรม (X4) มีความสัมพันธอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับการจัดทําขอมูลชุมชนและจัดเก็บอยางเปนระบบพรอมที่จะให
บริการ (Y2) ซ่ึงพบวามีความสัมพันธอยูในระดับต่ํา (r = -0.15)
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สวนการสนับสนุนชวยเหลือกิจกรรมศูนยการเรียนชุมชน (X6) (r = 0.14) เพศ (X1)
(r = 0.12) การนิเทศ และการไดรับความรูจากหนวยงาน (X5) (r = 0.07)  สถานภาพครอบครัว  (X3)
(r =0. 04) อายุ (X2) (r =0 .03) ไมมีความสัมพันธ กับการจัดทําขอมูลชุมชนและจัดเก็บอยางเปน
ระบบพรอมที่จะใหบริการ (Y2) ที่ระดับ 0.05 ตามลําดับ

ตารางที่  22  ความสัมพันธระหวางตัวแปรตน  (X) กับการจัดทําแผนงานโครงการเพื่อเสนอเขา
แผน

พัฒนาตําบล และแยกเสนอของบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลและกรมการ
ศึกษานอกโรงเรียน (Y3)

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6

การจัดทําแผนงานโครงการเพื่อเสนอเขาแผนพัฒนา
ตําบล และแยกเสนอของบประมาณจากองคการ
บริหารสวนตําบลและกรมการศึกษานอกโรงเรียน
(Y3)

0.06
(0.41)

0.01
(0.92)

0.05
(0.48)

0.00
(0.98)

-0.02
(0.80)

0.14
(0.06)

*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 22 แสดงใหเห็นวา เพศ (X1) อายุ (X2) สถานภาพครอบครัว  (X3) การผาน
การฝกอบรม (X4) การนิเทศ       และการไดรับความรูจากหนวยงาน (X5) การสนับสนุนชวยเหลือ
กิจกรรมศูนยการเรียนชุมชน (X6) ไมมีความสัมพันธกับการจัดทําแผนงานโครงการเพื่อเสนอเขา
แผนพัฒนาตําบล และแยกเสนอของบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลและกรมการศึกษา
นอกโรงเรียน(Y3)  ที่ระดับ 0.05 ตามลําดับ
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ตารางที่ 23  ความสัมพันธระหวางตัวแปรตน (X) กับการจัดการกระจาย และหมุนเวียนการให
บริการสื่อตาง ๆ  ในศูนยการเรียนชุมชน (Y4)

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6

การจัดการกระจาย และหมุนเวียนการใหบริการสื่อ
ตาง ๆ  ในศูนยการเรียนชุมชน (Y4) 0.13

(0.08)
-0.06
(0.44)

0.01
(0.90)

0.02
(0.84)

0.02
(0.77)

0.06
(0.45)

*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 23 แสดงใหเห็นวา เพศ (X1) อายุ (X2) สถานภาพครอบครัว  (X3) การผาน
การฝกอบรม  (X4)  การนิเทศ  และการไดรับความรูจากหนวยงาน  (X5)   การสนับสนุนชวยเหลือ
กิจกรรมศูนยการเรียนชุมชน (X6) ไมมีความสัมพันธกับการจัดการกระจาย และหมุนเวียนการให
บริการสื่อตาง ๆ  ในศูนยการเรียนชุมชน (Y4) ที่ระดับ 0.05 ตามลําดับ

ตารางที่ 24  ความสัมพันธระหวางตัวแปรตน (X) กับการดําเนินงานธุรการในศูนยการเรียนชุมชน
(Y5)

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6

 การดําเนินงานธุรการในศูนยการเรียนชุมชน (Y5) 0.21**
(0.01)

-0.11
(0.14)

0.00
(0.96)

-0.06
(0.45)

-0.29**
(0.01)

0.04
(0.59)

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 จากตารางที่ 24 แสดงใหเห็นวา การนิเทศ และการไดรับความรูจากหนวยงาน (X5)
และ เพศ (X1)  มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กับการดําเนินงานธุรการใน
ศูนยการเรียนชุมชน (Y5) ซ่ึงพบวามีความสัมพันธอยูในระดับต่ํา (r =  -0.29  และ 0.21)  ตามลําดับ
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สวนอายุ  (X2)  (r  =  -0.11)  การผานการฝกอบรม  (X4)   (r = -0.06)   การสนับสนุน
ชวยเหลือกิจกรรมศูนยการเรียนชุมชน (X6) (r = 0.04  สถานภาพครอบครัว  (X3) (r = 0.04) ไมมี
ความสัมพันธ กับการดําเนินงานธุรการในศูนยการเรียนชุมชน (Y5) ที่ระดับ 0.01 ตามลําดับ
ตารางที่ 25  ความสัมพันธระหวางตัวแปรตน (X) กับการดําเนินงานจัดและประสานงานสอนเสริม

การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินและกิจกรรมในชุมชน (Y6)

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6

การดําเนินงานจัดและประสานงานสอนเสริมการ
พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นและกิจกรรมในชุมชน(Y6) 0.08

(0.28)
0.04
(0.57)

-0.05
(0.33)

-0.06
(0.41)

-0.03
(0.70)

0.12
(0.12)

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 25 แสดงใหเห็นวา เพศ (X1) อายุ (X2) สถานภาพครอบครัว  (X3) การผาน
การฝกอบรม  (X4)  การนิเทศ     และการไดรับความรูจากหนวยงาน (X5) การสนับสนุนชวยเหลือ
กิจกรรมศูนยการเรียนชุมชน (X6) ไมมีความสัมพันธกับการดําเนินงานจัดและประสานงานสอน
เสริมการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินและกิจกรรมในชุมชน (Y6) ที่ระดับ 0.05 ตามลําดับ

ตารางที่ 26  ความสัมพันธระหวางตัวแปรตน กับการใหคําปรึกษาแนะนําและแนะแนวเพื่อสงเสริม
ใหเกิดการเรียนรูทุกประเภทในศูนยการเรียนชุมชน (Y7)

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6

 การใหคําปรึกษาแนะนําและแนะแนวเพื่อสงเสริมให
เกิดการเรียนรูทุกประเภทในศูนยการเรียนชุมชน (Y7) 0.12

(0.12)
-0.07
(0.35)

-0.01
(0.88)

-0.08
(0.28)

0.04
(0.65)

0.02
(0.76)

*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 26 แสดงใหเห็นวา เพศ (X1) อายุ (X2) สถานภาพครอบครัว  (X3) การผาน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 124

การฝกอบรม   (X4)    การนิเทศ   และการไดรับความรูจากหนวยงาน (X5) การสนับสนุนชวยเหลือ
กิจกรรมศูนยการเรียนชุมชน (X6) ไมมีความสัมพันธกับการใหคําปรึกษาแนะนําและแนะแนวเพื่อ
สงเสริมใหเกิดการเรียนรูทุกประเภทในศูนยการเรียนชุมชน (Y7) ที่ระดับ0.05 ตามลําดับ

ตารางที่ 27  ความสัมพันธระหวางตัวแปรตน (X)      กับการประสานงานกับบุคคลหนวยงานทั้ง
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ตลอดจนผูรูและภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดดําเนินงานเครือขาย
การเรียนรูในชุมชน (Y8)

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6

การประสานงานกับบุคคลหนวยงานทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชนตลอดจนผูรูและภูมิปญญาทองถิ่นใน
การจัดดําเนินงานเครือขายการเรียนรูในชุมชน (Y8) 0.14

(0.06)
-0.05
(0.48)

-0.03
(.075)

-0.09
(0.25)

0.08
(0.27)

0.10
(0.19)

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที ่27    แสดงใหเหน็วา   เพศ   (X1)   อาย ุ  (X2)  สถานภาพครอบครวั   (X3)  การผาน
การฝกอบรม (X4) การนเิทศ และการไดรับความรูจากหนวยงาน (X5) การสนบัสนนุชวยเหลือกจิกรรมศนูย
การเรยีนชมุชน (X6) ไมมคีวามสมัพนัธกบัการประสานงานกบับคุคลหนวยงานทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน
ตลอดจนผูรูและภมูปิญญาทองถ่ินในการจดัดาํเนนิงานเครอืขายการเรยีนรูในชมุชน   (Y8)    ทีร่ะดบั   0.05
ตามลาํดบั

ตารางที่ 28  ความสัมพันธระหวางตัวแปรตน (X) กับการใหบริการ วัสดุ อุปกรณ และส่ือที่เกี่ยวกับ
การเรียนรูในศูนยการเรียนชุมชนแกผูเรียนและชุมชน (Y9)

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6

การใหบริการ วัสดุ อุปกรณ และสื่อที่เกี่ยวกับการ
เรียนรูในศูนยการเรียนชุมชนแกผูเรียนและชุมชน
(Y9)

-0.07
(0.94)

0.04
(0.61)

0.02
(0.77)

-0.04
(0.65)

0.03
(0.71)

0.06
(0.40)

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 28 แสดงใหเห็นวา เพศ (X1) อายุ (X2) สถานภาพครอบครัว  (X3) การผาน
การฝกอบรม (X4)  การนิเทศ  และการไดรับความรูจากหนวยงาน  (X5)    การสนับสนุนชวยเหลือ
กิจกรรมศูนยการเรียนชุมชน (X6) ไมมีความสัมพันธกับการใหบริการ วัสดุ อุปกรณ และส่ือที่เกี่ยว
กับการเรียนรูในศูนยการเรียนชุมชนแกผูเรียนและชุมชน (Y9) ที่ระดับ 0.05 ตามลําดับ

ตารางที่ 29  ความสัมพันธระหวางตัวแปรตน (X) กับการประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ในศูนยการเรียนชุมชน (Y10)

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6

การประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมการเรียนรูในศูนย
การเรียนชุมชน (Y10) 0.04

(0.57)
0.00
(1.00)

-0.03
(0.70)

-0.04
(0.59)

0.03
(0.74)

0.12
(0.10)

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 29 แสดงใหเห็นวา เพศ (X1) อายุ (X2) สถานภาพครอบครัว  (X3) การผาน
การฝกอบรม  (X4)  การนิเทศ  และการไดรับความรูจากหนวยงาน  (X5)   การสนับสนุนชวยเหลือ
กิจกรรมศูนยการเรียนชุมชน (X6) ไมมีความสัมพันธกับการประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูในศูนยการเรียนชุมชน (Y10) ที่ระดับ 0.05 ตามลําดับ

ตารางที่ 30  ความสัมพันธระหวางตัวแปรตน (X) กับการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตอองคการ
บริหารสวนตําบลและศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ (Y11)

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6

การสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตอองคการบริหาร
สวนตําบลและศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน .
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อําเภอ (Y11) 0.18*
(0.02)

0.05
(0.56)

0.01
(0.93)

-0.04
(0.63)

0.00
(0.99)

0.16*
(0.04)

*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 30 แสดงใหเห็นวา  เพศ (X1)  และการสนับสนุนชวยเหลือกิจกรรมศูนย
การเรียนชุมชน(X6) มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับการสรุปรายงานผล
การปฏิบัติงานตอองคการบริหารสวนตําบลและศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ (Y11)ซ่ึง
พบวามีความสัมพันธอยูในระดับต่ํา (r =  0.18  และ 0.16)  ตามลําดับ

สวน อายุ (X2) (r = 0.05) การผานการฝกอบรม (X4)  (r = -0.04)   สถานภาพครอบครัว 
(X3) (r = 0.01) และการนิเทศ และการไดรับความรูจากหนวยงาน (X5) (r = 0.00)   ไมมีความ
สัมพันธกับการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตอองคการบริหารสวนตําบลและศูนยบริการ
การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ (Y11)  ที่ระดับ 0.05 ตามลําดับ

ตารางที ่31  ความสมัพนัธระหวางตวัแปรตน (X) กบัการปฏบิตังิานของครปูระจาํศนูยการเรยีนชมุชน
(Yรวม)

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6

การปฏบิติังานของครปูระจาํศนูยการเรยีนชุมชน (Yรวม) 0.15*
(0.04)

-0.04
(0.64)

.-0.01
(0.95)

-0.08
(0.33)

0.03
(0.71)

0.11
(0.13)

*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
* *  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 31 แสดงใหเห็นวา  เพศ (X1) มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 กับการปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน (Yรวม) ซ่ึงพบวามีความสัมพันธอยู
ในระดับต่ํา (r =  0.15)

สวนการสนับสนุนชวยเหลือกิจกรรมศูนยการเรียนชุมชน  (X6) )   (r = 0.11 )    การผาน
การฝกอบรม (X4)  (r = -0.08)   อายุ (X2) (r = 0.04) การนิเทศ และการไดรับความรูจากหนวยงาน 
(X5) (r = -0.03) และ  สถานภาพครอบครัว  (X3) (r = -0.01) ไมมีความสัมพันธกับการสรุปรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตอองคการบริหารสวนตําบลและศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ (Y11) 
ที่ระดับ 0.05 ตามลําดับ
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4. ศึกษาสมการพยากรณการปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ในภูมิภาค
ตะวันตก ศึกษาโดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบนําเขาตัวแปร (Stepwise Multiple 
Regression Analysis)     การพยากรณการปฏิบัติงาน   ทั้งการศึกษาการพยากรณเปนรายดานและ
การศึกษาการพยากรณในภาพรวมเฉพาะตัวแปรที่มีความสัมพันธกัน ผลการศึกษามีดังนี้
ตารางที่ 32 การพยากรณการปฏิบัติงานดานการจัดทําขอมูลชุมชนและจัดเก็บอยางเปนระบบพรอม

ที่จะใหบริการ (Y2) ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ ( R ) = 0.15
ประสิทธิภาพการพยากรณ  ( R2 ) = 0.02
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.) = 0.66
F = 4.05
Sig. = 0.05

ตัวแปรพยากรณ B Std. Error Beta T Sig.
การผานการฝกอบรม (X4) -0.36 0.18 -0.15 -2.01 0.05*
คาคงที่ 3.66 0.20 - 18.37 .000

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05

การพยากรณการปฏิบัติงานดานการจัดทําขอมูลชุมชนและจัดเก็บอยางเปนระบบพรอม
ที่จะใหบริการ (Y2) ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก มีตัวแปรพยากรณ 1 ตัว
คือ การผานการฝกอบรม (X4)   มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ  0.15 มีประสิทธิภาพ
การพยากรณ รอยละ2 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ เทากับ 0.66 และสามารถเขียน
สมการพยากรณการปฏิบัติงานดานการจัดทําขอมูลชุมชนและจัดเก็บอยางเปนระบบพรอมที่จะให
บริการ (Y2) ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก ไดดังนี้

Y2  =  3.66 - 0.36 X4
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ตารางที่ 33 รูปแบบการพยากรณการปฏิบัติงานดานการดําเนินงานธุรการในศูนยการเรียนชุมชน
(Y5) ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก

รูป
แบบที่

ตัวแปรพยากรณ สหสัมพันธ
พหุคูณ(R)

ประสิทธิภาพการ
พยากรณ (R2)

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน(S.E.)

F Sig.

1 การไดรับการนิเทศจาก
หนวยเหนือ (X5)

0.29 0.08 0.93 15.66 0.00

2 การไดรับการนิเทศจาก
หนวยเหนือ (X5)
เพศ(X1)

0.35 0.12 0.91 6.88 0.01*

จากตารางที่ 33 รูปแบบการพยากรณการปฏิบัติงานดานการดําเนินงานธุรการในศูนย
การเรียนชุมชน (Y5) ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก มี 2  รูปแบบ ดังนี้
 รูปแบบที่ 1 ตัวแปรพยากรณคือ การไดรับการนิเทศจากหนวยเหนือ (X5) มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ เทากับ 0.29 มีประสิทธิภาพการพยากรณรอยละ 8

รูปแบบที่ 2 ตัวแปรพยากรณคือ การไดรับการนิเทศจากหนวยเหนือ (X5) และเพศ (X1)
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ เทากับ 0.35 มีประสิทธิภาพการพยากรณรอยละ 12

จากรูปแบบการพยากรณที่เกิดขึ้น 2  รูปแบบ   ผูวิจัยตัดสินใจเลือกใชรูปแบบที่ 2 ใน
การพยากรณการปฏิบัติงานดานการดําเนินงานธุรการในศูนยการเรียนชุมชน (Y5) ของครูประจํา
ศูนยการเรียนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก  มีรายละเอียดพยากรณดังนี้
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ตารางที่  34  การพยากรณการปฏิบัติงานดานการดําเนินงานธุรการในศูนยการเรียนชุมชน (Y5) ของ
  ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ ( R ) = 0.35
ประสิทธิภาพการพยากรณ  ( R2 ) = 0.12
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.) = 0.91
F = 6.88
Sig. = 0.01

ตัวแปรพยากรณ B Std. Error Beta t Sig.
การไดรับการนิเทศจาก
หนวยเหนือ (X5)
เพศ (X1)

-0.08
0.46

0.02
0.18

-0.27
0.19

-3.80
2.62

0.00
0.01*

คาคงที่ 2.60 0.33 - 7.78 0.00

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.01

การพยากรณการปฏิบัติงานดานการดําเนินงานธุรการในศูนยการเรียนชุมชน (Y5) ของ
ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก มีตัวแปรพยากรณ 2 ตัวคือ การไดรับการนิเทศ
จากหนวยเหนือ (X5) และเพศ (X1) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ 0.35 มีประสิทธิภาพ
การพยากรณ รอยละ 12 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ เทากับ 0.91 และสามารถ
เขียนสมการพยากรณการปฏิบัติงานดานการดําเนินงานธุรการในศูนยการเรียนชุมชน (Y5 )ของครู
ประจําศูนยการเรียนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก ไดดังนี้

Y5  =  2.60 - 0.08 X5 + 0.46 X1
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ตารางที่ 35 รูปแบบการพยากรณการปฏิบัติงาน ดานการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตอองคการ
บริหารสวนตําบลและศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ (Y11) ของครูประจํา
ศูนยการเรียนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก

รูป
แบบที่

ตัวแปรพยากรณ สหสัมพันธ
พหุคูณ(R)

ประสิทธิภาพการ
พยากรณ (R2)

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน(S.E.)

F Sig.

1 เพศ(X1) 0.18 0.03 0.81 5.73 0.02
2 เพศ(X1)

การไดรับความชวย
เหลือกิจกรรมศูนย
การเรียนชุมชน(X6)

0.25 0.06 0.80 5.11 0.03

จากตารางที่ 35 รูปแบบการพยากรณการปฏิบัติงานดานการสรุปรายงานผลการปฏิบัติ
งานตอองคการบริหารสวนตําบลและศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ (Y11)  ของครู
ประจําศูนยการเรียนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก มี 2  รูปแบบ ดังนี้
 รูปแบบที่ 1 ตัวแปรพยากรณคือ เพศ (X1) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ เทากับ 
0.18 มีประสิทธิภาพการพยากรณรอยละ 3

รูปแบบที่ 2 ตัวแปรพยากรณคือ เพศ (X1) และการไดรับความชวยเหลือกิจกรรมศูนย
การเรียนชุมชน(X6) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ เทากับ 0.25 มีประสิทธิภาพการพยากรณ
รอยละ 6

จากรูปแบบการพยากรณที่เกิดขึ้น  2  รูปแบบ   ผูวิจัยตัดสินใจเลือกใชรูปแบบที่ 2  ใน
การพยากรณการปฏิบัติงานดานการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตอองคการบริหารสวนตําบล
และศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ (Y11)     ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนในภูมิภาค
ตะวันตก  มีรายละเอียดพยากรณดังนี้
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ตารางที่  36 การพยากรณการปฏิบัติงานดานการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตอองคการบริหาร
สวนตําบลและศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ (Y11)   ของครูประจําศูนย
การเรียนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ ( R ) = 0.25
ประสิทธิภาพการพยากรณ  ( R2 ) = 0.06
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.) = 0.80
F = 5.11
Sig. = 0.03

ตัวแปรพยากรณ B Std. Error Beta T Sig.
เพศ (X1)
การไดรับความชวยเหลือ
กิจกรรมศูนยการเรียน
ชุมชน(X6)

0.39

0.30

0.15

0.13

0.19

0.17

2.56

2.26

0.01*

0.03
คาคงที่ 2.43 0.31 - 7.97 0.00

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.01

การพยากรณการปฏิบัติงานดานการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตอองคการบริหาร
สวนตําบลและศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ (Y11) ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน
ในภูมิภาคตะวันตก มีตัวแปรพยากรณ 2 ตัวคือ เพศ (X1) และการไดรับความชวยเหลือกิจกรรมศูนย
การเรียนชุมชน(X6) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ 0.25 มีประสิทธิภาพการพยากรณ 
รอยละ 6.00 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ เทากับ 0.80 และสามารถเขียนสมการ
พยากรณการปฏิบัติงานดานการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตอองคการบริหารสวนตําบลและ
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ (Y11) ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนในภูมิภาคตะวัน
ตก ไดดังนี้
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Y11  =  2.43 + 0.39 X1 + 0.03 X6

ตารางที่ 37 การพยากรณการปฏิบัติงาน (Yรวม) ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนในภูมิภาค
ตะวันตก

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ ( R ) = 0.15
ประสิทธิภาพการพยากรณ  ( R2 ) = 0.02
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.) = 0.54
F = 4.11
Sig. = 0.04

ตัวแปรพยากรณ B Std. Error Beta T Sig.
เพศ (X1) 0.21 0.10 0.15 2.03 0.04
คาคงที่ 2.94 0.19 - 15.55 .000

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05

การพยากรณการปฏบิตังิาน (Y) ของครปูระจาํศนูยการเรยีนชมุชนในภมูภิาคตะวนัตก มี
ตวัแปรพยากรณ  1  ตวัคอื  เพศ  (X1)  มคีาสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธพหคุณูเทากบั  0.15   มปีระสิทธิ
ภาพการพยากรณ รอยละ 2 มคีวามคลาดเคลือ่นมาตรฐานในการพยากรณ เทากบั  0.54  และสามารถ
เขยีนสมการพยากรณการปฏบิตังิาน (Yรวม ) ของครปูระจาํศนูยการเรยีนชมุชนในภมูภิาคตะวนัตก ได
ดงันี้

Yรวม  =  2.94 + 0 .21 X1

5. การวิเคราะหแบบสอบถามปลายเปด วิเคราะหความคิดเห็น ปญหาอุปสรรค และขอ
เสนอแนะตอการปฏิบัติงานในฐานะของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน     วิเคราะหเนื้อหา ( 
Content Analysis) โดยนําขอมูลมาสรุปเนื้อหา นําเสนอในลักษณะความเรียง

5.1 วเิคราะหความคดิเหน็ตอการปฏบิตังิานในฐานะของครปูระจาํศนูยการเรยีน
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ชุมชน ตามบทบาทหนาที ่ 11 ดาน พบวา ครูประจาํศนูยการเรยีนชมุชน มคีวามคดิเหน็ตอการปฏบิตัิ
งานดงันี้

1. การจัดกิจกรรมตามแผนการเรียนการสอน และหลักสูตรตาง ๆ ของ
กรมการศึกษานอกโรงเรียน ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน พบวา ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน
ไดดําเนินการสํารวจความตองการของประชาชนในชุมชน เพื่อที่จะจัดกิจกรรมใหตรงกับความ
ตองการของประชาชนพรอมทั้งไดทําการประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ  ของกรมการศึกษานอก
โรงเรียนใหประชาชนทราบ เชิญชวนใหเขามาใชบริการ และไดดําเนินการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรของกรมการศึกษานอกโรงเรียน คือ การศึกษาสายสามัญ ระดับประถมศึกษา มัธยม
ศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาสายอาชีพในดานการฝกอาชีพระยะสั้น กลุมสน
ใจ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการใหบริการสื่อตาง ๆ ทั้งส่ือ  ส่ิงพิมพ ส่ือโสตทัศนศึกษา และ
ส่ืออ่ืน ๆ เทาที่มีในศูนยการเรียนชุมชน

2. การจัดทําขอมูลชุมชน และจัดเก็บอยางเปนระบบพรอมที่จะใหบริการ 
พบวาครูประจําศูนยการเรียนชุมชนไดทําการสํารวจและจัดเก็บขอมูลของชุมชน โดยการสํารวจ
ตามแบบสํารวจของกรมการศึกษานอกโรงเรียนในการเก็บรวบรวมขอมูลของชุมชน       ในดาน
การศึกษา การประกอบอาชีพ รายได ความตองการศึกษาสายสามัญ สายอาชีพ และไดประสานงาน
กับองคการบริหารสวนตําบล พัฒนากร สาธารณสุข เกษตรอําเภอ เพื่อขอขอมูลของชุมชน แลวนํา
มาตรวจสอบและจัดแยกเปนประเภทโดยทําเปนเลมหรือเก็บเปนแฟมตามประเภทของขอมูล เพื่อ
ใชในการวางแผนจัดกิจกรรมในชุมชน

3. การจัดทําแผนงานโครงการเพื่อเสนอเขาแผนพัฒนาตําบล  และแยก
เสนอของบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบล และกรมการศึกษานอกโรงเรียนแลวแตกรณี 
พบวา ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนไดทําการสํารวจความตองการของชุมชน โดยไดประชุมคณะ
กรรมการศูนยการเรียนและคณะกรรมการหมูบาน เพื่อพิจารณาปญหาของชุมชน และจัดลําดับ
ความสําคัญของปญหาเพื่อเขียนโครงการเสนอของบประมาณตอองคการบริหารสวนตําบล หรือ
เสนอตอศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ โครงการที่ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนจัดทํา
สวนมากไดแก โครงการจัดการศึกษาสายอาชีพ   โครงการพัฒนาศูนยการเรียนชุมชน    โครงการ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต และโครงการกีฬาตานยาเสพติด

4. การจัดการกระจาย     และหมุนเวียนการใหบริการสื่อตาง ๆ    ในศูนย
การเรียนชุมชน พบวาครูประจําศูนยการเรียนชุมชนไดดําเนินการจัดหา  และผลิตส่ือที่เกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษาสายสามัญเปนสวนมาก โดยเฉพาะหนังสือเรียน แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ 
ไดใหนักศึกษายืมไปศึกษาที่บานมีกําหนดเวลาในการยืม 7 วัน ถึงหนึ่งภาคการศึกษา        (แลวแต
ศูนยการเรียนชุมชน) นอกจากนี้ยังไดมีการหมุนเวียนส่ือตาง ๆ     ระหวางหองสมุดประชาชนกับ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 134

ศูนยการเรียนชุมชน และศูนยการเรียนชุมชนกับศูนยการเรียนชุมชนดวยกัน    มีการจัดทําบันทึก
การยืมคืนสื่อและจัดทําสถิติรายงานตอศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ

5. การดําเนินงานธุรการในศูนยการเรียนชุมชน        พบวาครูประจําศูนย
การเรียนชุมชนไมไดจัดระบบการรับสงหนังสือ         เนื่องจากหนังสือราชการสวนมากสงถึงศูนย
บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ แตไดจัดทําแฟมจัดเก็บเอกสารแยกเปนเรื่อง ๆ ไป และไดจัด
ระบบการติดตองานกับศูนยการเรียนชุมชน เมื่อครูประจําศูนยการเรียนชุมชนไมอยูไดจัดทํากลอง
เอกสารไวเพื่อรับงาน และส่ังงานกับนักศึกษาสายสามัญ หรือผูมาติดตอ

6. การดําเนินงานจัดและประสานงานสอนเสริมการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 
และ  กิจกรรมในชุมชน พบวาครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ทําการศึกษาหลักสูตรตาง ๆ ของ
กรมการศึกษานอกโรงเรียนทั้งสายสามัญ        สายอาชีพ      และการศึกษาตามอัธยาศัย และไดรับ
การอบรมจากศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด โดยแนะนําและแนะแนวหลักสูตรตอนักศึกษา
สายสามัญ ซ่ึงจะตองวางแผนการพบกลุมรวมกันในการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงตองทําการ
วิเคราะหเนื้อหาวิชารวมกับผูเรียน เนื้อหาวิชาที่งายใหผูเรียนไปศึกษาดวยตนเอง เนื้อหาที่ยากขึ้นแต
ไมมีความซับซอนพบกลุมกับครูประจําศูนยการเรียนชุมชน       เนื้อหาวิชาที่ยากมากและมีความ
ซับซอนเชิญผูรูหรือภูมิปญญาทองถ่ิน มาทําการสอนเสริม

 7. การใหคําปรึกษา แนะนํา และแนะแนวเพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรูใน
ศูนยการเรียนชุมชน พบวาครูประจําศูนยการเรียนชุมชนไดใหคําปรึกษา แนะนํา และแนะแนวใน
เร่ืองของการเรียน การศึกษาตอ การประกอบอาชีพ การใชชีวิตประจําวัน และเรื่องครอบครัว

8.  การประสานงานกับบุคคลหนวยงานทั้งภาครัฐ    ภาคเอกชน   ตลอดจน
ผูรู    และภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดดําเนินงานเครือขายการเรียนรูในชุมชน       พบวาครูประจํา
ศูนยการเรียนชุมชน ไดประสานงานกับภูมิปญญาทองถ่ิน หนวยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อ
ใชเปนแหลงศึกษาคนควาหาความรู และศึกษาดูงานของนักศึกษาสายสามัญ และสายอาชีพ ตลอด
จนขอความรวมมือในการประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมของศูนยการเรียนชุมชน  โดยเชิญผูรู และ
ภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อเปนวิทยากรถายทอดความรูใหกับนักศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ รวมทั้ง
การเปนวิทยากรในการสอนเสริมในเนื้อหาวิชาที่มีความยากสลับซับซอน และเปนแหลงขอมูลใน
การจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน

9.  การใหบริการ วัสดุ อุปกรณ และส่ือที่เกี่ยวกับการเรียนรูในศูนยการ
เรียนชุมชน แกผูเรียนและชุมชน พบวา ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ไดจัดสื่อตาง ๆ ทั้งส่ือส่ิง
พิมพ วัสดุ อุปกรณ ส่ืออิเลคทรอนิคส ไวใหนักศึกษาและประชาชนในชุมชนที่สนใจไดใชบริการ 
และยืม ตลอดจนไดใชส่ือตาง ๆ ในการประกอบการเรียนรูของนักศึกษาสายสามัญ  และจัด
นิทรรศการเพื่อการเรียนรูของนักศึกษาสายสามัญ
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นอกจากนี้ยังไดมีการหมุนเวียนส่ือส่ิงพิมพ  เทปเสียง  วีดิทัศน  ระหวาง
หองสมุดประชาชนกับศูนยการเรียนชุมชน   และศูนยการเรียนชุมชน  กับ  ศูนยการเรียนชุมชนดวย
กันในเขตอําเภอเดียวกัน

10. การประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมการเรียนรูในศูนยการเรียนชุมชน 
พบวา ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนไดดําเนินการประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดย
ผานหอกระจายขาว แผนพับ แผนปลิว การจัดปายนิเทศ การใชส่ือบุคคล กระดานขาว และเขารวม
ประชุมกับหนวยงานในชุมชน องคการบริหารสวนตําบลชี้แจงการดําเนินงานและการจัดกิจกรรม
ในชุมชนของศูนยการเรียนชุมชน

11. การสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตอองคการบริหารสวนตําบล  และ
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ     พบวา ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนไดนิเทศติดตาม
ผลการจัดกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ    และไดจัดเก็บขอมูลเพื่อสรุปรายงานผลการดําเนินงานของศูนย
การเรียนชุมชน เปนรายเดือนและรายไตรมาส

5.2 การวิเคราะหปญหาอุปสรรค ตอการปฏิบัติงานในฐานะของครูประจําศูนย
การเรียนชุมชน พบวา ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน มีปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานดังนี้

1. ประชาชนในชุมชน ผูนําทองถ่ิน หนวยงานตาง ๆ ไมคอยสนใจ ไมให
ความรวมมือ ไมเห็นความสําคัญ และไมสนับสนุนงานศูนยการเรียนชุมชนเทาที่ควร การประสาน
งานไมไดรับความสะดวกเทาที่ควร   องคการบริหารสวนตําบลยังไมเห็นความสําคัญของการจัด
การศึกษา ไมจัดสรรงบประมาณให บางแหงที่จัดสรรใหก็นอยไมเพียงพอ

2.  ขาดเงินงบประมาณในการดําเนินงานศูนยการเรียนชุมชน ทั้งในดานการ
จัดกิจกรรม   การจัดซื้อส่ือ    การจัดซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ   เชนคอมพิวเตอร เครื่องเลนวิดิทัศน 
โทรทัศน ชุดรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องพิมพดีด เปนตน และ การศึกษาดูงาน

3. ขาดแคลนสือ่ทีท่นัสมยั ทัง้ส่ืออิเล็คทรอนคิส และสือ่ส่ิงพมิพ ส่ือทีม่สีวน
มากเปนส่ือส่ิงพมิพดานการศกึษาสายสามญั ซ่ึงนกัศกึษายมืไปแลวไมคนื คนืชา และชาํรุดสญูหาย

4. ศูนยการเรียนชุมชนเล็ก คับแคบ บางแหงไมเปนเอกเทศ สภาพพื้นที่หาง
ไกล การคมนาคมไมสะดวก และบางแหงถูกทําลายจากวัยรุนในชุมชน

5. มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการปฏิบัติงานบอย ทําใหการปฏิบัติงานไม
ตอเนื่อง

6. หลักสตูรไมตรงกบัความตองการทีแ่ทจริงของทองถ่ิน  ขาดหลกัสตูรทอง
ถ่ิน ประชาชนใหความสาํคญักบัการศกึษานอย ไมสนใจการศกึษา หาผูเรียนยาก มคีวามตองการแตก
ตางกนั จดักลุมยาก วทิยากรบางวชิาหายาก คาตอบแทนวทิยากรนอย และซ้าํซอนกบัหนวยงานอืน่
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7.  ขอมูลที่ไดจากหนวยงานตาง ๆ ไมตรงกัน ประชาชนใหขอมูลไมตรงกับ
ความเปนจริง และมีการเปลี่ยนแปลงบอย และขอมูลที่ไดไมครบถวนถูกตองเปนปจจุบัน เนื่องจาก
ฐานขอมูลของ  หนวยงานตาง ๆ ไมตรงกัน และสํารวจไวนานแลว (3-5 ป) ไมไดสํารวจทุกป

8.  แหลงการเรียนรูในชุมชนมีนอย บางแหงไมมี อยูหางไกล ที่มีก็ไมตรง
กับความตองการและเอื้อตอการเรียนรู และการทํากิจกรรมในชุมชน

9.  ผูรู ภูมิปญญาในทองถ่ินมีนอย ที่อยูในชุมชนก็ไมคอยมีเวลาวาง
10.  การพบกลุมการศึกษาสายสามัญ นักศึกษายังไมเขาใจกระบวนการกลุม

ยังยึดติดกับการใหครูเปนผูสอน ขาดประสบการณในการทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุม นักศึกษาไม
มีเวลาวางพอที่จะนัดหมายนอกเวลา เพื่อศึกษาหรือทํากิจกรรมเปนหมูคณะ นักศึกษามาจากนอก
พื้นที่ ไมคอยมาพบกลุม ไมชอบอานหนังสือ

5.3 การวิเคราะหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ตอการปฏิบัติงานในฐานะของครู
ประจําศูนยการเรียนชุมชน พบวา ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน มีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะใน
การปฏิบัติงานดังนี้

1. เงินคาตอบแทนนาจะมีการปรับเงินคาตอบแทนจากที่จายเฉพาะชวงที่มี
การเรียนการสอน(พบกลุม)มาเปนเงินเดือน     จายเปนรายเดือนทุกเดือนและตรงเวลา           ควร
จัด
สวัสดิการใหกับครูประจําศูนยการเรียนชุมชน   คารักษาพยาบาล คาน้ํามันเชื้อเพลิง  คาเบี้ยเล้ียง 
เปนตน

2. ตองการขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชา การดูแลเอา
ใจใสจากตนสังกัด ใหผูบังคับบัญชาเห็นใจในการปฏิบัติงาน ไมแบงชนชั้น รับฟงความคิดเห็นของ
ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน

3. ควรมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่แนนอนไมเปลี่ยนแปลงบอย การ
เปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีปฏิบัติบอย ๆ   ไมใชการแกปญหาแตเปนการสรางปญหาใหแกผูปฏิบัติ
หนาที่  งานและโครงการตาง ๆ ควรทําอยางตอเนื่อง

4. ผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดกิจกรรมทางการศึกษาควรใหความสําคัญตอ
การศึกษานอกระบบใหมาก กวาที่เปนอยู องคการบริหารสวนตําบลและหนวยงานตาง ๆ ที่อยูใน
ชุมชนควรใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของคนในชุมชน

5. ศูนยการเรียนชุมชนควรไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ และส่ือตาง ๆ  อยางตอเนื่องตรงกับความตองการ

6. ผูนิเทศควรเปนผูที่มีความรูในการนิเทศ       และมีความรูในการปฏิบัติ
งาน หนวยงานตนสังกัดควรมีแผนในการนิเทศที่ชัดเจนแนนอน    การนิเทศควรเปนการมาใหคํา
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ปรึกษา คําแนะนํา   และใหความรูกับครูประจําศูนยการเรียนชุมชน เพื่อแกไขปญหาในการปฏิบัติ
งานไมใชเปนการมาจับผิดอยางที่เปนอยูในทุกวันนี้

7. ศูนยการเรียนชุมชนควรมีอาคาร สถานที่เปนเอกเทศ และไดรับการดูแล
เอาใจใสจากหนวยงานตนสังกัด และหนวงงานตาง ๆ

8. ควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมของศูนยการเรียนชุมชนอยางตอเนื่อง 
เพือ่ใหหนวยงานตาง ๆ และประชาชนในชมุชนเหน็ความสาํคญัของกจิกรรมการศกึษานอกโรงเรยีน

6. การวิเคราะหแบบสัมภาษณ วิเคราะหความคิดเห็น ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ
ตอการปฏิบัติงานในฐานะของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน   วิเคราะหเนื้อหา ( Content Analysis) 
โดยนําขอมูลมาสรุปเนื้อหา นําเสนอในลักษณะความเรียง

6.1 วิเคราะหความคิดเห็น ตอการปฏิบัติงานในฐานะของครูประจําศูนยการเรียน
ชุมชน ตาม บทบาทหนาที่ 11 ดาน   พบวา  ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน        มีความคิดเห็นตอ
การปฏิบัติงานดังตอนี้

1. การจัดกิจกรรมตามแผนการเรียนการสอน และหลักสูตรตาง ๆ ของ
กรมการศึกษานอกโรงเรียน ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน พบวา ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน
ไดดําเนินการจัดการศึกษาสายสามัญมากที่สุด เนื่องจากครูประจําศูนยการเรียนชุมชนจะตองดําเนิน
การพบกลุมนักศึกษาสายสามัญทุกสัปดาห เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต     ตามหลักสูตรการศึกษาสายสามัญ ในดานการศึกษาตามอัธยาศัยไดจัดสื่อตาง ๆ ไวคอย
บริการนักศึกษาและประชาชนในชุมชน สวนการจัดการศึกษาสายอาชีพ และกลุมสนใจสวนมาก
จะจัดโดยการประสานงานกับครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในการดําเนินการ

การแนะแนวและใหคําปรึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน     
ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน        ไดแนะแนวและใหคําปรึกษาแกนักศึกษาสายสามัญ ในเรื่องของ
การเรียนการสอน    (การพบกลุม)   การศึกษาตอ  และการประกอบอาชีพ        นอกจากนี้ครูประจํา
ศูนยการเรียนชุมชนยังไดจัดหาสื่อส่ิงพิมพ     (หนังสือเรียน)   และส่ืออุปกรณ เชน แถบบันทึกเสียง
แถบบันทึกภาพ ไวใชในการประกอบการพบกลุมและใหบริการยืมไปศึกษาที่บาน

2. การจัดทําขอมูลชุมชน และจัดเก็บอยางเปนระบบพรอมที่จะใหบริการ 
พบวาครูประจําศูนยการเรียนชุมชนไดทําการสํารวจและจัดเก็บขอมูลของชุมชนเองตามแบบสํารวจ
ของกรมการศึกษานอกโรงเรียนสวนหนึ่ง และอีกสวนหนึ่งไดประสานงานกับองคการบริหารสวน
ตําบล พัฒนากร สาธารณสุข เกษตรอําเภอ เพื่อขอขอมูลของชุมชน แลวนํามาตรวจสอบและจัดแยก
เปนประเภทโดยทําเปนเลมหรือเก็บเปนแฟมตามประเภทของขอมูล       เพื่อใชในการวางแผนจัด
กิจกรรมในชุมชน
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3. การจัดทําแผนงานโครงการเพื่อเสนอเขาแผนพัฒนาตําบล และแยกเสนอ
ของบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบล และกรมการศึกษานอกโรงเรียนแลวแตกรณี พบวา 
ครูประจาํศูนยการเรียนชุมชนจะทาํแผนงาน   และโครงการเสนอตอศนูยบริการการกึษานอกโรง
เรียนอําเภอมากกวาองคการบรหิารสวนตาํบล   ดวยเหตผุลวาไดทาํแผนงาน  และโครงการเสนอตอ
องคการบริหารสวนตําบลแลว ไมไดรับการพิจารณา และองคการบริหารสวนตําบลไมเห็นความ
สําคญั

นอกจากนี้ยังพบวา บางแหงไดรับการสนับสนุนโดยไมไดทําโครงการ
เสนอตอองคการบริหารสวนตําบล แตใชการพูดคุยเปนการสวนตัว และนําเสนอ กิจกรรมที่จะทํา
ในการประชุมคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบล

4. การจัดการกระจาย และหมุนเวียนการใหบริการสื่อตาง ๆ        ในศูนย
การเรียนชุมชน    พบวาครูประจําศูนยการเรียนชุมชนไมมีความรูในการดูแลและบํารุงรักษาสื่อ  อีก
ทั้งขาดงบประมาณและวัสดุอุปกรณในการซอมแซม  แตจะรายงานตอศูนยบริการการศึกษานอก
โรงเรียนอําเภอ เพื่อจัดหาและจัดซอม ส่ือที่มีสวนมากเปนแบบเรียนสายสามัญ

5. การดําเนินงานธุรการในศูนยการเรียนชุมชน        พบวาครูประจําศูนย
การเรียนชุมชนไมไดจัดระบบการรับสงหนังสือ  เนื่องจากหนังสือราชการสวนมากสงถึงศูนย
บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ แตไดจัดทําแฟมจัดเก็บเอกสารแยกเปนเรื่อง ๆ ไป และไดจัด
ระบบการติดตองานกับศูนยการเรียนชุมชน เมื่อครูประจําศูนยการเรียนชุมชนไมอยูไดจัดทํากลอง
เอกสารไวเพื่อรับงาน และส่ังงานกับนักศึกษาสายสามัญ หรือผูมาติดตอ

ระบบและขั้นตอนการดําเนินงานการศึกษาสายสามัญ   ไดดําเนินการจัด
วางระบบการรับสมัครไวดังนี้  แนะแนวการศึกษา  รับสมัครขึ้นทะเบียน  รับลงทะเบียน   รับคํา
รองตาง ๆ จัดทําทะเบียนคุมนักศึกษาของศูนยการเรียนชุมชน  แลวจึงนําเอกสารหลักฐานตาง ๆ สง
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ

ระบบและขั้นตอนการดําเนินงานการศึกษาสายอาชีพ    ประสานงานกับ
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อทําเรื่องขออนุญาตจัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หรือกลุม
สนใจตอศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ  รับสมัครและลงทะเบียน         จัดทําทะเบียนคุม
นักศึกษาสายอาชีพของศูนยการเรียนชุมชน แลวนําเอกสารรับสมัคร  และลงทะเบียนสงศูนยบริการ
การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ จัดทําเรื่องเบิกเงินคาตอบแทนวิทยากรวิชาชีพ

6. การดาํเนนิงานจดัและประสานงานสอนเสรมิการพฒันาหลกัสตูรทองถ่ิน 
และ  กจิกรรมในชมุชน พบวาครปูระจาํศนูยการเรยีนชมุชน ไดเชญิผูรูหรือภมูปิญญาทองถ่ิน มาทาํ
การสอนเสรมิใหกบันกัศกึษาสายสามญัในวชิาทีย่าก เชน วทิยาศาสตร คณติศาสตร และภาษาองักฤษ
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การจัดทําหลักสูตรทองถ่ินครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ไดรวมกับ
วิทยากร ผูรู  ภูมิปญญาในชุมชนจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน เปนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   และกลุม
สนใจ นําไปใชในกระบวนการเรียนการสอนนอกจากนี้ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนยังเปนผูนําใน
การจัดกิจกรรมในชุมชน เชน จัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาในการพัฒนาชุมชน  
และกิจกรรมของประชาชนในชุมชนไดแก       กิจกรรมกีฬาตานยาเสพติด    สงเสริมประชาธิปไตย
 แหเทียนพรรษา และกิจกรรมวันผูสูงอายุ

 7. การใหคําปรึกษา แนะนํา และแนะแนวเพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรูใน
ศูนยการเรียนชุมชน พบวาครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ไดใหคําปรึกษา แนะนํา และแนะแนว
ในเรื่องของการเรียน (การพบกลุม) โดยดําเนินการทั้งกอน ระหวาง และหลังเรียน เร่ิมตั้งแตการ
สมัครเรียน  การลงทะเบียน  การพบกลุม การสอบกลางภาค สอบปลายภาค และหลักสูตร การทํา
กิจกรรม เกณฑการจบหลักสูตร การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นทั้งในสถานศึกษาของรัฐ และเอกชน 
ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ

การประกอบอาชีพ แนะนําใหประชาชน  นักศึกษา ประกอบอาชีพอยู
ในพื้นที่ หรือในทองถ่ินของตนเอง  แนะนํา     แนะแนวเรื่องการสมัครงาน   การเขียนใบสมัคร      
การสัมภาษณงาน และสถานประกอบการ

การใชชีวิตประจําวันและครอบครัว ไดจัดอบรมเกี่ยวกับกฎหมายที่ควร
รู    การคบเพื่อน  ปญหายาเสพติด   โรคเอดส  การอยูรวมกันในสังคม  การปฏิบัติตัวของนักศึกษา
หญิง และชาย และการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

8.  การประสานงานกับบุคคลหนวยงานทั้งภาครัฐ    ภาคเอกชน   ตลอดจน
ผูรู    และภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดดําเนินงานเครือขายการเรียนรูในชุมชน       พบวาครูประจํา
ศูนยการเรียนชุมชน ไดประสานงานกับบุคคลหนวยงานทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน   ตลอดจนผูรู    
และภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อเปนวิทยากรถายทอดความรูใหกับนักศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ 
รวมทั้งการเปนวิทยากรในการสอนเสริมในเนื้อหาวิชาที่มีความยากสลับซับซอน และเปนแหลงขอ
มูลในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน นอกจากนี้ยังไดดําเนินการประสานงานเพื่อใช
ทรัพยากรรวมกัน เชน ขอใชโรงเรียน  องคการบริหารสวนตําบล  เพื่อใชเปนสถานที่พบกลุม และ
จัดกิจกรรมรวมกัน

9.  การใหบริการ       วัสดุ   อุปกรณ       และสื่อที่เกี่ยวกับการเรียนรูในศูนย
การเรียนชุมชน   แกผูเรียนและชุมชน       พบวา ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน    ไดมีการหมุน
เวียนส่ือส่ิงพิมพ    เทปเสียง      วีดิทัศน       ระหวางหองสมุดประชาชนกับศูนยการเรียนชุมชน
และศูนยการเรียนชุมชนกับศูนยการเรียนชุมชนดวยกันในเขตอําเภอเดียวกัน       เพื่อใหมีส่ือที่
หลากหลายในการใหบริการ
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10.  การประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมการเรียนรูในศูนยการเรียนชุมชน
พบวา ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน      ไดดําเนินการประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดย
ผานหอกระจายขาว  แผนพับ  แผนปลิว  การจัดปายนิเทศ การใชส่ือบุคคล   กระดานขาว        โดย
ไดรับสนับสนุนสื่อตาง ๆ        จากศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ และเขารวมประชุมกับ
หนวยงานในชุมชน       องคการบริหารสวนตําบลชี้แจงการดําเนินงาน      และการจัดกิจกรรมใน
ชุมชนของศูนยการเรียนชุมชน

11.  การสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตอองคการบริหารสวนตําบลและ
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ    พบวา      ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน     รายงานผล
การปฏิบัติงานตอศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ สวนองคการบริหารสวนตําบลจะไมได
รายงาน หรือรายงานดวยวาจา เวลาเขารวมประชุมประจําเดือนขององคการบริหารสวนตําบล

6.2  ปญหาอุปสรรค ตอการปฏิบัติงานในฐานะของครูประจําศูนยการเรียนชุม
ชน พบวา ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน มีปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานดังนี้

1. ประชาชน ผูนําทองถ่ิน  หนวยงานตาง ๆ ไมเห็นความสําคัญ ไมใหความ
รวมมือและไมสนับสนุนงานศูนยการเรียนชุมชนเทาที่ควร การประสานงานไมไดรับความสะดวก 
องคการบริหารสวนตําบลยังไมเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษา ไมจัดสรรงบประมาณใหไมรู
จักศูนยการเรียนชุมชน ประชาชน ทั่วไปไมกลามาใชบริการศูนยการเรียนชุมชน

2.  ขาดเงินงบประมาณในการดําเนินงานศูนยการเรียนชุมชน            ใน
ดานการจัดกิจกรรม   การจัดซื้อส่ือ   และวัสดุอุปกรณตาง ๆ   ทําใหการจัดกิจกรรมไมตอเนื่อง   
ขาดการติดตามผลหลังการจัดกิจกรรม มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบอยทําใหสับสนในการปฏิบัติ
งาน

3.  ขาดแคลนสือ่ทีท่นัสมยั ทัง้ส่ืออิเล็คทรอนคิส และสือ่ส่ิงพมิพ ส่ือทีม่สีวน
มากเปนส่ือส่ิงพมิพดานการศกึษาสายสามญั ซ่ึงนกัศกึษายมืไปแลวไมคนื คนืชา และชาํรุดสญูหาย

4. หนาที่ในการปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนมีมากเกินไป
นอกเหนือจากการพบกลุมนักศึกษาสายสามัญทุกระดับแลวยังตองปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
เปนจํานวนมาก งานไมเสร็จตามกําหนด และหนังสือส่ังการถึงศูนยการเรียนชุมชนลาชา สวนตัวครู
ประจําศูนยการเรียนชุมชนยังขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานในบางเรื่อง เชน การจัดทํา
แผนงาน การพบกลุมแบบบูรณาการ การทําหลักสูตรทองถ่ิน การจัดทําแผนงานและโครงการ และ
การแนะแนว

5. ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนไมไดรับความเชื่อถือ  ขาดศักดิ์ศรี หนวย
งานบางหนวยงานไมใหความสําคัญ และถูกคุกคาม

6. วัสดุอุปกรณในการดําเนินงานมีไมเพียงพอบางครั้งตองซื้อเอง
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7. ขาดหลักสูตรทองถ่ิน    ประชาชนใหความสําคัญกับการศึกษานอย ไม
สนใจการศึกษา   มีความตองการแตกตางกัน   จัดกลุมยาก    วิทยากรบางวิชาหายาก คาตอบแทน
วิทยากรนอย และซํ้าซอนกับหนวยงานอื่น

8.  ขอมูลไมครบถวนและเปนปจจุบัน เนื่องจากการประชาชนไมใหขอมูล
การจัดเก็บขอมูลเปนไปดวยความลําบาก ตองปฏิบัติงานหลายอยาง

9. แหลงการเรียนรูในชุมชน ไมตรงกับความตองการและเอื้อตอการเรียนรู
และการทํากิจกรรมในชุมชน

10.  ผูรู ภูมิปญญาในทองถ่ินมีนอย ที่อยูในชุมชนก็ไมคอยมีเวลาวาง
11.  การพบกลุมการศึกษาสายสามัญ         นักศึกษายังไมเขาใจกระบวน

การ กลุมยังยึดติดกับการใหครูเปนผูสอน ขาดประสบการณในการทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุม นัก
ศึกษาไมมีเวลาวางพอที่จะนัดหมายนอกเวลา เพื่อศึกษาหรือทํากิจกรรมเปนหมูคณะ         นักศึกษา
มาจากนอกพื้นที่  ไมคอยมาพบกลุม  ไมชอบอานหนังสือ   ขาดพื้นฐานทางวิชาภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร  และวิทยาศาสตร และไมชอบเรียนวิชาดังกลาว เวลาในการพบกลุมและการทํากิจ
กรรมไมเพียงพอ

6.3 ขอคดิเหน็และขอเสนอแนะ    ตอการปฏบิตังิานในฐานะของครปูระจาํศนูย
การเรยีนชมุชน พบวา ครูประจาํศนูยการเรยีนชมุชน มขีอคดิเหน็และขอเสนอแนะในการปฏบิตังิาน
ดงันี้

1. เงินคาตอบแทนนาจะมีการปรับเงินคาตอบแทนจากที่จายเฉพาะชวงที่มี
การเรียนการสอน(พบกลุม)มาเปนเงินเดือน     จายเปนรายเดือนทุกเดือนและตรงเวลา    ควรจัดให
มี
สวัสดิการสําหรับครูประจําศูนยการเรียนชุมชน    เชน  คารักษาพยาบาล   คาน้ํามันเชื้อเพลิง   คา
เบี้ยเล้ียง คาลวงเวลา เปนตน

2. ตองการขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชา    การดูแล
เอาใจใสจากตนสังกัด ใหผูบังคับบัญชาเห็นใจในการปฏิบัติงาน  ไมแบงชนชั้น รับฟงความคิดเห็น
ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน

3. ปริมาณงานไมเหมาะสมกับศักยภาพของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน
ทํา ใหตองทํางานมากหลายดาน     ผลงานที่ไดจึงดอยคุณภาพมีแตปริมาณอยางเดียว       ครูประจํา
ศูนยการเรียนควรปฏิบัติงานประจําที่ศูนยการเรียนชุมชนมากกวาที่จะอยูที่ศูนยบริการการศึกษา
นอกโรงเรียนอําเภอ       และบทบาทหนาที่ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนกับครูอาสาสมัครการ
ศึกษานอกโรงเรียควรจะแยกกันใหชัดเจน
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4. ควรมีการประสานงานในระดับสูง    ผูบริหารควรประสานงานหรือเขา
รวมประชมุกบัหนวงงานอืน่  ๆ   ดวยในบางเรือ่ง         เพราะจะไดมนี้าํหนกัมากกวาใหครูประจาํ
ศนูย
การเรยีนชุมชนประสานงานหรือประชุม

5.  ควรมรีะเบยีบปฏบิตัทิีแ่นนอนไมเปลีย่นแปลงบอย   การเปลีย่นแปลง
ระเบยีบและวธีิปฏิบตับิอย ๆ ไมใชการแกปญหาแตเปนการสรางปญหาใหแกผูปฏิบตัหินาที ่  งานและ
โครงการตาง ๆ ควรทาํอยางตอเนือ่ง

6.   ผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดกิจกรรมทางการศึกษาควรใหความ
สําคัญตอการศึกษานอกระบบใหมากกวาที่เปนอยู องคการบริหารสวนตําบลและหนวยงานตาง ๆ
ที่อยูในชุมชนควรใหความสําคัญกับการจดัการศึกษาตลอดชีวิตของคนในชุมชน

7. ศูนยการเรียนชุมชนควรไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ และส่ือตาง ๆ  อยางตอเนื่องตรงกับความตองการ

8.   ควรมกีารนเิทศใหมากกวานี ้จะไดเปนขวญัและกาํลังใจในการปฏบิตังิาน
9. ศูนยการเรียนชุมชนควรไดรับการดูแลเอาใจใสจากหนวยงานตนสังกัด 

และหนวยงานตาง ๆ
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บทท่ี  5

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

จากการศึกษาวิจัย เร่ือง “องคประกอบที่มีความสัมพันธตอการปฏิบัติงานของครูประจํา
ศูนยการเรียนในภูมิภาคตะวันตก” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะการปฏิบัติงานของครู
ประจําศูนยการเรียนชุมชน  และองคประกอบที่มีความสัมพันธตอการปฏิบัติงานของครูประจําศูนย
การเรียนชุมชน

ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากร คือ ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนในภูมิภาค
ตะวันตก  8  จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัด
เพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 
387 คน โดยกําหนดกลุมตัวอยางสําหรับศึกษา จํานวน  4  จังหวัด โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย 
(Simple Random) โดยการจับสลากไดจังหวัดที่เปนกลุมตัวอยาง คือ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัด
นครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม รวมกลุมตัวอยางจํานวน  202  คน ไดขอมูลที่
สมบูรณ 174 ชุด คิดเปนรอยละ 86 และขอมูลจากการสัมภาษณ กลุมตัวอยางในจังหวัดสมุทรสาคร  
2  คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้นเองโดย
มีรายละเอียดดังนี้คือ

ตอนที่ 1 เปนแบบสํารวจขอมูลดานคุณสมบัติสวนตัวของครูประจําศูนยการเรียนชุม
ชน
และดานการสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ตอนที่  2  แบบสอบถามการปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ประกอบดวย
ขอคําถาม  11  ดาน  จํานวน 55 ขอ โดยมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.9635

ตอนที่ 3  แบบสอบถามความคิดเห็นตอการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอ
แนะในการปฏิบัติงานในฐานะครูประจําศูนยการเรียนชุมชน

แบบสัมภาษณ  มีประเด็นที่ศึกษาคือดานสนับสนุนการปฏิบัติงาน  การปฏิบัติงาน 
ปญหาอุปสรรค     และขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานในฐานะครูประจําศูนยการเรียนชุมชน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 144

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิเคราะหขอมูล สรุปไดดังนี้
1. สภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงไดแก ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน 

จํานวน 174  คน  สวนมากเปนหญิง  อายุเฉล่ีย 33 ป สถานภาพครอบครัวสวนมากเปนโสด  ผาน
การฝกอบรมหลักสูตรครูประจําศูนยการเรียนชุมชนเปนสวนมาก ไดรับการนิเทศและความรูจาก
หนวยงาน 3 ครั้งตอป สวนมากจะไดรับการนิเทศจากศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด และศูนย
บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ผูนิเทศสวนมากไปนิเทศในลักษณะจับผิด ไมไดไปใหความรู
หรือคําแนะนํา  และการไดรับการสนับสนุนชวยเหลือกิจกรรมศูนยการเรียนชุมชน สวนมากจะได
รับความชวยเหลือจากองคการบริหารสวนตําบล โรงเรียน วัด ในเรื่องของสถานที่ คา
สาธารณูปโภค งบประมาณและวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรมแตไมมากพอ งบประมาณและวัสดุ
อุปกรณสวนมากจะไดจากศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ

นอกจากนี้ยังพบวา ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ไมเคยไดรับการนิเทศและความ
รูจากหนวยงานเลยรอยละ 15.50 ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูประจําศูนยการเรียนชุมชนไมเขาใจถึง
ลักษณะและรูปแบบของการนิเทศงาน ตลอดทั้งตัวของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนเพิ่งเขาปฏิบัติ
งานไดไมนาน  และยังพบวา    ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนไมเคยไดรับการสนับสนุนชวยเหลือ
กิจกรรมศูนยการเรียนชุมชน  รอยละ  29.30    ทั้งนี้อาจเปนเพราะประชาชน   ผูนําทองถ่ิน  องคการ
บริหารสวนตําบล   หนวยงานตาง ๆ  ไมใหความรวมมือ  และไมเห็นความสําคัญของการพัฒนา
การศึกษานอกโรงเรียน

2.  การปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก โดยภาพรวม
พบวา อยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาในแตละดานพบวา การจัดกิจกรรมตามแผนการเรียน
การสอนและหลักสูตรของกรมการศึกษานอกโรงเรียน และการใหคําปรึกษาแนะนํา และแนะแนว
เพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรูทุกประเภทในศูนยการเรียนชุมชนอยูในระดับมาก  สวน  การจัดทํา
ขอมูลชุมชน และจัดเก็บอยางเปนระบบพรอมที่จะใหบริการ การจัดทําแผนงานโครงการเพื่อเสนอ
เขาแผนพัฒนาตําบล และแยกเสนอของบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบล และกรมการ
ศกึษานอกโรงเรียน การจัดการกระจายและหมุนเวียนการใหบริการสื่อตาง ๆ ในศูนยการเรียนชุม
ชน การดําเนินงานธุรการในศูนยการเรียนชุมชน การดําเนินงานจัดและประสานงานสอนเสริม การ
พัฒนาหลักสูตรทองถ่ินและกิจกรรมในชุมชน การประสานกับบุคคลหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอก
ชน ตลอดจนผูรูและภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดดําเนินงาน เครือขายการเรียนรูในชุมชน การให
บริการวัสดุอุปกรณ และส่ือที่เกี่ยวกับการเรียนรูในศูนยการเรียนชุมชน การประชาสัมพันธการจัด
กิจกรรม
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การเรียนรูในศูนยการเรียนชุมชน และการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตอองคการบริหารสวน
ตําบล และศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภออยูในระดับปานกลาง

3.    ความสัมพันธระหวางตัวแปรแตละตัวตามองคประกอบทั้ง  2  ดาน ดานคุณสมบัติ
สวนตัวของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ประกอบดวย เพศ (X1) อายุ (X2) สถานภาพครอบครัว 
(X3) การผานการฝกอบรม (X4) และดานการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ประกอบดวย การนิเทศ และ
การไดรับความรูจากหนวยงาน (X5) การสนับสนุนชวยเหลือกิจกรรมศูนยการเรียนชุมชน (X6) กับ
การปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน  (Y) จากการวิเคราะหพบวา

องคประกอบดานคุณสมบัติสวนตัวของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน เพศ (X1) มี
ความสัมพันธกับ การปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน  (Y) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยมีคาความสัมพันธตามสหสัมประสิทธิ์  (r) เทากับ 0.15 สวน อายุ (X2) สถานภาพ
ครอบครัว  (X3) การผานการฝกอบรม (X4) ไมมีมีความสัมพันธกับ การปฏิบัติงานของครูประจํา
ศูนยการเรียนชุมชน  (Y)  ดานการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ประกอบดวย การนิเทศ และการไดรับ
ความรูจากหนวยงาน (X5) การสนับสนุนชวยเหลือกิจกรรมศูนยการเรียนชุมชน (X6) ไมมีความ
สัมพันธกับ การปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน  (Y)

4. การศึกษาสมการพยากรณการปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน  พบวามี
ตัวแปรพยากรณ 1 ตัวแปร คือ เพศ  มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.15 มีประสทธิภาพใน
การพยากรณ รอยละ 2 และมีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ เทากับ 0.54  ซ่ึงแสดง
ใหเห็นวา เพศ มีแนวโนมตอการปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน

การอภิปรายผล
จากขอคนพบของการวิจัย สามารถนํามาอภิปรายผล ไดดังนี้
1.  การปฏบิตังิานของครปูระจาํศนูยการเรยีนชมุชน ทัง้ 11 ดานโดยภาพรวมพบวาอยูในระดบั

ปานกลาง เมือ่พจิารณาเปนรายดานพบวา
การปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนที่อยูในระดับมาก 2 ดานคือ   1) 

การใหคําปรึกษา  แนะนํา และแนะแนวเพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรูทุกประเภทในศูนยการเรียน
ชุมชน และ 2) การจัดกิจกรรมตามแผนการเรียนการสอนและหลักสูตรตาง ๆ      ของกรมการศึกษา
นอกโรงเรียน ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนตองพบกลุม และจัดกิจกรรมของ
นักศึกษาสายสามัญทุกระดับเปนประจําทุกสัปดาห       และรวมกับครูอาสาสมัครการศึกษานอก
โรงเรียนจัดการศึกษาวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น กลุมสนใจ นอกจากนี้ครูประจําศูนยการเรียนชุมชน
ยังไดจัดหาและใหบริการดานสื่อตาง ๆ เชน แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ ไวใชในการประกอบ
การพบกลุม โดยใหนักศึกษาและประชาชนทั่วไปยืม     จึงทําใหระดับการปฏิบัติงานของครูประจํา
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ศูนยการเรียนชุมชนอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ ชาญ กองจันทรดี ไดศึกษา
ระดับองคประกอบการจัดกิจกรรมของศูนยการเรียนชุมชน เขตการศึกษา 5 พบวาอยูในระดับมาก
ทุกดาน1    และสอดคลองกับผลการวิจัยของ  ชัยณรงค อังศธรรมรัตน ไดศึกษาระดับการปฏิบัติ
ของ
การจัดการศึกษาศูนยการเรียนชุมชน    ปรากฏผลดังนี้ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการ
ดําเนินงานการจัดกิจกรรมพบกลุมการเรียนการสอนสายสามัญ และการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก2 และขัดแยงกับผลการวิจัยของ นิพันธ ดําเนินผล ไดศึกษา
สภาพการดําเนินงานศูนยการเรียนชุมชนสังกัดศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ จังหวัด
หนองคาย ตามทัศนะของผูบริหาร และครูประจําศูนยการเรียนชุมชน โดยภาพรวมพบวา สภาพการ
ดําเนินงานโดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง3    และขัดแยงกับผลการวิจัยของ 
วารีทิพย อินบัว  ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาปญหาและความตองการการบริการของศูนยการเรียน
ของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดในภาคตะวันออก พบวา เจาหนาที่มีความคิดเห็นเกี่นวกับ
ปญหาดานบริการแนะแนวโดยสวนรวมอยูในระดับปานกลาง4

การปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนที่อยูในระดับปานกลาง 9 ดาน    คือ 1)
การสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตอองคการบริหารสวนตําบล         และศูนยบริการการศึกษานอก
โรงเรียนอําเภอ 2) การประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมการเรียนรูในศูนยการเรียนชุมชน 3) การ
ดําเนินงานจัดและประสานงานสอนเสริมการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินและกิจกรรมในชุมชน 4) การ
จัดทําขอมูลชุมชนและจัดเก็บอยางเปนระบบพรอมที่จะใหบริการ 5) การใหบริการวัสดุอุปกรณ
และส่ือที่เกี่ยวกับการเรียนรูในศูนยการเรียนชุมชนแกผูเรียนและชุมชน 6) การจัดการกระจายและ
หมุนเวียนการใหบริการสื่อตาง ๆ ในศูนยการเรียนชุมชน 7) การดําเนินงานธุรการในศูนยการเรียน
ชุมชน 8) การประสานงานกับบุคคล  หนวยงาน  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  ตลอดจนผูรูและภูมิปญญา
ทองถ่ิน

1ชาญ  กองจันทรดี, “องคประกอบการจัดการที่สงผลตอประสิทธิภาพการจัดกิจกรรม
ของศูนยการเรียนชุมชน เขตการศึกษา 5” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2543), 117.

2ชัยณรงค  อังศธรรมรัตน,  “การประเมินการจัดการศึกษาศูนยการเรียนชุมชน กรณี
ศึกษาจังหวัดนครสวรรค” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการ
ศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2542), 70.

3นิพันธ  ดําเนินผล,  “ศึกษาสภาพและปญหาของการดําเนินงานศูนยการเรียนชุมชน 
สังกัดศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ จังหวัดหนองคาย” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542), 90.
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4วารีทิพย  อินบัว, “การศึกษาปญหาและความตองการการบริการของศูนยการเรียน ของ
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ในภาคตะวันออก” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาผูใหญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2535), 94.
ในการจัดดําเนินงานเครือขายการเรียนรูในชุมชน 9) การจัดทําแผนงานโครงการเพื่อเสนอเขาแผน
พัฒนาตําบล และแยกเสนอของบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบล และกรมการศึกษานอก
โรงเรียน ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ทั้งนี้อาจเปนเพราะครูประจําศูนยการเรียนชุมชนตอง
จัดทํารายงานสงศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทุกเดือน    และสรุปผลการปฏิบัติงาน
เปน
รายไตรมาส ขาดเงินงบประมาณในการดําเนินงานศูนยการเรียนชุมชน ขาดแคลนวัสดุอุปกรณและ
ส่ือที่ทันสมัย  ทั้งส่ืออิเล็คทรอนิคส และส่ือส่ิงพิมพ ในการประชาสัมพันธ และปฏิบัติงาน  ศูนย
การเรียนชุมชนบางแหงไมมีส่ืออ่ืน ๆ เลยนอกจากแบบเรียนสายสามัญ     ครูประจําศูนยการเรียน
ชุมชนบางแหงไมไดอยูปฏิบัติงานประจําที่ศูนยการเรียนชุมชน ผูรู  ภูมิปญญาทองถ่ินมีนอย ที่อยู
ในชุมชนก็ไมคอยมีเวลาวาง  และไมใหความรวมมือ ประชาชนในทองถ่ินไมยอมรับ ผูรู ภูมิปญญา
ทองถ่ินที่อยูในทองถ่ินของตนเอง    ไมไดรับความรวมมือและการสนับสนุนจากหนวยงานองคกร 
ผูนําทองถ่ินและประชาชนเทาที่ควร ประชาชนในชุมชนไมคอยสนใจ ไมรูจักศูนยการเรียนชุมชน 
ไมเห็นความสําคัญและไมกลามาใชบริการศูนยการเรียนชุมชน     ไมเห็นความสําคัญของการจัด
การศึกษา และกิจกรรมทางการศึกษา หนาที่ในการปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนมี
มากเกินไป   ตลอดจนศูนยการเรียนชุมชนบางแหงยังไมมีสถานที่เปนเอกเทศ       ครูประจําศูนย
การเรียนชุมชนไมไดรับความเชื่อถือ ขาดศักดิ์ศรี จึงทําใหการปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการ
เรียนชุมชนอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของสุนีย  มหาอัมพรพฤกษ  ไดทํา
การวิจัยเร่ือง การศึกษาแนวทางจัดตั้งศูนยการเรียนรูในชุมชน เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร  พบ
วาในการใหบริการของศูนยการเรียนรู ควรมีการประชาสัมพันธแกสมาชิกอยางสม่ําเสมอ5              ชัย
ณรงค อังศธรรมรัตน ซ่ึงไดศึกษาระดับการปฏิบัติของการปฏิบัติการจัดการศึกษาศูนยการเรียนชุม
ชน การปฏิบัติงานที่มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง    คือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เสริมสายสามัญ การจัดสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอแกการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดทําและ/หรือ
พัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน การจัดกิจกรรมสงเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมนันทนาการ
ในศูนยการเรียนชุมชน6 วารีทิพย อินบัว  ไดทําการวิจัยเร่ือง    การศึกษาปญหาและความตองการ
การบริการของศูนยการเรียนของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดในภาคตะวันออก            พบวา
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5สุนีย  มหาอัมพรพฤกษ, “การศึกษาแนวทางจัดตั้งศูนยการเรียนชุมชน เขตบางกระป 
กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาผูใหญ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2540), บทคัดยอ.

6ชัยณรงค  อังศธรรมรัตน,  “การประเมินการจัดการศึกษาศูนยการเรียนชุมชน กรณี
ศึกษาจังหวัดนครสวรรค” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการ
ศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2542), 70.
เจาหนาที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาดานบริการกิจกรรมโดยสวนรวมอยูในระดับปานกลาง7                           

และ สุดสวาท  คําแผง  ไดทําการวิจัยเร่ือง   ความคิดเห็นเกี่ยวกับศูนยการเรียนของประชาชนในเขต
ลาดพราว   กรุงเทพมหานคร  พบวา  ดานกิจกรรม กิจกรรมตาง ๆ ที่ผานมามีความเหมาะสม 
ประชาชนใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมและใหการสนับสนุนกิจกรรมเปนบางครั้ง ตองการให
เปดสอนวิชาชีพในศูนยการเรียน ผูที่ใชบริการสวนใหญ คือ นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน8   ซ่ึง
ขัดแยงกับผล การวิจัยของ ชาญ กองจันทรดี ไดศึกษาระดับองคประกอบการจัดกิจกรรมของศูนย
การเรียนชุมชนเขตการศึกษา 5 พบวาอยูในระดับมากทุกดาน9  ชัยณรงค    อังศธรรมรัตน   ไดศึกษา
ระดับการปฏิบัติของการจัดการศึกษาศูนยการเรียนชุมชน ปรากฏผลดังนี้ ดานการบริหารและจัด
การศึกษามีการจัดอยูในระดับมากคือ การสํารวจความตองการทางการศึกษาของชุมชน การ
วิเคราะหและจัดทําขอมูลพื้นฐาน การจัดลําดับความสําคัญ/วิเคราะหความเหมาะสม10

2.  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรแตละตัวตามองคประกอบ  2  ดาน 
ดานคุณสมบัติสวนตัว ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว การผานการฝกอบรม และดาน
การสนับสนุนการปฏิบัติงาน ประกอบดวย การนิเทศและการไดรับความรูจากหนวยงาน การ
สนับสนุนชวยเหลือกิจกรรมศูนยการเรียนชุมชน ซ่ึงผูวิจัยจะกลาวถึงตัวแปร (X) ที่มีความสัมพันธ
และไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนตัวแปร (Y)

องคประกอบดานคุณสมบัติสวนตัวของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน
จากการวิเคราะหองคประกอบดานคุณสมบัติสวนตัวของครูประจําศูนยการเรียน

ชุมชน พบวา เพศมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน     อยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  คาสหสัมประสิทธิ์  (r = 0.15)   อยูในระดับต่ํา    และคาสถิติจากการ

7วารีทิพย  อินบัว, “การศึกษาปญหาและความตองการการบริการของศูนยการเรียน ของ
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ในภาคตะวันออก” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาผูใหญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2535), 95.

8สุดสวาท  คําแผง, “ความคิดเห็นเกี่ยวกับศูนยการเรียนของประชาชนในเขตลาดพราว 
กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาผูใหญ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร, 2543), บทคัดยอ.
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9ชาญ  กองจันทรดี, “องคประกอบการจัดการที่สงผลตอประสิทธิภาพการจัดกิจกรรม
ของศูนยการเรียนชุมชน เขตการศึกษา 5” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2543), 117.

10ชัยณรงค  อังศธรรมรัตน,  “การประเมินการจัดการศึกษาศูนยการเรียนชุมชน กรณี
ศึกษาจังหวัดนครสวรรค” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการ
ศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2542), 70.
วิเคราะหขอมูล พบวา เพศของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนที่เปนกลุมตัวอยาง สวนมากเปนหญิง 
ความสัมพันธดังกลาวแสดงใหเห็นวาเพศหญิงมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของครูประจําศูนย
การเรียนชุมชน การคนพบนี้สอดคลองกับขอคนพบของ ชานนท พงศอุดม ไดศึกษาเกี่ยวกับองค
ประกอบที่มีความสัมพันธตอการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนแบบ
เบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ในป  พ.ศ.  2526   พบวาเพศของครูอาสาสมัคร
การศึกษานอกโรงเรียนมีความสัมพันธในเชิงบวกกับการปฏิบัติงาน11     และขัดแยงกับงานวิจัยของ
สุทธิรักษ หงสะมัด ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “องคประกอบที่สงผลตอการปฏิบัติงานของพัฒนากรในการ
ดําเนินงานศูนยเยาวชนตําบล” พบวาองคประกอบดานคุณสมบัติสวนตัวของพัฒนากร คือการได
รับความรูจากหนวยงาน ความรูความเขาใจงานศูนยเยาวชนตําบล ทัศนคติของพัฒนากรที่มีตองาน
ศูนยเยาวชนตําบลพบวามีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของพัฒนากร ในการดําเนินงานศูนยเยาว
ชนตําบล สวนเพศ อายุ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในฐานะพัฒนากร สถานภาพสมรส ฐานะทาง
เศรษฐกิจ ที่พักอาศัย  ระดับการศึกษา ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของพัฒนากรในการ
ดําเนินงานศูนยเยาวชนตําบล12

จากการวิเคราะหพบวา  อายุ  ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของครูประจํา
ศูนยการเรียนชุมชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   0.05   คาสหสัมประสิทธิ์   (r =  -0.04) และ
คาสถิติจากการวิเคราะหขอมูล พบวา อายุเฉล่ียของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนที่เปนกลุมตัวอยาง
มีอายุ  33  ป   การคนพบนี้สอดคลองกับขอคนพบของ   สุทธิรักษ  หงสะมัด ไดศึกษาวิจัยเร่ือง 
“องคประกอบที่สงผลตอการปฏิบัติงานของพัฒนากรในการดําเนินงานศูนยเยาวชนตําบล”  พบวา
องคประกอบดานคุณสมบัติสวนตัวของพัฒนากร คือการไดรับความรูจากหนวยงาน ความรูความ
เขาใจงานศูนยเยาวชนตาํบล ทัศนคติของพัฒนากรที่มีตองานศูนยเยาวชนตําบลพบวามีความ
สัมพันธกับการปฏบิตังิานของพัฒนากร ในการดําเนินงานศูนยเยาวชนตําบล  สวนเพศ  อายุ    ระยะ
เวลาที่ปฏิบัติงานในฐานะพัฒนากร   สถานภาพสมรส ฐานะทางเศรษฐกิจ ที่พักอาศัย ระดับการ
ศึกษา ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของพัฒนากรในการดําเนินงานศูนยเยาวชนตําบล13

11ชานนท พงศอุดม, “องคประกอบที่มีความสัมพันธตอการปฏิบัติงานของครูอาสา
สมัครเดินสอนการศึกษานอกโรงเรียนแบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐาน          ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
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(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526) ,118.

12สุทธิรักษ หงสะมัด,          “องคประกอบที่สงผลตอการปฏิบัติงานของพัฒนากรใน
การดําเนินงานศูนยเยาวชนตําบล” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาผูใหญและ
การศึกษาตอเนื่อง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), บทคัดยอ.

13เร่ืองเดียวกัน.
จากการวิเคราะหพบวา สถานภาพครอบครัว   ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติ

งานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับ 0.05          คาสห
สัมประสิทธิ์ (r =  -0.01)     และคาสถิติจากการวิเคราะหขอมูล  พบวา สถานภาพครอบครัวของครู
ประจําศูนยการเรียนชุมชนที่เปนกลุมตัวอยางสวนมากเปนโสด รองลงมาคือแตงงานแลวอยูดวยกัน 
การคนพบนี้สอดคลองกับขอคนพบของ   สุทธิรักษ หงสะมัด   ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “องคประกอบที่
สงผลตอการปฏิบัติงานของพฒันากรในการดาํเนนิงานศนูยเยาวชนตาํบล” พบวาองคประกอบดานคณุ
สมบตัสิวนตวัของพฒันากร คือการไดรับความรูจากหนวยงาน ความรูความเขาใจงานศูนยเยาวชน
ตําบล ทัศนคติของพัฒนากรที่มีตองานศูนยเยาวชนตําบลพบวามีความสัมพันธกับการปฏิบัติงาน
ของพัฒนากร ในการดําเนินงานศูนยเยาวชนตําบล สวนเพศ อายุ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในฐานะ
พัฒนากร สถานภาพสมรส ฐานะทางเศรษฐกิจ   ที่พักอาศัย   ระดับการศึกษา     ไมมีความสัมพันธ
กับการปฏิบัติงานของพัฒนากรในการดําเนินงานศูนยเยาวชนตําบล14

จากการวิเคราะหพบวา การผานการฝกอบรม ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงาน
ของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05           คาสหสัมประสิทธิ์ 
(r =  -0.08)   และคาสถิติจากการวิเคราะหขอมูล  พบวา  การผานการฝกอบรมของครูประจําศูนย
การเรียนชุมชนที่เปนกลุมตัวอยางสวนมากผานการฝกอบรมแลว จํานวน 159 คน การคนพบนี้ขัด
แยงกับขอคนพบสุทธิรักษ หงสะมัด ไดศึกษาวิจัยเรื่อง    “องคประกอบที่สงผลตอการปฏิบัติงาน
ของพัฒนากรในการดําเนินงานศูนยเยาวชนตําบล” พบวาองคประกอบดานคุณสมบัติสวนตัวของ
พัฒนากร คือการไดรับความรูจากหนวยงาน ความรูความเขาใจงานศูนยเยาวชนตําบล ทัศนคติของ
พัฒนากรที่มีตองานศูนยเยาวชนตําบลพบวามีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของพัฒนากร   ใน
การดําเนินงานศูนยเยาวชนตําบล15

องคประกอบดานการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
จากการวเิคราะห พบวา การนเิทศและการไดรับความรูจากหนวยงาน ไมมคีวามสมัพนัธกับ

การปฏบิตังิานของครปูระจาํศนูยการเรยีนชมุชนอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั    0.05                 คา
สหสมัประสทิธิ ์  (r = -0.03) และคาสถิติจากการวิเคราะหขอมูล  พบวา การนิเทศและการไดรับ
ความรูจากหนวยงานของครปูระจาํศนูยการเรยีนชมุชนทีเ่ปนกลุมตวัอยางการนเิทศไดรับความรูจาก
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หนวยงานเฉลีย่ 3 ครัง้  ตอปโดยไดรับจากศนูยการศกึษานอกโรงเรยีนจงัหวดัมากทีสุ่ด ศนูยบรกิาร
การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอรองลงมา การคนพบนี้ขัดแยงกับขอคนพบของสุทธิรักษ หงสะมัด     
ได

14สุทธิรักษ หงสะมัด,  “องคประกอบที่สงผลตอการปฏิบัติงานของพัฒนากรในการ
ดําเนินงานศูนยเยาวชนตําบล” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาผูใหญและการ
ศึกษาตอเนื่อง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), บทคัดยอ.

15เร่ืองเดียวกัน.
ศกึษาวจิยัเร่ือง “องคประกอบที่สงผลตอการปฏิบัติงานของพัฒนากรในการดําเนินงานศูนยเยาวชน
ตําบล” พบวา องคประกอบดานการสนับสนุนการปฏิบัติงาน คือ การนิเทศจากเจาหนาที่ หนวยงาน
พบวามีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของพัฒนากรในการดําเนินงานศูนยเยาวชนตําบล16    จาก
การวิเคราะหดานการสนับสนุนการปฏิบัติงาน พบวา การสนับสนุนชวยเหลือกิจกรรมศูนยการ
เรียนชุมชน ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ    0.05    คาสหสัมประสิทธิ์   (r = 0.11)     และคาสถิติจากการวิเคราะหขอมูลพบ
วา การสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนยการเรียนชุมชนที่เปนกลุมตัวอยางสวนมาก                    ได
รับ
การสนบัสนนุการปฏบิตังิาน  จาํนวน 123  แหง  ไมไดรับการสนบัสนนุ 51 แหง การคนพบนีส้อด
คลองกบัขอคนพบของ สุทธิรักษ หงสะมดั ไดศกึษาวจิยัเรือ่ง “องคประกอบทีส่งผลตอการปฏบิตังิาน
ของพัฒนากรในการดาํเนินงานศูนยเยาวชนตําบล”        พบวาองคประกอบดานการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน     คือ     การสนับสนุนชวยเหลือกิจกรรมศูนยเยาวชนตําบล       ไมมีความสัมพันธกับ
การปฏิบัติงานของพัฒนากรในการดําเนินงานศูนยเยาวชนตําบล17

3. การศึกษาสมการพยากรณการปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน  พบวามี
ตัวแปรพยากรณ 1 ตัวแปร คือ เพศ  มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.15 มีประสิทธิภาพใน
การพยากรณ รอยละ 2 และมีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ เทากับ 0.54  ซ่ึงแสดง
ใหเห็นวา เพศ มีแนวโนมตอการปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน แตก็ไมไดหมาย
ความวาเพศหญิงจะปฏิบัติงานไดดีกวาเพศชาย      เนื่องจากขอมูลพื้นฐานพบวาครูประจําศูนยการ
เรียนชุมชนเปนเพศหญิงมากกวาเพศชายรอยละ 61 และมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับต่ําความสามารถในการพยากรณมีเพียงรอยละ 2 เทานั้น

ขอเสนอแนะ
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จากผลการวิจัยและการอภิปรายดังปรากฏในรายละเอียดแลวนี้     ผูวิจัยไดพิจารณาตั้ง
ขอเสนอแนะไว  2  ลักษณะ ดังนี้ขอเสนอแนะทั่ว ๆ ไป  สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ ขอเสนอแนะ
สําหรับการวิจัย เพื่อผูสนใจหรือหนวยงานที่จะทําการศึกษาวิจัยในทํานองเดียวกัน

ขอเสนอแนะทั่วไป
จากขอคนพบของการวิจัย  การศึกษาวรรณกรรม และการวิเคราะหขอมูล ทําใหเห็น

แนวทางในการพัฒนางานศูนยการเรียนชุมชน และครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ดังนี้

16เร่ืองเดียวกัน.
17เร่ืองเดียวกัน.
1. จากการวิจัยพบวา ครูประจําศูนยการเรียนชุมชนไดรับคาตอบแทนนอย    ไมตรงตาม

เวลา และไดรับคาตอบแทนเฉพาะชวงที่มีการเรียนการสอน (การพบกลุม) เทานั้น การทําสัญญา
จางกระทําเปนภาคเรียน   และตองปฏิบัติหนาที่หลายดาน     กรมการศึกษานอกโรงเรียนควรจัดให
มีเงินเดือนตามวุฒิทุกเดือน จัดใหทําสัญญาจางระยะยาว 1 ปขึ้นไป และควรจัดใหมีสวัสดิการอื่น ๆ  
เพื่อทําใหครูประจําศูนยการเรียนชุมชนเกิดความรูสึกถึงความมั่นคงในอาชีพ

2. จากการวิจัยพบวา มีครูประจําศูนยการเรียนชุมชนที่ไมเคยไดรับการนิเทศ และการ
ไดรับความรูจากหนวยงานเลยจํานวนหนึ่ง ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ศูนยบริการการ
ศึกษา
นอกโรงเรียนอําเภอ ควรทําการนิเทศการปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนอยาง
สม่ําเสมอและบอยครั้ง   เก็บและวิเคราะหขอมูลการปฏิบติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน
อยางเปนระบบ ตลอดจนถายทอดประสบการณ (ความรูและวิธีการ) การทํางานใหกับครูประจํา
ศูนยการเรียนชุมชน เพื่อใหชุมชนเห็นถึงความเอาจริงเอาจัง และเปนฐานในการพิจารณาใหความ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน

3. จากการวิจัยพบวา มีครูประจําศูนยการเรียนชุมชนที่ไมเคยไดรับการสนับสนุนชวย
เหลือกิจกรรมศูนยการเรียนชุมชนจํานวนหนึ่ง  ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด        ศูนยบริการ
การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ     ควรดําเนินการดังนี้       การสนับสนุนดานการอํานวยความ
สะดวกผูบริหารควรมีการประสานงานกับผูนําทองถ่ิน หนวยงานในทองถ่ิน ฝากฝงครูประจําศูนย
การเรียนชุมชน กับผูนําทองถ่ิน และเจาหนาที่ของหนวยงานตาง ๆ เพื่อจะไดดําเนินงานศูนยการ
เรียนชุมชนใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี และเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชน การสนับสนุนดานงบ
ประมาณ วัสดุ และอุปกรณ  รวมถึงการประสานงานเพื่อระดมทรัพยากรมาใชรวมกันศูนยการ
ศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ จะตองมีแผนงานการดําเนิน
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งานที่ชัดเจนในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชนในระดับหนึ่ง และ
ผลักดันใหหนวยงานองคกรตาง ๆ เห็นความสําคัญในการชวยเหลือสนับสนุนงานการศึกษานอก
โรงเรียน ซ่ึงจะไดผลมากหรือนอยขึ้นอยูกับการเอาจริงเอาจังในการปฏิบัติงานของครูประจําศูนย
การเรียนชุมชน และการนิเทศติดตามผลของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ศูนยบริการการ
ศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ และหนวยงานที่เกี่ยวของ

4. จากการวิจัยพบวา   การปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน อยูในระดับ
ปานกลาง ซ่ึงชี้ใหเห็นวาการปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ควรไดรับการสนับสนุน
ชวยเหลือจากศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด    และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เชนองคการบริหารสวนตําบล ในดานการใหความรูเพิ่มเติม การฝกอบรม 
ขวัญ กําลังใจ ความมั่นคงในอาชีพ ตลอดจนความเพียงพอของงบประมาณ ส่ือ วัสดุ และอุปกรณ 
ซ่ึงสงผลตอคุณภาพการปฏิบัติงาน

5. จากการศึกษาความสัมพันธและจากสมการพยากรณพบวา เพศมีความสัมพันธและ
เขารวมเปนตัวพยากรณดวยแตอยูในระดับต่ํา และมีประสิทธิภาพการพยากรณนอย จากขอมูลพื้น
ฐานครูประจําศูนยการเรียนชุมชนเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย และมีอายุโดยเฉลี่ยต่ํา ถือวาเปนผู
ดอยทางวัยวุฒิและประสบการณตามทัศนคติของคนในชุมชนในชนบท ซ่ึงยังถือระบบอาวุโสอยู
มาก ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอควรฝากฝงครูประจําศูนยการเรียนชุมชน  กับผูนํา
ทองถ่ิน และเจาหนาที่ของหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหชวยดูแลและใหการสนับสนุนชวยเหลือการ
ปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน 

6. ผูนําทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบล และประชาชนในชุมชน ตองเขามามีสวน
รวมในการกาํกบั ตดิตาม วางแผนการดาํเนนิงานศนูยการเรยีนชมุชน ใหสอดคลองกบัความตองการ
ของชมุชน และมสีวนรวมในการจดักจิกรรม และการดาํเนนิงานของศนูยการเรยีนชมุชน

7. หนวยงานและองคกรบรหิารสวนทองถ่ินตาง ๆ เชน เทศบาล องคการบรหิารสวน
จังหวัด และองคการบริหารสวนตาํบลควรจัดสรรงบประมาณเพื่อดาํเนินการดานจัดการศึกษานอก
ระบบใหชัดเจนและเปนรปูธรรมมากยิง่ขึน้ โดยคดิเปนสดัสวนจากงบประมาณทัง้หมดขององคการ
บริหารสวนทองถ่ินนัน้ ๆ

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป
1. ควรทําการวิจยัเชิงคุณภาพ         โดยศึกษาสภาพการปฏิบัติงานของครูประจําศูนย

การเรียนชุมชนในการดําเนินงานศูนยการเรียนชุมชน
2. ควรทําการวิจัยหารูปแบบของการดําเนินงานศูนยการเรียนชุมชนที่ประสบผลสําเร็จ

ในการดําเนินงาน
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แบบสอบถามเกี่ยวกับการวิจัย
เร่ือง องคประกอบท่ีมีความสัมพันธตอการปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน

ในภูมิภาคตะวันตก
……………………………………………

คําชี้แจง

1. แบบสอบถามฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาองคประกอบที่มีความสัมพันธตอการปฏิบัติ
งานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน ในภูมิภาคตะวันตก

2. แบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน
ตอนที่ 3 คําถามปลายเปดแสดงความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานในฐานะครู
ประจําศูนยการเรียนชุมชน

3. ขอมูลที่ไดรับจะนําไปใชเพื่อการวิจัยเทานั้น ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหผลในภาพรวม
จึงไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานในหนาที่  และสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามแตประการใด 
ผูวิจัยจึงขอความอนุเคราะหครูประจําศูนยการเรียนชุมชน   ไดกรุณาตอบแบบสอบถามทุกขอ ที่
ตรงกับความคิดเห็น และตามสภาพความเปนจริง ฉะนั้นคําตอบของทานจะเปนประโยชนตอการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียนตอไป

☺ ขอขอบคุณเปนอยางยิ่งที่ใหความอนุเคราะหสละเวลาอันมีคาในการตอบแบบสอบถามนี้   ☺
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ตอนที่  1  ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง  กรุณาทําเครื่องหมาย    หรือกรอกขอความลงในชองที่ตรงกับความเปนจริง

1.1  ดานสถานภาพสวนตัว
1.  เพศ ชาย หญิง
2.  อายุ……………….ป (ถาเกิน 6 เดือน ใหนับเปน 1 ป)
3. สถานภาพครอบครัว

โสด
                        แตงงานแลวอยูดวยกัน
                        หยา

            แตงงานแลวแตแยกกันอยู
4. การผานการฝกอบรมหลักสูตรครูประจําศูนยการเรียนชุมชน
             ผาน

 ไมผาน

1.2  ดานการสนับสนุนการปฏิบตัิงาน

5.  ในรอบปการศึกษาที่ผานมา ( พ.ค.2545 – มี.ค.2546 )ทานไดรับการนิเทศ และ/หรือ
ไดรับการฝกอบรมจากเจาหนาที่หนวยเหนือ

  ไมเคยไดรับ
  เคย                จํานวน………………..คร้ัง

 ระดับอําเภอ จํานวน………………..คร้ัง
      ระดับจังหวัด จํานวน………………..คร้ัง

    ระดับภาค/กรม จํานวน………………..คร้ัง
                                                     หนวยงาน อ่ืน ๆ โปรดระบุ…………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….จํานวน……………….คร้ัง
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             6.  ในรอบปการศึกษาที่ผานมา  (พ.ค.2545  –  มี.ค.2546 )   การดําเนินงานศูนยการเรียน
ชุมชนซึ่งทานปฏิบัติงานไดรับการสนับสนุนชวยเหลือกิจกรรมจากภาครัฐ/เอกชน   เชน   อบต.
องคกรเอกชน บุคคล อ่ืน ๆ ในดานการเงิน วัสดุอุปกรณ แรงงาน ฯลฯ

    ไมเคยไดรับ
     เคยไดรับ จากหนวยงาน/องคกร ในลักษณะ โประระบุ………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ตอนที่  2  การปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน
คําชี้แจง 1.  แบบสอบถามนี้ผูวิจัยมีความประสงคที่จะทราบถึงระดับการปฏิบัติงานของครูประจํา
ศูนยการเรียนชุมชนวาอยูในระดับใด

  2.  ในแตละขอความใหทานพิจารณาวาการดําเนินงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน
มีระดับปฏิบัติงานในระดับใด โดยท่ีกําหนดคาระดับปฏิบัติของแตละขอความออกเปน  5 ระดับ
ดังนี้

1.  ปฏิบัตินอยที่สุด
2.  ปฏิบัตินอย
3. ปฏิบัติปานกลาง
4. ปฏิบัติมาก
5. ปฏิบัติมากที่สุด

ในการตอบแบบสอบถาม ใหทานพิจารณาประเมินผลระดับการปฏิบัติงานในรอบปที่
ผานมา ทานไดปฏิบัติงานในเรื่องตอไปนี้ในระดับใด โดยขีดเครื่องหมาย       ลงในชอง

ระดับการปฏิบัติงานขอท่ี ขอความ
1 2 3 4 5

1

2

การจัดกิจกรรมตามแผนการเรียนการสอน และหลักสูตร
ตางๆ ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน
1.1 สํารวจความตองการของประชาชนในชุม ชน….…….
1.2 ประชาสัมพันธกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน……...
1.3 จัดการเรียนการสอนและการฝกอบรมตามหลักสูตร...
1.4บริการแนะแนวและใหคําปรึกษา…………………….
1.5 จัดหาอุปกรณการศึกษาและสื่ออ่ืน ๆ………………..
การจัดทําขอมูลชุมชน และจัดเก็บอยางเปนระบบพรอมท่ี
จะใหบริการ
2.1 จัดเก็บขอมูลของชุมชน………………………………
2.2 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล……………………
2.3 วิเคราะหและจําแนกขอมูลตามประเภทของขอมูล….
2.4 จัดทําขอมูลตามชนิดและประเภทของขอมูลพรอมที่จะ
ใชงาน………………………………………………….
2.5นําขอมูลที่ไดมาใชในการวางแผนเพื่อจัดกิจกรรม……

…
…
…
…
…

…
…
…

…
…

…
…
…
…
….

…
…
…

…
…

…
…
…
…
…

…
…
…

…..
….

…
…
…
…
…

…
…
….

…
….

…
…
…
…
…

…
…
…

…
….
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ระดับการปฏิบัติงานขอท่ี ขอความ
1 2 3 4 5

3

4

5

การจัดทําแผนงานโครงการเพื่อเสนอเขาแผนพัฒนาตําบล
และแยกเสนอของบประมาณจากองคการบริหารสวน
ตําบลและกรมการศึกษานอกโรงเรียนแลวแตกรณี
3.1 ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการของ
ชุมชน……………………………………………………..
3.2 ประชุมคณะกรรมการศูนยการเรียน หรือคณะ
กรรมการหมูบาน…………………………………………
3.3 จัดลําดับความสําคัญของปญหา……………………
3.4 ช้ีแจงทําความเขาใจในแผนงานและโครงการแก
ผูเกี่ยวของ………………………………………………..
3.5 ปฏิบัติตามแผนงานและโครงการที่วางไว……………
การจัดการกระจาย และหมุนเวียนการใหบริการสื่อตางๆ
ในศูนยการเรียนชุมชน
4.1 จัดหา และผลิตส่ือ……………………………………
4.2 ประชาสัมพันธใหชุมชนรูวามีส่ือตาง ๆ ไวบริการ…
4.3 สงเสริมการใชและใหบริการสื่อแกกลุมเปาหมาย……
4.4 จัดใหมีการหมุนเวียนสื่อระหวางศูนยการเรียนดวยกัน
4.5 บํารุงรักษาสื่อ และบันทึกสถิติการใชส่ือ……………..
การดําเนินงานธุรการในศูนยการเรียนชุมชน
5.1จัดใหมีระบบการรับสงหนังสือ……………………….
5.2 จัดใหมีระบบการจัดเก็บเอกสาร……………………..
5.3 จัดใหมีระบบการติดตองาน………………………….
5.4 จัดใหมีระบบและขั้นตอนการดําเนินงานการศึกษาสาย
สามัญ………………………………………………..
5.5 จัดใหมีระบบและขั้นตอนการการดําเนินงานการศึกษา
สายอาชีพ………………………………………….

…..

…..
…..

….
…..

…..
…..
…..
….
…..
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…
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….
….
….
….
….
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ระดับการปฏิบัติงานขอท่ี ขอความ
1 2 3 4 5

6

7

การดําเนินงานจัดและประสานงานสอนเสริม การพัฒนา
หลักสูตรทองถิ่น และกิจกรรมในชุมชน
6.1 ศึกษาหาความรูในการจัดทําหลักสูตร……………….
6.2 แนะนําและแนะแนวหลักสูตรตอนักศึกษา…………..
6.3 วางแผนการพบกลุมรวมกับนักศึกษา………………..
6.4 สํารวจองคความรูในชุมชน…………………………..
6.5 เปนผูนําในการจัดทําหลักสูตรและการจัดกิจกรรมใน
ชุมชน…………………………………………………….
การใหคําปรึกษา แนะนํา และแนะแนวเพื่อสงเสริมใหเกิด
การเรียนรูทุกประเภทในศูนยการเรียนชุมชน
7.1 ยิ้มแยมแจมใส พูดจาไพเราะ กริยาสุภาพ มีความเปน
กันเองและมีมนุษยสัมพันธดีกับผูมารับบริการ…………..
7.2 แสดงความสนใจทุกปญหาเมื่อมีผูมาซักถาม……….
7.3 ใหคําแนะนําไดชัดเจน ตอบคําถามแกผูมาใชบริการได
รวดเร็วตรงตามความตองการ…………………………
7.4 มีความจริงใจกับผูมาขอรับคําปรึกษา และแนะแนว..
7.5 เก็บความลับของผูมาขอใชบริการไดดี………………

…
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…
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…

…

…
…
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…
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ระดับการปฏิบัติงานขอท่ี ขอความ
1 2 3 4 5

8

9

การประสานงานกับบุคคลหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอก
ชนตลอดจนผูรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดดําเนิน
งานเครือขายการเรียนรูในชุมชน
8.1 ประสานงานกับภูมิปญญาทองถ่ิน หรือสถานประกอบ
การเพื่อจัดใหนักศึกษาไปขอความรูหรือดูงาน….
8.2 เชิญวิทยากรหรือผูทรงคุณวุฒิมาใหความรูเพื่อแนะนํา
การศึกษาตอ หรือการเลือกประกอบอาชีพ การสมัครงาน
หรือปรับปรุงบุคลิกภาพตามความสามารถ………….
8.3 ระดมสรรพกําลังจากหนวยงานในชุมชนรวมกันจัด
การศึกษา…………………………………………………
8.4 ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ในการใชทรัพยากร
รวมกันและลดความซ้ําซอนในการจัดกิจกรรม…………..
8.5 รวมกับชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู…………..
การใหบริการ วัสดุ อุปกรณ และสื่อท่ีเก่ียวกับการเรียนรูใน
ศูนยการเรียนชุมชน แกผูเรียน และชุมชน
9.1 จัดวัสดุ อุปกรณ และส่ือทุกประเภทไวใหบริการ……
9.2 จัดนิทรรศการหมุนเวียนเปนประจํา………………….
9.3 ประชาสัมพันธและแนะนําส่ือใหม ๆ อยูเสมอ……….
9.4 อํานวยความสะดวกในการใชวัสดุ อุปกรณ และส่ือตอ
ผูมารับบริการ………………………………………….
9.5 ใชวัสดุ อุปกรณ และส่ือประกอบการจัดการเรียน
การสอน…………………………………………………..
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ระดับการปฏิบัติงานขอท่ี ขอความ
1 2 3 4 5

10

11

การประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมการเรียนรูในศูนยการ
เรียนชุมชน
10.1 แนะนําการจัดกิจกรรมผานหอกระจายขาว ส่ือ
ทองถ่ิน……………………………………………………
10.2 จัดปายประชาสัมพันธ กระดานขาว ปายนิเทศ…….
10.3 ประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรมตอหนวยงานตาง ๆ ใน
ชุมชน……………………………………………………..
10.4 จัดนิทรรศการและ/หรือ นํากิจกรรมของศูนยการ
เรียนชุมชนเขารวมในการจัดงานของชุมชน หรือหนวย
งานตาง ๆ…………………………………………………
10.5 รวมกับนักศึกษาและชุมชนในการประชาสัมพันธ
กิจกรรม…………………………………………………..
การสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตอองคการบริหารสวน
ตําบลและศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ
11.1 นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ……
11.2 เก็บและรวบรวมขอมูลการจัดกิจกรรมเปนประจํา….
11.3 รายงานผลการจัดกิจกรรมเปนปจจุบัน…………….
11.4 เก็บรวบรวมขอมูล จําแนกขอมุล และจัดทําสถิติ….
11.5 สรุปผลการปฏิบัติงาน และผลการดําเนินงาน
สม่ําเสมอ และเปนปจจุบัน……………………………….
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานในฐานะครูประจําศูนยการเรียนชุมชน
คําชี้แจง  1. โปรดตอบคําถามตอไปนี้ โดยใหสอดคลองกับตอนที่ 2 ตามที่ทานไดปฏิบัติงานใน
หนาที่ ใหครบทุกขอ ดังตอไปนี้

1. ทานไดจัดกิจกรรมตามแผนการเรียนการสอน  และหลักสูตรตาง ๆ      ของกรมการศึกษานอก
โรงเรียนหรือไม อยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ทานพบปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติอะไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. ทานไดจัดทําขอมูลชุมชน และจัดเก็บอยางเปนระบบพรอมท่ีจะใหบริการ ครบถวนถูกตองตาม
ความตองการหรือไม อยางไร
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………
ทานพบปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติอะไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
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3. ทานไดจัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อเสนอเขาแผนพัฒนาตําบล และแยกเสนอของบประมาณจาก
องคการบริหารสวนตําบล และกรมการศึกษานอกโรงเรียนแลวแตกรณีหรือไม อยางไร
………………………………………………………..……………………………………………
……………………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………………..………………………………………
………………………………………………………..……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
ทานพบปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติอะไรบาง
………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4.  ทานไดจัดการกระจาย   และหมุนเวียนการใหบริการสื่อตาง  ๆ    ในศูนยการเรียนชุมชนหรือไม 
อยางไร
………………………………………………………..……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………
ทานพบปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติอะไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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5. ทานไดดําเนินงานธุรการในศูนยการเรียนชุมชนหรือไม อยางไร
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
ทานพบปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติอะไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
6.  ทานไดดําเนินงานจัดและประสานงานสอนเสริม     การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น     และกิจกรรม
ในชุมชนหรือไม อยางไร
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………
ทานพบปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติอะไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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7. ทานไดใหคําปรึกษา  แนะนํา และแนะแนว     เพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรูทุกประเภทในศูนย
การเรียนชุมชน หรือไม อยางไร
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………
ทานพบปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติอะไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
8. ทานไดดําเนินการประสานงานกับบุคคลหนวยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนผูรู และภูมิปญญา
ทองถิ่น ในการจัดดําเนินงานเครือขายการเรียนรูในชุมชนหรือไม อยางไร
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………
ทานพบปญหาและอปุสรรคในการปฏิบัติอะไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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9. ทานไดใหบริการ วัสดุ อุปกรณ และสื่อท่ีเก่ียวกับการเรียนรูในศูนยการเรียนชุมชน แกผูเรียน และ
ชุมชนหรือไม อยางไร
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………
ทานพบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติอะไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
10. ทานไดทําการประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมการเรียนรูในศูนยการเรียนชุมชน ใหกับบุคคล
ชุมชน และหนวยงานตาง ๆ ทราบหรือไมอยางไร
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………
ทานพบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติอะไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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11. ทานไดจัดทําสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตอองคการบริหารสวนตําบล      และศูนยบริการ
การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหรือไม อยางไร
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………
ทานพบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติอะไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
12.   โปรดแสดงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ ในดานอื่นๆ เชน  เร่ืองสวนตัว  เพื่อนรวมงาน  ผู
บังคับบัญชา หนวยงาน  องคกรตาง ๆ  ชุมชน การไดความชวยเหลือ การดูแลเอาใจใสจากตนสังกัด  
ฯลฯ
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………………..…………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

 ขอขอบคุณที่ไดใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
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แบบสัมภาษณการปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน
เร่ืององคประกอบท่ีมีความสัมพันธตอการปฏิบัติงานของครูประจําศูนยการเรียนชุมชน

ในภูมิภาคตะวันตก

วันที่…………………………เวลา…………………สถานที่….…………………………………….
ประเด็นการสัมภาษณ
1. ทานไดจัดกิจกรรมตามแผนการเรียนการสอน      และหลักสูตรตาง ๆ ของกรมการศึกษานอก
โรงเรียนหรือไม อยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. ทานไดจัดทําขอมูลชุมชน และจัดเก็บอยางเปนระบบพรอมที่จะใหบริการ ครบถวนถูกตองตาม
ความตองการหรือไม อยางไร
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
3. ทานไดจัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อเสนอเขาแผนพัฒนาตําบล และแยกเสนอของบประมาณจาก
องคการบริหารสวนตําบล และกรมการศึกษานอกโรงเรียนแลวแตกรณีหรือไม อยางไร
………………………………………………………..……………………………………………
……………………………………………………………..………………………………………
4.  ทานไดจัดการกระจาย   และหมุนเวียนการใหบริการสื่อตาง  ๆ    ในศูนยการเรียนชุมชนหรือไม
อยางไร
………………………………………………………..……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
5. ทานไดดําเนินงานธุรการในศูนยการเรียนชุมชนหรือไม อยางไร
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
6.  ทานไดดําเนินงานจัดและประสานงานสอนเสริม     การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน     และกิจกรรม
ในชุมชนหรือไม อยางไร
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
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7. ทานไดใหคําปรึกษา  แนะนํา และแนะแนว   เพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรูทุกประเภทในศูนย
การเรียนชุมชน หรือไม อยางไร
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
8. ทานไดดําเนินการประสานงานกับบุคคลหนวยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนผูรู และภูมิปญญา
ทองถ่ิน ในการจัดดําเนินงานเครือขายการเรียนรูในชุมชนหรือไม อยางไร
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
9. ทานไดใหบริการ วัสดุ อุปกรณ และส่ือที่เกี่ยวกับการเรียนรูในศูนยการเรียนชุมชน แกผูเรียน
และชุมชนหรือไม อยางไร
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
10. ทานไดทําการประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมการเรียนรูในศูนยการเรียนชุมชน ใหกับบุคคล
ชุมชน และหนวยงานตาง ๆ ทราบหรือไมอยางไร
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
11. ทานไดจัดทําสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตอองคการบริหารสวนตําบล      และศูนยบริการ
การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหรือไม อยางไร
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
12.ทานพบ หรือมีปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติอะไรบาง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
13.   ทานมีขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ อะไรบาง ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก ข
หนังสือขอความรวมมือในการวิจัย
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ภาคผนวก ค
รายชื่อผูเชี่ยวชาญ
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รายช่ือผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย

1. ดร.ศรีสวาง เล้ียววาริน  ศึกษานิเทศ กรมการศึกษานอกโรงเรียน
2. ดร.ปาน กิมป  ศึกษานิเทศ กรมการศึกษานอกโรงเรียน
3. นางสาวอังคณา วสุวรวงศ  ศึกษานิเทศ กรมการศึกษานอกโรงเรียน
4. นายเอกชัย วาสิกศิริ  ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียน

จังหวัดนครปฐม
5. นายธนิต บุญประเสริฐ  ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน

อําเภอนครชัยศรี
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ประวัติผูวิจัย

ช่ือ นายสัญญา ทองจินดา
ที่อยู 56/3 หมูที่ 2 ตําบลตลาดจินดา อําเภอสามพราน

 จังหวัดนครปฐม 73110
ที่ทํางาน ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอกําแพงแสน

ตําบลทุงกระพังโหม อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2516 ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดประยูรฯ จังหวัดธนบุรี
พ.ศ. 2519 ประถมศึกษาปที่ 7 โรงเรียนโฆษิตสโมสร กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2522 มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2525 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาชางยนต โรงเรียนชางกลสยาม

กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2535 ศึกษาศาสตรบัณฑิต      (มัธยมศึกษา)    วิชาเอกสังคมศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ.2543 ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2527 ครู 1 ระดับ 1 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. 2530 ครู 2 ระดับ 2 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. 2533 อาจารย  1 ระดับ 3 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. 2535 อาจารย  1 ระดับ 3 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครปฐม
พ.ศ. 2536 อาจารย  1 ระดับ 4 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครปฐม
พ.ศ. 2539 อาจารย  1 ระดับ 5 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครปฐม
พ.ศ. 2539 อาจารย  2 ระดับ 5 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครปฐม
พ.ศ. 2540 อาจารย  2 ระดับ 6 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครปฐม
พ.ศ. 2545 อาจารย  2 ระดับ 6 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน

อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. 2546 อาจารย  2 ระดับ 7 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน
ถึงปจจุบัน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
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